
9 2 5 6 د  لعــد ا  -  2 0 2 1 / 9 / 9 لخميــس  ا

Thursday    9      September    2021 -  No. 9256 محليات9

الطرق االلتفافية.. تغير جغرافية األرض

اخطار
المخطر: تيسير جميل احمد عثمان حامل هوية رقم (998088017) من سيلة الظهر – جنين 

وكالءه المحامون ســعيد خليفة و/او مرام قراده و/او عمر شــومر مجتمعين و/او منفردين / 

جنين- مقابل دائرة السير - عمارة األمير ط5.

المخطــر إليه: علي ناجح احمد حســين حامل هوية رقم (402750871) بصفته الشــخصية 

وبصفتــه المفــوض بالتوقيع عن شــركة الهناء لتجــارة االثاث واالدوات الكهربائية مشــتغل 

مرخص رقم (562586297)

وعنوانه لغايات التبليغ: جنين/كفر راعي /مدخل البلد الشرقي.

موضــوع اإلخطار: إصدار شــيكات دون رصيد خالفا ألحكام المــادة 421 من قانون العقوبات 

رقم 16 لسنة 1960

« الئحة اإلخطار»

لقد قمت كمخطر إليه وبصفتك المفوض بالتوقيع عن شــركة الهناء لتجارة االثاث واالدوات 

الكهربائية  مشــتغل مرخص رقم (562586297) بتحرير شــيكات عدد 2 من حساب الشركة 

المذكورة على النحوالتالي: الشيك االول بقيمة 4500 شيكل (اربعة االف وخمسمائة شيكل) 

مســتحق االداء بتاريخ 2020/1/30يحمل الرقم (30000007).والشــيك الثاني بقيمة 5000 

شــيكل (خمسة االف شــيكل) مســتحق االداء بتاريخ 2020/2/30 يحمل الرقم (30000008) 

وجميعها مسحوبة على بنك االستثمار الفلسطيني فرع طولكرم

1. عرض المخطر الشيكات أعاله على البنك لصرفها , إال انه تم إرجاعها لعدم كفاية الرصد.

2. طالبك المخطر مرارا وتكرارا للوفاء بقيمة الشيك أعاله لكن دون جدوى.

3. إن عملك كمخطر إليه يعد مخالفا ألحكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 

1960

4. إذا  لم تقم بالوفاء بقيمة الشيكات خالل مدة 10 أيام من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار فإنه 

ســيتم اتخاذ المقتضى الالزم حســب األصــول والقانون باالضافة الى الرســوم والمصاريف 

واتعاب المحاماه .

وكيل المخطر 

سعيد خليفه و عمر شومر ومرام قراده

اخطار
المخطر: احمد محمود احمد شقيقات حامل هوية رقم (850605738) من جبع – جنين 

وكيله المحامي : عمر شومر جنين- مقابل دائرة السير - عمارة األمير ط5.

المخطر إليه: ايمن تيسير صالح عالونه حامل هوية رقم (852546316) من جبع  - جنين .

موضــوع اإلخطار: إصدار شــيكات دون رصيد خالفا ألحكام المــادة 421 من قانون العقوبات 

رقم 16 لسنة 1960

« الئحة اإلخطار»

لقد قمت كمخطر إليه بتحرير شيكات عدد 3 من حسابك الشخصي على النحوالتالي: الشيك 

االول بقيمة 1500 شــيكل (الف وخمسمائة شيكل) مستحق االداء بتاريخ 2020/4/30يحمل 

الرقم (30000758).والشــيك الثاني بقيمة 1500 شــيكل (الف وخمسمائة شيكل) مستحق 

االداء بتاريخ 2020/8/30 يحمل الرقم (30000760) والشيك الثالث بقيمة 2500 شيكل (الفان 

وخمســمائة شيقل) مســتحق االداء بتاريخ 2020/2/30 يحمل الرقم (30000740) وجميعها 

مسحوبة على بنك فلسطين فرع جنين

5. عرض المخطر الشيكات أعاله على البنك لصرفها , إال انه تم إرجاعها لعدم كفاية الرصد.

6. طالبك المخطر مرارا وتكرارا للوفاء بقيمة الشيك أعاله لكن دون جدوى.

7. إن عملك كمخطر إليه يعد مخالفا ألحكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 

1960

8. إذا  لم تقم بالوفاء بقيمة الشيكات خالل مدة 10 أيام من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار فإنه 

ســيتم اتخاذ المقتضى الالزم حســب األصــول والقانون باالضافة الى الرســوم والمصاريف 

واتعاب المحاماه .

