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تنويه
وردت عن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تس���جيل أراضي جنين في معاملة استخراج 
قيد تس���وية على قطعة األرض 3 حوض 31 من أراضي يعبد، والمنشور في جريدة األيام بتاريخ 
2019/1/21 عبارة بالل عبد الفتاح صادق أبو ياس���ر، والصحي���ح هو بالل عبد الفتاح صادق أبو بكر، 

فاقتضى التنويه.

تنويه
وردت عن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تس���جيل أراضي جنين في معاملة بيع رقم 
2019/520، والمنش���ور في جري���دة األيام بتاريخ 2019/1/23 عبارة اس���م الموكل »المالك«: صبحه 
أمين عاطف محمد دحدولة، والصحيح اس���م الموكل »المالك«: وجيه أمين عاطف محمد دحدولة، 

فاقتضى التنويه.

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 
دائره تنفيذ جنين 

صفاء بركات عيسى عمارنة 
جنين زبدة حارة دار ابو خضر منزل زوجها غسان فايز عمارنة 

نعلمكم انه بتاريخ 2019/01/16 قرار قاضي التنفيذ في القضيه التنفيذيه رقم 2018/7511 
و المكونه فيما بين 

المحك�������������������وم له :  سعيد عبد المالك احمد قبها / جنين   
المحك����������������وم عليه :  صفاء بركات عيسى عمارنة  / جنين 

تقرر اش���عارك انه يجب عليك ان تقوم في ظرف اسبوعين من تاريخ تبليغك بدفع مبلغ ) 1900 
ش���يكل ( و الرس���وم ، قيمه شيك  عدد 1 لصالح المنفذ: :  س���عيد عبد المالك احمد قبها / جنين  
وكيله / االس���تاذ/ة ) رنا س���مودي ( ،  لبيان ردك او اعتراضك عليه ، وبخالف ذلك ستضطر دائره 

التنفيذ لمباشره االجراءات التنفيذيه بحقك .
مع االحترام

مأمور التنفيذ

إخطار قبل مباشرة اإلجراءات القانونية.

وبدون إجحاف بالحقوق.
إلى المخطر إليه: خليل ابراهي���م خليل عمر وحامل هوية رقم )850926387(، وعنوانه للتبليغ 
: رام الله، البيرة، مخيم الجلزون، بوكالتي عن المخطر: ش���ركة المزرعة الشرقية للباطون الجاهز/
رام الله-الطيب���ة أخطرك وبموجب هذا اإلخط���ار بضرورة مراجعة مكتب���ي الكائن في رام الله-
ش���ارع االرس���ال-عمارة القلعة-مكتب المحامي رمزي عفانة وذلك لتسديد ما ترتب في ذمتكم 
من قيمة الش���يكات التالية: )شيك رقم »30000269« بقيمة )17,800( شيكل مستحق األداء 
بتاريخ 20-4-2018 وش���يك رقم »30000290« بقيمة )28,000( شيكل مستحق األداء بتاريخ 
10-6-2018، وجميع هذه الش���يكات مس���حوبة على بنك القدس-فرع رام الله( وذلك خالل مدة 
أقصاها 10 أيام من تاريخ تبلغك، وبخالفه س���نضطر آسفين لمالحقتكم قانونيًا ومقاضاتكم 
أم���ام المحاكم  المختصة، ومطالبتكم بكافة المبالغ المترتبة إضافة إلى الرس���وم والمصاريف 
والنفق���ات وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية -إن كان لها محل- وحتى الس���داد التام، وعليه 

جرى إخطارك حسب األصول.
تحريرًا بتاريخ   23 /01 /2019

  وكيل المخطر
المحامي حسام الوحيدي

اخطار محامي
 الى السيد / ثائر جمال أحمد حشاش هوية رقم )854878873(

عنوانه : طولكرم /  وسط البلد /مقابل سوق الخضرة / محل روائع الموضة
نعلمك بأن ش���ركة اوكتار للتجارة والتسويق بواسطة وكيلها العام المحامي سعيد مرة كراجة 
تطالبك بسداد ش���يكات بقيمة )2500( الفان وخمسمائة شيقل مستحقة عليك بموجب شيك 
يحمل الرقم 30000009 ومس���تحق االداء بتاريخ 2018/11/30 , باالضافة الى الرسوم والمصاريف 
وعليه فاننا نخطرك بس���داد قيمة الش���يكات المذكورة أعاله خالل عش���ر أيام من تاريخ النشر 
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير باالجراءات القانونية بحقك ومالحقتك قانونيا عن طريق النيابة 

العامة الموقرة.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح يطا

تنفيذ رقم: 2018/3233
تاريخ:2019/1/22

تبليغ بالنشر
إخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح يطا في 

القضية التنفيذية رقم 2018/3233
المحكوم عليه: عالء خليل ابراهيم الحروب من دورا وسكانها.

