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"اإلحـصــــاء" 4.78 :ملــيــون نسـمـــة عـــدد سكــان فلسطـين فـي 2017
ً
وبناء على نتائج
رام الل���ه " -األيام" :قال الجهاز المركزي لإلحصاء :إنه
التعداد العام للس���كان والمساكن والمنشآت  ،2017فقد بلغ عدد سكان
فلس���طين العام الماضي  4.78مليون نس���مة ،منه���م  2.43مليون ذكر
و 2.35مليون أنثى ،في حين بلغ عدد س���كان الضفة  2.88مليون نسمة،
منهم  1.47مليون ذكر و 1.41مليون أنثى ،بينما بلغ عدد سكان قطاع غزة
لنفس العام  1.90مليون نسمة ،منهم  963ألف ذكر و 936ألف أنثى.
وأشار "اإلحصاء" في تقرير له ،أمس ،لمناسبة اليوم العالمي للسكان،
إلى أن نسبة األفراد في الفئة العمريـة (يوم  14-سنة) في العام 2017
بلغت  %38.9من مجمل الس���كان فـي فلس���طين ،بـواق���ع  %36.9في
الضفة و %41.8في غزة ،وأنه يالحظ انخفاض نسبة األفراد الذين تبلغ
أعمارهم  65س���نة فأكثر ،حيث بلغت نس���بتهم  %3.2في فلسطين،
بواقع  %3.6في الضفة و %2.8في غزة.
وأوضح أن الكثافة الس���كانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام وفي
قطاع غزة بش���كل خ���اص ،إذ بلغت عام  2017نح���و  794فردًا /كم 2في
فلس���طين ،بواقع  510فردًا /كم 2في الضف���ة ،مقابل  5,204فردًا /كم2
في قطاع غزة.
ولفت إلى أن متوسط عدد األبناء الذين سبق إنجابهم للنساء اللواتي
س���بق لهن الزواج للعام  2017في فلسطين بلغ  4.4مولود ،في حين بلغ
هذا المتوسط في الضفة  4.3مولود مقابل  4.5مولود للنساء في غزة.
وأظهرت بيانات التعداد العام للس���كان والمساكن والمنشآت ،2017
حسب التقرير ،انخفاضًا في متوسط حجم األسرة في فلسطين مقارنة
مع عام  ،1997حيث انخفض متوسط حجم األسرة إلى  5.1فرد عام 2017
مقارنة مع  6.4فرد عام .1997
وقال :انخفض متوسط حجم األسرة في الضفة إلى  4.8فرد عام 2017
مقارن���ة مع  6.1فرد عام  ،1997أما في قطاع غزة فقد انخفض متوس���ط
حجم األسرة إلى  5.6فرد في العام  2017مقارنة مع  6.9في العام .1997
وأضاف :تش���ير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
 ،2017إلى أن  %10من األس���ر ترأسها إناث في فلسطين ،بواقع %10.4
في الضفة و %9.4في غزة.
وبينت نتائج مس���ح القوى العاملة أن نس���بة المش���اركة في القوى
العاملة في فلس���طين بلغت  %45.3من إجمالي القوة البشرية (األفراد
الذين أعمارهم  15س���نة فأكثر) خالل الع���ام ( 2017أي من بين كل 10

