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لدى محكمة استئناف غزة الموقرة 
في القضية رقم 2011/544 بداية غزة

في االستئناف رقم 2017/966

محكمة بداية دير البلح

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

محكمة خان يونس الشرعية االبتدائية

مذكرة حضور  في الطلب رقم 2018/220
المستدعي : اشرف خليل حسين الرمالوي – غزة – التفاح – شارع يافا هوية رقم 901682765 وكيله 

شعبان الغالييني المحامي .
المســتدعى ضدها : عطاف احمد محمود حالوة – بصفتها الشــخصية وباإلضافة لباقي ورثة والدتها 
عصمت حســن البكري وباإلضافة لورثة والدها آخر موطن لها غزة – ســفن أب – مقبرة االنجليز حاليا 

خارج البالد .
إلى المستدعى ضدها / بما أن المستدعي تقدم باالستئناف رقم (2017/966) المودعة نسخة منها ومن 
ملحقاتها لدى قلم المحكمة , لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة للرد على القضية يوم 
2018/5/6 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك أن تودع لقلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة وأن ترسل نسخة عنها إلى المستدعي حسب عنوانه 
, وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك , يجوز للمستدعي أن يسير في استئنافه حسب األصول .

غزة في 2018/3/22م

رئيس قلم محكمة استئناف غزة/ أ . محمود سفيان الحفني 

في الطلب الحقوقي رقم: 2017/128
في الطلب رقم : 252 /2017

المستدعيان : -1 عمر عبد اهللا سعيد الجبور – سكان خان يونس 
    -2 جمانة عبد اهللا سعيد الجبور يمثلها الوصي الشرعي احمد عبد اهللا سعيد الجبور بموجب وصايا 

صادرة عن المحكمة الشرعية 
وكيله المحامي / عبد الكريم شبير وآخرين 

المستدعي ضدهما / -1 عزمي ازويد حسين ابو أسد مجهول محل اإلقامة 
-2 نائل ازويد حسين ابو أسد – مجهول محل اإلقامة 

نوع الطلب / تأجيل دفع رسوم 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب الحقوقي رقم 2017/252
في الطلب الحقوقي رقم 2017/128

الى المستدعي ضدهما المذكورين بعاليه بما أن المستدعيان قد تقدما عليكما بالطلب الحقــــــــــوقي 
( تأجيل دفع رســوم ) لذلك يقتضي عليكما الحضور الى هذه المحكمة خالل خمســة عشــر يوما من 
تاريخ تبليغكما هذه المذكرة كما يقتضي أن تودعا قلم هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمســة 
عشــر يوما من تاريخ تبليغكما هذه المذكرة علما أنه قد تحدد له جلســة الموافق 2018/6/4 للنظر 
في الطلب .وليكون معلوما لديكما أنكما إذا تخلفتما عن ذلك يجوز المستدعيان أن يسيرا في الطلب 

حسب االصول .حرر في 2018/1/21م

رئيس قلم محكمة بداية دير البلح / أ. ياسر بربخ 

مذكرة حضور لحلف اليمين الشرعية 
الى المدعى عليها / نجاح عطية ســالم المصري المشــهورة ابو زهري من خان يونس وسكانها سابقا 
والمقيمــة حاليا في أبو ظبي ومجهــول محل اإلقامة فيها –يقتضي حضورك الى محكمة خان يونس 
الشرعية يوم االثنين 2018/4/30  الساعة الثامنة صباحا لحلف اليمين الشرعية المطلوبة في القضية 
أساس 2018/39 م وموضوعها إثبات وصية اختيارية والمقامة عليك من طرف المدعيان : فراس حمدان 
عطية المصري وشادي حمدان عطية المصري والتي تم تسجيل حجة حصر ارث باسم المستدعي حمدان 
المذكور للمتوفاة انشراح عطية سالم المصري المتوفاة بتاريخ 2014/1/15 وانحصار ارثها الشرعي 
واالنتقالي في شقيقها حمدان المذكور وشقيقتها نجاح وفاطمة المذكورتين بتاريخ 2017/12/10م 
سجل 18 عدد 537 صفحة 343االتي نصها (واهللا العظيم المنتقم الجبار انه ال صحة لما ادعاه كل واحد 
من فراس وشادي المذكورين أن المتوفاة انشراح  المذكورة لها وصية اختيارية أوصت بها حال حياتها 
وهي أهل للتصرف وهي بحالة معتبرة شرعا وقانونا بثلث تركتها الى كل واحد من فراس حمدان عطية 
المصري وشــادي حمدان عطية المصري أوالد شــقيقها حمدان عطية سالم المصري وان الموصى به 
كان مملوكا لها حال حياتها وقد توفيت انشراح المذكورة وهى مصرة على وصيتها ولم ترجع عنها حال 
حياتها وان تركة المتوفاة انشراح المذكورة خالية من الديون ألحد وسجلت الوصية بإيجاب وقبول وان 
الموصى به هو ثلث تركة الوصية انشراح المذكورة وأنها قد أوصت برضاها واختيارها دون إكراه من 
احد وقد طالب المدعيان فراس وشادي المذكوران الورثة بتنفيذ هذه الوصية إال أن الورثة قد امتنعوا 
بدون وجه حق وال وجه شــرعي واهللا على ما أقول شــهيد ) وإن لم تحضري في الوقت المعين أو تبد 
للمحكمة معذرة مشروعة تعتبري ناكلة أي مقرة بدعوى المدعيان فراس وشادي والمذكوران ويجري 