اس���تنادًا إلى قرار س���عادة قاضي تنفيذ محكمة صلح يطا الصادر بتاريخ 2019/1/21 في 
الدع���وى التنفيذية رق���م 2018/3233 والمقامة ضدك من قبل المحك���وم له لجنة إعمار 
عيادة الس���الم المركزية مرك���ز الصحة من يطا وموضوعها تحصي���ل دين وذلك بموجب 
ش���يك مستحقة األداء وقيمتها االجمالية 2000 شيقل و30 شيكل رسوم حسب األصول 

والقانون.
 لذا فإن���ه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عن���ك لدائرة تنفيذ يطا 
والمبادرة بتس���ديد الدين خالل أس���بوعين من تاري���خ تبلغك هذا اإلع���الم وفقًا ألحكام 
المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني وإذا لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ 

بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك.
سمير أبو علي
مأمور تنفيذ محكمة صلح يطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/9/4
الرقم: 2018/5205

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2018/5205

إلى المحكوم عليهم: 1. محمد حس���ين عارف س���عيد 2. نايف رمضان جبارين/ بيتونيا/ 
شارع عين عريك/ عمارة اللؤلؤة/ مقابل معرض النمر للسراميك.

نعلمك أن المحكوم لها/ له: عبد الرؤوف س���عيد محمود انج���اص/ وكيله المحامي همام 
سمحان أو من ينوب عنه.

قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ ش���يك عدد 2 بقيمة 3000 شيكل باإلضافة إلى 
مبلغ 40 شيقل بدل رس���وم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف، 
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا 
اإلعالن وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحق���ك وعلى ذلك تم إجراء 

تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
سـلطـــة األراضـــي  

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف 1401/ج/2012

إعالن صادر عن دائرة األراضي في رام الله 
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة األراضي في رام الله الس���يد جميل ونبيل ولمعة ابناء 
»تاج الدين« احمد جميل« الحس���يني ورحاب داود موسى الحسيني وعماد ونهاد و »احمد 
خالد » ابناء كمال » احمد جميل الحسيني« ومحمود وجيه« ونزيه و« محمدوليد« ابناء صالح 
الدين«احمد جميل الحس���يني بواس���طة الوكيل الدوري محمود احمد عبد الرحمن مصلح   
بموج���ب الوكالة الدورية  رق���م 2007/3586 بتاري���خ 4/2/ 2007 والمعطوفة على الوكالة 
الدورية رقم 2001/5422 عدل رام الله بتاريخ 2001/5/30 والمعطوفة على الوكالة العامة 
رق���م 91/715 عدل رام الله بتاري���خ 91/8/4 وعلى الوكالة العامة رق���م 2001/4014 عدل 
رام الل���ه و الوكالة الدورية رقم 2001/5422 ع���دل رام الله بتاريخ 2001/5/30 والمعطوفة 
عل���ى الوكالة العامة رق���م 91/715 عدل رام الله بتاريخ 91/8/4 وعل���ى الوكالة العامة رقم 
2001/4014 ع���دل رام الله بتاريخ 2001/4/26 وعلى الوكالة العامة رقم 2000/8450 عدل 
رام الل���ه بتاري���خ 2000/8/20 المعطوفة على الوكاالت الخاصة رق���م 99/12370 عدل رام 
الل���ه بتاريخ 99/11/17 والعامة رقم 95/4162 ع���دل رام الله بتاريخ 95/10/4 والعامة رقم 
95/3313 ع���دل رام الله بتاريخ 95/8/20 ومعطوفة ايضا على الوكالة 20014/5422 وعلى 
الوكال���ة العامة رقم 2000/3180 عدل رام الله بتاري���خ 2000/4/9 والمعطوفة على العامة 
رقم 478/98 صادرة عن بعثة مكتب منظمة التحرير بواش���نطن بتاريخ 98/7/28 مصدقة 
من وزارة العدل وعلى العامة رقم 98/5436 عدل رام الله بتاريخ 98/8/5وذلك بمعاملة بيع 

على قطعة االرض رقم 47 من  الحوض 3 اراضي  عين سينيا   قضاء رام الله 
فم���ن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترى عش���رة 
ايام من تاريخ نش���ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب االصول ووفقا 

للقانون. 

