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أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

االربعاء 2014/6/25

برنامج زيارات أسرى جنين
وطوباس للشهر المقبل

خالل مشاركة فلسطين بمؤتمر لحظر استعمال األلغام

مطالبة المجتمع الدولي بمنع إسرائيل من
أراض فلسطينية للتدريب العسكري
استخدام ٍ

مابوتو " -وفا" :ش����اركت دولة فلس����طين في
مؤتمر المراجع����ة الثالث لل����دول األطراف في
اتفاقية حظر اس����تعمال وإنت����اج ونقل األلغام
المضادة لألف����راد ،الذي ب����دأ أعماله أمس ،في
العاصمة الموزمبيقية مابوتو.
وأكد س����فير فلسطين لدى موزمبيق فايز عبد
الجواد ،في كلمته أن دولة فلسطين التي تؤمن
بالسالم لكل البش����ر حرصت ومازالت على بذل
كل جهد م����ن أجل التخلص م����ن خطر األلغام
التي ش����كلت في فلس����طين على مدار أكثر من
خمسة وستين عاما من االحتالل تهديدا يوميا
لحياة أبناء شعبنا األعزل وخاصة أطفالنا الذين
ش����كلوا النس����بة األكبر من ضحايا هذه األلغام
التي زرعتها إسرائيل.
وطال����ب المجتمع الدولي والجه����ات الدولية
المعنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية
م����ن أجل الضغ����ط عل����ى إس����رائيل للكف عن
استخدام أراضي الدولة الفلسطينية كمناطق
للتدريب العسكري.
وقال :رغم المعيقات والعراقيل التي تضعها
إس����رائيل في وجه الجهود الت����ي تبذلها دولة
فلسطين للتخلص من حقول الموت إال أن دولة
فلسطين مستمرة ومصرة على مواصلة الجهود
وأنها اس����تطاعت من خالل المركز الفلسطيني
لمكافحة األلغام وبالتعاون مع الجهات الدولية
ذات الصل����ة أن تصبح جزءا مهم����ا من الجهود
الدولي����ة وأن تتماش����ى معها وتحق����ق تقدما
ملموسا.

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
محافظة طولكرم

وأشار إلى أنها حرصت طيلة الفترة الماضية
على تقدي����م التقارير الطوعي����ة إلى الهيئات
الدولي����ة لمكافح����ة األلغ����ام ،وأن ممارس����ات
إس����رائيل الق����وة القائمة باالحت��ل�ال ومنعها
إدخال المعدات والتجهيزات التي من ش����أنها
تمكين دولة فلسطين من التخلص من األلغام
تش����كل عقبة رئيس����ة ف����ي طريق االس����تمرار
بالتق����دم واإلنج����از ،خاص����ة أن  %90من حقول
األلغام تتواجد في المناطق الخاضعة للسيطرة
اإلس����رائيلية والمقدرة مس����احتها بـ  5842كم
مربع حيث تنتش����ر األراضي الزراعية والموارد
المائية والطبيعية.
ولف����ت إل����ى أن إس����رائيل تمتنع ع����ن تزويد
المركز الفلسطيني لمكافحة األلغام والحكومة
الفلس����طينية بخرائط حقول األلغ����ام ما يرفع
كلف����ة إزالتها إلى ما يزيد على عش����رين ضعفا
عن كلفة زراعتها.
وأكد أن موقف دولة فلس����طين ينسجم تماما
ويتماش����ى مع كافة الجهود الدولية المبذولة
من أج����ل مكافحة وحظر اس����تعمال وتكديس
وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد.
ودعا الس����فير القائمين على المؤتمر من أجل
خلق آلية لدعم جهود دولة فلس����طين وتقديم
المساعدة الفنية والتقنية لها والمساعدة في
بن����اء وتطوير القدرات الفلس����طينية للتخلص
من ه����ذا الخط����ر ال����ذي يتهدد بش����كل كبير
حياة ش����عبنا ومقدرا ت تنميت����ه االقتصادية
والبشرية.