بحقك المقتضى الشرعي لذلك صار تبليغك حسب االصول .وحرر في 2018/3/26م

قاضي خان يونس الشرعي / الشيخ احمد محمد عاشور 
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المحاكم الشرعية

المحكمة الشرعية في بيت لحم

المحكمة الشرعية في رام اهللا والبيرة

اعالن بيع حصص قاصرين بالمزاد العلني في مركبة 
صادر عن محكمة بيت لحم الشرعية

بناء على االستدعاء المقدم الينا من المستدعي  موسى محمد موسى حميد من بيت ساحور وسكانها  
بصفته الولي الشــرعي على احفاده القاصرين يحيى  وداليا و تســنيم  و يافا أوالد ابنه المرحوم عالء 
الدين موســى حميد بموجب حجة الوالية الصادرة عن محكمة بيت لحم الشــرعية بتاريخ 2012/5/9 
رقم 165/36/166 وبصفته الولي الشرعي على حفيده القاصر عالء الدين موسى حميد بموجب حجة 
الوالية الصادرة عن محكمة الشرعية بتاريخ 2015/10/27 رقم 322/57/194  والذي يطلب فيه اإلذن 
له ببيع ما يخص القاصرين  يحيى  وداليا و تسنيم  و يافا و عالء الدين  أوالد ابنه المرحوم عالء الدين 
موسى حميد من زوجته جالء عبد العزيز إبراهيم حميد وتقرر تعين يوم االثنين 2018/4/16 الساعة 
الوحدة ظهرا في ساحة مسجد عمر بن الخطاب أمام المحكمة الشرعية موعدا لبيع حصص القاصرين  
المذكورين بالمزاد العلني وعلى من رغب في شراء حصص القاصرين  المذكورة الحضور في اليوم  

والوقت المحددين , علما بان البيع موقوف على موافة سماحة قاضي القضاة المحترم حفظه اهللا  
تحريرا في 1439/7/9هـ  وفق 2018/3/26م

قاضي بيت لحم الشرعي / مازن خليل محمد الجبريني

اعالن حصر ارث 
صادر عن محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية

تقدم المحامي بسام خاليلة بصفته وكيال عن المستدعي شاكر راسم مصطفى دار علي بموجب وكالة 
خاصة مبرزة باستدعاء يطلب فيه تسجيل حجة حصر ارث تتضمن وفاة المرحومة ريما شاكر مشوشر 
حمدان من اهالي البيرة ودفنت في الواليات المتحدة االمريكية بتاريخ 2017/10/11م وانحصر ارثها 
الشــرعي في والدتها روز علي اســماعيل حمدان وفي اشقائها ماهر ورندة المسجلة في جواز سفرها 
االمريكي رندة عميرة وسيرين المسجلة في جواز سفرها االمريكي سيرين سمور وديانا المسجلة في 
جواز سفرها االمريكي ديانا عميرة وجويس المسجلة في جواز سفرها االمريكي جويس بسام رشيد 
فقط ال غير وانه ال وارث وال مستحق للتركة سوى من ذكر، فمن له حق االعتراض او لديه معلومات 
تغاير ما تقدم به وكيل المســتدعي بســام المذكور فعليه مراجعة محكمة رام اهللا والبيرة الشــرعية 

خالل عشرة ايام من تاريخ النشر.
تحريرا في 1439/7/9ه وفق 2018/3/26م

قاضي رام اهللا والبيرة الشرعي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة المساحة في سلطة االراضي

طولكرم - رقم الملف: 2018/20

إعالن صادر عن دائرة المساحة طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة المساحة طولكرم السيد/ة  : غيث عيسى احمد ثابت وذلك بصفته 
وكيال عاما بموجب الوكالة العامة -1 (رقم سجل  1817 صفحة 2017/46 الصادرة بتاريخ 2017/10/29 
و -2 بموجب الوكالة العامة رقم سجل  1852  صفحة 2018/69 الصادرة بتاريخ 2018/1/23  الصادرة 

من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين  في عمان - االردن. 
رقم القطعة                 رقم الحوض           اسم البلد
رامين  12   29 + 37
رامين  14   57
رامين  9   81
رامين  11   161
رامين  1  +95 94 + 93 + 2
رامين  4   84 + 83

 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة المساحة طولكرم خالل فترة عشرة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم اصدار اخراج القيد  حسب األصول والقانون.

اسم الموكل (المالك) :  ورثة محمود حمدان عوض زيدان , ورثة احمد حمدان عوض زيدان .  
اسم الوكيل: المحامي  غيث عيسى احمد ثابت   .    

دائرة المساحة 
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محكمة بداية طولكرم3/27 د

تبليغ اخطار عدلي بواسطة النشر
المخطر :  1. برهان توفيق أحمد حمد اهللا - محمد توفيق أحمد حمد اهللا  وكيلهم المحامي تامر محمد صباح 

المخطر اليه : هشام محمد عبد الحافظ حسونة . 
عنوانــه للتبليــغ : طولكرم – عمارة هســام حســونة – بجانب مجمع امجد بدران التجــاري – بجانب عمارة دعباس 

– (المجبر مسبقا ) 
بناء على قرار ســعادة رئيس محكمة بداية طولكرم والصادر بتاريخ 2018/3/25 والمتضمن تبليغ اخطار عدلي 
للمخطر اليهم وفقا لنص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بواسطة النشر بناء على 
الطلــب المقــدم من المخطر ان ابلغك هذا االخطار المرفق في هــذا الكتاب والذي يحمل الرقم 2018/701 وذلك 

بواسطة النشر باحدى الصحف المحلية وفقا لالصول والقانون . 
إخطار عدلي

الجهــة المخطــرة :1. برهان توفيق أحمد حمد اهللا ،2. محمــد توفيق أحمد حمد اهللا  بصفتهم مؤجرين و مالكين 
و مديري للعقار ، وجميعهم من عنبتا / طولكرم ، وكيلهم المحامي تامر محمد صباح / طولكرم / مجمع بيســان 

التجاري / ط 5 
المخطر إليهما :  1. هشام محمد عبد الحافظ حسونة .

