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Wednesday    19     January    2022 -  No. 9388 محليات6

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

رام اهللا في الدعوى رقم 2020/650 حقوق 
الى المدعى عليه: نور عبد اهللا حسن الحلبية 906962816 من القدس 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم االحد 2022/2/13 الســاعة 9:00 للنظر في دعوى حقوق 

رقم 2020/650 والتي اقامها عليك المدعي شركة االتصاالت الفلسطينية م.خ.م - نابلس بواسطة وكيلها 

المحامي عالء محمود احمد جفال - رام اهللا - االرسال - عمارة البكري ط 5 مكتب رقم 11 بدعوى وموضوعها 

المطالبة بمبلغ مالي بقيمة 1579 شيقل اسرائيلي وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 

المدعية: شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة 

وكيلها المحامي عالء جفال - رام اهللا - البالوع - عمارة مول فلسطين - الطابق الخامس 

المدعى عليه: نور عبد اهللا حسن الحلبية حامل هوية رقم 906962816 وعنوانه ابوديس - الراس - شارع 

مدرسة الوكالة سابقا 

موضوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 1578.54 الف وخمسمائة وثمانية وسبعون شيقل واربعة وخمسون 

اغورة 

الئحة واسباب الدعوى 

1 - المدعية هي شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة والمسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة 

االقتصاد الوطني في دولة فلسطين في سجل الشركات تحت الرقم 563201029. 

2 - المدعية ومقابل رسوم االشتراك وافقت على تزويد المشترك نور عبد اهللا حسن الحلبية في خدمة خط 

الهاتف من خالل الرقم 97022794975. 

3 - نتيجة اســتعمال / اســتخدام المدعى عليه وانتفاعه بخدمة الهاتف المذكور اعاله ترتب واستحق بذمته 

تجاه الشركة المدعية من خط الهاتف رقم 97022794975 مبلغ وقدره 1578.54 شيكل والتي تمثل قيمة 

المكالمــات التــي تمت / اجريت من خالل خط الهاتف المذكور اعاله وذلك عن دورة شــهر 2009/10/31 الى 

دورة شهر 2015/5/4. 

4 - طالبت الشركة المدعية الجهة المدعى عليها مرارا وتكرارا بضرورة تسديد المبالغ المستحقة عليها مقابل 

انتفاعها بخط الهاتف وذلك من خالل الكشــوف الموثقة و/او الفواتير المســتحقة الدفع والمتتالية الخاصة 

بالجهة المدعى عليها والتي تبين مقدار اســتخدام وانتفاع خط الهاتف وما يقابله من مبالغ مســتحقة االداء 

والدفع على الجهة المدعى عليها. 

5 - لمحكمتكم الموقرة والية النظر والفصل في هذه الدعوى تبعا لقيمتها ولكون مكان اقامة المدعى عليه 

يقع ضمن اختصاص المحكمة الموقرة. 

الطلب: تلتمس المدعية بواسطة وكيلها من المحكمة الموقرة ما يلي: 

1 - تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة بعد تحديد مودعها. 

2 - غب االثبات الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به 1578.54 الف وخمسمائة وثمانية 

وســبعون شيقل واربعة وخمسون اغورة مع تضمينها كافة الرســوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة 

القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام. 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل 

خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشــر باحدى الصحــف المحلية عمال بالمادة 62 مــن قانون اصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001. واذا لم تحضر او ترســل وكيال عنك ســوف يتم الســير 

بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا - الرقم: 2020/650 حقوق 

1/18 د

علم وخبر وتبليغ بالنشر صادر عن محكمة صلح بيت لحم 

في الدعوى رقم 2021/474 حقوق 
هيئة القاضي: نضال ابو قويدر 

طالب التبليغ: شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة م.ع.م بواسطة المفوض بالتوقيع عنها 

المطلوب تبليغه: سعيد موسى سعيد ابو غوش - بيت لحم - شارع الجبل 

االوراق المبلغة: الئحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة القادمة 

الجلسة يوم الثالثاء الموافق 2022/2/15 الساعة 9:00 

المدعية: شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة م.ع.م بواسطة المفوض بالتوقيع عنها شاهيناز عيسى 

غريغوري ابو فرحة - نابلس - الفرع الرئيسي. 

