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الثالثاء 2012/2/28

خالل ورشة نظمها مركز "شمس" في جامعة النجاح

التوصية بأهمية تعميم تجربة العيادات
القانونية بكليات الحقوق في الجامعات
نابلس " -األيام" :أوصى مش���اركون ف���ي ندوة نظمها مركز
إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" في كلية القانون
بجامع���ة النج���اح بنابلس ،أم���س ،بـ"أهمية تعمي���م تجربة
العي���ادات القانونية بكليات الحق���وق بالجامعات المختلفة،
باعتبارها وسيلة مهمة لتغيير المناهج القانونية واكتساب
الطالب خبرات عملية ولما تقدمه من خدمات للمجتمع".
وتأتي الورشة ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان
وس���يادة القانون لطلبة الجامعات المحلية بدعم وتمويل من
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
وحضر الورشة العديد من الطلبة وصفاء بلعاوي من العيادة
القانونية.
وأوضحت المحاضرة في كلية القان���ون بجامعة النجاح آية
عم���ران "أن طلبة القانون لهم دور ري���ادي في المجتمع ومن
المهم تعزيز دورهم حول مفاهيم حقوق اإلنس���ان وسيادة
القانون في المجتمع.
وبينت "أن العي���ادة القانونية في الجامعة وجدت لتقديم
االستش���ارات القانوني���ة ،كم���ا تعم���ل على تعزي���ز الدور
االجتماعي لطالب القانون سواء داخل الجامعة أو خارجها".
واس���تعرض الدكتور رائد أب���و بدوية أس���تاذ القانون في
الجامعة نش���أة وتطور وأهداف العيادة القانونية في جامعة
النج���اح الوطنية ،مبين���ًا "ان العيادة وهي عب���ارة عن طاقم
من الطلب���ة المتدربين على تقديم الخدمات واالستش���ارات
القانوني���ة المجانية تحت إش���راف مجموعة من األس���اتذة
المختصين في كافة المجاالت القانونية وخاصة فيما يتعلق
منها بحقوق اإلنسان".
واوض���ح "أن من أولوي���ات العيادة القانونية نش���ر الثقافة
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وذلك للوصول إلى نظام قانوني أفضل".
وبين أن "أهداف العيادة هي تقديم استش���ارات مجانية
للفقراء الذين لديهم قضايا في المحاكم ،وتنفيذ ورش عمل
توعية قانونية بحقوق اإلنسان والقانون بشكل عام".
واضاف :إن موضوعات العيادة القانونية ليست محددة على
س����بيل الحصر ،وليس����ت ثابتة على مدار الوق����ت ،بل تحددها
أولوي����ات المجتم����ع واهتمامات����ه ،وتتناول حقوق اإلنس����ان
وحرياته ،سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية .ومن
هن����ا ،كان للعيادة القانونية في عدة دول نامية – خاصة اغلب
دول أمي����ركا الالتينية  -دور حيوي ونقط����ة تحول مجتمعية،
س����واء على مس����توى التعليم القانوني ،أو من ناحية الثقافة
القانونية في المجتمع ،وبالتالي سيادة القانون وعدالته.
وق���ال إن أه���م المعيقات الت���ي تعترض عم���ل العيادات
القانوني���ة تتمثل في عدم ق���درة األفراد عل���ى توفير دعم
كاف ،وعدم تعاون المحامي���ن المزاولين للتطوع في العيادة
ومساعدة الطلبة وحجم الطلب على العيادة.
وف���ي نهاية اللقاء أوصى المش���اركون بضرورة "تعزيز حق
الفقراء في المجتمع بالوصول إلى العدالة من خالل تس���هيل
وصوله���م إلى مختل���ف الخدمات القانوني���ة والحصول على
التمثي���ل القانون���ي المناس���ب ،وزيادة وعيه���م بحقوقهم
وواجباتهم القانونية".
كما أوصى المش���اركون "بتأس���يس ش���بكة من المحامين
المتطوعين الذين يتبرعون بجهدهم ووقتهم وأتعابهم من
أجل تقديم المس���اعدة القانونية للمستحقين ،وإنشاء نظام
وطني مس���تدام للمس���اعدة القانونية بالتعاون مع الجهات
الرس���مية والتطوعية ذات العالقة ،وتفعيل الحوار مع صناع
القرار بهذا الخصوص ،وصوال إلى وضع إس���تراتيجية وطنية
للمساعدة القانونية بالتعاون مع جهات االختصاص".

