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 فقد جواز سفر 
اريحا / أعلن أنا نهاوند رجب محمد بليالت عن فقد جواز ســفر اجهل رقمه الرجاء ممن يجده تســليمه 

القرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
نابلــس / أعلــن أنــا غنوة محمد حســن عرفات عن فقــد بطاقة الهوية الشــخصية التــي تحمل الرقم 

402759234 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 
الرقم: 2016/714 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2016/714 
الى المدعى عليه: قاسم عزمي قاسم عيسى - البيرة 

يقتضي حضوركما الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2017/5/21 الســاعة التاســعة والنصف صباحا للنظر 
في الدعوي المدنية رقم 2016/714 التي اقامها عليكما المدعي: ســونيا جون بندلي شــعيبي بواســطة 

وكيله المحامي راسم كمال وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
المدعية: سونيا جون بندلي شعيبي 

حاملة هوية رقم (950060665) 
عنوانهما: عمارة الشعيبي - مقابل المجلس األعلى للشباب والرياضة - شارع االرسال - البيرة. 

وكالؤها المحامون: راســم كمال و/أو اياد حاليقة و/أو هبة محيســن و/أو اســحق مراغة مجتمعين و/أو 
منفردين. 

عمارة الجرمق - الطابق االول - مقابل مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 
المدعى عليهم: 1 - ثراء مروان صقر عيسى 

حامل هوية (852843838) 
عنوانــه لغايــات التبليــغ: الطابق االخير - عمارة النبالــي والفارس - بجانب منزل الحاج اســماعيل جبر - 

البيرة - خلف وزارة المالية 
2 - قاسم عزمي قاسم عيسى 

حامل هوية رقم (911560480) 
عنوانــه لغايــات التبليــغ: الطابق االخير - عمارة النبالــي والفارس - بجانب منزل الحاج اســماعيل جبر - 

البيرة - خلف وزارة المالية. 
3 - شادي سمير احمد ابو عبيد 

حامل هوية رقم (904018470) 
عنوانه لغايات التبليغ: عمارة الحاج ابو وديع وأوالده - بجانب مقهى عيليت - االرسال - البيرة 

موضوع الدعوى: فســخ البيوعات التي تمت بموجب الصفقــة العقارية رقم (4471/ج/2015) والمتعلقة 
بقطعة االرض رقم (63) حوض (7) دير ابو خالد من اراضي جفنا قضاء رام اهللا. 

قمة الدعوى: غير محددة لغايات اقامة الدعوى 
وقائع واسباب الدعوى 

1 - المدعيــة كانــت تملــك وتتصرف بنصف قطعة االرض رقم (63) حــوض (7) دير ابو خالد من اراضي 
جفنا قضاء رام اهللا. 

2 - بتاريخ 2015/6/16 قامت المدعية وشريكتها باالرض بتوقيع اتفاقية بيع فيما يتعلق بقطعة االرض 
المذكورة، تضمنت ببيعهما كامل حصصهما في قطعة االرض للمدعى عليها االولى لقاء مبلغ (600,000) 
ستمائة الف دوالر امريكي، تدفع بواسطة شيكات مسحوبة على البنك العربي- فرع االرسال، بحيث يستحق 
اول شيكين منها بتاريخ 2015/8/1 (يكون كل واحد منهما مجير المر كل واحدة من المدعية وشريكتها)، 
ويســتحق الشــيكان التاليين في الشــهر الذي يليه (اي في 2015/9/1) وهكذا دواليك حتى السداد التام، 
بحيث يســتحق اخر شــيكين بتاريخ 2017/3/1. وقد شــهد على االتفاقية المذكورة مجموعة شــهود من 

ضمنهم المحامي االستاذ اشرف الدمنهوري. 
3 - كمــا تــم توثيق مضمــون التزامات المدعى عليهمــا االول والثاني نحو المدعية وشــريكتها الواردين 
فــي االتفاقية في ســند اقرار وتعهد عدلي تم تنظيمه وتوقيعه امام حضــرة كاتب عدل رام اهللا بتاريخ 