وكيالها المحاميان ريما ابو عيطة و/او اليانا ابو عيطة - بيت لحم مجتمعين او منفردين 

المدعى عليه: سعيد موسى سعيد ابو غوش 

عنوانه للتبليغ: بيت لحم - شارع الجبل - مقابل مستشفى االمراض العقلية 

موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ 1911.14 شيقل 

الئحة واسباب الدعوى 

1 - المدعية شركة االتصاالت الفلسطينية م.ع.م شركة مسجلة لدي سجل مراقب الشركات - وزارة االقتصاد 

الوطني لتقديم خدمات االتصاالت في فلسطين. 

لرقــم  ا يحمــل  لــذي  ا تــف  لها ا االشــتراك  نتيجــة  لمشــترك  ا عليــه  لمدعــى  ا اســتعمل   -  2

2764184/2766112/2744490/2770979 وترتــب فــي ذمة المدعى عليه للمدعية قيمة اســتخدام خط 

الهاتف المذكور ورسوم االشتراك والخدمات االضافية ورسوم التركيب وضريبة القيمة المضافة وذلك بموجب 

كشف تقرير التحصيالت والديون للفواتير المفصلة المرفقة مع الئحة الدعوى مبلغ وقدره 1911.14 شيقل. 

3 - طالبت المدعية المدعى عليه بضرورة دفع قيمة الفواتير المستحقة عدة مرات اال ان المدعى عليه تمنع 

عن دفع كامل المبلغ او جزء منه دون سبب قانوني وال زال ممتنع عن الدفع حتى تاريخ اقامة هذه الدعوى. 

4 - ان من حق المدعية التوجه لمحكمتكم الموقرة بهذه الدعوى سندا الحكام القانون وللفواتير المرفقة. 

5 - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر بهذه الدعوى نظرا لماهيتها وقيمتها ومكان اقامة المدعى عليه. 

الطلب: تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة: 

1 - تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة هذه الدعوى ومرفقاتها. 

2 - تعيين جلسة ودعوة االطراف اليها. 

3 - اجــزاء المحاكمــة القانونية وغب االثبات الحكم على المدعى عليــه والزامه بدفع كامل المبلغ المطلوب 

والبالغــة قيمته 1911.14 شــيقل والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى الســداد التام باالضافة الى 

تضمين المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 

وعمــال باحــكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يتوجب عليك 

الحضور الى المحكمة اعاله في الموعد المحدد او ارسال محام عنك وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية 

خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية ويمكنك 

استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس القلم 

دولـــــة فلسطيــــن  

السلطة القضائية

1/18 د

اعلــن أنــا بهاء عالء حلمي قواســمي عن فقد بطاقة هويتي الشــخصية التي 

تحمــل الرقم 409418233. الرجاء ممن يعثر عليها تســليمها الى اقرب مركز 

شرطة وله الشكر.

فقد 
هوية

اعلن أنا اسامة هشام محمد سماحين عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 

تحمــل الرقم 407526631. الرجاء ممن يعثر عليها تســليمها الى اقرب مركز 

شرطة وله الشكر.

فقد 
هوية

اخطار بالدفع
المخطر: عصام خالد محمود نزال  من جنين وكيلته المحامية ريم جرار من جنين.

المخطر اليه:احمد محمد امين محمد نزال حامل هوية 858565393من قباطية/

الحارة الغربية/ 

موضــوع االخطار : مطالبة بشــيك عدد (1) و البالغة قيمتــه االجماليه (5500) 

شيكل اسرائيلي.

الئحة االخطار

-1 حيــث انــك ايها المخطر اليه اخطرك بشــكل قانونــي و ذلك من اجل دفع و 

تسديد قيمة الشيك البالغ قيمته (5500)شيكل اسرائيلي ومستحق االداء بتاريخ 

2020/8/25 والذي يحمل الرقم (30000002) ومسحوب من قبلك على البنك 

االسالمي الفلسطيني /فرع قباطية.

-2 ان اصدارك شــيك بدون رصيد يشــكل جريمة يعاقب عليها القانون و ذلك 

بموجب قانون العقوبات الساري المفعول.

-3 و عليه نطلب منك تسديد قيمة الشيك المذكور فورا و بخالف ذلك سنضطر 

الــى مالحقتــك قضائيا لــدى المحكمة المختصــة مع تحملك كافــة النفقات و 

الرسوم والمصاريف و الفائدة القانونيه و اتعاب المحاماة مع حقنا بالحجز على 

ممتلكالتك. 

وكيلة المخطر/ ريم جرار

اخطار بالدفع
المخطر: محمد اســامة احمد ابو علي حامل هويــة (403211923)من صانور/

جنين وكيله المحامي فارس العيسه.

