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Sunday    28     November    2021 -  No. 9336 محليات4

ورد خطــأ فــي إعالن فقــدان هوية كلثوم عــوض علي أبو الرب المنشــور 

فــي الحياة، حيث ورد الرقــم (977650136) والصحيــح (977650126) لذا 

اقتضى التنويه.

ورد خطأ في إعالن أراضي جنين رقم 2020/11750 معلن في جريدة الحياة 

بتاريــخ 2020/8/13 ، حيث تم ذكر اســم الوكيل معاذ محمود أحمد محمود 

والصحيح هو محمد محمود أحمد محمود ، وورد خطأ آخر في نفس اإلعالن، 

حيث تــم ذكر الوكالة الخاصــة رقم 4740/2017/432 عــدل جنين بتاريخ 

10/5/2017 والصحيح هو الوكالة العامةرقم 4740/2017/432 عدل جنين 

بتاريخ 10/5/2017 ؛ لذا اقتضى التنويه .

أعلن انا سمير رائد عيسى سميرات عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 

تحمــل الرقــم ٨٥٤٨٦٣٥٤٥  الرجــاء ممن يعثر عليها تســليمها إلى أقرب 

مركز شرطة وله الشكر.

أعلــن انا صائب علي ابراهيم ابوعراك عن فقد بطاقة هويتي الشــخصية 

التي تحمل الرقم ٤٠٤٧٢٤٤٤٥ الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها إلى أقرب 

مركز شرطة وله الشكر.

جنيــن - أعلــن أنا محمود محمد فياض بشــناقمن ســكان رمانة عن فقدان 

هويتــي رقــم (945489243)الرجــاء ممن يجدها تســليمها ألقــرب مركز 

شرطة وله الشكر.

فقدان تصريح اسرائيلي لزيارة سجن ريمون
جنين - أعلن أنا احمد يوســف نمر خطيب من ســكان يعبد/ الخلجان هوية رقم (852607704)

عن فقدان تصريح اسرائيلي لزيارة سجن ريمونالرجاء ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة 

وله الشكر.
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بدون إجحاف بالحقوق
إخطار نهائي

قبل المباشرة باإلجراءات القانونية
 المخطرة: شركة الميمي لعالم االخشاب المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة لدى مراقب 

الشركات تحت الرقم (562515932)  –البيرة – المنطقة الصناعية.

المخطر إليهم: 1. شــركة بست تشــويس للتصنيع وتجارة االدوات المنزلية م.خ.م والمسجلة 

لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562592006)/ رام اهللا.

 2. مهند محمود محمد أبو عين حامل هوية رقم (906303805).

 3. مجد محموج محمد أبو عين حامل هوية رقم (908303522).

بصفتهم الشخصية وبصفتهم المفوضين بالتوقيع عن الشركة المخطر اليها االولى وبصفتهم 

الموقيعن على شيكات موضوع االخطار.

الوقائع:

1 - تعلم بأنك قد حررت/وقعت لمصلحة المخطرة الشيكات التالية:

البنك المسحوب عليه تاريخ اإلستحقاق قيمة الشيك  رقم الشيك   الرقم 

البنك االستثمار الفلسطيني 2021/10/31 6000 شيقل   30000353  .1

البنك االستثمار الفلسطيني 2021/09/30 6000 شيقل    30000352  .2

 2 - لدى عرض الشيكات الموصوفة اعاله على البنك المسحوب عليه أعيدت دون صرف لعدم 

وجود رصيد و/أو لعدم كفايته و/أو لكون الحساب مغلق، األمر الذي يشكل جرماً يعاقب عليه 

قانون العقوبات الساري المفعول.

3 - إننا نخطرك ألن تبادر إلى دفع قيمة/مقابل الشيكات الموصوفة أعاله والبالغ قيمتها (12000 

شيقل) اثنا عشر الفاً شيقل إلى المخطرة خالل عشرة أيام من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار، وبخالف 

ذلك فإننا سنضطر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية الحقوقية منها والجزائية بحقك مع إلزامك 

بدفع المبلغ المذكور أعاله مضافاً إليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية 

من تاريخ اإلستحقاق وحتى السداد التام، األمر الذي ال زلت في غنى عنه.

