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إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل األراضي نابلس السيد نعيمة طالب محمد غانم  وذلك بصفته وكيال 
دوريا رقم 12804/2022/2189 تاريخ 2022/8/9   نجية يوسف حسين غانم و) منى ومحمود ومحمد وزياد 
ومنال وزيدان وصالح ووليد ( ابناء توفيق محمود غانم   بموجب الوكالة الدورية رقم 12804/2022/2189 
تاري��خ 2022/8/9   ع��دل نابل��س   ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي صرة  حوض رقم 3 حي رقم 1   قطعة 
رقم 27  . فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من 

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

نعيمة طالب محمد غانم   حسب المرفق أعاله      

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطني
سلطة األراضي

رقم امللف 29248/ج/2022
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إعالن صادر عن دائرة االراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي طولكرم السيد/ : حنان عبداهلل احمد يونس     وذلك بصفته وكيال 
بموجب الوكالة العامة   رقم سجل )2659( صفحة )44/2022(  تاريخ 2022/06/1 الصادرة من كاتب عدل 
سفارة دولة فلسطين / عمان وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفر رمان  حوض رقم 10   قطعة رقم 57  .  
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل )المالك ( : خليل عبداهلل احمد حاج علي  .      

اسم الوكيل :  حنان عبداهلل احمد يونس   .                                  

دائرة  االراضي  طولكرم 

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة األراضي طولكرم
رقم امللف: 29312/ج/2022
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إعالن صادر عن دائرة االراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي طولكرم السيد/ : عايد عايد جميل حوراني     وذلك بصفته وكيال 

بموجب الوكالة الدورية   رقم )5536/2022(  تاريخ 2022/07/26 الصادرة من كاتب عدل عدل طولكرم
وذلك بمعاملة بيع على اراضي باقة الشرقية   حوض رقم 10   قطعة رقم 62  .  

 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.

اسم الموكل )المالك ( : سناء رشيق خضر ذياب   .      
اسم الوكيل :  عايد عايد جميل حوراني    .                                  

دائرة  االراضي  طولكرم 

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة األراضي طولكرم
رقم امللف: 29405/ج/2022
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إعالن صادر عن دائرة االراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي طولكرم الس��يد/ : لبنى صريح حس��ين محاميد      وذلك بصفته 
وكيال بموجب الوكالة الدورية   رقم )3682/2022(  تاريخ 2022/05/25 الصادرة من كاتب عدل عدل طولكرم 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي شويكة   حوض رقم 8432   قطعة رقم 48  .  
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل )المالك ( : احمد عادل محمود عمار    .      

اسم الوكيل :  لبنى صريح حسين محاميد    .                                  

دائرة  االراضي  طولكرم 

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة األراضي طولكرم
رقم امللف: 29429/ج/2022

لق��د ورد خط��أ ف��ي اع��الن تس��جيل اراض��ي طولك��رم ف��ي المعامل��ة رق��م 
29005/ج/2022 ف��ي الوكالة الخاصة رقم 2286 صفحة 2020/65 والصحيح 

هو رقم الصفحة 2022/56 لذا اقتضى التنويه . 
تنويه
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إعالن صادر عن دائرة االراضي طولكرم
يعل��ن للعم��وم أن��ه تقدم إلى دائرة االراضي طولكرم الس��يد/ : محمد محمود عبد الرحمن اس��عد       وذلك 
بصفت��ه وكي��ال بموجب الوكالة الدورية   رقم )5435/2022(  تاريخ 2022/07/24  والمعطوفة على الوكالة 
العامة رقم 2022/3849 الصادرة من كاتب عدل عدل طولكرم وذلك بمعاملة بيع على اراضي دير الغصون  

حوض رقم 8679   قطعة رقم 26  .  
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل )المالك ( : عزام صقر محمد هنا     .      

اسم الوكيل :  محمد محمود عبد الرحمن اسعد       .                                  

دائرة  االراضي  طولكرم 

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة األراضي طولكرم
رقم امللف: 29462/ج/2022

علم وخبر وتبليغ – بالنشر صادر عن محكمة صلح   
طولكرم في الدعوى رقم  2020/1048حقوق

هيئة القاضي : لينا احمد  
طالب التبليغ : المحامي : بشار محمد نظام حامد .    