وكيل المخطر 

المحامي عمر شومر

اخطار
مــن المخطر / فرحان ياســين عبد اهللا الســعدي حامل هوية رقــم (852249358) من جنين 

وكيلته المحامية انشراح جزره– جنين- عمارة السعد والخير.ط4 

المخطــر إليه/ محمد ظافر فوزي ســمودي  حامل هوية رقــم 850051855 وعنوانه للتبليغ 

جنين- االلمانية / مقابل مصنع السمودي لالعالف

حيث انك ايها المخطر إليه قد حررت للمخطر شــيكات عدد 6 مســحوبات على حســاب البنك 

الوطني حيث أن الشــيك األول يحمل الرقم (30000158) مستحق االداء بتاريخ 2020/5/31 

وقيمته (13600) شــيقل والشــيك الثاني يحمل الرقم (30000159) وقيمته مبلغ (13800) 

شــيقل مستحق األداء بتاريخ 2020/6/31 والشيك الثالث يحمل الرقم (30000157) وقيمته 

مبلــغ (13600) شــيقل مســتحق األداء بتاريــخ 2020/4/31 والشــيك الرابــع يحمــل الرقم 

(30000145) وقيمته (13000) شــيقل مستحق األداء بتاريخ 2020/3/31 والشيك الخامس 

يحمل الرقم(30000160) مســتحق األداء بتاريــخ 2020/7/31 وقيمته مبلغ وقدره (13700) 

شــيقل والشيك الســادس يحمل الرقم (30000150) وقيمته (12500) شيقل مستحق األداء 

بتاريخ 2020/2/31 وحيث ان الشيكات اعيدت بدون صرف بسبب يعود لك.

-1 فان المخطر يطالبك ويخطرك بضرورة دفع قيمة الشــيكات المفصلة اعاله خالل عشــرة 

ايام من تاريخ  تبلغك هذا االخطار حســب االصول وبعكس ذلك ســيضطر المخطر لمراجعة 

المحاكــم الجزائيــة والحقوقيــة والنيابة العامــة لمقاضاتك بتهمة اعطاء شــيكات غير قابلة 

للصرف والمطالبة بإلزامك بدفع قيمة الشيك مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حسب 

االصول والقانون .

وكيلة المخطر

انشراح الجزرة

اخطار
مــن المخطر / فرحان ياســين عبد اهللا الســعدي حامل هوية رقــم (852249358) من جنين 

وكيلته المحامية انشراح جزره– جنين- عمارة السعد والخير.ط4 

المخطــر إليه/ محمد هالل فوزي الســمودي  حامل هوية رقم 852570258 وعنوانه للتبليغ 

جنين- االلمانية / مقابل مصنع السمودي لالعالف

حيث انك ايها المخطر إليه قد حررت للمخطر شــيكات عدد 6 مســحوبات على حســاب البنك 

الوطني حيث أن الشــيك األول يحمل الرقم (30000164) مستحق االداء بتاريخ 2020/7/31 

وقيمته (11700) شــيقل والشــيك الثاني يحمل الرقم (30000106) وقيمته مبلغ (12500) 

شــيقل مستحق األداء بتاريخ 2020/6/31 والشيك الثالث يحمل الرقم (30000165) وقيمته 

مبلــغ (11700) شــيقل مســتحق األداء بتاريــخ 2020/8/31 والشــيك الرابــع يحمــل الرقم 

(30000104) وقيمته (12500) شــيقل مستحق األداء بتاريخ 2020/4/31 والشيك الخامس 

يحمل الرقم(30000105) مســتحق األداء بتاريــخ 2020/5/31 وقيمته مبلغ وقدره (12500) 

شــيقل والشيك الســادس يحمل الرقم (30000103) وقيمته (12500) شيقل مستحق األداء 

بتاريخ 2020/3/31 وحيث ان الشيكات اعيدت بدون صرف بسبب يعود لك.

-1 فان المخطر يطالبك ويخطرك بضرورة دفع قيمة الشــيكات المفصلة اعاله خالل عشــرة 

ايام من تاريخ  تبلغك هذا االخطار حســب االصول و بعكس ذلك سيضطر المخطر لمراجعة 

المحاكــم الجزائيــة والحقوقيــة والنيابة العامــة لمقاضاتك بتهمة اعطاء شــيكات غير قابلة 

للصرف والمطالبة بإلزامك بدفع قيمة الشيك مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حسب 

االصول والقانون .

