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أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

االثنين 2018/4/16

ً
االحتالل يخضع طفال
مقدسيًا للتحقيق اليوم

خالل مشاركتها في مؤتمر بإسطنبول

معايعة تستعرض مزايا االستثمار
السياحي بمدينة القدس
بيت لحم – حسن عبد الجواد :أكدت
وزيرة الس���ياحة واآلثار ُرلى معايعة
أهمية القط���اع الس���ياحي لمدينة
القدس وفلسطين.
جاء ذلك خالل كلمتها في المؤتمر
األول لدعم وتمكين اقتصاد القدس،
الذي عقد بمدينة إس���طنبول ،تحت
رعاية الرئيس محمود عباس.
وتحدث���ت معايع���ة ع���ن أهمي���ة
الس���ياحة لفلس���طين ،بش���كل عام،
وللقدس بش���كل خاص ،باألخص في
ظل امتالك فلسطين مجموعة مميزة
م���ن المواق���ع الس���ياحية واألثرية
والديني���ة والتاريخي���ة ،التي تنفرد
فلس���طين بامتالكها على مس���توى
العالم كالمس���جد األقص���ى المبارك
وكنيس���ة القيامة وكنيس���ة المهد
والحرم اإلبراهيمي الشريف.
وأكدت معايعة أهمية االس���تثمار
بقط���اع الس���ياحة ف���ي فلس���طين
والق���دس ،مؤك���دة أن ه���ذا القطاع
حي���وي ومه���م ،ويحظ���ى بالعديد
من الف���رص االس���تثمارية الناجحة
مج���ز ومه���م،
وبعائ���د اس���تثماري
ٍ

خصوصًا بعد حصول فلس���طين على
لقب الوجهة الس���ياحية األكثر نموًا
خالل النص���ف األول من العام ،2017
وذلك بحس���ب إحصائي���ات منظمة
السياحة العالمية ،إضافة لما حظيت
به فلس���طين من إضافات نوعية من
خالل إدراج ع���دد من المواقع األثرية
على الئحة الت���راث العالمي التابعة
لمنظم���ة اليونيس���كو ،والت���ي كان
آخرها الحرم اإلبراهيمي الشريف في
مدينة الخليل.
وتحدث���ت معايع���ة عن الش���راكة
النوعي���ة الت���ي تت���م بي���ن القطاع
السياحي الفلسطيني الخاص والعام،
هذا التناغم الذي عمل على تسويق
فلس���طين في العديد م���ن المحافل
الدولية الس���ياحية ،وساهم وبشكل
فعال في تحقيق تشبيك مباشر بين
القطاع السياحي الفلسطيني الخاص
ونظرائ���ه من قطاعات الس���ياحة من
ح���ول العالم ،ما س���اهم في تكثيف
أعداد س���ياحية جديدة من مختلف
جنسيات العالم إلى فلسطين ،وذلك
ضمن برامج س���ياحية فلس���طينية

وفاة شخصين وإصابة  261في
حوادث السير األسبوع الماضي
رام الله – "األيام" :توفي مواطنان وأصيب  261مواطنًا بجروح مختلفة ،جراء  258حادث
سير وقعت في محافظات الضفة ،خالل األسبوع الماضي.
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة ،أمس ،أن إدارة شرطة المرور
س���جلت وقوع  258حادث س���ير في محافظات الضفة ،األسبوع الماضي ،نتج عنها وفاة
ش���خصين ،وإصابة  261ش���خصًا بجروح ،وصفت حالة ثالثة منه���م بالخطيرة ،ووصفت
إصابات  15شخصًا بالمتوسطة ،فيما وصفت إصابات  243شخصًا بالطفيفة.
وأش���ار البيان إلى أن ش���رطة المرور فحصت ،األس���بوع الماضي 7644 ،مركبة ،وأنزلت
عن الش���ارع  242مركبة ال تتوفر فيها شروط الس�ل�امة العامة ،فيما حررت  3414مخالفة
مرورية ،وحجزت  186مركبة للتأكد من قانونيتها ،وأتلفت  84مركبة غير قانونية.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله

ومس���تخدمين للمرافق الس���ياحية
الفلسطينية ،ما ساهم وبشكل فاعل
في دعم الدخل القومي الفلسطيني.
كم���ا تحدث���ت معايعة عن س���لة
األنم���اط الس���ياحية الت���ي ب���دأت
بانتهاجها فلس���طين في السنوات
األخي���رة ،لتك���ون راف���دًا إضافي���ًا
للس���ياحة التقليدي���ة الت���ي تزور
فلس���طين س���نويًا ،حي���ث عمل���ت
ه���ذه األنماط على لف���ت أنظار وفود
سياحية جديدة لتزور فلسطين على
مدار الس���نة ،لتكون بذلك فلسطين
وجه���ة س���ياحية مهم���ة لفئ���ات
س���ياحية جديدة وس���اهم ذلك في
تنمي���ة وتطوير المجتم���ع المحلي،
حيث تعمل المس���ارات الس���ياحية
على رفع مس���توى اإلنفاق على طول
خ���ط المس���ار ،وتش���جع الس���ياحة
الداخلي���ة ورف���ع مس���توى الوع���ي
السياحي لدى المواطن الفلسطيني،
وتحاف���ظ عل���ى البيئ���ة والم���وروث
الثقاف���ي والحض���اري للمواق���ع
والمجتمع���ات المحلي���ة ،وتس���اهم
بذلك في النهوض بالمناطق الريفية
المهمش���ة والمناطق المس���ماة ج،
الت���ي يهددها االحت�ل�ال بالتهجير
والترحيل ،باإلضاف���ة لدعم وتثبيت
السكان المحليين.
وأك���دت معايع���ة أن جميع المدن
والمواق���ع الس���ياحية واألثري���ة
والتراثية والتاريخية في فلس���طين
مفتوح���ة الس���تقبال الس���ياح م���ن
مختلف دول العال���م ،معطية صورة
حقيق���ة وواقعي���ة ع���ن فلس���طين
والشعب الفلس���طيني وواقع المدن
والمواقع الس���ياحية الت���ي تتغنى
بها فلس���طين ،وتسهم في الترويج
لفلسطين ولكافة المرافق السياحية
الفلسطينية.

القدس " -وفا" :ذكرت لجنة أهالي األس���رى والمعتقلين المقدسيين ،أمس،
أن���ه من المتوق���ع أن تعقد محكمة االحت�ل�ال في القدس جلس���ة لها ،اليوم،
لمحاكمة الطفل المقدس���ي القاصر أشرف غيث ( 13عامًا) ،من سكان حي جبل
الزيتون /الطور ُ
المطل على القدس القديمة.
ُ
وكان���ت قوات االحتالل اعتقلت الطفل غيث نهاية األس���بوع الماضي ،وأفرج
عنه بش���رط دفع كفالة مالية قيمتها  1000شيكل ،وبشرط الحضور إلى جلسة
المحكمة.

"تنفيذي قلقيلية" يناقش
أولويات المشاريع في المحافظة
قلقيلية " -األي���ام" :ناقش االجتماع الدوري للمجلس التنفي���ذي لمحافظة قلقيلية،
أمس ،عددًا من القضايا المتصلة بالش���أن المحلية وأبرزها اإلنجازات والمش���اريع خالل
العام الحالي في المحافظة.
وحضر االجتماع الذي ترأس���ه المحافظ اللواء رافع رواجبة ،في مكتبه ،أمس ،أمين سر
حركة فتح محمود ولويل ،ونائب المحافظ العميد حسام أبو حمدة ،وأعضاء المجلس.
وأش���اد المحافظ بدور المجلس في عملية البناء وتعزيز صمود المواطنين ،خاصة في
ظل ما تتعرض له المحافظة من انتهاكات االحتالل ومس���توطنيه ،مؤكدا أن مؤسساتنا
تسعى دائما إلى تقديم ما هو أفضل للمواطن بالرغم من التحديات والصعوبات.
وش���دد اللواء رواجبة على ضرورة المشاركة في الوقفة التضامنية مع األسرى غدًا في
ميدان الشهيد أبو علي إياد.
وأكد المجلس في بي���ان صحافي عقب االجتماع دعمه والتفافه حول الرئيس محمود
عباس ،ورفض كل محاوالت االبتزاز السياسي الذي تقوم به اإلدارة األميركية.