المطلوب تبليغه : -1ورثة المدعى عليها األولى ميسر مصطفى مصطفى الحمدي –-2    جميلة مصطفى 
مصطف��ى الحم��دي -3 كريمة  مصطفى مصطفى الحمدي -4 مصطفى جميل مصطفى الحمدي -5 عزام 
جمي��ل مصطفى الحمدي -6 بس��ام جميل مصطفى الحمدي 7 – م��روان جميل مصطفى الحمدي -8 نبيل 
جمي��ل مصطفى الحم��دي -9 ربيع جميل مصطفى الحمدي 10 – محمد جميل مصطفى الحمدي -11 هناء 
جميل مصطفى الحمدي -12 غاده  جميل مصطفى الحمدي -13 تغريد جميل مصطفى الحمدي ، وجميعهم 

من – طولكرم – شويكة . -14 ميسر مصطفى مصطفى الحمدي- طولكرم – الجاروشية . 
األوراق المبلغة : تقرير الخبرة وفيما اذا كانوا يرغبون بشراء حصص المدعي وفق السعر المخمن حيث ان 
قطعة األرض غير قابلة للقس��مة وس��عر المتر 163 دينار واذا كنتم ترغبون بالشراء فان موعد الجلسة هو 

يوم االحد الموافق 2022/9/25 الساعة 9:0   
 علم وخبر وتبليغ – بالنشر في احدى الصحف المحلية 

وعمال باحكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001 بتوجب عليك 
الحضور الى المحكمة اعاله في الموعد المحدد او ارسال محام عنك وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابيىة 
خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريع تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية ويمكنك 

استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا .

رئيس القلم 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية
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علم وخبر وتبليغ – بالنشر صادر عن محكمة صلح   
طولكرم في الدعوى رقم  2020/411حقوق الطلب 

المرتبط في الدعوى – طلب – طلبات حقوقية 53-/2020
هيئة القاضي : لينا احمد  

طالب التبليغ : المحامي : بشار محمد نظام حامد   . 
المطل��وب تبليغ��ه : 12 – ورثة مثيلة محمد حس��ين ش��هاب – طولكرم – عنبت��ا 27 – ورثة فوزي مصطفى 

عبد اهلل جاد اهلل . 
األوراق المبلغ��ة :  موج��ز ع��ن تقري��ر الخبرة حيث ان قطع��ة األرض غير قابلة للقس��مة على اصغر حصه 
وان س��عر المت��ر الواح��د 130 دينار واذا كنتم ترغبون بالش��راء فان موعد الجلس��ة هو ي��وم االحد الموافق 

2022/9/25 الساعة 9:0   
 علم وخبر وتبليغ – بالنشر في احدى الصحف المحلية 

وعمال باحكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001 بتوجب عليك 
الحضور الى المحكمة اعاله في الموعد المحدد او ارسال محام عنك وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابيىة 
خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريع تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية ويمكنك 

استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا .

رئيس القلم 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

8/14 د
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إعالن صادر عن دائرة االراضي طولكرم
يعل��ن للعم��وم أنه تقدم إلى دائرة االراضي طولكرم الس��يد/ : عنان عبدالحكيم عامر فريد طبال       وذلك 
بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية   رقم )6086/2022(  تاريخ 2022/08/9  الصادرة من كاتب عدل عدل 

طولكرم وذلك بمعاملة بيع على اراضي ذنابه  حوض رقم 8489   قطعة رقم 47  .  
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل )المالك ( : فوزي محمد احمد الطبال     .      

اسم الوكيل :  عنان عبدالحكيم عامر فريد طبال        .                                  

دائرة  االراضي  طولكرم 

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة األراضي طولكرم
رقم امللف:  29230/ج/2022
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إعالن صادر عن دائرة االراضي طولكرم
يعل��ن للعم��وم أن��ه تقدم إلى دائرة االراضي طولكرم الس��يد/ : لينا بس��ام محمود ع��وده       وذلك بصفته 
وكيال بموجب الوكالة الدورية   رقم )6041/2022(  تاريخ 2022/08/9 انا لينا بسام محمود عوده بصفتي 
الوكي��ل بموجب الوكالة الدورية رقم 6041/2022 بتاري��خ 9/8/2022 عن عدل طولكرم عن عيد المعطي 
ف��وزي عل��ي جاب��ر  الصادرة من كاتب عدل طولكرم وذلك بمعاملة بيع على اراضي باقة الش��رقية   حوض 

رقم 19   قطعة رقم 18  .  
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل )المالك ( : عبدالمعطي فوزي علي جابر     .      

