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بدء اإلجراءات القضائية في "الجنايات الدولية" 
لمحاسبة االحتالل على جرائمه بحق الصحافيين

رام الل���ه - وفا: أعلن نقي���ب الصحافيين ناصر أبو 
بكر، أمس، البدء باإلجراءات القضائية والقانونية في 
محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم 

اإلسرائيليين بحق الصحافيين الفلسطينيين.
ج���اء ذلك خالل مؤتمر صحافي مش���ترك في مقر 
النقابة وعبر الفيدي���و كونفرنس، مع ممثل االتحاد 
الدولي للصحافيين جيم بوملحة، بحضور المحامين 
الموكلين بالقضية، وحشد من الصحافيين وممثلين 

عن مؤسسات حقوقية.
وقال أبو بك���ر: "نحن من خالل هذه الخطوة نهدف إلى 
محاكمة حقيقي���ة وفق القانون الدولي، وهناك نصوص 
قانوني���ة تحكم بالس���جن ربم���ا، وبعقوب���ات على دولة 
االحت���الل وقادتها، فنحن ال نع���رف الجنود الذين قاموا 
بالجرائ���م بحق صحافيينا، ولكن ق���ادة الجيش وحكومة 
االحت���الل يعرفونه���م، فهم م���ن أعط���وا األوامر بقتل 
الصحافيين الفلسطينيين وال يعقل أن تستمر الجرائم 
اإلس���رائيلية بحق الصحافيين من قبل جيش االحتالل، 

فقادة االحتالل هم المسؤولون ومن ستتم محاسبتهم 
وهذه قضايا ال تسقط بالتقادم ولن نتراجع عن قرارنا.

من جهته، قال ممثل االتحاد الدولي للصحافيين 
جيم بوملحة: كلن���ا نعلم أن العنف الذي تعرض له 
الصحافيون الفلس���طينيون، خاصة في مس���يرات 

العودة، تم تعميمه على منصات إعالمية عالمية.
وأضاف: لن يكون هذا العمل س���هاًل، ولكن نعمل 
على كس���ب دعم الدول األعضاء في االتحاد للمضي 

قدمًا في القضية.
وتحدث المحامي طيب علي من مكتب "بايندمانز" 
والمحامي���ة جنيفر روبنس���ون من مكت���ب "دوتي 
س���تريت تش���امبرز"، ع���ن اإلج���راءات القانوني���ة 
وأهميتها، وأن هذه القضية من ش���أنها أن تحقق 

العدالة للصحافيين الفلسطينيين.
وف���ي خت���ام المؤتمر، اس���تعرض رئي���س لجنة 
الحريات في نقابة الصحافيين محمد اللحام الجرائم 

واالنتهاكات اإلسرائيلية خالل العام الجاري.

"السياحة": 2.5 مليار دوالر خسائر القطاع 
السياحي في فلسطين جراء "كورونا"

الس����ياحة  وكالء  العربي����ة، 
الواف����دة، ووكالء الس����ياحة 
والس����فر واألدالء، ومتاج����ر 
وشبكة  الش����رقية،  التحف 
منظم����ات الس����ياحة غي����ر 

التقليدية وغيرها(.
وكش���ف المتحدث باس���م 
وزارة السياحة واآلثار، أنه في 
الفت���رة األخيرة هناك بعض 
وضعها  تم  الت���ي  العراقيل 
من قبل االحت���الل؛ للحيلولة 
دون وص���ول الس���ياحة إلى 
تقيم  التي  فلسطين، خاصة 
في المدن الفلس���طينية في 
وغيرها،  وأريح���ا  لح���م  بيت 
وكذل���ك عراقيل ف���ي عملية 
دخوله���م ووصوله���م عب���ر 

المعابر.
المتوقع  م���ن  أن���ه  وأوضح 
أن تع���ود الس���ياحة الوافدة 
األجنبية خالل الشهر الجاري، 

تدريجيًا.
وأضاف: إنه خالل تواصلهم 

مع أصحاب الفن���ادق ووكالء 
الس���ياحة والس���فر، ما زالت 
الحج���وزات متواضعة لكنها 
العودة،  نحو  إيجابي  مؤش���ر 
أكثر خالل  تك���ون  أن  ونأمل 
المجيد،  المي���الد  أعياد  فترة 
تط���ورات  أي  ع���ن  بعي���دًا 

