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ســقط ســهوا في اعالن صادر عن دائرة تسجيل االراضي في طوباس رقم 

المعاملة (2021/32414) المنشور في جريدة الحياة حيث لم يذكر في االعالن 

اسم البائعه امال توفيق احمد البزور لذا اقتضى التنويه

الخليــل / أعلــن أنــا رياض خميــس فياض صــالح عن فقد بطاقــة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 902589266 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

الخليل / أعلن أنا صهيب نظام عبد الودود ابو الفيالت عن فقد بطاقة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 860162049 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 

بداية رام اهللا في الدعوى رقم 2020/110 حقوق 
الى المدعى عليه: نافذ حسني عبد الرحمن عبد الجواد 967697558 من غزة 

يقتضي حضورك الى محكمة بداية رام اهللا يوم الخميس 2021/12/16 الساعة 9:00 للنظر 

في دعوى حقوق رقم 2020/110 والتي اقامها عليك المدعي سعيد احمد يونس طافش - غزة 

بواســطة وكيلها المحامي نبيل اندريا بندلي مشــحور - رام اهللا نزلــة البريد مكتب المحامي 

نبيل مشــحور رام اهللا نزلة البريد بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي وجاء في اســباب 

الئحة الدعوى ما يلي: 

1. المدعى عليه األول مدين للمدعي بمبلغ وقدره (23500) ثالثة وعشرون ألفا وخمسمائة دوالر 

أمريكي بموجب ســند الدين الصادر عن المدعى عليه األول بتاريخ 2014/10/12 والمصادق 

عليه من نقابة المحامين بقطاع غزة. 

2. المدعى عليه االول من متقاعدي منظمة التحرير الفلسطينية ويتلقى معاشه الشهري من 

المدعى عليها الثانية بواسطة المدعى عليها الثالثة. 

3. اثر تمنع المدعى عليه االول عن ســداد قيمة المديونية المســتحقة في ذمته قام المدعي 

بطرح سند المديونية المنوه إليه للتنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ في محكمة بداية دير البلح في 

قطاع غزة بموجب القضية التنفيذية رقم 2015/27 بتاريخ 2015/5/17. 

4. بتاريخ 2015/12/9 قرر السيد قاضي التنفيذ في محكمة دير البلح وسندا للقضية التنفيذية 

رقــم 2015/27 المنــوه إليها ايقاع الحجز التنفيذي على ربع معاش المدعى عليه االول وجرى 

اشعار هيئة التقاعد الفلسطينية بالقرار المنوه إليه. 

5. بتاريــخ 2018/4/5 وبموجــب الكتــاب رقم 3380/10 اشــعر الســيد رئيس هيئــة التقاعد 

الفلسطينية المدعي بأنه وسندا للقضية التنفيذية 2015/27 المنوه إليه، فإن مديرية الرواتب 

العامة بوزارة المالية بدأت بتنفيذ الحجز التنفيذي بواقع ربع معاش المدعى عليه األول اعتبارا 

من معاش شــهر يونيو 2016 بقيمة 837,73 شــيكل شهريا  وأن الخصم الزال مستمرا حتى 

التاريخ من قبل مديرية الرواتب العامة، وأنه ورد قرار حجز آخر صادر عن السيد قاضي صلح 

ديــر البلح وفقا للقضية التنفيذيــة 2016/242 يقضي أيضا بالحجز على ربع معاش المدعى 

عليه االول، وتمت مخاطبة مديرية الرواتب العامة بوزارة المالية بالخصوص لتنفيذ الحجز على 

أن يوزع ربع المعاش المخصوم على المدعي وطالب الحجز في القضية التنفيذية 2016/242 

لحين تمام سداد المبلغ. 