المخطــر اليه:عبد اهللا هاني فوزي جرار هوية رقم (411432388) من جنين/

صاور-وسط البلد-قلعة صانور

موضــوع االخطار : مطالبة بشــيك عدد (2) و البالغــة قيمتها االجماليه (2000) 

شيكل اسرائيلي.

الئحة االخطار

-1 حيــث انــك ايها المخطر اليه اخطرك بشــكل قانونــي و ذلك من اجل دفع و 

تسديد قيمة الشــيكات عدد (2) والبالغ قيمتها (2000)شيكل اسرائيلي الشيك 

االول مســتحق االداء بتاريــخ 2021/11/26 والذي يحمــل الرقم (30000065) 

وتبلغ قيمته (1000) شيقل والشيك الثاني مستحق االداء بتاريخ 2021/12/20 

ويحمل الرقم (30000073) وتبلغ قيمته (1000) شيقل وجميعها مسحوبه من 

قبلك على بنك فلسطين /فرع جنين.

-2 ان اصدارك شــيك بدون رصيد يشــكل جريمة يعاقب عليها القانون و ذلك 

بموجب قانون العقوبات الساري المفعول.

-3 و عليه نطلب منك تسديد قيمة الشيك المذكور فورا و بخالف ذلك سنضطر 

الــى مالحقتــك قضائيا لــدى المحكمة المختصــة مع تحملك كافــة النفقات و 

الرسوم والمصاريف و الفائدة القانونيه و اتعاب المحاماة مع حقنا بالحجز على 

ممتلكالتك. 

وكيل المخطر/ فارس العيسه
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اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطــالع العمــوم بانه تقدم الى هذه الدائــرة محمد زكي مصطفى طحاينه بصفتــه الوكيل بموجب 

الوكالــة الدورية رقــم (461/2022/426) عدل جنين بتاريــخ 2022/1/13  والدورية رقم 623/2022/461 

عدل جنين 2022/1/13 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  2103/ج/ 2022 على  قطعة االرض رقم (158) من 

الحوض رقم (20092) 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 زكي مصطفى طحاينه

اسم الموكل (المالك):نجيبه محمد احمد ابو خميس 

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/18

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم املعاملة : 2103/ج /2022

1/18 د

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

الدورية رقم (15621/2021/460) عدل جنين بتاريخ 2021/11/30  المعطوفة على الخاصة رقم 7616/2021 

عــدل الخليل 2021/11/29 وذلك لتقديــم معاملة بيع رقم  2016/ج/ 2022 على  قطعة االرض رقم (55) 

من الحوض رقم (8) من اراضي مســلية 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):خالد نمر احمد ابو جحيشه

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/18

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم املعاملة : 2016/ج /2022

1/18 د

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة زياد محمود يوســف البداد بصفته الوكيل بموجب الوكالة 

الدورية رقم (458/2021/8490) عدل جنين بتاريخ 2021/7/15  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  1954/ج/ 

2022 على  قطعة االرض رقم (30) من الحوض رقم (6) من اراضي جبع فمن له أي اعتراض عليه التقدم 

باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام من تاريخ النشــر واال ســيتم السير في اجراءات 

المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: زياد محمود يوسف البداد

اســم الموكل (المالك):نبيل محمود صادق غنام + وداد نجم عبد عالونه + محمود + نور ابناء نجم الدين 

محمود غنام 

عدد الحصص المباعه حسب الدورية

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/18

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم املعاملة : 1954/ج /2022

1/18 د

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة فراس محمود عامر صدقة بصفته الوكيل بموجب الوكالة 

الدورية رقم (458/2021/9880) عدل جنين بتاريخ 2021/8/15  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  1879/ج/ 

2022 على  قطعة االرض رقم (92) من الحوض رقم (6) من اراضي عنزة فمن له أي اعتراض عليه التقدم 

باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام من تاريخ النشــر واال ســيتم السير في اجراءات 

المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: فراس محمود عامر صدقة

اسم الموكل (المالك):بشير + تيسير + هنادي +بشرى ابناء رفيق نايف صدقه 

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/18

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم املعاملة : 1879/ج /2022

1/18 د

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة طارق محمود حسين الغوادرة بصفته الوكيل بموجب الوكالة 

الدورية رقم سجل 2484 صفحة 2021/74 س ف عمان بتاريخ 2021/8/29  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  

