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االربعاء 2018/6/13

"العمل" تطلق حملة مكثفة
لمكافحة عمل األطفال

النائب العام يبحث مع
ممثل الصين التعاون
رام الله " -األي���ام" :بحث النائب العام
المستش���ار أحمد براك ،مع ممثل الصين
لدى فلس���طين ،ق���وه وي ،آليات التعاون
بين النيابة العامة في فلسطين والصين
الش���عبية ،وذلك خالل لقاء في رام الله،
أم���س ،حض���ره رئي���س النياب���ة العامة
ورئيس دائ���رة التخطيط والسياس���ات
خالد عواد.
وأبدى النائب العام اهتمامه بالتجربة
القضائية الناجحة في الصين الشعبية،
مثمن���ًا الجه���ود المبذولة من الش���ركاء
الدوليين في خدمة قطاع العدالة ،ورحب
بالمزي���د م���ن الزي���ارات التبادلي���ة بين
الطرفين ،التي من شأنها تعميق العالقة
وإثراء خبرات أعضاء النيابة.

جامع��ة القدس تفتح باب القبول للع��ام األكاديمي المقبل

رام الله " -األيام" :أطلقت اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل،
أمس ،فعالية مكثفة في كافة المحافظ���ات لمكافحة عمل األطفال ،وذلك بالتزامن
مع اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال ،الذي يصادف  12حزيران من كل عام.
وقالت الوزراة ،في بيان :تأتي هذه الفعالية بمناس���بة هذا اليوم على اعتبار أن
ه���ذه الفترة هي فترة عطلة صيفية ،ومن أكثر الفترات التي تنش���ط فيها عمالة
األطفال واألحداث ،خاصة بين طالب المدارس ،ما يعرضهم لالستغالل من أصحاب
العمل ،وتشغيلهم باألعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو االنتهاكات التي تمارس
ضدهم ،س���واء أكانت من ناحية األجور ،أو س���اعات العمل الطويل���ة ،أو غيرها من
االنتهاكات.
وأش���ارت إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى تس���ليط الضوء على االمتثال بقانون
العمل الفلس���طيني ،وتوعي���ة أصحاب العم���ل والعمال بحقوقه���م وواجباتهم،
وتنظيم عمل األحداث ومنع تش���غيلهم باألعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ،والحد
من تش���غيل األطفال دون س���ن  15عامًا ،واتخاذ اإلج���راءات القانونية الالزمة بحق
المخالفين.

دولة فلسطين
وزارة المالية
مديرية ضريبة األمالك

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
اإلدارة العامة لضريبة األمالك

الرقم2018/3 :
التاريخ2018/6/12 :

إعالن صادر عن ضريبة أمالك يطا
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة ضريبة أمالك يطا الس���يد /حماد إبراهيم محمد
بدارين.
ً
بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصة س���جل  1902صفحة  2018/86الصادرة من سفارة
دولة فلسطين في األردن وذلك لغرض استخراج إخراجات قيد عن قطع األراضي الخاصة
بالس���يد محمود عس���اف علي البدارين من أراضي مدينة السموع لغايات تنظيم وكاالت
عدلية لدى س���فارة دولة فلسطين /عمان ،فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى
دائرة ضريبة أمالك يطا خالل مدة أقصاها  15يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول والقانون.
اسم الموكل :محمود عساف علي البدارين.
اسم الوكيل :حماد إبراهيم محمد بدارين.
مدير ضريبة أمالك يطا
يوسف الحوامدة

دولة فلسطين
وزارة المالية
مديرية ضريبة أمالك جنين
يعلن الط�ل�اع العموم بانه تقدم لدائ���رة ضريبة امالك جنين الس���يد محمود ضرار محمد
حمارش���ه بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة رقم س���جل  1575صفحة  / 2016/21عمان
والوكالة رقم سجل  1570صفحة  / 2016/80الرياض و الوكالة /80218150واشنطن
وذلك من اجل فتح معاملة بيع على القطعة رقم  1/245من حوض  1/22من اراضي يعبد .
فم���ن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم بطلب رس���مي ال���ى الدائرة خالل مدة اقصاها
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النش���ر بالجريدة الرسمية وخالف ذلك س���وف يتم السير
بإجراءات المعاملة حسب األصول .
المشتري
		
