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Tuesday    1     February    2022 -  No. 9401 محليات6

سلفيت - اعلن انا عاصم عادل احمد أبو زايد عن فقد بطاقتي الشخصية التي 

تحمل الرقم 859256372 الرجاء ممن يجدها تســليمها ألقرب مركز شــرطة 

وله الشكر سلفا.

فقد 
هوية

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ايمن صالح إبراهيم القرم، بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصة 

رقم 461/2022/327عدل جنين بتاريخ 6/1/2022.

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 3189/ج/2022على القطعة رقم 71 حوض رقم 5 من أراضي ام التوت.

فمــن لــه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: ايمن صالح إبراهيم القرم.

اسم الموكل «المالك «: فواز عمر يوسف جابر.

دائرة تسجيل أراضي جنين

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

3189/ج/2022

جنيــن - أعلن أنا ماهر محمود احمد صالح من فقوعة عن فقدان هويتي رقم 

( 853546026) الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر.
فقد 
هوية

جنيــن - أعلن أنا محمد فهيم محمود مشــارقه من قباطية عن فقدان هويتي 

رقم (855086492)الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر.
فقد 
هوية

إخطار تنفيذي بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ جنين

 رقم القضية 2020/5866 سجل تنفيذ
إلى المدين/ المحكوم عليه: رامي حمزة احمد ياسين -904128170 طولكرم - قفين.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له:  رائد فيصل عطا مرشد 927290510/جنين. 

قد أبرز إلى هذه الدائرة  شيكات تحمل توقيعك وبصمتك ومستحقة األداء بمبلغ (10000 شيقل إسرائيلي)، 

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

اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب األصول، وإذا لم تبادر بذلك فسوف 

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

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

1/31 د

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة احمد خالد عارف جبارين، بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 

462/2022/1323عدل جنين بتاريخ 30/1/2022. وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 3269/ج/2022على 

القطعة رقم  26   حوض رقم 6 من أراضي ام التوت.

فمــن لــه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: احمد خالد عارف جبارين.

اسم الموكل «المالك «: ربيحة عبد اهللا سعيد عالونة، (خالد + فاطمة أبناء اديب توفيق عالونة).

دائرة تسجيل أراضي جنين

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

3269/ج/2022

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
يعلــن الطــالع العموم أنــه تقدم لهذه الدائرة محمــود احمد محمود زكارنة، بصفته وكيــال بموجب الوكالة 

الدوريــة رقم 460/2021/15878 عدل جنيــن بتاريخ 5/12/2021 وبموجب الخاصــة 460/2021/15879 

عدل جنين 5/12/2021. وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 3318/ج/2022على القطعة رقم 57 حوض 

رقم 3 من أراضي دير غزالة.

فمــن لــه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: محمود احمد محمود زكارنة.

اســم الموكل «المالك «: (باســم + بسام ابناء امين يعقوب ســميرات) +يوسف بن امين يعقوب سميرات، 

ليلى بنت خليل يعقوب السميرات.

دائرة تسجيل أراضي جنين

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

3318/ج/2022

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فراس لطفي محمد عابد، بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصة 

رقم 457/202148/8094 عدل جنين بتاريخ 8/7/2021.

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 3364/ج/2022على القطعة رقم 16  حوض رقم 7 من أراضي كفر ذان.

فمــن لــه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: فراس لطفي محمد عابد.

اسم الموكل «المالك «:سليم فايز محمود عابد.

دائرة تسجيل أراضي جنين

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

3364/ج/2022

علم وخبر وتبليغ بالنشر صادر عن محكمة صلح جنين 

في الدعوى رقم 1778\2017 حقوق  الطلب المرتبط

في الدعوى – طلب -طلبات حقوقية – 407 - 2017
هيئة القاضي: اماني حمدان

طالب التبليغ: زياد مصطفى احمد الشلبي،المحامي: مجاهد نبيل سليمان ملحم.

