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فقد هوية+رخصة سياقة شخصية+رخصة سيارة
  اعلن انا سهيل نوري محمد بزار عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 851577411 وبداخلها 
رخصة سياقة شخصية ورخصة سيارة الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.
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دائرة تسجيل اراضي نابلس 

رقم الملف: 148/ق/2017 

دائرة تسجيل اراضي نابلس 

رقم الملف: 1286/ج/2017 

دائرة تسجيل اراضي نابلس 

رقم الملف: 1295/ج/2017

دائرة تسجيل اراضي نابلس 

رقم الملف: 1294/ج/2017 
دائرة تسجيل اراضي نابلس 

رقم الملف: 1287/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / سائد سامر فؤاد ملحس بصفته وكيال 
خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1638/2017/3634 بتاريخ 2017/3/19 عدل نابلس بمعاملة بيع 
على القطعة 36 + 37 حوض 24033 سجل 32 صفحة 49 سجل 43 صفحة 90 من اراضي نابلس. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): لينا فؤاد مطيع ملحس 

الوكيل: سائد سامر فؤاد ملحس 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / ايمان احمد عيسى سوالمة بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1445/2015/7784 بتاريخ 2015/5/25 عدل نابلس بمعاملة 

بيع على القطعة 50 من الحوض رقم 20 من اراضي عصيرة الشمالية. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): محمد حسن عيسى عيسى 

الوكيل: ايمان احمد عيسى سوالمة 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / عايد تيسير عودة عيشة وذلك بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1372/2014/14104 عدل نابلس بتاريخ 2014/9/4 بمعاملة 

بيع القطعة 253 من الحوض 5 من اراضي بيت وزن. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عزيز اسعد حميدان حميدان 

الوكيل: عايد تيسير عودة عيشة 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد / عبد الرحيم عبد الرحمن ســعيد 
ابــو صالح وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالــة الدورية رقم 4453/2017/1642 عدل نابلس 
بتاريخ 2017/3/22 والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 21192/2016/1597 عدل نابلس بتاريخ 

2016/10/17 بمعاملة بيع على القطعة رقم 14 من الحوض 37 من اراضي طلوزة. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): (جميلة ونادية) بنات فالح عبد اهللا العوض 

الوكيل: عبد الرحيم عبد الرحمن سعيد ابو صالح 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد / نسرين عادل محمد قطب بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1639/2017/4000 بتاريخ 2017/3/15 عدل نابلس بمعاملة 

بيع على القطعة 116 من الحوض رقم 24063 من اراضي نابلس. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): باسل عبد الرحمن ابراهيم بيبي 

الوكيل: نسرين عادل محمد قطب 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
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محكمة بداية رام اهللا

الرقم: 2015/3374

محكمة بداية رام اهللا

الرقم: 2014/588

محكمة بداية رام اهللا

الرقم: 2016/438 مدني

محكمة بداية رام اهللا

الرقم: 2015/735 مدني

محكمة صلح جنين

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا في 
الملف التنفيذي رقم 2015/3374

الى المحكوم عليه: عال محمود محمد طقاطقه / رام اهللا / ام الشرايط / بجانب صاالت ابو كويك نعلمك 
ان المحكوم لها /له: هيثم سعيد عبد الهادي بعيرات / وكيله المحامي ضياء الوحيدي.

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة 1500 شيكل باالضافة الى مبلغ 26 شيكل رسوم 
دائرة التنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف.

لــذا يتوجــب عليك انــت و/او من تنيب مراجعــة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن 
وبعكس ذلك ســيتم الســير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب 

االصول والقانون.
مع االحترام 

مأمور التنفيذ
اياد مشهور

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا في 
الملف التنفيذي رقم 2014/588

الى المحكوم عليه: عالء حسين احمد عط اهللا / رام اهللا / البيرة / البالوع نعلمك ان المحكوم لها /له: 
شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة / وكيلها المحامي راتب محيسن.

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك عدد 1 بقيمة 1000 شيكل باالضافة الى مبلغ 20 شيكل 
رسوم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف.

