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الثالثاء 2018/2/13

قنابل الغاز ..خطر كامن يهدد مزارعي غزة
كتب محمد الجمل:
لم تك���ن مهمة المزارع أحمد عاش���ور ( 47عام���ا) ،بتنظيف أرضه
من بقايا قنابل الغاز المس���يل للدموع التي س���بق وأطلقتها قوات
االحتالل باتجاه المتظاهرين بالمهمة اليسيرة.
فالغاز السام يعود لينتشر في األجواء فور لمس أو تحريك القنابل
الت���ي يظن البعض أنها أضحت فارغة ،ما يصيب المزارعين في حال
كانوا قريبين منه باالختناق واألذى.
وأوضح عاشور أنه فوجئ بوجود عدد كبير من قنابل الغاز في أرضه
عقب المواجهات التي ش���هدتها المنطقة في األس���ابيع الماضية،
وحين رغب بالتخلص ،اشتم وبمجرد تحرك إحداها رائحة غاز خانقة،
أجبرته على مغادرة المكان ،والجلوس تحت ش���جرة اللتقاط أنفاسه
التي كان يأخذها بصعوبة بعد أن عانى من االختناق.
وبين عاش���ور أنه ورغم م���رور أيام وربما أس���ابيع على إطالق هذه
القناب���ل ،فإن رائحة الغاز الصادرة عنه���ا قوية وكأنها أطلقت للتو،
مبين���ًا أن الرائح���ة وبعد تحريك قنبلة الغاز تنتش���ر على مس���احة
واسعة.
ونوه بأن بع���ض المزارعين أصيب���وا بمتاعب صحي���ة كبيرة جراء
استنشاقهم الغاز بعد إطالقه بأيام ،خالل محاولتهم التخلص منه.
وأوضح عاش���ور أنه وبعد استش���ارة بعض المزارعين ،استقر في
النهاي���ة للتخلص منها عن طريق دحرجته���ا بعصا طويلة من بعد
ثالثة أمتار ،على أن يك���ون هو في عكس اتجاه الرياح ،حتى تذهب
الرائحة في االتجاه اآلخر ،ويظل يدحرجها إلى أن يسقطها في حفرة
يكون سبق أحدثها في ركن جانبي من أرضه.
وأوض���ح أنه وبعد تجميعها في الحفرة يبدأ بردمها بالرمال ،فهي
أفضل وأضمن طريقة للتخلص من هذه القنابل.
أما المزارع محمود شراب ،فأكد أنه حين يعثر على قنبلة غاز قديمة
في أرضه يقوم برشها بالمياه بواسطة خرطوم من بعد ،ويظل كذلك
حتى يضمن دخول المياه إليها عبر الثقوب المخصصة لخروج الغاز،

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طوباس

التاريخ 2018/2/12 :
رقم المعاملة /168 :ج2018/

يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فواز أديب أحمد الحس���ين بصفته الوكيل
العام بموجب الوكالة العامة ( )2017/14/1820الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين/عمان
بتاري���خ  2017/11/2بموج���ب الوكالة العامة (/125م و ع  )2017/الصادرة عن س���فارة دولة
فلسطين /الرياض بتاريخ 2017/11/13
وذلك لتقديم معاملة بي���ع رقم /168ج2018/على قطعة األرض رقم()110من الحوض ()22
من أراضي طوباس
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :فواز أديب أحمد الحسين
اسم الموكل ( المالك ) :وليد ،صبحي ابناء أديب أحمد حسين

دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة األراضي في سلطة أراضي رام الله

رقم الملف/449 :ج2018/
بتاريخ2018/2/12 :

إعالن صادر عن سلطة األراضي رام الله

يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة أراضي رام الله ياس���مين نس���يم عقل خليل وذلك
بصفتها وكيل عام بموجب الوكالة العامة رقم  2017/3396بتاريخ  2017/7/19تصديق
وزارة العدل الفلسطينية.
وذل���ك بمعاملة بيع على قطعة االرض التي تحمل الرق���م  78حوض  28المدينة حي 16
التل من أراضي البيرة قضاء رام الله.
فمن له اعتراض على ذلك عليه أن يتقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الموكل