مستقبلية.
وأش���ار قمصية إل���ى أنهم 
يعمل���ون اآلن، وم���ن خ���الل 
مؤسس���ات  م���ع  الش���راكة 
المجتمع المدني، على تنظيم 
الس���ياحة  لتنش���يط  مؤتمر 
من الداخل الفلس���طيني، من 
منتصف  في  انعقاده  المقرر 
مدينة  ف���ي  الجاري  الش���هر 
لحم، حيث سيستقطب  بيت 
مجموعة للمشاركة من الداخل 
الفلس���طيني م���ن أصح���اب 
والسفر  الس���ياحية  المكاتب 
ونش���طاء  الرحالت،  ومنظمي 
االجتماعي  التواص���ل  مواقع 

المهتمين بالسياحة.

أك���د  - وف���ا:  بي���ت لح���م 
وزارة  باس���م  المتح���دث 
جريس  واآلث���ار،  الس���ياحة 
قمصية، أن قطاع الس���ياحة 
تكب���د حت���ى ه���ذه اللحظة 
خس���ائر جمة وكبيرة وصلت 
إل���ى مليارين ونصف المليار 
دوالر، منه���ا ملي���ار ونصف 
المليار دوالر في العام 2020، 
والباقي من العام 2021 حتى 
نهاية شهر تش���رين األول، 
ج���راء توقف الس���ياحة منذ 
الخامس من شهر آذار للعام 
2020 مع انتشار وباء فيروس 

كورونا.
وأضاف: إن���ه منذ بداية 
جائحة "كورونا" كان هناك 
متواص���ل  دؤوب  عم���ل 
ف���ي كيفية إع���ادة دوران 
عندما  الس���ياحة،  عجل���ة 
الصحية  الظ���روف  تتوفر 
المناس���بة، وع���ودة حركة 
الطيران إلى المنطقة وفي 

العالم.
وبّي����ن قمصي����ة أن����ه تم 
اإلجراءات  ببعض  االنطالق 
الس����ياحة،  ع����ودة  لضمان 
تش����كيل  ت����م  حي����ث 
للس����ياحة  إنعاش  فري����ق 
من  مك����ون  الفلس����طينية 
وكاف����ة  الس����ياحة،  وزارة 
ممثل����ي جمعي����ات القطاع 
الفلس����طيني  الس����ياحي 
الفنادق  )جمعي����ة  الخاص 

أبو عمرو يبحث مع وزير الخارجية اإليرلندي التطورات
رام الل���ه - وف���ا: بحث نائب رئيس الوزراء زي���اد أبو عمرو، امس، مع 
وزي���ر الخارجي���ة اإليرلندي س���يمون كوفيني والوف���د المرافق له، 
آخر التطورات السياس���ية في المنطقة بش���كل عام وعلى الساحة 

الفلسطينية على وجه الخصوص.
وش���دد أبو عمرو خالل اللقاء الذي عقد في رام الله، امس، وحضرته 
وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، على أهمية وجود تحرك 
أوروبي جدي لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وتحقيق أهداف 
الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة وفق القانون 

الدولي وقرارات األمم المتحدة.
واس���تعرض الجهود التي تقوم بها دولة فلسطين لحشد الدعم 
السياس���ي والمالي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيش���ها 

الشعب الفلسطيني.

مجدالني: التمكين في القدس 
يحمل بعدًا سياسيًا واقتصاديًا 

القدس - وفا: قال وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني، إن الحكومة تعمل 
بش���كل متواصل لدعم صمود المواطن المقدس���ي وتعزي���ز صموده في وجه 
الهجمة الشرس���ة لالحتالل المتمثلة باالستيطان والتهجير القسري للسكان 
وهدم المنازل، ذلك من خالل دعم المواطنين وإقامة المشاريع التنموية لألسر 
المس���تفيدة من خدمات الوزارة لتمكينهم وإخراجهم من دائرة االحتياج نحو 

اإلنتاج واالعتماد على الذات لدعم صمودهم وبقائهم على أرضهم.
ج���اء ذلك خ���الل لقائه وممثلة محافظ���ة القدس أمان���ي عريقات، أمس، 
في قاعة الش���عر العربي بجامعة القدس، ممثلي���ن عن الجمعيات الخيرية 

ومؤسسات المجتمع المدني واألهلي والقطاع الخاص.
وأض���اف: إن "الحكوم���ة تعم���ل في مدين���ة القدس وفق���ا لخطة عنقود 
العاصمة التنموي، وان الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم المش���اريع التنموية 
في المحافظة، وتس���تهدف بشكل كبير األسر التي تترأسها النساء، حيث 
قدمت بالتعاون مع الش���ركاء 200 مش���روع تنموي خالل العام الحالي، وهي 

ماضية لتنفيذ مزيد من المشاريع لتمكين األسر".