الوكيل
		
الموكل
عمر طاهر مفلح مسعود محمود ضرار محمد حمارشه مروح نمر حماده حمارشه
تيسير توفيق محمد حمارشه
			
ليندا عوني طاهر مصلح .
محمد جابر محمد حمارشه
			
منال عوني طاهر مصلح .
عادل محمود يوسف حمارشه
			
حنان عوني طاهر مصلح .
احمد سليمان محمد حمارشه
			
ايمان عوني طاهر مصلح.
عفيفه محمد الموسى االحمد
عبير عوني طاهر مصلح .
رحمات عوني طاهر مصلح .
يوسف طاهر مفلح مصلح .
حسن طاهر مفلح الحمارشه
طاهر عوني طاهر مصلح .
محمد عوني طاهر

رام الل���ه " -األي���ام" :أعلن���ت جامع���ة
الق���دس ،ع���ن فتح ب���اب القب���ول للعام
األكاديمي  ،2019/2018في برامج درجتي
البكالورويس والماجستير ،والتي يمكن
الحص���ول على طل���ب االلتح���اق بها من
خالل مختلف ف���روع البنك العربي وبنك
فلسطين بكافة المحافظات.
وقالت الجامعة ،في بيان لها ،أمس ،إنها
تطرح أكث���ر من مئة برنامج بكالورويوس
وماجستير ،من خالل كلياتها المختلفة،
التي يصل عددها إل���ى  15كلية ،تغطي
التخصصات العلمية الرئيسة في العلوم
الطبيعي���ة ،والحياتي���ة ،والهندس���ية،
والتقنية ،والعلوم اإلنسانية في اآلداب
والحقوق ،والعلوم االقتصادية واإلدراية.
واش���ارت إلى أنها توف���ر مجموعة من

الرقم 2018/94
التاريخ 2018/6/12

إعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى مكتب ضريبة أمالك الخليل
الس���يد :أنور جهاد الحاج ع���ز الدين الحموري من الخليل هوية رق���م  945579589وذلك
بصفت���ه وكيال عامًا بموجب الوكالة العامة الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين في األردن
تحت س���جل رقم  1761صفحة رق���م  2017/63بتاري���خ  ،2017/7/17والوكالة التي تحمل
الرق���م  1759صفحة رق���م  2017/44بتاري���خ  ،2017/6/11وبموجب الوكال���ة الصادرة عن
القنصلي���ة العامة بجدة المملكة العربية الس���عودية وتحمل الرق���م ق ف ج ق 2720172
بتاريخ .2017/7/2
في الحوض رقم  34006القطعة رقم54/110/2/14 + 53/110/2/14 :
من أراضي :الخليل عين خير الدين
وذلك من أجل البيع
المشتري :بهجت نجاتي عزت األشهب.
اسم الموكل :أماني وسائدة وآية ولمى أبناء جهاد الحاج عز الدين الحموري.
اسم الوكيل :أنور جهاد الحاج عز الدين الحموري.
اسم المالك :أماني وسائدة وآية ولمى أبناء جهاد الحاج عز الدين الحموري.
المساحة المباعة37 :م37 + 2م.2
فم���ن له اعتراض علي���ه التقدم باعتراضه إلى دائرة أمالك الخلي���ل خالل مدة أقصاها (15
يومًا) من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
اإلدارة العامة لضريبة األمالك
ضريبة أمالك جنوب الخليل

