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دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة  1502/ ج/ 2017 

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة  1504/ ج/ 2017

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
 يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي طولكرم الســيد : محمد عبد اهللا حســين عدس 
وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1830صفحة 2017/28 تاريخ 2017/11/28 

الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان   . 
والعامــة رقــم 6799 تاريــخ 2017/6/5 الصادرة عن قنصلية فلســطين في دبي االمــارات العربية 
المتحدة والعامة رقم ق . ف .ج . س. : 0706201712 الصادرة عن قنصلية فلسطين في جدة تاريخ 
2017/6/7 والعامة رقم ق.ف .ج.س : 1406201712 الصادرة عن قنصلية فلسطين في جدة تاريخ 
2017/6/14 والعامة رقم ســجل 1746 صفحة 2017/88 الصادرة عن ســفارة فلســطين في عمان 
تاريخ 2017/5/5/30 والعامة رقم سجل 1824 صفحة 2017/92 الصادرة عن سفارة فلسطين في 

عمان تاريخ 2017/11/14      
رقم القطعة رقم الحوض     اسم البلد  

 122    8543 عنبتا    
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة عشرة 

أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اســم   (المالك) :  نبيل ومحمد وزياد وســمير وجهاد ومؤيد وأمل وابتســام وانعام ابناء عبد الكريم 

محمد رضوان .    
اســم الوكيل: محمد عبد اهللا حســين عدس ( وكيل دور ي) ، نبيل عبد الكريم محمد رضوان (وكيل 

عام ) ، سمير عبد الكريم محمد رضوان (وكيل عام ) .    

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
 يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم السيد : ممدوح فايز احمد سالمه من طولكرم 
بصفته وكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم 2017/4741 الصادرة بتاريخ 2017/7/30 المعطوفة على 

الوكالة الدورية رقم 2003/3353 الصادرة بتاريخ 2003/8/14 عدل طولكرم . 
وذلــك لفتــح معاملة بيع في قطعة االرض رقم 26 حوض رقم : 8536 حوض راس ابو عمر القبلي 

من اراضي عنبتا قضاء طولكرم .
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة عشرة 

أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم   الموكل (المالك) :   فاطمة سالمه صالح سالمة .   

اسم الوكيل: محمد فايق عبد الكريم سالمه (وكيل دوري ) ، ممدوح فايز احمد سالمه (وكيل خاص ) .   

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  
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12/7 د  اعالن صادر عن مراقب الشركات
 يعلن مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني بان شركة الياقوت 
والمسجلة لدينا تحت الرقم (562187260 ) قد تقدمت الينا بطلب تغير 
عنوانها من محافظة طولكرم الى محافظة جنين ومن لديه اعتراض 

مراجعة مكتب مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه .
مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني 

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلــن مكتــب مراقب الشــركات أن شــركة عالم الطبيعــة للمعلبات 
والمجمدات المســاهمة الخصوصية المحدودة والمســجلة تحت رقم 
562538231 قــد تقدمت لدينا بطلب لتغيير اســم الشــركة ليصبح 
االســم الجديد شــركة عالم الطبيعة للحالوة والطحينية المساهمة 
الخصوصيــة المحدودة وعليه من لديه أي اعتراض أو تحفظ التوجه 
لمكتب مراقب الشركات خالل المدة القانونية المعمول بها ولكم الشكر 
مكتب مراقب الشركات 

فقد هوية
طولكرم- قفين -   أعلن انا محمد ســاطي صبري صالح هرشــة  عن فقدان هويتي الشــخصية التي 
تحمل الرقم : 404094518  الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
طولكرم- مخيم   - أعلن انا عبد الفتاح عثمان محمود طوير  عن فقدان هويتي الشخصية التي اجهل 

رقمها ،  الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
نابلس /أعلن أنا رجاء زكي محمد قناديلو عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم (947840344) 

الرجاء ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

12/7 د
المحكمة الشرعية في باقة الغربية

ملف رقم : 2009/599

قرار تصريحي بقيام زوجية 
المستدعي : عبد العزيز محمد سعيد محاميد ، هوية رقم 057549610 من ام الفحم .