اسم الوكيل :  لينا بسام محمود عوده  .                                  

دائرة  االراضي  طولكرم 

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة األراضي طولكرم
رقم امللف:  29319/ج/2022
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إعالن صادر عن دائرة االراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي طولكرم الس��يد/ : خليل وائل خليل النواس وذلك بصفته وكيال 

بموجب الوكالة الدورية   رقم )5770/2022(  تاريخ 2022/08/2  الصادرة من كاتب عدل عدل طولكرم
وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفر صور   حوض رقم 15   حي رقم 1     قطعة رقم 16  .  

 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.

اسم الموكل )المالك ( : انتصار عبدالرحمن عايش سالمة      .      
اسم الوكيل : خليل وائل خليل النواس .                                  

دائرة  االراضي  طولكرم 

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة األراضي طولكرم
رقم امللف:  29324/ج/2022
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رابطة اجلامعيني - جامعة بوليتكنك فلسطني

إع�الن عن عطاء لبناء جدار استنادي لمبنى 
االنشطة والخدمات الطالبية 

الرقم: ص 7012/2022/7
تعلن رابطة الجامعيين/ جامعة بوليتكنك فلسطين/ دائرة االبنية واالنشاءات 
والصيان��ة ع��ن طرح عطاء بناء جدار خرس��انة اس��تنادي، ضمن الش��روط 
والمواصفات الموضحة في كراس��ة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة 

بالدخول في العطاء إتباع اآلتي:-
1. اس��تالم الكراس��ة كاملًة من صفحة الجامعة )www.ppu.edu ( قس��م 
العط��اءات  أو م��ن دائرة العطاءات و  المش��تريات المركزية في مقر رابطة 
الجامعيي��ن مقاب��ل دفع مبلغ )NIS 100 ( مئة ش��يكل غير مس��تردة تودع 
في حس��اب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 30300 في البنك اإلس��المي 

الفلسطيني اعتبارًا من يوم     االثنين الموافق  2022/8/15  .
2. إرف��اق ش��يك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة %5 م��ن إجمالي قيمة العطاء 
وبظ��رف منفص��ل، على أن تكون الكفالة البنكية س��ارية المفعول لمدة ال 

تقل عن مئة واربعون يومًا.
3. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم حتى الواحدة 
والنصف من بعد ظهر يوم االحد الموافق 2022/8/21  لدائرة المش��تريات 

المركزية – رابطة الجامعيين.
لمزي��د من االستفس��ار يمكن االتص��ال مع المهندس فادي مس��ودة هاتف 

02/2233050 أو جوال0592277670
مالحظة: - أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء

مدير دائرة العطاءات و المشتريات المركزية
 األستاذ محمد رياض سعدي أبو زينة
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إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي قلقيلية
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل األراضي قلقيلية السيد محمد ناصر رفعت سلمان  وذلك بصفته 
وكيال دوريا رقم 12840/2022/2189  تاريخ 2022/8/10  محمد نصار رفعت سلمان  بصفتي وكيل دوري 
عن البائع  رائد عمر محمد صالح  وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم 12840/2022/2189  تاريخ 2022/8/10  
والمعطوف��ة على الوكالة الخاصة رقم 10156/2022/2175 عدل نابلس بتاريخ 2022/6/23 الصادرة من 
كاتب عدل نابلس ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي جيت  حوض رقم 18  قطعة 30 . فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس��ة أيام من تاريخ نش��ر هذا اإلعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

محمد ناصر رفعت سلمان   رائد عمر محمد صالح    

دائرة األراضي قلقيلية

دولة فلسطني
سلطة األراضي

رقم امللف 29374/ج/2022
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إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل األراضي نابلس السيد مصطفى احمد داود ابو سعادة  وذلك بصفته 
وكيال دوريا رقم 2189/2022/12814  تاريخ 2022/8/10   بموجب الوكالة الدورية رقم 2189/2022/12814  
تاريخ 2022/8/10    الصادرة من كاتب عدل نابلس ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيت دجن  حوض رقم 
7  حي رقم 1 قطعة رقم 47  . فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل 
فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
مصطفى احمد داود ابو سعادة   ثائر ربحي عبد الكريم حنني    