وكيلة المخطر

انشراح الجزرة

اخطار
من المخطر / اشرف محمد امين ابراهيم حامل هوية رقم (946633542) من جنين وكيلته 

المحامية انشراح جزره– جنين- عمارة السعد والخير.ط4 

المخطــر إليه/ محمد هالل فوزي الســمودي  حامل هوية رقم 852570258 وعنوانه للتبليغ 

جنين- االلمانية / مقابل مصنع السمودي لالعالف

حيث انك ايها المخطر إليه قد حررت للمخطر شــيكات عدد 6 مســحوبات على حســاب البنك 

الوطني حيث أن الشــيك األول يحمل الرقم (30000163) مستحق االداء بتاريخ 2020/6/31 

وقيمته (11700) شــيقل والشــيك الثاني يحمل الرقم (30000102) وقيمته مبلغ (12500) 

شــيقل مستحق األداء بتاريخ 2020/2/31 والشيك الثالث يحمل الرقم (30000085) وقيمته 

مبلــغ (12500) شــيقل مســتحق األداء بتاريــخ 2020/2/31 والشــيك الرابــع يحمــل الرقم 

(30000155) وقيمته (8500) شــيقل مســتحق األداء بتاريخ 2020/3/31 والشــيك الخامس 

يحمل الرقم(30000161) مســتحق األداء بتاريــخ 2020/4/31 وقيمته مبلغ وقدره (11700) 

شــيقل والشيك الســادس يحمل الرقم (30000162) وقيمته (11700) شيقل مستحق األداء 

بتاريخ 2020/5/31 وحيث ان الشيكات اعيدت بدون صرف بسبب يعود لك.

-1 فان المخطر يطالبك ويخطرك بضرورة دفع قيمة الشــيكات المفصلة اعاله خالل عشــرة 

ايام من تاريخ  تبلغك هذا االخطار حســب االصول و بعكس ذلك سيضطر المخطر لمراجعة 

المحاكــم الجزائيــة والحقوقيــة والنيابة العامــة لمقاضاتك بتهمة اعطاء شــيكات غير قابلة 

للصرف والمطالبة بإلزامك بدفع قيمة الشيك مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حسب 

االصول والقانون .

وكيلة المخطر

انشراح الجزرة

اخطار
مــن المخطر / بهاء ســعيد عبد الكريم العبســي حامل هوية رقــم (946304177) من جنين 

وكيلته المحامية انشراح جزره– جنين- عمارة السعد والخير.ط4 

المخطــر إليه/ محمد هالل فوزي الســمودي  حامل هوية رقم 852570258 وعنوانه للتبليغ 

جنين- االلمانية / مقابل مصنع السمودي لالعالف

حيــث انــك ايها المخطر إليه قد حررت للمخطر شــيكات عدد 2 مســحوبات على حســاب بنك 

فلسطين حيث أن الشيك األول يحمل الرقم (30000130) مستحق االداء بتاريخ 2020/4/10 

وقيمته (10000) شــيقل والشــيك الثاني يحمل الرقم (30000129) وقيمته مبلغ (10000) 

شيقل مستحق األداء بتاريخ 2020/3/31  باالضافة الى شيكات عدد 5 مسحوبات على حساب 

البنك الوطني حيث ان الشيك االول يحمل الرقم (30000134) وقيمته مبلغ (11250) شيقل 

مستحق األداء بتاريخ 2020/8/31 والشيك الثاني يحمل الرقم (30000077) وقيمته (11000) 

شيقل مستحق األداء بتاريخ 2020/7/31 والشيك الثالث يحمل الرقم(30000135) مستحق 

األداء بتاريخ 2020/8/25 وقيمته مبلغ وقدره (11250) شــيقل والشــيك الرابع يحمل الرقم 

(30000136) وقيمته (11250) شــيقل مستحق األداء بتاريخ 2020/9/31 والشيك الخامس 

يحمل الرقم (30000133) وقيمته (11250) شيقل مستحق األداء بتاريخ 2020/1/31  وحيث 

ان الشيكات اعيدت بدون صرف بسبب يعود لك.

-1 فان المخطر يطالبك ويخطرك بضرورة دفع قيمة الشــيكات المفصلة اعاله خالل عشــرة 

ايام من تاريخ  تبلغك هذا االخطار حسب االصول .

-2 بعكــس ذلك ســيضطر المخطر لمراجعة المحاكــم الجزائية والحقوقيــة والنيابة العامة 

لمقاضاتك بتهمة اعطاء شيكات غير قابلة للصرف والمطالبة بإلزامك بدفع قيمة الشيك مع 

الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حسب االصول والقانون .