6. بالرغم من العديد العديد من المراجعات فقط تسنى للمدعي بتاريخ 2019/12/1 قبض ما 

مقداره 600 شيكل ال غير وفقا إلشعار بنك االنتاج الفلسطيني في قطاع غزة أمانات مجلس 

القضــاء االعلى بموجب القيــد 4117923 والمرفق، والجاري تحويلها إلــى بنك االنتاج المنوه 

إليه من المدعى عليه الرابع، هذا بالرغم من أن المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع ملزمين 

قانونا بتحويل قيمة ربع الراتب البالغ 837,73 شيكل شهريا اعتبارا من معاش شهر 2016/6 

وبالحد االدنى نصف المبلغ المنوه اليه البالغ 417 شــيكل شــهريا، طالما أن االقتطاع الشهري 

واجب التحويل مقرر، ومع ذلك لم يتم االلتزام بهذه التحويالت األمر الذي الحق االذى الجسيم 

بخصوص حقوق المدعي بتحصيل قيمة المديونية.

7. الفترة التي كان من الواجب التحويل للمبالغ المحجوزة هي من شــهر 6 لعام 2016 وحتى 

نهاية 2019/12/31 تبلغ 43 شهرا وتبلغ قيمتها المالية 17931 شيكل يحسم منها مبلغ 600 

شيكل الجاري تحويلها وقبضها من المدعي حسبما هو مبين في البند 6 اعاله ليكون مجموع 

المبلغ واجب التحويل حتى ذلك التاريخ مبلغ 17319 شيكل جديد.

8. الصالحية: الدعوى من صالحية المحكمة الموقرة نظرا لماهيتها ولكون المدعى عليهم من 

الثاني إلى السادس يقيمون ضمن منطقة الصالحية. 

9. الطلــب: يلتمــس المدعي تبليغ المدعــى عليهم الئحة هذه الدعــوى ومرفقاتها ودعوتهم 

للمحاكمة ومحاكمتهم وغب االثبات الزام المدعى عليهم من الثاني الى الخامس بسداد مبلغ 

وقدره (17631) ســبعة عشــر ألفا وســتمائة وواحد وثالثين شيكل جديد وتحويلها الى حساب 

المدعي في بنك االنتاج في غزة حسبما هو مبين ادناه وكذلك الزام المدعى عليهم من الثاني 

الى الخامس واعتبارا من تاريخ 2020/1/1 بتحويل قيمة االقســاط المســتحقة شهريا بواقع 

417 شــيكل جديد لحين ســداد كامل رصيد المبلغ المقرر حجزه والبالغ 64319 شــيكل وعلى 

ان يتــم تحويل المبالغ الشــهرية المقررة الى حســاب المدعي في بنــك االنتاج في قطاع غزة 

حســاب رقم 2003090003000003100، هذا مع الزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف 

وأتعاب المحاماة. 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 

الصحــف المحليــة عمــال بالمادة 62 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنيــة والتجارية رقم 2 

لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة بداية رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن-السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا - الرقم: 2020/110 حقوق 
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اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا 
يعلــن للعمــوم انــه تقدم الى دائــرة االراضي رام اهللا الســيد مريــم ومي بنات عبــد الرزاق 

يوسف رستم بواسطة الوكيل حماده سعدات كامل الحج ياسين بموجب الوكالة الخاصة رقم 

2021/23188 بتاريخ 2021/11/7 عدل رام اهللا والوكالة الخاصة رقم 2021/22649 بتاريخ 

2021/10/31 عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفر مالك حوض رقم 44  قطعه 

رقم 73 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة 

ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اســم الموكل (المالك):  مريم ومي بنات عبد الرزاق يوســف رستم حماده سعدات كامل الحج 

ياسين

اسم الوكيل:  حماده سعدات كامل الحج ياسين

دائرة االراضي رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا الســيد منى فضيل حســين عوده بصفته 

الشخصية وبصفتها وكيله عن عايده وجميل ونبيل ابناء فضيل حسين عوده بموجب الوكاالت 

العامة 2018/9745 بتاريخ 2018/5/24 والعامة رقم 2018/4810 بتاريخ 2018/3/14 والعامة 

رقم 2017/12269 بتاريخ 2017/6/29 وجميعها تصديق كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع 

علــى اراضــي ابو قش حوض رقم 1 قطعه رقم 275 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 

باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك):  عايده وجميل ونبيل ابناء فضيل حسين عوده 

اسم الوكيل:  منى فضيل حسين عوده 

دائرة االراضي رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة السماحه العامة 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة المساحة العامة السيد محمد عبد اهللا محمد شيخ بصفته وكيال 

بموجب الوكالة الخاصة رقم 7074 بتاريخ 2021/9/20 الصادر من كاتب عدل وزارة العدل وذلك 

من اجل اخراج قيد في القطعه رقم 24+21 حوض رقم 3 من اراضي بيت اجزا وقطعه رقم 

56+91 حوض رقم 8 من اراضي بدو وقطعه رقم 46 حوض رقم 11 من اراضي بدو ثانيا او 

اصدار نتيجة تحري عن امالك حوض رقم 2 قطعه رقم 33 من اراضي بدو فمن له اعتراض 

على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة المساحة خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا 

االعالن وبخالف ذلك يتم اصدار اخراج القيد سحب االصول وفقا للقانون 

محمد ابراهيم عطيه زهران مالك 

يوسف محمد ابراهيم عطيه وريث 

محمد عبد اهللا محمد شيخ وكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم 7074 صادرة بتاريخ 2021/9/20  

عن كاتب عدل وزارة العدل 

دائرة المساحه 

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطالع العمــوم بانه تقدم الى هذه الدائرة محمد فيــاض نايف حبايبة بصفته الوكيل 

بموجب الوكالة الدورية رقم (14547/2021/460) عدل جنين بتاريخ 2021/11/8  وذلك لتقديم 

معاملة بيع رقم  37639/ج/ 2021 على  قطعة االرض رقم (10) من الحوض رقم (20065) 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: محمد فياض نايف حبايبة

اسم الموكل (المالك):محمد عبد المالك يوسف ابو طعيمه 

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة محمد زكي مصطفى طحاينه بصفته الوكيل 

بموجــب الوكالة الدوريــة رقم (424/2015/8711) عدل جنيــن بتاريخ 2015/9/6 المعطوفة 

علــى العامة 7303/2011/408 عدل جنين 2011/8/10 العامة 7202/2011/408 عدل جنين 

2011/8/7   وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم  37702/ج/ 2021 على  قطعة االرض رقم (22) 

مــن الحــوض رقم (3) 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: محمد زكي مصطفى طحاينه

اسم الموكل (المالك):فريال + نائلة ابناء فؤاد صالح زكارنة 

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة محمد زكي مصطفى طحاينه بصفته الوكيل 

بموجب الوكالة الدورية رقم (424/2015/9748) عدل جنين بتاريخ 2015/10/5 وذلك لتقديم 

معاملــة بيــع رقم  37695/ج/ 2021 على  قطعة االرض رقــم (22) من الحوض رقم (3) من 

اراضي دير غزالة 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 زكي مصطفى طحاينه

اسم الموكل (المالك):فالح فؤاد صالح زكارنة 

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلــن الطــالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة زياد محمود يوســف البــداد بصفته الوكيل 

بموجب الوكالة الدورية رقم (14340/2021/460) عدل جنين بتاريخ 2021/11/3 المعطوفة 

على العامة 1429/2019/443 عدل جنين 2019/2/6 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  37633/ج/ 

2021 على  قطعة االرض رقم (4) من الحوض رقم (32) من اراضي جبعفمن له أي اعتراض 

عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام من تاريخ النشــر واال 

سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: زياد محمود يوسف البداد

اسم الموكل (المالك):محمد ناجح محمد جرار وريم ناجح محمد جرار 

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة وصفي جمال محمد ماليشــة بصفته الوكيل 

بموجــب الوكالة الدورية رقــم (14094/2021/459) عدل جنين بتاريــخ 2021/10/31 وذلك 

لتقديم معاملة بيع رقم  37619/ج/ 2021 على  قطعة االرض رقم (26) من الحوض رقم (20) 

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: وصفي جمال محمد ماليشة

اسم الموكل (المالك):وليد + جمال ابناء محمد يوسف ماليشة 

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلــن الطــالع العمــوم بانه تقدم الى هذه الدائرة شــادي عبد المنعم صديــق رحال  بصفته 

