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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا/نهيل محمد حامد بدران وذلك بصفته 
وكيــال بموجــب الوكالة الدوريــة رقم 2018/4342 تاريــخ 2018/7/4 والدورية رقــم 1938 صفحة 

2018/88 صادرة عن سفارة فلسطين في االردن بتاريخ 2018/8/14 
الصــادرة من كاتب عدل طولكرم وتصديقات وزارة العدل والخارجية وذلك بمعاملة بيع على اراضي 

دير الغصون حوض رقم 8683 قطعة رقم 48 
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): «محمد ربيع» توفيق حسن فرحية، أحمد توفيق حسن فرحية،  جودت توفيق 
حســن فرحية ، زينة توفيق حســن فرحية ، سميرة توفيق حســن فرحية ، نورة كامل محمد بدران ، 

سامح خطاب توفيق فرجية ، محمد خطاب توفيق فرجية ، عمر خطاب توفيق فرجية
اسم الوكيل : نهيل محمد حامد بدران 

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم  السيد : محمد عبد اهللا حسين عدس وذلك 
بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصة رقم 1912 صفحة 2018/17 تاريخ 2018/7/2 صادرة عن سفارة 
فلسطين في االردن بتاريخ 2018/7/2 معطوفة على الوكالة العامة رقم 40425189 صادرة عن بعثة 
منظمة التحرير في واشنطن بتاريخ 2018/4/25 . الصادرة من كاتب عدل تصديقات وزارة العدل .   

رقم القطعة رقم الحوض   اسم البلد 
43  8537 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.
اســم الموكل (المالك) :  اســعد عبد العزيز مصطفى ابو عيشــة ، عبد الرحمن عبد العزيز مصطفى 

ابو عيشة   . 
اسم الوكيل: محمد عبد اهللا حسين عدس ،  محمد عبد اهللا حسين عدس . 

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي طولكرم أنا/محمود عاهد عبد القادر بدران وذلك 
بصفته وكيال بموجب الوكالة الدوري  رقم 2018/5598 عدل طولكرم معطوفة على الوكالة العامة 
رقــم 2010/191 عــدل طولكرم ووكالتــي الدورية رقم 2018/5600 عــدل طولكرم معطوفة على 

الوكاالت العامة :
 الوكالة العامة رقم 2018/1240 عدل طولكرم والوكالة العامة رقم ســجل 1894 صفحة 2018/3 
صــادرة من س ف عمان والوكالة العامة رقم ســجل 1891 صفحــة 2018/6 صادرة من س ف عمان 
والوكالة العامة رقم 47/ م و ع/2018 ســفارة دولة فلســطين الرياض والوكالة العامة رقم س ف ك 

173 و سفارة دولة فلسطين / دولة الكويت 
التمام معاملة بيع رقم 1203/ج/2018 

رقم القطعة  رقم الحوض   اسم البلد 
49   8683 دير الغصون 

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): هند عبد الرحمن يوسف شقدان ورامي وبسام وعبد اهللا ابناء كامل عبد الرازق 
شقدان وسليمان وناجح ومصطفى وسلمى ولميا وسليمة ومنيرة ابناء (محمد جمعة) مصطفى القب 
وختام محمد عبد اهللا بني هاني ومحمد وحســان وفارس وأمين وبيان وشــروق واســيل وانغام ابناء 

جمال (محمد جمعة) القب
اسم الوكيل : محمود عاهد  عبد القادر بدران وكيل دوري

رامي كامل عبد الرازق شقدان وكيل عام ، سليمان (محمد جمعة) مصطفى سليمان وكيل عام 

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

9/5 د9/5 د

9/5 د

   دولــة فلسطيــن9/5 د

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

محكمة طولكرم الشرعية

اعالن تبليغ زواج ثان صادر عن محكمة طولكرم الشرعية
الى المدعوة : رانيا عمر يوسف الخرانيه  من الزرقاء وسكانها .  