لقاء في اليامون لبحث الخطة
اإلستراتيجية التنموية للبلدة
جنين  -محمد بالص :ناقش مش���اركون في لقاء جماهيري
واجتماع للجان الخطة اإلستراتيجية التنموية لبلدة اليامون
غ���رب جنين ،أمس ،احتياجات البلدة على صعيد المش���اريع
الحيوية.
ونظمت البلدي���ة ،اللقاء الجماهيري ،للتصويت على اختيار
مش���روع ممول من صندوق تطوير وإق���راض البلديات ،وذلك
بالتعاون مع الصندوق ،وبحضور رئيس البلدية ،عماد عباهرة،
ومستش���ار االئتالف االستش���اري المكون من المركز الوطني
للتنمية المستدامة ،وبيت الخبرة الفلسطيني مازن غنام.
وقال عباهرة ،إن هذا اللقاء يأتي انسجامًا مع رغبة الجهات
المانحة في األخذ برأي األهالي في تقديم بعض المش���اريع
التطويري���ة ،وقدم عرضًا مبس���طًا عن المنح���ة المقدمة من
صن���دوق تطوير وإق���راض البلديات ،واآللي���ات المتبعة في
تحديد أولويات البلدة ،بالرجوع إلى األهالي من خالل لقاءات
جماهيرية.
أما غن���ام ،فبين ،أن اللقاء يهدف إلى تحديد مش���روع ذي
أولوية على مس���توى البلدة ،بمش���اركة فاعل���ة من المجتمع
المحلي ،الفتًا إلى أن التمويل لهذا المش���روع مؤمن من قبل
صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وأضاف ،إن الهدف من ذلك ،يكمن في تعزيز المش���اركة
المجتمعية في تشخيص مشاكل المجتمع وترتيب أولوياته،
ً
وصوال إلى تحس���ين مس���توى الخدمات المقدم���ة ،وبالتالي
اإلسهام في الوصول إلى حالة معيشية أفضل بشكل عام.
بدوره ،قال المتحدث باسم المشاركين ،أنس حوشية ،إن آلية
اللقاءات الجماهيرية س����تعتمد على تحدي����د أولويات البلدة
بشكل عام ،من أجل مساندة البلدية واالرتقاء بواقع البلدة.
وذك���ر أن التصويت أجري على ثالثة مش���اريع هي ،تعبيد

شارع اليامون الحمرا المدخل الشرقي ،وتعبيد طرق داخلية،
وتعبيد المدخل الغربي الرئي���س للبلدة بما فيه بناء مدخل
للبلدة يليق بها ،وهو المش���روع الذي صوت عليه  31مشاركًا
من أصل  54مشاركًا.
من جه���ة أخرى ،نظمت بلدية اليام���ون اجتماعها الثاني
في س���ياق إعداد خطته���ا اإلس���تراتيجية التنموية ،وذلك
بحضور رئيس البلدية ،ولج���ان العمل المتخصصة ،وممثل
عن منظمة "."CHF
وقال عباهرة ،إن هذا االجتماع ،عقد بعد مش���وار طويل من
تحليل احتياجات كل قطاع في البلدة ،حيث قدم كل منسق
من منس���قي اللجان ،عرضًا لكل ما توصلت إليه كل لجنة من
دراسة وتحليل وعرض لألولويات ،كل واحدة في مجالها.
وأشار إلى اجتماعات قريبة ومكثفة ستعقدها لكل لجنة،
وس���يعقد بعدها اجتماع لجمي���ع اللجان لع���رض نتائجها
األخيرة ،واعتماد الخطة التنموية اإلس���تراتيجية بش���كلها
النهائي.
بدوره ،قال مس���اعد المحافظ ،نايف خمايسة ،إن التخطيط
يكتس���ب أهمية كبرى بالنس���بة للبلدة وس���ائر التجمعات
الس���كانية ،لكونه يحدد أبرز احتياجاته���ا وأولوياتها على
صعيد المشاريع التنموية والتطويرية.
ورأى خمايس���ة ،أن التعلي���م والبيئ���ة والصح���ة ،من أهم
أولويات البنية التحتية ،إضافة إلى تأس���يس مشاريع كبيرة
زراعية ألنها من هموم المزارع.
أما منس���قة اللجنة االجتماعية ،رئيفة أبو صالح ،فأش���ارت
إلى أهمية إنشاء مراكز شبابية رياضية ثقافية واجتماعية،
تمكن من استيعاب الشباب واستثمار طاقاتهم ،إضافة إلى
إنشاء مركز إعالمي وتكنولوجي متطور في البلدة.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي
اإلدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة/1325 :ج2011/
التاريخ2011/10/6 :