2211/ج/ 2022 علــى  قطعــة االرض رقم (4) من الحوض رقــم (3) من اراضي مركة فمن له أي اعتراض 

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

في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: طارق محمود حسين الغوادرة

اسم الموكل (المالك):رابعه محمد يوسف الجلبوش

عدد الحصص المباعه حسب الدورية

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/18

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم املعاملة : 2211/ج /2022

1/18 د

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة عالء الدين عمر محمد سمار بصفته الوكيل بموجب الوكالة 

الخاصــة رقــم (461/2022/303) عدل جنين بتاريخ 2022/1/6  وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم  2192/ج/ 

2022 على  قطعة االرض رقم (177) من الحوض رقم (25) من اراضي اليامون فمن له 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: عالء الدين عمر محمد سمار 

اسم الموكل (المالك):احمد فايز امين عبده 

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/18

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم املعاملة : 2192/ج /2022

1/18 د

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة عالء الدين عمر محمد سمار بصفته الوكيل بموجب الوكالة 

الخاصــة رقــم (461/2022/311) عدل جنين بتاريخ 29022/1/6  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  2204/ج/ 

2022 علــى  قطعــة االرض رقــم (131) من الحوض رقم (25) من اراضي برقين فمن له 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: عالء الدين عمر محمد سمار 

اسم الموكل (المالك):محمد فارس انيس فريحات

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/18

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم املعاملة : 2204/ج /2022

اعالن
تعلن شــركة باو الصناعية المساهمة الخصوصية المسجلة لدى السيد مراقب 

الشركات في وزارة االقتصاد الوطني تحت الرقم (562532994) عن طرح أسهم 

المساهم «عماد فهمي موسى عارف» غير المسددة/غير المدفوعة قيمتها والبالغ 

عددها (300,000 ثالثمائة ألف ســهم) للبيع في المزاد العلني؛ فعلى الراغبين 

بالمشاركة/بالمزايدة الحضور إلى مقر الشركة الكائن في بيت لحم/دار صالح، 

الشــارع الرئيســي، بجانب محطة عابدين للمحروقات، وذلــك في يوم الثالثاء 

الموافق 2022/02/08م، الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

المفوضين بالتوقيع عن الشركة

حمدي علي محمد الحمري وأشرف فتحي محمد شويكي

علم وخبر وتبليغ – بالنشر صادر عن محكمة صلح

 بيت لحم في الدعوى رقم 2020/309 حقوق
هيئة القاضي : انس الحموري

طالب التبليغ المحامي : سامر سمير الياس ابو دية

المطلوب تبليغه

-1شركة المدائن لالنشاءات بواسطة من يمثلها قانونا – بيت لحم – باب الدير

الئحة الدعوة ومرفقاتها وموعد الجلسة القادمة

االوراق المبلغة :-

الجلسة يوم االثنين الموافق 2022/2/7 الساعة 9:00 

المدعية : الشركة الهندسية الكهروميكانيكية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها و/او من يمثلها قانونا وكيالها 

المحاميان سامر ابو دية و/او حامد ابو حميدة / بيت لحم شارع المهد

المدعى عليها : شركة المدائن لالنشاءات بواسطة من يمثلها قانونا .

بيت لحم / باب الدير / عمارة فندق السالم

موضوع الدعوى : المطالبة بمبلغ (25000) خمسة وعشرون الف شيقل

الئحة واسباب الدعوى

-1 المدعية شركة تعمل في مجال تصميم وتصنيع القطع واللوحات الكهربائية وبيعها.

-2 فــي بدايــة عام 2011 قامت الجهة المدعى عليها بطلب لوحــات كهربائية من المدعية وفق المواصفات 

المطلوبة وذلك لغايات استخدامها في مشروع حديقة السالم في مدينة الخليل.

-3 قامــت الجهــة المدعية بتســليم الجهة المدعــى عليها الطلبية الــوارد في البند الســابق حيث بلغ ثمنها 

(25000) شيكل.

-4 بعد قيام الجهة المدعى عليها بتركيب اللوحات الكهربائية طالبت المدعية المدعى عليها بالمبلغ المستحق 

والبالغ (25000) شيقال اال ان المدعى عليها تخلفت عن الدفع دون وجه حق .

-5 الصالحية : لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى حسب االصول والقانون .