"القدس المفتوحة" تبحث مع وفد 
من "اإلنسانية أواًل" سبل التعاون

رام الل���ه - "األيام": بحث رئي���س جامعة القدس 
المفتوح���ة د. يونس عم���رو، مع وفد م���ن منظمة 
"اإلنس���انية أواًل" في مكتبه بمدينة رام الله، سبل 
توفير مختبرات للمكفوفين، ومنح دراسية للطلبة 
المحتاجين من أبن���اء "القدس المفتوحة" بالضفة 

والقطاع. 
وأك���د د. عم���رو أن "جامع���ة الق���دس المفتوحة 
تعمل بشكل متواصل من أجل خدمة أبناء الشعب 
الفلس���طيني م���ن ذوي االحتياج���ات الخاصة من 
الطلبة المحتاجين لتوفير التعليم للفئات الفقيرة، 
وتوفي���ر مختب���رات للمكفوفي���ن على مس���توى 
فلسطين، تخدم أبناء المجتمع المحلي وليس طلبة 

الجامعة فحسب". 
وأضاف إن الجامعة تسعى الستكمال مختبرات 

المكفوفين في كل الفروع، مؤكدًا أن "كل الجهود 
االجتماعية واإلنسانية لدعم الشعب الفلسطيني 
تسهم في دعم صموده وثباته في وجه االحتالل"، 
مش���يرًا إلى أن الجامعة توفر استخدام مختبراتها 
لمختلف المؤسس���ات الحكومي���ة والخاصة، وهي 
تطبع مجانًا م���ن خالل مختب���رات الجامعة، وتابع: 
"ونطمح لوجود طابعة متخصصة لكل المحافظات 

الفلسطينية الخاصة بالمكفوفين". 
من جانب���ه، ق���ال د. عزيز أحمد رئي���س منظمة 
"اإلنس���انية أواًل" في بريطانيا: "إننا نش���كر باسم 
المنظمة وباس���م الجماعة األحمدية، الجامعة على 
حس���ن االس���تقبال، فكثير من الش���عوب تعاني، 
ونحن سعيدون بتقديم هذه الخدمات للمجتمعات 

المحتاجة". 

بلديتا الخليل و"باجالر" التركية توقعان اتفاقية توأمة  
ع رئيس بلدية الخليل 

ّ
رام الله - "األي���ام": وق

تيس���ير أبو س���نينة، أمس، اتفاقي���ة تعاون 
وتوأمة مع رئيس بلدية "باجالر" التركية لقمان 

تشاغيريشي.
تأتي االتفاقية بحس���ب بيان صدر عن بلدية 
الخليل، أمس، في إطار تعزيز العالقات الدولية 
وتب���ادل الخبرات بين البلديتين، بحضور مدير 
وحدة العالقات العامة واإلعالم يحيى النتشة. 
وتطرق أبو س����نينة الى الواقع السياس����ي 
لمدين����ة الخلي����ل، وم����ا تش����هده المدين����ة 
م����ن ظ����روف حياتي����ة صعبة بس����بب وجود 
االس����تيطان في قل����ب المدينة، مؤك����دًا أّن 

قدم خدماتها ل����كل مواطنيها في 
ُ
البلدية ت

كاف����ة أماك����ن تواجدهم رغ����م كل العراقيل 
والعقبات الت����ي يختلقها االحتالل لتقليص 

صالحيات البلدية. 
وأك���ّد أن���ه وبالرغ���م م���ن كل الصعوب���ات 
والتحديات فإّن الخلي���ل مدينة مفتوحة على 
العالم، وتسعى البلدية إلى تعزيز عالقاتها مع 
كل المدن العالمية، الفتًا إلى أّن هذه االتفاقية 
تهدف إلى تبادل الخبرات وتحسين الخدمات 

المقدمة للمواطنين. 
م���ن جانبه، أكد تشاغيريش���ي حرص المدن 
التركية على التعاون مع المدن الفلسطينية. 