                  2. نبيل أسعد حسن البزرة . وكالهما من طولكرم وعنوانهما للتبليغ مجمع البزرة للمفروشات / شارع 
نابلس/مفرق اكتابا.

الموضوع : مطالبة بمبلغ ( 20620 دينار أردني ) .
الئحة وأسباب اإلخطار

1. المخطر إليه األول مستأجر لدى المخطر إليهم بموجب اتفاقية عقد إيجار بتاريخ 1995/11/1 خمس دونمات في 
الحوض رقم 8506 قطعة رقم 12 و الواقعة في طولكرم لغايات التجارة والصناعة العامة وإقامة محطة محروقات 
، والمحدودة من الجنوب شــارع نابلس طولكرم الرئيســي ومن الشــمال واد الزومر و من الغرب أرض المخطرين 
والمؤجرة إلى مصنع الساحل للسيراميك .طول الضلع من الشرق إلى الغرب والمحاذي لشارع نابلس طولكرم يكون 
ثمان وثمانون متراً وطول الضلع من الجنوب إلى الشمال من جهة الشرق ثمانون متراً و طول الضلع من الجنوب 

إلى الشمال من جهة الغرب خمس وعشرون متراً ، أما من الجهة الشمالية فيكون شكل ضلع القطعة منحني.
2. إن بدل اإليجار بموجب اتفاقية عقد اإليجار للمأجور الموصوف في البند رقم 1 من الئحة اإلخطار و عقد اإليجار 
هو خمسة آالف و خمسمائة دينار أردني تدفع في بداية السنة التأجيرية أي في األول من تشرين الثاني من كل 
عام ( األول من شــهر 11 لكل ســنة) وكذلك تم الحاق اتفاق على منح المخطر اليه األول حق تأجير المخطر إليه 
الثانــي المعــرض القديم ( الصالة الداخلية ) فقط بموجــب اتفاقية موقعة بتاريخ 2008/1/15 ، حيث تم االتفاق 

على دفع مبلغ ألف دينار سنوياً ابتداًء من 1/15 من كل سنة ميالدية تأجيرية .
3. لقد تخلف المخطر اليه األول عن دفع بدل األجرة المستحقة بموجب عقد اإليجار و بموجب اتفاقية ملحقة لعقد 

اإليجار المذكور و الموصوف أعاله عن السنوات اآلتية و هي :.
* بدل 1000 دينار أردني مستحقة عن السنة التأجيرية المستحقة عن سنة 2015/1/15 بموجب االتفاقية الملحقة 

لعقد اإليجار المؤرخة بتاريخ 2008/1/15 حيث استحق مبلغ ألف دينار بموجب االتفاق الملحق بعقد االيجار.
* اســتحقاق مبلغ 5500 دينار عن الســنة االيجارية المســتحقة وهي 2015/11/1 و لغاية  2016/10/31  و بدل 

إيجارها 5500 دينار. 
* بدل 1000 دينار أردني مستحقة عن سنة 2016/1/15 بموجب االتفاقية الملحقة لعقد اإليجار المؤرخة بتاريخ 

2008/1/15 حيث استحق مبلغ ألف دينار بموجب االتفاق الملحق بعقد االيجار.
* اســتحقاق مبلغ 5500 دينار عن الســنة االيجارية المســتحقة وهي 2016/11/1 و لغاية 2017/10/31  و بدل 

إيجارها 5500 دينار أردني .
* بدل 1000 دينار أردني مستحقة عن السنة التأجيرية المستحقة عن سنة 2017/1/15 بموجب االتفاقية الملحقة 

لعقد اإليجار المؤرخة بتاريخ 2008/1/15 حيث استحق مبلغ ألف دينار بموجب االتفاق الملحق بعقد االيجار.
* اســتحقاق مبلغ 5500 دينار عن الســنة االيجارية المستحقة 2017/11/1 و لغاية 2018/10/31 و بدل إيجارها 

5500 دينار أردني. 
* بدل 1000 دينار أردني مستحقة عن السنة التأجيرية المستحقة عن سنة 2018/1/15 بموجب االتفاقية الملحقة 

لعقد اإليجار المؤرخة بتاريخ 2008/1/15 حيث استحق مبلغ ألف دينار بموجب االتفاق الملحق بعقد االيجار.
* كما و عليكم دفع المبالغ المترتبة من أثمان ضريبة المعارف باإلضافة إلى رسوم اإلخطار العدلي 120 دينار أردني.
* فيكون مجموع المبالغ المستحقة عن السنوات اإليجارية المستحقة بذمتكم هي 20500 دينار أردني باإلضافة 

إلى رسوم االخطار العدلي 120 دينار.
4. وحيث أن المخطر إليه األول قد  تخلف عن دفع األجرة المســتحقة عن الســنوات االيجارية المســتحقة و كذلك 