اسم الوكيل

روال نسيم عقل عبد الوهاب وهيا ياسمين نسيم عقل خليل
نسيم عقل عبد الوهاب

بعد ذلك يرتدي كمام���ة أو قطعة قماش ،ويدحرجها بعصا صغيرة
حتى يضعها في كيس ،ثم يحكم إغالقه ،ويقوم بنقلها إلى حاوية
النفايات أو يضعها في حفرة.
ونوه ش���راب إلى أن قنابل الغاز التي أطلقه���ا قوات االحتالل في
الفترة األخي���رة خطيرة وخانقة ،وتس���بب أع���راض صعبة على من
يستنش���قها ،والمشكلة األكبر تكمن في استمرار خطرها حتى بعد
إطالقها بأيام.
وأعرب عن خش���يته من تأث���ر األرض والمحاصي���ل الزراعية بتلك
القنابل ،الس���يما وأن قوات االحتالل أطلقت اآلالف منها ،وتم نشرها
على مساحة واسعة من األراضي ،وبعضها دفن تحت األرض ولم يره
المزارعون.
متظاهرون حذرون
ولوحظ خالل المواجهات األسبوعية التي تندلع عند نقاط التماس
شرق القطاع ،تجنب الش���بان والمتظاهرين لمس أو تحريك القنابل
القديمة ،وفور العثور على إحداها ،يسارع بعضهم بردمها بالرمال،
حتى ال تفوح الغازات منها مجددًا.
ويقول المتظاهر أحمد بش���ير " 22ع���ام" ،إن قنابل الغاز القديمة
ربم���ا تكون أصعب من التي تلقى حديثًا ،الن البعض قد يس���تهين
به���ا ويحركها أو يركلها بقدمه فتفوح منها الرائحة ،ناصحًا بالحذر
منها.
وأشار بشير إلى أنه وخالل تواجده في نقاط التماس يكون شديد
الح���ذر من هذه القناب���ل ،ويتجنب االقتراب منه���ا أو العبث فيها،
ويح���ذر رفاقه منها ،مش���ددًا عل���ى وجوب قيام الجه���ات المعنية
بالتخل���ص من هذه القنابل أوال بأول بعد االنتهاء من كل مواجهات،
وعدم تركها في األراضي لشدة خطورتها.
وكان���ت األطباء في غزة أكدوا أنه���م فوجئوا بنوع جديد من قنابل
الغاز المسيل للدموع تطلق تجاه المتظاهرين في قطاع غزة ،وتترك
آثار ومضاعف���ات خطيرة حتى بعد استنش���اقها ،وتعافي المصاب
منها ،لكنه يعود ويشعر بمضاعفات في األيام التالية.

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

الرقم24/01 :
التاريخ1439/5/26 :هـ
الموافق2018/2/12 :م

مذكرة تبليغ زواج
صادرة عن محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

الموضوع :تبليغ زوجة ثانية.
إل���ى المدعوة /آالء ولي���د عثمان العثمان /من األردن ـ عمان ،أعلم���ك بأن زوجك المدعو رامي
محمد محمود القوقا /من األردن ،قد تقدم بطلب لهذه المحكمة من أجل الزواج بزوجة أخرى،
وعليه فقد جرى تبليغك وإعالمك بذلك حسب األصول.
قاضي محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
محمد قاسم عبد الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح أريحا

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة/1209 :ج2018/
التاريخ2018/2/12 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة صابر ش���افع عبد الوهاب قبالة من اليامون
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الخاص���ة رقم ( )437/2018/1586الصادرة عن عدل جنين
بتاريخ  2018/2/12المعطوفة على العامة رقم ( )431/2017/2897الصادرة عن عدل جنين
بتاريخ  2017/3/20وذلك لتقديم معاملة بيع رقم (/1209ج )2018/على قطعة األرض رقم
( )21من الحوض ( )6من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :صابر شافع عبد الوهاب قبالة
اسم الموكل «المالك» :خيرية نايف خضر عباهرة
عدد الحصص المباعة :كامال
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طوباس