ابلغك بان زوجك بصحيح العقد الشــرعي / اياد علي حســين عثمان من جبل التاج عمان  وســكانها 
قــد تقــدم بمعاملة اجــراء عقد زواجه من زوجة ثانية لدى هذه المحكمــة ، وعليه جرى تبليغك ذلك 

حسب االصول .
تحريرا في 2018/09/5 م 

رئيس محكمة طولكرم الشرعية

القاضي الشرعي فاروق عطيه عديلي 

فقد هوية
 طولكرم –    أعلن أنا عبد الغني نعيم احمد حشاش عن فقدان هويتي الشخصية التي اجهل رقمها ،   

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

فقد هوية
 بديا –    أعلن أنا فوزيه محمد علي سالمه عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 984977835 

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

فقد هوية
 كفل حارس  –    أعلن أنا صالح عبدالفتاح سالم بوزيه عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 

941438244 ،   الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
 أريحــا –    أعلــن أنــا فادي أســعد خميــس غروف عن فقــدان هويتي الشــخصية التــي تحمل الرقم  

939072138 ،   الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
 أعلن أنا حمدان جمال إبراهيم المقادمه عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  804492437،   

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

فقد جواز سفر اردني
اعلن انا «محمد محمود محمد السالمين» عن فقد جواز سفري األردني الذي أجهل رقمه. الرجاء ممن 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 

فقد جواز سفر
أريحا -  أعلن أنا خديجه زعل محمود عرينات عن فقدان جواز ســفري الذي اجهل رقمه،   الرجاء ممن 

يجده  ان يسلمه  الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد جواز سفر اردني
 طولكرم –  أعلن أنا حمزة « محمد عوض» « حفظي محمود « كتانه  عن فقدان جواز سفر اردني مؤقت 
يحمل رقم ( T147465   ) ،   الرجاء ممن يجده  ان يسلمه  الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر.

فقد هوية
  طولكرم –  أعلن أنا  احمد صالح محمود خطيب   عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم :  

852290022  الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر .

«القدس المفتوحة» والفارو دي منابي»
 اإلكوادورية توقعان اتفاقية تعاون

رام اهللا- الحياة الجديدة- 
وقعــت جامعتــا «القدس 
المفتوحــة» و»الفارو دي 
اإلكوادوريــة،  منابــي» 
أمــس، اتفاقيــة تعــاون 
في المجــاالت األكاديمية 
البحث  وفــي  والطالبيــة 

العلمي.
وجــرى توقيــع االتفاقية 
فــي اجتمــاع عقــد بمقر 
رئاســة جامعــة القــدس 
مدينــة  فــي  المفتوحــة 
وذلــك بحضور  رام اهللا، 
اإلكــوادوري  لســفير  ا

لــدى فلســطين خافييــر 
رتــي،  بالزا ســانتوس 
لويــس  أول  ومستشــار 
أريالنو، وحســن قطامي 

من طاقم السفارة.
عــن  االتفاقيــة  ووقــع 
جامعة القدس المفتوحة 
عمرو،  يونــس  رئيســها 
«الفــارو  جامعــة  وعــن 
دي منابــي» اإلكوادورية 
ميجل  اليخاندرو  رئيسها 

سلورزانو.
ورحــب عمــرو بضيــوف 
فلســطين وعلى رأسهم 

السفير اإلكوادوري، وعبر 
عن تطلــع الجامعــة إلى 
مزيــد مــن التعــاون بين 
لجامعــات  وا فلســطين 
اإلكوادورية في المجاالت 

العلمية واألكاديمية.
وتحدث عمرو عن التطور 
جامعــة  شــهدته  الــذي 
القــدس المفتوحــة التي 
تسير حسب منهج التعليم 
المدمج الــذي يقوم على 
قطاع المحاضرات الصفية 
الوســائط  جانــب  إلــى 
تعتمد  التي  اإللكترونيــة 

علــى األجهــزة الخلويــة 
التعليميــة،  والفضائيــة 
التعليمية  العملية  وعماد 
هي اعتمــاد الطالب على 
ذاتــه مــن خــالل الكتــب 