المطلوب تبليغه:-1 ورثة فؤاد مصطفى احمد الشلبي- جنين -كفر راعي، -2مفيد مصطفى احمد الصبيح 

– جنين – كفر راعي،-3 زاهي مصطفى احمد الصبيح- جنين - كفر راعي.

األوراق المبلغة:- صورة قرار

 الحكم   حسب القرعة والقسائم التي تمت في المحكمة واعتبار المخططات الصادرة عن الخبير جزء ال يتجزأ 

من القرار وتنفيذها على ان تكون الرسوم والمصاريف كل بنسبة حصته.

 رئيس القلم

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح جنني

1/31 د

اخطار
المخطر: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبو الرب من قباطية

وكيله المحامي محمد أبو الرب/ جنين/ عمارة االيمان ط 3

المخطــر إليه: صمود علي حســن ربايعــه (977795145) وعنوانــه للتبليغ – 

ميثلون/ وسط البلد

الئحة االخطار

-1 حيث ان المخطر اليه يعلم بانه قام بســحب شــيكات قيمتها 8000 شيقل، 

الشيك األول يحمل رقم (30000040) مسحوب على بنك فلسطين فرع جنين 

ومستحق الدفع بتاريخ 2019/10/10 بقيمة 4000 شيقل،

والشــيك الثاني بقيمة 4000 شــيقل يحمــل الرقم (30000041) ومســتحق 

الدفعبتاريخ2019/11/10 ومسحوب على بنك فلسطين فرع جنين.

-2 يعلم المخطر اليه بانه ال يوجد رصيد كافي لتغطية قيمة الشيكات المذكور 

أعاله، حيث قام المخطر بعرض الشــيكات على البنك المسحوب عليه فأعيدت 

بدون صرف.

-3  ونخطــرك بضرورة دفع قيمة الشــيكات خالل عشــرة أيــام من تاريخ هذا 

اإلعالن وإال سأضطر أسفاً للجوء للمحاكم الجزائية والحقوقية المختصة لتقديم 

شكوى جزائية في مواجهتك لتحصيل حقوق موكلي مما يستتبع ذلك تضمينك 

الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي عرابة
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة نور الدين محمد حســن حســن، بصفته وكيال بموجب الوكالة 

الدورية رقم 1316/2014/2501 عدل نابلس بتاريخ 17/2/2014 المعطوفة على العامة 881/2009/6024 

عدل نابلس بتاريخ 10/3/2013. وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 3216/ج/2022على القطعة رقم 34   

حوض رقم 15 والقطعة رقم 88 حوض رقم 9 والقطعة رقم 44 حوض رقم 15 من أراضي سيلة الظهر.

فمــن لــه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: نور الدين محمد حسن حسن.

اسم الموكل «المالك «: مرشد محمد عوض زين.

الحصص المباعة : حسب الدورية

دائرة تسجيل أراضي عرابة

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

3216/ج/2022

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
يعلــن الطــالع العمــوم أنه تقدم لهــذه الدائرة عدنــان لطفي محمد عابــد، بصفته وكيال بموجــب الوكالة 

الدوريــة رقــم 813/2008/8056 عدل نابلس بتاريخ 29/6/2008. وذلــك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 

3414/ج/2022 علــى القطعــة رقم 23 حوض رقم 18 والقطعــة رقم (2)+(17) حوض رقم 13 و القطعة 

رقم 6 الحوض 11 و القطعة رقم  (1)+(19) + (46)  حوض 17  و القطعة رقم 10  الحوض 19  والقطعة 

رقم (26) +(17) +(30)  حوض رقم 18 من أراضي  كفر ذان.

فمــن لــه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: عدنان لطفي محمد عابد.

اسم الموكل «المالك «: رفيعة يوسف مصطفى عبد الهادي.

دائرة تسجيل أراضي جنين

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

3414/ج/2022

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عالء الدين « نائل احمد عيد شحادة» بصفته وكيال بموجب الوكالة 

الدوريــة رقم460/2021/15171 عدل جنين بتاريــخ 22/11/2021. وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 

3287/ج/2022على القطعة رقم 41  حوضرقم 7من أراضي تلفيت.