الرقم2014/4/134 :
التاريخ2014/6/22 :

جنين " -وفا" :أعلن مكتب اللجن���ة الدولية للصليب األحمر في جنين ،امس،
الثالثاء ،عن برنامج زيارات ذوي األس���رى في محافظتي جنين وطوباس لشهر
تموز المقبل.
وأوضح المكتب أن زيارة أس���رى سجن الرملة ستكون في 3و17و 31من تموز،
وزيارة سجني "هداري" و"هشارون" في  7و 21تموز  ،وسجن الدامون في  9و23
 ،وس���جن شطة مدني في  8و 22من تموز ،وس���جن جلبوع المجموعة األولى في
 2و 16و ،30وجلبوع المجموعة الثانية في  9و 23تموز ،وبئر السبع في  9و.23
وأشار إلى أن زيارة سجن "رامون" في 21و ،9ونفحة في 6و ،20وعسقالن في 8
و ، 22ومجدو المجموعة األولى ستكون في  7و ،21ومجدو المجموعة الثانية في
 ،14و  ،28وسجن النقب في  1و ، 13و"عوفر" في  2و 16و.30
وقال���ت مديرة مكتب اللجنة الدولية في جنين ديما محاجنة ،إن التس���جيل
للزيارات يبدأ قبل موعد الزيارة بعش���رة أي���ام وينتهي قبل الزيارة بيومين أو
حتى استكمال األعداد المسموح بها للزيارات.

النتشة يؤكد استمرار التعاون بين
ديوان الرقابة ومكتب التدقيق السويدي
رام الله " -وفا" :أكد القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية رفيق
النتشة ،اس����تمرار التعاون بين الديوان ومكتب التدقيق الوطني السويدي ،في
إطار تعزيز قدرات موظفي الديوان في مجال رقابة األداء بالمجال البيئي.
جاء ذلك في رس����الة رس����مية من النتش����ة إلى المدقق العام لمكتب التدقيق
الوطني السويدي يان الندال.
وقدم النتشة شكره للمكتب الس����ويدي على دعمه المتواصل لديوان الرقابة،
مبديا االس����تعداد التام لتقديم كافة التسهيالت التي من شأنها تطوير العمل
واالرتقاء به .وفي س����ياق متصل ،اختتم فريق التدقيق البيئي في ديوان الرقابة
زيارة هي الثالثة من نوعها لمكتب التدقيق الوطني السويدي في ستوكهولم.
وجاءت ه����ذه الزيارة ،ضمن اتفاقي����ة التعاون الموقعة في إط����ار رقابة األداء
البيئي ،حيث تمت مناقش����ة مس����ودات مواضيع بيئية مثل مياه الشرب وإدارة
النفايات الطبية ،باإلضافة إلى مناقشة مواضيع رقابية بيئية للبدء فيها.
وعرض الفريق السويدي بعض التجارب البيئية والتقارير الصادرة من قبلهم،
وطريقة كتاب����ة الخبر الصحاف����ي المتعل����ق بالتقارير الرقابية البيئية حس����ب
المعايير المتبعة في السويد ،وقد اختتمت الزيارة بورشة حول ضبط الجودة.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة طولكرم
بشأن ايداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات إلغاء واستحداث شارع آخر بعرض 10م
رقم المشروع 2014/4/134
تعل���ن اللجنة االقليمية لمحافظة طولكرم عن ايداع مش���روع تعديل تنظيمي لغايات إلغاء
واستحداث شارع آخر بعرض 10م
لالعتراضات والمتعلق بالقطع ذوات األرقام  59 ،58 ،44حوض  8668من أراضي الجاروشية
وذلك حس���ب المخططات المعلن���ة والمودعة في مقر مجلس قروي /الجاروش���ية وفي مقر
مديري���ة الحكم المحلي /محافظة طولكرم وذلك اس���تنادًا للم���واد ( )20 ،21 ،26من قانون
تنظي���م المدن والقرى واألبنية رقم ( )79لس���نة  1966ويجوز ألي ش���خص وألي س���لطة أو
مؤسس���ة رس���مية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم
على المش���روع معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل مدة ش���هر واحد من تاريخ
إع�ل�ان اإليداع بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدع���م االعتراضات أو االقتراحات
المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.
خالد اشتية
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
محافظة طولكرم