 مع اإلحترام،،،

المفوض بالتوقيع عن الشركة المخطرة

عبد الحميد عبد الرحمن عبداهللا ميمي 

بدون إجحاف بالحقوق

إخطار نهائي

قبل المباشرة باإلجراءات القانونية
 المخطرة: شركة الميمي لعالم االخشاب المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة لدى مراقب 

الشركات تحت الرقم (562515932)  –البيرة – المنطقة الصناعية.

المخطر إليه: موسى ياسين أحمد فرعون حامل هوية رقم (943338350) عنوانه لغايات التبليغ 

رام اهللا- العيزرية- االسكان القديم.

الوقائع:

1 - تعلم بأنك قد حررت/وقعت لمصلحة المخطرة الشيكات التالية:

البنك المسحوب عليه تاريخ اإلستحقاق قيمة الشيك  رقم الشيك   الرقم 

البنك العربي  2019/11/25 1000 شيقل   31964689  .1

البنك العربي 2019/10/25 1000 شيقل    31964688  .2

البنك العربي 2019/04/25 1000 شيقل   31964684  .3

 2 - لدى عرض الشيك الموصوف اعاله على البنك المسحوب عليه أعيد دون صرف لعدم وجود 

رصيد و/أو لعدم كفايته و/أو لكون الحساب مغلق، األمر الذي يشكل جرماً يعاقب عليه قانون 

العقوبات الساري المفعول.

-3 إننا نخطرك ألن تبادر إلى دفع قيمة/مقابل الشــيك الموصوف أعاله والبالغ قيمتها (3000 

شيقل) ثالثة االف شيقل إلى المخطرة خالل عشرة أيام من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار، وبخالف 

ذلك فإننا سنضطر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية الحقوقية منها والجزائية بحقك مع إلزامك 

بدفع المبلغ المذكور أعاله مضافاً إليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية 

من تاريخ اإلستحقاق وحتى السداد التام، األمر الذي ال زلت في غنى عنه.

 مع اإلحترام،،،

المفوض بالتوقيع عن الشركة المخطرة

عبد الحميد عبد الرحمن عبداهللا ميمي 

اعالن 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي طولكرم

السيد/ة حسام مصطفى محمود عبدة

وذلك بصفتة وكيال/خاصا/دوريا بموجب الوكالة -

الدورية                                          رقم (89/2021) صفحة 2539       تاريخ  2021/11/17

الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين في عمان وذلك بمعاملة بيع على اراضي عنبتا حوض 

رقم 8540 قطعة رقم 34 

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام 

من تاريخ النشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول وفقا للقانون .

اسم الموكل (المالك): عبد الكريم عبد الرحمن حسن القبشاوي 

اسم الوكيل : حسام مصطفى محمود عودة 

دائرة اراضي طولكرم

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
37874/ج/2021

يعلــن الطــالع العمــوم أنه تقدم لهــذه الدائرة راغب ســليمان راغب محاميــد ، بصفته وكيال 

بموجــب الوكالة الدورية رقم 460/2021/14520عدل جنين  بتاريخ 8/11/2021والمعطوفة 

علــى الخاصــة 456/2021/4143 عــدل جنين بتاريــخ 18/4/2021 المعطوفــة على الخاصة 

440/2018/9256 عدل جنين بتاريخ 5/9/2018 .

وذلــك لتقديــم معاملــة بيع أراضي رقــم 37874/ج/2021على القطعة رقــم 40     حوض 8   

من أراضي جلبون.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: راغب سليمان راغب محاميد .

اسم الموكل «المالك «: أحمد غالب محمود غانم .

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية
39589/ج/2021

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة باسل نصري موسى أبو الرب ، بصفته وكيال بموجب 

الوكالــة الدورية رقم 460/2021/15240 عدل جنين  بتاريخ 23/11/2021 والمعطوفة على 

الخاصة 458/2021/8237 عدل جنين بتاريخ 12/7/2021 .