وكيلة المخطر

انشراح الجزرة

اخطار تنفيذي – بالنشر في احدى الصحف المحلية صادر عن 
دائرة نفيذ جنين  رقم القضية :2021/4267 سجل تنفيذ

تاريخ 2021/9/6

الى المدين/المحكوم عليه

سعد سعيد سعد بشارات هوية رقم 404421687 – جنين – جنين 

اخبرك بان الدائن/المحكوم له ادهم مفيد احمد نعيرات 937714251/جنين

قد ابرز لهذه الدائرة كمبياله تحمل توقيعك/بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ 25000.0 شيقل 

اسرائيلي المرفق عنها صورة لالطالع

لذلــك فانــه يتوجب حضــورك ومراجعتك بالــذات او ارســال وكيل عنك لدائــرة التنفيذ خالل 

اسبوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 

االصــول واذا لــم تبادر بذلك فســوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حســب القانون لذا 

اقتضى اخطارك بذلك.  

مأمور التنفيذ

اخطار تنفيذي – بالنشر في احدى الصحف المحلية صادر عن 
دائرة نفيذ جنين   رقم القضية 2020/6802 سجل تنفيذ

تاريخ 2021/9/6

الى المدين/المحكوم عليه

ايسر حسام سليمان عروق 850964081 – جنين – جنين 

اخبرك بان الدائن/المحكوم له شركة المشرق للتأمين 562600361/بيت لحم

قد ابرز لهذه الدائرة شــيك تحمل توقيعك/بصمتك ومســتحقة االداء بمبلغ 6000.0 شــيقل 

اسرائيلي المرفق عنها صورة لالطالع

لذلــك فانــه يتوجب حضــورك ومراجعتك بالــذات او ارســال وكيل عنك لدائــرة التنفيذ خالل 

اسبوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 

االصــول واذا لــم تبادر بذلك فســوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حســب القانون لذا 

اقتضى اخطارك بذلك.  

مأمور التنفيذ

ورقة اخبار لتنفيذ حكم – بالنشر في احدى الصحف 

المحلية صادر عن دائرة نفيذ جنين هيئة القاضي عماد 

ثابت في الدعوى رقم 2021/6055 تنفيذ 
المحكوم عليه فواز احمد علي منصور 

جنين , سيريس , الحارة الفوقا بجانب بيت فايز نصر قطيط

االعالم

المحكوم به محل صدوره   تاريخه  رقمه 

تقــرر المحكمة قبــول هذه  محكمة بداية جنين   2021/7/25  2020/635

الدعوى والحكم بما يلي 

-1االمــر بتنفيــذ الحكم الصادر عن محكمة بداية حقــوق اربد – االردن في الدعوى الحقوقيه 

رقم (2020/3099) 

الدائن/المحكوم له مازن جميل سليم اسماعيل/جنين

تقرر وعمال باحكام المادة (10) من قانون التنفيذ اشــعارك بطرح االعالم المذكور اعاله وفي 

حــال انقضــاء المدة المقررة قانونــا في ظرف 14 يوم اعتبار من تاريــخ تبليغك هذا االخطار 

دون مراجعة الدائرة او تنفيذ مضمون القرار المحكوم به اعاله سيتم مباشرة اجراءات التنفيذ 

بحقك وفقا لالصول 

مأمور التنفيذ

ورقة اخبار لتنفيذ حكم – بالنشر في احدى الصحف 

المحلية صادر عن دائرة نفيذ جنين هيئة القاضي عماد 

ثابت في الدعوى رقم 2021/6047 تنفيذ                       
المحكوم عليه فواز احمد علي منصور 

جنين , سيريس , بجانب بيت فايز نصر قطيط

االعالم

المحكوم به محل صدوره   تاريخه  رقمه 

تقــرر المحكمة قبــول هذه  محكمة بداية جنين   2021/7/25  2020/634

الدعوى والحكم بما يلي 

-1االمــر بتنفيــذ الحكم الصادر عن محكمة بداية حقــوق اربد – االردن في الدعوى الحقوقيه 

رقم (2020/680) 

الدائن/المحكوم له مازن جميل سليم اسماعيل/جنين

تقرر وعمال باحكام المادة (10) من قانون التنفيذ اشــعارك بطرح االعالم المذكور اعاله وفي 

حــال انقضــاء المدة المقررة قانونــا في ظرف 14 يوم اعتبار من تاريــخ تبليغك هذا االخطار 

دون مراجعة الدائرة او تنفيذ مضمون القرار المحكوم به اعاله سيتم مباشرة اجراءات التنفيذ 

بحقك وفقا لالصول 

مأمور التنفيذ
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 مذكرة تبليغ انذار في الدعوى اساس 2020/1013
الــى المدعــى عليه : عمر ذيــاب عبد الكريم بصول /من الرنه اراضي فلســطين المحتلة عام 