مذكرة دعوى مدعى عليهم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح أريحا في الدعوى المدنية رقم 2017/217

إلى المدعى عليه :فؤاد أيسر نواف برهم /أريحا ومجهول مكان اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح أريحا في يوم  2018/2/14الس���اعة العاشرة والنصف صباحًا
للنظر في الدعوى المدنية رقم  2017/217والتي أقامها عليك المدعي صابر عودة سليمان عواطلة
بواسطة وكيله المحامي محمود غوانمة وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ  10210عشرة آالف ومئتان
وعشر شيكل.
ويمكنك الحضور إلى قلم محكمة صلح أريحا واالطالع على أوراق ملف الدعوى،
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغك بالنشر بإحدى
ً
الصح���ف المحلية عمال بالمادة  62من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
.2001
واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
سليمان الغوج
رئيس قلم محكمة صلح أريحا

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي جنين

تنويه
لقد ورد خطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تس���جيل أراضي نابلس والمنشور بتاريخ 2018/2/12
رقم الملف/557 :ج 2018/التاريخ  ،2018/2/11ورد خطأ تاريخ الوكالة العامة  2017/8/19والصحيح
هو  ،2017/8/13لذلك يقتضى التنويه.

تنويه
طوب���اس – ذكر خط���ا في اعالن ص���ادر عن دائرة تس���جيل أراضي طوب���اس معاملة رقم
/117ج2018/
ذكر خطأ في رقم الوكالة رقم ()169/287/2051
الصحيح ()169/2017/2051
لذا اقتضى التنويه

إلى المدعى عليه :أسعد عفيف زيدان المصري من نابلس ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم  2018/5/4الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر
بالدع���وى الحقوقي���ة المرقومة أعاله وذلك من أجل قيامك بحلف صيغة اليمين الحاس���مة
الموجه إليه من قبل المدعيين في الدعوى وفق الصيغة التالية "اقس���م بالله العظيم أنني
أن���ا المدعى عليه الثال���ث مازن كمال عفيف زيدان المصري ،ان المدعى عليه التاس���ع أرقم
أديب مبروكة ليس مس���تأجرا أو شريكا او متضمنا او مستغال او شاغال للمحل المستأجر من
قبل مورثنا المرحوم والدنا والواقع في ش���ارع صالح الدين البوابة الش���رقية والمحدود شرقا
بملحمة مقبول وابو صالحة وغربا دكان ممدوح راش���د عودة وش���ماال شارع عام وجنوبا ساحة
واننا كذلك لم نقم بتأجيره أو اشراكه أو تضمينه او السماح له بإشغال الدكان المذكورة وان
عالقتن���ا به هي عالقة عمل وانه يعمل لدينا كعامل وتحت اش���رافنا ورقابتنا ويتقاضى منا
راتب والله على ما يقول شهيد" ،ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل
ً
الدعوى ،وعمال بالمادة  62من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة 2001
فإن���ه يقتضى عليك الحضور للمحكمة لغايات حلف صيغة اليمين الحاس���مة تحت طائلة
ً
اعتبارك ناكال عن حلفها.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة عبد الله وليد ذيب عيس���ه بصفته الوكيل
بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل()1517صفحة( )2015/48الصادرة عن سفارة فلسطين
بعمان بتاري���خ  2015/8/10والدورية رق���م س���جل()1535صفحة( )2015/56الصادرة عن
سفارة فلسطين بعمان بتاريخ  2015/10/4والدورية رقم سجل()1553صفحة()2015/100
الصادرة عن س���فارة فلس���طين بعمان بتاريخ  2015/12/7وذلك لتقديم معاملة بيع رقم
(/1159ج )2018/عل���ى قطعة األرض رقم ( )48من الح���وض ( )5وقطعة ( )26حوض ()14
وقطعة ( )60حوض ( )6من أراضي صانور.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :عبد الله وليد ذيب عيسه
اسم الموكل «المالك» :وفاء رشيد إبراهيم العيسه+حسن+محمد+محمود أبناء عبد الرحمن
أسعد العيسه+محمد عبد الرحمن محمود العيسه+هشام+حسام+عصام+محمد+محمود
+منال أبناء أسعد عبد الرحمن العيسه+أمل+دالل أبناء أسعد عبد الرحمن العيسه+يحيى
محمد محم���ود أبو غنيم+عدي +دعاء+صف���اء أبناء يحيى محمد أبو غنيم+س���امية محمد
محمود اسعيد
عدد الحصص المباعة :كامال
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