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة/785 :ج2014/
التاريخ2014/6/24 :

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد محمد حس���ن يوسف
ً
سالمة وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم سجل  1380صفحة  2014/38تاريخ
 2014/6/10الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان والوكالة الدورية رقم 2014/4850
بتاري���خ  2014/6/24عدل طولكرم والوكالة الخاصة رق���م  2014/4059عدل طولكرم بتاريخ
2014/6/4
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  23حوض رقم  8467من أراضي فرعون.
فم���ن له أي اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم
خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة
حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
محمد حسن يوسف سالمة
		
أحمد وحمدة وحلوة أبناء عبد العزيز
(وكيل دوري ووكيل خاص)
عبد الله مصلح وصالح محمد عبد الرحمن مصلح
وياسر وتيسير ورائد وفريال ورنا
ويسرى وجميلة ومها أبناء وبنات
محمود سعد فريحات ومصطفى ومريم
وسهام أبناء محمد
عبد الرحمن مصلح وصالح وعبد الرحمن
أبناء محمود عبد الرحمن عبيد وعماد
وإياد وإيهاب وسمر
وسحر ووداد وشذا أبناء
زكي محمود مصلح وحلمية وعائشة
أبناء عبد العزيز عبد الله مصلح
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة/782 :ج2014/
التاريخ2014/6/24 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم السيد معتز نمر محمود شقواره
ً
وذل���ك بصفته وكيال بموج���ب الوكالة الدورية رقم س���جل  1382صفح���ة  2014/3تاريخ
 2014/6/16الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  42حوض رقم  8432من أراضي شويكة.
فمن له أي اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم
خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة
حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
معتز نمر محمود شقواره /وكيل دوري
		
حماد محمود حماد الحماد
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

إعالن حصر إرث
صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

ً
تقدم المس���تدعي :المحامي محمد شاكر دولة بصفته وكيال عن الوارثة ميسر بكر عيسى
عبد الحليم بموجب وكالة عامة صادرة عن بعثة منظمة التحرير الفلس���طينية في واشنطن
بتاريخ 2012/5/30م منظمة ومصدقة حسب األصول وشاملة لهذا الخصوص.
تتضمن وف���اة المرحومة ليلى بكر عيس���ى عبد الحلي���م من أهالي بيتوني���ا فيها بتاريخ
2011/12/30م وانحصر إرثها الش���رعي في أشقائها وهم ياس���ر وعصام وميسر وياسرة
وإنعام ووفاء فقط ،وأنه ال وارث وال مس���تحق للتركة س���وى من ذكر وجميع الورثة بالغون،
فمن يرغب في االعتراض أو لديه معلومات تغاير ما تقدم به وكيل المس���تدعية المذكورة
فعليه مراجعة محكمة رام الله والبيرة الشرعية خالل عشرة أيام من تاريخ النشر تحريرًا في
1435/8/20هـ وفق 2014/6/18م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله
الرقم 2013/172 :مدني حقوق
التاريخ2014/6/24 :

