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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة:7298/ج/2019
التاريخ: 2019/09/24

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ) عاش���ور فاروق صالح عاشور ( بصفتي 
ووكيل بموجب الوكالة الدوريه  رقم )447/2019/10051 (الصادرة عن كاتب عدل جنين 
بتاريخ 2019/09/17 والمعطوفة على العامة س���جل 1965 صفحة 2018/37 من سفارة 
فلسطين في عمان بتاريخ 2018/10/01 وعلى العامة سجل 1946 صفحة 2018/74  من 
س���فارة فلس���طين في عمان بتاريخ 2018/08/30 و بموجب الدورية 447/2019/10054 
الصادرة عن عدل جنين بتاري���خ 2019/09/17 المعطوفة على العامة 419/2014/6629 
والصادرة ع���ن عدل جنين بتاري���خ 2014/07/03 وبموجب الخاص���ة 447/2019/9772 
والص���ادرة عن ع���دل جني���ن بتاري���خ 2019/09/10 وذل���ك لتقديم معامل���ة بيع رقم 

7298/ج/2019 على قطعة األرض رقم 11 من الحوض 5  من أراضي كفردان  .
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمس���ة 

أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عاشور فاروق صالح عاشور

اس���م الموكل "المالك": رضية + فريال +س���هير بنات صالح محمد عاش���ور + اشرف + 
ف���راس + عصام + ريمه + لبنى + رانيه + رنا + لينا + محمد ابناء غازي صالح الحس���ين 
ودالل جم���ال كامل امين +وعد مصطفى أحمد عابد + فاخ���ر + نور ابناء مصطفى احمد 
حس���ين + س���ميرة احمد عاش���ور عابد + ليلى فخري امين عابد + ابراهيم محمد صالح 

عاشور. 
عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 7261/ج/2019
التاريخ: 2019/9/22

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ محمد س���رحان 
محم���د ربايعة وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم س���جل 2111 صفحة 

2019/44 تاريخ 2019/7/17
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان

وذلك بمعاملة بيع على اراضي دير غزالة حوض رقم 4 قطعة رقم 73
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

محمد سرحان محمد ربايعة عماد محمد علي الزكارنة  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 7308/ج/2019
التاريخ: 2019/9/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ عمر احمد حسين »حسين 
عل���ي« بصفتي وكيال بموجب الدورية رقم عدل جنين اصرح عن بيع القطعة المذكورة أعاله 

كما في الدورية 447/2019/10102 تاريخ 2019/9/17
الصادرة من كاتب عدل جنين 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيت قاد حوض رقم 20024 قطعة رقم 3
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

 قاس���م خليل محمد كالب ش���ربجي + ليث فياض عمر احمد حسين »حسين علي«
محمد سباعنة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 7313/ج/2019
التاريخ: 2019/9/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ فادي بطرس عوض ابو 
س���حلية الوكيل عن: دعد م. كشمان المعروفة دعد نيقوال نصار عودة ودورين نيقوال نصار 
ناطور »عودة« ودولي اتيكان المعروفة دولي نقوال نصار عودة عودة ونيقوال س���فيان عودة 
المعروف نقوال س���فيان نقوال عودة وارليت ميش���يل نعمة الله ع���ودة ونيقوال ولونا وليزا 
ابناء س���هيل نيقوال عودة بموجب الخاص���ة 435/2017/10904 عدل جنين 2017/10/29 
والخاص���ة 439/2018/6516 عدل جنين 2018/7/1 اصرح ببيع كامل حصص موكليني في 

القطعة اعاله
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي الزبابدة حوض رقم 4 قطعة رقم 83
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

دعد م. كشمان المعروفة دعد نيقوال نصار عودة ودورين نيقوال 
نصار ناطور »عودة« ودولي اتي���كان المعروفة دولي نقوال نصار 
عودة عودة ونيقوال س���فيان عودة المعروف نقوال سفيان نقوال 
عودة وارليت ميش���يل نعمة الله عودة ونيق���وال ولونا وليزا ابناء 

سهيل نيقوال عودة

فادي بطرس عوض 
ابو سحلية

دائرة األراضي مكتب جنين

إخطار نهائي قبل اتخاذ
اإلجراءات القانونية

بدون إجحاف بالحقوق
التاريخ: 2019/9/24م

المخطر: أشرف جار الله عبد المجيد حامد/ رام الله.
 وكيله المحامي سمير الهندي، العنوان: رام الله/ شارع اإلرسال/ عمارة السفينة/ ط3/ .