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطني
سلطة األراضي

رقم امللف 29302/ج/2022

8/14 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل األراضي نابلس السيد وفاء عبد الكريم محمد حواورة  وذلك بصفته 
وكيال دوريا رقم 987/2010/9939  تاريخ 2010/8/3   بموجب الوكالة الدورية رقم 987/2010/9939  تاريخ 
2010/8/3  ع��دل نابل��س والوكال��ة الدورية رقم 1011/2010/14720 بتاري��خ 2010/11/14 عدل نابلس   
الصادرة من كاتب عدل نابلس ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي سبسطية  حوض رقم 5  قطعة رقم 19  . 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 

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

وفاء عبد الكريم محمد حواورة   باسل ومهند ابناء عادل فارس     

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطني
سلطة األراضي

رقم امللف 29355/ج/2022

8/14 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعل��ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس��جيل األراضي نابلس الس��يد عدي صق��ر معين دعمة  وذلك بصفته 
وكي��ال دوريا رقم 6922/2022/2254  تاريخ 2022/5/9   بموجب الوكالة الدورية رقم 6922/2022/2254  
تاريخ 2022/5/9   عدل نابلس   ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي نابلس  حوض رقم 24057  قطعة رقم 
8  . فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

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

عدي صقر معين دعمة   حسان محمد حسين جابر     

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطني
سلطة األراضي

رقم امللف 29290/ج/2022

8/14 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل األراضي نابلس السيد ندى زاهر فهمي جودة ووليد مأمون محمود 
ابو عيش��ة   وذلك بصفته وكيال دوريا رقم 2179/2022/10934  تاريخ 2022/7/6  . راجح و انش��راح أبناء 
محمد اس��عد مياله يقرون ببيع  كامل حصصهم بواس��طة ندى زاهر فهمي جوده بموجب الوكالة الدورية 
رق��م 2179/2022/10934 بتاري��خ 2022/7/6 عدل نابلس و احمد و ص��الح و عبد اللطيف و علي و نعيمه 
أبناء فوزي ش��حاده حمد و جمال و هيثم و همام و يارا و يمامه أبناء جمال صالح منصور يقرون ببيع كامل 
حصصهم بواسطة وليد مأمون محمود أبو عيشه بموجب الوكالة الدورية رقم 2167/2022/8749 بتاريخ 
2022/6/6 ع��دل نابل��س الصادرة م��ن كاتب عدل نابلس ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي عس��كر  حوض 
رقم 15  قطعة رقم 98  . فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة 

خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

ندى زاهر فهمي جودة ووليد مأمون محمود ابو عيشة    حسب المرفق أعاله     

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطني
سلطة األراضي

رقم امللف 29286/ج/2022

8/14 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل األراضي نابلس السيد اية عماد محمد هندي  وذلك بصفته وكيال 
خاص��ا رقم 2189/2022/12922  تاري��خ 2022/8/10   بموجب الوكالة الخاصة رقم 2189/2022/12922  
تاري��خ 2022/8/10   الص��ادرة م��ن كاتب عدل نابلس   ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي عصيرة الش��مالية  
حوض رقم 16  قطعة رقم 25  . فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل 
فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
اية عماد محمد هندي   عبلة محمد فايز شولي     

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطني
سلطة األراضي

رقم امللف 29393/ج/2022

8/14 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس��جيل األراضي نابلس الس��يد علي محمد علي حس��ون   وذلك بصفته 
spa0014- 249251   تاريخ 2022/7/19   بموجب الوكالة الخاصة رقم-spa0014-jul22 وكيال خاصا رقم
jul22-249251  تاري��خ 2022/7/19   الص��ادرة ع��ن المفوضية الفلس��طينية العامة اوت��اوا / كندا    ، وذلك 
بمعامل��ة بي��ع على أراض��ي بيت امرين  حوض رقم 17  قطعة رقم 41  . فم��ن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس��ة أيام من تاريخ نش��ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم 

السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

علي محمد علي حسون    مأمون مروح محمد الحسون     

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطني
سلطة األراضي

رقم امللف 29459/ج/2022

8/14 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس��جيل األراضي نابلس الس��يد ربحية خليل صالح نوري  وذلك بصفته 
وكي��ال دوري��ا رق��م 180/2020/1922  تاريخ 2020/1/6   بموجب الوكالة الدوري��ة رقم 180/2020/1922  
تاري��خ 2020/1/6    الص��ادرة م��ن كاتب عدل نابلس   ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي نابلس  حوض رقم 
24053  قطعة رقم 33  . فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة 

خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

ربحية خليل صالح نوري   عيد محمد ياسين عيد فريتخ     

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطني
سلطة األراضي

رقم امللف 29416/ج/2022

علم وخبر وتبليغ – بالنشر صادر عن محكمة صلح  نابلس 
في الدعوى رقم: 2021/1274 حقوق  

هيئة القاضي : عيسى قاحوش 
طالب التبليغ : المحامي عبد اهلل محمد رضا حجاب  

المطلوب تبليغه : -1 احمد ابراهيم عبد الرحمن س��باعنة 922788294 – جنين – قباطية – بجانب مدرس��ة 
ذكور قباطية االساسية    .. 
األوراق المبلغة : صورة قرار

احمد ابراهيم عبد الرحمن سباعنة 922788294 – جنين – قباطية – بجانب مدرسة ذكور قباطية االساسية    .. 
تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه )أحمد ابراهيم عبد الرحمن سباعنه( بأن يدفع مبلغ )24200( أربعة 
وعشرين ألف ومائتي شيكل للجهة المدعية )الشركة العالمية المتحدة للتأمين( دون الحكم بالفائدة القانونية 

وغالء المعيشة، مع تضمين المدعى عليه الرسوم .والمصاريف وأربعين دينار أردني بدل أتعاب محاماة

رئيس القلم 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

8/14 د

علم وخبر وتبليغ – بالنشر صادر عن محكمة صلح  نابلس 
في الدعوى رقم: 2020/1062 حقوق  

هيئة القاضي : نهاد سليمان / قدادحة 
طالب التبليغ : المحامي عبد اهلل محمد رضا حجاب  

المطلوب تبليغه : -1 نور الدين عصام عمر صبح  406388348 – نابلس – المعاجين 
األوراق المبلغة : صورة قرار

نور الدين عصام عمر صبح  406388348 – نابلس – المعاجين.. 
تق��رر المحكم��ة الحكم بإل��زام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 7000 ش��يكل لصالح الجه��ة المدعية وذلك 

باالضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينار اردني اتعاب محاماة ورد المطالبة بالفائدة القانونية

رئيس القلم 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

8/14 د

علم وخبر وتبليغ – بالنشر صادر عن محكمة صلح  نابلس 
في الدعوى رقم: 2020/1845 حقوق  

هيئة القاضي : عيسى قاحوش 
طالب التبليغ : المحامي عبد اهلل محمد رضا حجاب  

المطل��وب تبليغ��ه : -2 محمد عبد الكريم عبد اهلل نص��ار  982856064 – طولكرم – طولكرم . قرب مجمع 
نابلس الجديد بجانب عمارة افترست  

األوراق المبلغة : صورة قرار
محم��د عب��د الكريم عبد اهلل نص��ار  982856064 – طولكرم – طولكرم . قرب مجمع نابلس الجديد بجانب 

عمارة افترست .. 
تق��رر المحكم��ة الحكم بإل��زام المدعى عليه الثان��ي بأن يدفع مبلغ )10950( ش��يكل للجه��ة المدعية ورد 
الدع��وى ع��ن الجهة المدعى عليها األولى، وتضمين المدعى عليه الثاني الرس��وم . والمصاريف وخمس��ين 

دينار أردني أتعاب محاماة 

رئيس القلم 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

8/14 د

8/14 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعل��ن للعم��وم أنه تقدم إلى دائرة تس��جيل األراضي نابلس الس��يد عبد الرحمن رش��يد عبد الكريم جابي  
وذل��ك بصفت��ه وكيال دوري��ا رقم 16956/2014/1386  تاريخ 2014/10/3  س��ميرة ع��زت محمد بكري و ) 
ثائ��ر وثري��ا وراني��ة ورنين ورنا واالء ورامي ( ابناء س��امح عب��د العزيز بكري  بموج��ب الوكالة الدورية رقم 
16956/2014/1386  تاري��خ 2014/10/3  ع��دل نابل��س والمعطوفة على العام��ة رقم 4040/2006/679 
بتاري��خ 2006/6/5  الص��ادرة من كاتب عدل نابل��س   ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي نابلس  حوض رقم 
24060  قطعة رقم 117  . فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة 

خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

عبد الرحمن رشيد عبد الكريم جابي   حسب المرفق أعاله      

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطني
سلطة األراضي

رقم امللف 29434/ج/2022

8/14 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل األراضي نابلس السيد وسيم وسهير ابناء خضر عبد الرحيم خضر   
وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 2689/ صفحة 56/2022   تاريخ 2022/7/19   
المعطوفة على الوكاالت : الوكالة العامة رقم س ف ك 323 و الصادرة عن سفارة دولة فلسطين / الكويت 
بتاري��خ 2022/6/26 والوكال��ة العامة س ف ك 324 و الصادرة عن س��فارة دول فلس��طين / الكويت بتاريخ 
2022/6/26    الصادرة من سفارة دولة فلسطين / عمان   ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي ياصيد  حوض 
رق��م 3  قطع��ة رق��م 51  . فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة 

خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

اسماء عبد الكريم حسن ظاهر    وسيم وسهير ابناء خضر عبد الرحيم خضر    

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطني
سلطة األراضي

رقم امللف 29464/ج/2022

8/14 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس��جيل األراضي نابلس الس��يد سائد فتحي خليل عارضة  وذلك بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 13125/2022/2190  تاريخ 2022/8/14  الصادرة من كاتب عدل 
نابلس   ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي بزاريا  حوض رقم 9  قطعة رقم 4 و أراضي بزاريا  حوض رقم 9  
قطعة رقم 1 . فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام 

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

يزيد عدنان امين الشومر   سائد فتحي خليل عارضة    

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطني
سلطة األراضي

رقم امللف 29488/ج/2022

شرطة نابلس تتلف 45 مركبة غير قانونية 
نابلس– الحياة الجديدة–أتلفت الشرطة عددًا من السيارات 

غير القانونية في محافظة نابلس.
وذكرت الش��رطة في بيان«، أن الشرطة قامت بإتالف 45 
مركبة غير قانونية، بعد ضبطها خالل عمل الحواجز األمنية 

في نابلس وعدد من قرى وبلدات المحافظة.
وأوض��ح مدير ادارة العالقات العامة واالعالم في ش��رطة 
نابلس العقيد امجد فراحتة أن جهود الش��رطة ومن خالل 
العم��ل اليومي ستس��تمر ف��ي عملها للقض��اء على كافة 
الظواهر السلبية ومن أبرزها المركبات غير القانونية لما 

تشكله من خطر على سائقيها والمارة.

االحتالل يعتقل مواطنا 
من الخليل بعد االعتداء عليه

الخليل - وف��ا- اعتقلت قوات االحتالل اإلس��رائيلي  أمس 
مواطن��ا من مدين��ة الخليل بع��د االعتداء علي��ه بالضرب. 
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل أوقفت المواطن 
كرم فخري الدين مسودة )40 عاما(، في البلدة القديمة من 

الخليل، واعتدت عليه بالضرب المبرح قبل اعتقاله.

»العربية االمريكية«  تطلق فعاليات برنامج »ستيم فلسطين«
جنين- الحياة الجديدة- أعلنت الجامعة العربية األمريكية 
ع��ن انطالق فعالي��ات برنام��ج تحفيز االهتم��ام بالعلوم 
الطبي��ة »س��تيم  والعل��وم  والتكنولوجي��ا  والرياضي��ات 
فلس��طين«، يس��تهدف طلبة ومعلمي م��دارس مديريات 

التربية والتعليم في جنين وقباطية وطوباس.
وانطلقت الفعاليات بجلس��ة افتتاحية، ألقت فيها عميدة 
كلية العلوم الدكتورة صبا ش��نك كلمة أكدت فيها أهمية 

البرنام��ج الذي يحمل رس��ائل هادفة، من ضمنها تفاعل 
طلب��ة المدارس م��ع الحياة العلمية وكي��ف نراها جميلة، 
موضح��ة أن هذا البرنامج س��يكون ل��ه مخرجات إيجابية 
تص��ب في مصلحة الطلبة، وأش��ارت إل��ى أن الهدف من 
البرنام��ج تعليم تخصص العلوم بفروعها المختلفة في 
المدارس بطريقة تكاملية، وتنمية مهارات التفكير العليا 
عند الطلب��ة، ومهارات البحث العلمي، وحل المش��كالت، 

والعمل الجماعي.
يشار إلى أن فعاليات برنامج »ستيم فلسطين« ستستمر 
لمدة خمس��ة أيام، يزور خاللها المش��اركون في البرنامج، 
والمقس��مون لمجموع��ات، مختب��رات الكيمي��اء، والطبية 
المساندة، والتمريض، والوسائط المتعددة، وتنفيذ المحاور 
الرئيس��ية للبرنامج أبرزها، البحث واالستقصاء، والتعرف 

على البرامج التعليمية، وآلية إدارة البرنامج.