فمــن لــه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: عالء الدين « نائل احمد عيد شحادة».

اسم الموكل «المالك «: جمال صدقي صادق حوراني.

دائرة تسجيل أراضي قباطية

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

3287/ج/2022

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عنان احمد إبراهيم سوقيه، بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصة 

رقم 455/2021/2106 عدل جنين بتاريخ 14/2/2021. وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 3384/ج/2022 

على القطعة رقم 23 حوض رقم  20031 من أراضي بيت قاد.

فمــن لــه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: عنان احمد إبراهيم سوقيه.

اسم الموكل «المالك «: كمال يوسف محمد عبد المهدي، مهند كمال محمد يوسف.

الحصــص المباعــة: بيــع 750متر من حصص البائعين بحيــث يخصم عند كل بائــع 375 متر من كل بائع 

بموجب الوكالة المذكورة أعاله.

دائرة تسجيل أراضي جنين

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

3384/ج/2022

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية
يعلــن الطــالع العمــوم أنه تقدم لهذه الدائرة نــور الدين نهاد فتحي برهم، بصفتــه وكيال بموجب الوكالة 

الدورية رقم 14561/2019/449عدل جنين بتاريخ 31/12/2019 المعطوفة على الوكالة العامة سجل 2090 

صفحة 2019/39 سفارة فلسطين/عمان بتاريخ 17/6/2019 والمعطوفة على الوكالة العامة سجل 2089 

صفحة 2019/75 ســفارة فلســطين /عمان بتاريخ 16/6/2019 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم صادر 

(0619/03333) بعثة فلسطين /برلين 20/6/2019 وبموجب الوكالة الدورية رقم 10697/2021/458 عدل 

جنين بتاريخ 26/8/2021 المعطوفة على الوكالة العامة سجل 2100 صفحة 2019/24 سفارة فلسطين /

عمان بتاريخ 1/7/2019. وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 3210/ج/2022على القطعة رقم 9  حوض 

رقم 12 من أراضي سيريس.

فمــن لــه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: نور الدين نهاد فتحي برهم.

اسم الموكل «المالك «: (فتحي +فتحية +فوزية +أبناء راشد احمد عواد)، هيام شفيق عبد الجبار أبو السعود 

، رفيقة خليل احمد يوســف ،( فايز + مراد + حســني + احمد + محمد + هبة + مرام + ريما + هناء + 

حليمة  أبناء وبنات « فواز عدنان « حســني عواد )، (كفاح + رباح + غســان + محمد + حســني + ايســر + 

كروان +محاسن +بثينة أبناء وبنات فايز حسني العواد)+ انيسة نمر احمد زيد.

الحصص المباعة: 

دائرة تسجيل أراضي قباطية

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

3210/ج/2022

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة نور الدين نهاد فتحي برهم، بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية 

رقم 11776/2021/459 عدل جنين بتاريخ 15/9/2021 المعطوفة على الوكالة العامة سجل 2100 صفحة 

2019/24 سفارة فلسطين/عمان بتاريخ 1/7/2019. وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 3251/ج/2022 

علــى القطعــة رقم 13  حوض رقــم 3  والقطعة رقم (9)+(144) حوض رقم  14  والقطعة (106)+(115) 

حوض رقم 16 من أراضي سيريس.

فمــن لــه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: نور الدين نهاد فتحي برهم.

اسم الموكل «المالك»:  هيام شفيق عبد الجبار أبو السعود، رفيقة خليل احمد يوسف ، (فايز +مراد +حسني 

+ احمد + محمد + مرام +ريما + هناء+حليمة +هبة أبناء وبنات « فواز عدنان).

الحصص المباعة:.