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح نابلس

رام الله " -األيـام" :أفادت العالقات
العامة واإلعالم للضابطة الجمركية،
أنه تم إتالف  2867كغم من الدجاج
الالح���م قادم���ة م���ن إس���رائيل إلى
محافظة طولكرم.
وقال مدير الضابطة الجمركية في
طولكرم ،النقيب عبد الكريم بسايطة،
في بيان صحافي ،أمس ،إنه وبناء على
معلومات ل���دى مديرية الضابطة ،تم
ضبط الشحنة أثناء محاولة تهريبها
إلى المحافظ���ة من المدخل الجنوبي،
وه���ي ال تحمل أي أوراق رس���مية ،مع
عدم وج���ود تاريخ الذبح وغير صالحة
لالستهالك اآلدمي.
وأش���ار إل���ى أن الضابط���ة الجمركي���ة
استدعت لجنة السالمة العامة في محافظة
طولكرم ،التي أقرت إتالف الكمية.
وبينت الضابط���ة الجمركية ،أمس،
أنها ب���دأت بتنفيذ خط���ة عمل تم
إقراره���ا من الجهاز به���دف حماية
األس���واق خالل ش���هر رمض���ان من
الممارس���ات الض���ارة م���ن بع���ض
التج���ار ،والتي تلح���ق الضرر بصحة
المواطنين ،من خ�ل�ال البدء بتنفيذ
الخطة وتكثيف الدوريات والجوالت
الميدانية على األس���واق ،باالشتراك
مع الوزارات المعنية.

صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2012/321
إل���ى المدعى عليها :نصرت عمر نصرت عبد الفتاح عبد الحليم واحمد عمر نصرت عبد الفتاح عبد
الحليم يعيش وديانة عمر نصرت عبد الفتاح عبد الحليم يعيش وحال عمر نصرت عبد الفتاح عبد
الحليم يعيش ومريم عمر نصرت عبد الفتاح عبد الحليم يعيش من نابلس ومجهول محل اإلقامة
حاليًا ،يقتضى حضورك إلى محكمة صلح نابلس بتاريخ  2014/9/25الساعة التاسعة صباحًا للنظر
بالدعوى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليك أليف شوقي حسن عطعوط ونجوى شوقي
حسن عطعوط بواس���طة وكيلهم عمر فتوح وموضوعها تخلية مأجور ،ويمكنك الحضور إلى قلم
ً
المحكم���ة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالم���ادة  62من قانون أصول المحاكمات المدنية
والتجارية رقم  2لسنة  2001فإنه يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من
ً
تاريخ تبليغكم النشر وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس
فارس وصفي منصور

الهباش يدعو إلى زيادة
موارد صندوق النفقة

رام الله " -األيـام" :أشاد قاضي القضاة ،رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة،
محم���ود الهب���اش ،بتجربة صندوق النفق���ة ،كتجربة عربية رائدة في إس���ناد
الشرائح المهمشة.
ودعا الهباش ،خالل اجتماعه األول بأعضاء مجلس إدارة الصندوق ،أمس ،إلى
إس���ناد عمل الصندوق كمؤسس���ة وطنية فاعلة ،وزيادة موارده بما يمكنه من
القيام بواجبة تجاه المس���تفيدين من خدماته ،مش���ددًا على أهمية االمتداد
الجغرافي لعمل الصندوق بما يغطي كافة المحافظات ،خاصة قطاع غزة.
وتم خالل االجتماع اس���تعراض أوضاع الصندوق ،والتحديات التي تواجهه،
خاصة ما يتعلق بالموارد المالية.