لجنة زكاة القدس توزع خاليا نحل
ومستلزماتها على أسر محتاجة
القدس " -األيام" :بدأت لجنة زكاة القدس بالمسجد األقصى المبارك وبتمويل
مشكور من الهالل األحمر القطري بتنفيذ مشروع تمكين األسر الفقيرة والذي
يستهدف األسر المتعففة واألرامل في مدينة القدس وضواحيها.
وذكرت اللجنة ،في بيان صحافي أمس ،أن اللجنة انتهت من تنفيذ القس���م
األول من المش���روع والذي يتمثل في مشروع تزويد األسر المستهدفة بخاليا
النحل ومستلزماتها.
واضافت :تس���عى اللجنة بالش���راكة مع الهالل األحم���ر القطري الى تمكين
األس���ر المتعففة لتوفير مصدر دخل لها والتخلص تدريجيا من االعتماد على
المساعدات المباشرة.
وأكد البيان أن اللجنة تس���عى بكل طاقتها من أجل مس���اعدة األسر الفقيرة
واأليتام في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
الرقم 2018/27 :مدني
التاريخ2018/4/10 :

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم
2018/27

إلى المدعى عليها :شركة اسباسيا للسياحة والسفر /رام الله ـ ومجهول محل اإلقامة.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم  2018/6/21الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر في
الدعوى المدنية رقم  ،2018/27التي أقامتها عليك الجهة المدعية ش���ركة االتصاالت الخلوية
الفلس���طينية جوال بواسطة وكيلها المحامي رمزي عفانة بدعوى موضوعها مطالبة مالية بمبلغ
وقدره  28386شيكل ،وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :
حقوق رقم 2018/27
لدى محكمة صلح رام الله الموقرة
المدعية :شركة االتصاالت الخلوية الفلس���طينية م.خ.م (جوال) المسجلة لدى مراقب الشركات
بوزارة االقتصاد الوطني برام الله تحت الرقم  ،562451310وكيلها الخاص المحامي رمزي عفانة
بموجب الوكالة الخاصة ذات الرق���م  ،2014/22233تصديق عدل رام الله بتاريخ .2014/11/10
رام الله ـ حي الكرمل ـ عمارة القلعة ـ الطابق األرضي.
المدع���ى عليه :ش���ركة اسباس���يا للس���ياحة والس���فر (م.خ.م) ـ س���جل مراقب الش���ركات رقم
 562481986بواسطة المفوض بالتوقيع محمد عدنان محمد أبو عوض هوية رقم .944815927
عنوانه للتبليغ  :دوار المنارة ـ شارع القدس ـ بجانب فالفل عبدو.
موضوع الدعوى :مطالبة مالية بقيمة  28386ثمانية وعش���رون ألفًا وثالثمائة وس���تة وثمانون
شيكل.
الئحة وأسباب الدعوى
 .1الش���ركة المدعية تعمل بمجال االتصاالت الخلوية ومس���جلة حس���ب األص���ول لدى مراقب
الش���ركات بوزارة االقتصاد الوطني برام الله تحت الرقم  562451310وتعمل على تزويد العامة
بشرائح اتصال خلوي وخدمة االتصال بنظام الفاتورة وأجهزة اتصال السلكي (موبايل).
 .2المدعى عليه كان قد اش���ترك لدى الش���ركة المدعية وعلى نظام الفاتورة تحت الرقم /أرقام
التالي���ة 0597646999 :ـ  0597773335ـ  0597773334ـ  0598160361ـ 0598999977
ـ  0597145000ـ  0597535319ـ  0597300260ـ  0597517000ـ  0597338000ـ
 0597511000ـ  0597077411وق���د تراك���م بذمته مبلغ وقدره  28386,23ش���يكل بدل قيمة
فواتير عن إجراء مكالمات و/أو شراء أجهزة ومرفق صورة عن الفاتورة و/أو كشف الحساب الخاص
بالمدعى عليه ضمن الئحة الدعوى هذه.
 .3قامت الجهة المدعية بمطالبة المدعى عليه مرارا وتكرارا بضرورة دفع المبالغ المترصدة بذمته
وكما هو وارد بالبند الثاني أعاله إال ان المدعى عليه لم يس���تجب لمطالبات الجهة المدعية و/او
يقم بالدفع وذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني.
 .4الجه���ة المدعية ونتيج���ة لتعنت وتخلف المدع���ى عليه المذكور أعاله بع���دم دفع المبالغ
المترصدة بذمته موضوع هذه الدعوى يصيبها وما زال الضرر.
محكمتك���م الموق���رة هي صاحبة االختص���اص والصالحية بنظ���ر هذه الدعوى
.5
والفصل بها.
الطلب :لكل ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب تلتمس الجهة المدعية ما يلي:
 .1تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها.
 .2في جلس���ة المحاكمة وغ���ب اإلثبات الحكم بإلزام المدعى عليه بدف���ع المبلغ المدعى به وهو
مبلغ وقدره  28386,23ش���يكل موضوع الدعوى ،والزامه بالرسوم والمصاريف والنفقات واتعاب
المحاماة.
تحريرا بتاريخ:
مع االحترام
التوقيع
وكيل المدعية
المرفقات:
1ـ وكالة محام.
2ـ حافظة مستندات.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى
ً
الصحف المحلية عمال بالمادة  62من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
.2001
ً
وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
خضر أبو تمام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