1948م وليس له محل اقامة في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

اعلمك انه وبتاريخ وفي الجلسة المنعقده بتاريخ 2021/9/6 في الدعوى اساس 2020/1013 

وموضوعها «تفريق للنزاع والشقاق» المقامة عليك لدى هذه المحكمة من قبل زوجتك المدعيه 

جنين نهاد نادر عبد اهللا وعمال باحكام المادة 132/أ من قانون االحوال الشــخصية فقد تقرر 

انذارك بأن تصلح حالك مع زوجتك المدعيه المذكورة وامهالك لمدة شــهر لهذه الغاية اعتبارا 

من تاريخ تبلغك هذه المذكرة فاذا لم يتم االصالح بينكما ســتقرر هذه المحكمة  الســير في 

اجراءات الدعوى حســب االصول وتجري المقتضى الشــرعي.علما بان موعد الجلســة القادمة 

في هذه الدعوى يوم الثالثاء 2021/11/9 الســاعه التاســعه صباحا وعليه فقد جرى تبليغك 

ذلك حسب االصول .

قاضي محكمة جنين الشرعيه

محمد قاسم سالمة

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلــن الطالع العموم بانــه تقدم الى هذه الدائرة  زياد محمود يوســف البداد بصفته الوكيل 

بموجــب الوكالة الدوريــة رقم (8261/2021/458) عدل جنين بتاريــخ 2021/7/12 والدورية 

8488/2021/458 عدل جنين بتاريخ 2021/7/15 المعطوفة على الخاصة 6551/2020/451 

عــدل جنين بتاريخ 2020/8/24 المعطوفة على الخاصة 6413/2020/451 عدل جنين  وذلك 

لتقديم معاملة بيع رقم  27948/ج/ 2021 على  قطعة االرض رقم (2) من الحوض رقم (19) 

من اراضي جبع فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز 

خمسة ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: زياد محمود يوسف البداد

اسم الموكل (المالك): ربحيه توفيق احمد حمدان + بالل + هالل + دالل + بشرى + سهام + 

حنان ابناء احمد محمد حمدان + محمود + اسعد + سعدة + وجيهة ابناء محمد حسين خليلية

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة عبد الغني لطفي عبد الغني العيسي بصفته 

الوكيــل بموجــب الوكالة الدورية رقم (2480/39/2021)ســفارة فلســطين في عمان بتاريخ 

2021/8/23 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  27842/ج/ 2021 على  قطعة االرض رقم (31) 

مــن الحــوض رقم (5) من اراضي دير غزالة فمن لــه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى 

هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام من تاريخ النشــر واال ســيتم الســير في اجراءات 

المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عبد الغني لطفي عبد الغني العيسي

اسم الموكل (المالك):سعيد خالد عبد اهللا محمود

عدد الحصص المباعة

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة  اسماعيل جهاد نواف ابو عصبة بصفته الوكيل 

بموجب الوكالة الدورية رقم (11140/2021/458) عدل جنين بتاريخ 2021/9/5 وذلك لتقديم 

معاملة بيع رقم  28022/ج/ 2021 على  قطعة االرض رقم (97) من الحوض رقم (5) من اراضي 

سيلة الظهر فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز 

خمسة ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: اسماعيل جهاد نواف ابو عصبه 

اسم الموكل (المالك):عزيزة اسعد انيس الحرامي

عدد الحصص المباعة

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة خالد عالم فوزي عبادي بصفته الوكيل بموجب 

الوكالة الخاصة رقم (458/2021/10235) عدل جنين بتاريخ 2021/8/19 وذلك لتقديم معاملة 

بيــع رقــم  27809/ج/ 2021 علــى  قطعــة االرض رقم (23) من الحوض رقــم (20067) من 

اراضي جنين فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز 

خمسة ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: خالد عالم فوزي عبادي

اسم الموكل (المالك):احمد محمد حياتي السوقي

عدد الحصص المباعة

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة طارق محمود حسين غوادرة بصفته الوكيل 

بموجب الوكالة الدورية رقم (458/2021/10017) عدل جنين بتاريخ 2021/8/17 المعطوفة 

علــى الخاصــة 458/2021/9777 عــدل جنيــن 2021/8/12 وذلك لتقديم معاملــة بيع رقم  

27771/ج/ 2021 على  قطعة االرض رقم (24) من الحوض رقم (20074) من اراضي جنين 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام 

من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: طارق محمود حسين غوادرة

اســم الموكل (المالك):بشــرى توفيق محمود عبوشــي + احمد + ربى + راية + سائد (ابناء 