الرقم2018/8 :
التاريخ2018/6/12 :م

إعالن صادر عن ضريبة أمالك الجنوب ـ دورا
يعلن الط�ل�اع العموم بأنه تقدم إلى دائرة ضريبة أمالك جنوب الخليل /دورا الس���يد :ماجد
إسماعيل خليل أبو عرقوب بصفتي مشتري بموجب الوكالة الدورية سجل رقم  1848صفحة
 2018/46بتاريخ  2018/1/10الصادرة من س���فارة دولة فلسطين في األردن ،وذلك من أجل
استخراج قيد في قطع األراضي رقم  15+104ضمن الحوض رقم  50موقع (خلة قطينة وخلة
الصحرة) من أراضي مدينة دورا .فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة ضريبة
أمالك جنوب الخليل /دورا خالل مدة أقصاها  15يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول والقانون.
اسم المشتري :ماجد إسماعيل خليل أبو عرقوب.
اسم البائع :ورثة محمد عبد الفتاح أحمد أبو عريضة.
نعيم دحدوالن
مدير دائرة ضريبة أمالك جنوب الخليل

مدير دائرة ضريبة أمالك الخليل

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح طولكرم
دعوى الرقم 2013/593 :حقوق صلح طولكرم هيئة القاضي مشتاق القاضي
الرقم2018/646+645 :ـ أ
التاريخ1439/9/26 :هـ
وفق2018/6/11 :م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
في الدعويين أساس  2018/645و2018/646

إل���ى المدعى عليه :عالء الدين عبد اللطيف أحمد ربي���ع /من بيت عنان وحاليًا مجهول محل
اإلقام���ة في الواليات المتحدة األمريكية وآخر محل إقامة له في البالد بيت والده الكائن في
بيت عنان بجانب المقبرة الحارة الغربية.
يقتض���ي حض���ورك إلى محكم���ة رام الله والبيرة الش���رعية وذلك يوم الثالث���اء الواقع في
2018/7/10م الس���اعة التاس���عة صباحًا ،للنظر في الدعوى أساس  ،2018/645وموضوعها
"نفقة زوجة" ،والدعوى أساس  ،2018/646وموضوعها "تفريق للنزاع والشقاق" ،المقامتين
عليك من قبل المدعية أس���ماء إبراهيم محم���د خطيب ،فإذا لم تحضر في الوقت المعين أو
ُ
ً
تعتذر أو ترسل وكيال عنك ترى الدعوى بحقك غيابيًا ،وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب
األصول ،تحريرًا في 1439/9/26هـ وفق 2018/6/11م.

التاريخ2018/5/22 :

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية رقم 2013/593
حقوق صلح طولكرم لتبليغ المدعى عليه موعد جلسة بالنشر
إلى المدعى عليه :كمال عثمان نصر الله أبو جراد من طولكرم ـ شرق ذنابة ومجهول محل اإلقامة
حاليًا.
يتقضي عليك الحضور إلى محكمة صلح طولكرم يوم  2018/7/2الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر
ف���ي الدعوى المدنية رقم  2013/593حقوق صلح طولك���رم والتي أقامتها عليك المدعية نرمين
رشيد عبد الرحيم حنون من طولكرم ـ دوار جمال عبد الناصر وكالؤها المحامون جاسر زهير خليل
ومعالي خليل ومحمد طوير وعمرو الجبيهي.
وموضوعها :اعتراض الغير ض���د القرار الصادر بالدعوى الحقوقية رقم  2012/988صلح طولكرم
والصادر بتاريخ  2012/9/9وموضوعها تنفيذ وكالة دورية وقيمتها ألف دينار لغايات الرسوم.
ً
بن���اء على قرار س���عادة قاضي محكمة صل���ح طولكرم فقد تقرر تبليغك للحض���ور إلى المحكمة
بالموعد المحدد.
مع االحترام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
رائد زيدان