مخط���ر إليه: مجاهد نعيم عل���ي فقهاء، حامل هوية رق���م 402197206، وعنوانه للتبليغ، 
سنجل، أول البلد، قرب السوبر ماركت.

الموضوع: المطالبة بمبلغ 21000 واحد وعشرون الف شيكل.
تفاصيل اإلخطار

بوكالتي عن المخط���ر وبتفويض منه فإنني أتوجه إليك بإخطاري هذا كما يلي: حيث أنك 
المخطر إليه قمت بتحرير وتوقيع ش���يكات لصالح المخطر مس���حوبة على بنك فلس���طين 

وهي كما يلي:
• ش���يك رقم 30000013 مسحوب على بنك فلس���طين فرع رام الله بقيمة 5000 خمسة 

االف شيكل مستحق األداء بتاريخ 2019/3/25.
• ش���يك رقم 30000030 مسحوب على بنك فلس���طين فرع رام الله بقيمة 5000 خمسة 

االف شيكل مستحق األداء بتاريخ 2019/7/25.
 • ش���يك رقم 30000012 مسحوب على بنك فلس���طين فرع رام الله بقيمة 5000 خمسة 

االف شيكل مستحق األداء بتاريخ 2019/4/25.
 • شيك رقم 30000010 مسحوب على بنك فلسطين فرع رام الله بقيمة 6000 ستة االف 

شيكل مستحق األداء بتاريخ 2019/6/25.
ولدى عرض المخطر الش���يكات المذكورة أعاله على البنك المس���حوب عليه قيمتها عادت 
بدون صرف لكون الحساب مغلق و/أو لعدم وجود رصيد و/أو عدم وجود رصيد كافي للدفع، 
وحيث أن المخطر قد طالبك مرارًا وتكرارًا بوجوب تس���ديد قيمة الش���يكات المرقومة أعاله 
إاّل أن���ك تمنعت ع���ن الدفع بدون مبرر و/أو مس���وغ قانوني، لذلك فإنن���ي أخطرك بضرورة 
تسديد قيمة الش���يكات المذكورة أعاله والبالغة 21000 واحد وعشرون ألف شيكل خالل 
مدة أقصاها عش���رة أيام من تاريخ تبلغك إخطاري هذا وبخالف ذلك اتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية والقضائية بحقك وأنت بال ش���ك في غنى عن ذلك، علمًا بأن فعلك هذا يش���كل 
جرم إصدار ش���يك بدون رصيد خالفًا ألحكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 

.1960
هذا مع االحترام

المخطر

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 
دائره تنفيذ جنين 

اخطار تنفيذي بالنشر
رقم القضيه 2019/5996
تحرير في 2019/09/19                                            

الى المدين /المحك����������������وم عليه : 
 رفعات عماد عارف ابو جلبوش  هويه رقم 906209887

 وعنوانه : جنين ، مركة ، وسط البلد  
 اخبرك بأن الدائن المحك�������������������وم له :  احمد مصطفى احمد عبوشي / جنين 

 قد ابرز لهذه الدائرة : شيك  
 تحمل توقيعك / بصمتك و مستحقه االداء بمبلغ 3000 شيكل 

المرفق عنها صوره لالطالع 
 لذل���ك فانه انه يتوجب حضورك و مراجعتك بالذات او ارس���ال وكيل عنك  لدائرة التنفيذ خالل 
اس���بوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني حس���ب 
االص���ول ، وذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حس���ب القانون لذا 

اقتضى اخطارك بذلك .
 مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

الرقم: 2019/859  ـ ب
التاريخ: 1441/1/24هـ
وفق: 2019/9/23م

إعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
في الدعوى أساس 2019/859  

إل���ى المدعى عليه: رؤوف عطية ابراهيم مس���لم/ من تلفيت/ مجهول مح���ل اإلقامة في أراضي 
فلس���طين المحتلة عام 1948م/ وآخر محل اقامة له في بيت الزوجية )بيت رس���مية حسني عبد 
الحميد دار عاصي(/ بيت عور التحتا/ الحارة الغربية/ قرب قصر فاروق الش���امي/ شارع اتحاد صفا 

أو المدرسة الثقافية.
أعلم���ك أنه وبتاري���خ 2019/9/23م، في الدعوى أس���اس 2019/859 وموضوعها »تفريق للغيبة 
والضرر«، المقامة عليك من قبل المدعية لبنى محمود يوسف دار عاصي، قد صدر القرار التالي:

»بناء على الدعوى والطلب والبينتين الخطية المبرزة والش���خصية المس���تمعة المقنعة واليمين 
الش���رعية، وتوفيقًا لإليجاب الش���رعي، وس���ندًا للمواد 1818 من المجل���ة ، و67 و75 من قانون 
أصول المحاكمات الش���رعية، و123 و125 من قانون األحوال الش���خصية، فقد حكمُت بالتفريق 
بين المدعية )لبنى( المذكورة وزوجها الداخل بها بصحيح العقد الش���رعي المدعى عليه )رؤوف( 
المذكورة بطلقة اولى بائنة بينونة صغرى للغيبة والضرر، وأن عليها العدة الش���رعية اعتبارا من 
تاريخه أدناه، وأنها ال تحل له اال بعقد ومهر جديدين ما لم تكن مس���بوقة منه بطلقتين، وذلك 
لتركه لها في بيت الزوجية الكائن في بيت عور التحتا ألكثر من سنة وغيابه عنها غيبة مستمرة 
دون انقطاع دون موافقتها وبال عذر مقبول وال سبب شرعي منذ تاريخ 2016/7/25م ولغاية اآلن، 
وأنها تضررت من هذه الغيبة وال زالت تتضرر منها، وضمنُت المدعى عليه الرس���وم والمصاريف 
القانوني���ة، حكمًا غيابيًا قاباًل لالعتراض واالس���تئناف وتابعًا له موق���وف النفاذ على تصديقه، 

استئنافًا، أفهم علنًا حسب األصول، تحريرًا في 1441/1/24ه� وفق 2019/9/23م.
وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول.

قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

الرقم: 2019/846 ـ أ 
التاريخ: 1441/1/20هـ
وفق: 2019/9/19م

إعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
في الدعوى أساس 2019/846

إل���ى المدعى عليه: ش���اكر عبد الفتاح علي ثبت���ة/ مجهول محل اإلقامة ف���ي الواليات المتحدة 
األمريكية وآخر محل إقامة له في البالد في رمون بالقرب من المقبرة منزل عبد الفتاح عبد ثبتة.

أعلمك أنه وبتاريخ 2019/9/19م، وفي الدعوى أس���اس 2019/846، وموضوعها نفقة صغيرين، 
المقامة عليك من قبل المدعية نهاية فتحي عوض ابو نعيم/ وكيلها المحامي تركي س���رور، قد 

صدر القرار التالي:
بناًء على الدعوى والطلب، والبينتين الخطية المبرزة والش���خصية المس���تمعة المقنعة واليمين 
الش���رعية، وتوفيقًا لإليجاب الشرعي، وس���ندا للمواد 1818 من المجلة، و67 و75 و84 من قانون 
اصول المحاكمات الش���رعية و168، و175 و176 من قانون االحوال الشخصية، فقد حكمت على 
المدعى عليه ش���اكر المذكور بمبلغ وقدره خمسمائة 500 شيكل شهريا نفقة كفاية لكل واحد 
من ولديه الصغيرين نسيم وضحى المذكورين، الموجودين تحت يد وحضانة والدتهما المدعية 
نهاية المذك���ورة، وأمرت المدعى عليه بدفع ذلك كله للمدعية والبالغ قدره الف 1000 ش���يكل 
ش���هريًا اعتبارًا من تاريخ الطلب الواق���ع في 2019/7/7م لتنفقها عل���ى الصغيرين بالمعروف، 
وأذنتها باالس���تدانة والرج���وع عليه بما يتراكم من هذه النفقة، وضمنته الرس���وم والمصاريف 
القانوني���ة، حكما غيابيًا قاباًل لالعتراض واالس���تئناف، أفهم علنًا حس���ب األص���ول، تحريرًا في 

1441/1/20ه� وفق 2019/9/19م. وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول.
قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
الرقم: 2019/770
التاريخ: 2019/8/8

إعالن أول
 للبيع عن طريق المزاد العلني صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله

مط���روح للبيع في المزاد العلني كامل قطعة األرض رق���م 218 حوض 5 من أراضي مدينة البيرة 
والمملوكة للس���ادة شركة زاد للمواد الغذائية والموضوعة تأمينًا للدين من الدرجة األولى لصالح 
البن���ك التجاري األردني بموجب س���ند رهن رقم 2015/177 والمؤرخ بتاري���خ 2015/3/23 وبعد 

