أيــــــــــام فلســـطــيــنــيــة

الثالثاء 2018/2/13

غزة :مسيرات لحزب الشعب في ذكرى
تأسيسه تندد بالسياسة األميركية
غ���زة " -وف���ا" :نظم حزب الش���عب الفلس���طيني،
لمناس���بة الذكرى  36لتأسيسه ،امس ،مسيرات في
مدينتي غزة وخان يون���س انتهت بوقفة أمام مقر
األم���م المتحدة في غزة ،احتجاجا على السياس���ات
األميركية اإلس���رائيلية التي تس���تهدف الحقوق
الفلس���طينية ،بما فيها المس���عى لتصفية وكالة
الغوث.
وتخلل الوقفة والمس���يرات هتافات وطنية ورفع
خالله���ا اإلعالم الفلس���طينية وراي���ات الحزب ،كما
تخللها القاء العديد من الكلمات ،أشاد خاللها عضـو
اللجن���ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية
رئيـ���س دائـ���رة ش���ـؤون الـالجئـين زكـري���ا األغــا،
بالصم���ود الفلس���طيني أم���ام الضغ���وط واالبتزاز
األميركي.
وفي مس���تهل كلمته ،أش���اد األغا بمسيرة الحزب
النضالية والتي بذل فيها التضحيات الجس���ام في
سبيل القضية الوطنية الفلسطينية العادلة وخاض
معارك الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ،مشيرًا
الى التميز السياس���ي لحزب الش���عب والذي يعود
الى مفهومه الش���امل للمقاومة الشعبية وحضوره
في مختلف المبادرات الش���عبية وحملة المقاطعة
واألنشطة المختلفة بالساحة الفلسطينية.
وأش���ار األغا ال���ى أن الحصار المس���تمر والعدوان
المتكرر على القطاع قد أدي���ا إلى خنقه اقتصاديًا،
وأن س���نوات االنقس���ام خلفت واقعًا معقدًا يتطلب
وقتًا وجهودًا كبيرة للتغل���ب عليه ،ورغم العراقيل
والتحدي���ات الكبي���رة فإن���ه يراه���ن عل���ى اإلرادة
الش���عبية الت���ي تصر عل���ى أن ال عودة ع���ن إنجاح
المصالحة والوحدة الوطنية وتحطيم الحصار الذي
يفرضه االحتالل.

وأض���اف أن المظاه���ر العس���كرية اإلس���رائيلية
التي أدت الى س���قوط العش���رات من الش���هداء قد
تصاعدت منذ إعالن ترام���ب ،باإلضافة الى الحواجز
ونق���اط التفتيش ،وارتفعت وتي���رة تقطيع أوصال
الضفة الغربية ومصادرة األراضي وتوسيع عمليات
االس���تيطان باإلعالن ع���ن خطط اس���تيطانية غير
مسبوقة ،ما يتطلب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية
بما فيها قرار مجلس األمن رقم ( ،)2334وأن الدافع
إلمعان حكومة االحتالل اإلسرائيلي في التمرد على
الشرعية الدولية هو االنحياز األميركي السافر ،وإن
إق���دام اإلدارة األميركية على اعتبار مدينة القدس
المحتل���ة عاصم���ة لدولة االحتالل ونقل س���فارتها
اليها ،تم رفضه بش���كل قاطع من المجتمع الدولي
ألنه يمث���ل خرقًا فاضحًا لمبادئ الش���رعية الدولية
والقانون الدولي اإلنساني ولكافة القرارات الدولية
ذات الصلة بالقضية الفلس���طينية منذ نش���أتها،
وخاصة قرارات مجلس األم���ن والجمعية العمومية
بشأن مدينة القدس.
وأش���ار األغا الى مطالبة المجتم���ع الدولي بتحمل
مس���ؤولياته من أجل إنهاء االحتالل وتمكين دولة
فلس���طين من إنجاز استقاللها ،وممارسة سيادتها
الكامل���ة على أراضيها بما فيه���ا العاصمة القدس
الشرقية على حدود الرابع من حزيران .1967
وأك���د األغا عل���ى مواصل���ة الجه���ود بالعمل مع
المجتمع الدولي من أجل إنه���اء حالة التمويل غير
المس���تدام وغير المؤكد لوكال���ة األونروا ،وانه على
هذا الصعيد تم توجي���ه الدعوة لعقد مؤتمر دولي
على مستوى وزراء الخارجية لتحمل مسؤولياته في
مواجه���ة هذه التحديات الخطي���رة التي تواجهها
"األونروا".