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

الس���يد جميل ونبيل ولمع���ة ابناء »ت���اج الدين« احمد 
جمي���ل« الحس���يني ورح���اب داود موس���ى الحس���يني 
وعم���اد ونهاد و »احمد خالد » ابن���اء كمال » احمد جميل 
الحس���يني« ومحمود وجيه« ونزي���ه و« محمدوليد« ابناء 

صالح الدين«احمد جميل الحسيني

محم���ود احمد عبد الرحمن 
مصلح

دولة فلسطين
السلطة القضائية

 مذكرة تبليغ متهم بالنشر رقم 2016/2619
صادرة عن محكمة صلح رام الله  في الدعوى الجزائية جزاء صلح رام الله

المتهم : جوزيف يان جوزيف هوبن برورز /القدس.
يقتض���ى حضوركم إلى محكمة صل���ح رام الله  في  2019/03/27 للنظر في الدعوى الجزائية رقم 
)2016/2619( والت���ي اقامها عليك الحق العام، والتي موضوعها قيادة مركبة بحالة تعرض حياة 
االشخاص واالموال للخطر خالفًا للمادة 1/98 بداللة المواد 104 و 111 ق.م.ف رقم 5 لسنة 2000 
عدم المحافظة على مس���افة كافية من المركبة التي تسير باألمام خالفًا للمادة 1/200 من الالئحة 
التنفيذية لقانون المرور الفلس���طيني بداللة المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لس���نة 2009 
والتس���بب بحادث طرق نتج عنه اصابات جسمانية خالفا للمادة 1/96/ج بداللة المواد 103 و 110 
ق.م.ف رقم 5 لس���نة 2000  ل���ذا يتوجب عليكم الحضور للمحكمة بتاريخ 2019/03/27 للس���ير 

بالدعوى حسب االصول وبخالف ذلك سيجري السير بحقكم حسب االصول والقانون.
وإذا لم تحضر سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون . 

مع االحترام
عبد الله الخطيب
رئيس قلم محكمة صلح رام الله 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

تبليغ بالنشر خالصة حكم في القضية الجزائية رقم )2018/624(
صلح بيت لحم

 إلى المتهمين -1 عامر فراس أحمد عويس���ات -2 عكرمة احمد عطا الله عويسات  -3عبيده محمد 
عطاالله العويسات و جميعهم من جبل المكبر سابقا و مجهولين محل االقامة حاليا.

نعلمك���م بأنه قد صدر ضدك بتاريخ 2018/12/31 حكما بمثابة الحضوري قابال لالس���تئناف في 
الدع���وى الجزائية المرقوم���ة اعاله والمقامة ضدك من الحق الع���ام والمتضمن ادانتكم بالتهمة 
المسندة اليكم وهي مقاومة موظف باعمال الشدة خالفا للمادة 1/187 من قانون العقوبات لسنة 
1960  والحكم علةى كل واحد تبعا لذلك بالحبس مدة س���تة اش���هر، وعليه تم تبليغك خالصة 

الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون.
رئيس قلم محكمة صلح بيت لحم 
عيسى الشيخ درة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية رقم )2018/5599( صلح بيت لحم
إلى المتهم بالل عيسى ابراهيم مصري من بيت لحم ومجهول محل االقامة حاليا.

 يقتضي حضورك إلى قلم محكمة صلح بيت لحم يوم االحد الموافق 2019/2/24 الساعة التاسعة 
صباح���ًا للنظر ف���ي القضية الجزائية المذكورة أع���اله التي أقامها ضدك الح���ق العام عن  احمد 
محم���ود احمد العصا م���ن بيت لحم والتي موضوعها اصدار ش���يك دون رصيد خالفا للمادة 421  
م���ن قانون العقوبات لس���نة 1960 ،ويتوجب عليك الحضور ال���ى المحكمة من تاريخ تبلغك هذا 
اإلعالن بواس���طة النشر في احدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخه عن الئحة االتهام من 
قل���م محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك غيابيا، وعليه وتنفيذًا لقرار س���عادة 
قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 2019/1/23 في القضية المذكورة أعاله جرى تبليغك 

بالنشر حسب األصول .
رئيس قلم محكمة صلح بيت لحم
عيسى الشيخ درة

اخطار نهائي قبل اتخاذ االجراءات القانونية 
بدون إجحاف بالحقوق

المخطر: صبحي محمد صبحي الكحلوت من سكان رام الله هوية رقم 401210299 بصفتي 
وكي���ال خاصا عن والدي محم���د صبحي محمد الكحلوت هوية رق���م 913005633 بموجب 
الوكال���ة الخاصة الصادرة عن كاتب العدل برام الله والمس���جلة تحت الرقم 2018/24935 
بتاريخ 2018/12/18 بصفته الش���خصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن ش���ركة كنج كار 
للتجارة واالستثمار والمسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني تحت الرقم 