لــذا يتوجــب عليك انــت و/او من تنيب مراجعــة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن 
وبعكس ذلك ســيتم الســير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب 

االصول والقانون.
مع االحترام 

مأمور التنفيذ
مريم طويل

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2016/438

الى المدعى عليهم: 1- نائلة محمد صالح محمد المشني 2- سهام صالح محمد محارب 3- حلوه صالح 
محمد محارب 4- احالم صالح محمد محارب - سردا

يقتضي حضوركم الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2017/5/2 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2016/438، التي اقامها عليكم المدعي: وليد توفيق داود عبد المحسن بواسطة وكيله 

المحامي نبيل مشحور وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
1. بتاريخ 2008/1/14 كان المدعي وبموجب الوكالة الدورية 1012/ 2008 عدل رام اهللا اشــترى من 
المرحوم محمد صالح محمد محارب المعروف ايضا محمد صالح مشني مورث المدعى عليهم المبينين 
في البند 1 اعاله بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحومة والدته رابعة اسعد عبد اهللا محارب 
وفقا لحجة حصر االرث الصادر عن المحكمة الشرعية برام اهللا والمسجلة تحت رقم 2018/84/312 
بتاريخ 2005/6/13 ما مقداره الف متر مربع من الحصص المسجلة باسمه في قطعة االرض 27 حوض 
3 خربة عامودا والشــاغور من اراضي ســردا قضاء رام اهللا والبالغة حصتان من اصل ثماني حصص 
اضاقة الى ما آل اليه من المرحومة والدته، معينا بهذا السيدة « دينا رايقة» عبد الكريم رضوان عبد 
المحسن و/او المحامية لينا عبد اهللا حافظ بدوي مجتمعين ومنفردين وكيال دوريا عنه لمقاصد الفراغ 

عن المساحة المباعة لصالح المدعي.
2. لدى مراجعة المدعي لدائرة االراضي برام اهللا  لمقاصد تنفيذ الوكالة الدورية المنوه اليها، تبين ان 
مورث المدعى عليهم المبين في البند 1 من الئحة هذه الدعوى وباقي المالكين االخرين المســجلين 
في سند تسجيل في قطعة االرض المنوه اليها، كانوا تقدموا بمعاملة افراز لقطعة االرض 27 حوض 
3 من اراضي ســردا جرى تنفيذها في دائرة االراضي برام اهللا حيث جرى افراز قطعة االرض المنوه 
اليها الى عدة قطع واخذت ارقاما جديدة، هذا بالرغم من ان جميع المالكين االصليين لقطعة االرض 
27 حــوض 3 يعلمون بأن المســتدعي مشــتري اللف متر مربع في قطعــة االرض المذكورة بموجب 

الوكالة الدورية المنوه اليها.
3. جميــع االجــراءات التي تمت بخصوص افراز قطعة االرض االصلية 27 حوض 3 والبيوعات الجارية 
تعتبر باطلة بطالنا مطلقا خصوصا وان مورث المدعى عليهم المبينين في البند 1 اعاله كان عليه ان 
يقوم بتســجيل ما مســاحته 1000 متر مربع من قطعة االرض االصلية 27 حوض 3 لصالح المدعي 
حســبما هــو مبين في الوكالة الدورية 2008/1012 عــدل رام اهللا بتاريخ 2008/1/14، علما انه كان 
يمتنع على مورث المدعى عليهم المبينين في البند 1 اعاله مباشرة اي اجراء او تصرف او بيع يناقض 

حقوق المدعي بموجب الوكالة الدورية المنوه اليها.
4. الوكالة الدورية 2008/1012 عدل رام اهللا بتاريخ 2008/1/14 واجبة التنفيذ بدائرة االراضي برام 
اهللا والمدعــى عليهم باالجراءات والبيوعات التي قامــوا بها خالفا للقانون حرموا المدعي من حقوقه 