دولة فلسطين

أفراد أعمارهم  15س���نة فأكث���ر هنالك  4أفراد مش���اركون في القوى
العامل���ة) ،بواقع  %45.3في الضفة مقاب���ل  %45.1في غزة .كما تعتبر
نس���بة مش���اركة اإلناث في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور،
حيث تصل نسبة مش���اركة اإلناث إلى  %19.0بواقع  %17.3في الضفة
و %21.8في غزة ،وبلغت هذه النسبة  %70.9بين الذكور ،بواقع %72.5
في الضفة و %68.2في غزة.
وأزهرت البيانات أن نس���بة العاطلين عن العمل من بين المشاركين
ف���ي القوى العاملة في العام  2017بلغت  %27.7في فلس���طين ،بواقع
 %17.9ف���ي الضف���ة و %43.9في غ���زة .كما وصلت نس���بة البطالة في
فلس���طين بين اإلناث المشاركات في القوى العاملة إلى  %47.8مقابل
 %22.5بين الذكور المشاركين في القوى العاملة.
وأش���ارت بيانات التعداد العام للس���كان والمساكن والمنشآت 2017
على مس���توى فلسطين أن نس���بة األفراد ( 15سنة فاكثر) الذين أنهوا
مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فأعلى ،قد بلغت  .%17.3أما نسبة
األفراد الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية فبلغت .%8.4
وقال :أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
 2017أن نس���بة األمي���ة بين األفراد الذين أعمارهم  15س���نة فأكثر
في فلس���طين ،بلغت  ،%3.3وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين
الذكور واإلناث ،فبلغت بين الذكور  ،%1.7في حين بلغت بين اإلناث
.%5.0
ولفت إلى أن إنفاق الفرد في الضفة في عام  2017ارتفع مقارنة بالعام
 ،2011فق���د ارتفع من  188دينارًا أردنيًا لعام  2011إلى  220دينارًا أردنيًا
عام  ،2017أي بزيادة مقداره���ا  .%17.0بينما انخفض في قطاع غزة من
 110دنانير عام  2011إلى  91دينارًا عام  ،2017أي بتراجع مقداره .%17.3
وأضاف :أما على مس���توى نوع التجمع الس���كاني ،فقد بلغ متوس���ط
إنف���اق الفرد الش���هري  170دين���ارا أردنيا في التجمع���ات الحضرية،
مقاب���ل  196دينارا أردنيا في التجمعات الريفية و 122دينارا أردنيا في
المخيمات خالل عام .2017

 %29من األفراد في فلسطين فقراء
وقال "اإلحصاء" :بلغ خط الفقر لألسرة المرجعية (المكونة من خمسة
أفراد ،بالغان اثنان وثالثة أطفال) في فلسطين خالل عام  2017حوالي

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف/216 :ق2018/
التاريخ2018/7/11 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد فتحي حس���ن علي
الش���رقاوي وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1000/2010/12342
عدل نابلس بتاريخ 2010/9/26
والصادرة عن كاتب عدل
بمعاملة بيع القطعة /القطع من الحوض من أراضي نابلس
أو س���جل رقم  34صفحة رقم  134القطعة الضريبية رقم  24013قس���يمة رقم  22من
أراضي.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
فتحي حسن علي الشرقاوي
محمد عدنان جميل اسعد فريتخ
دائرة تسجيل أراضي نابلس

ً
 2,470ش���يكال ،بينما بلغ خط الفقر المدقع (الش���ديد) لنفس األس���رة
ً
المرجعية حوالي  1,974شيكال.
وأضاف :بلغ معدل الفقر بين األفراد في فلس���طين خالل العام 2017
وفقا ألنماط االس���تهالك الش���هري ( ،%29.2بواق���ع  %13.9في الضفة
و %53.0في غزة) .كما تبين أن حوالي  %16.8من األفراد في فلس���طين
عانوا من الفقر المدقع وفقا ألنماط االستهالك الشهري( ،بواقع %5.8
في الضفة و %33.8في غزة).
وأظهرت بيانات التعداد العام للس���كان والمساكن والمنشآت لعام
 2017أن  %96.6من األس���ر في فلسطين لديها خط نقال بواقع %97.2
في الضفة و %95.7في غزة ،كما أظهرت النتائج أن نسبة امتالك األسر
في فلسطين لهاتف نقال ذكي بلغت  %84.2بواقع  %89.8في الضفة
و %75.5في غزة.
أما بالنس���بة المتالك األسرة لجهاز حاس���وب (حاسوب مكتبي أو الب
ت���وب أو تابلت وآيب���اد) ،فقد أظه���رت نتائج التعداد لع���ام  2017أن
 %43.1من األسر في فلس���طين لديها جهاز حاسوب بواقع  %48.9في
الضفة و %34.0في غزة .في حين بلغت نسبة األسر في فلسطين التي
يس���تخدم أفرادها الحاسوب  ،%61.4بواقع  %62.0في الضفة الغربية،
مقابل  %60.4في قطاع غزة.
كما أظهرت بيانات التعداد العام للس���كان والمساكن والمنشآت أن
 %51.7من األسر في فلسطين لديها اتصال باإلنترنت في العام ،2017
بواقع  %60.6في الضفة  ،و %38.0في غزة.
وأشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ،إلى أن
ع���دد األفراد المؤمن عليهم صحيًا في فلس���طين بلغ  3458227فردا،
يش���كلون  %78.9من مجمل س���كان فلس���طين .وبلغت نسبة األفراد
الذين لديهم تأمين صحي حكومي  ،%31.7بينما بلغت نسبة األفراد
الذين لديهم تأمين وكال���ة  ،%15.0و %1.7لديهم تأمين خاص ،في
حين أن  %28.6لديهم تأمي���ن حكومي ووكالة و %0.2لديهم تأمين
حكومي وخاص و %0.7لديهم تأمي���ن وكالة وخاص ،و %0.7لديهم
تأمين إس���رائيلي من مجمل سكان فلسطين و %0.3لديهم تأمينات
أخرى.
وأوضحت بيانات التعداد العام للس���كان والمس���اكن والمنش���آت
 2017أن  255,228فردا في فلس���طين لديه���م صعوبة /إعاقة واحدة