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم

يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم السيد فايق نشأت فايق ابو حبلة
وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم  2011/4300بتاريخ  2011/6/22الصادرة عن
كاتب عدل طولكرم
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/القطع رقم  18حوض رقم  8428من أراضي شويكة.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة
عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
والقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل «المالك»
فايق نشأت فايق ابو حبلة
عدنان مصطفى حمدان ادحيلية
دائرة تسجيل أراضي طولكرم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة بداية جنين

اخطار عدلي صادر عن كاتب العدل في جنين
والذي يحمل الرقم ( )409/2012/97الصادر بتاريخ
()2012/1/3

بناء على قرار سعادة رئيس محكمة بداية جنين والصادر بتاريخ ( )2012/1/18والمتضمن تبليغ
إخطار عدلي للمخطر اليه بواسطة النشر.
المخطر :عدنان مسعود اسعد الغول-مخيم جنين بواسطة وكيله المحامي محمد استيتي-جنين
المخطر اليه :عالء الدين فتحي محمد ّ
جمال-جنين-المراح.
موضوع اإلخطار
 -1تعلم بأنك مستأجر قانوني من المخطر في هذا االخطار للعقار الذي يتكون من ثالثة مخازن تجارية
تقع جميعها في المنطقة الصناعية في جنين على قطعة االرض رقم  1من الحوض رقم  20074من
أراضي جنين حيث كنت تمارس بها صناعة خل التفاح وذلك بموجب عقد االيجار الخطي المنظم
بينك وبين المخطر منذ تاريخ  2010/1/1بأجرة سنوية مقدارها الف وستمائة وخمسون دينارًا اردنيا
اضافة الى الضرائب المستحقة عليك بما فيها ضريبة المعارف وضريبة األمالك.
 -2حيث انك تخلفت عن دفع مبلغ مائة وخمسين دينارًا من باقي بدل االجرة عن السنة العقدية 2010م.
 -3كما انك تخلفت عن دفع بدل اجرة السنة العقدية الحالية 2011م كاملة.
 -4لقد تخلفت عن دفع بدل ضريبة المعارف وضريبة االمالك عن الثالثة مخازن المذكورة بواقع
مائة وعشرين دينارًا عن سنة 2011م.
 -5انني اخطرك بوجوب دفع مبلغ مقداره الف وتسعمائة وعشرون دينارا ( 1920دينارا) اردنيا
مستحقة عليك خالل ثالثين يوما من تاريخ تبلغك هذا االخطار العدلي وبعكس ذلك سوف
اضطر لرفع دعوى االخالء عليك اضافة للمطالبة بالمبلغ المذكور والمستحق عليك مع رسوم هذا
االخطار العدلي ومصاريفه حسب األصول.
وكيل المخطر
المحامي محمد استيتي
المخطر :عدنان مسعود اسعد الغول بواسطة وكيله المحامي محمد استيتي-جنين.
لقد تعذر تبليغ المخطر إليه عالء الدين فتحي محمد جمال بمضمون هذا االخطار وتبين انه
مجهول محل االقامة حاليًا لذا اقتضى تبليغه هذا االخطار بالنشر.
كاتب عدل جنين
حازم معالي

تنويه
ورد خطأ بإعالن المحكمة الكنسية في القضية الحقوقية  2012/37المنشور
في جريدة األيام بتاريخ  ،2012/2/27ورد االسم :أنيسة يوس جريس دعيبس
والصحيح أنيسة يوسف جريس دعيبس ،لذا إقتضى التنويه.