في قطعة االرض محل الوكالة الدورية المنوه اليها.
5.الطلــب: يلتمس المدعي تبليغ المدعى عليهم الئحة هــذه الدعوى ومرفقاتها ودعوتهم للمحاكمة 
ومحاكمتهم وغب االثبات الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية 2008/1012 عدل رام اهللا بتاريخ 2008/1/14 
بما مساحته 1000 متر مربع من قطعة االرض ذات الرقم االصلي 27 حوض 3 من اراضي سردا قضاء 
رام اهللا وابطــال والغــاء معاملة االفــراز رقم 2014/1 الجارية بخصوص قطعــة االرض االصلية 27 
حوض 3 من اراضي  ســردا، وكذلك ابطال والغاء جميع ســندات التسجيل الصادرة عن دائرة االراضي 
سندا لمعاملة االفراز المشار اليها انفا ايضا، وذلك ابطال والغاء معامالت البيع الجارية ما بعد االفراز 
المشار اليها انفا ايضا واشعار دائرة االراضي برام اهللا حسب االصول والزام المدعى عليهم بالرسوم 

والمصاريف واتعاب المحاماة.  
 ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجــب عليكــم تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ تبليغكم بالنشــر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

واذ لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.

زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2015/735

الى المدعى عليه: فايز فؤاد سليمان الدميري - رام اهللا عمارة زيادة.
يقتضي حضورك الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2017/5/11 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2015/735 التي اقامها عليكما المدعي: ناصر فرح خليل موسى بواسطة وكيله المحامي 

اندراوس ساحلية وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
المدعي: ناصر فرح خليل موسى من رام اهللا وحامل هوية رقم 938726189 بصفته الشخصية واالرثية 
عن مورثه المرحوم فرح خليل يعقوب موســى باالستناد الى اعالم حصر االرث رقم 86/152 الصادر 
عن المحكمة الكنسية االرثوذكسية في القدس الشريف وبصفته ايضا وكيال عن 1. باسم فرح خليل 
باالستناد الى الوكالة العامة تصديق وزارة العدل الفلسطيني رقم 2009/5433 بتاريخ 2009/8/26 
2. نادر خليل باالستناد الى الوكالة العامة تصديق وزارة العدل الفلسطيني رقم 2009/5432 بتاريخ 
2009/8/26 3. فارس فرح خليل باالستناد الى الوكالة العامة رقم 2009/5180 عدل رام اهللا بتاريخ 
2009/4/28 4. جنان خليل حافظ باالستناد الى الوكالة العامة تصديق وزارة العدل الفلسطيني رقم 
2009/5434 بتاريخ 2009/8/26 5. ســيرين خليل باالستناد الى الوكالة العامة تصديق وزارة العدل 
الفلسطيني رقم 2009/5435 بتاريخ 2009/8/26 وجميعهم بصفتهم الشخصية واالرثية باالستناد 
الــى اعــالم حصر االرث الوارد ذكره اعاله حامل هوية رقم 938726189 بواســطة وكيليه المحاميان 

اندراوس ساحلية و/او نورة الخطيب مجتمعين ومنفردين - رام اهللا.
المدعى عليه: فايز فؤاد سليمان الدميري.

عنوانه للتبليغ : رام اهللا - الشارع الرئيسي - عمارة زيادة - الطابق االول - شركة ساجي سبارك.
موضوع الدعوى وقيمتها: مطالبة مالية ناتجة عن اجور مستحقة قيمتها 15750دينار اردني.

الئحة واسباب الدعوى
1. المدعــي وبالصفات المذكورة اعــاله هو المالك والمتصرف القانوني والوكيل عن بقية الورثة في 
قطعــة االرض رقــم 92 حوض 19 حوض المدينة حي المغتربين رقــم 8 من اراضي مدينة رام اهللا 

والمقام عليها عمارة تجارية مؤلفة من عدة طبقات.
2. حيث ان المدعى عليه كان مستأجر للمحل الواقع بالطابق االول في عمارة المدعي الموصوفة اعاله 
باالستناد الى عقد ايجار موقع فيما بينهما في عام 1993 وحتى عام 2008 وباجرة سنوية قدرها 4500 

دينار اردني اربعة االف وخمسمائة دينار اردني.
3. ترصد في ذمة المدعى عليه للمدعي اجور مستحقة عن ثالث سنوات ونصف السنة بواقع 15750 