اديب لطفي العبوشي)

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة  محمد رشــيد محمد حنتولي بصفته الوكيل 

بموجب الوكالة الدورية رقم (5622/2021/456) عدل جنين بتاريخ 2021/5/26 وذلك لتقديم 

معاملــة بيــع رقم  24704/ج/ 2021 على  قطعة االرض رقــم (44) من الحوض رقم (3) من 

اراضي عرابة فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز 

خمسة ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: محمد رشيد محمد حنتولي

اسم الموكل (المالك):زياد عبد الرحيم عبد الحميد  خنفر

عدد الحصص المباعة

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة شادي عبد المنعم صديق رحال بصفته الوكيل 

بموجب الوكالة الدورية رقم (9697/2021/458) عدل جنين بتاريخ 2021/8/11 المعطوفة على 

العامة سجل 2320 ص 2020/85 سفارة فلسطين في عمان  بتاريخ 2020/11/4 والعامة سجل 

2141 ص 2019/30 س ف عمان بتاريخ 2019/9/4 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  27963/ج/ 

2021 على  قطعة االرض رقم (49) من الحوض رقم (10) من اراضي ســيلة الظهر فمن له 

أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمسة ايام من تاريخ 

النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: شادي عبد المنعم صديق رحال

اســم الموكل (المالك):حسنيه  حســن عبد القادر زغلول ومها + نهى + نهاية + كفاية ابناء 

علي محمود الفار

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة  عاكف عبد الرحيم محمد جرار بصفته الوكيل 

بموجــب الوكالــة الدورية رقــم (862/2011/405) عدل جنين بتاريــخ 2011/1/30 والدورية 

6153/2011/407 عــدل جنيــن بتاريخ 2011/7/7 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  28100/ج/ 

2021 على  قطعة االرض رقم (21) من الحوض رقم (20067) من اراضي جنين  فمن له أي 

اعتــراض عليــه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام من تاريخ 

النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عاكف عبد الرحيم محمد جرار 

اســم الموكل (المالك):حليمه محمد ابراهيم جرار + عاصم + ســرحان + حافظ +رفعت + 

مخلص + حاتم + عزيزة ابناء رضا ابراهيم جرار 

عدد الحصص المباعة
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محكمة جنني الشرعيه
الرقم :2020/1013

 رقم املعاملة : 27948/ج /2021

 رقم املعاملة : 27842/ج /2021

  رقم املعاملة : 28022/ج /2021

 رقم املعاملة : 27809/ج /2021

 رقم املعاملة : 27771/ج /2021

 رقم املعاملة : 24704/ج /2021

 رقم املعاملة : 27963/ج /2021

 رقم املعاملة : 28100/ج /2021

لحــم وقراها حتــى أطراف 

بريــة الخليل في الشــرق، 

مســتوطنة  منطقــة  فــي 

كتلــة  و  ، « يــم كد نو »

المستوطنات الثانية أقيمت 

الغربيــة  الضفــة  وســط 

وتشــمل كالًّ من «أريئيل» 

و»عيلــي»  و»رحليــم» 

و»شيلو»  لبونه»  و»معليه 

التي  االســتيطانية  والبؤر 

حولها.

وجاء في التقرير أن تنفيذ 

البنى  تطويــر  مخططــات 

الخرائط  وإعــداد  التحتيــة 

تخصيــص  و لهيكليــة  ا

األراضــي  مــن  احتياطــي 

للتطوير وبناء أحياء جديدة 

مســتقبالً، مــن شــأنه أن 

يضاعف عدد الســكان في 

مستوطنة «أرئيل» المقامة 

المواطنين  أراضــي  علــى 

إلى  ســلفيت  محافظة  في 

مســتوطن   8,000 نحــو 

في العقــود المقبلة، وهذا 

يؤثر بشــكل مباشــر على 

ســبل عيش عشــرات آالف 

آفاق   ويسد الفلسطينيين 

التطوير الفلسطيني.

يوظــف  وفــا-  ســلفيت- 

هائلــة  مــوارد  االحتــالل 

لتوســيع المستوطنات في 

ويسخر  سلفيت،  محافظة 

لربطهــا  التحتيــة  البنــى 

ببعضها عن طريق شبكة 

لخدمــة  تســعى  طــرق 

مســتوطنيه على حســاب 

المواطنين الفلسطينيين.