توقيع اتفاقية توأمة بين بلديتي
قباطية وروبيه الفرنسية

سفير تونس يلقي محاضرة في "بيرزيت"
حول االنتقال الديمقراطي في بالده
بيرزي���ت " -وفا" :أكد س���فير تونس لدى الس���لطة الوطنية لطفي الملولي ،الس���عي
الدؤوب والعزم الراسخ لدى الحكومة التونسية لدعم التعاون بين الجامعات التونسية
والفلسطينية السيما جامعة بيرزيت في مختلف التخصصات.
جاء ذلك خالل زيارة الملولي ،أمس ،جامعة بيرزيت ولقائه رئيس���ها خليل هندي في
الحرم الجامعي ،حيث تم بحث سبل التعاون المشترك وآفاقه ،وأطلع السفير التونسي
على واقع التعليم العالي في فلس���طين على المس���تويات كاف���ة ،بحضور نائب رئيس
الجامعة للشؤون األكاديمية عدنان يحيى ،وعميد شؤون الطلبة محمد األحمد.
وشدد هندي على اهتمام الجامعة بتطوير عالقاتها مع الجامعات التونسية لما فيه
من تعزيز أواصر عالقات التعاون بين البلدين الشقيقين ،فيما عبر الملولي عن سعادته
الكبيرة بتواجده في جامعة بيرزيت العريقة أكاديميًا وسياسيًا ووطنيًا.
وألقى الملولي محاضرة لطلبة الجامعة تحت عنوان" :تجربة االنتقال الديمقراطي في
تونس" ،تحدث خاللها عن الثورة التونسية وإنجازاتها ،واالنتخابات األخيرة.
وعن عالقة الثورة التونس���ية في فلس���طين ،قال الملولي" :إن هذه الثورة الشعبية ،التي
قادها الش���باب التونس���ي ،أكدت منذ ساعاتها األولى دعم الش���عب التونسي الالمشروط
للش���عب الفلس���طيني في نضاله ضد االحتالل في قضيته العادلة من أج���ل التحرر وبناء
دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف عبر رفع شعار "الشعب يريد تحرير فلسطين".
من جانبه ،قدم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة جهاد حرب تعقيبًا على محاضرة
الس���فير التونس���ي ،مؤكدًا أن الثورة التونس���ية أزالت الصورة النمطية الس���ائدة عن
الشعوب العربية ،وقدمت نموذجًا لقدرة الشعوب العربية في مقاومة الظلم واالستبداد.
وأضاف" :يش���كل مفهوم الوطن والدول���ة في العقل الف���ردي والجمعي للمواطن
التونس���ي حيزًا مهمًا في التفكير السياسي له وللجماعات السياسية ،فالوطن أهم
من األش���خاص على مكانته���م وأهميتهم التاريخية واللحظية ،أما تس���يير الدولة
وإدارتها فهي مزروعة في العقل الجمعي التونس���ي الرتباطها ليس فقط باعتبارها
إطارًا جماعيًا يحافظ على كينونتهم بل الرتباطها أيضًا بمفهوم المواطنة المتجذر
بوعي الشعب التونسي والعقالنية في سلوكه".
وقدم هندي للس���فير التونس���ي ،هدية تذكارية له تعبيرًا عن تقديره وشكره على
زيارته للجامعة.