دينار اردني خمسة عشر الف وسبعمئة وخمسون دينار اردني.
4. طالبــت الجهــة المدعيــة المدعى عليه بدفع المبلغ المســتحق والمفصل في البنــد الثالث في هذه 
الالئحة شفاهة وكتابة وكان اخرها توجيه االخطار العدلي رقم 2013/594 بتاريخ 2013/1/15 عدل 
رام اهللا والمبلــغ للمدعــى عليه بتاريخ 2013/1/30 بالذات اال انه لم يلتزم بالدفع دون اي وجه حق او 

مسوغ قانوني مشروع.
الصالحية: لمحكمتكم الموقرة صالحية البت والفصل في هذه الدعوى نظرا لموضوعها ومكان اقامة 

اطرافها ولمكان وقوع العقار موضوع الدعوى ضمن اختصاص محكمتكم الموقرة.
الطلب: لهذه االسباب و/او الي سبب اخر قد يظهر امام عدالتكم تلتمس الجهة المدعية تبليغ المدعى 
عليــه بصورة عــن الئحة الدعوى ومرفقاتها وبعد تبادل اللوائح واالثبــات الحكم بالزام المدعى عليه 
بدفــع المبلــغ المســتحق في ذمته والبالغ مقداره 15750 دينار اردني خمســة عشــر الف و ســبعمئة 
وخمسون دينار اردني وهي عبارة عن اجور مستحقة في ذمة المدعى عليه مع تضمينه كامل الرسوم 

والمصاريف واتعاب المحاماة.
مع االحترام

 ويمكنكما الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.
ويتوجــب عليكما تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ تبليغكما بالنشــر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

واذ لم تحضرا او ترسال وكيال عنكما سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.

زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2017/280 لتبليغ المدعى عليه بالنشر

الــى المدعــى عليه فؤاد نزيه فؤاد مســاد مــن فقوعة / جنين ومجهول محل االقامــة حاليا , يقتضي 
حضــورك الــى هذه المحكمة يوم 2017/4/20 للنظر في الدعوى التي أقامها عليك المدعية (ايه عبد 
الكريم راشد عمري) من فقوعة / جنين بواسطة وكيلها المحامي نضال أبو فرحة و / أو جهاد أبو فرحة 
– جنين والتي موضوعها مطالبة واسترداد ذهب وزن (120)غرام بقيمة (2985) دينار أردني , ويمكنك 
الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة (62) من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 فإنه يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر وإذا لم تحضر ولم ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضورياً .

رئيس قلم الحقوق / محكمة صلح جنين
مصطفى أبو بكر

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

4/2 د
محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/64 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/64 

الــى المحكوم عليه: باســل مطلــق حافظ براهمة طوبــاس الفارعة قرب مجمع عامــر ومهول محل 
االقامة حاليا. 

يجب عليك ان تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذية هذه في هذا 
العــدد بالقــرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقــم 2017/64 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبــة ماليــة بمبلغ 22319 شــيكل بموجــب قرار محكمة صلــح نابلس رقــم 2014/1611 بتاريخ 
2015/9/20 لصالح المحكوم له شركة الوطنية موبايل واذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ 

بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

4/2 د
محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2016/1762 مدني 

اعالن تبليغ حكم  بالنشر صادر عن محكمة صلح رام اهللا 
الى المدعى عليها: شركة سايت تريب للدعاية واالعالن - رام اهللا ومجهول مكان االقامة. 

اود اعالمكــم بــان محكمة صلح رام اهللا اصدرت ضدك حكم في القضيــة المدنية رقم 2016/1762 
والمقامة عليك من قبل المدعية فندق الموفنبيك / رام اهللا بواســطة وكيلها المحامي هيثم الزعبي 

وهذا نصه: 
الحكم 

1 - تقرر المحكمة الحكم بالزام الجهة المدعى عليها شــركة ســايت تريب للدعاية واالعالن / رام اهللا 
بدفع مبلغ (3500) دوالر امريكي للجهة المدعية فندق الموفنبيك / رام اهللا. 

2 - ســندا للمواد (186) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 تضمين 
الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 30 دينار اردني اتعاب محاماة. 