رقم الملف/215 :ق2018/
التاريخ2018/7/11 :

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة انتصار صالح محمد
عال���م وذلك بصفة وكيال خاصا بموج���ب الوكالة الخاصة رق���م  2017/7141عدل رام الله
بتاري���خ  2017/4/20والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم  1549/2016/7961عدل نابلس
بتاريخ 2016/5/18
والصادرة عن كاتب عدل
معاملة بيع القطعة /القطع من الحوض من أراضي نابلس
أو س���جل رقم  36صفحة رق���م  34القطعة الضريبية رقم  24014قس���يمة رقم  226من
أراضي.
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
ووفقًا للقانون.
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
انتصار صالح محمد عالم
		
عيد بكر حسين مصطفى
		

إل���ى المحكوم عليه :اس�ل�ام عبد القادر محمود كنعان من فرعون ،ح���ارة المدارس ،ومجهول محل
اإلقامة حاليًا.
ً
عمال بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2018/6/20في القضية التنفيذية  2018/1887والتي
موضوعها كمبيالة بقيمة  15195شيكل شاملة للرسوم والمصاريف ،فقد تقرر اعالمك حيث أنه
ً
وعمال بالمادة  10من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عشر يومًا
م���ن تاريخ تبلغك بتنفيذ مضم���ون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له :صهيب بس���ام عوض
محمد من طولكرم ،وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ
إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/6/20
مأمور التنفيذ
احمد دقم

رقم الملف/1146 :ج2018/
التاريخ2018/7/11 :

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم

الرقم2018/1351 :
التاريخ2018/7/2 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي أريحا
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة األراضي اريحا السيد اسعد إبراهيم علي جاليطة وذلك
بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاص���ة رقم  1751/2013/1384تاريخ 2013/11/4
وذلك عن سعاد محمد يحيى المسارعي
الصادرة من كاتب عدل أريحا
وذلك بمعاملة بيع على أراضي أريحا حوض رقم  33011قطعة رقم 83
فم���ن 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
		
اسم الموكل (المالك)
اسعد إبراهيم علي جاليطة
سعاد محمد يحيى المسارعي
المشتري :هاني محمد مصطفى سمان
دائرة األراضي أريحا

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه :محمد زياد محمد زيدان من رامين ،قرب مسجد النصر ،ومجهول محل اإلقامة
حاليًا.
ً
عمال بقرار سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2018/7/2في القضية التنفيذية  2018/1351والتي
موضوعها ش���يك بقيمة  1358شيكل شاملة للرسوم والمصاريف ،فقد تقرر إعالمك حيث وانه
عمال بالمادة  10من قانون التنفيذ فقد تقرر اعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عشر يوما
من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له بكر أحمد س���ليم س���الم
من طولكرم ،واذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى
مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/7/2
مأمور التنفيذ
أحمد دقم

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/4635 :ج2018/
التاريخ2018/6/20 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد ثائر عمر احمد قاس���م
س���ليمان وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم  419/2014/5812تاريخ
2014/6/16
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عجة حوض رقم  5قطعة رقم 62
فم���ن 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 الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
ثائر عمر احمد قاسم سليمان
نافع اسعد سالم السليمان
دائرة األراضي مكتب جنين