.562149591
بواس���طة وكيلهم المحامي سمير عبد الله س���ليمان الهندي – رام الله – شارع اإلرسال – 

عمارة السفينة – الطابق الثالث جوال 0598200950 وطنية 0568781672.
المش���تكى عليهم -1 الش���ركة المتحدة لإلسفلت م خ، والمس���جلة لدى مراقب الشركات 

في وزارة االقتصادي الوطني تحت رقم 562523779 هاتف أرضي رقم 0569977751.
2-- ف���ادي محمد جمع���ة قنديل هوية رقم 901430157 بصفت���ه المفوض بالتوقيع عن 

الشركة المتحدة لإلسفلت م. خ الموصوفة أعاله
3�� امل س���مير عزت قنديل بصفته شريك في الشركة المتحدة لالسفلت م. خ الموصوفة 

اعاله
وعنوانهم للتبليغ: رام الله – الرام – وسط البلدة.

موض���وع اإلخطار: المطالبة بمبلغ 82500 اثنان وثمانون ألف وخمس���مائة ش���يكل جديد 
)شيكات بدون رصيد(.

حيثيات وتفاصيل اإلخطار
بوكالت���ي عن المخطر وبتفويض منه فإنني أتوجه إليك بإخطاري هذا كما يلي، حيث انك 
كالمخطر إليه قمت بتحرير وتوقيع شيك / شيكات لصالح المخطر وهي مفصلة كما يلي:
بتاريخ 2018/11/30 قام المش���تكى عليهم بإعطاء المش���تكي الش���يك الذي يحمل   • 
الرق���م 30573849 والمس���حوب على البنك األهلي على حس���اب رقم 2000030818 

والبالغ قيمته 16500 ستة عشرة ألف وخمسمائة شيقل جديد.
وكذلك الش���يك مس���تحق األداء بتاريخ 2018/02/28 قام المش���تكى عليهم بإعطاء   • 
المش���تكي الشيك الذي يحمل الرقم 30573850 والمسحوب على البنك األهلي على 
حساب رقم 2000030818 والبالغ قيمته 16500 ستة عشرة ألف وخمسمائة شيقل 

جديد.
وكذلك الش���يك مس���تحق األداء بتاريخ 2018/02/28 قام المش���تكى عليهم بإعطاء   • 
المش���تكي الشيك الذي يحمل الرقم 30573850 والمسحوب على البنك األهلي على 
حساب رقم 2000030818 والبالغ قيمته 16500 ستة عشرة ألف وخمسمائة شيقل 

جديد.
وكذلك الش���يك مس���تحق األداء بتاريخ 2018/03/30 قام المش���تكى عليهم بإعطاء   • 
المش���تكي الشيك الذي يحمل الرقم 30573851 والمسحوب على البنك األهلي على 
حساب رقم 2000030818 والبالغ قيمته 16500 ستة عشرة ألف وخمسمائة شيقل 

جديد.
وكذلك الش���يك مس���تحق األداء بتاريخ 2018/04/30 قام المش���تكى عليهم بإعطاء   • 
المش���تكي الشيك الذي يحمل الرقم 30573852 والمسحوب على البنك األهلي على 
حساب رقم 2000030818 والبالغ قيمته 16500 ستة عشرة ألف وخمسمائة شيقل 

جديد.
وكذلك الش���يك مس���تحق األداء بتاريخ 2018/05/30 قام المش���تكى عليهم بإعطاء   • 
المش���تكي الشيك الذي يحمل الرقم 30573853 والمسحوب على البنك األهلي على 
حساب رقم 2000030818 والبالغ قيمته 16500 ستة عشرة ألف وخمسمائة شيقل 

