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أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

االربعاء 2018/2/14

غنيم يبحث مع القنصل التركي الشؤون المدنية :رفع القدرة الكهربائية
المشاركة بمؤتمر المانحين الدولي لمدينة قلقيلية بـ  7.5ميغاواط
رام الل���ه " -األيام" :التقى رئيس س���لطة المياه م���ازن غنيم القنصل
الترك���ي العام جوردجان ت���ورك أوغلو ،وذلك ضم���ن الجهود الحثيثة
المبذولة لتحقيق مشاركة أقليمية ودولية واسعة في مؤتمر المانحين
الدول���ي المقرر عقده في  20آذار في بروكس���ل بهدف تأمين التمويل
الالزم من الدول والمؤسس���ات المانحة للبدء في تنفيذ مشروع المحطة
المركزية لتحلية مياه البحر في غزة بتكلفة  650مليون دوالر.
وأكد غنيم على أن تواجد ودعم الحكومة التركية ألكبر مش���روع مائي
في فلسطين من خالل المشاركة في مؤتمر المانحين الدولي ،هو يعني
إنق���اذ  2مليون مواطن في غزة من كارث���ة محتملة في  2020كما أكدت
التقارير الدولية.
واطل���ع غنيم ضيف���ة على أهمية البدء في المش���روع الذي يصب في
تنفيذ وتطوير الخطة االس���تراتيجية لسلطة المياه الفلسطينية التي
تعمل على توفير وتحس���ين مصادر المي���اه البديلة وفق مبادئ اإلدارة
المتكاملة لضمان تحقيق الهدف األساس���ي والذي يتمثل في تأمين
مصادر مائية مس���تدامة قادرة على تحقيق احتياجات أبناء الش���عب
الفلسطيني األساسية والتنموية.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

قلقيلية  -وفا :قال مدير عام الش���ؤون المدنية في قلقيلية مهند شاور ،إنه
تمت الموافقة على رفع القدرة الكهربائية لمحافظة قلقيلية بـ 7.5ميغاواط.
وأوضح ش���اور ،أن هذا الرفع تحقق بع���د جهد متواصل بذلته الهيئة العامة
للش���ؤون المدنية اس���تغرق فتره طويلة أس���فر عن الموافقة على رفع القدرة
الكهربائية لمحافظه قلقيلية ،مش���يرا إلى أن هذا الرفع سيحل مشكله كبرى
لطالما عانت منها المدينة خالل الفترة السابقة ،وسيشعر به مواطنو قلقيلية
من اآلن.

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/1222 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة أنا /رياض احمد اديب
فشافشة بصفتي وكيال عن بهية حمد مسعود عالونة  +عاكف  +زياد  +أمل  +جنان +
كفاية  +أنيسة  +فاطمة /أبناء أديب حافظ غنام بموجب الدورية  394/2009/7115عدل
جنين بتاريخ  2009/8/13المعطوفة عل���ى العامة  368/2006/5005عدل جنين بتاريخ
 2006/7/6والخاص���ة  394/2009/6036عدل جنين بتاريخ  2009/7/16والعامة س���جل
 842صفحة  2009/1الصادرة عن سفارة فلسطين /عمان
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي جبع حوض رقم  4قطعة رقم .7
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل (المالك)

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية جنين
مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية جنين بالقضية الحقوقية رقم 2017/460
إلى المدعى عليهم :عبد اللطيف خليل س���الم حمد وعريفة خليل س���الم حمد ورثة شريف خليل
سالم حمد وورثة احمد خليل سالم حمد وورثة لبيبة خليل سالم حمد.
يقتضى حضوركم الى هذه المحكمة يوم  2018/3/20للنظر في الدعوة الحقوقية رقم 2017/460
محكم���ة بداية جنين والت���ي اقامها عليكم المدع���ي محمد محمود محمد حمد بواس���طة وكيله
المحامي صالح عزام التي موضوعها فك حجوزات والغاء تفويض في س���ند تس���جيل وقيمة هذا
التفويض عش���رة دنانير وثمان مائة فلس .وبإمكانكم الحضور إل���ى قلم المحكمة واالطالع على
تفاصيل الدعوى ،وعمال بالمادة  20من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
 2001لذا يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغكم واذا لم
تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية جنين
أشرف أبو سيفين