"الخارجية" تطالب بتحقيق
دولي في جرائم االحتالل
رام الله " -األيام" :قالت وزارة الخارجية والمغتربين :إن اغالق ملف التحقيق في
استشهاد الطفل محمود بدران "يؤكد من جديد زيف وكذب تحقيقات االحتالل"،
مؤكدة أن ذلك يس����تدعي س����رعة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية ،لفتح
تحقيق جدي في جرائم االحتالل وانتهاكاته ،على طريق محاكمة مجرمي الحرب
اإلسرائيليين من سياسيين ،وعسكرين ،وأمنيين.
وأكدت "الخارجية" في بيان ،أمس ،أن االحتالل يسارع بعد كل جريمة يرتكبها
جنوده ضد المواطنين الى االعالن عن (فتح تحقيقات) في ظروف ومالبسات تلك
الجرائم" ،وهي خطوة اسرائيلية الهدف منها ليس البحث عن الحقيقة أو محاولة
تقديم المتورطين الى القضاء ،وانما وس����يلة للهروب نحو األمام وااليحاء للعالم
بأن هناك تحقيقات تجريها سلطات االحتالل في اطار التحقيقات الداخلية".
وأضاف����ت" :لكن وبعد مرور فت����رة كافية من الوقت تصدر النيابة العس����كرية
تعليماتها بإغ��ل�اق ملفات التحقيق ،وتبرئة المتورطي����ن بذرائع وحجج مختلفة
تعمل على اختالقها ،وقرار إغالق التحقيقات في ملف استش����هاد الفتى بدران،
ليس القرار األول وبالتأكيد لن يكون االخير ،فهناك العديد من الش����هداء الذين
تم إغالق ملفات التحقيقات بش����أن ظروف استش����هادهم ،من بينهم الشهيدة
لبنى الحنش التي استش����هدت بنيران قوات االحتالل ف����ي العام  ،2013قبل ان
تقدم النيابة العس����كرية االس����رائيلية على اغالق ملف التحقيق الخاص بها في
حزيران من العام ."2014

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين
محمد احمد مصطفى خلوف
جنين قبل حرش السعادة بحوالي 200م
نعلمكم انه بتاريخ  2018/6/12قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/2679
والمكونة فيما بين
المحكوم له/م .1 :أمجد حسن عارف فريحات /جنين
المحكوم عليه/م .1 :محمد أحمد مصطفى خلوف /جنين
إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ  2770شيكل
والرس���وم قيمة شيكات عدد  2لصالح المنفذ أمجد حسن عارف فريحات وكيله األستاذ إبراهيم
عبد الكريم ،لبيان ردك أو اعتراضك عليه وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات
التنفيذية بحقك.
مع االحترام
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
المحكمة الشرعية في بيت لحم
مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية
في الدعوى أساس
2018/205
إلى المدعى عليه جهاد محمد محمد المشارقة من دورا وآخر مكان إقامة له منزل والده في
دورا وس���ط البلد شارع المدارس بالقرب من ش���ركة األطرش للمواد الصحية وحاليًا سكان
باكستان ومجهول محل اإلقامة.
أبلغك أنه قد صدر الحكم في الدعوى أس���اس  2018/205وموضوعها نفقة زوجة والمقامة
عليك من قبل المدعية مرفت علي حسن كامل المعروفة بعد الزواج المشارقة من بيت لحم
وس���كانها وكيلتها المحامية إيمان أبو يابس بفرض مبلغ ثمانمائة ش���يقل شهريًا عليك
نفقة زوجية لسائر لوازم وأنواع النفقة حسب حالك وأمثالك وقدرتك واستطاعتك وأمرتك
بدف���ع ذلك للمدعية اعتبارًا من تاري���خ الطلب الواقع في  2018/4/4وأذنتها باالس���تدانة
والصرف والرجوع عليك بما يتراكم منها مع تضمينك الرسوم والمصاريف القانونية ومبلغ
ً
خمسين ش���يقل اتعاب محاماة لوكيلة المدعية حكمًا غيابيًا قابال لالعتراض واالستئناف
فهم ذلك علنًا حسب األصول.
وعليه صار تبليغكما ذلك حسب األصول تحريرًا في /12رمضان1439/هـ وفق 2018/5/28م.
رئيس محكمة بيت لحم الشرعية
القاضي /مازن خليل محمد الجبريني

قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

إعالن
يعلن مراقب الش���ركات بأن ش���ركة الهدى لتصنيع
ولتج���ارة األلمني���وم والحديد قد تق���دم لدينا بطلب
لتغيير اس���م الش���ركة من ش���ركة الهدى لتصنيع
ولتجارة األلمنيوم والحديد إلى شركة الهدى لتصنيع
وتج���ارة األلمنيوم ،ومن له اعت���راض بهذا الخصوص
مراجعة مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه.
وزارة االقتصاد الفلسطينية
مراقب الشركات