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/876 :ج2018/
التاريخ2018/2/1 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد ش���ادي محمد علي عطا
قاس���م س���ليمان وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم 423/2015/958
تاريخ 2015/2/1
بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي سيريس حوض رقم  3قطعة رقم 51
فمن له أي اعتراض 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 الموكل (المالك)

القوى تؤكد أهمية توسيع رقعة
المقاومة الشعبية كل مناطق التماس
رام الله " -األيام" :أكدت القوى الوطنية واالسالمية على اهمية توسيع رقعة المقاومة
الشعبية في كل مناطق التماس واالس���تيطان والحواجز العسكرية والطرق االلتفافية
رفضا للمواقف االميركية الهادفة للمس���اس بحقوق وثوابت الش���عب الفلس���طيني،
المتعلقة بعاصمة دولة فلسطين االبدية القدس ونقل السفارة االميركية إليها وقطع
االموال عن الشعب الفلسطيني بما فيه عن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(االونروا) بهدف محاولة شطب حق العودة المقدس للشعب الفلسطيني.
كما أكدت القوى في ختام اجتماع عقدته في رام الله ،امس ،بحثت فيه آخر التطورات
السياس���ية وقضايا الوضع الداخلي على اهمية بذل كل الجه���ود الزالة العقبات امام
مسار المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وترتيب وضعنا الداخلي.
وأكدت القوى في بيان صحافي صدر عنها عقب االجتماع ،امس ،على اهمية استكمال
تش���كيل لجان الحراسة في المناطق المهددة من المس���توطنين .وشددت القوى على
رفضها لمحاوالت االحتالل المتكررة المتعلقة بالقرصنة واالبتزاز حول اموال الضرائب
ومحاولة اقتطاع ومصادرة المبالغ التي تغطي رواتب عائالت الشهداء واالسرى.
وأكدت القوى ان سياس���ة االعتق���االت الجماعية وفرض االعتق���ال االداري على ابناء
الش���عب الفلس���طيني وخاصة اعتقاالت االطفال تحت هذا االطار هي سياسة مرفوضة
وجرائ���م تضاف الى جرائ���م االحتالل مع التأكيد على اهمي���ة التحضير التخاذ موقف
جماعي بمقاطعة حضور المحاكمات االحتاللية من قبل جميع المحامين وااللتفاف حول
صمود االسرى والمعتقلين االبطال في زنازين االحتالل.

"الخارجية" :عربدات المستوطنين تعكس
عجزًا دوليًا في مواجهة االستيطان

رقم الملف/860 :ج2018/
التاريخ2018/2/1 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد انا /مجد خلدون محمود
ج���رار بصفتي وكيال عن جهاد عب���د محمود الرخ بموجب الدوري���ة  436/2018/231عدل
جنين بتاريخ 2018/1/9
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي كفرقود حوض رقم  2قطعة رقم 5
فمن له أي اعتراض 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)
مجد خلدون محمود جرار
		