دائرة تسجيل أراضي جنين

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

3251/ج/2022

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي عرابه 
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ( شــادي ســامي عبد العزيز شــالخ ) بصفتي الوكيل راضي 

+محمد + محمود + جهاد + رضيه + حنان  ابناء مصطفى عبد اهللا شــلبي بموجب الوكالة الخاصه  رقم 

(س 2575 ص 2022/43) ســفارة فلســطين عمان  بتاريخ (2022/01/09 ) و الخاصه رقم 7867 ســفارة 

فلســطين الدوحــه قطر بتاريــخ 2022/01/06  الخاصه س ف ك 26 و  بتاريــخ 2021/01/12  الصادرة عن 

ســفارة فلســطين الكويت وذلك لتقديم معاملة بيع رقم (3293/ج/2022  ) على حوض رقم (32)  قطعه 

رقم  (79)  من أراضي كفرراعي .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمسة  أيام من تاريخ النشر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت

مدير تسجيل أراضي عرابه 

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي عرابه 
رقم املعاملة:3293/ج/2022

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي عرابه 
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ( شادي سامي عبد العزيز شالخ ) بصفتي الوكيل عن اياد + 

حنان ابناء مصطفى عبد اهللا شلبي  بموجب الوكالة الخاصه  رقم (س 2575 ص 2022/31)سفارة فلسطين 

عمــان  بتاريــخ (2022/01/09 ) اصرح ببيع كامل حصص موكليني بالقطعه اعاله وتقســم الحصص بين 

المشــترين لكل من محمد و محمود و جهاد و راضي 147 متر لكل واحد منهم و باقي الحصص للمشــتريه 

رضيــه وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم (3302/ج/2022  ) على حــوض رقم (32)  قطعه رقــم  (39)  من 

أراضي كفرراعي .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمسة  أيام من تاريخ النشر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت

مدير تسجيل أراضي عرابه 

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي عرابه 
رقم املعاملة:3302/ج/2022

اعالن 
مرسل الى :1 معروف عبد الجبار عبد الرازق جرار هويه رقم: 91879280 العنوان : جنين الهاشميه  وسط البلد 

نعلمكم انه بتاريخ 2021/12/14   قرار قاضي التنفيذ في القضيه التنفيذيه رقم 2019/9674  

و المكونه فيما بين 

المحكـــــــــــــــــــوم له :  زهير عمر مصطفى موسى  / جنين   

المحكــــــــــــــــوم عليه :  معروف عبد الجبار عبد الرازق جرار / جنين 

المحكمــه تقــرر الزام المنفذ ضده بدفــع المبلغ موضوع الدعوى التنفيذيه و البالغ 2200 شــيكل باإلضافه 

للرســوم و المصاريف على اقســاط شــهريه متساويه كل قسط 550 شــيكل وحيث يستحق القسط االول 

بتاريخ 2021/10/29 وهكذا حتى السداد التام 

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

دائره تنفيذ جنني 

1/31 د

اخطار تنفيذي بالنشر رقم القضيه 2021/9097  سجل تنفيذ
الى المدين /المحكــــــــــــــــوم عليه : احمد عالم احمد  ابو علي 850308552 جنين الشرقيه 

 اخبرك بأن الدائن المحكـــــــــــــــــــوم له :  رامز صبحي مصطفى ابو مويس 941032526 /جنين  قد ابرز 

لهذه الدائرة : شيكات   تحمل توقيعك / بصمتك و مستحقه االداء بمبلغ 10000 شيكل 

لذلك فانه انه يتوجب حضورك و مراجعتك بالذات او ارســال وكيل عنك  لدائرة التنفيذ خالل اســبوعين من 

تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول ، وذا لم تبادر بذلك 

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

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

دائره تنفيذ جنني 

1/31 د

1/31 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ( أحمد سعيد عبد الكريم فريحات  ) بصفتي ووكيل/ ة عن  

نوال اسعد يوسف سمار بموجب الوكالة الدوريه رقم (1330/2022/462 ) عدل جنين بتاريخ2022/01/30 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 3257/ج/2022  على حوض 16  من القطعه 64  من أراضي اليامون  .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ النشر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولـــــة فلسطيــــن
د 1/31

