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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9328

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مصطفى باســم محمد مرعــي بصفته وكيال بموجب 
الوكالــة الدورية رقم 4847/2017/432 الصادرة عن عــدل جنين بتاريخ 2017/5/14 والمعطوفة 
على الخاصة رقم 12730/2015/425 عدل جنين والخاصة 10329/2013/417 عدل جنين والعامة 
توثيق رقم 4181/2007/377 والتي تحمل الرقم ســجل 623 صفحة 2006/18 ســفارة فلسطين 

في عمان بتاريخ 2006/8/28 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 9328/ج/2018على القطعة رقم 9 من حــوض رقم 20075 من 

أراضي جنين . 
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 : مصطفى باسم محمد مرعي. 

 اســم الموكل « المالك:  نظمية فالح علي بعباع، (إياد+» محمد فؤاد»+ قمر + ســمر/ أبناء فايز 
فؤاد منصور). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 
إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 

رقم المعاملة 2018/9333
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة روان جمال حســن أبــو خميس بصفتها وكيال بموجب 
الوكالــة الدورية 1920/2018/437 الصادرة عن عــدل جنين بتاريخ 2018/2/21 والمعطوفة على 
العامة رقم 2016/4613 الصادرة عن عدل قلقيلية بتاريخ 2016/12/26 والعامة سجل 1759 صفحة 
2017/55 والعامة سجل 1767 صفحة 2017/22 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 
2017/7/27 وبموجب الدورية رقم 1960/2018/437 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/2/22 

والمعطوفة على العامة رقم 618/2017/430 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/1/22 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 9333/ج/2018 علــى القطعة رقم 22 من حــوض رقم 20075 
وقطعــة (9)+(31) + (51) مــن حوض 20064 وقطعة 7 حوض 20065 وقطعة 44 حوض 20069  

من أراضي جنين. 
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 : روان جمال حسن أبو خميس.

 اســم الموكل « المالك:( « محمد نور الدين» + نعيم + نوال + ســهام + هيام  أبناء راغب ســليم 
أبو غوش).

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9270

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب بصفتها وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 12536/2018/442 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/11/22 والمعطوفة 
على الخاصة رقم ســجل 1992 صفحة 2018/91 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في عمان 

بتاريخ 2018/11/21 
وذلــك لتقديــم معاملة بيــع رقــم 9270/ج/2018على القطعــة رقم 13 من حــوض رقم 14 من 

أراضي صير . 
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:  سعاد محمد محمود ارشيد. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9346

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة  أحمد نبيل سليمان برهم بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 7895/2018/440 الصادرة عن عدل  جنين بتاريخ 2018/7/31 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 9346/ج/2018على القطعــة رقم 43 من حوض رقم 20066 من 
أراضي جنين. 

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 : أحمد نبيل سليمان برهم.
 اسم الموكل « المالك:  سائد نيازي توفيق جرار. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/8274

يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ســارة راتب ذياب خلوف بصفتها وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 6497/2018/439 الصادرة عن عدل  جنين بتاريخ 2018/7/1 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 8274/ج/2018على القطعــة رقم 12 من حوض رقم 20075 من 
أراضي جنين. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة عشرة أيام من تاريخ النشر 
وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : سارة راتب ذياب خلوف.
 اسم الموكل « المالك:  محمد حسن أسعد حبايب . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9310

يعلــن الطــالع العموم أنه تقــدم لهذه الدائرة نضال يوســف أحمد أبو الرب بصفتــه وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 11973/2018/442 الصادرة عن عدل  جنين بتاريخ 2018/11/8 والمعطوفة 
علــى الخاصة رقم ســجل 1975 صفحــة 2018/4 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في عمان 

بتاريخ 2018/10/18
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 9310/ج/2018على القطعة رقم 12 من حوض رقم 35 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 : نضال يوسف أحمد أبو الرب.