جهاد عبد محمود الرخ
دائرة األراضي مكتب جنين

اسم الوكيل

ّ
"األعمال الخيرية" تزود قرية كفيرت
بمضخة إليصال المياه للمناطق المرتفعة
وتوفير مصادر غذاء.
من جهته ،قال رئيس مجلس قروي كفيرت ،ناصر
إغباري :إن الهيئة أصبحت تش���كل عنوانًا رئيس���ًا
لمس���اعدة الفقراء واأليتام وأصح���اب الحاجة ،عدا
الدعم الذي تقدمه للقطاعات الصحية والتعليمية
واالجتماعي���ة والتنموي���ة ،باإلضافة إل���ى البرامج
الخيرية واإلغاثية.
ّ
وثم���ن إغباري ،الدعم الذي قدمته الهيئة لصالح
تنفيذ المشروع الذي أكد أنه يكتسب أهمية خاصة
ألهالي القري���ة ،خصوصًا أولئك الذي يقطنون في
المناطق الجبلية ولم تك���ن تصلهم خدمة المياه
بشكل منتظم ،جراء عدم توفر المضخة الالزمة.
ورك���ز إغباري عل���ى أهمية المضخ���ة في إيصال
المي���اه للمواطنين والقطاع الزراعي ،وس���د حاجة
أساس���ية م���ن احتياج���ات القري���ة ذات األراضي
الزراعية الواس���عة ،والتخفيف من معاناة موظفي
المجل���س الق���روي والناجمة ع���ن اضطرارهم إلى
تحويل المياه لضم���ان وصولها إلى جميع المنازل
واألحياء ،مش���يرًا إل���ى أن المش���روع يحمل الطابع
التنموي.
وتاب���ع" :بمج���رد توجهنا إلى الهيئ���ة الخيرية،
وافقت على الفور على تقديم الدعم الالزم لش���راء
المضخ���ة لتضاف إل���ى البصمات الكثي���رة التي
تتركها الهيئة في عموم الوطن".
ً
وأش���ار إلى وجود نحو  50منزال تقع في المنطقة
الش���مالية من القرية تعاني من شح المياه وعدم
وصوله���ا بس���بب ارتفاعه���ا عن مس���توى الخزان
الرئيس.

جنين  -محمد بالص :زودت هيئة األعمال الخيرية
لمكتب أستراليا ،أمس ،مجلس قروي كفيرت غرب
جنين ،بمضخة مي���اه؛ إليصال خدم���ة المياه إلى
األحياء المرتفعة في القرية ،وتشجيع المواطنين
على السكن واستصالح األراضي فيها.
وقال مدير مكتب الهيئة في فلسطين ،إبراهيم
أب���و الهيجاء :إن الهيئة تح���رص على تبني ودعم
المش���اريع التنموية والتمكينية في فلس���طين،
في إط���ار حرصه���ا عل���ى تعزيز صمود الش���عب
الفلسطيني.
وأكد أبو الهيج���اء أهمية المضخ���ة في إيصال
خدم���ة المياه للمناط���ق المرتفع���ة الواقعة على
األط���راف الش���مالية للقرية ،في ظل ما تكتس���به
قضي���ة المياه م���ن أهمية وخصوصية في س���ائر
األراضي الفلس���طينية ،لكونه���ا ترتبط بمكونات
الحياة.
وأشار إلى أهمية المشروع في توفير مياه الشرب
للمواطني���ن وال���ري لصالح األراض���ي الزراعية ،بما
يس���هم في تعزيز صمود المزارعين وتشجيعهم
على االهتم���ام بأراضيهم وبث الحياة في المواقع
التي ال تصلها خدمة المياه.
وأوض���ح أبو الهيجاء أن تس���ليم المضخة يندرج
في إطار مش���روع متكامل تنفذه الهيئة في أنحاء
متفرق���ة من الضفة ،وتهدف من خالله لإلس���هام
بمحارب���ة الفقر والبطالة ،وتوفي���ر المياه المنزلية
وتحس���ين الوضع الصحي والبيئ���ي ،وخلق فرص
عم���ل ،وزي���ادة رقعة األراض���ي الزراعي���ة وتوفير
مص���ادر مياه إضافية من خالل حفر وإنش���اء اآلبار