-6 الطلب : يلتمس المدعى من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليها نسخة عن هذه الالئحة ومرفقاتها 

وتعيين يوم للمحاكمة وغب االثبات الحكم على المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به للمدعي والبالغ (25000) 

خمسة وعشرون الف شيقل باالضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حسب االصول والقانون 

وعمال باحكام المادة 20 من قانون)  اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 يتوجب عليك 

الحضــور الــى المحكمة اعاله في الموعد المحدد او ارســال محام عنك وكذلك يتوجــب عليك تقديم الئحة 

جوابية خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية 

ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا

رئيس القلم

دولـــــة فلسطيــــن  

السلطة القضائية

1/18 د

اخطار تنفيذي – بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم 

رقم القضية: 2021/1415  سجل تنفيذ
الى المدين / المحكوم عليه: -1 موسى محمد موسى الهريمي 401355409  – بيت لحم – شارع الصف

أخبرك بأن الدائن/المحكوم له:  -1اليانا رمزي وديع أبو عيطه 852856004 / بيت لحم قد أبرز لهذه الدائرة 

شيكات تحمل توقيعك/بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 4500 شيقل إسرائيلي. 

لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من تاريخ 

هذا االعالم وفقا ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول. وإذا لم تبادر بذلك فسوف 

تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك.

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

1/18 د

 إنذار عدلي 
-1 المنــذر: ممــدوح فريد عبد الرحمن ســعادة وأحمل الرقــم الوطني األردني 

 (Q358822) (9581038701) وجواز السفر االردني رقم

2 - المنــذر: مأمــون فريد عبد الرحمن ســعادة وأحمل الرقــم الوطني األردني 

(9551014430) وجــواز الســفر األردنــي رقــم (M989350). (مجتمعيــن او 

منفردين)

المنذراليه: منير فريد عبد الرحمن سعادة المولود بتاريخ: 13/2/1959 ويحمل 

.(M005955) الرقم الوطني األردني (9591020619) وجواز السفر األردلي

موضوع اإلنذار: وكالة عامة

وقائع اإلنذار 1 - تعلم أيها المنذر إليك انني انا ممدوح فريد عبد الرحمن سعادة 

قد وكلتك بوكالة عامة والصادرة عن الســفارة الفلســطينية لدى واشــنطن – 

الواليات المتحدة األمريكية تحت رقم تصديق (70213088)، والصادرة بتاريخ: 

13/02/2018 وذلك ألن تقوم بالنيابة عني بالتصرف الكامل بكل ما ورد فيها

 2 - تعلم أيها المنذر إليك انني انا مأمون فريد عبد الرحمن سعادة قد وكلتك 

بوكالة عامة والصادرة عن السفارة الفلسطينية لدى واشنطن – الواليات المتحدة 

األمريكيــة تحت رقم تصديــق (51127196)، والصادرة بتاريخ: 27/11/2017 

وذلك ألن نقوم بالنيابة عني بالتصرف الكامل بكل ما ورد فيها

 3 - إننا نحن (ممدوح ســعادة و مأمون ســـعادة) قمنا بإلغاء الوكاالت المذكورة 

وغيرهــا التــي صدرت منا إليك ونعلمك في حال تبلغك هذا اإلنذار عدم القيام 

باســتخدام هذه الــوكاالت مهما كان نوعها وال بأي بند مــن بنودها وما يترتب 

عليها ألنه ال يحق لك ذلك وبعكس ذلك ستتحمل كافة المسؤوليات القانونية 

المترتبــة على قيامك بأي عمل بموجب هذه الوكالة مع الرســـوم والمصاريف 

القانونية المترتبة على ذلك وعليه أرجو التصديق على ذلك واجراء المقتضى 

حول ذلك وعليه أوقع

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة بداية 

رام اهللا في الدعوى رقم : 1114/2019 حقوق
إلى المدعى عليه:-1االء خليل احمد موسى ابو عرقوب 911060556 من رام اهللا

يقتضــي حضــورك إلى محكمة بدايــة رام اهللا يوم اإلثنيــن 21/02/2022، الســاعة 9:0 للنظر في دعوى 

حقوق رقم 1114/2019 والتي أقامها عليك المدعي عوني محمد اسماعيل حمد الحمايل رام اهللا بواسطة 

وكيلهــا المحامــي نبيل اندريا بندلي مشــحور ، رام اهللا  نزلة البريد مكتب المحامي نبيل مشــحور رام اهللا 

نزلة البريد بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي، بقيمة 800000 دوالر امريكي، وجاء في اسباب الئحة 

الدعوى ما يلي :...