إلى المدعى عليه :الشركة الفلسطينية األردنية الكويتية لإلعالن والنشر /رام الله.
يقتض���ى حضوركما إلى محكمة بداية رام الله يوم  2018/4/16الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر
في الدعوى المدنية رقم  ،2018/28التي أقيمت من قبل المدعي :ش���ركة مؤسسة األيام للطباعة
والصحافة والنشر والتوزيع بواسطة وكيلهم المحامي رمزي أبو العظام.
حقوق رقم 2018/28
لدى محكمة بداية رام الله الموقرة
المدعية :ش���ركة مؤسسة األيام للطباعة والصحافة والنشر والتوزيع /رام الله ـ المنطقة الصناعية
ـ شارع األيام ـ جريدة األيام ،بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد أكرم عبد السالم هنية.
وكيالها المحاميان رمزي ابو العظام و/أو حنا قاحوش /رام الله.
المدعى عليها :الشركة الفلسطينية األردنية الكويتية المتحدة لإلعالن والنشر.
وعنوانها للتبليغ /البيرة ـ ش���ارع نابلس ـ عمارة البدر ـ الطابق الرابع ـ مقابل إسكان جمزو لألجنحة
الفندقية.
موضوع الدعوى :مطالبة مالية بقيمة  87902سبعة وثمانون الفًا وتسعمائة واثنان دوالر أمريكي
بموجب سبعة شيكات.
الئحة وأسباب الدعوى
 .1المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ وقدره  87902سبعة وثمانون الفًا وتسعمائة واثنان دوالر
أمريكي وذلك بموجب سبعة شيكات مفصلة على النحو التالي:
ـ الش���يك رقم  20050305والبال���غ  13160دوالر أمريكي والمس���تحق األداء بتاريخ 2017/5/30
والمسحوب على البنك العربي فرع اإلرسال.
ـ الش���يك رقم  20050284والبال���غ  15700دوالر أمريكي والمس���تحق األداء بتاريخ 2017/4/30
والمسحوب على البنك العربي اإلرسال.
ـ الش���يك رق���م  20050309والبال���غ  5200دوالر أمريكي والمس���تحق األداء بتاريخ 2017/6/30
والمسحوب على البنك العربي فرع اإلرسال.
ـ الش���يك رقم  20050306والبال���غ  13160دوالر أمريكي والمس���تحق األداء بتاريخ 2017/6/30
والمسحوب على البنك العربي فرع اإلرسال.
ـ الش���يك رقم  20050295والبال���غ  13500دوالر أمريكي والمس���تحق األداء بتاريخ 2017/8/30
والمسحوب على البنك العربي فرع اإلرسال.
ـ الش���يك رقم  20050299والبال���غ  14370دوالر أمريكي والمس���تحق األداء بتاريخ 2017/8/30
والمسحوب على البنك العربي فرع اإلرسال.
ـ الش���يك رقم  20050273والبال���غ  12812دوالر أمريكي والمس���تحق األداء بتاريخ 2017/9/30
والمسحوب على البنك العربي فرع اإلرسال.
 .2لدى عرض الش���يكات المذكورة أعاله على البنك المسحوب عليه تبين أنه ال يوجد رصيد قائم
ومعد للدفع حيث أعيدت الشيكات لموكلتي بدون صرف.
 .3طالب���ت المدعية المدعى عليها مرارا وتك���رارا بضرورة دفع المبلغ المس���تحق بذمتها إال أنها
تمنعت عن الدفع بدون وجه حق أو مسوغ قانوني.
الصالحية :لمحكمتك���م الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدع���وى نظرًا لقيمتها ومكان
إقامة المدعى عليها ومزاولة عملها.
الطلب :لهذه األسباب و/أو ألية أسباب أخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة تلتمس المدعية من
محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليها بنسخة من الئحة الدعوى ومرفقاتها ودعوتها للمحاكمة
وبع���د المحاكمة وغب اإلثبات الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المس���تحق بذمتها والبالغ
 87902س���بعة وثمانون الفًا وتس���عمائة واثنان دوالر أمريكي مع إلزامها بالرس���وم والمصاريف
وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام.
مع االحترام
تحريرًا في 2018/1/8
وكيال المدعية
المحاميان
رمزي ابو العظام و/أو حنا قاحوش
المرفقات:
حافظة مستندات
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طوباس