الوكيــل بموجب الوكالــة الدورية رقــم (3061/2021/455) عدل جنين بتاريــخ 2021/3/30  

المعطوفة على الخاصة ســجل 2397 ص 2021/9 س ف عمان بتاريخ 2021/3/18 وبموجب 

الخاصة 3569/2021/455 عدل جنين 2021/4/7 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  37715/ج/ 

2021 على  قطعة االرض رقم (41) من الحوض رقم (8) من اراضي سيلة الظهر 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: شادي عبد المنعم صديق رحال

اسم الموكل (المالك):عبد الحكيم + تيسير + تحسين ابناء عبد اهللا سليم الكيالني 

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة عبد اهللا محمد خليل اشقيقات بصفته الوكيل 

بموجب الوكالة الدورية رقم (12531/2021/459) عدل جنين بتاريخ 2021/9/29 المعطوفة 

على العامة ســجل 2330 صفحة 2020/24 س ف عمان 2020/11/30 وذلك لتقديم معاملة 

بيــع رقــم  37688/ج/ 2021 على  قطعة االرض رقم (27) مــن الحوض رقم (8) 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: عبد اهللا محمد خليل اشقيقات

اســم المــوكل (المالك):عدنان + صالــح + نظمية ابناء محمد صالح ســالمة + امين حمدان 

خليل القرارية 
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دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة االراضي 
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دائرة األراضي يف سلطة األراضي رام اهللا 
رقم امللف:  37382/ج/2021

دائرة األراضي يف سلطة األراضي رام اهللا 
رقم امللف:  37632/ج/2021

دائرة املساحة يف سلطة االراضي 

 رقم املعاملة : 37639/ج /2021

 رقم املعاملة : 37702/ج /2021

 رقم املعاملة : 37695/ج /2021

 رقم املعاملة : 37633/ج /2021

 رقم املعاملة : 37619/ج /2021

 رقم املعاملة : 37715/ج /2021

 رقم املعاملة : 37688/ج /2021

علم وخبر وتبليغ – بالنشر في احدى الصحف المحلية 
صادر عن محكمة بداية بيت لحم هيئة القاضي :هاني 

احمد شاهين في الطلب رقم (2021/172) طلبات حقوقية    
الدعوى العائد لها الطلب دعوى حقوق 2018/458

طالب التبليغ :- المحامية سلوى سامي سليم الحذوة  

المطلوب تبليغه :- -1 عالء إبراهيم علي أبو سرحان – القدس – القدس 

األوراق المبلغة :- الئحة طلب وموعد جلسة 

الجلسة :- يوم االثنين الموافق 2021/11/29  الساعة 9:00

 رئيس القلم 

 تاريخ التحرير:25-/2021/10

 لدى محكمة بداية بيت لحم الموقرة طلب (2021/172)  دعوى حقوق (2018/458)

 المستدعي: صليبا عماد جريس اصوي/ بيت جاال- حامل هوية رقم (852854272)

      وكياله المحاميان سامي الحذوة و/أو سلوى الحذوة مجتمعين و/أو منفردين/ بيت لحم.

 المستدعى ضدهم:  1. عالء ابراهيم علي أبو سرحان/ القدس.

 2. مجلس بلدي بيت جاال بواسطة المفوض بالتوقيع عنه قانوناً/ بيت جاال- المنشية.

 وكيله المحامي جورج أبو ثريدة/ بيت جاال.

  3. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بواسطة من يمثله قانوناً/ رام اهللا.

 وكياله المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم/ الخليل- مجتمعين و/أو منفردين.

 الموضوع: طلب تعديل الئحة الدعوى استناداً ألحكام المادة (1/97) من قانون أصول المحاكمات 

المدنية والتجارية النافذ.

الئحة وأسباب الطلب

1. تــم تقديــم هذه الدعوى للمطالبــة بتعويضات عن أضرار جســدية ناتجة عن حادث طرق 

باإلضافة إلى طلبات أخرى وذلك عن نسبة عجز قدرت حينها ب 5%.