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

رقم الملف/5255 :ج2018/
التاريخ2018/7/11 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أن���ا إبراهيم هالل عبد
الكري���م عبد الكري���م بصفتي وكيال عن عايش���ة فايز عبد القادر عباه���رة بموجب الخاصة
 439/2018/5529ع���دل جنين بتاريخ  2018/5/28المباع  5متر لـ عز الدين وباقي الحصص
لفارس
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم  20قطعة رقم 54
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
		
اسم الموكل (المالك)
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/4723 :ج2018/
التاريخ2018/6/24 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد "ثائر عمر احمد" قاس���م
س���ليمان وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رق���م  439/2018/5730تاريخ
 2018/6/4المعطوفة على الدورية  419/2014/5813عدل جنين 2014/6/16
بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عجة حوض رقم  7قطعة رقم 62
فمن ل���ه 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 الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
"ثائر عمر احمد" قاسم سليمان
		
نافع اسعد سالم السليمان
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف/2864 :ج2018/
التاريخ2018/7/11 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد /رجاء وائل حسني عالونة
وذلك بصفة وكي�ل�ا دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م  1522/2016/2464عدل نابلس
بتاريخ 2016/2/6
بمعاملة بيع القطعة  90من الحوض  12والقطعة رقم  301من حوض رقم  11من أراضي
عزموط.
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
ووفقًا للقانون.
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
رجاء وائل حسني عالونة
		
أسامة حسني حسن عالونة
دائرة تسجيل أراضي نابلس

التاريخ 2018/6/4
الرقم2012/1049 :

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2012/1049

إلى المحكوم عليه .1 :صباح احمد صالح غريبة  .2هالل حس���ين صالح غريبة /عنوانهما :رام الله/
البيرة /ش���ارع الهالل /خلف البنك اإلس�ل�امي العربي /عمارة نايف عبد الله السلمان /شقة  /5ط/4
مجهوال محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم لها .1 :عبيدة نايف عبد الله سلمان  .2منيف نايف عبد الله سلمان /وكيلهما
المحامي نائل عاصي.
انه قد تم تجديد اإلجراءات في الملف التنفيذي المرقوم أعاله حيث ان المحكوم لهم بواس���طة
وكيله���م حضر/ت إل���ى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ حك���م المحكمة الصادر ع���ن محكمة صلح رام
الل���ه رق���م  2010/862والمتضمن الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ  9471دوالر وتضمينه الرس���وم
والمصاري���ف ومبلغ  50دينار اتعاب محاماة ،ل���ذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة
التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا
بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
سلطة أراضي فلسطين
دائرة أمالك الدولة والمساحة /نابلس

التاريخ2018/7/10 :

دائرة المساحة في سلطة األراضي نابلس
إعالن صادر عن دائرة المساحة نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة المس���احة السيد :قسيم عبد الله سليمان جبور وذلك
بصفت���ه وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم س���جل  1669صفحة  2016/18تاريخ
2016/11/2
الصادر من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين /األردن ـ عمان
وذلك إلصدار إخراج قيد رقم الحوض  9رقم القطعة  116من أراضي سالم.
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) حسب
األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
قسيم عبد الله سليمان جبور
		
ايمن فايز احمد منصور

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

رقم الملف/5285 :ج2018/
التاريخ2018/7/11 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد إبراهيم هالل عبد الكريم
عب���د الكريم وذلك بصفة وكي�ل�ا دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم 438/2018/5288
تاريخ  2018/5/20المعطوفة على العامة  431/2017/1485عدل جنين 2017/2/13
بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم  17قطعة رقم 176
فم���ن 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 الموكل (المالك)

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح طولكرم
دعوى الرقم 2017/66 :حقوق صلح طولكرم

هيئة القاضي عال الشريف

التاريخ2018/7/10 :