التاريخ2018/2/12 :
رقم المعاملة /169 :ج2018/

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة روحية مصطفى عبدالله مساعيد بصفته
الوكي���ل الخ���اص بموجب الوكالة الخاص���ة ( )2018/86/1859الصادرة عن س���فارة دولة
فلس���طين/عمان بتاري���خ  2018/2/11وذلك لتقديم معاملة بي���ع رقم /169ج2018/على
قطعة األرض رقم()8من الحوض ( )22من أراضي طوباس فمن له أي اعتراض عليه التقدم
باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام من تاريخ النش���ر وإال س���يتم
السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :فواز أديب أحمد الحسين
اسم الموكل ( المالك ) :ناديا توفيق حامد الزعبي

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد زاهي عبد الرؤوف سالم حنيني
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  1651/2017/6245تاريخ 2017/4/25
الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على اراضي
دير الحطب حوض رقم  1ـ قطعة رقم 16
دير الحطب حوض رقم  1ـ قطعة رقم 19
دير الحطب حوض رقم  1ـ قطعة رقم 20
فم���ن له أي اعت���راض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
زاهي عبد الرؤوف سالم حنيني
		
يوسف احمد حسن سماعنة
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة األراضي في سلطة أراضي رام الله

رقم الملف/453 :ج2018/
بتاريخ2018/2/12 :

إعالن صادر عن سلطة األراضي رام الله

يعل���ن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة أراضي رام الله ياس���مين نس���يم عقل خليل وذلك
بصفتها وكيل عام بموجب الوكال���ة العامة رقم  2017/3396بتاريخ  2017/7/19تصديق
وزارة العدل الفلسطينية.
وذل���ك بمعاملة بيع على قطع األراض���ي ذات األرقام  54و 55ح���وض  28المدينة حي 30
اإلذاعة من أراضي البيرة قضاء رام الله.
فمن له اعتراض على ذلك عليه أن يتقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الموكل

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ بيت لحم

رقم التنفيذ2017/4418 :
التاريخ2018/1/31 :

تبليغ ورقة إخبار صادرة عن دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم
في القضية التنفيذية رقم  2017/4418بواسطة النشر

إلى المحكوم عليه :اسحق عبد المجيد علي علقم من بيت لحم ومجهول مكان اإلقامة حاليًا.
أعلمك أن المحكوم له شركة مرج الغزالن بواسطة ممثلها علي ابراهيم محمود صالح من بيت لحم
قد طرح للتنفيذ بواسطة وكيلها المحامي طارق العبيات الحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم
بتاري���خ  2017/3/22في القضية الحقوقية رق���م  2017/143والمتضمن إلزامك بدفع مبلغ 9997
شيكل والرسوم والمصاريف ومبلغ  100دينار اتعاب محاماة.
س���جلت في القضية التنفيذية رقم  2017/4418بتاري���خ  2017/12/26لذا يتوجب عليك وفي
غضون أس���بوعين من تاريخ نش���ر هذا التبليغ الحضور إلى دائرة تنفيذ بي���ت لحم ودفع المبلغ
المطالب به المذكور أعاله و/أو االطالع على القضية ،وبعكس ذلك س���وف تتخذ بحقك اإلجراءات
الالزمة قانونًا.
معتصم عمرو
مأمور تنفيذ محكمة بداية بيت لحم