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنني
رقم املعاملة:3257/ج/2022

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

رام اهللا في الدعوى رقم الرقم  : 1646/2020حقوق 
الى المدعى عليه : -1 داود ريبال داود وهبة 914855093  من بيت لحم 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم االربعاء 16/02/2022،الساعة 9:0 للنظر في دعوى حقوق  

رقم 1646/2020 و التي اقامها عليك المدعي  شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية (م.خ.م) / رام اهللا بدعوى 

و موضوعها المطالبة بمبلغ مالي ،بقيمة 1811.89 شيقل اسرائيلي -  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :... 

-1 المدعية هي شركة تجارية تعمل في مجال االتصاالت الخلوية .

-2 المدعى عليه بصفته الشــخصية ، وحيث ترصد للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (1811.89) 

الف وثمانمائة واحدى عشر شيكل وتسعة وثمانون اغورة . وذلك بموجب اتفاقية بيع وتقديم خدمات جوال 

وكشف حساب فواتير عن بدل مكالمات وثمن اجهزة خلوية صادر من الجهة المدعية ، وذلك كاالتي  :- 

كشف حساب فاتورة عن الرقم (0599208978) مبلغ وقدره (1811.89) الف وثمانمائة واحدى عشر شيكل 

وتسعة وثمانون اغورة . 

-3 طالبت المدعية المدعى عليه بالمبلغ المذكور  اال ان االخير قد  امتنع عن السداد  دون حق او مسوغ مشروع .

-4 لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى . 

 الطلب :- تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليه نســخة عن الئحة هذه  الدعوى ، وغب 

االثبات الحكم بكامل  المبلغ المطالب به وهو (1811.89) الف وثمانمائة واحدى عشر شيكل وتسعة وثمانون 

اغورة . والزام المدعى عليه بدفعه مع الفائدة القانونية وتضمينه للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى .

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

عمال بالمادة (62) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.

واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا - الرقم :1646/2020حقوق

1/31 د

اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا

 رقم القضية : 2019/2874 سجل تنفيذ 
الى المدين / المحكوم عليه -1 محمد فريد محمد ابو جحيشه 910362417 – الخليل – اذنا 

أخبرك بان الدائن / المحكوم له -1 شــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية 562451310 / رام اهللا قد ابرز 

لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك / بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ   485 شيقل اسرائيلي - 

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

هذا االعالم وفقا الحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول ، واذا لم تبادر بذلك فسوف 

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

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

1/31 د

اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا

 رقم القضية : 2019/2475 سجل تنفيذ 
الى المدين / المحكوم عليه -1 حسن ابراهيم حسن عبد اهللا 415232073 – رام اهللا – ابو فالح 

أخبرك بان الدائن / المحكوم له -1 شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 562451310 / رام اهللا 

قد ابرز لهذه الدائرة كمبياالت  تحمل توقيعك / بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ   450 شيقل اسرائيلي - 

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

هذا االعالم وفقا الحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول ، واذا لم تبادر بذلك فسوف 

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

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

1/31 د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

رام اهللا في الدعوى رقم الرقم  : 1750/2021حقوق 
الى المدعى عليه : -1 مهند محمد عبد الرحمن سمودي 953051190 من جنين 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم الخميس 10/02/2022 ،الساعة 9:0 للنظر في دعوى حقوق  

رقم 1750/2021 و التي اقامها عليك المدعي  شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية (م.خ.م) / رام اهللا بدعوى 

و موضوعها المطالبة بمبلغ مالي ،بقيمة 638.61  شيقل اسرائيلي -  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :... 

-5 المدعية هي شركة تجارية تعمل في مجال االتصاالت الخلوية .