حكمــا حضوريــا قابــال لالســتئناف صدر وتلي علنا باســم الشــعب العربــي الفلســطيني وافهم في 
 .2017/2/13

وعمــال باحــكام المــادة (193) فقرة 2 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 
2001 يجوز لك تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ تبليغك بالنشر وبعكس ذلك يصار 

باالجراءات وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

4/2 د
محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2016/1745 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2016/1745

الى المدعى عليه: باسل فارس لبيب زايد - رام اهللا ومجهول محل االقامة.
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2017/5/17 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2016/1745، التي اقامها عليك المدعون شوقي جريس سليمان دحو، كامل الياس سليمان 
دحور واخرون / رام اهللا بواسطة وكيلهم المحامي مهند عساف واخرون / رام اهللا بدعوى وموضوعها 

اخالء مأجور والمطالبة بمبلغ وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
اوال: المدعون بصفتهم المبينة اعاله هم المالكون والمتصرفون بما يزيد عن 51 ٪ من قطعة االرض 

رقم 4 حوض 19 المدينة حي 11 من اراضي رام اهللا والبناء المقام عليها.
ثانيا: المدعى عليه االول هو المستأجر للجزء الواقع في الجهة الشرقية الشمالية من البناء المقام على 
قطعة االرض رقم 4 حوض 19 المدينة حي 11 من اراضي رام اهللا بموجب عقد االيجار الموقع معه 
بتاريخ 2012/9/1، لغايات اســتعماله كعيادة للعالج بالموســيقى / ستوديو تسجيل موسيقى وبأجرة 
ســنوية مقدارها 3000 $ ثالثة االف دوالر امريكي تدفع قســطين متساويين بحيث يستحق القسط 

االول في 3/1 من كل سنة والقسط الثاني 9/1 من كل سنة.
ثالثا: قام المدعى عليه االول بمخالفة احكام قانون المالكين والمستأجرين واحكام العقد الموقع معه 
بتاريخ 2012/9/1 بتغيير الغاية من االيجارة وذلك بتحويله من عيادة للعالج بالموســيقى / تســجيل 
موســيقى الى كوفي شــوب ومقهى االمر الموجب للتخلية ســندا الحكام المادة 1/4/ «أ»  من قانون 

المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 النافذ.
رابعــا: قام المدعى عليــه االول بمخالفة احكام قانون المالكين والمســتأجرين واحكام العقد الموقع 
معــه بتاريخ 2012/9/1 باشــراكه المدعــى عليه الثاني وادخاله في المأجــور دون موافقة المالكين / 
المدعون، وتسليمه للمدعى عليه الثاني واشغاله كمحل كوفي شوب بدون علم المدعةن / المالكون 
و/او موافقتهم الخطية وهو االمر الموجب للتخلية ســندا الحكام المادة 1/4/ «د» من قانون المالكين 

والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 النافذ.
خامســا: قام المدعى عليه االول بمخالفة احكام قانون المالكين والمســتأجرين واحكام العقد الموقع 
معــه بتاريــخ 2012/9/1 بتركــه للمأجور مدة تزيد عن ســتة اشــهر منذ تاريخ شــهر 2015/6 وحتى 
اللحظة وهو االمر الموجب للتخلية ســندا الحكام المادة 1/4 / «د» من قانون المالكين والمســتأجرين 

رقم 62 لسنة 1953 النافذ.
سادسا: كما ان المدعى عليه االول ممتنع عن دفع االجرة المستحقة عن المأجور الموصوف اعاله عن 
الفترة االيجارية القسط االول في 2016/3/1 والبالغة 1500 $ الفا وخمسمائة دوالر امريكي بالرغم 
من مطالبته بها مرارا وتكرارا واخطاره بضرورة دفعها بواسطة كاتب عدل رام اهللا باالخطار العدلي 
رقم 2016/6012 ومرور المدة القانونية على تبلغه االخطار العدلي دون ان يقوم بدفعها، وهو االمر 