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية رقم 2017/66
حقوق صلح طولكرم لتبليغ المدعى عليه بالنشر
إل���ى المدعى عليه :جه���اد عبد الله نجيب أبو الهيج���ا من بلعا ـ الحارة الش���رقية ومجهول محل
اإلقامة حاليًا.
يقتضى عليك الحضور إلى محكمة صلح طولكرم يوم  2018/9/30الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر
في الدع���وى المدنية رقم  2017/66حقوق صلح طولكرم والتي أقامه���ا عليك المدعي :بالل عبد
الرحمن س���عيد بدران من دير الغصون بواس���طة وكيله المحامي محمد احمد فيصل العلي مرفق
الئحة الدعوى ومرفقاتها.
وموضوعها :المطالبة بمبلغ  23171شيقل.
يمكنك الحضور إلى قلم المحكمة ش���خصيًا أو إرس���ال وكيل عنك لالطالع على تفاصيل الدعوى
ً
وعمال بأحكام المادة رقم  62من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رقم  2لس���نة
 2001يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بالنش���ر
وبخالف ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مع االحترام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
رائد زيدان

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله

الرقم 2018/531 :مدني
التاريخ2018/7/10 :

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2018/531

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي أريحا

الرقم2018/1887 :
التاريخ2018/6/20 :

على األقل (بنس���بة  %5.8من مجمل الس���كان) منهم ( 139,593ذكرًا
و 115,635أنثى).
وعلى صعيد نوع اإلعاقة ،فكانت الصعوبة في الحركة واستخدام
االي���دي األعل���ى ( 127,773فردًا منه���م  68,165ذك���رًا و59,608
أنثى) ،وبلغت نسبة األفراد الذين يعانون من صعوبة في الحركة
واس���تخدام االيدي في محافظة شمال غزة  %4.5من مجمل سكان
المحافظة وهي األعلى مقارن���ة بباقي المحافظات في حين بلغت
نس���بة األفراد الذين يعانون من صعوبة في الحركة واس���تخدام
االيدي ف���ي محافظة الخلي���ل  %1.9من مجمل س���كان المحافظة
ً
وهي األق���ل مقارنة بباقي المحافظات ،ف���ي حين كانت الصعوبة
في التواصل األق���ل ( 40,072فرد) ،بواقع  22,199للذكور و17,873
لإلناث.
وقال التقرير :بلغت نس���بة األس���ر الفلس���طينية التي تعود ملكية
المس���كن فيها ألحد أفراد األس���رة حوالي  %84.6في عام  ،2017بواقع
 %85.4ف���ي الضفة و %83.2في غزة ،في حين أن نس���بة األس���ر التي
تعيش في مس���اكن مستأجرة في فلس���طين بلغت  %8.3أسرة ،بواقع
 %9.4في الضفة و %6.5في غزة.
وأف���ادت بيان���ات التع���داد بأن  %62.4من األس���ر في فلس���طين
يس���تخدمون مياه الشرب اآلمنة حس���ب تعريف مؤشرات أهداف
التنمية المس���تدامة ،حيث بلغت هذه النس���بة في الضفة %95.1
وفي غزة .%11.4
وذك���رت بيان���ات التع���داد أن  %99.7م���ن األف���راد في فلس���طين
يستخدمون الصرف الصحي المحسن حسب تعريف مؤشرات أهداف
التنمية المس���تدامة ،حيث بلغت هذه النسبة في الضفة  %99.6وفي
غزة .%99.9

اسم الوكيل

خيرية اسعد إبراهيم سمودي  +محمد  +محمود  +إبراهيم هالل عبد الكريم عبد
نسرين  +ردينة  +حنان  +ايمان /أبناء بادي راضي الكريم
سمودي
دائرة األراضي مكتب جنين