-6 المدعــى عليــه بصفته الشــخصية ، وحيث ترصد للمدعية في ذمة المدعى عليــه مبلغ وقدره (638.61  

) ســتمائة وثمانية وثالثين شــيقل وواحد وســتين اغورة . وذلك بموجب اتفاقية بيع وتقديم خدمات جوال 

وكشف حساب فواتير عن بدل مكالمات وثمن اجهزة خلوية صادر من الجهة المدعية ، وذلك كاالتي  :- 

كشــف حســاب فاتورة عن الرقم (0599765451) مبلغ وقدره (638.61  ) ســتمائة وثمانية وثالثين شيقل 

وواحد وستين اغورة . 

-7 طالبت المدعية المدعى عليه بالمبلغ المذكور  اال انها قد  امتنعت عن السداد  دون حق او مسوغ مشروع .

-8 لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى . 

 الطلب :- تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليها نسخة عن الئحة هذه  الدعوى ، وغب 

االثبات الحكم بالزام المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع  المبلغ المطالب به وهو (638.61  ) ســتمائة 

وثمانية وثالثين شــيقل وواحد وســتين اغورة .  والزام المدعى عليه بدفعه مع الفائدة القانونية وتضمينه 

للرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى .

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

عمال بالمادة (62) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.

واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا - الرقم : 1750/2021حقوق

1/31 د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

رام اهللا في الدعوى رقم الرقم  : 474/2021 حقوق 
الى المدعى عليه : -1 محمود عبد الغافر محمد جباره 922237706 من قلقيلية 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم الخميس 17/02/2022 ،الساعة 9:0 للنظر في دعوى حقوق  

رقم474/2021  و التي اقامها عليك المدعي  شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية(م.خ.م)  / رام اهللا بدعوى و 

موضوعها المطالبة بمبلغ مالي ،بقيمة 3098.84 شيقل اسرائيلي -  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :...  

-9 المدعية هي شركة تجارية تعمل في مجال االتصاالت الخلوية .

-10 المدعى عليه بصفته الشخصية ، وحيث ترصد للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (3098.84) 

ثالثة االف وثمان وتســعون شــيكل واربع وثمانون اغورة . وذلك بموجب اتفاقية بيع وتقديم خدمات جوال 

وكشف حساب فواتير عن بدل مكالمات وثمن اجهزة خلوية صادر من الجهة المدعية ، وذلك كاالتي  :- 

كشــف حساب فاتورة عن الرقم (0599683233) مبلغ وقدره (3098.84) ثالثة االف وثمان وتسعون شيكل 

واربع وثمانون اغورة . 

-11 طالبت المدعية المدعى عليه بالمبلغ المذكور  اال ان االخير قد  امتنع عن الســداد  دون حق او مســوغ 

مشروع .

-12 لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى . 

 الطلب :- تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليه نســخة عن الئحة هذه  الدعوى ، وغب 

االثبات الحكم بكامل  المبلغ المطالب به وهو(3098.84) ثالثة االف وثمان وتســعون شــيكل واربع وثمانون 

اغورة . والزام المدعى عليه بدفعه مع الفائدة القانونية وتضمينه للرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى .

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

عمال بالمادة (62) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.

واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا الرقم : 474/2021 حقوق
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ورقة اخبار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا

 في الدعوى رقم  2019/2750   تنفيذ 
هيئة القاضي : شادي طباخي 

المحكوم عليه /م وليد اسماعيل عبد الرحيم المطور – رام اهللا – بيتونيا 

االعالم 

رقمه 2016/1957 تاريخه 2018/11/22 محل صدوره محكمة صلح رام اهللا 

المحكوم به المبلغ دينار اردني 30.0 شيقل اسرائيلي 1565.3 

الدائن / المحكوم له -1 شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 562451310/ الخليل 

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

المــدة المقــررة قانونا في ظرف 14 يوم اعتبارا من تاريخ تبليغك هذا االخبار دون مراجعة الدائرة او تنفيذ 

مضمون القرار المحكوم به اعاله سيتم مباشرة اجراءات التنفيذ بحقك وفقا لالصول 

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

1/31 د

االحتالل يجبر عائلتين على هدم 4 من منازلها في القدس
القدس المحتلة- الحياة الجديدة- دياال جويحان- 

أجبرت بلدية االحتالل عائلتين مقدسيتين على 

هــدم أربعة من منازلها في بلدتي جبل المكبر 

والعيســوية بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون 

ترخيص.