الكشف تبين أن مواصفات العقار كانت على النحو التالي:
 • موقع العقار: يقع العقار في حوض رقم 15 قرطيس العربي قطعة رقم 218 من أراضي مدينة 
البيرة ضمن المنطقة الصناعية على شارع تسوية متفرع من شارع بدر عرض 10 متر بالقرب من 

شركة حسونة للحديد مجاور لمصنع البينار لأللبان.
 • وصف العقار: العقار عبارة عن قطعة أرض ضمن المنطقة الصناعية لبلدية البيرة حولها أسوار 

من الخرسانة عليها اإلنشاءات التالية:
 • القس���م الش���مالي الغربي المش���ار إليه بالرمز A عبارة عن بناء مس���احته حوالي 65 متر مربع 
مكون من مكاتب للموظفين بها مطبخ وحمام تش���طيبها جيد طراشة ديكورية ويوجد ديكورات 

في األسقف، البالط كراميكا، الجدران الخارجية من الطوب االسمنتي ومقصورة من الجهتين.
 • القس���م الشمالي الشرقي المش���ار إليه بالرمز B عبارة عن بركسات مساحته حوالي 196 متر 
مربع، وارتفاعها حوالي 6 متر محملة على الجدران الجانبية ويوجد عمود حديدي في المنتصف، 

الجدران من الحديد )الزينكو(، البالط األرضي بلدي معظمه مكسر.
 • القس���م الجنوبي المش���ار إليه بالرمز C عبارة عن مبنى مكون من طابقين فارع مساحة الطابق 
األرض���ي حوالي 545 متر مربع، وارتفاعه حوال���ي 5 متر، يوجد مصعد خارجي للبضاعة يصل إلى 
الطابق األول، تش���طيبه مقبول، الس���قف غير مقصور، يوجد أعمدة ع���دد 6، البالط األرضي بالط 
كراميكا، الباب الرئيس���ي حديد كبس، الجدران واألعمدة مبلطة ويوجد 6 شبابيك من األلمنيوم 

دون أباجورات أو حديد حماية.
 • خلف البناء المشار إليه بالرمز D يوجد مظلة بارتفاع 5 متر مساحتها حوالي 40 متر مربع بها 

ماتور بويلز عدد 2 وتنك سوالر، كومبريسور.
 • يوجد أسوار محيطة بالبناء من الخرسانة أما الساحة معبدة في غالبيتها.

 • مس���احة العقار: تبلغ مس���احة قطعة األرض 1596 متر مربع حسب سند التسجيل المبرز لنا، 
وتبلغ مساحة األبنية القائمة على العقار كالتالي:

65 متر مربع  )A( مساحة البناء المشار إليه بالرمز
196 متر مربع  )B( مساحة البناء المشار إليه بالرمز

1045 متر مربع  )C( مساحة البناء المشار إليه بالرمز
40 متر مربع  )D( مساحة البناء المشار إليه بالرمز

 • الوض���ع التنظيمي للعق���ار: العقار كاماًل داخل حدود بلدية البي���رة )منطقة صناعية( وخاضع 
للمخطط الهيكلي النافد والساري المفعول للبلدة ومصنفة منطقة )A( حسب اتفاقية أوسلو.

 • الخدمات العامة: الخدمات العامة من ماء وكهرباء وطريق معبد متوفرة في الموقع.
وعليه أقدر كما يلي:

 • أقدر قيمة قطعة األرض 320 دينار x 1596 = 510720 دينار.
 • أقدر قيمة البناء x 120 A 65 = 7800 دينار.

 • أقدر قيمة البناء x  80 B 196 = 15680 دينار.
 • أقدر قيمة البناء x 180 C 545 = 98100 دينار.

 • أقدر قيمة البناء x 40 D 40 = 1600 دينار.
 • أقدر قيمة األسوار 8400 دينار = 642300 دينار.

ستمائة واثنان وأربعون ألف وثالثمائة دينار.
على من يرغب بالش���راء مراجعة مدير تس���جيل أراضي رام الله خالل مدة 45 يوما من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن في الصحف المحلية.
مالحظة رقم معاملة تنفيذ الدين للمراجعة 2437/ج/2018

مع فائق االحترام والتقدير
مدير تسجيل أراضي رام الله
عبد المهدي الديك

إخطار نهائي
المخطر: معن موسى سليمان جمهور

وكيله: المحامي عواد سليم و/أو اسحق ابو عوض و/أو فداء رزوق، البيرة، شارع هاجو تشافيز، 
عمارة بزنس سنتير.