 .2015/6/16
4 - المدعــى عليــه الثاني هو زوج المدعى عليها االولى وهو المســتفيد من الشــيكات االربعين المشــار 
اليها اعاله (حيث ان الشــيكات المذكورة محررة المر المدعى عليه الثاني). وقد قام المدعى عليه الثاني، 
بصفته المذكورة اعاله بتظهير تلك الشيكات. كما اقر المدعى عليه الثاني في االتفاقية المشار اليها اعاله 
بمسؤوليته بالتضامن والتكافل مع المدعى عليها االولى عن قيمة تلك الشيكات نحو المدعية وشريكتها. 
كما الزم المدعى عليهما االول والثاني في البند الثالث من االتفاقية المذكورة نفسيهما بتعويض المدعية 
بمبلغ (100,000) مئة الف دوالر امريكي في حال رجوع او امتناع صرف اي شيك من الشيكات االربعين. 
5 - قام المدعى عليهما االول والثاني بتسليم المدعية وشريكتها الشيكات المذكورة وفق ما تم االتفاق 

عليه في االتفاقية، وذلك عقب قيام المدعى عليه الثاني بتظهيرها. 
6 - بتاريخ 2015/11/25 طلبت المدعى عليها االولى من المدعية وشــريكتها التنازل عن قطعة االرض 
المذكورة للمدعى عليه الثالث، (علما بان المدعى عليه الثالث هو شريك للمدعى عليه الثاني في الكثير 
من االعمال في فلسطين، ويوجد بينهما عالقة عمل وصداقة منذ فترة زمنية كبيرة)، ووثقت طلبها هذا 
بكتاب موجه للمدعية وشــركيتها بتوقيتها، واقرت انه باتمام التنازل المذكور، فان المدعى عليها االولى 
تبرئ ذمة المدعية من اية حقوق مالية او عشائرية او قانونية او اية مطالبات او حقوق تتعلق باالتفاقية 
الموقعــة بين الطرفيــن بتايرخ 2015/6/16 وبقطعة االرض المذكورة. وقد شــهد على الكتاب المذكور 

مجموعة من الشهود من ضمنهم المحامي االستاذ اشرف الدمنهوري. 
7 - اثــر طلــب المدعــى عليها االولى المشــار اليه في البند (5) اعــاله، قامت المدعية وشــريكتها بتاريخ 
2015/12/1 بتنظيــم وتوقيع الوكالة الدورية غير القابلة للعزل رقم 2015/23362 لدى كاتب عدل رام 
اهللا، باعتــا بموجبها كامل حصصهما في قطعــة االرض المذكورة للمدعى عليه الثالث، وقامتا بتنصيب 
المدعى عليه الثاني وكيال دوريا لغايات تنفيذ تلك الوكالة. االمر الذي يؤكد على العالقة الخاصة ما بين 
المدعى عليهما االولى والثاني والمدعى عليهم الثالث، من جهة اخرى لم يأت اختيار المدعى عليه الثاني 

كوكيل دوري صدفة. 
8 - تناهى لعلم المدعية ان المدعى عليه الثالث قد قام مؤخرا باتمام صفقة عقارية لدى دائرة تسجيل 

أراضي رام اهللا تحمل الرقم 4471/ج/2015 نفذت بموجبها الوكالة الدورية المشار اليها اعاله. 
9 - بتواريخ استحقاقات الشيكات االولى (التي كانت مستحقة االداء في االشهر من اب - كانون االول 2015) 
التي قام المدعى عليه الثاني بتسليمها للمدعية وشريكتها، كان يتم اما صرف الشيكات، او ان المدعى عليه 

الثاني كان يأخذ الشيك بتاريخ استحقاقه من المدعية ويعطيها نقد بقيمة الشيك المذكور بدال من صرفه. 
10 -  بتواريخ اســتحقاق الشــيكات المبينة تفصيلها ادناه تم عرضها على البنك المســحوب عليه (البنك 
العربــي) حيــث تم اعادتها بدون صرف لعدم وجود رصيد قائم ومعد للدفع و/او لعدم كفاية الرصيد و/او 

اللغاء الحساب وهي على النحو االتي: 
قيمة الشيك                     تاريخ االستحقاق          البنك المسحوب عليه  رقم الشيك   الرقم  