وأجبرت بلدية االحتالل الشــقيقين أمين وداود 

شــقيرات من جبل المكبر جنــوب القدس على 

هدم شقتين مساحة كل واحدة 80 مترا مربعا، 

وتأوي11 نفراً من أفراد أسرتيهما.

وأفاد المواطن داود شقيرات في حديث لـ «الحياة 

الجديدة»، «الشقتان تم بناؤهما منذ عام 2012 

وتعرضت أنا وشقيقي أمين في حينها لمخالفة 

مالية بقيمة 100 ألف شيقل، حاولنا بكل السبل 

والطرق  خالل الســنوات الســتة عشر عاماً من 

أجــل إصدار ترخيص بنــاء، لكن كل المحاوالت 

باءت بالفشل».

وأضــاف: «منــذ ســاعات ليلة أمــس األحد قمنا 

بإخــراج أثــاث المنزل في ظل الظــروف الجوية 

الصعبــة، إضافــة لتفشــي جائحــة «كورونا»، 

اضطررنا لهدم الشقتين تجنبا لفرض المخالفة 

الماليــة الباهظة التــي تفرضها بلدية االحتالل 

بعد هدم المنزل». 

في السياق ذاته، أجبرت بلدية االحتالل المواطن 

عايــش عبيــد من ســكان بلدة العيســاوية في 

القدس المحتلة، على هدم منزله قيد االنشاء، 

بحجة البناء دون ترخيص. 

وأفــاد المواطــن عايش عبيد فــي حديث لـ 

«الحياة الجديدة»، أنه المنزل مقام منذ نحو 

5 شهور ونصف الشهر وحينها داهمت بلدية 

االحتــالل المنزل وطالبتنا بوقف اســتكمال 

البناء. 

وقال: المنزل تم بناؤه على قطعة ارض تعود له 

وبناء شقتين من اجل العيش فيه وشقة الثانية 

لزواج ابنه.

وأوضح، أن بلدية االحتالل تضع عراقيل وحجج 

امام المواطن المقدسي، والهدف واضح والجميع 

يعلمه جيداً، المقدسي يحاول جاهدا بادخار ماله 

وســنين تعبه مــن اجل بناء منــزل للعيش هو 

وعائلته بأمن واســتقرار، لكن كل تلك االحالم 

والطموحــات التــي نطمــح إليها تذهــب هباًء، 

جراء اســتمرار احتالل المدينة من قبل سلطات 

االحتالل.

محاولة سطو فاشلة على محل مجوهرات في طولكرم
الجديدة-  الحيــاة  طولكرم- 

مــراد ياســين- هاجــم عدة 

ئــد  ا لر ا محــل  لصــوص 

للمجوهرات الكائن في وسط 

وحاولــوا  طولكــرم،  مدينــة 

ســرقة الذهب بعد ان اعتدوا 

بالضرب  المحل  صاحب  على 

واطــالق النــار دون إصابته، 

وفروا من المكان بعد انكشاف 

أمرهــم بواســطة ســيارة ال 

تحمل نمرة.

وقــال رائد عاشــور لـ»الحياة 

الجديدة»: انه بحدود الساعة 

الحادية عشرة صباحا هاجم 

مقنعيــن  لصــوص  ثالثــة 

متجره «الرائد للمجوهرات» 

الكائــن بجانب محله وطلبوا 

بعــد  ولــده «محمــد»  مــن 

تهديــده بالســالح بتســليم 

مــا لديــه من مجوهــرات ما 

دفعــه الى االشــتباك معهم 

واعتــدوا عليه بالضرب على 

رأســه واطلقــو النــار داخل 

المحــل دون ان يتمكنوا من 

إصابتــه، مــا دفعهــم الــى 

الفــرار مــن المــكان بعد ان 

وحضرت  أمرهــم،  افتضــح 

أجهزة األمن وباشرت بتعقب 

ومالحقة الفاعلين.