جني���ن ـ "األيـام" :دعا مركز إعالم حقوق اإلنس���ان
والديمقراطي���ة "ش���مس" ،أم���س ،إلى إنش���اء آلية
وقائية وطنية مس���تقلة لمنع التعذيب ،اس���تنادًا
إلى المادة ( )17من البروتوك���ول االختياري الملحق
باتفاقي���ة مناهض���ة التعذي���ب ،وبما ينس���جم مع
انضمام فلس���طين إلى هذه االتفاقية ،ويتطابق مع
قرار الرئيس محمود عباس وتعليماته بش���أن إلزام
جميع الجه���ات ذات العالق���ة بالتوقيف واالحتجاز
والتحقي���ق ،بض���رورة االلت���زام بنص���وص القانون
األساسي والقوانين ذات العالقة التي تمنع أشكال
التعذيب كافة ،وتحظ���ر المعاملة المهينة ،وتحرم
السلوك الذي يمس بالكرامة اإلنسانية.
ج���اء ذلك ،خالل بي���ان صحافي أصدره "ش���مس"،
لمناس���بة الي���وم العالم���ي لمناهض���ة التعذي���ب
وغيره م���ن ضروب المعامل���ة أو العقوبة القاس���ية
أو الالإنس���انية أو المهين���ة ،والمعتم���دة من طرف
الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وأدان المركز أعمال التعذيب المنهجية واألساليب
الالأخالقية الت���ي يتعرض له���ا المعتقلون على يد
جنود االحتالل والمحققين ،وحاالت التمييز العنصري
والشعور باالستعالء اإلثني والعرقي والديني ،والذي
تمارسه دولة االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
وقال :إن إس���رائيل هي الدولة الوحيدة في العالم
الت���ي تش���رع التعذيب علن���ا ،وهو م���ا يحتم على

إعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية
لبطريركية الروم األرثوذكس بالقدس الشريف
في القضية الحقوقية عدد السجل 2014/119
ليكن معلومًا لدى الجميع أن المس���تدعي عيسى عفيف عيسى عوض ،قد تقدم بطلب لدى
هذه المحكمة بتاريخ  2014/6/12ألجل اس���تصدار إع�ل�ام حصر إرث المرحومة جانيت جبرا
عفيف عوض من القدس ،وقد تحدد يوم الخميس الموافق  2014/7/3الس���اعة التاس���عة
موع���دًا للنظر في هذا الطلب .فعلى كل َمن يرغب في االعت���راض على هذا الطلب ،عليه أن
يقدم اعتراضه إلى ه���ذه المحكمة لغاية تاريخ النظر في هذا الطلب المبين أعاله ،وبخالف
ذلك ستسير هذه المحكمة في إجراءاتها القانونية حسب األصول.
القدس في 2014/6/12
المحكمة

مذكرة دعوى

من جهت���ه ،قال قاض���ي المحكمة
الش���رعية محم���د قاس���م ان ظاهرة
المغ���االة بالمه���ور دخيل���ة عل���ى
المجتم���ع ،مؤك���دا أن العدي���د م���ن
السلبيات بدأ يظهر خاصة بعد تبني
ثقافات التبذي���ر والمباهاة ومالحقة
الموضة التي تثقل على المواطنين،
ما أدى إلى إحجام نس���بة من الشباب
ع���ن ال���زواج ،وأن المغ���االة بال���زواج
والمهور ينجم عنها مش���اكل تؤدي
إلى الطالق ،بس���بب تراكمات الديون
وعدم القدرة على سداده.
ب���دوره ،دعا مدير األوق���اف عدنان
س���عيد إلى العمل على الحد من هذه
الظاهرة التي له���ا تداعيات خطيرة
على المجتمع ،تب���دأ بتراكم الديون
وانتهاء باالنحراف ،والى إطالق حملة

وطنية لتوعية المواطنين وتعريفهم
بخط���ورة ارتف���اع تكاليف ال���زواج،
وأخ���رى إعالمية لتوعي���ة المواطنين
باآلثار الناجمة عن المغاالة بالمهور.
وفي كلمته ،ق���ال مفتي المحافظة
علي مصلح إن ظاهرة ارتفاع تكاليف
ال���زواج والمغاالة بالمه���ور أصبحت
مشكلة اجتماعية تتعارض وتعاليم
اإلسالم.
وتضمن���ت الوثيقة ع���دم المغاالة
بالمهور ،واقتص���ار طلب يد العروس
على المقربين وخروجها على المحارم،
واالقتص���اد في وليم���ة العرس على
وجبة واحدة ،وعدم استعمال األلعاب
النارية والمفرقعات وأبواق المزامير،
وتجن���ب الحف�ل�ات الموس���يقية
المختلطة.