استالم قطعة أرض حكومية 
لمنفعة مستشفى جنين

لغايات  المستشفى  لمنفعة 
التوس���عة، وذلك بن���اء على 
المتضمن  الرئاسي  المرسوم 
تخصي���ص جزء م���ن قطعة 
والبالغ���ة  حكومي���ة  أرض 
مساحتها )2339 م2( لصالح 
ولمنفع���ة  الصح���ة  وزارة 

مستشفى جنين الحكومي.
نائب  بحضور  االستالم  وجرى 
الرب، ومدير  أبو  المحافظ كمال 
عام المستش���فيات ف���ي وزارة 
الصح���ة د. نجي ن���زال، ومدير 
ع���ام الش���ؤون القانوني���ة في 
األحمد،  أحمد  األراضي  س���لطة 
ونائب شرطة المحافظة العقيد 

ابراهيم طومار.

جنين - وفا: وقع مدير مستش���فى الش���هيد خليل سليمان 
الحكومي الدكتور وس���ام بكر، ومدير دائرة األمالك في جنين 
عرف���ات حنني، أمس، محضر اس���تالم قطع���ة أرض حكومية 

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 

دائرة األراضي في سلطة األراضي اريحا
رقم الملف: 36413/ج/2021
التاريخ:  2021/11/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي أريحا
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي أريحا السيد/ اشرف جهاد سعيد رومية بواسطة 
وكيله العام داود مازن عب���د الرقيب بركات بموجب الوكالة العامة رقم 224/2018/1408 عدل 

أريحا تاريخ 2018/7/31
الحصص المباعة: حسب الوكاالت

المشتري: بالل سعيد رمضان مطير
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي النبي موسى حوض رقم 42 قطعة رقم 204
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
دائرة األراضي أريحا

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2021/1339 حقوق 
تاريخ التحرير: 2021/11/1

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم: 2021/1339 حقوق
إلى المدعى عليه: خالد محمد عبد الغني بعيرات من رام الله.

يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم الخميس 2021/12/2 الس���اعة 9:00 للنظر في 
دعوى حقوق رقم 2021/1339 والتي أقامها عليك المدعي ش���ركة االتصاالت الفلسطينية � 
نابلس، بواسطة وكيلها المحامي رمزي ايليا ابراهيم ابو العظام، رام الله، دوار الساعة، ميدان 
المغتربين، مقابل دوار الس���اعة، بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي، بقيمة 900 شيقل 

اسرائيلي، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:

الئحة وأسباب الدعوى
 • المدعى عليه مدين للمدعية مبلغ 899.96 ثمانمائة وتس���عة وتس���عون ش���يكل وستة 
وتس���عون أغورة، والمترصد بذمته نتيجة تخلفه عن س���داد عدة فواتي���ر على هاتف رقم 
2802191 بالتفصي���ل الوارد في كش���ف المديوني���ة المرفق بالئحة الدع���وى الذي تعتبره 

المدعية جزءًا ال يتجزأ من الدعوى.
 • قامت المدعية بمطالبة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ 899.96 ثمانمائة وتسعة 
وتس���عون شيكل وستة وتسعون أغورة، إال أنه تمنع عن سداد المديونية المترصدة بذمته 

رغم المطالبة المتكررة دون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
الصالحي���ة: لمحكمتكم الموقرة صالحي���ة النظر والفصل في هذه الدع���وى نظرًا لقيمتها 

ومكان إقامة المدعى عليه.
الطلب: لما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس المدعية من محكمتكم 
الموقرة تبليغ المدعى عليه بنس���خة عن الئح���ة الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة وبعد 
المحاكمة وثبوت الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به والبالغ 899.96 ثمانمائة 
وتسعة وتسعون شيكل وس���تة وتسعون أغورة، مع الزامه بالرس���وم والمصاريف واتعاب 

المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام.
مع االحترام

تحريرًا في  / /2021
وكيال المدعية
المحاميان
رمزي أبو العظام و/أو حنا قاحوش

المرفقات: 
حافظة مستندات.

ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنش���ر 
بإح���دى الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اص���ول المحاكمات المدنية والتجارية 

رقم 2 لسنة 2001.
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي شمال رام الله
رقم الملف: 36480/ج/2021
التاريخ: 2021/11/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي شمال رام الله
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي شمال ام الله السيد/ محمود سالمة حسن غريب 

وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 2021/8277 تاريخ 2021/10/21 
تقدمت عيشة مساعد درويش مسلم بواس���طة الوكيل محمود سالمة حسن غريب بموجب 

وكالة عامة رقم  2021/8277 صادرة بتاريخ 2021/10/21 تصديق كاتب عدل رام الله
 الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي ترمسعيا حوض رقم 25 حي رقم 1 قطعة رقم 38
فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 

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

محمود سالمة حسن غريب عيشة مساعد درويش مسلم    
دائرة األراضي شمال رام الله

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
تاريخ التحرير: 2021/10/25 

صادر عن محكمة صلح جنين

هيئة القاضي: أماني حمدان
في الدعوى رقم 2021/668 حقوق  الطلب المرتبط في الدعوى � طلب � طلبات حقوقية � 137 � 2021

طالب التبليغ: خالد وليد مصطفى غانم
المطلوب تبليغه: 2. هيام نمر محمد العطية � جنين � العطارة 3. نظمية حسن عبد ابراهيم 
جنيدي � جنين � سيلة الظهر 4. وليد احمد نمر العطية � جنين � سيلة الظهر 5. نبيل احمد 
نمر العطية � جنين � س���يلة الظهر 6. هش���ام احمد نمر العطية � جنين � س���يلة الظهر 7. 
خيرية احمد نمر العطية � جنين � س���يلة الظهر 8. باسمة احمد نمر العطية � جنين � سيلة 
الظهر 9. نون محمود احمد العطية � جنين � س���يلة الظهر 10. وفاء محمد معاوية س���بانو � 
جنين � سيلة الظهر 11. لينا بسام مرزوق سراج الدين � جنين � سيلة الظهر 12. ليث محمود 
امين العطية � جنين � س���يلة الظهر 13. امين محمود امين العطية � جنين � س���يلة الظهر 
14. ورثة سميرة عيسى نصر الله عبد الرسول � جنين � سيلة الظهر 15. ورثة عماد حمد نمر 
العطية � جنين � س���يلة الظهر 16. اياد حمد نمر العطية � جنين � سيلة الظهر 17. ميسون 
حمد نمر العطية � جنين س���يلة الظهر 18. وفاء حمد نمر العطية � جنين � سيلة الظهر 19. 

رانية حمد نمر العطية � جنين سيلة الظهر
الجلسة: يوم الخميس الموافق 2021/11/25 الساعة 9:00

وعم���اًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوج���ب عليك الحضور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عش���ر يوما م���ن تاريخ تبليغك هذا 
االعالن بواس���طة النش���ر في احدى الصحف المحلية، ويمكنك اس���تالم نس���خة عن الئحة 

الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس القلم

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة بداية جنين

اخطار عدلي صادر عن الكاتب العدل في جنين والذي يحمل الرقم 

457/2021/6425 الصادر بتاريخ 2021/6/8
بناء على قرار س���عادة رئي���س محكمة بداية جنين والصادر بتاري���خ 2021/9/15 والمتضمن 
تبليغ اخطار عدلي للمخط���ر اليه وفقًا لنص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية 

والتجارية.
المخطر: محمود راضي حسن مالح، جنين، وكيله المحامي شريف الشرفي، جنين.

المخطر اليه: ايمن جمال يوسف مسالمة، بيت جاال، شارع مار نقوال، بجانب مركز الشرطة.

الئحة اإلخطار
 • لق���د كلفنا موكلنا المذكور اخطارك بش���كل قانوني وذلك من اجل دفع وتس���ديد قيمة 
الش���يكات والصادرة عنكم والمسحوبة من قبلكم ومن حسابكم على بنك القدس فرع � بيت 
جاال والشيك األول مستحق األداء بتاريخ 2020/11/5 والبالغة قيمته 2500 الفان وخمسمائة 
ش���يقل ويحمل الرقم 30000117 والشيك الثاني مس���تحق االداء بتاريخ 2020/7/5 والبالغة 
قيمته 3000 ثالثة االف ش���يقل ويحمل الرقم 30000138 والش���يك الثالث مستحق االداء 
بتاريخ 2020/9/5 والبالغ قيمته 2500 الفان وخمس���مائة ش���يقل ويحم���ل الرقم 30000115 
والشيك الرابع مستحق االداء بتاريخ 2020/8/5 والبالغ قيمته 2500 الفان وخمسمائة شيقل 
ويحمل الرقم 30000114 والشيك الخامس مس���تحق االداء بتاريخ 2020/10/5 والبالغ قيمته 
2500 الفان وخمس���مائة ش���يقل ويحمل الرقم 30000116 والشيك السادس مستحق االداء 