المخطر اليه: موسى محمد موسى دحادحة � رام الله � عطارة � وسط البلد.
الئحة وأسباب اإلخطار

 • حيث أنك مدين بموجب شيكات التالية:
رقم الشيك                 قيمة الشيك         تاريخ االستحقاق    البنك المسحوب عليه

2018/8/20        مصرف الصفا 1000 دوالر    20000034  �1
2018/12/25        مصرف الصفا 3500 دوالر    30000040  �2
2018/12/30           مصرف الصفا 570 دوالر    20000015 �3
2019/4/30         مصرف الصفا 850 دوالر    20000011  �4
2019/5/30         مصرف الصفا 850 دوالر    20000010  �5
2019/6/30         مصرف الصفا 850 دوالر    20000009  �6
2019/8/30         مصرف الصفا 850 دوالر    20000007 �7

 • وحيث أن الش���يكات المذكورة آنفًا قد تم عرضها على البنك في الموعد المحدد ألدائها 
اال انها اعيدت لعدم كفاية الرصيد.

 • وعلي���ه فإنني بموجب هذا اإلخطار أبلغك بضرورة دفع قيمة الش���يكات والبالغ قيمتها 
8470 ثمانية االف واربعمائة وس���بعون دوالر، وذلك خالل عشرة ايام من تاريخ تبلغك هذا 

اإلخطار.
 • في حال تخلفك عن ذلك فإن المخطر مضطر لمراجعة النيابة العامة والمحاكم المختصة 
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقك مع تضمينك جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 

والفائدة القانونية.
هذا مع االحترام

تحريرا:    /2019/9
وكيل المخطر المحاميان:
عواد سليم و/أو اسحق أبو عوض

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة طولكرم الشرعية

الرقم: 2019/531
التاريخ: 1441/1/17هـ
الموافق: 2019/9/16م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم الشرعية في الدعوى 
أساس 2019/531

إلى المدعى عليها: إس���راء محمد علي صباح من قفي���ن ومقيمة في األردن ومجهولة محل 
اإلقامة فيها وآخر محل إقامة لها في قفين قرب ديوان آل عجولي بيت خالها أبو مصطفى.
يقتضى حضورك إلى محكمة طولكرم الشرعية وذلك يوم الثالثاء الواقع في 2019/10/22 
الس���اعة التاسعة صباحًا، للنظر في الدعوى أساس 2019/531، وموضوعها تفريق للشقاق 
والنزاع، المقامة عليك من قبل زوجك المدعي بالل احمد مصطفى نجم من الفريديس عرب 
48 وكيله المحامي موفق ابو حفيظة، فإذا لم تحضر في الوقت المعين أو تعتذر أو ترس���ل 
رى الدعوى بحقك غيابيًا، وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول، تحريرًا 

ُ
وكياًل عنك ت

في 1441/1/17ه� وفق 2019/9/16م.
رئيس محكمة طولكرم الشرعية
صالح رضا أبو فرحة

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة طولكرم الشرعية

الرقم: 2019/657
التاريخ: 1441/1/17هـ
الموافق: 2019/9/16م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم الشرعية في الدعوى أساس 
2019/657

إلى المدعى عليه: عبد الرؤوف سليم إسماعيل مداغمة من رهط ومجهول محل اإلقامة فيها 
وليس له محل إقامة داخل مناطق السلطة الفلسطينية.

يقتضى حضورك إلى محكمة طولكرم الشرعية وذلك يوم الثالثاء الواقع في 2019/10/22 
الس���اعة التاس���عة صباحًا، للنظر في الدعوى أس���اس 2019/657، وموضوعها نفقة زوجة، 
المقام���ة عليك من قب���ل زوجتك المدعية آالء ناص���ر ابراهيم مداغمة م���ن مخيم طولكرم 
وسكانه ووكيلها المحامي موفق أبو حفيظة، فإذا لم تحضر في الوقت المعين أو تعتذر أو 
رى الدعوى بحقك غيابيًا، وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول، 

ُ
ترسل وكياًل عنك ت

تحريرًا في 1441/1/17ه� وفق 2019/9/16م.
رئيس محكمة طولكرم الشرعية
صالح رضا أبو فرحة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ طولكرم