الموجب الخالء المأجور عمال باحكام المادة 1/4/أ من قانون المالكين والمستأجرين النافذ.
سابعا: كما قام ا لمدعى عليه االول بمخالفة احكام قانون المالكين والكستأجرين واحكام العقد الموقع 
معه بتاريخ 2012/9/1 حيث قام باجراء تغييرات جوهرية بالمأجور بشكل ألحق الضرر الفادح به من 
خالل قيامه باعمال هدم وتحويل شباك الى باب مع درج طوارئ وبعمل سدة داخلية قام بتثبيتها بجدران 
المأجور علما ان البناء يزيد عمره عن المائة عام مما احدث اضرارا فادحة بالمأجور وهو االمر الموجب 

الخالء المأجور عمال باحكما المادة 1/4/ «ب» من قانون المالكين والمستأجرين النافذ.
ثامنــا: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظــر والفصل في هذه الدعوى نظرا لموضوع الدعوى وقيمتها 

وموقع العقار.
الطلب: 

لما تقدم من اسباب و/او لما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى فان المدعين يلتمسون ما يلي:
1- تبليغ المدعى عليهما نسخا عن الئحة الدعوى ومرفقاتها وتعيين موعد جلسة ودعوتهما للمحاكمة 

حسب االصول والقانون.
2- غب المحاكمة والثبوت الحكم بالزام المدعى عيهما بما يلي:

أ - اخالء المأجور موضوع الدعوى (البناء المقام على قطعة االرض رقم 4 حوض 19 المدينة حي 11 
من اراضي رام اهللا) وتسليمه للمدعون خاليا من الشواغل والشاغلين.

ب- الزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن فيما بينهما بان يدفعا للمدعون المبلغ المدعى به والبالغ 
1500 $ الف وخمسئمائة دوالر امريكي مع تضمينهما كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة 

القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
مع االحترام

 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف 

المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
واذ لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

وزير الثقافة يبحث ونظيره
 المالطي سبل التعاون المشترك

رام اهللا - الحياة الجديدة - 
بحث وزير الثقافة د. إيهاب 
بسيســو، في مقــر وزارة 
الثقافــة بالبيــرة، أمــس، 
مع نظيره المالطي د. آون 
بونيتشي، والوفد المرافق، 
جمهورية  ممثل  وبحضور 
مالطا لدى فلسطين روبن 
غاوتشــي، ســبل التعاون 
والمجــاالت  المشــترك، 
التــي مــن الممكــن إنجاز 
مشروعات مشتركة ما بين 
فلسطين ومالطا، وخاصة 

مجالي النشر والترجمة.
فــي  الوزيــران  وتبــادل 
يــا  لهدا ا للقــاء  ا يــة  نها
قــدم  حيــث  لرمزيــة،  ا
بسيســو لنظيره المالطي 

بروازاً يشــمل عــدة رموز 
فلســطينية بينهــا مفتاح 
العــودة، وقطعــة مطرزة 
الفلســطيني،  بالتطريــز 
المعدنية  للعملة  ومحاكاه 
ب  كتــا و  ، لفلســطينية ا
عــن تاريــخ فلســطين ما 
قبــل النكبة، وآخــر يجمع 
رسومات فنان الكاريكاتور 
الراحل بهاء البخاري، فيما 
هدايا  الضيف  الوزير  قدم 
من وحي التاريخ المالطي، 

وكتباً مترجمة.
وقال بسيسو للصحفيين، 
عقــب اللقــاء: جــاء هــذا 
اللقــاء في إطار مســاعي 
وزارة الثقافة بمد جســور 
التواصــل ما بيــن الثقافة 

فــات  وثقا لفلســطينية  ا
اإلبــداع  ونقــل  العالــم، 
الفلسطيني إلى جغرافيات 
مثمراً،  اللقاء  كان  جديدة، 
وتم التوافــق على تعزيز 
بيــن  الثقافــي  التعــاون 
فــي  ومالطــا  فلســطين 
المجــاالت،  مــن  العديــد 
وتم الحديــث بخصوصية 
عــن التعــاون فــي مجال 
الترجمة، ما من شأنه نقل 
إبداعــات فلســطينية في 
األدبية  المجــاالت  مختلف 
واألكاديمية والتاريخية إلى 
المالطية، والعكس.. اللقاء 
يبشر بالكثير من التعاون 
مجــاالت  فــي  المشــترك 

ثقافية عدة.