 اسم الموكل « المالك:  عباس فؤاد عبد الرحمن أبو زيد. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9326

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد جمال أسعد حمامدة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقم 12560/2018/442 الصادرة عن عــدل جنين بتاريخ 2018/11/25 والمعطوفة على 

الخاصة رقم 436/2017/12428 عدل جنين بتاريخ 2017/12/11 
وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم 9326/ج/2018على القطعة رقم 12 من حوض رقم 5 من أراضي 

كفردان . 
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 : أحمد جمال أسعد حمامدة.

 اسم الموكل « المالك:  (أحمد + فاطمة / أبناء مرعي سعيد مرعي). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9343

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فراس لطفي محمد عابد بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 11692/2018/442 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/11/1 

وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم 9343/ج/2018على القطعة رقم 73 من حوض رقم 7 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 : فراس لطفي محمد عابد.
 اسم الموكل « المالك:  قمر أحمد حسن أبو الرب. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9325

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد جمال أسعد حمامدة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 442/2018/12477 الصادرة عن عدل  جنين بتاريخ 2018/11/21 

وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم 9325/ج/2018على القطعة رقم 12 من حوض رقم 5 من أراضي 
كفردان . 

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 : أحمد جمال أسعد حمامدة. 
 اسم الموكل « المالك : وليد عبد الرحمن كامل حسن. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9341

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد جمال أسعد حمامدة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم  12475/2018/442 الصادرة عن  عدل جنين بتاريخ 2018/11/21 

وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم 9341/ج/2018على القطعة رقم 20 من حوض رقم 9 من أراضي 
كفردان . 

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 : أحمد جمال أسعد حمامدة. 
 اسم الموكل « المالك : عمر طالب كامل مرعي. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 9323 /2018

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد جمال أسعد حمامدة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 442/2018/12559 عدل جنين بتاريخ 2018/11/25 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 9323/ج/2018على القطعــة رقم 7 من حوض رقم 9 من أراضي 
كفردان . 

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 : أحمد جمال أسعد حمامدة. 
 اسم الموكل « المالك «: أحمد مرعي سعيد مرعي، محمد مرعي سعيد حسن. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9318

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فراس لطفي محمد عابد بصفته  وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقــم 12618/2018/442 الصــادرة عــن عدل جنيــن بتاريــخ 2018/11/26 والمعطوفة 
على العامة ســجل 1779 صفحة 2017/10 الصادرة عن  ســفارة دولة فلســطين في عمان بتاريخ 

 2017/8/14
وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم 9318/ج/2018على القطعة رقم 6 من حوض رقم 28 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.

 اسم الموكل « المالك :( صالح + زريفة + رئيفة + أسعد + علي / أبناء محمد أسعد سالمة)  

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9268

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب بصفتها وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 10997/2018/441 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/10/16 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 9268/ج/2018على القطعة رقم (19)+(18)+(11) من حوض رقم 
4 وقطعة 10 حوض 13 من أراضي اليامون. 

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:  أيمن محمد أحمد السعيد. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9289

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة حمزة باسم فؤاد سمودي بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم ســجل 1928 صفحة 2018/49 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في عمان بتاريخ 
2018/7/31 والمعطوفــة علــى العامــة رقم 2018/5531 الصادر عن ســفارة دولة فلســطين في 

الدوحة/ قطر بتاريخ 2018/4/23 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 9289/ج/2018على القطعة رقــم (60)+(61) من حوض رقم 17 

من أراضي اليامون. 
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 : حمزة باسم فؤاد سمودي.

 اســم الموكل « المالك:  عائدة فايز ســليم ســمارة،( محمد + أحمد + والء + حنان+ روان / أبناء 
جمال محمد السعيد). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9357

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عبد الناصر ناجي محمود زكارنة بصفته وكيال بموجب 
الوكالة العامة رقم 4459/2015/424 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2015/5/4 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 9357/ج/2018على القطعــة رقم 9 من حوض رقم 3 من أراضي 
أم 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 : عبد الناصر ناجي محمود زكارنة.
 اسم الموكل « المالك:  ختام حسين علي اليعقوب. 