تاريخ التحرير: 2019/7/31
رقم القضية: 2018/6470 

إلى المدين/ المحكوم عليه: مجدي احمد سالم العواودة هوية رقم: 921597357
وعنوان���ه �  طولكرم � كفر اللبد � أول البدل � المفرق األول � الدخلة من جهة اليس���ار � عمارة 

عبارة عن 4 شقق، متواجد في الطابق األرضي.
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: يعقوب سالم حسن عواودة/ دورا

قد أبرز لهذه الدائرة كمبيالة
تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 64000 شيكل اسرائيلي

 المرفق عنها صورة لالطالع
لذل���ك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حس���ب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

البرلمان الطالبي في مدرسة بنات 
 جنين يطلق مبادرة المشي اآلمن 

جنيـــن - محمـــد بـــالص: أطلق 
البرلمان الطالبي في مدرسة بنات 
جنيـــن الثانويـــة، أمـــس، مبادرة 
المشي اآلمن تحت شـــعار "كفانا 
وذلك  الناس"،  بأرواح  اســـتهتارًا 
خالل زيارة وفد يمثله للمحافظة، 
حيـــث التقـــى مســـاعد المحافظ 
منســـق لجنـــة الســـير المحليـــة 

منصور السعدي.

مديـــرة  نائبـــة  الوفـــد  وضـــم 
صدقـــة،  أنيســـة  المدرســـة 
والمرشدة التربوية أنوار طحاينة، 
وممثلـــة البرلمـــان الطالبي التابع 
لمديريـــة التربيـــة والتعليم في 
جنين سرايا إغباري، ونائب رئيس 
البرلمان الموحـــد، ورئيس برلمان 
بنات جنين الثانوية ســـناء ملوح، 
نقاء ســـمور،  البرلمـــان  وأعضـــاء 

ونور  ناجي، وسالي مرعي،  وراوية 
عيـــاش، وذلك بحضور أمين ســـر 
حركة "فتـــح" لموقع كفيرت طارق 

إغباري.
برلمان مديرية  وقدمت ممثلـــة 
تربية جنين شـــرحًا عـــن أهداف 
نتيجة  جـــاءت  التـــي  المبـــادرة، 
ارتفاع حوادث الســـير في جنين 
التي حصلت على الترتيب الثالث 
مـــن بيـــن المـــدن األكثـــر وقوعًا 

لحوادث السير في فلسطين.
وأضافت إغبـــاري: "على إثر هذا 
ارتأى البرلمـــان أن يجد حلواًل من 
المشي اآلمن، والتي  خالل مبادرة 
تقوم على عمل ممر مشـــاة ثالثي 
عليه،  للماريـــن  األبعـــاد يظهـــر 
المـــدارس للحفاظ  وهم من طلبة 
عبورهم،  أثنـــاء  ســـالمتهم  على 
خاصـــة المدارس التـــي تقع على 
الشوارع الرئيســـة واألكثر عرضة 
لحوادث السير"، موضحة أن الفئة 
المدارس  طلبة  المســـتهدفة من 
من الصف األول األساسي ولغاية 
الثاني عشر والسائقين خاصة في 

مواقف السيارات.
المبـــادرة  الســـعدي  وثّمـــن 
الطالبية التي قـــال: إنها تؤكد 
ودرجـــة  العاليـــة  المســـؤولية 
الوعي لدى الطالبات في الحفاظ 
على الســـالمة العامـــة للجميع، 
المـــدارس وتعزيز  خاصة طلبة 
المشـــاركة المجتمعية الفاعلة 

لقضاياه.
دراســـة حول  بإعـــداد  وطالـــب 
وتكاليفـــه  المشـــروع  تفاصيـــل 
التقديريـــة لتقديمه إلى محافظ 
جنين اللواء أكرم الرجوب، ووضعه 
على جـــدول أعمال لجنة الســـير 

المحلية.

في ختام مؤتمر نظمته »القدس المفتوحة« ودائرة شؤون الالجئين

الخليل: التأكـيـد على ضـرورة العمـل لتـجـديــد
تـفـويــض »األونــروا« وتـعــزيــز ثقـافـة العودة

رام اللـــه – "األيـــام": دعـــا البيـــان الختامي لمؤتمـــر "قضية 
الالجئين ... 71 عامًا من النكبـــة واللجوء"، ونظمته كلية العلوم 
التربوية في جامعة القدس المفتوحة، ودائرة شؤون الالجئين 
فـــي منظمـــة التحرير، أمس، فـــي الخليل، إلـــى العمل لتجديد 
التفويـــض الممنوح لوكالة الغوث الدوليـــة "األونروا"، ودعمها 