جرفت هذه الطرق أراضي 

المحافظة، وشتتت تواصلها 

الجغرافــي، وحولتهــا إلى 

بــات  ببوا نتونــات»  «كا

حديديــة وأبــراج مراقبــة 

تغلقها قوات االحتالل بين 

الفترة واألخرى تحت ذريعة 

«النشــاط األمنــي» وأمن 

المستوطنين.

ويرى أمين سر حركة فتح 

اقليم ســلفيت عبد الستار 

عواد أن الطرق االلتفافية 

أداة لنهب أراضي المحافظة 

وتضيق  مباشــر،  بشــكل 

المواطنين،  علــى  الخناق 

وتجــرف أشــجار الزيتون، 

الطــرق  ترســيم  ويتــم 

وإضافة اليافطات بطريقة 

مدروسة تسعى إلى إلغاء 

وإنكار الوجود الفلسطيني 

ومعالم  تضاريس  وتغيير 

األرض.

وقــال: إن قــوات االحتالل 

عــن  يومــاً  تتوقــف  لــم 

توسيع المستوطنات وشق 

الطرق لصالح إنشــاء بؤر 

ومستوطنات جديدة، وهذا 

ما يحدث حالياً في منطقة 

ســلفيت،  بمدينة  الــرأس 

وفي خلة حسان غرب بلدة 

بديا، وأراضي عزبة أبو آدم 

التابعة لقرية سرطة غرب 

سلفيت.

ونــوه عــواد أنــه ال توجد 

بلدة أو قرية في المحافظة 

تخلو مــن بوابــة حديدية 

مدخلهــا،  علــى  حاجــز  أو 

فهناك الحواجز الثابتة على 

مدخــل بلــدة ديــر بلوط، 

والمدخل الشمالي لمدينة 

بلــدة  ومدخــل  ســلفيت 

والحواجز  حــارس،  كفــل 

الطيارة على جسر اسكاكا، 

وجســر الزاوية، والبوابات 

مدخــل  علــى  الحديديــة 

بلدة مرده، وكفل حارس، 

وحــارس، وكفــر الديــك، 

الغربية  البلــدات  ومجمــع 

(قراوة بني حسان، وبديا، 

وسرطه، ومسحه)، ومدخل 

ومداخل  الشمالي  سلفيت 

ديــر بلــوط وديــر اســتيا 

وبروقين.

وقال مدير وحــدة مراقبة 

معهــد  فــي  االســتيطان 

األبحــاث التطبيقية (أريج) 

ســهيل خليلية لـ»وفا» إن 

الطــرق  امتــداد  مســاحة 

حوالي  بلغــت  االلتفافيــة 

946 كيلــو متر طولي، أي 

بمســاحة 122 كيلــو متر 

مربع من مســاحة الضفة 

الغربيــة، وهناك المناطق 

المحاذية للطرق االلتفافية 

والتي تصل إلــى 75 مترا 

مــن كل جانــب يمنع على 

الفلسطينيين استخدامها.

وأضاف أن لهذه الطرق دورا 

كبيرا في توسيع المناطق 

للمســتوطنات  العمرانيــة 

 ، شــر مبا غيــر  بشــكل 

من  الفلسطينيين  ومنعت 

أراضيهم،  إلــى  الوصــول 

وشكلت حدودا فاصلة بين 

الفلسطيني وأرضه.

وبيــن خليليــة أن الطرق 

جــز  ا لحو ا و فيــة  اللتفا ا

علــى  عملــت  العســكرية 

بيــن  التواصــل  تقطيــع 

المحافظات، سعياً لفصلها 

بشكل كامل، وأقوى مثال 

الكونتنير  حاجز  ذلك  على 

العسكري شمال شرق بيت 

لحــم، الذي يعتبــر فاصال 

حقيقيــا لشــمال الضفــة 

عــن جنوبها، وفي حال تم 

إغالقــه فإنه يتســبب في 

أزمة مركبات ال تقل عن 5 

كيلو متر.

وذكــر أن شــبكة الطــرق 

هــي واحــدة مــن الركائز 

ة  د لموجــو ا ســية  ألسا ا

حركــة  لتحســين  فقــط 

تقييــد  و لمســتوطنين  ا

لفلســطينيين،  ا كــة  حر

والتــي علمت علــى تغول 

االســتيطاني،  المشــروع 

وسهلت على المستوطنين 

التنقل بيــن طرفي الخط 

األخضــر، وســاعدت فــي 

المناطــق  إلــى  الوصــول 

حركة  وسهلت  الصناعية، 

وتنقل البضائع.