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

رقم الملف/2959 :ج2018/
التاريخ2018/4/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد عيد صبحي بشارة اسعيد
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  437/2018/3223تاريخ 2018/3/26
بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي قباطية حوض رقم  3قطعة رقم 1
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراض 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

خولة +ربيعة  +خديجة /بنات محمد خليل العبد الله

عيد صبحي بشارة اسعيد
دائرة األراضي مكتب جنين

التاريخ2018/4/15 :

دائرة المساحة في سلطة األراضي ـ محافظة جنين
إعالن صادر عن دائرة المساحة ـ محافظة جنين

يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة المس���احة في طوباس الس���يد ف���ادي محمد حامد
بش���ارات وذلك بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رق���م  158/2016/2121بتاريخ
2016/11/13
الصادرة عن كاتب عدل طوباس
وذلك إلصدار إخراجات قيد
الموقع
رقم القطعة
رقم الحوض
البلد
120
7
البطة
51
4
خالت جديعة
2
31
خالت جديعة
7
31
جورة نصرة
11
37
جورة نصرة
17
37
عاطوف
64
38
مقيسمة
6
45
الصنكة
8
56
المنسحلة
8
64
مراح صفية
77
67
من أراضي طمون .فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة المس���احة
طوباس خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نش���ر ه���ذا اإلعالن وبخالف ذل���ك يتم إصدار
إخراجات قيد حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل العام
		
اسم المالك (الموكل)
فادي محمد حامد بشارات
موسى محمد مصطفى وهدان
عصام عوض
ق .أ مدير دائرة المساحة  /طوباس

دوله فلسطين
السلطة القضائية
دائره تنفيذ جنين
عماد الدين صبحي عبد الكريم بركات
طولكرم الحي الجنوبي شارع رتاح

نعلمكم انه بتاريخ  2018/03/13قرار قاضي التنفيذ في القضيه التنفيذيه رقم 2017/4617
و المكونه فيما بين
المحكـــــــــــــــــــوم له  :نهاد جهاد رسمي ربايعه  /جنين
المحكــــــــــــــــوم عليه  :عماد الدين صبحي عبد الكريم بركات /رام الله
تقرر اش���عارك انه يجب عليك ان تقوم في ظرف اسبوعين من تاريخ تبليغك بدفع مبلغ ( 3500
ش���يكل ) و الرسوم  ،قيمه ش���يك عدد  1لصالح المنفذ :نهاد جهاد رس���مي ربايعه من ميثلون
وكيله  /االس���تاذ/ة ( محمود عبد العفو )  ،لبيان ردك او اعتراضك عليه  ،وبخالف ذلك س���تضطر
دائره التنفيذ لمباشره االجراءات التنفيذيه بحقك .
مع االحترام
مأمور التنفيذ

محافظة بيت لحم تشارك باالجتماع
السنوي لمدن التآخي العالمية

وفد محافظة بيت لحم المشارك باالجتماع.