ضبط في المجلس الشرعي المنعقد لدينا اليوم حضر المستدعي عبد العزيز وحضر بحضوره السيد 
محمد ابراهيم عرو هوية رقم 28252377 والسيد إبراهيم محمد عرو هوية رقم 21481866 وقرر 
المســتدعي وهو في الحالة المعتبرة شــرعا انه متزوج من السيدة بسيمة ماجد ماجد محاميد هوية 
رقم 058197799 وليس له أي زوجة اخرى سواها وانه يعيش معها بمودة واحترام بما يرضي اهللا 
ورسوله وشهد على ذلك الشاهدين المذكورين محمد وابراهيم وعليه فقد تم تسجيل تصريحه هذا 

بعد ان عانيت المحكمة ايضا بتسجيل دائرة تسجيل االنفس التابعة لوزارة الداخلية .
تحريرا في يوم االثنين من شهر 12 محرم سنة 1431 هـ وبحضور المستدعي والشاهدين وتسلمهم 

نسخة من الضبط والقرار وفق 2009/12/28 .

قاضي المحكمة الشرعية في باقة الغربية
محمد عبد الرحيم ابو عبيد

12/7 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

 المحكمة الشرعية في جنين

 اعالن زواج ثان صادر عن  محكمة جنين الشرعية
 الى المدعوة : عيده سلمان عبد العتايقه من بئر السبع عرب 1948م وسكانها

ابلغك ان زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي صبري جمعه فراج العتايقه من بئر السبع عرب 
1948م وسكانه يرغب بالزواج من زوجة ثانية.

ابلغك ذلك حسب االصول تحريرا في 1439/3/19هـ وفق 2017/2/7م

مدير محكمة جنين الشرعية
سائد الخالدي

«القدس المفتوحة» تقرر وقف االتصال 
والتعاون مع المؤسسات األميركية

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- قرر مجلس أمناء 
جامعــة القــدس المفتوحة وقــف االتصاالت 
والتعــاون مع المؤسســات األميركية ردا على 
إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب باعتبار 
القدس عاصمة لدولة االحتالل ونقل السفارة 

األميركية إليها.
وقــال المجلس في بيان لــه، أمس، «إن هذا 
اإلعــالن قــد تجــاوز كل الخطــوط الحمــراء 
وتعــدت بــه الواليــات المتحدة علــى حقوق 
شــعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف، مخالفة بذلك كل القرارات 
واإلعالنات الدولية الشــرعية، خالفاً لمواقف 
جميــع دول العالم بهذا الشــأن، والتي تعتبر 

القدس من مســائل الحــل النهائي وال يجوز 
اتخاذ أي إجراء مخالف لذلك».

وكان مجلس أمناء الجامعة عقد أمس جلسته 
الثامنة عشرة من دورته الحالية 2014-2018، 
وبحث أمور الجامعة في جدول أعماله الدوري 

االعتيادي.
يذكر أن فروع «القدس المفتوحة» المختلفة 
كانــت قــد نظمــت سلســلة مــن الفعاليــات 
التضامنيــة تنديدا بهذا القــرار، حيث عقدت 
فــروع الجامعة فــي محافظات: شــمال غزة، 
وغزة، والوسطى، ورفح، وخان يونس، وجنين 
فعاليات تنوعت بين وقفات احتجاجية وندوات 

سياسية، بمشاركة كوادر الجامعة وطلبتها.

القوى تدعو لالعتصام أمام البيت األميركي غدا

البيرة: إصابة شاب خالل مواجهات مع االحتالل
البيــرة- وفــا- أصيب شــاب 
بعيار معدني مغلف بالمطاط 
في عينه، مســاء أمس، خالل 
مواجهــات مع قــوات االحتالل 
المدخــل  علــى  اإلســرائيلي 

الشمالي لمدينة البيرة.
وذكــرت وزارة الصحــة، فــي 
بيــان مقتضــب، أن المصاب 
نقــل إلــى مجمع فلســطين 
اهللا،  رام  بمدينــة  الطبــي 