رام الل���ه " -األي���ام" :اعتب���رت وزارة الخارجي���ة والمغتربين ،ان عرب���دات واعتداءات
المستوطنين المتواصلة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في طول البالد وعرضها،
وذلك تحت حماية ورعاية قوات االحتالل تعكس عجزًا دوليًا في مواجهة االستيطان.
وأدان���ت الوزارة ،في بيان صحافي ،امس ،تصاعد اقتحامات المس���توطنين وقوات االحتالل
للمسجد األقصى المبارك ،وإقدام المستوطنين على تجريف أراض في بلدة بروقين بمحافظة
س���لفيت ،وإقدامهم على نصب بيوت متنقلة بالقرب من حاجز زعترة جنوب نابلس ،تمهيدًا
إلقامة بؤرة استيطانية جديدة ،وكذلك استباحة المستوطنين لمحاصيل المواطنين الزراعية
في "خلة حمد" باألغوار الش���مالية ،وما جرى من اعتداء صباح امس ،على مدرس���ة تقوع شرق
بيت لحم ومحاصرتها بحراسة مشددة من قوات االحتالل ،وغيرها من االعتداءات والجرائم.
وأكدت الوزارة أن اعتداءات الميليش���يات االس���تيطانية المس���لحة ،تترافق مع استمرار حمالت
التنكيل واإلغالق والحصار التي تمارسها قوات
االحت�ل�ال ضد المواطني���ن ومدنهم وبلداتهم
دولة فلسطين
ومخيماته���م ،في ع���دوان مفت���وح ومتواصل
سلطة األراضي
يس���تهدف الوج���ود الفلس���طيني الوطن���ي
دائرة تسجيل األراضي
واإلنساني في األرض الفلسطينية المحتلة.
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/448 :ج2018/
التاريخ2018/2/12 :

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف/450 :ج2018/
التاريخ2018/2/12 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد عبد الرسول محمد صالح السعد
بصفته الشخصية وبصفته وكيال عاما عن كل من أيمن وأكرم وهيثم ونادية أبناء سعدي
محمد الس���عد بموجب الوكالة العام���ة رقم  2007/5200بتاري���خ  2007/11/12تصديق
وزارة الع���دل والمعطوفة عل���ى الوكاالت العامة رقم  .1الوكال���ة العامة رقم 2007/5198
بتاري���خ  2007/11/12تصدي���ق وزارة العدل  .2الوكالة العامة رق���م  2007/5199بتاريخ
 2007/11/12تصديق وزارة العدل  .3الوكالة العامة رقم 2007/6084بتاريخ 2007/11/12
تصديق وزارة العدل.
الصادرة من كاتب عدل تصديق وزارة العدل
وذلك بمعاملة بيع على اراضي المزرعة الشرقية حوض رقم  15قطعة رقم  172فمن له أي
اعتراض 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 الموكل (المالك)

9

اسم الوكيل

عبد الرسول محمد صالح السعد بصفته الشخصية عبد الرسول محمد صالح السعد
وبصفته وكيال عاما عن كل من أيمن وأكرم وهيثم
ونادية أبناء سعدي محمد السعد
دائرة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد ايمن وأكرم وهيثم ونادية ابناء سعدي
محمد الس���عد بواسطة الوكيل العام عبد الرسول محمد صالح السعد بموجب الوكالة العامة رقم
 2007/5200بتاري���خ  2007/11/12تصديق وزارة العدل والمعطوفة على الوكاالت العامة رقم .1
الوكالة العامة رقم  2007/5198بتاريخ  2007/11/12تصديق وزارة العدل  .2الوكالة العامة رقم
 2007/5199بتاريخ  2007/11/12تصديق وزارة العدل  .3الوكالة العامة رقم  2007/6084بتاريخ
 2007/11/12تصديق وزارة العدل
الصادرة من كاتب عدل تصديق وزارة العدل
وذلك بمعاملة بيع على اراضي
المزرعة الشرقية حوض رقم  14قطعة رقم 88
المزرعة الشرقية حوض رقم  14قطعة رقم 94
المزرعة الشرقية حوض رقم  14قطعة رقم 85
فمن له أي اعتراض 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 الموكل (المالك)