جديد.
وحيث أنه ولدى عرض المخطر الش���يك / الشيكات الموصوفة أعاله على البنك المسحوب 
عليه الش���يك عاد / ت بدون صرف لكون الحس���اب مغلق و/أو لعدم وجود رصيد و/أو لعدم 
وجود رصيد كاف للدفع، وحيث أن المخطر قد طالبكم مرارا وتكرارا بوجوب تس���ديد قيمة 
الش���يكات المرقوم���ة أعاله إال أنكم م���ا تزالون ممتنعين عن الدفع بدون مبرر و/أو مس���وغ 
قانوني س���ليم لذلك فإنني أخطركم بضرورة تسديد قيمة الشيكات المبين ذكرها أعاله 
خالل مدة أقصاها عش���رة أيام من تاريخ تبلغكم هذا اإلخطار وبخالف ذلك فإنني سأضطر 
آسفا إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية والقضائية بحقكم وأنتم بال شك في غنى عن ذلك، 
علما بأن فعلكم هذا يش���كل جرم إصدار ش���يك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون 

العقوبات األردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديالته.
راجيا منك أن ال تضطرني لذلك

هذا مع االحترام
تحريرا في 2019/1/23

وكيل المخطر
المحامي سمير عبد الله سليمان الهندي

اخطار نهائي قبل اتخاذ االجراءات القانونية
بدون إجحاف بالحقوق

المخطر: صبحي محمد صبحي الكحلوت من سكان رام الله هوية رقم 401210299 بصفتي 
وكي���ال خاصا عن والدي محم���د صبحي محمد الكحلوت هوية رق���م 913005633 بموجب 
الوكال���ة الخاصة الصادرة عن كاتب العدل برام الله والمس���جلة تحت الرقم 2018/24935 
بتاريخ 2018/12/18 بصفته الش���خصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن ش���ركة كنج كار 
للتجارة واالستثمار والمسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني تحت الرقم 

.562149591
بواس���طة وكيلهم المحامي سمير عبد الله س���ليمان الهندي – رام الله – شارع االرسال – 

عمارة السفينة – الطابق الثالث جوال 0598200950 وطنية 0568781672.
المخط���ر إليهم -1 ش���ركة الطريفي لإلعالم، والمس���جلة لدى مراقب الش���ركات في وزارة 

االقتصادي الوطني تحت الرقم 562499301 هاتف أرضي رقم 022964389.
-2 منير أحمد محمود مصلح هوية رقم 916625023 بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة 

الطريفي لإلعالم الموصوفة أعاله.
-3 أحمد محمد أحمد صالح هوية رقم 800673626 بصفته ش���ريك في ش���ركة الطريفي 

لالعالم الموصوفة أعاله.
وعنوانهم للتبليغ: رام الله – الطيرة – عمارة البداوي.

موضوع اإلخطار: المطالبة بمبلغ 1000 ألف دوالر أمريكي )شيكات بدون رصيد(.
حيثيات وتفاصيل اإلخطار

بوكالتي ع���ن المخطر وبتفويض منه فإنني أتوجه إلبك بإخطاري هذا كما يلي، حيث أنك 
كالمخطر إليه قمت بتحرير وتوقيع شيك/ شيكات لصالح المخطر وهي مفصلة كما يلي:

بتاريخ 2018/11/05 قام المش���تكى عليهم بإعطاء المشتكي الشيك الذي   •
يحمل الرقم 20000044 والمس���حوب على بنك فلسطين على حساب رقم 0232432300 

والبالغ قيمته 1000 ألف دوالر أمريكي.
وحي���ث أنه ولدى عرض المخطر الشيك/الش���يكات المرموقة أعاله على البنك المس���حوب 
عليه الش���يك عاد/ت بدون صرف لكون الحس���اب مغلق و/أو لعدم وجود رصيد و/أو لعدم 
وجود رصيد كاف للدفع، وحيث أن المخطر قد طالبكم مرارا وتكرارا بوجوب تس���ديد قيمة 
الش���يكات المرموق���ة أعاله إال أنكم م���ا تزالون ممتنعين عن الدفع بدون مبرر و/أو مس���وغ 
قانوني س���ليم لذلك فإنني أخطركم بضرورة تسديد قيمة الشيكات المبين ذكرها أعاله 
خالل مدة أقصاها عش���رة أيام من تاريخ تبلغكم هذا اإلخطار وبخالف ذلك فإنني سأضطر 
آسفا التخاذ كافة اإلجراءات القانونية والقضائية بحقكم وأنتم بال شك في غنى عن ذلك، 
علما بأن فعلكم هذا يش���كل جرم إصدار ش���يك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون 

العقوبات األردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديالته.
راجيا منك أن ال تضطرني لذلك

هذا مع االحترام
تحريرا في 2019/1/23

وكيل المخطر
المحامي سمير عبد الله سليمان الهندي

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنوب الخليل
رقم الملف: 57/ج/2019
التاريخ: 2019/1/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنوب الخليل
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنوب الخليل الس���يد/ عيس���ى 
خليل موسى الرجوب وكيل عنه جوليانا عايد محمود دراويش بموجب الوكالة الخاصة رقم 