المطبوعة واإللكترونية.
من جانبه، شــكر السفير 
القدس  جامعة  بالزارتي 
المفتوحة علــى المبادرة 
لتوقيــع هــذه االتفاقية، 
فــي  تســهم  لتــي  ا
العلمي  التعــاون  تعزيــز 
واألكاديمي بين فلسطين 
في  و»نحن  واإلكــوادور، 

الســفارة ننظر إلى هذه 
االتفاقية علــى أنها جزء 
من مساعي تقوية العالقة 
بين الشعبين الفلسطيني 

واإلكوادوري».
خالل  ومــن  انه  وأضــاف 
جامعة  كمــدرس  عملــه 
في اإلكوادور في السابق، 
فهو علــى قناعة أن لدى 
جامعة القدس المفتوحة 
تقدمــه  أن  يمكــن  مــا 
اإلكوادورية،  لنظيراتهــا 
تســتحق  بتهــا  فتجر

االحترام والتعميم.

لجان العمل االجتماعي» تنظم لقاء
ً «بعنوان الحملة الوطنية للحث على التبرع» 

 طولكــرم– الحيــاة الجديــدة– نظمت 
جمعية لجــان العمــل االجتماعــي لقاًء 
بعنوان الحملة الوطنية للحث على التبرع 
باألعضــاء وذلك بالشــراكة مع جمعية 
األمــل لرعايــة مرضى الفشــل الكلوي 
وجمعيــة ابــدأ الحياة. جاء ذلــك برعاية 
محافظ طولكرم عصام أبو بكر وبحضور 
مدير عام الشؤون العامة ماجد الطيبي، 
وممثليها،  المشاركة  الجمعيات  ورؤساء 
والمؤسسات الرسمية والمؤسسة األمنية 

وممثلي الفصائل. 
وقال الطيبي ان االجتماع يأتي استمراراً 
لسلســلة اجتماعات ســابقة للحث على 

التبــرع باألعضاء، انطالقــا من التقدير 
لحاجة المرضى الماسة، وأمالً في وقف 
معاناتهم ومساعدتهم من خالل الخبرات 
الطبية، ونشــر المزيد مــن الوعي تجاه 
التبرع باألعضاء وفق المعطيات الدينية 

والشرعية والعلمية. 
 وناقــش المجتمعــون عددا مــن األمور 
التي تشجع وتحث على التبرع باألعضاء، 
فيما خرج االجتمــاع بعدة توصيات منها 
االســتمرارية بالعمــل في نشــر الوعي 
والثقافــة الخاصــة بالتبــرع باألعضاء، 
والمتابعــة مــع الجهــات المختصــة ذات 

العالقة.

مقدسيون يتصدون لحفل عشاء 
نظمته السفارة االميركية

القــدس المحتلــة- الحياة الجديــدة- دياال 
جويحان- تصدى عشرات المقدسيين، مساء 
امس، للمشــاركين في حفل العشــاء الذي 
نظمته السفارة االميركية، وذلك في وقفة 
نظمت أمــام فندق النوتردام وســط تواجد 

شرطي اسرائيلي عند مدخل الفندق.
وقــال أمين ســر إقليم القــدس لحركة فتح 
شادي إمطور في حديث لـ» الحياة الجديدة»، 
«بعــد قرار الرئيس االميركي دونالد ترامب 
المشــؤوم بإعــالن القدس لدولــة االحتالل 
ونقل الســفارة االميركيــة من تل ابيب الى 
القــدس المحتلــة، ... جئنــا لنجــدد رفضنا 
لالحتفال االميركي- االسرائيلي  الذي ينظم 
فــي قلب مدينة القــدس، من اجل مقاطعة 
الفلســطيني  الموقــف  ولتأكيــد  االحتفــال 

الرافض لسياسة ترامب».
واضــاف إمطــور «..وجــاءت الوقفــة ايضــا 
الرســال عــدة رســال لــكل من شــارك في 

حفــل العشــاء داخــل الفندق بــأن القدس 
عربيــة اســالمية ومن يشــارك بمثل هكذا 
احتفــاالت تعتبر تطبيعية ومشــاركين في 
تهويــد المدينــة المقدســة». وأثنى إمطور 
على جهود المؤسسات الوطنية الفلسطينية 
ورجال االعمال والسياســيين الذين رفضوا 
هذه الدعوة، والخــزى والعار لمن قبل هذه 