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

رقم الملف/1226 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة أنا بيسان بسام سعيد
فضالي الوكيل عن زيد محمود عبد الرحيم سالمة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة
الدورية رقم  437/2018/1497تاريخ 2018/2/11
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي دير غزالة حوض رقم  2قطعة رقم .18
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)
بيسان بسام سعيد فضالي
زيد محمود عبد الرحيم سالمة

بهية حمد مس���عود عالونة  +عاكف  +زياد  +أمل رياض احمد اديب فشافشة
 +جن���ان  +كفاية  +أنيس���ة  +فاطمة /أبناء أديب
حافظ غنام

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية جنين

إعالن بيع األموال غير المنقولة للمرة الثانية بموجب القضية التنفيذية رقم 2017/2498
صادرة عن دائرة تنفيذ جنين

بناء على قرار سعادة قاضي تنفيذ جنين والصادر في القضية التنفيذية المرقومة أعاله والمتكونة
بين المنفذ له :هاني حس���ن حامد قش���تم ـ الجديدة وكيله المحامي رشاد ش���اور ـ جنين والمنفذ
ضدهم .1 :س���مير ياسين حامد قشتم  .2احمد ياسين حامد قشتم  .3تيسير ياسين حامد قشتم
 .4قاس���م حسن حامد قشتم  .5رائد حسن حامد قشتم  .6محمد حسن حامد قشتم  .7مريم حسن
حامد قشتم  .8حليمة حسن حامد قشتم  .9سائدة حسن حامد قشتم  .10سالم حسن حامد قشتم
 .11رجاء حس���ن حامد قش���تم وجميعهم من الجديدة ـ الحارة الش���رقية ،والقاضي باإلعالن للمرة
الثانية لبيع قطعة األرض  35حوض  14من اراضي صير /جنين كالتالي:
• الس���ند المطروح للتنفيذ  :القرار الص���ادر في الدعوى المدنية رقم ( 2014/1495قس���مة وإزالة
شيوع) صلح جنين بتاريخ .2017/1/11
• تاريخ قرار وضاعة اليد2017/6/8 :
• تاريخ إجراء وضاعة اليد2017/10/5 :
وصف األرض:
• القطع���ة رق���م  35ح���وض  :14البالغ مس���احتها 19931م 2وهي تقع خ���ارج المخطط الهيكلي
مس���تطيلة الشكل وتقع في منطقة (أ) وهي متوس���طة القيمة الزراعية وجبلية متوسطة الميل أما
بخص���وص الخدمات (ماء وكهرب���اء) فهي قريبة من موقع قطع���ة األرض وال يوجد في القطعة أية
أبنية وهي مش���جرة بالزيتون المثمر ويحدها من الشرق أرض محمود علي محمد قاللوة ومن الغرب
أرض كام���ل عبد الرحمن صالح قاللوة ومن الش���مال ارض محمد حافظ ارش���يد ومن الجنوب طريق
تسوية غير معبد.
• المساحة اإلجمالية للقطعة 19931 :متر مربع.
• الس���عر المخمن للمتر المربع الواحد :عش���رة دنانير اردنية ،حيث وصل المزاد العلني األول والذي
تم افتتاحه بتاريخ  2018/2/5لس���عر  4,5دينار للمتر المربع والمقدم من قبل المزاود (وليد قاس���م
عواد قاللوة).
• عل���ى من يود بالدخول في هذه المزايدة أن يراجع دائرة تنفيذ جنين وأن يدفع تأمينًا يبلغ % 5
من البدل المقرر.
• موعد المزايدة العلنية :يكون موعد المزايدة العلنية  2018/3/5الس���اعة الثانية عشرة في مبنى
محكمة بداية جنين.
مأمور التنفيذ
مؤنس أبو زينة

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

الرقم2017/4636 :
التاريخ2018/2/4 :

إلى المحكوم عليه :علي ناظم س���ليمان عاش���ور بصفته المفوض بالتوقيع عن ش���ركة الصفوة
لتجارة السيارات في نابلس ،كرم عاشور ،ومجهول محل اإلقامة حاليا.
ً
عمال بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2018/2/4في القضية التنفيذية  2017/4636والتي
موضوعها ش���يك بقيمة  8000دينار اردني و 418,5شيكل رسوم ومصاريف فقد تقرر اعالمك
ً
حيث أنه وعمال بالمادة  10من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك ان تقوم خالل خمس���ة
عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له ش���اهر حمزة
خليل س���يف من ذنابة ،وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون الق���رار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة
التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/2/4
مأمور التنفيذ
أحمد دقم