واصفة إصابته بالمتوسطة.
أمس،  المواجهــات،  وتجددت 
لمحتجيــن  ا لشــبان  ا بيــن 
علــى قــرار اإلدارة األميركية 
باالعتراف أن القدس عاصمة 
لالحتــالل اإلســرائيلي ونقل 
قــوات  مــع  إليهــا،  ســفارتها 
االحتالل عند المدخل الشمالي 
لمدينــة البيرة، لليــوم الثالث 

على التوالي.
وكانــت مســيرة انطلقت من 
ميدان المنارة وسط مدينة رام 
اهللا باتجــاه حاجز «بيت ايل» 

االحتاللــي لمناســبة الذكرى 
الخمســين النطالقــة الجبهة 
بقمع  جوبهت  حيث  الشعبية، 
قوات االحتالل اإلسرائيلي لها.

كما أصدرت القــوى الوطنية 
رام  محافظة  في  واإلسالمية 
اهللا والبيرة، بيانا دعت فيه إلى 
استمرار الهبة الشعبية للذود 

عن القدس واألقصى في وجه 
مــا يحاك لهــا مــن مؤامرات، 
داعيــة ألوســع مشــاركة في 
الــذي  النضالــي  البرنامــج 

أعلنــت عنه، حيث دعت اليوم 
األحد ليكون يوم صلوات في 
الكنائــس تخصــص للقدس 
وتقرع األجــراس تأكيدا على 
وحدة شعبنا في مواجهة هذا 

القرار والعنجهية األميركية.
ودعــت جماهيــر شــبعنا غدا 
االثنيــن إلى االعتصــام أمام 
أي مقــر للواليــات المتحــدة، 
وســيكون االعتصام في رام 
األميركــي  البيــت  أمــام  اهللا 
الســاعة 12:00 ظهرا تأكيدا 
على عروبــة القدس ورفضا 
للقــرار، أمــا الثالثــاء التجمع 
على ميــدان المنارة برام اهللا 
عنــد الســاعة 12:00 ظهــرا 
واالنطــالق باتجاه حاجز بيت 

ايل االحتاللي.
والجمعة دعوة جماهير شعبنا 
للتجمــع أمــام مخيــم قلنديا 
وتأديــة صــالة الجمعــة فــي 
ســاحة المخيم ثــم االنطالق 
باتجاه القدس عاصمة دولتنا.

شاب يلقي الحجارة خالل المواجهات على مدخل البيرة الشمالي.           (تصوير: عصام الريماوي)

مواجهات مع االحتالل في باب الزاوية بالخليل
الخليل- وفا- اندلعت امس السبت، مواجهات 
بين المواطنين وقوات االحتالل االســرائيلي 
في منطقة بــاب الزاوية مركز مدينة الخليل 

التجاري.
وأطلقت قوات االحتالل، قنابل الصوت والغاز 
المســيل للدمــوع بكثافة ما تســبب بإصابة 
عشــرات المواطنيــن باالختنــاق، كما اعتدت 

على الطواقم الصحفية ومنعتهم من ممارسة 
عملهم، وعرف من الصحفيين الذين أصيبوا 
جــراء االعتداء عليهم بالضرب من قبل جنود 
االحتــالل، جــالل حميد مصــور فضائية معا، 
وحمــزة الحطاب ومشــهور الوحــواح مصورا 
وكالة «وفا»، والناشــط ضد االستيطان عماد 

جابر.

مواجهات مع قوات االحتالل في باب الزاوية بالخليل.        (أ.ف.ب)

مركز حقوقي: االحتالل يستخدم القوة المفرطة بحق الفلسطينيين
غزة- الحياة الجديدة- قال المركز 
الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أمس 
إن قوات االحتالل تســتخدم القوة 
المفرطة في جريمة جديدة، بحق 