عدد الحصص المباعة: كامل الحصص. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9332

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة رائد ناصــر عبد الرحمن عبيدي بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 437/2018/954 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/1/28  

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 9332/ج/2018على القطعــة رقــم (25)+(26)  من حوض رقم 
20074 من أراضي جنين . 

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 محمد شعبان غزاوي. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9329

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة سندس سعيد محمد خلوف بصفتها وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 442/2018/124419  الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/11/21 والمعطوفة على 

العامة رقم 428/2016/8279 عدل جنين 2016/8/24 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 9329/ج/2018على القطعة رقم 2  من حوض رقم  4 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 : سندس سعيد محمد خلوف.

 اسم الموكل « المالك:   (عباس + خالد/ أبناء فوزي محمود حنتولي). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9352

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة رائد ناصــر عبد الرحمن عبيدي بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم ســجل 1975 صفحة 2018/61  الصادرة عن ســفارة دولة فلسطين في عمان 
بتاريخ 2018/10/18 والمعطوفة على العامة رقم خاص 44 عام 11193 سجل 6574 الصادرة عن 

عدل حمص تاريخ 2018/5/9
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 9352/ج/2018على القطعة رقــم 56 من حوض رقم  35 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 : رائد ناصر عبد الرحمن عبيدي.

 اسم الموكل « المالك:   سوسن أحمد محمد غانم، محمود عبد الغني مصطفى أبو غانم. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
 تقدم إلى دائرة أراضي جنين السيدة آمنة إبراهيم يوسف سباعنة من  ميثلون بصفتها وريثاً بموجب 
حصر إرث 259/175/56 من جنين الشرعية الجنوبية بتاريخ 2018/9/6 وذلك الستخراج سند تسجيل 

تسوية  في القطعة رقم 25 من حوض رقم 15 من أراضي صير . 
فمــن لــه أي اعتراض عليه التقدم إلى دائرة  أراضي جنين خالل فترة خمســة أيام من تاريخ نشــر 

اإلعالن .

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/9308

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة بهاء عبد اهللا لطفي عواد بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقم 12499/2018/442 الصادرة عن عــدل جنين بتاريخ 2018/11/22 والمعطوفة على 
العامة  ســجل 1891 صفحة 2018/66 الصادرة عن ســفارة دولة فلسطين في عمان والعامة رقم 
(384 س ف ك) الكويت  والعامة رقم (س ف ك 385) الصادرة عن سفارة فلسطين الكويت والعامة 

سجل 1891 صفحة 2018/66 سفارة فلسطين األردن 
وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 9308/ج/2018 على القطعة رقم 6 من حوض رقم 1 من أراضي 

الهاشمية. 
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 : بهاء عبد اهللا لطفي عواد.

 اســم الموكل « المالك:  (عصام + عصمت + فداء + مجدولين + قاســم + راســم + أمجد/ أبناء 
أديب قاسم جرار).

دائرة تسجيل أراضي جنين 
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
 ( بلدية أبو ديس )

  تعلن بلدية أبو ديس بتمويل من  وزارة الحكم المحلي ووزارة شــؤون 
القدس، عن طرح عطاء تأهيل مقطع خطر (شارع البياضة ) الواصل بين 
العيزرية وأبو ديس وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات 
والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجــب علــى المقاول أن يكون مســجالً لدى إتحــاد المقاولين ومصنفاً 
لــدى لجنة التصنيف الوطنية فــي مجال الطرق   بحيث ال يقل عن درجة 

تصنيف  طرق ثالثة  .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجــب علــى المقاول تقديــم كفالة دخــول المناقصــة  بقيمة 7000 
شــيكل  وذلك بكفالة بنكية ســارية المفعول حتى تاريخ 2019/5/1م أو 

اقرار الضمان.
4. األسعار شاملة  لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.

5. كل مقــاول يرغــب فــي التقدم لهــذا العطاء يســتطيع الحصول على 
نسخة من العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 

200 شيكل. 
6. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم األربعاء   
2018/12/26م فــي مقر البلديــة مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد 

هذا الموعد.
9.  االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم اإلثنين   2018/12/10م الساعه 

العاشرة صباحا.
10. فتح المظاريف يوم األربعاء   2018/12/26م الســاعة الثانية عشرة 

ظهرا في مقر البلدية.
11. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات 
الدوام الرسمي.