2. أثنــاء الســير في إجــراءات الدعوى وبعد إقامتهــا احتصل المدعي علــى تقرير طبي صادر 

عن اللجنة الطبية المحلية في بيت لحم بتاريخ 2020/9/15 منح المدعي نسبة عجز 10%.

3. إن إحــدى طلبــات المدعي في هذه الدعوى هي المطالبة ببدل فقدان دخل مســتقبلي وإن 

نســبة العجز الممنوحة للمدعي بموجب تقرير اللجنة الطبية المحلية أكبر مما هو مطالب به 

في هذه الدعوى.

 الطلــب: يلتمــس المدعي من محكمتكــم الموقرة إجابة طلبه والموافقــة على تعديل الئحة 

الدعوى فيما يتعلق بالمطالبة ببدل فقدان الدخل المستقبلي والسماح للمدعي بتقديم الئحة 

دعوى معدلة حسب القانون واألصول.

 مع االحترام

  وكيال المدعي المحاميان                                                                                                                  

 سامي الحذوة وسلوى الحذوة

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

11/12 د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادر عن محكمة 
صلح اريحا في الدعوى المدنية رقم 2020/34 

الى المدعى عليه جهاد عوض اهللا حمد ابو زنيد القدس نعلمكم بانه قد اقام ضدكم المدعي 

خليل يعقوب عوض زاهده بواســطة وكالؤه مراد ابو شوشــه و او مريم ابو شوشــة الدعوى 

المدنيــة المرقومــة اعاله موضوعها منع معارضة في منفعــة وبناءا عليه تقرر تبليغك الئحة 

الدعــوى ومرفقاتها وموعد الجلســة المحددة يوم 2022/1/3 الســاعه 9:00 صباحا في احدى 

الصحف المحلية وااللصاق على اخر مكان اقامه وبالتعليق على لوحة اعالنات المحكمة حسب 

القانون حسب القانون وعليك مراجعه قلم محكمة صلح اريحا او ارسال ممثال و او وكيال عنك 

خالل خمســة عشــرة يوما من تاريخ هذا التبليغ  وخالل الدوام الرســمي لالطالع على الئحة 

الدعوى ومرفقاتها وتقديم الئحة جوابية خالل المده المذكورة وبعكس ذلك ستجري محاكمتك 

حضوريا االصول والقانون 

عبد اهللا صالح الدين 

رئيس قلم محكمة صلح اريحا 

دولـــــة فلسطيــــن-السلطة القضائية

محكمة صلح اريحا - الرقم 2020/34 مدني 

11/12 د

11/12 د

اخطار نهائي قبل مباشرة باالجراءات القانونية 
المخطر رفيق فوزي يوسف دحادحة هوية رقم 908296965 رام اهللا 

وكيله المحامي عبد الرحمن دحادحة رام اهللا شارع االرسال عمارة االسراء الطابق الرابع 

المخطر اليها حنا فؤاد خليل غاوي هوية رقم 913491577 العنوان شركة اكسبر شلز للهندسة 

رام اهللا المصيون عمارة القلعه ط4 

الئحة واسباب االخطار 

1. تعلــم ايهــا المخطر اليــه انك قمت بتحرير وتوقيع شــيكات مســحوب على حســابك وفق 

البيانات التاليه 

تاريخ االستحقاق   قيمة الشيك   البنك المسحوب عليه  رقم الشيك  

البنك االسالمي العربي  7000 شيقل     2020/11/15   30000013

البنك االسالمي العربي  7000شيقل      2020/12/15   30000014

2. بتاريخ االســتحقاق المذكور اعاله تم عرض الشــيك الموصوف اعاله على البنك المسحوب 

عليه وفق االصول 

3. اعيد الشيك الموصوف اعاله دون صرف لعدم كفاية الرصيد االمر الذي يشكل جرما يعاقب 

عليه قانون العقوبات الساري المفعول وتعديالته 

انني بوكالتي عن المخطر اخطرك ان تبادر الى دفع قيمة الشــيكات الموصوف اعاله والبالغة 