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

رقم الملف/4566 :ج2018/
التاريخ2018/6/12 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد بالل يوسف جميل صعابنة
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  439/2018/5876تاريخ 2018/6/11
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي فحمة حوض رقم  5قطعة رقم 113
فمن له اعتراض على ذلك 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 الوكيل

وليد  +عميد  +تيس���ير  +ناص���ر  +انتصار /أبناء بالل يوسف جميل صعابنة
أحمد محمد مراعبة
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية المدنية رقم 2017/2041
إلى المدعى عليهم .1 :عبلة حس���ني أحمد العبيس���ي  .2سارة حس���ني أحمد العبيسي  .3عاصم
حس���ني أحمد العبيسي  .4هند حسني أحمد العبيسي  .5أميرة حسني أحمد العبيسي  .6محمد
حس���ن أحمد عبيس���ي  .7كريمان حسن أحمد العبيسي  .8أحالم حس���ن أحمد العبيسي  .9آمال
حس���ن أحمد العبيس���ي  .10ورثة المرحومة ختام منيب عيران و .11ورثة المرحوم هشام حسن
أحمد عبيس���ي و .12ورثة المرحومة رندة حسن أحمد العبيسي /وجميعهم من نابلس ومجهولي
محل اإلقامة حاليًا.
يقتضي حضوركم إلى ه���ذه المحكمة بتاريخ  2018/9/12والتي أقامها عليكم المدعي حس���ام
أحمد محمد عبيسي بواسطة وكيله المحامي محمد حسين وموضوعها إزالة شيوع.
ً
ويمكنك���م الحضور إلى قلم المحكم���ة واالطالع على تفاصيل الدعوى رق���م  2017/ 2041وعمال
باح���كام المادة  62من قان���ون أصول المحاكمات المدني���ة والتجارية رقم  2لس���نة  2001فإنه
يقتضي عليكم تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم النشر وإذا
ً
لم تحضروا أو ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

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

رقم الملف/4569 :ج2018/
التاريخ2018/6/12 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد بالل يوسف جميل صعابنة
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  438/2018/4574تاريخ 2018/4/26
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي فحمة حوض رقم  4قطعة رقم 23
فم���ن له اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم باعتراض 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 (المالك)

اسم الوكيل

آمن���ة محمد أس���عد أب���و الوفا  +جمال  +سوس���ن  +بالل يوسف جميل صعابنة
ميس���ون /أبناء أحمد حس���ين (الصعابنة)  +أحمد +
علي /أبناء راغب محمد صعابنة

اسم الموكل (المالك)

البرام���ج النوعية األولى م���ن نوعها على
مستوى الشرق األوس���ط ،من خالل كلية
القدس ب���ارد ،التي تأسس���ت عام 2006
بموجب ش���راكة أكاديمية بي���ن جامعة
الق���دس وجامع���ة ب���ارد ف���ي نيويورك
بالوالي���ات المتحدة األميركي���ة ،وتمنح
درجة البكالوريوس ف���ي العلوم واآلداب
الحرة ،وش���هادة الماجس���تير في برامج
التعليم  ،MATإضافة لكلية الدراس���ات
الثنائية التي تأسس���ت عام  2015وتتبع
نظام التعليم الثنائي األول من نوعه في
الشرق األوسط" ،إذ تعتبر جامعة القدس
السباقة إلنشاؤها هذا النموذج التعليمي
المنتشر في الدول الصناعية انطالقًا من
سعيها المستمر لتقديم أحدث القادرة
عل���ى االس���تجابة الحتياج���ات المجتمع
الفلس���طيني ،فهو يتي���ح للطلبة فرصة
االندماج في س���وق العمل قب���ل التخرج
من خالل التدري���ب العملي في مجموعة
م���ن الش���ركات المحلية يص���ل عددها