 نبيل بدر      
رئيس بلديه ابو ديس

11/26 د

فقد هوية
جنين / أعلن أنا ســهى نضال عادل جفال من أبو ديس/ القدس عن فقدان هويتي الشــخصية التي 
تحمل الرقم 854713856 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 

فقد هوية
جنين / أعلن أنا محمد منذر احمد محمود من ديرابو ضعيف / جنين عن فقدان هويتي الشخصية التي 
تحمل الرقم 858600547 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 

فقد هوية
جنين / أعلن أنا زهدان ناصر زهدان فريحات من اليامون / جنين عن فقدان هويتي الشخصية التي 
تحمل الرقم401477930 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 

تنويه
جنين/ ورد خطأ في إعالن تسجيل األراضي رقم 2018/7198 منشور في الحياة 2018/9/18 حيث ورد 
أن رقم الوكالة العامة هو 1147/2017/431 عدل جنين 2018/2/6 والصحيح هو 1747/2017/431 
كما ورد أن اســم الموكل هو عائدة ســعيد حســن أبو مويس والصحيح هو عائدة ســعيد حسين أبو 

مويس لذا اقتضى التنويه.  

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/26 د

11/26 د

11/26 د

دائرة تنفيذ جنين

محكمة بداية جنين

محكمة صلح جنين

اعالن
محمود نجيب محمد عارضة

جنين – عرابة – قرب ديوان العارضة صاحب منجرة 
نعلمكم أنه بتاريخ 2018/9/6 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2015/4684

والمكونة فيما بين 
المحكوم له/ م :  1 محمد علي عيسى األشقر/طولكرم. 

المحكوم عليه/م:1  محمود نجيب محمد العارضة / جنين .                  
إشــعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أســبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ 8500 شــيكل و 
الرسوم قيمة شيك عدد 2 ، لصالح المنفذ محمد علي عيسى األشقر وكيله األستاذ إسالم عبد الدايم، 
لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ  لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك. 

 مأمور التنفيذ

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة بداية جنين بالقضية 
الحقوقية رقم 2018/779 

إلى المدعى عليهم / (عائدة رشدي أحمد الحبش، هاني تحسين رشدي الحبش، هيا تحسين رشدي 
الحبش، روال تحسين رشدي الحبش، زاهرة راشد عالء الدين الحبش، أسماء قاسم الحاج محمد عبد 
الهــادي، داليا مــازن ناظم الحبش، ناظم مازن ناظم الحبش، الرا مازن ناظم الحبش، نادية ناظم 
رشــدي الحبش، مها ناظم رشــدي الحبش، غادة عبد اللطيف صادق عنبتاوي، ناصر عصام رشدي 
الحبش، ظافر عصام رشــدي الحبش، دانا عصام رشــدي الحبش، النا عصام رشــدي الحبش، هال 
عصــام رشــدي الحبش)  ومجهولي محل اإلقامة حاليــا، يقتضي حضوركم  إلى هذه المحكمة يوم 
2019/1/8 للنظر في الدعوى الحقوقية رقم (2018/779) محكمة بداية جنين و التي أقامها عليكم 
المدعي :  عمر حســن محمد عليوة من ميثلون/ جنين ، بواســطة وكيله المحامي عمار زيود/ جنين 
والتــي موضوعها: مطالبة عماليــة وبإمكانكم الحضور إلى قلم المحكمــة واالطالع على تفاصيل 
الدعوى وعمال بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
فإنه يقتضي عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبلغكم بالنشر و إذا 

لم تحضروا أو ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريا . 