قيمتها 14000اربعه عشــر الف شيقل الى موكلي المخطر خالل عشرة ايام من تاريخ تبلغك 

هذا االخطار وبخالف ذلك فاننا سنضطر التخاذ كافة االجراءات القانونية بحقك الحقوقية منها 

والجزائية والزامك بدفع المبلغ الذكور اعاله مضافا اليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام االمر الذي الزلتما في غنى عنه 

وكيل المخطر 

المحامي عبد الرحمن دحادحة 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر 
عن دائرة تنفيذ رام اهللا    رقم القضية: 2021/6119

الى المدين المحكوم عليه: ورثة اسماعيل محمود اسماعيل عميره البيرة 

اخبرك بان الدائن المحكوم له غسان محمود محمد سماعنه 928228782 نابلس قد ابرز لهذه 

الدائرة شيكات تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ 5000 شيقل لذلك فانه يتوجب 

حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اسبوعين من تاريخ هذا 

االعــالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب االصــول واذا لم تبادر 

بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ

علم وخبر وتبليغ بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
محكمة الهيئات المحلية - دورا  في الدعوى رقم 2020/128 

جنح  نيابة دورا تحقيق 2020/1404 (2020/11/1) 
هيئة القاضي: بسام الرزيقات 

طالب التبليغ: الحق العام بلدية دورا 

المطلوب تبليغه: علي محمد سالم عمرو 965083280 - دورا - العباهر 

االوراق المبلغة: موعد الجلسة القادمة 

الجلسة يوم الخميس الموافق 2021/11/18 الساعة 9:00 

رئيس القلم 

علم وخبر وتبليغ بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 

محكمة الهيئات المحلية - دورا  في الدعوى رقم 2021/99 جنح  

نيابة دورا تحقيق 2021/981 (2020/8/12) 
هيئة القاضي: بسام الرزيقات 

طالب التبليغ: الحق العام - بلدية دورا بواسطة ممثلها القانوني 

المطلوب تبليغه: رسمية محمد عبد اهللا عقيلي 984751677 - دورا - احنينة 

االوراق المبلغة: موعد الجلسة القادمة 

الجلسة يوم الخميس الموافق 2021/11/18 الساعة 9:00 

رئيس القلم 

علم وخبر وتبليغ بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 

محكمة الهيئات المحلية - دورا  في الدعوى رقم 2021/97 جنح  

نيابة دورا تحقيق 2021/967 (2021/8/10) 
هيئة القاضي: بسام الرزيقات 

طالب التبليغ: الحق العام بلدية دورا بوساطة ممثلها القانوني 

المطلوب تبليغه: يوسف سعيد اسماعيل درابيع 984760595 - دورا - وسط البلد 

االوراق المبلغة: موعد الجلسة القادمة 

الجلسة يوم الخميس الموافق 2021/11/18 الساعة 9:00 

رئيس القلم 

علم وخبر وتبليغ بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 

محكمة الهيئات المحلية - دورا  في الدعوى رقم 2019/94 جنح 

نيابة دورا تحقيق 2019/1165 (2019/6/30) 
هيئة القاضي: بسام الرزيقات 

طالب التبليغ: الحق العام بلدية دورا بواسطة ممثلها القانوني 

المطلوب تبليغه: محمد جبر حسن ابو طعيمة 983023797 - دورا - ابو هالل 

االوراق المبلغة: موعد الجلسة القادمة 

الجلسة يوم الخميس الموافق 2021/11/18 الساعة 9:00 

رئيس القلم 

علم وخبر وتبليغ بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
محكمة الهيئات المحلية - دورا  في الدعوى رقم 2021/101 

جنح  نيابة دورا تحقيق 2021/983 (2021/8/12) 
هيئة القاضي: بسام الرزيقات 

طالب التبليغ: الحق العام بلدية دورا بواسطة ممثلها القانوني 

المطلوب تبليغه: فواز احمد راشد العرب 979745379 - دورا - الصليب  

االوراق المبلغة: موعد الجلسة القادمة 

الجلسة يوم الخميس الموافق 2021/11/18 الساعة 9:00 

رئيس القلم 
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 وفد من الجامعة زار إقليم حركة فتح في محافظة نابلس 