محكمة جرائم الفساد تحكم بالسجن
على متهم باالختالس والتزوير
رام الله " -وفا" :حكمت محكمة جرائم الفساد ،أمس ،باألشغال الشاقة لمدة  3سنوات
على المتهم (ف.ح) البالغ من العمر ( 30عامًا) من رام الله ،ويعمل محاسبًا في أمانة سر
منظمة التحرير ،عن تهم الفساد واالختالس والتزوير ،واستعمال أوراق رسمية مزورة.
وقال���ت المحكمة ،إن���ه نظرًا إلعادة المته���م للمبالغ المختلس���ة ،واعترافه بالجرائم
المسندة إليه ،وأنه ليس من أصحاب السوابق قررت تخفيض العقوبة إلى سنة ونصف
الس���نة ثم سنة واحدة ووقف تنفيذ العقوبة ،مبينة أن قانون مكافحة الفساد المعدل
رقم  1لس���نة  ،2005وقانون اإلجراءات الجزائية الفلس���طيني منحها هذه السلطة في
الحاالت المذكورة.
وأش���ارت المحكمة إلى أنها أصدرت أحكامها عن تهم الفساد خالفًا للمواد  1و 25من
قانون مكافحة الفس���اد رقم  1لسنة  ،2005واالختالس خالفًا ألحكام المادة  174فقرة 2
من قانون العقوبات رقم  16لسنة  ،60والتزوير خالفًا ألحكام المواد  222 ،263من نفس
القانون ،واستعمال أوراق رسمية مزورة خالفًا ألحكام المادة  261من ذات القانون.
وأوضحت أنه ترأس الهيئة الحاكمة القاضي حس���ين عبيدات ،وعضوية القضاة بالل
أبو هنطش ،وعز الدين شاهين ،ومثل نيابة مكافحة الفساد وكيل النيابة ناصر جرار.

فلسطين تشارك بمهرجان
ثقافي بجامعة طنطا

جانب من حفل التوقيع.

جنين-محمد بالص :وقع رئيس بلدية قباطية ،الدكتور عصام
نزال ،أمس ،والنائب األول لرئيس بلدية روبيه الفرنس���ية ،بيير
دوبوي���س ،اتفاقية توأمة بي���ن البلديتين في مج���االت البنية
التحتية ،والعالق���ات العامة ،والحضرية ،والجامعية ،والثقافية،
والزراعية والتشغيل.
وجرت مراس���م التوقيع على اتفاقية التوأم���ة في مقر بلدية
قباطي���ة ،بحضور محافظ جني���ن ،قدورة موس���ى ،ومدير بلدية
قباطية ،وليد كميل ،ونائب رئيس بلدية روبيه ،فابرايس بيلين،
وعضوي البلدية الفرنسية ،مصطفى ميموني ،وطونيو ماكويت،
ومس���ؤولة العالقات العامة في البلدية ،كلوديا كابيهي ،ومدير
ش���بكة التعاون الالمركزي لفلسطين ،ياس���ر عابد ،وممثل وزارة
الحكم المحلي ،س���فيان اس���تيتي ،باإلضافة إلى أعضاء مجلس
بلدي قباطية.
وبدئ���ت المراس���م ،بكلمة ألقاه���ا كميل بين فيه���ا ،أن هذه
االتفاقية جاءت ثمرة عالقات صداقة وتعاون ما بين البلديتين،
اس���تمرت ألكثر م���ن عامين ونص���ف العام ،وتش���كل امتدادا
لعالق���ات الصداقة المتينة التي تربط الش���عب الفلس���طيني
بالشعب الفرنسي.
من جهت���ه ،قال ن���زال ،إن بلدية قباطية ،تش���رفت قبل نحو
عامين ونصف العام ،وبالتنس���يق مع شبكة التعاون الالمركزي،
ببناء جس���ور من التواصل والصداقة م���ع بلدية روبيه المعروفة
بجمالها وعراقتها من بين المدن الفرنسية.
وأضاف ،إن ش���معة األمل والمحبة ،ب���دأت تنير الطريق نحو
تجس���يد وتوطيد ه���ذه العالقة الت���ي تجمع بي���ن بلديتين
فرنس���ية وفلس���طينية ،لتعكس العالق���ات الحميمة ما بين
الش���عبين ،والتي امتازت بالدعم الكبير الذي تقدمه فرنس���ا
حكومة وش���عبا للش���عب الفلسطيني والس���لطة الوطنية في
كثير من المجاالت.
أما دوبويس ،فقال" ،إننا أردنا أن نأتي إلى فلس���طين أوال قبل
قباطي���ة ،وذهبنا إلى ضريح القائد ياس���ر عرف���ات ،اعترافا منا
بأحقية كفاح الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة".
وقال" ،إن الحياة ليس���ت نهرا هادئا ،والحصول على الحقوق،
يحتاج إلى كف���اح وكرامة ،وهو أمر ليس س���هال ،لذلك أردنا أن
نق���دم حجرا بس���يطا في بن���اء الحقوق الفلس���طينية من خالل
هذه االتفاقية التي ينصب العمل بها في مجاالت المس���اهمة
بإنشاء حديقة لألطفال في قباطية ،وتحسين مستوى الخدمات
المقدمة للمواطنين ،والتعاون والتبادل الثقافي".
بعد ذلك ،اس���تعرض كمي���ل ،تفاصيل اتفاقي���ة التوأمة مع
البلدية الفرنسية التي يزيد عدد سكانها على  200ألف نسمة،