رئيس قلم حقوق/ محكمة بداية جنين 

أشرف أبو سيفين 

تبليغ قرار حكم للمدعى عليه بالدعوى المدنية رقم 
2018/89 صلح جنين بالنشر

إلــى المدعى عليه (ماجد محمد عيســى الحلو ) من جنين و مجهــول محل اإلقامة حالياً، نعلمك بأن 
محكمــة صلــح جنين قررت و بتاريــخ 2018/9/18 م في الدعوى الحقوقيــة رقم (2018/89) صلح 
جنين الحكم بالزامك بأداء مبلغ (2100) دينار والرسوم والمصاريف و 50 دينار أردني أتعاب محاماة 

للمدعي (عطوة سليمان درويش أبو غالي) وكيله المحامي أحمد مساد و / أو نور الدين سالمة 
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في2018/9/18 م . 

رئيس قلم حقوق /محكمة صلح جنين 

 منذر دمج

رجل األعمال حماد الحرازين يتفقد سير العمل في مبنى حسن الحرازين األكاديمي
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- تفقــد 
أمس، رجــل األعمال الفلســطيني 
القادم من اإلمارات العربية المتحدة 
حســن  مبنــى  الحرازيــن،  حمــاد 
الحرازيــن األكاديمــي قيد اإلنشــاء 
فــي فــرع رام اهللا والبيــرة، برفقة 
محافظ محافظة رام اهللا والبيرة د. 

ليلى غنام.

وكان في استقبال الحرازين رئيس 
الجامعــة أ. د. يونس عمرو، ومدير 
فــرع الجامعــة بــرام اهللا والبيرة د. 
حســين حمايــل، ومســاعد رئيس 
الجامعة لشــؤون الطلبة أ. د. محمد 
الطلبة  مجلــس  ورئيس  شــاهين، 
القطــري أ. زيــاد الواوي، ومســاعد 
مدير دائرة العالقات العامة والدولية 

واإلعالم أ. عوض مســحل، وحشــد 
مــن أســاتذة الجامعــة وموظفيهــا 

وطلبتها.
وأطلــع أ. د. عمــرو ضيــف الجامعة 
الحرازيــن على تطــورات البناء في 
المبنــى األكاديمــي والوصــول إلى 
مرحلــة انتهــاء اإلنشــاءات الخاصة 
بالمبنى في األسابيع القليلة المقبلة.

.وأشــار د. عمــرو الــى أن الجامعــة 
مستمرة في تقديم الخدمات ألبناء 
شعبنا الفلسطيني وتوفير التعليم 
لجميــع الشــرائح، وعلــى رأســهم 
الفقــراء الذيــن ال يتوفــر لهم مالذ 
ســوى «القدس المفتوحــة»، فهي 
جامعة الفقراء والجرحى واألســرى 

والمرأة.

فلسطين تشارك بمهرجان توزر للشعر في تونس
تونس- وفا- شارك فلسطين 
بوفد ضم الطفلين الشاعرين 
ميــس عبد الهــادي، ومحمد 
رأفــت، فــي مهرجــان توزر 
للشعر، الذي أقيم في مدينة 

توزر جنوب تونس.
وألقــت الطفلة عبــد الهادي 

الحاصلة على المركز الثاني 
فــي مديريــة شــمال غــزة، 
بعنــوان «القدس»،  قصيدة 
تأكيــدا على عروبتهــا وأنها 
األبدية،  فلســطين  عاصمة 
فيمــا حصــل الطفــل رأفت 
على جائــزة لجنــة التحكيم 
للمهرجان، الذي بدوره ألقى 
قصائد عــن معانــاة أطفال 
الممزوج  واأللــم  فلســطين 
باألمل.واستقبل سفير دولة 

هائل  تونس  لدى  فلسطين 
الفاهوم الطفلين عبد الهادي 
بتميزهمــا  وأشــاد  ورأفــت، 
وتمثيلهما فلســطين أفضل 
الطفــالن  زار  ثــم  تمثيــل، 
ياســر  الرمز  الشــهيد  مقــر 
عرفــات وقــرأا الفاتحة على 
روحــه الطاهــرة، حيث كان 
المشــرف  اســتقبالهما  فــي 
العام على المقر العميد عبد 

الرحيم حسين.