سياسيًا وماليًا لمواصلة أداء مهامها. 
كمـــا طالبوا خالل المؤتمر، ونظم تحـــت رعاية الرئيس محمود 
عبـــاس، بتعزيـــز ثقافة حـــق العـــودة، والحفاظ علـــى الرواية 
الفلســـطينية على الصعيدين الرســـمي والشـــعبي، وتحسين 
ظروف إقامة الالجئين، إضافة إلى دراســـة األوضاع التعليمية؛ 

لالطالع على أسباب تردي التعليم، وتنامي معدالت التسرب.
وفي هذا الســـياق، أكد د. أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون 
الالجئيـــن في المنظمة، أهمية المؤتمـــر، وهو الرابع الذي يقام 
في إطار الشـــراكة ما بين الجامعة والدائرة، موضحا أنه يهدف 
إلى تســـليط الضوء علـــى أوضـــاع الالجئين، ودراســـة األبعاد 
واألهداف األميركية تجاه قضية الالجئين، وبلورة استراتيجية 
سياســـية، ووطنية قادرة على الوقوف في وجه التحديات التي 

تواجه قضايا الشعب الفلسطيني.
وقال في كلمة باسم الرئيس، "الخطاب الذي سيلقيه الرئيس 
)74(، سيؤكد التمسك بالثوابت،  في اجتماع الجمعية العامة الـ
وأن القدس والالجئين خط أحمر، وأن الشـــعب الفلسطيني كله 

في قارب واحد نحو العودة والتحرير".
وتابـــع: إن المؤتمر ينظم في إطار خطة التحرك التي قدمتها 
دائـــرة شـــؤون الالجئين، وصـــادق عليهـــا الرئيـــس، واللجنة 
التنفيذيـــة للمنظمة، ويأتي كذلك فـــي ظل التحديات الكبيرة 
والجســـام التي تواجه ملف الالجئين والقضية الفلســـطينية، 

ومحاوالت تصفيتها في إطار صفقة القرن.
من جانبه، ركز أحمد بيوض التميمي عضو اللجنة التنفيذية، 

على الموقف الفلسطيني الرافض لما يعرف بـ"صفقة القرن".
وقال جبرين البكري، محافـــظ الخليل، "إن المؤتمر وينظم في 
الخليـــل ألول مرة، مؤشـــر على دور الخليل المهـــم، في الحفاظ 
والعمـــل على تثبيت حقنـــا في وطننا التاريخـــي، وتثبيت حق 

الالجئين الذين يتعرضون إلى مؤامرات منذ 71 عامًا".
وأضاف، "المؤتمر رسالة مهمة لكل من يعنيه األمر في العالم، 

بأن شعبنا قادر على مواجهة المؤامرات، وأن استهداف الخليل 
والقدس واألغوار، ضمن مشروع مستمر من قبل اإلدارة األميركية 
وحكومة االحتالل سيفشـــل". وأكد عدنان سمارة رئيس مجلس 
أمناء الجامعة، قدرة الشعب الفلسطيني وتصميمه على افشال 
 
َ
كافة المحاوالت الرامية إلى النيل مـــن ثوابته، مضيفا، "قضية
الالجئين ال تزال ماثلة أمامنا، بآالمها القديمة وجراحها النازفة، 

وتداعياتها التي ال تنتهي إلى اليوم".
وأكد د. يونس عمرو، رئيس الجامعة، ضرورة تكاتف الشـــعب 
الفلســـطيني في وقفة صلبة خلف القيـــادة، في رفض "صفقة 
القـــرن"، موضحـــا أن المؤتمر وما ســـبقه من مؤتمـــرات، جاءت 
للتأكيد على أن الشـــعب الفلســـطيني وقيادتـــه مصران على 

اإلبقاء على قضية الالجئين حية.
وتابع، "نسعى دومًا لوضع إمكانات الجامعة بين يدي الباحثين 
بالتعاون مع سائر المؤسسات؛ لنصل عبر بحوث علمية محكمة، 
ســـواء مـــن الجامعة أو خارجهـــا، إلى توصيات قابلـــة للتطبيق 

تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات".
من جانبـــه، قال د. مجـــدي زامل، رئيس اللجنـــة التحضيرية 
وعميد كليـــة العلوم التربوية في الجامعـــة، "جاء مؤتمرنا هذا 
العـــام ليعالـــج ثالثة محاور رئيســـة، أولها األبعـــاُد القانونية 
والسياســـية لقضية الالجئين، وثانيها مستقبل الالجئين في 
ظل األوضاع الراهنة، وثالثهـــا واقع الالجئين وتحديات اللجوء، 
سهم بصورة إيجابية 

ُ
للخروج بتوصيات فاعلة، من شـــأنها أن ت

في قضية الالجئين الفلسطينيين".
 اللجاُن الخاصــــة بالمؤتمر مــــن األكاديميين 

ْ
ــــكلت

ُ
وأضــــاف، "ش

المتخصصين فــــي الدراســــات االجتماعيــــة، والتربويين، وصناع 
 وفق معايير علمية 

ْ
مت

ّ
القرار، وأصحاِب الخبرة. وَوَصلنا 25 بحثًا، ُحك

من أعضاء اللجنة العلمية، وجرى إقرار 13 بحثًا منها للمؤتمر.
وتخلل المؤتمر ثالث جلســــات علمية؛ تحــــدث في األولى د. عبد 
الرحمن مغربي ود. بشــــرى خير بك من جامعة دمشــــق في سورية، 
حيــــث قدما ورقة حــــول "األبعــــاد السياســــية والقانونية لحقوق 
الالجئين الفلســــطينيين في النظام العالمي واســــتراتيجية الحل 

الفلسطيني".
وقدم د. محمد الحروب من جامعة القدس المفتوحة، والباحث 
د. ســـامي علقم، ورقة حول "أثر قانـــون القومية اليهودية على 

قضية الالجئين والقدس".
كما قدم الباحث د. أحمد أبو جعفر من جامعة االستقالل، ورقة 
حول "تصاعد القوانين العنصرية اإلسرائيلية: قانون القومية". 
وتحـــدث الباحث د. حســـين عيســـة من جامعـــة بيرزيت، عن 
"الطبيعـــة القانونية لحـــق الالجئين في الســـكن في الوحدات 
السكنية التابعة لوكالة الغوث في المخيمات وفقًا للتشريعات 

النافذة في الضفة وقطاع غزة".
وفي الجلســـة الثانية، تحدثت الباحثـــة د. مقبولة يحيى من 
جامعة خضـــوري في طولكرم، عن "مســـتقبل الالجئين في ظل 
األوضاع الدوليـــة الراهنة: الالجئون وصفقة القرن"، فيما تناول 
الناشـــطان السياســـيان عدنـــان الهندي وهند أبـــو نجيلة من 
القطـــاع، موضوع "تصفيـــة قضية الالجئين فـــي صفقة القرن 
والدور الفلســـطيني في مقاومته"، بينما ركز حسام يونس من 
كلية الدراسات المتوســـطة على "األزمة المالية لألونروا وأثرها 

على الالجئين في مخيمات الضفة والقطاع".
وتحدثت الباحثة الجزائرية د. بيسان مصطفى موسى عن "دور 

الشتات الفلسطيني في تجسيد الهوية الوطنية المسلوبة". 
وفي الجلسة األخيرة، قدم د. محمود زياد من مديرية التربية 
والتعليـــم في رام الله والبيرة، ورقة حـــول "المخيمات: األوضاع 
المعيشية )مخيم الجلزون دراســـة حالة("، بينما قدمت فتحية 
ياســـين من مديرية التربية والتعليم فـــي جنوب نابلس ورقة 
عن "توقعات االمتداد العمراني في مخيم الجلزون باســـتخدام 
تقنية نظـــم المعلومـــات الجغرافية )GIS(، فيمـــا قدم د. عبد 
الرحيم غانم من جامعة القدس المفتوحة في طولكرم، ورقة عن 
"مراحل تطور وتعثر تعليم المرأة الفلســـطينية في المخيمات 
وتعزيز حق العودة وتعليم المرأة في مخيم نور شـــمس 1953-

2019 نموذجًا".
وقـــدم د. نادر حلـــس من جامعة القـــدس المفتوحة في غزة، 
ورقة بعنوان "الوحدة الوطنية ومســـتقبل القضية الفلسطينية 
)قضية الالجئين("، قبل أن يقدم د. هشـــام حكيم من مؤسسة 
القدس للدراســـات في المغـــرب، مداخلة عن "مركزية أرشـــفة 

تاريخ الالجئين في مواجهة االحتالل". 
وفي الختام، جرى توزيع الشـــهادات علـــى الباحثين وأعضاء 

اللجان.