جانب من اللقاء

تونس: تواصل االحتفاالت بذكرى يوم األرض
تونــس - وفا - تواصلــت أمــس االول االحتفاالت 
بالذكــرى الحاديــة واألربعين ليــوم األرض الخالد 
فــي كامل الجمهورية التونســية الشــقيقة، حيث 
أقام مسرح الشــعباني لألطفال لمقاومة اإلرهاب 
على ســفوح جبل سمامة، احتفاال جماهيريا كبيرا 
في واليــة القصرين التونســية، بحضور هشــام 
مصطفــى ومعتصــم أبــو راس من ســفارة دولة 

فلسطين بتونس.
وأحيت الحفل فرقة مســرح الهواء الطلق لألطفال 
بأهازيــج وأغــان وطنيــة فلســطينية من أشــعار 
الراحــل محمــود درويــش (علــى هــذه االرض ما 
يستحق الحياة)، وعلى أنغامها شكلت حلقات الدبكة 
الفلســطينية وألقيت أشعار وطنية بصوت رئيس 
المجموعة عدنان الهاللي بصحبة فرقة موسيقية 

تونسية.
كما ألقى عدد من الشعراء التونسيين أشعارا تمجد 
يوم األرض الخالد وتدعم نضال شعبنا المقاوم لكل 
أشكال الهيمنة واالقتالع االسرائيلية التي تستهدف 
وجوده في أرضه وتشبثه بالدفاع عنها وتجذره فيها.

وألقيــت كلمــات حيت صمود شــعبنا األعــزل الذي 
يواجه بصدور عاريــة، كل أصناف القتل واالقتالع 
والتهويد واالستيطان ليؤكد جدارته بالحياة، وأخرى 
تؤكد إصرار أهلنا في تونس على رفد هذا النضال 
بكل أشــكال الدعــم والمؤازرة ليتأكــد للعالم بأن 

الفلسطينيين ليسوا وحدهم في ساحة النضال.
وأقيمــت احتفاالت في عمــادة المحامين الجهويين 
في مدينة سبيطلة من والية القصرين التونسية، 
بحضــور رئيــس الفــرع الجهــوي للواليــة عمــاد 
الهرماســي ومحافظ المنطقــة وعدد من منظمات 
المجتمع المدني، حيث أكد المتحدثون أن فلسطين 

هي القضية المركزية االولى لتونس والعرب.
وقــرر الحضور تنظيــم ورص الصفــوف للهياكل 
الممثلة في الوالية من أجل المشاركة الفاعلة في 
الدفــاع عــن مركزية القضية ومســاندتها في كل 
المحافل العربية والدولية بشتى المجاالت، وتعزيز 

أشكال النضال وتنويعه ألجل ذلك.
وفي كلمة الســفارة رحب مصطفى بما تحقق في 
تونس من تحول ديمقراطي، مشــددا على أهمية 

اســتمراره ألن فيــه دعمــا للقضيــة، وألن انتصار 
تونس في أي مجال تنموي وديمقراطي هو انتصار 

لنضال شعب فلسطين.
وكان التيار الشعبي التونسي نظم مسيرة احتفالية 
وســط شــارع الحبيب بورقيبة بتونــس العاصمة 
تضامنا واحتفاال بيــوم األرض الخالد رفعت خالله 
األعــالم الفلســطينية جنبــا إلى جنب مــع األعالم 
التونسية، ورددت الهتافات المؤيدة لنضال شعبنا.

كما نظمت مسيرة أخرى بمشاركة عدد من ممثلي 
منظمــات المجتمع المدني بالتعــاون مع المندوبية 
الجهوية بوزارة الشــباب التونســية وســط شــارع 
الحبيــب بورقيبــة، رفعــت االعــالم الفلســطينية 
والصمــود  التحيــة  شــعارات  ورددت  والتونســية 
لشــعبنا المدافع عن أرضه، ضد سياسات االحتالل 

االسرائيلي القمعية والهمجية.
وأقام فرع الجبهة الشعبية التونسية بوالية منوبة، 
حفال إلحياء يوم األرض، وألقيت كلمات تأييد ودعم 
ومســاندة لشعبنا حتى ال يبقى وحيدا في معركته 

ضد االحتالل.