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

اسم الوكيل

روال نس���يم عقل عب���د الوهاب وهيا ياسمين نسيم عقل خليل
نسيم عقل عبد الوهاب

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة/1159 :ج2018/
التاريخ2018/2/11 :

مذكرة دعوى مدعي بالنشر
صادرة عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 2018/28

دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العم���وم بأنه تقدم إل���ى هذه الدائ���رة أحمد يونس إبراهيم س���مودي من
اليام���ون بصفت���ه الوكيل بموج���ب الوكالة العامة رق���م س���جل()1805صفحة()2017/2
الصادرة عن س���فارة فلس���طين بعمان بتاري���خ  2017/9/28بموجب الوكال���ة الخاصة رقم
( )435/2017/10065الص���ادرة عن عدل جنين بتاريخ  2017/10/8بموجب الوكالة الخاصة
رق���م ( )436/2017/12380الصادرة عن عدل جنين بتاري���خ  2017/12/10بموجب الوكالة
العامة رقم ( )424/2015/6877الصادرة عن عدل جنين بتاريخ  2015/7/23بموجب الوكالة
العامة رقم ( )432/2017/3890الصادرة عن عدل جنين بتاريخ  2017/4/13وذلك لتقديم
معاملة بيع رقم (/1200ج )2018/عل���ى قطعة األرض رقم ( )106من الحوض ( )16وقطعة
( )56حوض ( )17من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :أحمد يونس إبراهيم سمودي
اسم الموكل «المالك» :رسمية خليل محمود حواشين+طالل+محمد+ربيع أبناء روحي محمد
حوش���ية+محمد يونس عبد الفتاح حوش���ية+جعفر محمد يونس حوشية+بسام+يونس
أبناء ياسر يونس حوشية+نجلة+نهلة أبناء محمد يونس حوشية
عدد الحصص المباعة :كامال

الرقم 2018/28 :مدني
التاريخ2018/2/8 :

رقم الملف/588 :ج2018/
التاريخ2018/2/12:

رقم المعاملة/1200 :ج2018/
التاريخ2018/2/12 :

التاريخ2017/10/8 :
رقم المعاملة2017/ 1024 :

دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح نابلس
مذكرى دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2010/630

التاريخ2018/1/17 :

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة وفاء حسين محمود شعيب من بلدة مخيم
الفارعة بصفتي الوكيل بموجب الوكالة الدورية( )160/2017/225الصادرة عن كاتب عدل
طوب���اس بتاريخ  2017\2\7المعطوفة على الخاصة ( )152/ 2016/816الصادرة عن كاتب
عدل طوباس  2016\3\31وذلك لتقديم معاملة بيع رقم /1024ج2017/على قطعة األرض
رقم()35من الحوض ( )2من أراضي طوباس فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى
هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات
المعاملة حسب األصول والقانون .
اس���م الوكيل بالوكاالت المذكورة:احمد مس���عود هويمل أبو ماض+وفاء حس���ين محمود
شعيب
اسم الموكل ( المالك ) :احمد محسن محمد زهران