بي���ت لحم " -األيام" :ش���اركت محافظة
بيت لحم ،أمس ،باالجتماع السنوي لمدن
التآخي العالمية ،الذي عقد في الواليات
المتح���دة األميركي���ة ،بحض���ور ممثلي
مختلف المؤسس���ات المدنية ،والشركاء
المتوائم���ة م���ع مدين���ة "مس���كاتين"
األميركية.
واستعرض نائب رئيس المؤسسة مدن
التآخي ديب هاسور ،أهم تفاصيل العمل
خالل العام الماضي التي هدفت إلى إبراز
حالة إيجابية بين المجتمعات المختلفة
عب���ر المش���اركات الفعلي���ة بالبرام���ج
التنموي���ة ،س���واء بالموارد البش���رية ،أو
المجتمعي���ة ،الت���ي تس���تهدفها مدن
التآخي.
من جهته ،أشار عضو اللجنة المركزية
لمدن التآخ���ي جون ضبيط إل���ى أهمية
دور دبلوماس���ية المواطن���ة التطوعي���ة،
واس���تثمارها في خدمة المدن الشريكة،
والتي تزيد على  4000مدينة حول العالم
في س���ياق تعزي���ز التب���ادل والتجارب
العملية التي تهم كل مجتمع.
وأكد ضرورة تواصل المؤسسة مع كافة
المدن المختلفة حول العالم ،إلبراز نقاط
نجاح العمل والتفاعل بين المؤسس���ات،
والتي كان م���ن بينها اس���تضافة وفود
مختلف���ة ،م���ن أصدقاء المؤسس���ة حول
العالم ضمن برنامج دبلوماسية المواطنة،
وس���بل تعزي���ز المفاهي���م القيادي���ة
المجتمعية لدى الشركاء.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية جنين
لدى محكمة بداية جنين الموقرة
في القضية الحقوقية رقم 2016/231

المدعي (المس���تدعي) :يوسف بهجت سليم اس���عيد من الزبابدة بواسطة وكيله المحامي عيد
اسعيد /جنين.
المدعى عليه (المس���تدعى ضده) :سميرة نعيم جميل اسعيد من الزبابدة ودالل نبيه جاد داؤد
من الزبابدة.
موضوع الدعوى :تملك حصص مباعة
أمام القاضي نزار حجي.
جلسة 2018/1/18
لم يحضر المدعي وحضر وكيله األستاذ عيد اسعيد
لم يحضر المدعى عليهم المقرر السير بحقهم حضوريًا من السابق
بوشر في نظر الدعوى علنًا
لذلك وباسم الشعب العربي الفلسطيني
خالصة الحكم
الحك���م بتملك المدعي حصص المدع���ى عليها الثانية التي آلت لها ش���راء من المدعى عليها
األولى بموج���ب عقد البيع رق���م  2015/6559المنظم لدى دائرة تس���جيل األراضي بجنين في
قطع���ة األرض رقم  183من الحوض رق���م  7من أراضي الزبابدة ببدل المثل حين الطلب والمقدر
من قبل الخبير وجيه حمارش���ة بـ 10دنانير للمتر المربع الواحد وتسجيل حصص المدعى عليها
الثانية التي آلت لها شراء بموجب عقد البيع المشار إليه باسم المدعي دون إلزام المدعى عليهم
بالرس���وم والمصاريف وأتعاب المحاماة كون أن موض���وع الدعوى هو تملك المبيع بحق األولوية
وأن طل���ب المبيع بحق األولوية جاء قيدًا على حرية المالك ف���ي التصرف في ملكه وأن المدعي
ل���م يقدم أي بين���ة على أن المدعى عليها الثانية رفضت تمليك���ه الحصص المباع رضائيًا قبل
طلبها قضائيًا.
حكمًا صدر وتلي علنًا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم بتاريخ 2018/1/18
وصل التبليغ
طالب التبليغ :يوس���ف بهجت سليم اس���عيد من الزبابدة بواسطة وكيله المحامي عيد اسعيد/
جنين.
المطلوب تبليغه :سميرة نعيم جميل اسعيد من الزبابدة ودالل نبيه جاد داؤد من الزبابدة.
نوع األوراق المطلوب تبليغها :قرار الحكم مؤرخ بتاريخ .2018/1/18
رئيس قلم حقوق محكمة بداية جنين
أشرف أبو سيفين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ الخليل