هــذه  تكريــس  وعبــر   

السياســة كشــف تقريــر 

مشترك لمركز المعلومات 

ق  لحقــو ئيلي  ا ســر إل ا

األراضــي  فــي  اإلنســان 

المحتلّة (بتسيلم) و»كيرم 

وهــي «جســم  نابــوت»، 

مدني أُسس سنة 2012 

ويتركــز عملــه بمراقبــة، 

ئــق  حقا نشــر  و بحــث 

وتقاريــر تتعلق بسياســة 

ســة  سيا و ن  ســتيطا ِإل ا

اآلراضي اإلســرائيلية في 

الضفة الغربية»، في آذار 

2021 حمــل اســم «هذه 

لنا، وهذه أيضاً لنا: سياسة 

 اإلســرائيلي االســتيطان 

في الضفــة الغربية»، أن 

االحتــالل أقــام أكثــر من 

وبــؤرة  مســتوطنة   280

ســكنت  أ و نية  ســتيطا ا

فيهــا أكثــر مــن 440 ألف 

يشــمل  ال  ) مســتوطن 

شــرقي القــدس) ونهبت 

أكثــر مــن مليونــي دونم 

من األراضي الفلسطينية، 

تربــط  شــوارع  وشــقّت 

ببعضهــا  لمســتوطنات  ا

البعــض كمــا تربطها مع 

أراضي الداخل المحتل.

ويؤكــد التقرير أن تطبيق 

مدار  على  السياســة  هذه 

عشرات السنين مكنها من 

تغييــر تضاريــس الضفة 

الغربية، وتقطيعها عرضيا 

من الشرق إلى الغرب، من 

مســتوطنات  كتلتي  خالل 

أقيمــت احداها جنوب بيت 

الغرب  من  وتشــمل  لحم، 

هما «بيتار  مســتوطنتين 

فــرات»،  و-»إ عيليــت» 

يجمعهــا  ت  ومســتوطنا

إقليمــي «غوش  مجلــس 

بيت  تطــوق  عتصيــون» 

وقفة في «القدس المفتوحة»
 بجنين تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي

الشــبيبة  حركــة  نظمــت  وفــا-  جنيــن- 

الفتحاويــة في جامعة القــدس المفتوحة 

في جنين، امــس، وقفة تنديــد بالعدوان 

المستمر على جنين، الذي يستهدف عائالت 

األسرى الستة الذين تمكنوا من الهروب من 

سجن جلبوع.

وندد محافظ جنين أكرم الرجوب بالعملية 

المحافظــة  اســتهدفت  التــي  العدوانيــة 

أقرباء األســرى الســتة، مؤكدا أن الشعب 

الفلســطيني لــن يرفــع الرايــات البيضاء 

لالحتالل ويستسلم، وسيبقى يناضل حتى 

نيل حريته واستقالله.

وندد منســق حركة الشــبيبة في الجامعة 

باستهداف قوات االحتالل لعائالت األسرى 

من أجل الضغط عليهم، كي يقوم األسرى 

الذين تمكنوا من الفرار بتسليم أنفسهم، 

داعيا الى بذل مزيد من الحراك والتضامن 

ونصرة قضية األســرى والتصدي لعدوان 

االحتالل المســتمر. وشــجب مدير جامعة 

القــدس المفتوحة في جنيــن عماد نزال، 

سياســة االحتالل التي تســتهدف األسرى 

وذويهــم مــن خــالل حمــالت المداهمــات 

واالعتقاالت والتهديدات، مؤكدا أن سلطات 

االحتالل مســتمرة بانتهــاك كافة األعراف 

والمواثيــق الدولية مع تزامــن إحياء اليوم 

العالمي لحماية التعليم في فلسطين.

ومستوطنون يقتحمون األقصى

إصابات باالختناق خالل 
مواجهات مع االحتالل في القدس

القــدس المحتلــة- وفــا- أصيــب عدد 

مــن المواطنيــن بحــاالت اختنــاق، إثر 

استنشــاقهم الغــاز المســيل للدمــوع، 

خالل مواجهات مع قوات االحتالل أمس، 

في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى 

المبارك.

وأفــادت مصادر محلية أن قــوات االحتالل 

أطلقــت قنابــل الصــوت والغاز المســيل 

للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى الى إصابة 

عدد منهم بحاالت اختناق.

واقتحــم مســتوطنون، أمــس، المســجد 

األقصــى المبــارك، بحمايــة مشــددة من 

شرطة االحتالل.

وأفاد شهود عيان، أن مستوطنين اقتحموا 

األقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل 

مجموعات، ونفذوا جوالت اســتفزازية في 

باحاته.

وكانــت «جماعــات المعبــد» حرضت خالل 

األيام الماضية المســتوطنين على اقتحام 

المسجد األقصى.