الئحة الدعوى

1. المدعي مواطن أمريكي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في الواليات المتحدة األمريكية ويحضر إلى البالد 

لزيارات قصيرة 

2. بتاريخ2019/10/9 وفي عدد جريدة األيام رقم 8572  صفح 12 تم نشر إعالن صادر عن دائرة تنفيذ رام 

اهللا إلى المدعي بصفته محكوما عليه بأنه مدين للمدعى عليها بمبلغ (800000) ثمانمائة ألف دوالر أمريكي 

إضافة لمبلغ 2150  شيكل مقابل رسوم تنفيذ وفقا للقضية التنفيذية رقم 2019/8216 تنفيذ رام اهللا.

3.  باالطــالع علــى ملف الدعــوى التنفيذية المنوه إليـهـــا تبين أن كمبياالت محل التنفيــذ بموجـب الدعوى 

التنفيذيــة المذكــورة هي كمبياالت مزورة علما بأنه دون عليهـــا بـأن قيمة كل منها مبلغ (200000) مائتي 

ألف دوالر أمريكي وتبين أن هذه الكمبياالت المزورة محررة بتاريخ 2016/2/11 ومزعوم اســتحقاقها األداء 

غب الطلب، علما بان المدعي ال يعرف المدعى عليها ولم يسبق له التعامل معها علما بأن الكمبياالت محل 

التزوير خلت تماما من أي شهود. 

4. تقدم المدعي فورا بالشكوى الجزائية 2019/5535 إلى نيابة رام اهللا بتهمة التزوير خالفا ألحكام المادة 

(271) من قانون العقوبات لسنة 1960 بداللة المادة 260 و262 و263  من قانون العقوبات لسنة 1960.

5. مطالبة المدعى عليها للمدعي بقيمة الكمبياالت المزورة المنوه إليها هي مطالبة غير قانونية وال تستند 

إلى الحقيقة مطلقا.

 6. الصالحية: الدعوى من صالحية المحكمة الموقرة نظرا لماهيتها وقيمتها ومكان إقامة المدعى عليها.

7 . الطلـــب: يلتمــس المـدعي تبليــغ المدعى عليهـا الئحـة هـــذه الدعوى ومرفقاتهـــا ودعوتهـا للمحاكمة 

ومحاكمتهـا وغـب اإلثبـات الـحـكـم بـإلزام المدعى عليهـا باالمتناع عن مطـالبـة المـدعي بقيمـة الكمبياالت 

موضوع التنفيذ بموجب القضية التنفيذية رقم 2016/8216 تنفيذ رام اهللا والبالغ قيمتها مبلغ (800000) 

دوالر أمريكي هذا مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل 

خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشــر بإحــدى الصحف المحلية عمال بالمــادة(62) من قانون أصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 وإذا لم تحضر أو ترســل وكيال عنك ســوف ينو الســير 

بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة بداية رام اهللا

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا - الرقم :2019/1114 حقوق 

1/18 د

هدم غرفة زراعية شرق قلقيلية وبركسا غرب سلفيت وآلياته توغلت شمال قطاع غزة

االحتالل يقتحم مدرسة دير نظام ويعتدي على المعلمين ويعتقل طالبين و20 مواطنا من الضفة
رام اهللا- وفــا- اقتحمت قــوات االحتالل، امس، 

مدرســة دير نظام األساســية شمال مدينة رام 

اهللا، واعتقلــت طالبيــن، و6 آخرين مــن أنحاء 

متفرقة في محافظة رام اهللا والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت 

الطالبين رامز محمد التميمي، وأحمد عبد الغني 

التميمــي، من داخل غرفة الصف، واعتدت على 

الهيئة التدريسية التي حاولت التصدي لهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت 

4 مواطنين من بلدة سلواد، وهم: محمد حسن 

حماد، وإســماعيل ســراج، ومصطفى عطشة، 

وعنتر إياد حامد، وذلك بعد أن داهمت منازلهم 

وفتشتها.

كما اعتقلت تلك القوات المواطنين أمين عرمان 

من عين يبرود، ومحمد حسن مفرح من مدينة 

رام اهللا، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

واعتقلت قوات االحتالل امس، ثمانية مواطنين 

من بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر امنية، بأن قوات االحتالل اعتقلت 

حمــزة عدنــان البــدن (22 عامــا)، ومعــاذ نبيل 

سلمان (20 عاما)، وبهاء صقر سلمان (20 عاما)، 

ويحيى موسى الشاعر (20 عاما)، ومحي الدين 

نايف سلمان (22عاما)، ومروان فؤاد صباح (26 

عاما)، ومجاهد حسين حجاحجة (16 عاما)، وعمر 

سليمان حجاحجة (16 عاما).