المبالغ المستحقة بموجب االتفاق الملحق بعقد اإليجار و المذكورة أعاله و الموصوفة أعاله .
5. لقد طالبت الجهة المخطرة المخطر إليه األول بضرورة دفع بدل اإليجارات المستحقة و التي بمجموعها عشرون 
ألف و خمسمائة دينار أردني ، إال أنها رفضت الدفع بدون مبرر أو سبب قانوني أو مسوغ شرعي و أنكرت اإليجارة و 
عقد اإليجار مع العلم بأن المخطر اليه األول لم يقم بتنظيم عقد اإليجار مع المخطر إليه الثاني إال بعد أخذ موافقة 
المخطر برهان المذكور أعاله ، كما أن المخطر إليه األول تقدم بطلب لدائرة ضريبة أمالك طولكرم يقر به بأنه 
مســتأجر من الجهة المخطرة و أنه يطلب حســاب قيمة ضريبة األمالك بناء على عقد اإليجار المفصل بالبند رقم 

1 و كذلك بناء على االتفاقية الملحقة لعقد اإليجار و ذلك بتاريخ 2017/8/7 .
6. لقد سمحت الجهة المخطرة  للمخطر إليه األول ، بأن يقوم بتأجير المأجور المذكور والموصوف أعاله إلى المخطر 
إليه الثاني وذلك بموجب اتفاقية موقعة بين المخطرين و المخطر إليه األول بتاريخ  2008/1/15 م وقام المخطر 
إليه األول بتوقيع عقد إيجار للمخطر إليه الثاني يبدأ عقد اإليجار بتاريخ 2008/5/10 وينتهي بتاريخ 2008/5/9 

الستعمال المأجور كمعرض أثاث ومفروشات منزلية ومكاتب وتوابعها.
7. لقد قمتم باآلونة األخير بإشراك المأجور و تسليم األرض المحاذية للمعرض القديم و الموصوفة باتفاق عقد 
اإليجار الموصوف بالبند رقم 1 من هذا اإلخطار آلخرين ، بطريقة غير مشروعة و مخالفة للقانون و األصول دون 
الرجوع للمؤجرين و كذلك دون أخذ أية موافقة مما يشكل خرقاً التفاقية عقد التأجير المبرمة معكم و االتفاق الملحق 
بها بتاريخ 2008/1/15 ، حيث أن هذا سبب موجب للتخلية و عليكم و تسليم المأجور خالياً من الشواغل و الشاغلين . 
8. لــذا فــإن الجهة المخطرة تبلغكم بهذا اإلخطار العدلي للعمــل على دفع المبلغ موضوع اإلخطار والبالغ 20500 
دينار أردني خالل ثالثون يوماً من تاريخ تبلغكم هذا اإلخطار العدلي باإلضافة إلى مبلغ 120 دينار رسوم اإلخطار 
العدلي ، وبخالف ذلك ستقوم الجهة المخطرة بإقامة الدعوى الالزمة أمام المحكمة المختصة من أجل مقاضاتكم 
ومطالبتكم بالمبلغ موضوع اإلخطار والبالغ 20500 دينار أردني  و رسوم اإلخطار العدلي 120 دينار وكذلك رفع 
دعوى تخلية مأجور ضدكم للعقار موضوع اإلخطار و الموصوف أعاله بناء على البنود الواردة و المذكورة أعاله ، 
مع إلزامكم بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام 
وكذلك رســوم ومصاريف هذا اإلخطار العدلي وعليه أطلب من كاتب عدل طولكرم التصديق على هذا اإلخطار 

العدلي وتبليغكم نسخة عنه حسب األصول والقانون.

وكيل الجهة المخطرة / المحامي تامر محمد صباح 

   دولــة فلسطيــن

قاضي القضاة

المحاكم الشرعية3/27 د

المحكمة الشرعية في طولكرم

اعالن وراثة صادر عن محكمة طولكرم الشرعية 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة من المستدعي امجد ذيب سعيد شهاب من طولكرم وسكانها / 
هوية رقم 900004177 وتتضمن : وفاة انور ذيب ســعيد شــهاب من عنبتا توفي في فيتنام بتاريخ 
2004/1/25 م وانحصر ارثه الشــرعي في اشــقائه وهم غالب ونادر وجمال وامجد واكرم ونظميه 
وصبرية وفوزية وهدية ورمزية فقط ثم وفاة فوزية المذكورة بتاريخ 2008/06/19 م وانحصر ارثها 
الشرعي في اشقائها وهم امجد وغالب ونادر واكرم وجمال ونظيمه وصبرية ورمزية وهدية ال غير ، 
وانه ال وارث وال مستحق لتركة سوى منذ ذكر ، وطلب تسجيل حجة حصر ارث بذلك حسب االصول فمن 
له اعتراض على مضمون هذه الوراثة فليقدم اعتراضه الخطي لهذه المحكمة خالل عشرة ايام من 
تاريخ نشر هذا االعالن في احدى الصحف المحلية ، تحريرا في 1439/07/09 هـ وفق 2018/03/28 م 

رئيس محكمة طولكرم الشرعية

دولــة فلسطيــن

وزارة الحكم المحلي

محافظة طولكرم

التاريخ: 2018/3/27

اعالن صادر عن اللجنة االقليمية لمحافظة طولكرم بشان 
إيداع مشروع  تنظيم تفصيلي لغايات استحداث ممرين مشاة 