«نابلس: القدس المفتوحة» تفتتح معرض صور «حكاية قائد ومسيرة شعب»
الجديدة-  الحيــاة  نابــس- 

افتتح محافظ نابلس اللواء 

ورئيس  رمضــان،  إبراهيم 

مجلس أمناء جامعة القدس 

المفتوحة م. عدنان سمارة، 

ورئيس الجامعة أ. د. يونس 

عمرو، امس، معرض صور 

في الذكرى الـ (17) الستشهاد 

القائــد ياســر عرفــات «أبو 

عمــار»، والذكــرى الـــ (33) 

إلعــالن االســتقالل، بفــرع 

المفتوحة  القــدس  جامعــة 

في نابلس.

بعنــوان  المعــرض  وأقيــم 

ومســيرة  قائــد  «حكايــة 

شعب»، نظمه مجلس اتحاد 

الشــبيبة  وحركــة  الطلبــة 

الطالبية في قاعة األنشطة 

بفــرع الجامعــة، حيث ألقى 

الطلبــة قصائــد مــن تراث 

الراحل «أبو عمار».

وتجــول الحضور فــي أرجاء 

المعــرض، واطلعــوا علــى 

الصور التــي تعكس نضال 

الشعب الفلسطيني في زمن 

القائد أبو عمار، من بيروت، 

إلــى تونــس، ثــم عودتــه 

إلى أرض الوطــن وحصاره 

فــي مدينــة رام اهللا، حتــى 

استشهاده. وقال أ. د. عمرو: 

إن «جامعة القدس المفتوحة 

والمؤتمنة  األمينة  ســتبقى 

على الثوابت الفلسطينية»، 

مرحباً بكل الحضور، وشاكراً 

كل من دعم الجامعة ووقف 

إلى جانبها.

جامعــة  «ســتبقى  وتابــع: 

منظمــة التحريــر وجامعــة 

الشهيد ياســر عرفات تجدد 

عهــد  علــى  بأنهــا  العهــد 

ألسرانا  وحاضنة  الشــهداء، 

البواســل، ولكل أبناء شعبنا 

الراغبين في التعليم».

بحضــور  االفتتــاح  وجــرى 

محافظــة  مــن  شــخصيات 

نابلس، وعلى رأسهم: محمد 

حمدان أمين سر إقليم حركة 

فتح فــي نابلــس، وأعضاء 

لجنة اإلقليم، والعميد محمد 

نزال مدير األمن الوقائي في 

المحافظة، وعضو المجلس 

الثوري أ. كفاح حرب، ومدير 

أ.  بنابلس  اإلعــالم  مديرية 

عدلي  وم.  جوابــرة،  ناصــر 

يعيــش نائب رئيــس لجنة 

مبنــى فــرع نابلــس. ومن 

مجلــس  عضــو  الجامعــة: 

األمنــاء د. حســين األعــرج، 

الجامعــة  رئيــس  ونائــب 

للمســؤولية المجتمعية أ. د. 

يوســف ذياب عــواد، ومدير 

فــرع نابلــس د. ســهيل أبو 

ميالة، ومن حركة الشــبيبة 

الطالبيــة أحمــد حجة، ومن 

مجلس اتحاد الطلبة عصام 

الرياحي.

وزار وفد من جامعة القدس 

رئيس  برئاســة  المفتوحة، 

مجلــس األمنــاء م. عدنــان 

ســمارة، ورئيس الجامعة أ. 

د. يونس عمرو، مقر إقليم 

حركــة فتــح فــي محافظة 

نابلس.  وكان في استقبال 

الوفــد محمد حمــدان أمين 

ســر إقليــم حركــة فتح في 

محافظــة نابلــس، وأعضاء 

المجلس  وعضــوة  اإلقليم، 

الثوري األخت كفاح حرب. 