المواطنين الفلسطينيين.
وأشار المركز، في تقرير له، إلى أن 
قوات االحتــالل، قتلت 4 مواطنين 
فلسطينيين وأصابت 259 مواطنا 
بجروح، بينهم 32 طفالً و4 نساء، 
فــي قطاع غزة والضفــة الغربية، 
مساء أمس الجمعة، في استخدام 
مفرط للقوة ضد المشــاركين في 
تظاهرات احتجاجية، وغارات جوية 
نفذها الطيران الحربي اإلسرائيلي، 
بعد تأجج األجواء إثر إعالن الرئيس 

األميركي دونالد ترمب أن القدس 
عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي 
ونقل السفارة األميركية إليها، وهو 
ما شكل سابقة خطيرة تتناقض مع 

القانون الدولي.
وتابع أن ســقوط هذا العدد الكبير 
مــن الضحايا يدلل على اســتمرار 
قوات االحتالل باقتراف المزيد من 
جرائمها، واستخدام القوة المفرطة 
ضــد المواطنيــن الفلســطينيين، 

واستهتارها بأرواحهم.
وأكد أنه يتابع بقلق عميق تدهور 
األوضاع في األرض الفلســطينية 
قوات  اســتخدام  مدينــا  المحتلــة، 
ضــد  المفرطــة  للقــوة  االحتــالل 

المجتمــع  داعيــا  المتظاهريــن، 
للتدخل  األممية  والهيئــات  الدولي 
لوقف جرائــم االحتالل وانتهاكاته 
المتصاعــدة، والعمــل على توفير 
حمايــة دولية للفلســطينيين في 

األرض المحتلة.
وحذر المركز من استمرار التداعيات 
الخطيرة لإلعالن األميركي، كونه 
يؤجج المشاعر الدينية للمسيحيين 
والمســلمين حول العالــم، وليس 
في فلســطين فقط، ويظهر ذلك 
بوضــوح مــن ردة الفعــل المحلية 

والدولية الواسعة.
وجدد مطالبته لألطراف الســامية 
المتعاقــدة علــى اتفاقيــة جنيــف 

الرابعة الوفــاء بالتزاماتها الواردة 
فــي المــادة األولى مــن االتفاقية 
التــي تتعهد بموجبها بــأن تحترم 
االتفاقيــة وأن تكفل احترامها في 
جميــع األحــوال، كذلــك التزاماتها 
الواردة في المادة 146 من االتفاقية 
باقتــراف  المتهميــن  بمالحقــة 
مخالفات جســيمة لالتفاقية، علما 
أن هــذه االنتهــاكات تعــد جرائــم 
حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية 
جنيــف الرابعــة لحمايــة المدنيين 
وبموجــب البروتوكــول اإلضافــي 
األول لالتفاقيــة فــي ضمــان حق 
الفلســطينيين  للمدنيين  الحماية 

في األراضي المحتلة.

تحولت إلى تظاهرة سياسية مناصرة للقدس ومناهضة لقرار ترامب

انطالق األيام الثقافية الفلسطينية في تركيا: 
«القدس روح فلسطين وقلب األمتين العربية واإلسالمية»

أنقــرة- وفــا- انطلقت فــي العاصمــة التركية أنقــرة، األيام 
الثقافية الفلسطينية وسط اهتمام بالغ بين األوساط الرسمية 
والشــعبية التركية. وتحولت الفعاليات إلى تظاهرة سياســية 
مناصرة للقدس ومناهضــة للقرار االميركي باعتبار القدس 

عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة االميركية اليها.
وشــارك في انطالق فعاليات «األيــام الثقافية» التي تنظمها 
وزارة الثقافــة الفلســطينية ونظيرتها التركيــة بالتعاون مع 
الســفارة الفلســطينية لــدى تركيــا، ســفير فلســطين فائد 
مصطفى، ونائب وزير الثقافة والسياحة التركي حسين إيمان، 
ورئيس بلدية كاجيوران مصطفى آك، ووكيل وزارة الخارجية 
التركية، وممثلو الفعاليات الثقافية في انقرة، الى جانب اتحاد 

الطلبة الفلسطينيين والجالية الفلسطينية في تركيا.
وانطلقــت الفعاليات من المســرح البلدي لمدينــة كاجيوران، 
بوقفة احتجاجية ضد قــرار الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
باعتباره القدس عاصمة لدولة اسرائيل، وذلك بحضور المئات 

من المشاركين والمسؤولين الفلسطينيين واالتراك.