وذلــك لتقديــم معاملة بيــع أراضي رقــم 39589/ج/2021علــى القطعة رقــم (12) + (10)  

حوض34   من أراضي قباطية.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: باسل نصري موسى أبو الرب .

اسم الموكل «المالك «: محمد صادق مصطفى حاج صالح ، جرير خالد صادق ياسين ، كامل 

أحمد كامل أبو زيد .

دائرة تسجيل أراضي قباطية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين

39784/ج/2021
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فراس لطفي محمد عابد ، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 8500/2021/458عدل جنين  بتاريخ 15/7/2021 المعطوفة على الخاصة 

6970/2021/457 عــدل جنيــن بتاريخ 17/6/2021المعطوفة على العامة ســجل رقم 2402 

صفحة 2021/12 سفارة فلسطين بعمان 31/3/2021 .

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 39784/ج/2021على القطعة رقم 11  حوض15   من 

أراضي برقين.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: فراس لطفي محمد عابد.

اســم الموكل «المالك «: زهية ذياب نمر خلف، (ســامر +عبير +غدير +تغريد +هيا +هبة 

أبناء مصطفى صالح الصباح) .

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين

39744/ج/2021
يعلــن الطــالع العمــوم أنه تقدم لهــذه الدائــرة أيمن صالــح إبراهيم القــرم ، بصفته وكيال 

بموجــب الوكالة الدوريــة رقم 7560/2020/452عدل جنين  بتاريــخ 16/9/2020 المعطوفة 

على العامــة11307/2017/436 عدل جنين بتاريخ 8/11/2017والدورية12535/2021/459 

عــدل جنين بتاريــخ 29/9/2021 المعطوفة على العامة 6260/2021/456 عدل جنين بتاريخ 

. 7/6/2021

وذلــك لتقديم معاملة بيع أراضــي رقم 39744/ج/2021على القطعة رقم 32  حوض3   من 

أراضي ام التوت.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: أيمن صالح إبراهيم القرم.

اسم الموكل «المالك «: عبدالرحمن سعيد خليل عالونة، محمد سعيد خليل عالونة .

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية

39796/ج/2021
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة رائد ناصر عبد الرحمن عبيدي ، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الخاصة رقم 14039/2019/449عدل جنين  بتاريخ 17/12/2019.

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 39796/ج/2021على القطعة رقم 42  حوض14   من 

أراضي قباطية.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: رائد ناصر عبد الرحمن عبيدي.

اسم الموكل «المالك «: أحمد خالد محمد عساف .

الحصص المباعة: كامل حصص موكلي للمذكور أعاله .

دائرة تسجيل أراضي قباطية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية

39789/ج/2021
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فــداء غازي عبد الرحمن أبو الرب ، بصفته وكيال 

بموجب الوكالة الدورية رقم 7505/2021/457عدل جنين  بتاريخ 29/6/2021 .

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 39789/ج/2021على القطعة رقم 34  حوض24   من 

أراضي قباطية  .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب.

اسم الموكل «المالك «: أيوب حسين خالد أبو خالد، (مصعب +نسرين +شفا +شيرين +رامية 

+وفاء +رابعة +فرح +هناء أبناء وبنات أيوب حسين أبو خالد)، (حسن +شادية +رابعة أبناء 

وبنات عبد الرحمن مصطفى زكارنة) .

دائرة تسجيل أراضي قباطية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية
39765/ج/2021

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فــداء غازي عبد الرحمن أبو الرب ، بصفته وكيال 

بموجب الوكالة الدورية ســجل رقم 2523 صفحة رقم 2021/87 ســفارة فلسطين في عمان 

بتاريخ 25/10/2021 .

وذلــك لتقديم معاملة بيع أراضــي رقم 39765/ج/2021على القطعة رقم 19  حوض7   من 

أراضي تلفيت.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب .

اسم الموكل «المالك «: مهند فريد محمود الرشيد .