بتاريخ 2020/12/5 والبالغ قيمته 2500 الفان وخمسمائة شيقل ويحمل الرقم 30000119.
 • ان اصدارك ش���يكات دون رصيد جريمة اقتصادية تخ���ل بالثقة والعمل التجاري وعليه 
نطلب منك تس���ديد قيمة الش���يكات المذكورة خالل عشرة ايام وبخالف ذلك سنضطر الى 
مالحقت���ك قضائيًا لدى المحكم���ة الجزائية المختصة مع تحّملك كافة النفقات والرس���وم 
والمصاري���ف والفائدة القانونية واتع���اب المحاماة مع حقنا بالحجز عل���ى أموالك وعلى أي 

ممتلكات تعود لك.
 • وعلي���ه نطل���ب من حض���رة كاتب عدل جني���ن تبليغك االخطار العدلي حس���ب األصول 

والقانون.
المخطر: محمود راضي حسن مالح، جنين، وكيله المحامي شريف الشرفي، جنين، لقد تعذر 
تبليغ ايمن جمال يوس���ف مس���المة، بيت جاال، ش���ارع مار نقوال، بجانب مركز الشرطة هذا 
االخط���ار بالطرق االعتيادية وتبين انه مجهول محل االقام���ة حاليًا، لذا اقتضى تبليغه هذا 

االخطار بالنشر.
الكاتب العدل في جنين
أمجد أبو مويس

إخطار
المخط���ر: محمد منصور خليل خزيمية حامل هوية رقم 404381402، وعنوانه: جنين، ش���ارع 

الرازي.
وكيل المخطر: المحامون: د. غس���ان عليان ود. بش���ار دراغمة ود. احمد ديك وأ. حسن ارشيد 

منفردين و/أو مجتمعين، جنين عمارة البريق، الطابق الثاني، بجانب مبنى محافظة جنين.
المخطر إليه: كامل رس���مي فتحي صانوري، حامل هوية رق���م 410852172، وعنوانه: جنين، 
الحارة الش���رقية، البي���ادر، بالقرب م���ن المقبرة الش���رقية، بجانب منزل أب���و قصي الخياط 

)الصانوري(.
موضوع اإلخطار: إخطار للمطالبة بشيك عدد 1 بقيمة 2100 الفان ومائة شيقل فقط ال غير.

الئحة وأسباب اإلخطار
حي���ث انك المخطر اليه قمت بتحرير ش���يك ع���دد 1 لصالح المخطر والش���يك يحمل الرقم 
30000590 وتاريخ استحقاق هذا الشيك 2020/11/20 وقيمته 2100 الفان ومائة شيقل فقط ال 
غير، والشيك مسحوب على البنك الوطني � فرع جنين، وان الشيك المذكور ارتجع دون صرف 
بتاري���خ 2020/11/22م، وذلك لعدم وجود رصيد و/أو لعدم كفاية رصيد و/أو لكون الحس���اب 
الخاص بك مغلق، وعليه فإنني اخطرك أنا المخطر بدفع كامل قيمة الش���يك المذكور لي انا 
المخطر والبالغ قيمته 2100 الفان ومائة شيقل فقط ال غير، خالل عشرة ايام من تاريخ تبلغك 
هذا االخطار واال فإنني س���أقوم بتقديم شكوى بحقك لدى النيابة العامة موضوعها اصدار 
شيك بدون رصيد خالفا الحكام المادة 421 من قانون العقوبات االردني رقم 16 لسنة 1960م 
والتعديل الوارد عليها بموجب االمر العس���كري وإحالتك للمحكم���ة المختصة لمحاكمتك 

وتحصيل كامل حقوقي مضافا اليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
مع فائق االحترام والتقدير

تحريرا بتاريخ: 2021/10/3م.
توقيع المخطر
محمد منصور خزيمية