2018/2741 تصديق عدل محكمة صلح دورا تاريخ 2018/9/17 
الصادرة من كاتب عدل محكمة صلح دورا

وذلك بمعاملة بيع على أراضي دورا حوض رقم 102 حي رقم 1 قطعة رقم 64
فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
ايام من تاريخ نش���ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

عيسى خليل موسى الرجوب        جوليانا عايد محمود دراويش
دائرة األراضي مكتب جنوب الخليل

"النقل والمواصالت" و"القدس 
المفتوحة" توقعان اتفاقية تعاون

رام الل���ه - "األيام": وقع وزير النقل 
والمواصالت س���ميح طبيلة، ورئيس 
جامع���ة الق���دس المفتوحة يونس 
عم���رو، ف���ي رام الله، أم���س، مذكرة 

تفاهم وتعاون مشترك.
وتن���ص االتفاقي���ة، حس���ب بيان 
للوزارة والجامعة، على تحقيق جملة 
التعاون  أبرزها تعزيز  من األهداف، 
بي���ن الجانبين في مج���االت األبحاث 
العلمي���ة والمش���اريع المش���تركة، 

وتبادل الخبرات والمعرفة والبيانات، 
وتنفيذ أنشطة مش���تركة من ورش 
عم���ل ومؤتم���رات ودورات تدريبية 
وتدري���ب الطلبة، وتطوي���ر األنظمة 

والتطبيقات وحوسبتها وصيانتها.
الوزي���ر طبيلة: "نك���ّن كل  وق���ال 
االحترام والتقدي���ر لجامعة القدس 
المفتوح���ة الت���ي قدمت وم���ا زالت 
تق���دم اإلنجازات تل���و اإلنجازات في 

سبيل خدمة شعبنا".

جانب من توقيع االتفاقية.

المفتوح���ة"  "الق���دس  وأض���اف: 
جامع���ة مهم���ة ج���دًا يج���ب دعم 
مس���يرتها، ونحن نفخر بها ونتمنى 
لها مزيدًا من التقدم والنجاح، جنبًا 
إل���ى جن���ب م���ع وزارة المواصالت، 
للتعاون ف���ي كل المجاالت الممكنة، 
مش���يرًا إلى أن ال���وزارة تلعب دورًا 
حيويًا في توفي���ر خدماتها بمجال 
للجامع���ة،  والمواص���الت  النق���ل 
وتس���هيل حرك���ة تنق���ل الطلب���ة 
الجامعة  إل���ى مق���رات  ووصوله���م 

بمختلف فروعها.
من جهته، قال عمرو: "س���عيدون 
ونتمنى  االتفاقي���ة،  ه���ذه  بتوقيع 
أن يس���تمر التعاون بي���ن الجامعة 

والوزارة لما فيه مصلحة الوطن".
وأوضح أن الجامعة جاهزة لتقديم 
كل م���ا يمك���ن لدع���م عم���ل وزارة 
النق���ل والمواص���الت ف���ي مختلف 
المجاالت الت���ي تعمل بها الجامعة، 
وأن التعاون بي���ن الجامعة والوزارة 
المواطنين، مشيرًا  بخدمة  سيسهم 
المفتوحة" تتميز  "الق���دس  أن  إلى 
بالتط���ور اإللكترون���ي، وهي تتبنى 
نظام التعليم المدمج الذي ُيعّد أكثر 
أنواع التعليم تط���ورًا، وأن الجامعة 
توفر وس���ائط التعلي���م اإللكتروني 
المتطورة لطلبتها بهدف تمكينهم 
من االطالع على التط���ورات العلمية 
في  العصرية  األس���اليب  ومواكب���ة 

التعليم.

أنقرة : عرض مسرحية حول معاناة  الشعب الفلسطيني
إس���طنبول - وف���ا: نظمت جمعية "الفن دون إعاقة"، بالتنس���يق مع س���فارة 
فلسطين لدى أنقرة، عرضا مسرحيا لذوي االحتياجات الخاصة، تناولت معاناة 

الشعب الفلسطيني في ظل االحتالل االسرائيلي.
وتجس���د المس���رحية التي عرضت في مس���رح ش���ورى بمركز وزارة التربية 
والتعليم التركية، المعاناة اليومية ألبناء الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات 

واعتداءات االحتالل االسرائيلي.