قاضي محكمة نابلس الشرعية القضايا
رائد سبتي سليمان

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

رقم الملف/1216 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة أنا /رياض احمد اديب
فشافش���ة بصفتي وكيال عن بهية حمد مس���عود عالونة  +زياد  +أمل  +جنان  +كفاية
 +أنيس���ة  +فاطمة /أبناء أديب حافظ غنام بموجب الدورية  394/2009/7108عدل جنين
بتاريخ  2009/8/13المعطوفة على العامة  368/2006/5005عدل جنين بتاريخ 2006/7/6
والخاصة  394/2009/6036عدل جنين بتاريخ 2009/7/16
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي جبع حوض رقم  8قطعة رقم .160
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

بهية حمد مس���عود عالون���ة  +زياد  +أمل  +جنان  +رياض احمد اديب فشافشة
كفاية  +أنيسة  +فاطمة /أبناء أديب حافظ غنام
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية
رقم  2017/1494لتبليغ المدعى عليهم  3و 4و 5و 6و 9و 10بالنشر

إل���ى المدعى عليهم /مش���هور صال���ح ابراهيم احمد ،محم���د صالح ابراهيم احم���د ،عزمي صالح
ابراهيم أحمد ،معاذ صالح ابراهيم احمد ،درباس محمد حسن قبها /وجميعهم من برطعة /جنين
ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
يقتضي حضوركم إلى هذه المحكمة يوم  2018/2/5للنظر في الدعوى التي أقامها عليكم الجهة
المدعية احمد صالح ابراهيم قبها من برطعة /جنين بواسطة وكيله المحامي :صالح الدين سالمة
ـ جنين والتي موضوعها :إزالة شيوع.
ً
ويمكنكم الحضور إلى قل���م المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة  62من
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001فإنه يقتضي عليكم تقديم الئحة
ً
جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغكم بالنشر وإذا لم تحضروا ولم ترسلوا وكيال عنكم
تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم الحقوق /محكمة صلح جنين
مصطفى أبو بكر

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/1248 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم بأنه تق���دم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة محمد خليل عطا ابو
حس���ن بصفتي وكيل خاص عن ممدوح خالد عبد القادر الزغلول  +اياد  +حمزة  +س���ناء
 +رجاء  +غصون /أبناء احمد خالد الزغلول بموجب الخاصة س���جل  1827صفحة 2017/53
بتاريخ  2017/11/20الصادرة عن سفارة فلسطين  /عمان حيث المباع كامل الحصص
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم  19قطعة 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)

ممدوح خالد عبد القادر الزغلول  +اياد  +حمزة  +سناء محمد خليل عطا ابو حسن
 +رجاء  +غصون /أبناء احمد خالد الزغلول
دائرة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/1254 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة أنا /وس���ام عبد العزيز
مزعل عتيق بصفتي وكيال عن وليد حسن صالح غانم بموجب الدورية سجل  1460صفحة
 2015/73بتاريخ  2015/3/5الصادرة عن سفارة فلسطين /عمان
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي برقين حوض رقم  34قطعة 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)
وسام عبد العزيز مزعل عتيق
		
وليد حسن صالح غانم
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/1253 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

الرقم2016/1830 :
التاريخ2018/1/29 :

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه:علي زكي ابو ذياب من نور شمس ،شارع نابلس طولكرم ،بجانب الرائد للديكور،
ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
ً
عمال بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2018/1/28في القضية التنفيذية  2016/1830والتي
ً
موضوعه���ا كمبيالة بقيم���ة  730دينار اردني ،فقد تقرر اعالمك حيث أن���ه وعمال بالمادة  10من
قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عش���ر يوم���ًا من تاريخ تبلغك
بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له :صايل خالد مصطفى ديسي من جنين ،وإذا
لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباش���رة اإلجراءات
القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/1/29
مأمور التنفيذ
احمد دقم

دولة فلسطين
سلطة أراضي فلسطين
دائرة أمالك الدولة والمساحة /نابلس
دائرة المساحة في سلطة األراضي نابلس
إعالن صادر عن دائرة المساحة نابلس