دائرة تسجيل أراضي قباطية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي عرابة

39655/ج/2021
يعلــن الطــالع العمــوم أنــه تقــدم لهــذه الدائــرة محمد جميــل نايف غنــام ، بصفتــه وكيال 

بموجــب الوكالــة الدورية رقــم 453/2020/9692 عدل جنين بتاريــخ 4/11/2020 والدورية 

1986/2020/12494 عدل نابلس بتاريخ 8/11/2020 .

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 39655/ج/2021على القطعة رقم 41  حوض23   من 

أراضي جبع.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: محمد جميل نايف غنام.

اســم الموكل «المالك «: (نواف +زيدان +ياســر +عزام +محمد +بركات +عرفات +بحرية 

+حربية +خضره أبناء جميل أمين الفشافشة) .

الحصص المباعة: حسب الدورية .

دائرة تسجيل أراضي عرابة

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي عرابة

39609/ج/2021
يعلــن الطــالع العموم أنه تقــدم لهذه الدائرة مؤيد محمد أحمد عبيــد ، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 459/2021/13978 عدل جنين بتاريخ 27/10/2021.

وذلــك لتقديــم معاملة بيع أراضي رقــم 39609/ج/2021على القطعــة رقم 196  حوض32   

من أراضي كفر راعي.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: مؤيد محمد أحمد عبيد.

اسم الموكل «المالك «: محمود سمير فارس عبيد .

الحصص المباعة: حسب الدورية .

دائرة تسجيل أراضي عرابة

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية

38668/ج/2021
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة حســام فريد صالح سمارة ، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 13678/2021/459 عدل جنين بتاريخ 21/10/2021 .

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 38668/ج/2021على القطعة رقم 33  حوض15   من 

أراضي سيريس.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: حسام فريد صالح سمارة.

اسم الموكل «المالك «: حكم إبراهيم أحمد محمود .

دائرة تسجيل أراضي قباطية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية
39681/ج/2021

يعلــن الطــالع العموم أنه تقــدم لهذه الدائرة عروب نهاد عبد الرحيــم ربايعة ، بصفته وكيال 

بموجــب الوكالة الخاصة  رقم 11250/2021/459 عدل جنين بتاريخ 6/9/2021 والمعطوفة 

على الوكالة العامة رقم ســجل 2465/ صفحة 2021/37 الصادرة عن ســفارة فلســطين في 

عمان بتاريخ 1/8/2021 .

وذلــك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 39681/ج/2021على القطعة رقم 70  حوض16 حي 

رقم 1 من أراضي ميثلون.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: عروب نهاد عبد الرحيم ربايعة.

اسم الموكل «المالك»:غسان علي محمد ربايعة , (نعمان + مروان +أحمد +محمود +حسام 

+فراس+ نايفة + نجية أبناء وبنات علي محمد ربايعة).

دائرة تسجيل أراضي قباطية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية

39638/ج/2021
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عبد الغفار كامل حســن أبو الرب ، بصفته وكيال 

بموجب الوكالة الدورية رقم 6117/2017/433 عدل جنين بتاريخ 4/7/2017المعطوفة على 

الوكالة الخاصة رقم 1916/2013/414 عدل جنين بتاريخ 13/3/2013 .

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 39638/ج/2021على القطعة رقم 24  حوض42   من 

أراضي قباطية.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: عبد الغفار كامل حسن أبو الرب.

اسم الموكل «المالك «: وليد أسعد إبراهيم اللحام .

دائرة تسجيل أراضي قباطية
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دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن
11/26 د
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د 11/26

أ

دولـــــة فلسطيــــن

د 11/26

أ

دولـــــة فلسطيــــن

د 11/26

أ

دولـــــة فلسطيــــن

د 11/26

أ

دولـــــة فلسطيــــن

د 11/26

أ

دولـــــة فلسطيــــن

د 11/26

أ

دولـــــة فلسطيــــن

11/26 د

أ
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د 11/26

أ

دولـــــة فلسطيــــن

د 11/26

أ

دولـــــة فلسطيــــن

11/26 د

أ

دولـــــة فلسطيــــن

11/26 د

أ
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د 11/26

أ
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سلطة األراضي

دولة فلسطني
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دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة االراضي  طولكرم
رقم امللف : 39675/ج/2021

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

إخطار تنفيذي بالنشر في إحدى الصحف المحلية صادر عن 
دائرة تنفيذ جنين رقم القضية 2021/5317 سجل تنفيذ

إلــى المديــن/ المحكوم عليــه: إيهاب ظافر فوزي ســموديهوية رقــم: (853795797) –جنين 

–األلمانية.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: شركة محطة الزبابدة جنين الحديثة للمحروقات (562300327)/

جنين  .