إلى المدعى عليه شريف محمد خلوي الفاخوري ،مجهول محل اإلقامة.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم  2018/10/28الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر في
الدعوى المدنية رقم  ،2018/531التي أقامها عليك المدعي وليد عز الدين نمر كباجة /رام الله في
دعوى موضوعها مطالبة بمبلغ وقدره  1200دينار أردني ،وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
الئحة وأسباب الدعوى:
 .1حي���ث إن المدعي يملك ويتصرف ف���ي العمارة الواقعة على قطعة األرض رقم  20من حوض
رقم  12من موقع الخربة التحتا من أراضي الرام.
 .2وحيث إن المدعى عليه كان قد اس���تأجر صالون حالقة في العمارة س���الفة الذكر والتي تعود
ملكيته���ا للمدعي وذلك بموجب عقد ايجار محرر وموقع م���ن المدعي والمدعى عليه بتاريخ
 2002/10/5وينتهي بتاريخ  2005/10/5بأجرة س���نوية مقدارها  2160الفان ومئة وس���تون
دينارًا أردنيًا تدفع على ثالثة أقساط متساوية.
 .3انتهت مدة عقد اإليجار المذكورة أعاله بتاريخ  2005/10/5إال أن المدعى عليه استمر بإشغال
العقار المذكورة أعاله حتى تاريخ .2007/6/1
 .4قام المدعي بتس���جيل دعوى س���ابقة لدى محكمة صلح رام الل���ه الموقرة وموضوعها مطالبة
مالية بقيمة  7000س���بعة آالف دينار أردني ،تحمل الرق���م  2008/205وتم االحتصال على
قرار من المحكمة الموقرة بتاريخ  2011/4/5بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ  3600دينار أردني
وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
 .5ترصد في ذمة المدعى عليه مبلغ  1200دينار اردني وتعادل  5880ش���يكل وذلك بدل أثمان
كهرباء.
 .6قام المدعي بواس���طة وكيله المحامي س���امر نصار بطرح قرار محكمة صل���ح رام الله الموقرة
للتنفيذ ويحمل الرقم  ،2012/904وما زال إلى تاريخ اليوم قيد التنفيذ.
 .7قام المدعي بمراجعة ش���ركة الكهرباء واستخراج كشف بقيمة االستهالك والدفعات المالية
المستحقة خالل فترة اإليجار ،باإلضافة إلى وجود فواتير كهرباء عن كامل فترة اإليجار.
ّ
 .8ت���م مطالب���ة المدعى عليه مرارًا وتك���رارا لدفع المبلغ إال أنه رفض ذل���ك دون وجه حق أو مبرر
قانوني.
 .9لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى.
 .10الطلب :يلتمس المدعي ما يلي:
• تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها.
• دع���وة المدعى عليه ومحاكمته وبعد المحاكمة واإلثب���ات الحكم بإلزامه بدفع مبلغ  1200دينار
اردني وتعادل  5880شيكل وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
مع االحترام
تحريرًا في 2018/2/18
وكيل المدعي
المحامي سامر نصار
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى
ً
الصح���ف المحلية عمال بالمادة  62من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
.2001
ً
وإذا لم تحضر و/أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

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

رقم الملف/5288 :ج2018/
التاريخ2018/7/11 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أنا وليد خالد احمد نزال
الوكي���ل عن هندي���ة امين صالح الش���لبي  +نجية امين صالح الش���لبي  +عدنان  +هند
أبناء امين صالح الش���لبي  +ندية "حورية" محمد عبد الفتاح صالح  +نبيل  +أيمن  +إياد
 +نهلة  +نهاد  +أمل  +س���هاد  +رش���ا  +وفاء أبناء محمد أمين ش���لبي  +حس���ين احمد
حسين شلبي  +فايزة احمد حسين شلبي  +وليد  +تركية أبناء احمد امين شلبي  +زريفة
محمد مصطفى احمد  +محمد  +انوار  +نور  +ايمان  +ش���يماء  +رنا  +س���ناء  +هناء أبناء
جهاد امين ش���لبي بموجب الدورية  433/2017/6702ع ج بتاريخ  2017/7/18والمعطوفة
على الخاصة  6552ع ج بتاريخ  2017/7/16والخاصة رقم س���جل  2017/37/1757س ف
في عم���ان بتاريخ  2017/7/9وبموجب الخاص���ة  2017/12/1757س ف في عمان بتاريخ
 2017/7/9وبموج���ب الخاص���ة  2017/112/1759س ف ف���ي عمان بتاري���خ 2017/7/12
وبموجب الخاص���ة  2017/52/1760س ف في عمان بتاريخ  2017/7/13وبموجب الدورية
رقم  2017/433/5908ع ج بتاريخ 2017/6/21
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي قباطية حوض رقم  51قطعة رقم 165
فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
دائرة األراضي مكتب جنين