بعرض 6م رقم المشروع 123/1/2018 /طولكرم 
تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة طولكرم عن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لغايات استحداث ممرين 
مشــاه بعــرض 6م لالعتراضــات والمتعلق بالقطــع ذوات األرقام (5-9، 16) من حــوض (8175) من 
أراضي طولكرم في محافظة طولكرم .  وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر مجلس 
بلــدي  طولكــرم وفي مقر مديرية الحكم المحلي محافظة طولكرم وذلك اســتنادا للمواد (  21، 20) 
مــن قانــون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم (79) لســنة 1966 ويجوز الي  شــخص وألي ســلطة 
أو مؤسســة رســمية أو أهليــة ممن لهم مصلحة في ذلــك تقديم اقتراحاتهــم او اعتراضاتهم على 
المشــروع معنونة الى رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء خالل مدة شــهر واحد من تاريخ اعالن 
اإليداع بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات او االقتراحات المقدمة حيثما امكن 

بمخططات إيضاحية ووثائق .

م . اياد خلف  / رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء  لمحافظة طولكرم

3/27 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم3/27 د

الرقم: 2018/838

ورقة إخبار بالنشر صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم
الــى المحكــوم عليــه : لــؤي محمد محمود برابــرة من بلعا ، قــرب مركز الشــرطة  ،  ومجهول محل 

اإلقامة حاليا .   
عمال بقرار ســعادة قاضي التنفيذ بتاريخ  12  /  3  /2018 في القضية التنفيذية التي تحمل الرقم    
838/ 2018   والتي موضوعها شــيك  بقيمة (  3075  )  شــيكل شــاملة للرســوم و المصاريف ، فقد 
تقرر إعالمك حيث أنه وعمال بالمادة 10 من القانون التنفيذ فقد تقرر أعالمك أنه عليك أن تقم خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بتنفيذ مضمون القرار /او أداء الدين الى المحكوم له ( اكرم عبد 
الكريــم صالــح ابو صالح  ) من طولكــرم  ، واذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة 

فنضطر دائرة التنفيذ الى مباشره اإلجراءات القانونيه بحقك . 
تحريرا في    13/  3  / 2018

مأمور التنفيذ / احمد دقم 

   دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم3/27 د

رقم المعاملة: 435/ج/2018

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا/ فادي جمال عبد اهللا السفاريني وذلك 
بصفتــه وكيال بموجب الوكالة الدورية رقــم 2017/2976 تاريخ 2017/5/2 الصادرة من كاتب عدل 
طولكرم  وذلك بمعاملة بيع على اراضي فرعون حوض رقم 8477 قطعة رقم 64  ومن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم إلى 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): يزيد عبد الرحمن محمود الحاج قاسم  

اسم الوكيل : فادي جمال عبد اهللا السفاريني

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

   دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم3/27 د

رقم المعاملة: 436/ج/2018

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي طولكرم الســيد/ة  : ناصر مصطفى شــفيق قبج  
وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصة ســجل (1871) صفحة (2018/97 ) الصادرة عن ســفارة 

دولة فلسطين في عمان  .  
رقم القطعة رقم الحوض   اسم البلد 

47 + 53  8528 عنبتا 
  فمــن لــه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تســجيل أراضي طولكرم خالل فترة 
عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل (المالك) :  عبد الحليم عبد الرحيم عبد القادر عبد الحليم .  
اسم الوكيل: ناصر مصطفى شفيق قبج . وكيل خاص .    

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم3/27 د

الرقم: 2018/124 حقوق

مذكرة دعوى مدعى علية صادرة عن محكمة بداية 
طولكرم بالقضية الحقوقية رقم (2018/124   )

الــى المدعــى عليهما : عبد الرحيم عبد الجبار حســين ســنجق وعامر عبد الكريــم مصطفى رزق – 
طولكــرم – عنبتــا ومجهولي محــل االقامة حاليا ، يقتضــي حضوركما الى محكمــة بداية طولكرم 
الموافق 2018/4/4 الساعة التاسعة صباحا للنظر  في الدعوى الحقوقية رقم  2018/124  محكمة 
بداية  طولكرم وموضوعها   دعوى ابطال ســندات انتقال غير مقدرة القيمة في قطعة االرض رقم 
16 حوض 8543 من اراضي عنبتا والتي اقامها عليكما -1 حياة امين محمد حمدان – بلعا بواســطة 

وكيلهما المحامي علي الرجا 
لذا يمكنك  الحضور الى هذه المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى ، وعمال بالمادة 62 من قانون 
أصــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 فانــه يقتضي عليك  الحضور الى محكمة 
بداية طولكرم لتقديم لالئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك  بالنشر واذا لم تحضر  

او ترسل   وكيال عنك تجري محاكمتك  حضوريا . 

رئيس قلم حقوق محكمة بداية طولكرم / طارق حمدان 

   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي3/27 د

محكمة طولكرم الشرعية

 إعالن تبليغ زواج ثان صادر عن محكمة طولكرم الشرعية 
الى المدعوة :  ختام مصطفى عدوي من طرعان عرب 48 وسكانها  . 