القاهرة " -وفا" :ش���اركت فلسطين ،امس ،في المهرجان السنوي لكلية الطب البشري
بجامعة طنطا في مصر إلى جانب ممثلي عدد من الدول العربية.
وشارك طلبة فلسطين في كلية الطب المذكورة بجناح ثقافي ،وبعروض فنية وغنائية
وطنية بهذا المهرجان ،وبمتابعة وإشراف من مسؤول األنشطة الطالبية في الملحقية
الثقافية سليم التلولي ،الذي نقل تحيات السفير للطلبة المشاركين وإدارة الكلية.
وتجاوب الزائرون بش���كل واض���ح مع الفقرة الفنية الفلس���طينية التي أحيتها فرقة
القدس للفنون والثقافة والتراث بعرضي الدبكة الشعبية والزفة الفلسطينية التراثية.
كما تميز الجناح الفلس���طيني بمدخل على ش���كل بوابة من بوابات المسجد األقصى،
وضم الجناح معروضات وأكالت ش���عبية فلس���طينية ومطرزات وتراثيات وكتيبات عن
شخصيات فلسطينية وطنية ومراجع حول بيت المقدس.
وكان قد افتتح فعاليات المهرجان كل
السلطة الوطنية الفلسطينية
من عميد كلية الطب البشري البروفيسور
السلطة القضائية
أيمن الس���عيد ،ووكيل الكلية لش���ؤون
مجلس القضاء األعلى
محكمة بداية طولكرم
الطالب البروفيسور إبراهيم أبو اإلسعاد،
دائرة التنفيذ
اللذين اطلعا على الجناح الفلس���طيني،
وعبرا عن بهجتهما بهذه المشاركة.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي
رام الله

رقم الملف/757 :ج2012/
التاريخ2012/2/27 :

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله

يعلن للعموم أنه تقدم الى دائرة االراضي رام الله السيد عبد الحي حسن موسى عياد وذلك
ً
بصفته وكيال خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم  2012/3434تاريخ 2012/2/26
الصادرة من كاتب عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/القطع  122حوض رقم  14من أراضي سلواد فمن له اعتراض
على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا
االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
عبد الحي حسن موسى عياد
		
يحيى نمر احمد سرية
دائرة االراضي رام الله

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
رقم الملف/729 :ج2012/
التاريخ2012/2/23 :
دائرة االراضي في سلطة االراضي

اعالن صادر عن دائرة االراضي في رام الله

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي في رام الله السيد/صالح موسى خليل موسى وذلك
ً
بصفته وكيال دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم ( )2012/3042و( )2009/3980و( )18036عدل رام
الله .وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم ( )93حوض رقم ( )4الزوايا من أراضي جفنا .فمن له
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر
االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
حذيفه صالح موسى موسى
حمزة موسى حسين عبد الصمد وسميح وعبد الباسط
وعلياء وزينب ورشا وأماني وتهاني أبناء محمد
موسى حسين عبد الصمد وظريفة عبد القادر حسين
عبد الصمد
دائرة االراضي رام الله

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة صلح دورا
دعوى حقوق رقم2011/367 :
التاريخ2012/2/22 :

تبليغ الئحة الدعوى وموعد الجلسة

الى المدعى عليه :أحمد محمد سالم أبو جحيشة من اذنا
يقتضى حضورك الى محكمة صلح دورا الموقرة في يوم الخميس الموافق  2012/3/29الساعة
التاسعة صباحا في القضية المدنية المذكورة اعاله والتي اقامها ضدك المدعي عبد الجبار عبد
الله عطية ابو جحيشة من إذنا بواسطة وكيله المحامي طارق البطران والتي موضوعها منع معارضة
ً
في حصص ارثية مشاعية في عقارات ،وعمال بأحكام المادة  62من قانون اصول المحاكمات
المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر في إحدى
الصحف المحلية أو إرسال محام عنك ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من
ً
قلم محكمة صلح دورا وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا وذلك عمال بأحكام المادة  63من
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
عن رئيس قلم محكمة صلح دورا
حازم الطرشان