توقيع اتفاقية خدمات المشاعر المقدسة 
والخدمات اإلضافية لحجاج فلسطين

مك���ة المكرمة - وفا: وقع وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية حس���ام أبو 

الرب، ورئيس المؤسس���ة األهلية لحجاج ال���دول العربية عباس القطان، امس، 

اتفاقية خدمات المشاعر المقدسة والخدمات اإلضافية لحجاج دولة فلسطين 

لموسم 1440ه�/2019.

وقال أبو الرب بعد توقيع االتفاقية في مقر المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج 

الدول العربية، إن هذه االتفاقية تضمن شراء خدمات اضافية لحجاج فلسطين 

في كل من مشعري )جبل عرفات ومشعر منى(، إضافة الى نصب الخيم الحديثة 

وفرش���ها وتوفير خدمات التكييف والمياه المعدنية والمش���روبات الساخنة 

وتوفير فرشات كنب لكل حاج، والخدمات الصحية واإلنارة لكافة الخيم.

وأكد أن الوزارة تس���عى في كل عام الى توفير األفضل واألحدث لحجاج بيت 

الله الحرام على كافة الصعد، مشيرا إلى أن الوزارة أدخلت العديد من الخدمات 

الجديدة التي تعود بالراحة والفائدة على الحاج في تأدية مناسك الحج، سيما 

أن الموس���م المقبل سيأتي في ذروة فصل الصيف وبالتالي ال بد من اخد ذلك 

بعين االعتبار.

محافظ جنين يبحث إشكاليات تنفيذ 
شارع حيفا وتسوية أراضي عانين

جني���ن - محمد بالص: أطلع وفد الش���ركة المنفذة لمش���روع إعادة توس���عة 
وتأهي���ل وصيانة ش���ارع جنين-حيفا غربا، أم���س، محافظ جني���ن اللواء أكرم 
الرجوب، على آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ هذا المش���روع اإلس���تراتيجي، 

وذلك خالل زيارة قام بها الوفد لمقر المحافظة.
وضم الوفد، س���يف الدين الخاليلة، وعلي أبو عبدو، والمهندس���ين احس���ان 
سيبوبه، ورائد النجار، والذين اجتمعوا مع الرجوب بحضور نائبه كمال أبو الرب. 
واستمع الرجوب، من الوفد إلى عدد من المالحظات واإلشكاليات التي تواجه 
عمل الطاقم في تنفيذ المش���روع فيما يخص أعمال إعادة إنشاء الشارع، داعيا 
إلى تعاون المجالس البلدية والقروية المستفيدة من الشارع الذي يوصل إلى 
تجمعاتها مع طواقم العمل لتذليل العقبات الستكمال تنفيذ الشارع الحيوي 

التي يعد األطول على مستوى الوطن.
وطالب ممثلو الش���ركة، إسناد ش���رطة المرور لتنظيم حركة السير وتحويل 
المسارات من أجل تسهيل مهام الطواقم الفنية والعمال أثناء عملها لضمان 

السرعة والجودة معا.
وبين���وا أن المقاولين يعملون ضمن المخططات الهندس���ية التي وضعتها 
وزارة األش���غال العامة واإلس���كان بصفتها الجهة المسؤولة في متابعة إنجاز 

المشروع الحيوي على أسس متينة بكافة تفاصيله.
من جهته، أبدى المحافظ اهتمامه بكل ما استعرضه ممثلو الشركة المنفذة 

من مالحظات، مؤكدا استعداده للتعاون وتذليل كافة العقبات واإلشكاليات.
وأضاف الرجوب، إنه سيناقش المالحظات التي قدمتها الشركة مع الجهات 
المعنية، داعيا في الوقت ذاته إلى حش���د كافة الجهود الس���تكمال الصيانة 

وتسليم المشروع في الوقت المحدد له.
م���ن جهة أخ���رى، التقى المحاف���ظ الرجوب في مكتبه وف���دا من مجلس 

مصرف الصفا "اإلسالمي" يستضيف مناورة 
تدريبية للدفاع المدني بمبنى اإلدارة العامة

حيث تش���غيل جرس اإلن���ذار، وعدم 
واجراءات  والجري هرول���ة،  االرتباك، 
اإلخ���الء إل���ى حي���ن وص���ول الدفاع 

المدني والسيطرة على الحريق.
وأش���اد نض���ال البرغوث���ي مدي���ر 
ب���دور طواقم  عام مص���رف الصف���ا 
جه���از الدفاع المدني في مس���اعيه 
اإلرش���ادات  توفير  في  المتواصل���ة 
الالزم���ة ومتطلبات الس���المة العامة 
المخاط���ر  لمواجه���ة  للمواطني���ن 
المختلف���ة، حفاظًا على س���المتهم 