قد أبرز إلى هذه الدائرة شيك تحمل توقيعك وبصمتك ومستحقة األداء بمبلغ (100000 شيقل 

إسرائيلي)، ومرفق صورة عنهالإلطالع.

لذلك يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من 

تاريخ هذا اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول، وإذا لم 

تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ

إخطار تنفيذي بالنشر في إحدى الصحف المحلية صادر عن 
دائرة تنفيذ جنين رقم القضية2021/7547 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: فيصل غازي حســين ياســين هوية رقم: (904531779) –جنين 

–عانين.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: سيف الدين عصام عبداهللا ياسين (859792335)/جنين  

قد أبرز إلى هذه الدائرة شيك تحمل توقيعك وبصمتك ومستحقة األداء بمبلغ (41998 شيقل 

إسرائيلي)، ومرفق صورة عنهالإلطالع.

لذلك يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من 

تاريخ هذا اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول، وإذا لم 

تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ

إخطار تنفيذي بالنشر في إحدى الصحف المحلية صادر عن 
دائرة تنفيذ جنين رقم القضية2021/7462 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: فيصل غازي حســين ياســين هوية رقم: (904531779) –جنين 

–عانين.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: سيف الدين عصام عبداهللا ياسين (859792335)/جنين  

قد أبرز إلى هذه الدائرة شيك تحمل توقيعك وبصمتك ومستحقة األداء بمبلغ (44000 شيقل 

إسرائيلي)، ومرفق صورة عنهالإلطالع.

لذلك يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من 

تاريخ هذا اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول، وإذا لم 

تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ

إخطار تنفيذي بالنشر في إحدى الصحف المحلية صادر عن 
دائرة تنفيذ جنين  رقم القضية 2019/4553 سجل تنفيذ

إلــى المديــن/ المحكــوم عليه: -1 شــركة هيلبــرز للبنــاء والمقــاوالت  - رام اهللا – البيرة -2 

زياد هاشــم عبيد ياســين (942318577)– رام اهللا – البيرة -3 شــهاب ناجح رشــدي معطان 

(852586411) –رام اهللا –البيرة.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: هشام هاشم محمد حرباوي (944860311)/الخليل.

قد أبرز إلى هذه الدائرة شيك تحمل توقيعك وبصمتك ومستحقة األداء بمبلغ (20800 شيقل 

إسرائيلي)، ومرفق صورة عنهالإلطالع.

لذلك يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من 

تاريخ هذا اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول، وإذا لم 

تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ

علم وخبر وتبليغ بالنشر في إحدى الصحف المحلية  
صادر عن محكمة تنفيذ جنين هيئة القاضي :عماد 

ثابت في الدعوى رقم  2621\2021تنفيذ
طالب التبليغ:المحكمة 

المطلوب تبليغه:أحمد فاروق خالد أبو بكر (411447642) – جنين –يعبد .

األوراق المبلغة: موعد جلسة .

الجلسة: يوم الخميسالموافق 2022/1/13 الساعة 9 .

   توقيع مأمور التنفيذ
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دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن
دولـــــة فلسطيــــن
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السلطة القضائية
السلطة القضائية

السلطة القضائية
السلطة القضائية

السلطة القضائية-محكمة تنفيذ جنني

11/26 د

11/26 د

11/26 د

11/26 د

11/26 د

11/26 د

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن  محكمة جنين الشرعية 
– يعبد في الدعوى أساس 2021/59

إلى المدعى عليه/ أحمد حسام زكي عيسى من كفرراعي وسكان كندا

يقتضي حضورك إلى محكمة جنين الشرعية – يعبد وذلك يوم اإلثنين الواقع في 2021/12/27م 

في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك من أجل النظر في الدعوى أساس 2021/59 وموضوعها/ 

نفقة زوجة المقامة عليك من قبل المدعية زوجتك بصحيح العقد الشرعي / حنين جمال محمود 

عطاطري من يعبد وسكانها.