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي
رام الله

التاريخ 2011/9/11
الرقم2011/2124 :

ورقة اخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

رقم الملف/756 :ج2012/
التاريخ2012/2/27 :

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله

الى المحكوم عليه :عمر عبد القادر ابراهيم صبيح من طولكرم وحاليًا مجهول محل االقامة.
ً
عمال بقرار سعادة قاضي تنفيذ طولكرم الصادر بتاريخ  2011/9/8في القضية التنفيذية التي
تحمل الرقم  2011/2124وموضوعها مطالبة بمبلغ  5000باالضافة للرسوم والمصاريف واتعاب
المحاماة حيث انه وعمال بالمادة  10من قانون التنفيذ فانه عليك أن تؤدي في ظرف خمسة عشر
يومًا اعتبارًا من تاريخ تبلغك هذا االخبار الى الدائن/المحكوم له تيسير عبد الكريم ابراهيم صباح
من طولكرم ان تقوم بتنفيذ القرار المطروح للتنفيذ وإذا انقضت هذه المدة ولم تؤدي تنفيذ
الكمبيالة أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ الى مباشرة االجراءات القانونية بحقك.
تحريرا في 2011/9/11
مأمور التنفيذ

يعلن للعموم أنه تقدم الى دائرة االراضي رام الله السيد عبد الحي حسن موسى عياد وذلك
ً
بصفته وكيال خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم  2012/3439تاريخ 2012/2/26
الصادرة من كاتب عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/القطع  122حوض رقم  14من أراضي سلواد فمن له اعتراض
على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا
االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
عبد الحي حسن موسى عياد
		
احمد عبد القادر احمد حماد
دائرة االراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي

سلطة االراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي
رام الله

رقم الملف/569 :ج2012/
التاريخ2012/2/12 :
رقم الملف/734 :ج2012 /
التاريخ2012/2/26 :

بسم الله الرحمن الرحيم

وتشتهر بالنسيج ،وتقع شمال فرنسا.
وبي���ن كمي���ل ،أن االتفاقي���ة تضمن���ت تعهدا م���ن البلدية
الفرنس���ية بإنش���اء حديقة لألطفال جاءت فكرتها من مجموعة
طالبات من مدرسة قباطية.
وفي مجال العالقات العامة ومساعدة البلدية في تحسين
مستوى ونوعية خدمات الجمهور ،ذكر كميل ،إن االتفاقية
تضمنت مساعدة البلدية في تنفيذ خطتها اإلستراتيجية
التنموية الممتدة لخمس س���نوات ،والعمل بنظام "خدمة
النافذة الواحدة" والذي يس���مح بتركيز طلبات المواطنين
وإعادة توجيهها نحو الخدمات ومقدميها.
وتضمنت االتفاقي���ة ،تقديم المس���اعدة لبلدية قباطية في
وضع نظام معلومات جغرافية يس���مح بتنظي���م وعرض بيانات
ذات مرجعية جغرافية ،ويس���مح بإنش���اء المخططات والخرائط
للمدين���ة ،والتع���اون م���ع طاقم أبح���اث التنمي���ة االقتصادية
لألراضي في جامعة "ليل" الفرنسية.
وعلى صعيد التعاون مع الجامعات ،تضمنت اتفاقية التوأمة
ش���كلين مقترحي���ن أولهم���ا تعاون م���ا بين الجامع���ة العربية
األميركي���ة وجامعات المنطق���ة في مجال األبح���اث ،وثانيهما
استقبال طلبة فلسطينيين في إطار برنامج المنح المشتركة مع
القنصلية الفرنسية العامة في القدس.
وتناول���ت االتفاقي���ة ،القيام بالتبادل ف���ي مجالي الثقافة
والمواطنة بين البلديتين ،باالس���تعانة بوسائل تكنولوجية
حديثة ،وإرس���ال بعثات مراقبة ودعم إلى بلدية قباطية ،على
أن تتمكن بلدة الزبابدة جنوب ش���رق جنين ،من االس���تفادة
من هذه التبادالت ،إضافة إلى دراس���ة إنشاء برنامج لتعليم
اللغة الفرنسية في قباطية ،ودعم تدريس اللغة العربية في
مدينة روبيه.
واشتملت االتفاقية ،على إنشاء عالقات تعاون ما بين مراكز
األبحاث الزراعي���ة في المدينتين ،وتطوي���ر منظومة التجارة
العادل���ة بالتعاون م���ع منطقة "نورب���ا دو كاليه" الفرنس���ية
فيما التزمت البلدية الفرنس���ية ،باس���تثمار قدرات شركائها
ومع���ارف الجهات المحلية ،في س���بيل تجنيد مصادر الدعم
المادي والبشري.
وق���ال رئيس بلدية قباطية ،إن االتفاقية تناولت أنماط الدعم
الذي تعهدت البلدية الفرنس���ية بتقديم���ه ،ومن بينها الدعم
الم���ادي بحيث يتم تخصيص ميزانية تبلغ  40ألف يورو لتنفيذ
المش���اريع المتفق عليها ،على مدار ثالث س���نوات ،بحيث يتم
تخصيص مبلغ  20أألف يورو منها للس���نة األولى ،باإلضافة إلى
المساعدة في مجال الهندسة.