إلى  100ش���ركة ش���ريكة ،ويوفر برنامج
البكالوريوس في الهندسة الكهربائية،
إدارة األعمال ،وتكنولوجيا المعلومات".
وأوضح���ت أن طلب���ة الثانوي���ة العام���ة
يستطيعون تقديم طلب االلتحاق بالجامعة
قبل ظه���ور النتائج من خ�ل�ال تحميل رقم
الجل���وس ،م���ا ي���ؤدي إل���ى تحمي���ل نتائج
الثانوية العامة إلكترونيًا لدى ظهورها.
وذكرت أن طلب االلتحاق يش���مل طلب
المس���اعدات المالية ال���ذي يمنح الطلبة
فرص���ة االس���تفادة م���ن برنام���ج المنح
والمس���اعدات المالية المتع���ددة التي
توفره���ا الجامع���ة ،والتي تعد األوس���ع
من نوعها بين الجامعات الفلس���طينية،
إذ يس���تفيد من ه���ذا البرنامج س���نويًا
أكث���ر من  %45من طلب���ة جامعة القدس،
وتعمل الجامعة على توس���عته وتجنيد
األموال لصالحه ،وذلك اللتزامها المبدئي
بتوفير التعليم لكل من يحقق الش���روط
األكاديمية.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية الخليل
التاريخ2018/5/27 :
الرقم2018/773 :

إعالن تبليغ يعلق في آخر محل إقامة
صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم 2018/773
إلى المحكوم عليه /أحمد إسماعيل إبراهيم شقير /رام الله /حزمة /مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم له :س���ليمان رياض س���ليمان اعبيد /وكيله المحامي :رش���دي مسودي أو من
ينوب عنه.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة  5000شيكل حالة ومستحقة األداء إضافة
إلى مبلغ  60شيكل رسوم تنفيذ .لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل
أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى
ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
دائرة تسجيل أراضي نابلس
الرقم2016/1962 :
التاريخ2018/5/28 :

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2016/1962

إلى المدعى عليه :عال هالل محمد أحمد من نابلس ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضي حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم  2018/7/5الساعة التاسعة صباحًا للنظر بالدعوى
الحقوقي���ة المرقوم���ة أعاله والتي أقامتها عليك ش���ركة مس���روجي للتجارة العامة المس���اهمة
الخصوصية المحدودة .بواسطة وكيلها المحامي علي البكار وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ وقدره
 1319ألف وثالثمائة وتسعة عشر شيكل بموجب دين تجاري.
ً
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى وعمال بالمادة  62من قانون
أص���ول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001فإنه يقتضى علي���ك تقديم الئحة
ً
جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري
محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم2017/4318 :
التاريخ2018/5/2 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/4318

إلى المحك���وم عليه :ماهر عايد أحمد صالحات نابلس طلوزة ق���رب جامع طلوزة الكبير ،ومجهول
محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف اس���بوعين اعتبارا من تاري���خ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه
في هذا الع���دد بالقرار الصادر في القضي���ة التنفيذية رق���م  2017/4318دائرة تنفيذ نابلس
وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ  70000شيكل و 700شيكل  110دينار رسوم ومصاريف وأتعاب
محاماة بموجب قرار صادر عن محكمة بداية نابلس رقم  2013/1005بتاريخ  2014/11/30لصالح
المحكوم له محمود عطا س���عيد ميالة ،وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ
الحكم حسب األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

7

دعوى رقم2016/627 :
التاريخ2018/5/13 :