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة المس���احة الس���يد/ة عماد محمد يوس���ف حج محمد
وذل���ك بصفته وكيال خاص���ا بموجب الوكالة الخاصة رق���م /1852صفحة  2018/15تاريخ
2018/1/22
الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين ـ عمان
وذلك إلصدار إخراج قيد رقم الحوض  11رقم القطعة  55من اراضي بيت فوريك.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة المساحة خالل عشرة أيام من
تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم إصدار (إخراج القيد /البحث والتحري) حس���ب
األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
عماد محمد يوسف حج محمد
عادل محمد فالح الحاج محمد

مذكرة حضور
لدى محكمة بداية غزة الموقرة في االستئناف رقم  2016/14بداية غزة

المستدعي :محمد رمضان حسن أبو عودة .الشيخ رضوان الشارع الثالث.
وكيله المحامي /مروان الجديلي ـ غزة /النصر
المستدعى ضدهم .1 :جمعية الشبان المسيحية ويمثلها السيد  /فوزي فاعور الوحيدي ،سكان
غزة شارع الوحدة مقابل اتحاد الكنائس ،وكيلها المحامي /نواف ثابت.
 .2معين عبد الحميد احمد ابو س���مرة .س���كان غزة النصر أبراج الكرامة الطابق الخامس س���ابقًا.
حاليا مسافر خارج البالد.
 .3اسعد عبد العزيز احمد دواس .غزة مخيم الشاطئ قرب مسجد السوسي.
الحكم المس���تأنف :هو الحكم الصادر بإلزام المدعى عليهم /معين عبد الحميد احمد ابو س���مرة
ومحم���د رمضان ابو عودة وأس���عد عبد العزيز احم���د دواس متكافلين ومتضامي���ن بأن يدفعا
للمدعية /جمعية الش���بان المسيحية ويمثلها السيد /فوزي فاعور الوحيدي بصفته الواردة في
الئحة الدعوى مبلغ وقدره  11399,92$احد عش���ر الف وثالثمائة وتسعة وتسعون دوالر واثنان
وتسعون سنت والزام المدعى عليهم بدفع الرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة.
بما أن المستدعي قد أقام االستئناف المرقوم أعاله ضد المستدعى ضدهم وبذلك استنادًا الى
الئحة االستئناف والمحفوظ نسخة عنها لدى قلم المحكمة.
لذلك يقتضي عليك ايها المستدعى ضدك الثاني ان تقدم جوابك التحريري بشأن االستئناف
المذكور أعاله خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر كما يقتضي عليك الحضور لدى هذه
المحكمة يوم  2018/3/5الساعة التاسعة صباحًا لدى محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية.
وليكن معلومًا لديك اذا تخلفت عن الحضور يجوز للمستدعي أن يسير في استئنافه وللمحكمة
أن تحكم في االستئناف واعتبار الحكم حضوريًا.
رئيس قلم محكمة بداية غزة

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

رقم الملف/1215 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد انا مصطفى صالح مقبل
عزامطة بصفتي وكي�ل�ا عن محمود علي محمد محمود بموج���ب الدورية 437/2018/1005
بتاريخ  2018/1/29عدل جنين
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على اراضي دير أبو ضعيف حوض  10قطعة رقم 32
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)
مصطفى صالح مقبل عزامطة
		
محمود علي محمد محمود
دائرة األراضي مكتب جنين

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

التاريخ2017/12/28 :
الدعوى رقم 2017/1494 :حقوق صلح جنين

الرقم2017/4298 :
التاريخ2018/2/13 :

إلى المدعى عليه :احمد مازن محمد العبوة ـ من نابلس وسكان المدينة المنورة ـ المملكة
العربية السعودية ومجهول محل اإلقامة فيها ،وليس له محل اقامة في دولة فلسطين.
يقتض���ي حضورك إل���ى محكمة نابلس الش���رعية القضايا وذلك يوم االح���د الواقع في
2018/3/11م الس���اعة التاس���عة صباحًا ،للنظر في الدعويين اس���اس 135ـ،2018/155
ومضوعهم���ا تفريق للنزاع والش���قاق ونفقة زوجة ،المقامة علي���ك من قبل المدعية رغد
"محمد عالء" اس���ماعيل شنار ـ من نابلس وسكانها ـ وكيلها المحامي عبد الناصر شنيور،
فإذا لم تحضر في الوقت المعين أو تعتذر أو ترسل وكيال عنك ترى الدعوى بحقك غيابيا،
وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول ،تحريرًا في 1439/5/22هـ وفق 2018/2/8م.