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله

يعلن للعموم أنه تقدم الى دائرة االراضي رام الله السيد عوض محمود حماد الحجاز وذلك
ً
بصفته وكيال دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم  9003تاريخ  2002/10/23الصادرة من كاتب
عدل رام الله وذلك بمعاملة بيع على القطعة/القطع  81حي رقم حوض رقم  2من أراضي
المزرعة الشرقية فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل
فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
ابراهيم داود محمود شله
		
عوض محمود حماد الحجاز
دائرة االراضي رام الله
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ
التاريخ2012/1/16 :

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم ()2011/238

الى المحكوم عليه :يوسف موسى عبد الواحد عطا
ومجهول محل االقامة واخر محل اقامة له في البيرة ،المنطقة
الصناعية ،بجانب ضريبة األمالك،
نعلمك ان المحكوم لها :آمال مصطفى علي محمد/رام الله ،سلواد،
بالقرب من الدوار الرئيسي ،بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة وبصفتها االرثية،
قد حضرت الى دائرتنا وطرحت للتنفيذ قرارا صادرا عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 2010/11/4
في الدعوى أساس رقم ( )2010/145موضوعها تخلية المأجور «العقار» موضوع الدعوى الصلحية
المرقومة اعاله وهو عبارة عن «محل يقع في البيرة ،المنطقة الصناعية ،بجانب دائرة ضريبة األمالك
(الفندق الوطني سابقًا) والواقعة في قطع االرض رقم ( )24حوض المدينة رقم ( )28حي الجور
التحتا رقم ( )3واالرض رقم ( )28حوض المدينة رقم ( )28حي الجور التحتا رقم ( ،)3وتسليمه
خاليًا من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف بقيمة ( )140دينارا واتعاب محاماة
بقيمة ( )50دينارا ورسوما ومصاريف تنفيذية بقيمة ( )719شيكال جديدا.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن
وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر
حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
مريم الطويل

دائرة االراضي في سلطة االراضي

اعالن صادر عن دائرة االراضي في رام الله

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي في رام الله السيد/شعبان محمد سليمان برهم وذلك
ً
بصفته وكيال عامًا بموجب الوكاالت ذوات االرقام ( )2012/32و( )2009/5560تصديق وزراة العدل
الفلسطينية ،والوكاالت رقم ( )2011/17642و( )2011/18275الصادرة عن كاتب عدل رام الله،
والوكالة رقم ( )2011/4594الصادرة عن كاتب عدل بيت لحم .وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم
( )272حوض ( )6الغربي من أراضي عطارة .فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى
دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة
حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
شعبان محمد سليمان برهم
يوسف وجميلة وسميره وعبلة وغدير أبناء عبد
يوسف الرجيلي وحليمة محمود عمر الخطيب
دائرة االراضي رام الله
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