تبليغ بالنشر
الئحة دعوى وموعد جلسة
في الدعوى الحقوقية رقم 2016/627

إل���ى :ورثة المدعي���ة عزيزة محمد عبد المنعم أبو رموز .1 :إياد خليل عبد الرحيم أبو رموز /القدس ـ
بي���ت حنينا  .2ضياء خليل عبد الرحيم أب���و رموز /القدس ـ بيت حنينا  .3عالء خليل عبد الرحيم
أب���و رموز /القدس ـ بيت حنينا  .4مراد خليل عب���د الرحيم أبو رموز /القدس ـ بيت حنينا  .5دينا
خليل عبد الرحيم أبو رموز /القدس ـ بيت حنينا  .6صفاء خليل عبد الرحيم أبو رموز /القدس ـ بيت
حنينا  .7بهية خليل عبد الرحيم أبو رموز /القدس ـ بيت حنينا ومجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
يقتض���ي حضوركم إلى محكمة بداي���ة الخليل الموقرة في يوم الثالث���اء  2018/9/4في الدعوى
الحقوقي���ة المذكورة أعاله والت���ي أقامتها مورثتكم المرحومة عزيزة محم���د عبد المنعم أبو رموز
وآخ���رون ضد المدع���ى عليه (رامي عب���د الخالق محمود أبو رم���وز /الخليل ـ رأس الج���ورة) ،والتي
موضوعها (منع معارضة في حق المنفعة والقرار في عقار).
ً
وبن���اء على الق���رار الصادر بجلس���ة  2018/5/13تق���رر تبليغكم الئحة الدعوى وموعد الجلس���ة،
ً
ويمكنكم استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة بداية الخليل .وعمال بأحكام
المادة  20من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001تم تبليغكم بالنشر
ويتوج���ب عليكم الحضور إلى محكمة بداي���ة الخليل في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنكم،
وبعكس ذلك سيتخذ اإلجراء القانوني بحقكم.
مع االحترام
رئيس قلم محكمة بداية الخليل
جواد شاهين

رقم الملف :تسويه
التاريخ2018/6/11:

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد محمد حافظ ظاهر ظاهر
بموجب الوكالة الخاصة رقم  1632صفحه  2016/75الصادرة عن سفارة دولة فلسطين-
عمان والمعطوفة على حجة الوراثة رقم  355/173/71الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية
وذلك بمعاملة تسويه على القطعة رقم  9حوض  2من ارضي بيت امرين
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقا للقانون.
اس���م الموكل/المال���ك حس���ب حجة
الوراثة

اس���م الموكل /المالك حس���ب س���جالت
االراضي

شكري محمد حسين سماره

شكري محمد حسين سماره
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين
محمد احمد مصطفى خلوف
جنين قبل حرش السعادة بحوالي 200م
نعلمكم انه بتاريخ  2018/6/12قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/2266
والمكونة فيما بين
المحكوم له/م .1 :أمجد حسن عارف فريحات /جنين
المحكوم عليه/م .1 :محمد أحمد مصطفى خلوف /جنين
إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أس���بوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ  770شيكل
والرس���وم قيمة ش���يكات عدد  1لصالح المنفذ أمجد حسن عارف فريحات وكيله األستاذ إبراهيم
عبد الكريم ،لبيان ردك أو اعتراضك عليه وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات
التنفيذية بحقك.
مع االحترام
مأمور التنفيذ

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

رقم الملف/2512 :ج2018/
التاريخ2018/6/11 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد جميل أمين جميل يامين وذلك
بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  1071/2011/9504تاريخ 2011/7/4
الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عصيرة الشمالية حوض رقم  40قطعة رقم 35
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
		
الوكيل
اسم الموكل (المالك)
جميل أمين جميل يامين
مشهور يوسف عامر
دائرة األراضي نابلس

تنويه

في اإلعالن المنش���ور بتاريخ  2018/6/12ذكر في المعاملة رقم /2146ج 2018/ذكر اس���م الوكيل
المحام���ي صالح محمد عبد الرحمن صبرة خطأ والصحيح المحامي صالح محمد عبد الرحمن جبرة،
لذا اقتضى التنويه.

تنويه

ذك���ر خطأ في االعالن الصادر عن دائرة تس���جيل اراضي طوب���اس معاملة رقم /775ج2018/
المنشور بجريدة االيام بتاريخ  2018/5/28الخطأ في اسم الموكل (المالك)  :حسن محمد البزور
والصحيح  :حسنية حسن محمد البزور لذا اقتضى التنويه

تنويه
س���قط سهوا في إعالن مذكرة دعوى صادرة عن محكمة بداية نابلس رقم  2018/378والمنشور
 2018/6/11يقتضى حضور جلسة في 2018/9/27خطا والصحيح في .2018/6/27