بلدية الخليل و»الصليب األحمر« توقعان اتفاقية تأثيث مركز »حارة جابر« المجتمعي
الخليل- الحياة الجديدة- وقع رئيس بلدية الخليل تيسير 
أبو س��نينة، مع مدير مكتب بعث��ة اللجنة الدولية للصليب 
األحمر ف��ي جنوب الضفة هانز مايس��ون، امس، اتفاقية 
تأثي��ث وتجهي��ز مركز »حارة جاب��ر« المجتمعي، الذي يقع 
ف��ي المناطق المغلق��ة والمحاط��ة بالحواجز العس��كرية 
والمس��توطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في البلدة 
القديمة، حيث تشمل االتفاقية تأثيث وتجهيز )قاعة للعالج 
الفيزيائي ومختبر حاس��وب وقاعات لألنش��طة المختلفة( 
به��دف اس��تقبال المواطنين واالس��تفادة م��ن التدريبات 

الالزمة لهم.
جاء ذلك بحضور عدد م��ن أعضاء المجلس البلدي ومدير 
دائ��رة األنش��طة الش��بابية والثقافي��ة في بلدي��ة الخليل 
ومس��ؤول ميدان��ي ف��ي الصلي��ب األحمر الس��يدة عدوية 

البلتاجي.
وأكد أبو سنينة أن البلدية تحرص على إنجاز المزيد 
من المش��اريع الحيوية ف��ي المدينة لتقديم أفضل 
الخدم��ات للمواطنين، مطالبًا البعثة الدولية بالقيام 
بواجبها تجاه األسرى، وأن تولي مزيدًا من االهتمام 

باألسرى، خاصة األسرى اإلداريين والمضربين عن 
الطعام، مشيرًا إلى أنه سوف يتم افتتاح المركز خالل 

األسابيع القادمة. 
وأك��د مدي��ر البعثة أنه تم تمويل مش��روع ترميم المركز 
المجتمعي المذكور من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
الفتًا إلى أهمية تجهيزه وتش��غيله لخدمة المواطنين في 
المناط��ق المغلقة، معلنا أن هناك خطة تعاون مش��تركة 
ما بين البعثة والبلدية في س��بيل تقديم أفضل الخدمات 

في الخليل.

محافظ طولكرم يتفقد مستشفى اإلسراء التخصصي
طولكرم- الحياة الجديدة- تفقد محافظ طولكرم عصام 
أبو بكر مستشفى اإلسراء التخصصي، في إطار المتابعة 
واالطالع على مش��اريع التوس��عة بالمستش��فى وتطوير 
األقسام، والتحضير الفتتاح أقسام وتخصصات طبية جديدة 

لتوفير المزيد من  الرعاية الصحية والخدمات للمرضى. 
وأشاد المحافظ أبو بكر بجهود مستشفى اإلسراء والخطى 

المستمرة والمتواصلة لتطويره واالرتقاء به ، والمساعي 
الفتتاح أقسام جديدة، من وحدة القسطرة، والعيون وأطفال 

األنابيب، وغيرها من األقسام األخرى. 
وق��دم رئي��س مجلس إدارة المستش��فى أحمد خريش��ي 
للمحافظ ملخصا حول اإلنجازات الطبية والمالية واإلدارية 
التي حققها مستش��فى اإلس��راء خالل الفترة من ٢٠١٧-

٢٠٢١، والعمل المستمر إلكمال التجهيزات الفتتاح األقسام 
الجدي��دة، وتوفير األجه��زة الطبية الالزم��ة، وغيرها من 

االحتياجات. 
واطلع المحافظ أبو بكر على وضع المرضى، فيما ش��ملت 
الجول��ة زيارة طالب الثانوية العامة ليث عليان الذي يعالج 

بالمستشفى على إثر حادث سير تعرض له قبل أشهر.