وضع المؤسس���ة المالي للع���ام الماضي
والبرام���ج التي ت���م إنجازه���ا ،والمقترح
تنفيذه���ا ،خ�ل�ال الفت���رة القادم���ة مع
مختل���ف الم���دن الش���ريكة م���ع مدينة
"مسكاتين" في برامج التوأمة.
وش���دد رئيس وحدة العالقات العامة
واإلعالم في محافظة بيت لحم لؤي زعول
على ضرورة المشاركة في مختلف البرامج
المجتمعي���ة الدولية التي تس���هم في
تعزيز التفاهم بين المجتمعات ،وتبادل
الخب���رات واالنطالق بمفاهي���م إيجابية
تخدم كل مجتمع بالشكل الصحيح.

جار لتفعيل عدد
وقال ضبيط :العم���ل ٍ
م���ن برام���ج التوأم���ة بين بع���ض المدن
الفلس���طينية واألميركي���ة ،لتعزي���ز
التواص���ل ،وخل���ق ش���راكات حقيقي���ة،
منه���ا برنام���ج تدري���ب المعلمين لذوي
االحتياجات الخاص���ة ،وبرنامج المدارس
اإلعدادية بي���ن "مس���كاتين" ورام الله،
وآخره���ا برنام���ج دبلوماس���ية المواطنة
واللغ���ة ،الذي يش���مل عددًا م���ن ممثلي
المدن المشتركة في برامج التآخي.
بدورها ،اس���تعرضت مس���ؤولة الملف
المالي والبرامج بالمؤسس���ة ميكي تريب

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة أراضي أريحا

الرقم/358 :ج2018/
التاريخ2018/4/15 :

إعالن

يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي أريحا الس���يد عاطف عواد
حس���ن س���عايدة بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رق���م  142/2010/319عدل
أريحا.
وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة األرض رقم  236من الحوض رقم  4من أراضي مدينة
الديوك.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة
أيام من تاريخ نش���ر اإلعالن وبخالف ذلك سيتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
اسم الموكل
كرمة فرج مبارك صعايدة وش���اكر تيسير شفيق توفيق بالي
وصيت���ة وعط���اف وعبي���ر وعبلة
وابتسام وبسمة ورتيبة أبناء عواد
حسن صعايدة
اسم الوكيل
عاطف عواد حسن سعايدة
ً
الحصص المباعة كامال
المش���تري /ف���اروق محم���د احمد
شامي
رامي فاروق محمد شامي
مدير دائرة أراضي أريحا
حسب الوكالة

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة أراضي أريحا

الرقم/357 :ج2018/
التاريخ2018/4/15 :

إعالن

يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي أريحا السيد تيسير شفيق
توفيق بالي بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل  1762صفحة 2017/8
الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان.
وذل���ك لفتح معاملة بيع على قطعة األرض رقم  357م���ن الحوض رقم  33021من أراضي
مدينة أريحا.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر اإلعالن وبخالف ذلك س���يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
اسم الموكل

الحصص المباعة

اسم الوكيل

زي���د ج���ودت روح���ي تيسير شفيق توفيق بالي حسب الوكالة
شعشاعة
المشتري /زهير ياسين عيسى وزوز
مدير دائرة أراضي أريحا

دولة فلسطين
سلطة األراضي
التاريخ2018/4/15 :
الرقم2018/1745 :

دائرة المساحة في سلطة األراضي ـ محافظة جنين
إعالن صادر عن دائرة المساحة ـ محافظة جنين

التاريخ2018/4/12 :
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة المس���احة في طوباس الس���يد ف���ادي محمد حامد
بشارات وذلك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم  145/2015/2404بتاريخ
ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية
2015/10/12
التنفيذية  2018/1745بالنشر
الصادرة عن كاتب عدل طوباس
إلى المحكوم عليه :مازن محمد عمر القواسمة ـ الخليل حي الجامعة ومجهول مكان اإلقامة حاليا.
وذلك إلصدار إخراج قيد
ليك���ن معلومًا لدي���ك انه وبموجب المادة  10من قانون التنفيذ الفلس���طيني ق���د تقرر وبتاريخ
		
الموقع
		
رقم القطعة
		
رقم الحوض
 2018/4/11إش���عارك أنه بتاريخ  2018/3/21قام المحكوم له :أيمن خالد علي القواس���مة بطرح
البيادر
		