غزة"-األي���ام" :ذكرت مص���ادر حقوقية في غ���زة ،أن بحرية االحتالل
أطلق���ت النار باتجاه الصيادين  36مرة من���ذ بداية العام الجاري ،فيما
أقدمت على اعتقال  10صيادين ،وإصابة  5آخرين ،كما استولت على 3
قوارب صيد من مختلف األنواع واألحجام.
وأوضح مركز الميزان لحقوق اإلنسان في تقرير له أن هذه االنتهاكات
المنظم���ة التي ترتكبها س���لطات االحت�ل�ال تأتي في إط���ار الحصار
المفروض على قطاع غزة ،والتي تس���هم ف���ي المزيد من التدهور في
مستويات المعيشة ،وتوسع ظاهرة الفقر في ظل االنهيار االقتصادي
ال���ذي ُينذر بوق���وع كارثة اجتماعية وإنس���انية وش���يكة في القريب
العاجل.
وعبر المركز عن اس���تنكاره لمواصلة س���لطات االحتالل انتهاكاتها
بحق الصيادين واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد
على  11عامًا على التوالي.
وطالب المرك���ز المجتمع الدولي ،الس���يما الدول األطراف الس���امية
الموقع���ة على اتفاقي���ة جنيف الرابع���ة ،بالقي���ام بواجبها األخالقي
والقانوني من أج���ل رفع الحصار المفروض على القط���اع ،وإلزام قوات
االحتالل بوق���ف انتهاكاتها المنظمة ،واحترام مبادئ القانون الدولي
في سياق تعاملها مع الفلسطينيين.
وقال المركز إن ه���ذه االنتهاكات المنظمة التي ترتكبها س���لطات
االحتالل ،تأتي في إطار الحصار المفروض على قطاع غزة ،وتسهم في
مزيد من تدهور مس���توى المعيشة لدى السكان ،وتوسع ظاهرة الفقر
والبطالة.
وأضاف ،إن الممارس���ات اإلس���رائيلية المنظمة س���واء كانت بإطالق
الن���ار المتكرر وإيقاع جرحى وقتلى في صفوف الصيادين واس���تمرار
االعتقاالت التعس���فية وم���ا يرافقها من إهانة وإذالل واس���تيالء على
معدات وممتل���كات الصيادي���ن وتخريبها ،تأتي في س���ياق الحصار
المفروض على قطاع غزة واالنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة والمنظمة
لقواعد القانون الدولي اإلنساني.

رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

"الميزان" يرصد  36اعتداء
بحق الصيادين منذ مطلع العام

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله

الرقم2016/6419 :
التاريخ2018/1/3 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2016/6419

إلى المحكوم عليه :خالد عبد الله لطفي شخش���ير ـ نابلس ـ رفيديا بجانب مدرس���ة كمال جنبالط
ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من تاري���خ تبلغك ورقة اإلخطار التنفيذي هذه
ف���ي هذا العدد بالق���رار الصادر في القضي���ة التنفيذية رقم  2016/6419دائ���رة تنفيذ نابلس
وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ  22968ش���يكل وذلك بموج���ب كمبيالة لصالح المحكوم له ماجد
محمد قاسم صالح .وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول
والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم2012/181 :
التاريخ2017/8/3 :

تبليغ بالنشر صادر عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2012/181

إلى المحكوم عليه :محمد حامد مصطفى الشولة ـ عصيرة الشمالية ـ ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
نشعرك القرار الصادر بتاريخ  2017/8/1بالقضية التنفيذية رقم  2012/181والذي تقرر بموجبه
إش���عارك بوقوع الحجز على حصصك في قطعة األرض رقم  16من الحوض رقم  1موقع الخاليل
الشرقية من أراضي عصيرة الشمالية وقطعة األرض رقم  10حوض  1من أراضي عصيرة الشمالية
وقطعة األرض  163حوض  43والقطعة رقم  23+28من الحوض  16من اراضي عصيرة الشمالية،
وعلي���ك المبادرة لتنفيذ القرار وموضوعه دفع مبل���غ  22455دينار لصالح المحكوم له زهير عاهد
حسن أبو ظاهر .وعليك المراجعة خالل ثالثين يومًا من تاريخ تبلغك هذا اإلشعار بالنشر في هذا
العدد لتقرير موقفك وبعكس ذلك ستباشر الدائرة إجراءات التنفيذ بحقك وبعكس ذلك سيتم
بيع حصصك بالمزاد العلني.
مأمور تنفيذ نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
الرقم 2017/1242 :حقوق بداية نابلس

التاريخ2018/1/17 :

مذكرة دعوى مدعى عليه
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2017/1242

إلى المدعى عليه :فاتح حسن عبد اللطيف فريتخ ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى هذه المحكمة بتاريخ  2018/2/28الساعة الثامنة صباحًا للنظر في الدعوى
المدنية رقم  2017/1242بداية نابلس والتي أقامها عليك المدعي محمد أحمد ش���حادة محمود
بواسطة وكيله المحامي محمد غنيم وموضوعها مطالبة مالية.
ً
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى وعمال بالمادة  62من قانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001فإنه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية
ً
خالل مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النش���ر وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري
محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