دائرة األراضي مكتب جنين

اسم الوكيل

دائرة األراضي مكتب جنين

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة نابلس الشرعية /القضايا
في الدعويين أساس  135ـ 2018/155

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد بهاء عبد الله لطفي عواد
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  437/2018/1531تاريخ 2018/2/11
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي كفيرت حوض رقم  1قطعة رقم .5
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)
بهاء عبد الله لطفي عواد
		
علي محمد عطا الغباري

التاريخ2018/2/7 :

إلى المدعى عليه /ابراهيم موسى ابراهيم سياعرة من خاراس سابقًا ومجهول مكان اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح حلح���ول الموقرة بتاريخ  2018/3/13في القضية الحقوقية
المذكورة أعاله ،والتي أقامتها ضدك المدعية /ش���ركة االتصاالت الفلس���طينية والتي موضوعها
المطالبة بمبلغ  851,01شيكل ثمانمائة وواحد وخمسون شيكل وأغورة واحدة.
ً
وعم�ل�ا بأحكام الم���ادة  20من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة 2001
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح حلحول في الموعد المحدد إو إرس���ال محام عنك وكذلك
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة
النش���ر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم
محكمة صلح حلحول وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم الحقوق
كفاية عقل

الرقم 135 :ـ 2018/155
التاريخ1439/5/22 :هـ
وفق2018/2/8 :م

رقم الملف/1219 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

دائرة األراضي مكتب جنين

محكمة صلح حلحول
تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية رقم 2016/410

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
محكمة نابلس الشرعية /القضايا

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية غزة

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد عدي هشام محمد قاسم
س���ليمان وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم  434/2017/9178تاريخ
2017/9/17
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي
عجة حوض رقم  9قطعة رقم 23
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

شاهين  +ياسين  +سليمان  +امير  +يوسف  +عدي هشام محمد قاسم سليمان
محمد  +علي /أبناء تحسين علي عمرية
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح جنين

التاريخ2018/2/1 :
الدعوى رقم 2017/1283 :حقوق صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية
رقم  2017/1283لتبليغ المدعى عليهم  1و 2و 3بالنشر

إلى المدعى عليهم /محمد حسن طالل حسن أبو رحمة ،نور طالل حسن أبو رحمة ،نازك طالل حسن
أبو رحمة وجميعهم من جنين ومجهولي محل اإلقامة حاليًا،
يقتضي حضوركم إلى هذه المحكمة يوم  2018/3/6للنظر في الدعوى التي أقامها عليكم الجهة
المدعية نيران رفيق حلمي الخالدي ،من جنين بواس���طة وكيله المحامي :شجاع ابو الوفا ـ جنين،
والتي موضوعها :إزالة شيوع.
ً
ويمكنكم الحضور إلى قل���م المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة  62من
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001فإنه يقتضي عليكم تقديم الئحة
ً
جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغكم بالنشر وإذا لم تحضروا ولم ترسلوا وكيال عنكم
تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم الحقوق /محكمة صلح جنين
مصطفى أبو بكر

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية الخليل
إخطار عدلي رقم  2017/6485عدل الخليل