مركز "شمس" يدعو إلى إنشاء
آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب

الرقم2012/321 :
التاريخ2014/6/19 :

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2013/172
إل���ى المدعى عليهما .1 /عبد عيس���ى عبد الهادي صبيح  .2محمود عيس���ى عب���د الهادي صبيح
وعنوانهما ـ رام الله ـ شارع القدس /بجانب تكسي العلمين ـ ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضوركما إلى محكمة صلح رام الله الموافق  2014/9/11الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر
في الدعوى المدنية رقم  ،2013/172المقامة ضدكما من المدعي /نس���يم حس���ين محمد الخطيب
بواس���طة وكيله المحامي ريم حسن وموضوعها /تخلية مأجور أجرته السنوية  300دينار ،وقد جاء
في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
لدى محكمة صلح حقوق رام الله الموقرة
دعوى حقوق رقم 2013/172
المدعي :نسيم حسين محمد الخطيب /عين يبرود.
وكيله العام المحامي حاتم الشيخ /رام الله بموجب الوكالة العامة رقم .96/2136
بواسطة وكيلته المحامية ريم حسن /رام الله.
المدعى عليهما .1 /عبد عيسى عبد الهادي صبيح /رام الله ،شارع القدس ،بجانب تكسي العلمين.
 .2محمود عيسى عبد الهادي صبيح /رام الله ،شارع القدس ،بجانب تكسي العلمين.
موضوع الدعوى :تخلية مأجور أجرته السنوية  300ثالثمائة دينار أردني.
الئحة وأسباب الدعوى
 .1المدعى عليهما مس���تأجرين لمحل تجاري ف���ي ملك المدعي الكائن على قطعة األرض رقم 59
م���ن الح���وض رقم  19المدينة حي الفن���ادق رقم  7من أراضي مدينة رام الل���ه وذلك بموجب عقد
ايج���ار مؤرخ بتاريخ  1979/12/1بأجرة س���نوية مقدارها  300ثالثمائة دين���ار أردني وذلك للتجارة
العامة والدواجن.
 .2المدعى عليهما قاما بإغالق المأجور منذ أكثر من س���نة ودون أي مبرر أو مس���وغ قانوني وأنهم
ال يس���تخدمونه االستخدام الصحيح رغم مطالبة المدعي المدعى عليهم بفتح واستغالل المأجور
عدة مرات ولكن دون جدوى مخالفًا بذلك أحكام قانون المالكين والمس���تأجرين ،مما يش���كل سببًا
قانونيًا للتخلية.
 .3يوجد للمدعى عليهما محل خاص مناسب لممارسة أعمالهم التجارية.
 .4الصالحي���ة :لمحكمتك���م الموق���رة صالحية النظر والفص���ل في هذه الدعوى نظ���رًا لقيمتها
ولموضوعها.
 .5الطل���ب :يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليهما نس���خة عن الئحة الدعوى
ومرفقاتها ،وبعد االثبات اصدار الحكم بتخلية المدعى عليهما من المأجور وتس���ليمه للمدعي خاليًا
من الشواغل والشاغلين باإلضافة إلى تضمينهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
مع االحترام
تحريرًا في 2013/1/13 :
وكيله المدعي
المحامية ريم حسن
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف
ً
المحلية عمال بالمادة  62من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة .2001
ً
وإذا لم تحضر و/أو تنيب وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
دعاء شبانة
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