الدعوات.
بــدوره قــال مســؤول ملف المقدســات في 
إقليم القــدس عوض الســاليمة: «وجودنا 
أمــام النوتردام كان مهماً لرصد ممن دخلوا 
وتراجعوا بعد ايصال الرساله ووضعهم في 
الصورة بأن االحتفال يزيد من تهويد مدينة 

القدس». 
 بدورهــا قالت الدكتورة كفــاح ردايدة، بانه 
على مدار اليومين استضاف السفير االمريكي 
رجال االقتصاد والسياسين داخل النوتردام 

في تحرك مرفوض وطنيا وفلسطينيا.

بنك القدس يعلن عن اسم الفائز بكيلو ذهب لشهر آب
الخليل –الحياة الجديدة-  
أعلــن بنــك القــدس عن 
علــى  لســحب  ا نتيجــة 
الجائزة الشــهرية لجوائز 
حســابات التوفير لشــهر 
آبوهــي عبارة عــن كيلو 
ذهب والذي ربحها المدخر 
الزور  الفتــاح  عبــد  عامر 
وهو صاحب حساب توفير 
فرع  القــدس   بنــك  لدى 
الخليــل ويعتبــر « الــزرو 
« الــذي يعمــل عامال في 
الخامــس  الفائــز  البنــاء 
ضمن الســحب الشــهري 
جوائزحســابات  لحملــة 
التوفير» أنــت ما تزيدها 

إحنا بس بنزيدها».

حفل تسليم الجائزة جرى 
أمس في الخليل بحضور 
مدير  المدهون  ســليمان 
وعميد  الجنــوب   منطقة 
أبــو رجب مديــر فرع ابن 
رشد ونائب رئيس بلدية 
الجعبري  يوســف  الخليل 
وعدد من مدراء وموظفي 
بنــك القدس في منطقة 
الجنــوب . تخلــل الحفــل 
المدهون  لسليمان  كلمة 
الــذي هنأ الفائــز وتحدث 
يقدمها  التي  الجوائز  عن 
بنــك القدس خــالل هذا 
العام داعيا إلى مزيد من 
التقــدم واإلزدهار للرقي 
في أعمــال البنك وبدوره 

الزرو  الفائــز عامر  توجه 
مشــاعر  إمتلكتــه  الــذي 
علــى  والبهجــة  الفــرح 
الجزيل  بالشــكر  محيــاه 
هذه  علــى  البنــك  إلدارة 
الجائز. تأتي هذه الجوائز 
في ســياق اهتمام البنك 
علــى  العميــل  بتشــجيع 
لتحقيق  مدخراتــه  زيادة 
لمســتقبلية،  ا فــه  أهدا
إلى جانب زيــادة فرصته 
بربح مجموعة فريدة من 
الجوائز القيمة، فيما يأتي 
فــي إطار حرصــه الدائم 
علــى تقديــم كل ما هو 
جديد ومميــز من خدمات 
ومنتجات ومزايا تتناســب 

عمالئــه  احتياجــات  مــع 
والمتغيــرة،  المتطــورة 
وبما يتماشــى مع ســعيه 
المتواصل لتقديم األفضل 
لهم وليبقى دائماً خيارهم 

المشرق.
من الجدير ذكــره أن بنك 
القدس أطلق حملة جوائز 
حســابات التوفير» أنت ما 
تزيدها إحنا بس بنزيدها» 
في بداية شهر نيسان من 
العام الحالي والتي تتضمن 

الســحوبات  مــن  العديــد 
على مجموعة من الجوائز 
ابتــداًء مــن جائــزة كيلــو 
ذهــب شــهرياً إلــى جائزة 
كل  شــيقل  مليــون  ربــع 
مليون  وجائــزة  شــهور   3
شيقل نهاية العام، بحيث 
باإلمكان أن يتأهل العميل 
قيمته  افتتاحــي  وبرصيد 
دوالرأمريكي  فقــط 350 
أو مــا يعادلها من العمالت 
األخرى للدخول في السحب