البنك العربي   2016/1/2 10,000 دوالر امريكي    20039406   1
البنك العربي   2016/2/2 10,000 دوالر امريكي   20039407   2
البنك العربي   2016/3/2 10,000 دوالر امريكي    20039408  3
البنك العربي   2016/4/2 10,000 دوالر امريكي    20039409   4
البنك العربي   2016/5/2 10,000 دوالر امريكي    20039410   5
البنك العربي    2016/6/2 10,000 دوالر امريكي    20039411   6

والبالغ مجموع هذه الشيكات (60,000) ستون الف دوالر امريكي 
11 - وفــي ذات الوقت، تناهى لمســامع المدعية ان المدعى عليهما االولــى والثاني وبتواطؤ مع المدعى 
عليه الثالث قد قاما مؤخرا بمغادرة البالد والهرب الى دولة االمارات العربية المتحدة، وانهما مدينين بمبالغ 
طائلــة لدائنين كثيرين، وانهما يســعيان لتهريب باقي اموالهمــا، وان المدعى عليه الثالث كان على علم 
بقيــام المدعــى عليهما االولى والثاني بنيتهم بتهريب اموالهم للخارج قبــل توقيع على الوكالة الدورية 
والتنازل عن قطعة االرض المذكورة اعاله لصالحه، اال انه لم يفصح بهذا االمر للمدعية وشريكتها بهدف 
المشــاركة في االضرار في المدعية والتحايل عليها واالثراء على حســابها، ال سيما وانه تربطه بالمدعى 

عليهما االولى والثاني عالقة عمل وصداقة قوية. 
12 - ان قيام اي من المدعى عليهم وعلى االخص المدعى عليه الثالث باجراء اي تصرف اخر على قطعة 
االرض المذكورة، من شأنه التسبب بالحاق الضرر الشديد بالمدعية، كون الشيكات التي تم منحها للمدعية 
شــرعت بالرجوع بســبب عدم كفاية الرصيد، وكون المدعى عليهما االولى والثاني قد غادرا البالد وقاما 
بتهريب اموالهما، وكون ان المدعى عليه الثالث متواطئاً معهما، االمر الذي سيؤدي الى استحالة تحصيل 
المدعية الموالهما، مع االشــارة مرة اخرى الى ان الثمن الذي قبضته المدعية من المدعى عليهما االولى 
والثاني تمثل بالشيكات المشار اليها اعاله، وان رجوع تلك الشيكات او جزء منها - دون صرف يعني عدم 
قبضهم مقابل فعلي لقاء بيع قطعة االرض، االمر الذي يعني اثراء المدعى عليهم االولى والثاني والثالث 

على حساب المدعية دون سبب مشروع، والحاق االذى الشديد بها. 
13 - طالبــت المدعيــة المدعــى عليهم مرارا وتكــرارا بضرورة دفع حصصها مــن قيمة االرض موضوع 
الدعوى، ال ســيما وان الشــيكات شــرعت بالرجوع لعدم كفاية رصيد، وقد حاولت المدعية بكافة الطرق 
الودية النهاء الخالف، كان اخرها عن طريق تدخل وســطاء في محافظة رام اهللا والبيرة، اال ان المدعى 
عليهم لم يســتجيبوا لكافة تلك المحاوالت الحثيثة النهاء الخالف ودفع االموال المســتحقة بذمتهم و/او 

اعادة االرض للمدعية دون سبب مشروع قانونا. 
14 - ان تصرفات المدعى عليهم االولى والثاني والثالث تظهر بوضوح تواطؤهم لالحتيال على المدعية 
واالثراء على حسابها، عن طريق التعزيز فيها للتنازل عن حصصها في قطعة االرض، دون منحها المقابل 
المتفق عليه بين االطراف. وعليه فان البيع الذي تم كان مبنيا على التغرير واالحتيال المقترنين بالغبن 

الفاحش، االمر الذي يجعله باطال. 
15  - تحتفــظ المدعيــة بحقها بالمطالبة ببدل العطل والضرر الذي لحق بها جراء اخالل كل من المدعى 
عليهما االولى والثاني بالعقد الموقع معهما. كما تحتفظ المدعية بحقها بمالحقة المدعى عليهم جزائيا 