أبلغك بان زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي  / ذياب محمود صالح عدوي   من  طرعان عرب 
48   وســكانها قــد تقدم بمعاملة إجراء عقد زواجه مــن زوجه ثانية لدى هذه المحكمة . وعليه جرى 

تبليغك حسب األصول . 
تحريرا : في 2018/03/27

قاضي طولكرم الشرعي 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم3/27 د
دعوى رقم: 2018/106
حقوق صلح طولكرم

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى 
المدنية رقم 2018/106 لتبليغ المدعى عليه موعد جلسة بالنشر

الــى المدعــى عليه : فراس وجيه محمــد عالرية من اكتابا / طولكرم ومجهــول محل اإلقامة حاليا ، 
يقتضى عليك الحضور الى محكمة صلح طولكرم يوم 2018/4/29 الساعة التاسعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2018/106 حقوق صلح طولكرم والتي اقامها عليك المدعي : حمدان مصطفى 
حمدان فحماوي من نورشــمس / طولكرم بواســطة وكيله المحامي إبراهيم الزغل . وموضوعها : 

المطالبة بمبلغ (26470) شيكل
بناء على قرار سعادة قاضي محكمة صلح طولكرم فقد تقرر تبليغك للحضور الى المحكمة بالموعد 

المحدد .

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم / رائد زيدان 

زهرات طوباس ينقشن رسائل وفاء لألرض وللرئيس

وخطت رنــا خالد: فــي يوم األم 
الكبرى األرض نقول نحب بلدنا، 
وندعم رئيسنا.  وجاء في رسائل 
شــهد دراغمة، ورغد أحمد: نحب 
لفلســطين،  وننتمــي  األرض، 
أروى  وقالــت  الرئيس.  ونســاند 
ســفيان فــي رســالتها:  نســكن 
أرضنــا وتســكننا، ونســعد حين 
نرى رئيسنا يخاطب العالم بثبات.

فلسطين الشمس
ونثــرت ميرام باســل، وســيما 
مــن  رامــي:  ورغــد  ضبابــات، 
أرضنــا نســتمد القــوة، ونحب 
رئيسنا ألنه يحب وطنه. وقالت 
ذكــرى غســان: أنت قــدوة لنا. 
وخطت ســلمى أحمــد: نحتفل 

بيــوم األرض، ونكــرم الثابــت 
علــى األرض. ونســجت  لينــه 
حسن: باقون في أرض األجداد، 

وفخورن برئيسنا.
وقالت جنة جمال:  نفدي األرض 
بالروح، ورئيسنا شجاع. وكتبت 
جنى طالل: فلسطين الشمس، 

ورئيسنا وجه القمر.
ونثــرت رزان نمــر، ومروة عبد 
الرازق، وريــان محمد، وزهراء 
أبــو عــالن، وشــهد مصطفى، 
وليــان دواس:  أرضنــا حريتنا، 
وأنت الصاعد الشامخ، والقمر، 
ونحبك. وقالت لين أبو محسن: 
األرض عــز وكرامــة، ونرســل 

لرئيسنا التحية.

أرضنــا الجميلة ســحر الروح، 
ســحرتنا  يــا  الكبــرى،  وأمنــا 
الوفــاء،  كل  لــك  وملهمتنــا 
وســيدي الرئيس، نعم الثابت 
أنــت، ونعم الصابــر في وجه 
الظلم والطغيان، نحن نحبك، 

ونحن معك.
وجــاء في رســالة جنــى كمال: 
ســيدتي األرض، ونحن نحتفل 
بيومك، نستذكر العشاق الذين 
عطــروا ترابك بمســكهم، أنت 
المجد والسوســن والشمس، يا 

رئيسنا أنت األمين المؤتمن.
وكتــب جنى محمد: فــي أرضنا 
زيتون ومجد وكرمنا، ولنا رئيس 
يســكن القلوب. ونســجت نقاء 
األرض  حــول  نلتــف  دراغمــة: 
للرئيــس  ونرســل  وزينتهــا، 
رســالة عهــد ووفــاء. وأكملــت 
ســيرين جعفر: األرض سيدتنا  

المبتسمة».
جبل غاضب

وورد فــي رســالة ضحــى عبــد 
الــرازق: حبيبتــي األرض، أنت 
المســك والحبيبيــة، ورئيســي 
الحبيــب أيهــا الجبــل الغاضب، 
األمل.  أنت  القويــة،  والعاصفة 
وقالــت هديل مســاعيد:» يثبت 
رئيســنا كشــجر الزيتــون فــي 

أرضنا المفداة.»
واختزلت إيالف فارس عباراتها: 
أعشــق أرضي، وأحبــي قائدي. 
وقالــت نقاء دراغمــة: عزيزتي 
أرضــي، أنــت المجــد والــروح، 
وسيدي الرئيس سر ونحن معك.

الجديــدة-  الحيــاة  طوبــاس- 
صدحــت حناجر زهــرات كورال 
الغفــاري  ذرة  أبــي  مدرســة 
بنشــيد الحريــة، وارتدين الزي 
الفلســطيني األســود واألحمــر 
بتناســق، ورددن خــالل الوقفة 
الرئيــس  لدعــم  التضامنيــة 
محمود عباس في وجه الضغوط 
علــى  لاللتفــاف  واألميركيــة 
وحقوقنا المشــروعة واســتالب 

عاصمتنا.
واختــارت المنتســبات للكورال، 
فــي  لــألرض  رســالة  كتابــة 
واألربعيــن،  الثانيــة  ســنويتها 
وأخرى تبايــع الرئيس، وحملن 
األعالم ويافطــات خط عليها:» 
رغــم الوعيد والتهديد، بايعناك 
يا صنديــد»، و» نعم وألف نعم 
لمن قال ال لترامب»، و»ال لترامب 
ولصفة القرن»، و»خالدون هنا، 
ولنا وطن واحد، ولنا هدف واحد، 