واعرب المشاركون في الوقفة، الذين رفعوا االعالم الفلسطينية 
الــى جانب االعــالم التركيــة، عــن تضامنهم الالمحــدود مع 
شــعبنا وقضيته العادلة، واعلنوا عن رفضهــم لقرار ترامب، 
واستنكارهم لممارســات االحتالل االسرائيلي في فلسطين، 
خاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك، 

ورددوا هتافات وطنية فلسطينة.
واســتهلت فعاليات األيــام الثقافية، التــي نظمت تحت عنوان 
«القدس روح فلســطين وقلب األمتين العربية واالسالمية»، 
بالنشــيدين الوطنيين الفلســطيني والتركــي، وتخللها القاء 

العديد من الكلمات.
واعتبــر رئيــس بلدية كاجيــوران، مصطفــى آك، في كلمته 
بالمناســبة، ان القرار الذي اتخذته اميركا بخصوص القدس، 
يشــكل اهانة لالســالم وتقليال من شأن البشرية جمعاء، كما 
يشكل لطمة لعملية السالم، ووصفة لتفجير المدينة وتفجير 

األوضاع في العالم االسالمي برمته.

وقال: «إن االتراك لن يصمتوا على هذا القرار وسيجابهونه بكل 
قوة»، مشددا على ان السالم العادل في المنطقة مرهون بدولة 

فلسطينية على حدود العام 67 وعاصمتها القدس.
وأضــاف، ان بلديتــه وجهت رســائل ودعوة لكافــة المجالس 
البلدية في العالم برفض هذا القرار األميركي، كما ان بلدية 
كاجيوران اتخذت قرارا بإلغاء اتفاقية التوأمة مع احدى نظيراتها 
االميركية. الســفير فائد مصطفى، شــدد في كلمته على أن 
القدس ســتظل عنوان الحدث ومركز االهتمــام على الدوام، 
وقال «واهم من يعتقد انه يمكن تهويدها او ســلبها تاريخها 
وثقافتها بقرار هنا أو هناك». واضاف: إن القدس ستظل عنوان 

الحرب وشعاع السالم».
واشــار مصطفــى، الى أن فعاليات األيــام الثقافية في تركيا، 
تتزامــن مع يوم التضامن العالمي مع شــعبنا، ومع مرور مئة 
عام على وعد بلفور.. مئة عام من األلم والمعاناة، ومئة عام 
من الصمود والنضال الدؤوب لتحقيق اهداف شعبنا في الحرية 
واالستقالل، الى جانب كونها «االيام الثقافية» تندرج في سياق 

المساهمات الفلسطينية في الثقافة العالمية.
وختم الســفير كلمته بالقول: «إن حقنا في القدس ال يحدده 
ترامب، وال نتنياهو، وال بلفور من قبلهما، وسيندثرون وستبقى 
القدس عصية على االنكسار». وجدد نائب وزير الثقافة التركي 
حســين إمــام، في كلمتــه، تأكيــده على وقوف بالده رئاســة 

وحكومة وشعبا الى جانب فلسطين والقدس عاصمتها.
ووصف إمام قرار ترامب بخصوص القدس بالقرصنة الدولية، 
معلنــا رفــض تركيا لهــذا القرار وعــدم االعتراف بــه، وقال: 
«القدس خط أحمر بالنسبة لتركيا كما هو العالم االسالمي».

وقال نائب وزير الثقافة التركي، «إن تركيا ســتواصل تعاونها 
الثقافي مع فلســطين وعلى كل المستويات». وتخلل «االيام 
الثقافية الفلســطينية» في يومها األول، تقديم عروض فنية 
رائعــة من قبــل فرقة «نوى» للموســيقى، وفرقة «ســراج» 
للرقص الشــعبي. كما اقيم على هامــش االحتفال بانطالق 
االيام الثقافية، معرض للصور، تضمن عشرات اللوحات حول 
القدس، ومعروضات تراثية فلسطينية، واخرى للخزف والزجاج.