فــإذا لــم تحضر في الوقت المعين أو تعتذر أو لم ترســل وكيالً عنــك يجري بحقك المقتضى 

الشرعي حسب األصول.

وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول تحريراً في 1443/4/19هـ وفق 2021/11/24م .

 إيهاب عبد اهللا عبد المحسن السكافي

قاضي محكمة جنين الشرعية – يعبد

دولـــــة فلسطيــــن
د 11/26

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
قاضي القضاة

احملاكم الشرعية
محكمة جنني الشرعية – يعبد 

 ماذا يريد االحتالل من مدارس اللبن والساوية؟
نابلس– الحياة الجديدة– 

السويطي-  شحرور  رومل 

االحتالل  قــوات  تواصــل 

المســتوطنين  وقطعــان 

مــن  يــد  لعد ا تنفيــذ 

االعتداءات واعمال العربدة 

للبــن  ا مــدارس  بحــق 

الشرقية والساوية جنوب 

نابلس، وبخاصة «مدرسة 

الثانوية  اللبــن  الســاوية 

المختلطــة» الواقعة على 

بيــن  الرئيســي  الشــارع 

نابلس ورام اهللا.

فــي اتصــال هاتفي، أكد 

نصــر ابــو كــرش مديــر 

تربيــة جنــوب نابلــس لـ 

أن  الجديــدة»  «الحيــاة 

يســعون  المســتوطنين 

للســيطرة علــى محيــط 

مــدارس اللبــن المحاطة 

بــآالف الدونمات، بشــكل 

تدريجي، من خالل عرقلة 

سير العملية التعليمية عن 

طريــق بث الذعــر والهلع 

في قلوب طلبة المدارس 

الثــالث، وهــي الســاوية 

الثانوية للبنات، الســاوية 

اللبن الثانوية المختلطة، 

واللبــن الثانويــة للبنات، 

تحت حماية وحراسة قوات 

االحتالل.

وأشــار أبــو كــرش الــى 

الواضــح  مــن  بــات  أنــه 

أن االحتــالل يريــد إخالء 

ة  لســيطر ا و لمنطقــة  ا

بشــكل أو بآخر على آالف 

االراضي  مــن  الدونمــات 

من  الخصبــة،  الزراعيــة 

العربــدة  اعمــال  خــالل 

بحق  االعتــداءات  وتنفيذ 

التــي  المــدارس  طلبــة 

المباشر  االعتداء  تشــمل 

ومنع الحركة، سواء السير 

على الشــارع الرئيسي أو 

منع الطلبــة من الوصول 

الى مدارسهم. 

يمنع  االحتالل  ان  وأوضح 

«مــن  الطلبــة  وصــول 

الجنسين» إلى مدارسهم 

الرئيســي  الشــارع  عبــر 

العام بشكل شبه يومي، 

مــا يضطرهــم لســلوك 

طرق وعرة، وتزيد معاناة 

الطلبة في موسم الشتاء. 

وأكد أن الطلبة يتعرضون 

لالحتجاز لساعات وأحيانا 

إلــى  إضافــة  لالعتقــال 

المســتمرة  االقتحامــات 

للمدرسة واالعتداء عليها 

بقنابــل الغاز، وقد أصيب 

نحــو 20 طالبــا الخميس 

الفائــت بحــاالت اختنــاق 

شديد اضافة الى 3 طالب 

بالرصاص المعدني. 

ونــوه ابــو كــرش الى ان 

يستهدف  االحتالل  جيش 

إلقاء  بدعــوى  المــدارس 

مركبــات  علــى  حجــارة 

ل  خــال طنين  لمســتو ا

العــام  الشــارع  عبورهــا 

المجاور للمدرسة، مؤكدا 

االعتــداءات  غالبيــة  أن 

االســرائيلية تقع دون أن 

اعمال  أيــة  هنــاك  تكون 

مناهضة لالحتالل، سواء 

من المدارس او خارجها.