وأرواحهم.
البرغوثي أن إدارة مصرف  وأضاف 
الصفا تحرص على التعاون المشترك 
م���ع جهاز الدفاع المدن���ي وطواقمه 
التي تبذل جهودا جبارة في مختلف 
الميادي���ن، ال س���يما تضافر الجهود 
م���ع الجهاز لفحص أنظم���ة الطوارئ 

المصرف  إدارة  مبن���ى  ف���ي  واألمان 
وكاف���ة فروع���ه، مؤكدًا عل���ى التزام 
المصرف بكاف���ة التعليمات الصادة 
التي  المدن���ي، وخاصة  الدف���اع  عن 
تتعلق بالس���المة والجهوزية التامة 

للتعامل مع الحوادث المختلفة.
ب���دوره أكد النقيب محمد ش���كري 
مدير دائرة التدريب لمديرية الدفاع 
المدني في محافظة رام الله والبيرة 
ان ه���ذه المن���اورة تأتي ف���ي إطار 
المصارف  ق���درة وجهوزي���ة  فحص 
وس���رعة اس���تجابتها للتعام���ل مع 
األحداث المختلفة والطارئة، مشددا 
على أهمية تعاون كافة المؤسسات 
المن���اورات  ه���ذه  مث���ل  لتنفي���ذ 
لتدريبه���ا عل���ى كيفي���ة التعام���ل 
مع االح���داث الطارئ���ة وقياس مدى 

جهوزيتها ألي طارئ.

رام الل���ه - "األي���ام": اس���تضاف 
مصرف الصفا اإلس���المي في مبنى 
ف���ي  بالماصي���ون  العام���ة  اإلدارة 
مدين���ة رام الله، من���اورة تدريبية 
المدن���ي  الدف���اع  نفذه���ا جه���از 
بالتع���اون مع األجه���زة المختصة 
إخ���الء  لعملي���ة  الواق���ع  تحاك���ي 
الموظفين في حال حدوث حريق أو 
كوراث طبيعية داخل المبنى، وذلك 
التزام���ًا بتعليم���ات س���لطة النقد 
العامة  والس���المة  األمن  ومتطلبات 

في المصارف.
وته���دف المناورة الت���ي نفذتها 
طواق���م الدف���اع المدني ف���ي مبنى 
العام���ة لعملي���ة االخالء في  اإلدارة 
س���يناريو يحاك���ي الواق���ع الن���دالع 
حري���ق داخ���ل المبنى إل���ى التقليل 
م���ن الخس���ائر واإلصابات البش���رية 
والممتل���كات ف���ي الموق���ع في حال 

حدوث خطر حقيقي ال سمح الله.
وقام طاق���م التدريب م���ن الدفاع 
المدني بس���رد التعليم���ات الواجب 
اتباعها عند وقوع الحريق في المبنى 
وكيفي���ة تعام���ل فري���ق الط���وارئ 
العام���ل ف���ي المصرف م���ع الحريق، 
واتباع إجراءات الس���المة العامة، من 

ق���روي عاني���ن ضم نائ���ب رئيس 
المجلس محمد عصام، وأمين س���ر 
فتح  لحركة  التنظيمي���ة  المنطقة 
محمد عيسى، والمهندس إبراهيم 
ياس���ين، ورئيس المجلس السابق 
رباح ياسين. ووضع الوفد المحافظ 
في صورة أعمال تس���وية األراضي 
والت���ي لم تس���تكمل بعد وتخوف 
األهالي والمؤسسات من حرمانهم 
م���ن األراض���ي المتبقي���ة بعد أن 
صادرت سلطات االحتالل مساحات 

واسعة من أراضيهم. 

االحتالل يعزل محاًل تجاريًا  بساحة الحرم اإلبراهيمي
الخلي���ل - وف���ا: عزلت قوات االحت���الل، أمس، محاًل تجاريًا، عن س���احة الحرم 

اإلبراهيمي، بالحواجز الحديدية.
وأش���ارت مصادر من لجن���ة إعمار الخليل، إلى أن ق���وات االحتالل عزلت محل 
المواط���ن عبد الرؤوف المحتس���ب، لبيع التحف التراثية والمطرزات للس���ياح، 

بحواجز حديدية، لمنع وصول المواطنين والزائرين والمتسوقين إليه.
ويه���دف االحتالل من هذه االج���راءات إلى تهجير المواطني���ن والتجار من 

المنطقة لصالح االستيطان.

مشاركون في المناورة.