عن جرم االحتيال. 
االختصــاص: لمحكتكم الموقــرة اختصاص نظر الدعوى نظرا لماهيته وعنــوان المدعى عليهم ومكان 

وجود العقار. 
الطلب: 

لكل ما تقدم، ولما تراه محكمتكم الكريمة، تلتمس المدعية: 
1 - تبليغ المدعى عليهم نســخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها، وتعيين موعد جلســة ودعوتها للمحاكمة 

حسب االصول والقانون. 
2 - اصــدار وتثبيــت االمر بوقف ومنع اي تصرفات على حصص المدعية في قطعة االرض المبينة اعاله 

لحين البت في الدعوى. 
3 - غــب المحاكمــة والثبوت الحكم بفســخ بيــع حصص المدعية الــذي تم في الصفقــة العقارية رقم 
(4471/ج/2015) والواقعــة بقطعــة االرض رقم (63) حوض (7) دير ابو خالد من اراضي جفنا قضاء رام 

اهللا، واعادة تسجيل اسم المدعية كمالكة لنصف حصص في قطعة االرض المذكورة. 
-4 تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 

تحريرا في 2016/7/4 
وكيل المدعية 
المحامي 
راسم كمال 
ويمكنكما الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. ويتوجب عليكما تقديم الئحة جوابية 
خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة (62) من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001. واذا لم تحضرا أو ترســال وكيال عنكما ســوف 

يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

زينب عيسى 
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 
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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي
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سلطة االراضي
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سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 1149/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 1539/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 1551/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 1554/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد شادي نبيل صبحي عمر وذلك بصفته وكيال 
خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2015/6689 تاريخ 2015/4/12 الصادرة من كاتب عدل رام اهللا 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 72 حوض رقم 17 من اراضي قراوة بني زيد فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): محمد مصطفى السبعاوي 

اسم الوكيل: شادي نبيل صبحي عمر 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / خليل نمر حسين عكوبة وذلك بصفته 
وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 4087/2014/1323 عدل نابلس بتاريخ 2014/3/16 وذلك 

بمعاملة بيع على القطعة رقم 164 من الحوض رقم 13 من اراضي بيت ايبا. 
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): عدلي رفعت صالح يعيش 

اسم الوكيل: خليل نمر حسين عكوبة 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد / جهاد نعمان توفيق حشيش وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1628/2017/1796 عدل نابلس بتاريخ 2017/1/5 

بمعاملة بيع القطعة 52 من الحوض 5 من اراضي الناقورة. 
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): خالد ابراهيم محمد الصالح 

اسم الوكيل: جهاد نعمان توفيق حشيش 

 دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / طالب محمود حسين سوالمة بصفته 
وكيال خاصا بموجب الــوكاالت الخاصة رقم 1618/2016/25344 بتاريخ 2016/12/27 عدل نابلس 
ورقــم 1569/2016/11985 بتاريــخ 2016/7/24 عــدل نابلس بمعاملة بيــع على القطعة 117 من 

الحوض رقم 21 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): (غالب وراغب وصائب ونائب وظهيرة ونظيرة) ابناء محمود حسين سوالمة 

اسم الوكيل: طالب محمود حسين سوالمة 

 دائرة تسجيل أراضي نابلس 

4/19 د

4/19 د

4/19 د4/19 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

4/19 د

4/19 د

4/19 د

4/19 د

4/19 د

محكمة بداية رام اهللا 

الرقم: 2014/391 مدني 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/2506 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2015/4627 

دائرة تنفيذ جنين 
محكمة صلح نابلس 

الرقم: 2016/1795 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2014/391 

الى المدعى عليه: 1 - ياسمين محمد احمد حسن 2 - سليمان محمد احمد حسن 3 - ليلى محمد احمد 
حسن 4 - عمر محمد احمد حسن 5 - ريما محمد احمد حسن - الرام. 