األجهــزة  عاشــور  وطالــب 

األمنية الفلسطينية بالتواجد 

بشــكل دائم فــي المنطقة 

تعرضت  قد  المنطقــة  كون 

في الشهور السابقة لعملية 

ســطو ناجحة علــى محالت 

الحواري في المدينة.

فيديــو  لقطــات  واظهــرت 

لصــوص  لثالثــة  مصــورة 

يجــرون  وهــم  مقنعيــن 

حقيبــة كبيرة باتجــاه محل 

فــي  للمجوهــرات  الرائــد 

محاولــة لســرقته اال انهــم 

فروا مذعورين بعد مقاومة 

شاب في المحل رغم إصابته 

جــراء  رأســه  فــي  بجــروح 

االعتداء عليه.

وأجهــزة  شــرطة  وباشــرت 

األمن في طولكرم التحقيق 

ومالبســات  ظــروف  فــي 

الحادث.   

«القدس المفتوحة» ومحافظة القدس تبحثان التعاون 
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- التقــى رئيس 

جامعة القدس المفتوحة أ. د. سمير النجدي 

في مقر رئاسة الجامعة برام اهللا وفداً من 

محافظــة القدس أمس، ترأســه عبد اهللا 

صيام نائب المحافظ. وأكد النجدي استعداد 

الجامعــة للتعــاون مــع المحافظــة للقيام 

واألكاديمي  والمجتمعي  بدورها الوطنــي 

في نشر التعليم والمعرفة بين أبناء شعبنا 

في المدينة المقدسة، والعمل على تنظيم 

مؤتمر أكاديمي مشترك يؤكد على عروبة 

القدس ويفضح االنتهاكات االحتاللية في 

العاصمة المحتلة.

أريحا: افتتاح ورشة تطوير قدرات مرشدي كبار السن
أريحا- الحياة الجديــدة- افتتح وكيل وزارة 

التنمية االجتماعية عاصم خميس، أمس، 

فــي أريحــا ورشــة تدريبية حــول تطوير 

قــدرات مرشــدي كبار الســن، تســتهدف 

المرشــدين في مديريات التنمية بالتعاون 

مــع هيئة األمــم المتحــدة للمــرأة ضمن 

برنامج (شــمل) بمشــاركة ممثلــة الهيئة 

هدى روحاني والمديــر التنفيذي لبرنامج 

(شمل) في الهيئة حنان قمر.

ويســتمر التدريــب لمدة ســتة أيــام حيث 

يتناول عدداً من الموضوعات كالشيخوخة 

من المنظــار النظري واحتياجات المســن 

الفلســطيني بما في ذلك النساء المسنات 

ذوات االعاقة وأزمة الفقدان وتأثيرها على 

سلوك كبار السن واتجاهات المجتمع نحو 

الشيخوخة. 

األشغال الشاقة المؤبدة 20 سنة وغرامة 
20 ألف دينار لمدان بحيازة مواد مخدرة

رام اهللا- وفا- أصدرت محكمة بداية بيت لحم 

برئاســة القاضي جمال شــديد، حكمــا بإدانة 

المتهم (خ،م) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد 

االتجار ســندا ألحــكام المادة 6/2 مــن القرار 

بقانــون رقم 26 لســنة 2018 المعدل للقرار 

بقانون رقم 18 لســنة 2015 بشــأن مكافحة 

المخــدرات، وحكمت عليه باألشــغال الشــاقة 

المؤبدة 20 ســنة وغرامة 20 ألــف دينار. جاء 

هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي 

قدمهــا وكيل النيابة العامة ايــاد عبده بعد أن 

قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة 

المختصة بعد إجراء التحقيقات الالزمة أصوال 

على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل 

فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.