5
		
39
كمبيالة موقعة من قبلك بقيمة  4000ش���يكل مس���تحقة بتاريخ  2018/3/20حيث سجلت لدينا
من أراضي طمون .فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة المس���احة
تحت رقم  2018/1745تنفيذ الخليل.
طوب���اس خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخ�ل�اف ذلك يتم إصدار
ل���ذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيبه عنك في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من
إخراجات قيد حسب األصول ووفقًا للقانون.
تاريخ نش���ر هذا اإلخطار وبخالف ذلك س���تقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
اسم الوكيل العام
		
اسم المالك (الموكل)
بحقك حسب األصول.
فادي محمد حامد بشارات
ناصر محمود شحادة بني عودة
مأمور تنفيذ الخليل
عصام عوض
ق .أ مدير دائرة المساحة /طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
رقم المعاملة/2922( :ج)2018/
التاريخ2018/04/16 :

دائرة تسجيل أراضي جنين
إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إل���ى هذه الدائرة (قمر محمد عي���د ارز ) وذلك بصفتها
وكيلة بموجب الوكالة الدورية رق���م ( ) 2208/2018/437الصادرة عن عدل جنين بتاريخ
( )2018/02/28المعطوفة على العامة س()1829ص ( )2017/35سفارة فلسطين بعمان
 )2017وس���فارة فلس���طين
بتاري���خ ( )2016/11/26والعامة س()1807ص(/49
عمان بتاري���خ ( )2017/10/04والعامة ( )429/2016/8947الصادرة عن عدل جنين بتاريخ
( )2016/09/18وذل���ك لتقديم معاملة بيع رق���م (/2922ج )2018/على قطعة األرض رقم
( )47من الحوض ( )22من أراضي قباطية.
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 :قمر محمد عيد ارز.
اسم الموكل "المالك" :فوزي +عمر +علي +كمال +هند(ابناء حسين علي زكارنة)
عدد الحصص المباعة :حسب الوكاالت
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ الخليل

الرقم2017/5702 :
التاريخ2018/4/11 :

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية
التنفيذية  2017/5702بالنشر

إلى المحكوم عليها :ش���ركة الفرح لصناعة األلمنيوم بواس���طة ممثلها فرج ادريس فالح
ادريس الخليل دائرة السير ومجهول مكان اإلقامة حاليا.
ليك���ن معلومًا لديك ان���ه وبموجب المادة  10م���ن قانون التنفيذ الفلس���طيني قد تقرر
وبتاريخ  2018/4/11إش���عارك أنه بتاريخ  2017/12/31قام المحكوم له :محمد رفيق عبد
ربه محمد جعبة بواس���طة وكيله المحامي فادي العملة بطرح ش���يكات عدد  1موقعة من
قبلك ومسحوبة على بنك فلسطين على الحساب رقم  2304889530والمبين:
قيمته
		
رقم الشيك
تاريخ االستحقاق
الرقم
 15000شيكل
		
30000099
		
2017/10/15
1
حيث سجلت لدينا تحت رقم  2017/5702تنفيذ الخليل.
لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيبه عنك في ظرف أسبوعين اعتبارًا
من تاريخ نشر هذا اإلخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة بحقك حسب األصول.
مأمور تنفيذ الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم
ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

الرقم2015/2503 :
التاريخ2018/3/27 :

إل���ى المحك���وم عليه :عالم جودت جبر حس���ن علي من دير الغصون ،وس���ط البلد ،ومجهول محل
اإلقامة حاليًا.
ً
عمال بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2018/3/27في القضية التنفيذية  2015/2503والتي
ً
موضوعها كمبيالة بقيمة  350ش���يكل ،فقد تقرر إعالمك حي���ث أنه وعمال بالمادة  10من قانون
التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه تقرر الزامك بدفع المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف دفعة
واحدة خالل اس���بوعين من تاريخ اشعارك بهذا القرار وانه عليك أن تقوم خالل خمسة عشر يومًا
من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له :رامي جمال محمد نعالوة
من ش���ويكة ،وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى
مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/3/27
مأمور التنفيذ
أحمد دقم