قلقيلية " -األيـام" :نظمت محافظة
قلقيلي���ة ودار اإلفت���اء والمحكم���ة
الش���رعية ومديري���ة األوق���اف في
قلقيلي���ة ،أم���س ،ورش���ة عمل حول
تبني وثيق���ة خاصة بغ�ل�اء المهور
وتكاليف الزواج ،بحض���ور المحافظ
اللواء راف���ع رواجب���ة والنائب أحمد
شريم ،ورئيس بلدية قلقيلية عثمان
داود ،وقاض���ي المحكمة الش���رعية
ومفت���ي المحافظة ومدي���ر االوقاف،
وممثل���ي العش���ائر والمؤسس���ات
الرسمية والش���عبية ،واألكاديميين
والناش���طين المجتمعيين ،وممثلي
القوى الوطنية.
وأوصى ممثلو وفعاليات المحافظة
بضرورة التخفيف م���ن غالء المهور
وتكالي���ف ال���زواج نظ���رًا لمعان���اة
المواطني���ن ولألوض���اع االقتصادية
الناجمة عن ممارسات االحتالل.
وقال رواجبة إن الورش���ة ناقش���ت
قضية مهمة وما يرافقها من ظواهر
س���واء كان���ت ايجابي���ة او س���لبية،
بهدف تدعيم االيجابيات والحد من
السلبيات ،وأضاف :ونحن نمر بظروف
عصيبة ومن ب���اب التكافل كان لزاما
علينا مناقش���ة موضوع ال���زواج ،وما
يرافقه من تكاليف باهظة ،مش���يرا
الى ان بعض المواطنين يغالون في
التكاليف ويقلدون غيرهم ما يجعل
الش���باب يعزفون عن الزواج بس���بب
التكاليف الباهظة.

طولكرم :إتالف دجاج
مهرب من إسرائيل

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم

إعالن صادر

ورشة في قلقيلية حول تبني
وثيقة خاصة بغالء المهور

دولة فلسطين
سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي جنين

المجتم���ع الدولي ،الوقوف بحزم ض���د هذه األعمال
الهمجي���ة المنافي���ة للقي���م والمب���ادئ واألعراف
اإلنس���انية والعمل عل���ى تقديم المس���ؤولين عن
ارتكابها إلى القضاء.
وأكد أن من أهم وس���ائل منع التعذيب هو التزام
الدول بتجريم التعذي���ب ومعاقبة فاعليه ومكافحة
ظاهرة اإلفالت من العقوبة ،خاصة أنه غالبا ما يفلت
مرتكب جريمة التعذيب بس���بب صعوب���ة إثباتها،
خاصة في غياب آثار التعذيب ،إما ألنها اندملت وأما
لوجود وس���ائل متطورة للتعذي���ب ال تترك عالمات،
وإما لوقوع تعذيب نفسي.
ودعا إلى تدريب ورفع وعي منتس���بي المؤسس���ة
األمنية من خالل تنظي���م برامج تعليمية وتدريبية
تتعلق بحظ���ر التعذيب لكاف���ة العاملين في مجال
تنفيذ القوانين س���واء المدنيين أو العس���كريين أو
العاملين في المهن الطبية وغيرهم ممن تكون لهم
عالقة باحتجاز أي فرد بأي شكل من أشكال التوقيف
أو االعتقال أو السجن أو االستجواب.
ورأى أن هناك ضرورة ملحة لوجود قنوات مستقلة
للشكوى يتم من خاللها التحقق بشكاوى التعذيب،
وأن تك���ون غير الجهة المش���كو منه���ا ،وأن يكون
تحقيقا س���ريعا ونزيها ،وأن تكف���ل الدولة حماية
مقدم الش���كوى والش���هود من التخويف والمعاملة
السيئة.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي رام الله

رقم الملف/2073 :ج2014/
التاريخ2014/6/24 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل اراضي رام الله السيدة عائشة محمد خليل عليان
وذل���ك بصفته وكيال دوري���ًا بموجب الوكالة الدورية رق���م  2014/9692تاريخ 2014/5/25
والمعطوف���ة على الوكال���ة الدورية رق���م  2014/94270عدل رام الله تاري���خ ،2014/5/21
والمعطوف���ة على الوكالة الخاصة رقم  2014/9136عدل رام الله بتاريخ  2014/4/6الصادرة
م���ن كاتب عدل رام الله ،وذلك بمعاملة بي���ع القطعة  527حوض رقم  26من أراضي البيرة،
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
حنين موسى محمد حسن
		