وتتعــرض بلــدة تقــوع منــذ فترة الــى هجمة 

تعسفية من قبل االحتالل، تتمثل باالقتحامات 

المتكررة ومداهمــة منازل المواطنين واعتقال 

عــدد مــن الفتية والشــبان، إضافة الــى اغالق 

لبعض مداخلها.

واعتقلــت قوات االحتالل أمس، ثالثة مواطنين 

من محافظة الخليل.

وأفــادت مصــادر بأن قــوات االحتــالل اقتحمت 

الخليل، واعتقلت الشــاب رضــوان عبد اهللا أبو 

داوود، كمــا اعتقلت من بلدة الشــيوخ المواطن 

ســالمة عبد موســى الوراســنة (57 عاما)، بعد 

تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وذكر الناشط اإلعالمي في بلدة بيت أمر شمال 

الخليل محمد عوض أن قوات االحتالل اقتحمت 

البلدة واعتقلت رئيس البلدية الســابق فرحان 

موسى حسين علقم (57 عاما).

كما داهمــت قوات االحتالل عــدة أحياء بمدينة 

الخليــل، ونصبــت حواجزهــا العســكرية على 

مداخل بلدات الســموع وسعير وحلحول، وعلى 

مدخل المدينة الشــمالي والجنوبي «الحرايق»، 

وعلــى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف 

المركبــات وتفتيشــها والتدقيــق فــي بطاقات 

المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

واعتقلــت قوات االحتالل الفتى ســيف عويس، 

بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في حي رأس 

العامود بالقدس المحتلة، والشاب ورد الغول من 

بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.

كما اعتقلت تلك القوات، شــاباً من بلدة قباطية 

جنوب جنين على حاجز عسكري.

وذكر مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور 

أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب إبراهيم أحمد 

أبو معال على حاجز عســكري بالطريق الواصل 

الى الجامعة العربية األمريكية حيث يدرس.

وهدمت قوات االحتالل أمس، غرفة زراعية في 

أراضي قرية النبي الياس شرق قلقيلية.

وقال مسؤول ملف االستيطان بمحافظة قلقيلية 

محمد أبو الشــيخ، إن جرافــات االحتالل هدمت 

غرفة زراعية تعود للمواطن رزق فريد أبو سعد 

من مدينة قلقيلية.

وهدمــت قــوات االحتالل أمس، «بركســا» قيد 

اإلنشاء على المدخل الغربي لبلدة حارس غرب 

مدينة ســلفيت، يعــود للمواطــن جميل محمد 

السبتي.

وتوغلت آليات االحتالل أمس، شــمال بلدة بيت 

الهيا شمال قطاع غزة.

وتوغلت تسع آليات عســكرية إسرائيلية شمال 

بيت الهيا وتقوم بأعمال تمشــيط وتخريب في 

المكان. كما توغلت سبع آليات أخرى شرق بلدة 

خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، 

وقامت بأعمال مماثلة.

بحث تنظيم الجلسة الثانية من مؤتمر
«التحرر الذاتي الفلسطيني.. إنتاج المعرفة المقاومة» 

 رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- بحــث رئيس جامعة 

القــدس المفتوحة أ. د. ســمير النجدي، مع الحملة 

األكاديمية الدولية لمناهضة االحتالل واألبارتهايد، 

بــدء الخطــوات العمليــة لتنظيم الجلســة الثانية 

العلميــة المحكمــة مــن مؤتمــر «التحــرر الذاتي 

الفلســطيني... إنتاج المعرفــة المقاومة» المزمع 

عقدها فــي 2022-5-15م، تزامناً مع الذكرى 74 

للنكبة. 

 جــاء ذلــك خالل اســتقبال األمين العــام للمؤتمر 

رئيس الجامعة أ. د. النجدي، أمس، في مبنى رئاسة 

الجامعة برام اهللا، اللواء حازم شروف عضو اللجنة 

العليا فــي مؤتمر «التحرر الذاتي الفلســطيني... 

إنتــاج المعرفة المقاومة»، ود. رمزي عودة رئيس 

اللجنة التحضيرية للمؤتمر. 

 وحضــر اللقاء مــن الجامعة د. م. عمــاد الهودلي 

مســاعد رئيس الجامعة لشــؤون العالقات العامة 

والدوليــة واإلعالم، وأ. د. محمد الطيطي مســاعد 

نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية. 