يقتضي حضورك الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2017/5/4 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2014/391، التي اقامها عليك المدعي الحاج موسى محمد عبد الفتاح تيم بواسطة وكيله 

المحامي نهاد مسودي وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - بتاريــخ 1992/11/12 كان المدعــي قد اشــترى من مورثي المدعى عليهم بصفتهم الشــخصية 
وباالضافة الى تركة مورثيهم المرحومين محمد احمد حسن وحسنة حسن عايش رامية كامل قطعة 
االرض رقم (26) حوض (15) موقع التين القبلي من اراضي مدينة الرام المعروفة الحدود شماال صالح 
غيث وجنوبا عبد قرش وشرقا علي القواسمي وغربا شارع والبالغ مساحتها التقريبية اربعة دونمات. 
2 - مؤخرا وفي بداية شــهر ايلول من عام 2015 راجع المدعي دائرة االراضي ودائرة المســاحة لدى 
السلطة الوطنية الفلسطينية وتبين ان مورثي المدعى عليهم كانوا قد باعوا القطعة الموصوفة الى 

اشخاص اخرين من عائلة بركات الى المدعو عبد الغني بركات. 
3 - ال يحــق للمدعــى عليهم التنازل عن ارض للمدعي كان مورثيهما قــد باعوها وتصرفوا فيها الى 
شــخص و/او اشــخاص اخرين االمر الذي الحق بالمدعي اضرار جســيمة رغم قبضهما ثمن االرض 

موضوع الدعوى. 
4 - مؤخرا طالب المدعي المدعى عليهم بضرورة دفع كامل المبلغ الذي دفعه المدعى عليهم والبالغة 
ثالثمائــة وخمســون الــف دوالر اال انهم رفضوا اعادة المبلغ المقبوض قائليــن اننا تصرفنا في المال 

وليس لنا اية امالك لسدادها. 
5 - ان رفــض المدعــى عليهم دفع المبلــغ المقبوض يعتبر ذلك مخالفة الصــول التعامل رغم انهم 
تنازلــوا للمدعي بموجــب وكالة دورية غير قابلة للعزل في الوكالــة مصدقة امام كاتب عدل القدس 
بتاريخ 1992/11/12 تحت رقم 92/830 وان رفضهم العادة المبلغ كان بدون مبرر قانوني او واقعي 

وبدون وجه حق او مسوغ قانوني. 
الصالحيــة: لمحكمتكــم الموقرة صالحية النظر والفصل في هــذه الدعوى نظرا لموضوعها وقيمتها 

ومكان اقامة المدعى عليهم. 
ويمكنكما الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. ويتوجب عليكما تقديم الئحة جوابية 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة (62) من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 واذا لم تحضرا او ترسال وكيال عنكما سوف 

يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

زينب عيسى 
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2017/2506) 

الــى المحكــوم عليه/ عليهم: خالد قســطندي الياس ســفري بصفته وريث المرحوم ميشــيل الياس 
قسطندي سفري - رام اهللا - خلف مجمع فلسطين الطبي- مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له/ لها: محمد فايق عمران المخطوب 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ كمبياالت عدد 3 بقيمة (60000) دوالر اضافة الى الرســوم 
والمصاريف حال ومستحق االداء باالضافة الى مبلغ (2183) شيكل بدل رسوم تنفيذ لذا يتوجب عليك 
انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك ســيتم 

السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2015/4627) 

الى المحكوم عليه: محمد جاسر حسن شلطف - رام اهللا - الماصيون - بجانب دار المعلمين - مجهول 
محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم لها: عزام مصطفى يعقوب نيروخ - وكيله المحامي نهاد مسودي 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى الحقوقية 
رقم (2011/113) تقرر المحكمة الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 05,241 دينار و200 دينار اتعاب محاماة 
و9 ٪ فائدة قانونية لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر 
هذا االعالن وبعكس ذلك ســيتم الســير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك 

بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

اعالن
رؤى توفيق محمد خلف 

جنين شارع الناصرة 
نعلمكم انه بتاريخ 2017/3/21 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/638 

والمكونة فيما بين 
المحكوم له/م: 1 - شركة المشرق للتأمين / رام اهللا 
المحكوم عليه/م: 1 - رؤى توفيق محمد خلف / جنين 

اشــعارك انــه يجب عليك ان تقوم في ظرف اســبوعين مــن تاريخ تبلغك بدفع مبلغ (1000 شــيكل) 
والرســوم، قيمة شــيك عدد 1 لصالح المنفذ شــركة المشــرق للتأمين وكيله االستاذ هديل ابو ترك، 
لبيان ردك او اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة االجراءات التنفيذية بحقك. 