محمد حسن عبد السالم ابو ارميلة
إنعام شعيب محمد شويكي
			
حنين موسى محمد حسن
عائشة محمد خليل عليان
			
إنعام شعيب محمد شويكي

رقم المعاملة 2014/4392 :
التاريخ 2014/6/23:

دائرة تسجيل أراضي رام الله

يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة س���هى محم���د احمد مراعبه من بلدة فحمة
بصفت���ه الوكيل بموجب الوكالة الدورية رق���م (  )419/2014/4984الصادره عن عدل جنين
بتاري���خ  2014/5/28المعطوفه عل���ى الخاصة رق���م (  )408/2011/7229الصادره عن عدل
جنين بتاريخ  2011/8/7وذلك لتقديم معاملة بيع رقم /4392ج 2014/على قطعة االرض ()1
حوض( )12من اراضي يعبد 0
فم���ن له أي /اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة مدة ال تتجاوز عش���رة ايام من
تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة  :سهى محمد احمد مراعبة
:جهاد +فاتن ( ابناء مروح انيس الحمارشه)
اسم الموكل ( المالك)
 :حسب الدورية
عدد الحصص المباعة

رقم الملف/2264 :ج2014/
التاريخ 2014/06/24 :

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين

مدير دائرة تسجيل اراضي جنين

دولة فلسطين
مجلس القضاء األعلى
محكمة بداية طولكرم
دائرة التنفيذ
التاريخ2014/4/30 :
الرقم2014/708 :

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم
إل���ى المحكوم عليه :امجد توفيق محمد صالح من طولكرم ،دوار جمال عبد الناصر ،وحاليًا مجهول
محل اإلقامة.
ً
عمال بقرار س���عادة قاضي تنفيذ طولكرم الصادر بتاريخ  2014/4/27في القضية التنفيذية التي
ً
تحمل الرقم  2014/708والتي موضوعها كمبيالتان بقيمة  24,326شيكل ،حيث أنه وعمال بالمادة
 10من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغك
بتنفي���ذ مضمون القرار إلى المحك���وم له البنك العربي ش.م.ع في رام الل���ه ،واذا لم تقم بتنفيذ
مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2014/4/30
مأمور التنفيذ
فارس شهوان

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد ( محمد عماد فرحان
عالونه ) وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية  1334/2014/6295عدل نابلس
بتاري���خ 2014/04/23و  1331/2014/5698ع���دل نابلس بتاري���خ  2014/04/14والمعطوفة
عل���ى الوكاالت العام���ة رق���م 1119/2011/18869بتاريخ  2011/12/26ع���دل نابلس و رقم
 685/2006/5088عدل نابلس بتاريخ  2006/06/05وذلك بمعاملة بيع على القطع ()16+14
م���ن الحوض رقم( )34من أراضي طلوزة فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض
إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم
السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .
الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
حاتم فايق عبدالله عالونه
		
فليحه فالح احمد بشارات
نور الدين تيسر عبدالله عالونه
		
نوال حسني حسن العالونه
محمد عماد فرحان عالونه
		
نورا تيسير عبدالله عالونه
		
فاطمة احمد محمد العالونه
فراس وبجاس و باجس وعاصم وحازم وحاتم و
		
عبدالله و رتيبه ولبيبه ) أبناء فائق عبدالله الصالح
		
حلمو عبدالله حسن الصالح
		
نوال حسني حسن العالونه
سلطان ونور الدين ونصره وعفاف و وفاء أبناء تيسر عبدالله الصالح
دائرة تسجيل أراضي نابلس

تنويه
ورد ف���ي االعالن الصادر عن دائرة تس���جيل اراضي طولكرم في رق���م المعاملة /777ج2014/
بتاريخ  2014/6/24في اس���م الموكل فاطمة عبد الرحي���م ابراهيم ودنا وهذا خطا والصحيح
فاطمة عبد الرحيم ابراهيم دنا لذا اقتضى التنويه .