اسم الوكيل

أيمن وأكرم وهيثم ونادية أبناء سعدي محمد السعد

عبد الرسول محمد صالح السعد
دائرة األراضي رام الله

بهية سعيد حمد عواد  +نشأت  +مصطفى شادي محمد علي عطا قاسم سليمان
 +يحيى  +بديعة  +نهى  +منية  +نجاح +
شفا /ابناء شريف مصطفى عواد
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/1065 :ج2018/
التاريخ2018/2/8 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن اللعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد انا جمال حمزة الحاج حسن
دريدي بصفتي وكيال عن زكريا رضا يوس���ف طوباس���ي بموجب الدورية 437/201/1245
عدل جنين بتاريخ 2018/2/4
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي برقين حوض رقم  16قطعة رقم .20
فم���ن له أي اعتراض 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)
جمال حمزة الحاج حسن دريدي
		
زكريا رضا يوسف طوباسي

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/998 :ج2018/
التاريخ2018/2/5 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم بأن���ه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد جعف���ر خليل محمود
غانم وذل���ك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م  435/2017/10184تاريخ
 2017/10/10المعطوف���ة على الخاص���ة  435/2017/10174عدل جنين  2017/10/10بيع
الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي برقين حوض رقم  22قطعة رقم .7
فم���ن له أي اعتراض 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)
جعفر خليل محمود غانم
صبحي شحادة إلياس الصايغ
دائرة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/1166 :ج2018/
التاريخ2018/2/12 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد انا رياض هاش���م رشيد
ابو الرب بصفتي وكيال عن /الرا عمر حس���ين نصر الله بموجب الخاصة سجل  1859صفحة
 2018/73بتاريخ  2018/2/11الصادرة عن سفارة فلسطين /عمان.
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي الزبابدة حوض رقم  3قطعة رقم .1
فم���ن له أي اعتراض 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)
رياض هاشم رشيد ابو الرب
		
الرا عمر حسين نصر الله
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/1197 :ج2018/
التاريخ2018/2/12 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد خالد عبد الرحمن احمد
خمايس���ة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م  437/2018/687تاريخ
2018/1/21
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم  20قطعة رقم .67
فمن له أي اعتراض 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)
خالد عبد الرحمن احمد خمايسة
نوفه محمد ابراهيم خمايسة
دائرة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/1098 :ج2018/
التاريخ2018/2/8 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة أنا /فاتن حس���ين محمد
ابو الرب بصفتي وكيلة خاصة عن عبد الفتاح  +رشاد /أبناء مصطفى ذيب أبو عودة  +ناهد
علي حس���ن نعمان  +مصطفى  +جوليانا  +أريج  +أس���يل /أبناء يوسف مصطفى أبو عودة
بموج���ب الخاصة  433/2017/5191بتاريخ  2017/5/24ع���دل جنين المعطوفة على العامة
الشؤون القنصلية س ف ك  106وبتاريخ  2017/4/9الصادرة عن سفارة فلسطين /الكويت
بحيث المباع الف ومئة واربعة عشر متر من حصص البائع رشاد
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي قباطية حوض رقم  26قطعة رقم .71
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 الموكل (المالك)

اسم الوكيل

عب���د الفتاح  +رش���اد أبناء مصطفى ذي���ب أبو عودة  +فاتن حسين محمد ابو الرب
ناهد علي حسن نعمان  +مصطفى  +جوليانا  +أريج +
أسيل /أبناء يوسف مصطفى أبو عودة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/1190 :ج2018/
التاريخ2018/2/12 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد انا /رامي ناظم عزيز ابو بكر
بصفتي وكيال عن .1اسعد  .2ميسر أبناء محمد عبد المالك بدارنة  .3محمد عبد المالك جابر
بدارنة بموجب الدورية  437/2018/1412عدل جنين بتاريخ 2018/2/8
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي يعبد حوض رقم  40قطعة رقم 3
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 الموكل (المالك)