ونكون وسنكون».
وعقــب وقــت قصير مــن إنهاء 
محافظ  بأعمال  القائــم  كلمات 
طوبــاس أحمد األســعد، ومدير 
تربيــة طوبــاس ســائد قبهــا، 
وممثل فصائل العمل الوطني، 
محمــود  ســر «فتــح»  وأميــن 
صوافطــة، التــي أجمعــت على 
الوقــف خلف الرئيــس، وجددت 
اإلمــالءات  ورفــض  مبايعتــه، 
األمريكيــة تنافســت الزهــرات 
على رسائل قطرت حرية ووفاء، 
ســبقها إطالق رسالة مشتركة 
تناوبت الصغيرات على نطقها: 
«أحبك، قوي، شجاع، ثابت، رائد، 
قائــد، شــامخ، مدافــع، صبور، 
 ، مجاهــد، بطــل، فدائــي، حامٍ
مناضل، مؤتمن، فارس، باسل، 
بارع،  شــامخ،  قبطــان،  ربــان، 

بوصلة، نور، صادق، ساطع.»
أم كبرى!

مــن   (89) الحلقــة  ولخصــت 
سلســلة (نور)، التــي تنفذها 
وزارة اإلعــالم فــي محافظــة 
طوبــاس واألغــوار الشــمالية 
الرسائل، التي جاءت بالشراكة 
مع هيئــة التوجيه السياســي 
والوطني، فخطت منة دراغمة: 

«القدس المفتوحة» تطرح بكالوريوس مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم 
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- طرحت جامعة القــدس المفتوحة بكالوريوس 
مصــادر التعلم وتكنولوجيا التعليم للمرة األولى في فلســطين، في فروع 

الجامعة بجنين، ورام اهللا والبيرة، وغزة.
ويعــد برنامــج بكالوريــوس «مصــادر التعلــم وتكنولوجيــا التعليم» أحد 
تخصصــات كليــة العلوم التربويــة، وهو التخصــص األول من نوعه على 
مستوى الجامعات الفلسطينية؛ إذ اعتمدته الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة 
والنوعية لمؤسسات التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم العالي في بداية 
العــام الجامعي (2018/2017)، ويأتي هذا التخصص اســتجابة الحتياجات 
ســوق العمل الفلســطينية والعربية، في ظل االهتمــام المتزايد بتوظيف 
التكنولوجيا في التعليم، والتحــوالت الرائدة في التربية والتعليم ومصادر 

التعلم والتصميم التعليمي.
ويهــدف التخصص إلى إعداد كــوادر متخصصة ومؤهلة في مجال مصادر 
التعلــم وتكنولوجيــا التعليم، من معلمي المباحث التقنيــة والمهنية مثل: 
التكنولوجيــا، وأخصائــي تكنولوجيــا تعليــم، ومســؤول مصــادر التعلــم 
والتكنولوجيا، ومصمم تعليمي للكتب والمواد التعليمية العادية والرقمية في 
المدارس والمؤسســات التربوية والتعليمية، قادرين على العمل في ميدان 
التربيــة والتعليم بكفاءة عالية، مــن خالل امتالكهم الكفايات التخصصية 
والمهنيــة، وكفايــات التنمية المســتمرة، وكفايات خدمــة البيئة والمجتمع 

المدرسي والمحلي.
يؤمــل من خريــج بكالوريوس «مصــادر التعلم وتكنولوجيــا التعليم» أن 
يصبــح ملماً بالجوانب المعرفية والمهارية المتصلة بتخصصه األكاديمي، 
وقادراً على مواكبة التطورات العلمية والتقنية في مجاله. ويصبح قادراً على 
ممارسة أدواره داخل المدرسة، وعلى توظيف مهارات التواصل والتفاعل مع 

الطلبة وزمالئه في المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي. 
بإمكان الخريج أيضاً تدريس الطلبة مباحث التكنولوجيا والمباحث التقنية في 
المدارس والمؤسسات التعليمية المعنية، ويصبح قادراً على إدارة المصادر 
التعليمية الرقمية والعادية في المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية، 
فاً مصادر التعلم العادية واإللكترونية في العملية التربوية والتعليمية،  موظِّ
ومنتجاً للبرامــج التعليمية الرقمية، وقادراً على تصميم البرامج والمناهج 

والمواد التدريبية والتعليمية العادية واإللكترونية بطريقة فاعلة.
ويتكســب الطالب فــي برنامج بكالوريــوس «مصادر التعلــم وتكنولوجيا 
التعليــم» مهــارات بحثية واســعة فــي مجال مصــادر التعلــم وتكنولوجيا 
التعليم، ويتمتع بثقافة عربية وعالمية، تجعله قادراً على الدفاع عن مجاله، 
ومنفتحــاً علــى اآلخرين، وقادراً كذلك على التطور المهني المســتمر. هذا 
إلــى جانب تمتعه بالثقة بالنفس، والتفكير المتعمق، ويمتلك القدرة على 
فاً التقنيات الحديثة  حل المشــكالت بأسلوب علمي، واتخاذه القرارات، موظِّ

في مجال عمله.
فرص العمل للخريج:

يصبح خريج تخصص بكالوريــوس «مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم» 
قادراً ومؤهالً للعمل معلمــاً للمباحث المتصلة بالمجاالت التقنية والمهنية 
مثــل: التكنولوجيا، والمباحث المهنية والتقنيــة، وأخصائي في تكنولوجيا 
التعليم للمصادر التعليمية التعلمية وذلك في المدارس الحكومية والخاصة 

ووكالة غوث وتشغيل الالجئين والمؤسسات التعليمية. 
وبإمكانــه أيضــاً أن يعمل مســؤوالً للمصادر التعليمية الرقميــة والعادية، 
وللتكنولوجيا في المدارس والمؤسســات التربوية والتعليمية ومنها مراكز 
التقنيــات التعليميــة، ويعمل مصممــاً تعليميــاً للكتب المدرســية والمواد 
التعليميــة العاديــة والرقمية، مثل العمل في مركز المناهج الفلســطينية 
ومراكز التدريب والمؤسســات التربويــة والتعليمية المختلفة، أو فتح عمل 

خاص مثل مركز لتصميم المواد التعليمية العادية والرقمية.
شروط القبول:

يقبل في تخصص بكالوريوس «مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم» كل 
من أنهى المرحلة الثانوية بنجاح وبحسب نظام القبول في الجامعة. ويمنح 
الخريج شهادة البكالوريوس في «مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم»، بعد 
أن ينهي دراسة (123) ساعة معتمدة للتخصص المنفرد. والخطة موزعة 
على متطلبات الجامعة والكلية والتخصص والحرة، أهمها متطلبات الجامعة 
اإلجبارية وعددها (18) ساعات معتمدة، واالختيارية وعددها (3) ساعات، فيما 
تبلغ متطلبات الكلية (18) ســاعة معتمدة، وتبلغ متطلبات التخصص (81) 

ساعة معتمدة، وعلى الطالب أن ينهي متطلبات اختيارية حرية وغيرها.
وقال أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة: إن القدس المفتوحة تسعى لمواكبة 
التطورات المعاصرة في مختلف المجاالت، وتسعى البتكار تخصصات انطالقاً 
من حاجة السوق لها، من أجل تمكين خريجيها من الحصول على عمل لهم 
بعد تخرجهم، وتخصص بكالوريوس «مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم»، 

يأتي في إطار هذا التفكير.
وقال إن جامعة القدس المفتوحة طورت مناهجها وأدخلت نماذج من التعليم 
اإللكتروني لخلق تكامل في العمل، وآخر هذه النماذج الناجحة هي فضائية 
القدس التعليمية، بصفتها الوسيط التعليمي األخير ضمن منظومة التعليم 

اإللكتروني والتعليم المدمج.
وقــال عميد كلية العلوم التربوية في القدس المفتوحة د. مجدي زامل: إن 
الهدف من تطوير هذا التخصص هو مواكبة التطورات المعاصرة في مجال 
التربية والتعليم للوصول إلى معلم المســتقبل الذي يمكنه العمل بكفاءة 
عالية في ميدان التربية والتعليم، وهو تخصص يجمع بين التربية والمحتوى 
العلمي والتكنولوجيا. وتســعى القدس المفتوحة من خالله للحصول على 
معلــم للمباحث التقنيــة والمهنية، وأخصائي تكنولوجيــا تعليم، ومصمم 
تعليمي للكتب الدراســية والمــواد التعليمية والتدريبيــة العادية والرقمية 

وغيرها المستخدمة حالياً، وذلك باالعتماد على التكنولوجيا.
وأضــاف إن هــذا التخصص يتيح فــرص عمل متنوعة للخريج، ســواء في 
المؤسســات التربوية والتعليمية الرسمية أو أعمال ومشاريع ريادية خاصة 

بالخريج، األمر الذي يسهم في الرقي بطلبتنا ومؤسساتنا ومجتمعنا. 
وقال د. زامل إن القدس المفتوحة حصلت على اعتماد للتخصص المذكور 
من الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسســات التعليم العالي/ 
وزارة التربية والتعليم العالي لتدريس هذا التخصص، الذي يعد األول من 
نوعه في فلسطين والعالم والعربي، وهو تخصص رائد ويضمن مستقبالً 
مميزاً للخريج.وقال منسق التخصص في كلية العلوم التربوية أ. محمد أبو 
معيلق: إن البرنامج بني على استشراف المهارات المستقبلية لمهنة المعلم، 
ويتوزع على أربعة أبعاد أساسية، يتعلق األول بالتصميم التعليمي لبيئات 
التعلم النشــط، ســواء الفيزيقية منها أو االفتراضية، ويتعلق البعد الثاني 
بالمستحدثات التكنولوجية التي تتناول طيفاً واسعاً من التقنيات، بدًءا من 
توظيــف البرمجة في التعلم حتى اســتخدام الشــبكات االجتماعية والواقع 
المعــزز في التعلــم، أما البعد الثالــث فيركز على إنتاج المصــادر الرقمية 
والمفتوحــة فــي التعليم وتوظيفها، في حين يركــز البعد الرابع على دمج 
المهارات الفنية والمهنية ضمن آليات العمل التدريسي وفق أحدث النظريات 
والممارســات التعليمية. وقد روعي التوازن بين هــذه األبعاد األربعة وفق 
صيغة تســمح للطالب بتطوير مهاراته بطريقة عملية إجرائية تمكنه من 
تطوير مفاهيمه وتساعده على اكتساب مهارات التعلم والتطوير المستمر 

في تلك المجاالت.