وأشــار أ. د. النجــدي إلى اســتعداد جامعة القدس 

المفتوحة إلنجاح الجلسة الثانية من مؤتمر «التحرر 

الذاتي الفلسطيني... إنتاج المعرفة المقاومة». 

وبارك الوفد الضيف لـ أ. د. ســمير النجدي تسلمه 

مهامــه قائمــاً بأعمــال رئاســة جامعــة القــدس 

المفتوحة، بعد نيله ثقة الرئيس محمود عباس (أبو 

مازن).  وكانت الجلسة العلمية األولى عقدت في 29 

تشرين الثاني الماضي في مدينة البيرة، لمناسبة 

اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلسطيني، 

وجرى خاللها استعراض «تجارب المقاومة الشعبية 

في فلســطين»، والحديث عن «المقاومة الشعبية 

كإطار نظري في الحقل المعرفي في فلسطين».

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون
في مسافر يطا ويسرقونها

الخليل- وفا- اقتلع مستوطنون، أمس، 30 

غرســة زيتون في منطقة الركيز بمســافر 

يطا جنوب الخليل، وسرقوها. وقال منسق 

لجــان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد 

العمــور، إن مجموعــة مــن المســتوطنين 

قطعوا سياج قطعة أرض مزروعة بالزيتون، 

تبلغ مساحتها نحو دونمين، واقتلعوا أغراس 

الزيتون من األرض وسرقوها.

مستوطنون يقتحمون األقصى
القدس المحتلة- وفا- اقتحم مستوطنون، 

أمس، المسجد األقصى المبارك، بحراسة 

مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي 

القدس، بأن عشرات المستوطنين وطالب 

المعاهــد التوراتية اقتحمــوا األقصى، من 

جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، 

وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعــرض المســجد األقصــى القتحامات 

المســتوطنين بحماية قوات االحتالل على 

مــدار األســبوع باســتثناء يومــي الجمعة 

والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، 

فــي محاولة لتغيير األمر الواقع باألقصى، 

ومحاولة تقسيمه زمانيا.

االحتالل يفرج عن شاب مقدسي
شرط اإلبعاد المنزلي وغرامة مالية

القــدس المحتلــة- وفــا- أفرجت ســلطات 

االحتالل، أمس، عن شــاب من حي الشيخ 

جراح شرق القدس المحتلة، شرط اإلبعاد 

المنزلي.

وأفادت مصادر بأن شرطة االحتالل أفرجت 

عن الشــاب عبد هللا عكرماوي (22 عاما)، 

شــرط اإلبعــاد المنزلي لمدة ثالثــة أيام، 

وغرافة مالية 500 شيقل.

وقالت أمل صالحية والدة الشــاب عبد اهللا: 

«إن قوات االحتــالل اعتقلت ابني عبد اهللا 

أمس لمجرد قيامــه بتصوير حصار قوات 

االحتالل لمنزلنا في الشيخ جراح واالعتداء 

علينا ومحاولة إخراجنا منه، واليوم أفرجت 

عنه شــرط إبعاده عن منزلنــا لثالثة أيام 

بغرامة 500 شيقل».

وكانت شــرطة االحتالل قد اعتقلت الشاب 

عبد هللا عكرماوي مع خمســة آخرين خالل 

حصــار عائلــة صالحيــة فــي منزلهــا في 

حي الشــيخ جراح لمجرد قيامهم بتصوير 

اعتداءات االحتالل بحق العائلة.

االحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في بيت حنينا
 القــدس المحتلــة- وفا- أجبرت ســلطات 

االحتالل عائلة مقدسية على هدم منزلها 

قســراً، فــي بلدة بيت حنينا شــمال مدينة 

القدس المحتلة.

وأفادت مصادر بأن المقدسي جالل الرجبي 

أجبر على هدم منزله ذاتيا في بلدية بيت 

حنينا شمال مدينة القدس المحتلة بأمر من 

بلدية االحتالل التي سلّمته قبل عدة أسابيع 

قرارا يقضي بهدم منزله البالغة مساحته 

50 مترا مربعاً، وإال ستهدمه آلياتها مقابل 

مبالغ باهظة.

وقال الرجبي: إن عائلته المكونة من سبعة 

أفــراد باتت اليوم بال مــأوى بعد أن أجبرت 

على هدم منزلها بقــرار محكمة احتاللية 

قبل نحو أســبوعين، ومنحته مهلة أسبوع 

لهدمه.