وقــال أن من بيــن األمور 

مســتوطني  تزعج  التــي 

على  المقامــة  «عيليــه» 

والتي  المواطنين  اراضي 

مــدارس  مقابــل  تقــع 

اللبن، العلَم الفلسطيني، 

وصــوت الســالم الوطني 

الفلسطيني.

وحول الدور الذي تقوم به 

وزارة التربيــة في حماية 

الطلبة، أكد أبو كرش أن 

طواقم مــن تربية جنوب 

نابلــس تتواجــد بشــكل 

المدرســة،  فــي  يومــي 

للوقوف الى جانب الطلبة 

والعمل على حمايتهم من 

االســرائيلية  االعتــداءات 

قطعــان  مــن  وبخاصــة 

وتشكيل  المســتوطنين، 

لحمايــة  بشــرية  دروع 

الطلبة. وكان وزير التربية 

والتعليم مروان عورتاني 

أكد خالل زيارة تضامنية 

مع مــدارس اللبــن، على 

أهمية تضافر الجهود من 

أجل الدفاع عن التعليم في 

هذه المناطق، ومســاندة 

األطفــال والطلبــة الذين 

بظــروف  يوميــا  يمــرون 

صعبة، نتيجة ممارســات 

والمستوطنين،  االحتالل 

لــن  الــوزارة  أن  مؤكــدا 

إيصال  فــي  جهــدا  تدخر 

صوت الطلبــة إلى العالم 

جانبهــم  إلــى  والوقــوف 

اإلمكانــات  كل  وتوفيــر 

تدعم  التــي  والمقومــات 

تعليمهم والــذي تترجمه 

الــوزارة مــن خــالل نهج 

«التعليم المقاوم».

 بيت لحم: ثالثة طلبة من «القدس المفتوحة» يبنون
 نظاماً محوسباً يحدد مالبسات حادث السير لحظة وقوعه

بيــت لحم- الحيــاة الجديدة- تمكن ثالثــة طلبة من فرع 

جامعــة القدس المفتوحــة في بيت لحم، مــن بناء نظام 

محوسب يحدد موقع الحادث لحظة وقوعه. ويحمل النظام 

المســتحدث عنوان «نظــام أراد لتأميــن المركبات»، وجاء 

ضمن مشروع تخرج للطلبة: دعاء بطاح، وحمزة أبو محاميد، 

ويوســف حميــدة، مــن تخصــص تكنولوجيــا المعلومات 

واالتصاالت، بإشراف عضو هيئة التدريس د. محمد إخليل.

وتمحورت فكرة المشروع على بناء نظام مزود بفيديوهات 

لداخل السيارة وخارجها لتبيان األضرار والخسائر واإلصابات 

ومعرفــه كيفية حدوث الحادث ومن المســؤول عنه، حيث 

يمكن اســتقبال هــذه المعلومات من خــالل تطبيق على 

الهاتف الذكي لسهولة التنقل به من قبل شرطي المرور أو 

المسعف أو رجل الدفاع المدني أو رجل التأمين، باإلضافة 

إلى موقع إلكتروني يستقبل هذه المعلومات ويخزنها في 

قاعدة بيانات تمكن مــن يعمل في المجال المكتبي التابع 

للخدمات العامة أو شــركات التأمين من متابعة الســيارات 

المؤمن عليها عندهم، ومعرفة كيفية وقوع الحادث ومكانه 

وزمانــه، ومعلومات صاحب الســيارة، وفيديو مصور يبين 

كيف حدث الحادث، وما نوع الحادث؛ أهو اصطدام أم انقالب 

أم حريق. واستطاع الطلبة نشر بحث حول نتائج المشروع 

الــذي تم تطبيقه، ونجــح نجاحاً مميزاً فــي مؤتمر علمي 

عالمــي برعاية المعهد الهندســي للكهرباء واإللكترونيات 

(IEEE ) وسينشر في (IEEE Explore) وكذلك في قاعدة 

بيانات (Scopus) باللغة اإلنجليزية.