الوفد:  مخاطباً  وقال حمدان 

«نعبر عن اعتزازنا وافتخارنا 

المفتوحة  القــدس  بجامعة 

التي شــكلت رافعــة وطنية 

خاص،  بشــكل  لحركة فتح 

ونتعــاون مع جامعة القدس 

مجــاالت  فــي  المفتوحــة 

عديدة، ونقدم شــكرنا لكم 

كجامعــة علــى دوركم في 

خدمة الحركة الوطنية».

وأضــاف حمــدان أن «لجنــة 

أمامها مفاصل  اإلقليم كان 

مهمة منذ انتخابها، والقائمة 

التي تم اختيارها كانت قائمة 

متناسقة، وبعد ذلك انتقلت 

لدعــم أهالــي حي الشــيخ 

جراح، ثم أسرى النفق الذين 

األمنية.  المنظومــة  ضربوا 

وفي كل هذه األحداث، لعبنا 

دوراً مهماً في كل الفعاليات 

لدعــم أبنــاء شــعبنا ودعم 

قيادتنا، ونعمل من أجل دعم 

حركــة فتح فــي االنتخابات 

المحلية المقبلة». 

وقال م. عدنان سمارة: «إننا 

كأبناء لحركة فتح، سعيدون 

بهذا اللقاء في مقر اإلقليم، 

كل  بســماع  ســعيد  نــا  وأ

مالحظات إخواننا. أشــكركم 

االســتقبال»،  حســن  علــى 

وتابــع: «إن جامعــة القدس 

المفتوحة هي جامعة القادة، 

وجامعــة أبو عمــار، وجامعة 

الكل الفلسطيني، والحارس 

األميــن عليهــا هــو األخ أبو 

مازن».

وقال أ. د. يونس عمرو: «إن 

حركة فتح نجحــت في خلق 

الــروح األخوية بيــن أبنائها، 

الفتحاويين  مــن  والمطلوب 
لرفعة  دؤوب  بشــكل  العمل 

الحركة، فنحن نعتز بقيادتنا 

العظيمــة الممثلة بشــخص 

الرئيــس أبو مازن، بمواقفه 

الثابتة على حقوق شعبنا». 

وقال إن «إخواننا في األقاليم 

وعلى رأسهم إقليم نابلس، 

هم علــى اتصــال دائم مع 

الشــارع، ويجــب أن يمثلــوا 

«فتح» خيــر تمثيل بعملهم 

وبسلوكهم وبنضالهم». 

وحضــر اللقــاء مــن جامعة 

القــدس المفتوحــة: نائــب 

رئيس الجامعة للمســؤولية 

المجتمعية أ. د. يوسف ذياب 

نابلس  فــرع  ومدير  عــواد، 

د. ســهيل أبو ميالة، وعضو 

مجلــس األمنــاء د. حســين 

األعرج.

 «فتح» في إسبانيا تحيي

 الذكرى الـ 17 الستشهاد
 الرئيس ياسر عرفات

 مدريد- وفا- أحيت حركة «فتح» إقليم إسبانيا، 

منطقة مدريد الذكرى الـ17 الستشهاد الرئيس 

ياسر عرفات.

وأقيمت مراســم إحياء الذكرى في مقر ســفارة 

دولة فلسطين لدى مدريد، بحضور سفراء الدول 

العربية والصديقة، وأبناء الجالية الفلسطينية 

واإلسبان المناصرين لقضيتنا الفلسطينية.

واســتهلت المراســم بتقرير عن حياة أبو عمار 

تاله عــزف الســالمين الوطنيين الفلســطيني 

واإلســباني، والوقوف دقيقــة صمت على أرواح 

شهداء شعبنا .

وألقى كل من أحمــد معروف كلمة حركة فتح، 

ونضــال الحاج في كلمــة الجبهة الديمقراطية، 

ثم كلمة سفارة فلسطين ألقتها القائم بأعمالها 

صفــاء مهلــوس، تحدثــوا خاللها عن مســيرة 

الشهيد أبو عمار، كما تم عرض فيلم تسجيلي 

عن حياته ومسيرته.