المخطر  :دولت س���عيد سيد الصغير (األشهب بعد الزواج) من الخليل هوية رقم (،)858558109
جواز سفر أردني رقم ( ،)183530بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن كل من
 - 1سيد سعيد سيد الصغير حامل رقم وطني أردني رقم ()9541013220
 - 2عيسى سعيد سيد الصغير حامل رقم وطني أردني رقم ()9661028519
 - 3هاني سعيد السيد الزغير حامل رقم وطني أردني ()9601007947
 - 4جبريل سعيد سيد الصغير حامل رقم وطني أردني ()9571006052
وذلك بموجب الوكالة الخاصة المنظمة أمام سفارة دولة فلسطين في المملكة األردنية والمصادق
عليها من الس���فارة والتي تحمل الرقم س���جل ( )1811صفحة ( ،)2017/45والمصادق عليها من
وزارة العدل الفلس���طينية بتاري���خ  2017/11/7تحت الرقم ( ،)2071والمص���ادق عليها من وزارة
الخارجي���ة والمغتربين بتاريخ  – 2017/11/7وجميعهم بصفتهم ورثة المرحوم س���عيد س���يد
س���عيد الصغير بموجب حجة حصر إرث تحمل الرق���م ( )662/107/79صادرة عن محكمة صويلح
الشرعية بتاريخ .2011/12/1
وكليها المحامي شادي خياط/الخليل
المخطر إليهما :
 - 1وليد محمد عبد القادر اس���عيد – الخليل – خلة قش���قلة – بجانب مدرسة محمد علي (مدرسة
الجعبري)
 - 2رشيد محمد عبد القادر اسعيد – الخليل – شارع وادي التفاح – بجانب الخليل مول
إلى المخطر إليه وليد محمد عبد القادر اسعيد وبناء على قرار سعادة رئيس محكمة بداية الخليل
الصادر بتاريخ  2018/1/18فإنني أخطرك بما يلي:
بوكالتي عن المخطر وحيث أن المخطر إليه األول مستأجر من مورث المخطرين والمرحوم (سعيد
سيد سعيد الصغير) عقار عبارة عن بيت سكن بالخليل بموقع خلة قشقلة – بجانب مدرسة محمد
علي (مدرس���ة الجعبري) وهو من ضمن البناء القائم على قطع���ة األرض التي تحمل الرقم ()112
ضمن الحوض رقم ( )34421وذلك بموجب عقد إيجار وس���ند مقاولة موقع فيما بينه وبين مورث
المخطرين المذكور أعاله بتاريخ  2000/10/1وبأجرة س���نوية قيمتها ( ،)1200ألف ومائتي دينار
أردن���ي لغايات الس���كن ،وحيث أن المخطر إليه الثاني هو كفيل للمخطر إليه األول (المس���تأجر)
ووقع على كفالته له على العقد المذكور ،وحيث أنه وبموجب البند السابع من العقد يعتبر الكفيل
الذي امضاؤه بذيل العقد مثل المس���تأجر وتابع إلى المحاكمة وكفيل بالمال وضامن إلجراء جميع
أحكام هذه المقاولة وإبقاء جميع ما يترتب في ذمة المس���تأجر ومن ضمنها البدالت وتضمينات
س���واء كانت قب���ل انقضاء المدة أو بعدها ،وحي���ث أن المخطر إليه األول الس���يد وليد محمد عبد
القادر اسعيد ما زال يشغل العقار المذكور بموجب العقد المذكور ولم يقم بدفع األجور المترتبة
على إش���غال العقار منذ  2002/10/1وحتى نهاي���ة  ،2017/10/1فإنني أعلمكما وأخطركما بدفع
ه���ذه األجور المترتبة في ذمتكما عن تلك األعوام والبالغة ( 19200دينار أردني) تس���عة عش���ر
ألف ومائتي دينار أردني ،مضافة إليه مبلغ  750دينار أردني ضريبة معارف عن تلك الس���نوات،
وبعكس ذلك س���أكون مضطرًا وآسفًا لرفع األمر لدى المحاكم المختصة ومطالبتكما بتلك المبالغ
مضافًا إليها كافة الضرائب والبدالت والرس���وم والمصاريف وأتع���اب المحاماة وبتخلية المأجور
وتسليمه لموكلتي خاليًا من الشواغل والشاغلين حسب األصول والقانون.
وعليه ألتمس من حضرة الس���يد كاتب عدل الخليل المحترم التصديق على هذا اإلخطار وتبليغه
حسب األصول.
كاتب عدل الخليل
نضال يوسف عبد السالم شاهين

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

رقم الملف/1249 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد عدي هشام محمد قاسم
س���ليمان وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  435/2017/10246تاريخ
2017/10/12
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي
عجة حوض رقم  14قطعة رقم 16
عجة حوض رقم  14قطعة رقم 17
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)
عدي هشام محمد قاسم سليمان
		
تحسين علي سليمان عمرية
دائرة األراضي مكتب جنين

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

رقم الملف/1250 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة أنا /وس���ام عبد العزيز مزعل
عتي���ق بصفتي وكيال ع���ن مصطفى محمد نجيب مس���اد بموجب الدورية س���جل  1688صفحة
 2017/27بتاريخ  2017/1/11الصادرة عن سفارة فلسطين /عمان
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي برقين حوض رقم  37قطعة رقم .32
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر
هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
وسام عبد العزيز مزعل عتيق
		
مصطفى محمد نجيب مساد
دائرة األراضي مكتب جنين