اسم الوكيل

أس���عد  +ميس���ر أبناء محمد عب���د المالك رامي ناظم عزيز أبو بكر
بدارنة  +محمد عبد المالك جابر بدارنة
دائرة األراضي مكتب جنين

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/1121 :ج2018/
التاريخ2018/2/11 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم بأن���ه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد اكرم فيصل يوس���ف
دعيب���س وذلك بصفة وكي�ل�ا دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م  419/2014/5410تاريخ
2014/6/9
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي
الزبابدة حوض رقم  3قطعة رقم .57
الزبابدة حوض رقم  5قطعة رقم 74
الزبابدة حوض رقم  8قطعة رقم 124
الزبابدة حوض رقم  8قطعة رقم 117
الزبابدة حوض رقم  3قطعة رقم 35
فم���ن له أي اعتراض 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)
اكرم فيصل يوسف دعيبس
		
نجيب خضر سليمان ذياب

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ بيت لحم

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم التنفيذ2017/2360 :
التاريخ2018/2/7 :

تبليغ إخبار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ بيت لحم في القضية
التنفيذية رقم  2017/2360بواسطة النشر

إلى المحكوم عليه :رائد س���ابا نيقوال قعبر من بيت جاال ـ بير عونه ـ ومجهول مكان اإلقامة
حاليًا.
أعلمك أن المحكوم له عيس���ى جميل جاد الله خليلية تقدم بواسطة وكيله المحامي سميح
صليبي بتاريخ  2017/7/14بطرح إعالم الحكم رقم  2015/721الصادر عن محكمة صلح بيت
لحم بتاريخ  2017/6/19وسجلت تحت الرقم  2017/2360تنفيذ بيت لحم.
وعليه يتوجب عليك مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين م���ن تاريخ تبلغك هذا االخبار
وبعكس ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراء القانوني الالزم بحقك.
معتصم عمرو
مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم

رقم الملف/1193 :ج2018/
التاريخ2018/2/12 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد طارق محمود حس���ين
الغوادرة بصفتي وكيال عن علي مس���عود احمد خضور بموجب الدورية 437/2018/1538
عدل بتاريخ 2018/2/11
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي
برقين حوض رقم  17قطعة رقم 23
برقين حوض رقم  21قطعة رقم 1
فم���ن له أي اعتراض 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)
طارق محمود حسين الغوادرة
		
علي مسعود احمد خضور
دائرة األراضي مكتب جنين

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/1124 :ج2018/
التاريخ2018/2/11 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعم���وم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد اكرم فيصل يوس���ف
دعيبس وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  2012/97تاريخ 2012/1/8
الصادرة من كاتب عدل بيت لحم
وذلك بمعاملة بيع على أراضي الزبابدة حوض رقم  7قطعة رقم .122
فم���ن له أي اعتراض 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)
أكرم فيصل يوسف دعيبس
انشراح يوسف حبيب اإلبراهيم
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/1118 :ج2018/
التاريخ2018/2/11 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن اللعم���وم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة هيا حس���ين حلمي
حم���دان وذلك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م  432/2017/4238تاريخ
 2017/4/26المعطوفة على العامة  427/2016/3322عدل جنين 2016/3/27
بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي مسلية حوض رقم  4قطعة رقم 12
فم���ن له أي اعتراض 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)
هيا حسين حلمي حمدان
موريس عوض عيسى الدعيبس
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/1201 :ج2018/
التاريخ2018/2/12 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم بأن���ه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد محمد فخري عبد القادر
فريح���ات وذلك بصف���ة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م  426/2016/810تاريخ
 2016/1/21والمعطوفة على الدورية رقم  9727/2003/298والصادرة عن عدل جنين بتاريخ
2003/12/7
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي جنين حوض رقم  20063قطعة رقم .13
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)
محمد فخري عبد القادر فريحات
		
بدر احمد محمد جبارين
دائرة األراضي مكتب جنين