برلمان القدس الطالبي يصدر 
العدد الثاني من مجلة صوت البرلمان 

القــدس - الحياة الجديدة - أصدرت اللجنة التنفيذية لبرلمان 
القــدس الطالبــي العدد الثاني مــن مجلة صــوت البرلمان 
بإشراف دائرة النشاطات التربوية في جمعية الرازي للثقافة 

والمجتمع.
واحتــوى العــدد علــى كتابــات إبداعيــة طالبيــة للمدارس 
المشاركة، إضافة إلى أخبار الدورة البرلمانية األخيرة ونتائج 
انتخابات أعضاء البرلمان الجدد، ونتائج العديد من المسابقات 
الثقافية واألدبية التي أجرتها الجمعية ضمن فعاليات سوق 

عكاظ السادس والثالثين.
ووجه جميل الدويــك رئيس الجمعية في الكلمة االفتتاحية 
شــكره لمؤسســة «هنرش بل» واالتحــاد األوروبي وإدارات 
المدارس المشــاركة وطاقم المدربين الذين اشــرفوا على 
البرلمان، واحتوى العدد على كلمة لمؤسســة «هنرش بل» 
وكلمــة لعضو مجلس أمنــاء الجمعية المطران عطا اهللا حنا 
وكلمة لمدير عام مدارس الفجر الجديد المربي خالد الدويك.

«التربية» تهنئ «القدس المفتوحة» بحصولها على 
جائزة دولية والنابلسي لحصولها على جائزة بريطانية

رام اهللا - الحياة الجديدة - هنأت وزارة التربية 
والتعليــم جامعة القــدس المفتوحة لفوزها 
بجائزة سقراط الدولية للعام 2017م، كأفضل 
جامعــة رائــدة فــي العلــوم والتربيــة، وفوز 
رئيســها الدكتور يونس عمرو بأفضل مدير 

أدار جامعته في المنطقة.
وخــالل احتفــال أقيم بالعاصمــة البريطانية 
لنــدن لإلعالن عــن الجائزة، حصلــت جامعة 
القــدس المفتوحــة علــى ترخيــص يتعلــق 
بحقوق استخدام لقب «أفضل جامعة» ولقب 
«أفضل رئيس» طوال خمســة أعوام مقبلة، 

ابتداًء من عام 2017.  
كما هنأت الوزارة أستاذة العالقات الدولية في 
الفلســطينية  األكاديمية  أكســفورد،  جامعة 
الدكتــورة كرمــة النابلســي، لحصولها على 

جائزة «المــدرس الجامعي األكثر إلهاما» في 
بريطانيا لعام 2017.

وأكد وزيــر التربية والتعليم العالي الدكتور 
صبري صيدم أن إنجازات ونجاحات الشــعب 
الفلسطيني في المحافل الدولية واإلقليمية 
باتت الســمة الغالبة والمالزمة له، وأن فوز 
جامعة القــدس المفتوحة بجائزة ســقراط 
الدولية وحصــول األكاديمية الفلســطينية 
كرمــة النابلســي علــى جائــزة «المــدرس 
الجامعــي األكثــر إلهامــا» فــي بريطانيــا؛  
يضاف إلى سلســلة النجاحــات التي حققتها 
فلسطين على المستويين الدولي والعالمي، 
بمــا يبرهن علــى التميز العلمــي والتربوي 
وإصراره  الفلســطيني  للشــعب  والثقافــي 

الدائم على اإلبداع.

انتخاب إدارة جديدة 
لـ«مركز أولياء األمور» في دورا

الخليل - الحياة الجديدة - تم في مدينة دورا جنوب الخليل، أمس 
األول، انتخاب هيئة إدارية جديدة لـ «ملتقى أولياء األمور»، وفاز 
بالتزكية: ســالم العطابي وعلي ابو زنيد ومحمد يوســف أوالد 
محمــد ومنــال عمرو وهمام ابو عرقــوب ونايف خالف وجيهان 

الزير ورشاد سيان العرب ومنذر ربعي.