مأمور التنفيذ 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم (2016/1795) 

الى المدعى عليه (محمد علي عبد العزيز) من نابلس ومجهول محل االقامة حاليا يقتضي حضورك الى 
محكمة صلح نابلس يوم 2017/5/4 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة اعاله 
والتي اقامها عليك (بدر الدين صبحي زكي الصوص) بواسطة وكيله االستاذ عميد صيام وموضوعها 
اخالء مأجور ومطالبة بمبلغ مالي، ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعتوى. 
وعمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 فانه يقتضي 
عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر واذا لم تحضر او ترسل 

وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي 

الرقم: 708/2/7/5/3 

اعالن صادر 
عن اللجنة االقليمية لمحافظة نابلس 

بشأن ايداع مشروع تعديل تنظيمي لتغير صفة 
االستعمال من مباني عامة الى سكن ب 

رقم المشروع ت 2017/7 
تعلن اللجنة االقليمية لمحافظة نابلس في جلستها رقم 2017/11 بتاريخ 
2017/4/19 عــن ايداع مشــروع تعديل تنظيمي للغايات المذكورة اعاله 
لالعتراضــات والمتعلق بالقطعة ذات الرقــم (233) حوض 6 من اراضي 
بيــت ايبا حســب المخططات المعلنــة المودعة في مقــر اللجنة المحلية 
المشتركة في بيت ايبا وفي مقر مديرية الحكم المحلي محافظة نابلس 
وذلك استنادا للمادة (20، 26، 21) من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية 
رقم 79 لسنة 1966، ويجوز ألي شخص وألي سلطة أو مؤسسة رسمية 
أو أهليــة ممن لهم مصلحة في ذلــك تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم 
على المشروع معنونة الى رئيس اللجنة المحلية المشتركة في بيت ايبا 
خالل شــهر واحد من تاريخ اعالن االيداع بالجريدة الرســمية وجريدتين 
محليتين وتدعم االعتراضات او االقتراحات المقدمة حيثما امكن بمخططات 

ايضاحية ووثائق ثبوتية. 
خالد اشتية 
رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء 
محافظة نابلس 

4/19 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

4/19 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2016/7052 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2016/7052 

الى المحكوم عليه: سعيد رقي سعيد عنبتاوي نابلس شارع 15 فيال عنبتاوي ومجهول محل االقامة حاليا. 
يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في هذا 
العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2016/7052 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة مالية بمبلغ 19706 شــيكل بموجب كمبيالة لصالح المحكوم له عماد «محمد حامد» ســليمان 
شامي واذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

4/19 د

4/19 د

محكمة صلح نابلس 

الرقم: 2016/1629 

محكمة صلح جنين 

الرقم: 2016/1543 حقوق صلح جنين 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم (2016/1629) 

الى المدعى عليه (مصنع االمل للخياطة يمثله عدنان عبد الرحيم القاضي) ومجهول محل االقامة حاليا 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح نابلس يوم 2017/5/15 الســاعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى 
الحقوقية المرقومة اعاله والتي اقامها عليك (شركة االتصاالت جوال) بواسطة وكيله المحامي فارس 
ابو الحسن وموضوعها المطالبة ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى. 
وعمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 فانه يقتضي 
عليكما تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشر واذا لم تحضرا او ترسال 

وكيال عنكما تجري محاكمتكما حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2016/1543 لتبليغ المدعى عليه بالنشر 

الى المدعى عليه/ مطيع مصطفى ياسين ياسين من كفر ذان قضاء جنين ومجهول محل االقامة حاليا. 
يقتضي حضورك الى هذه المحكمة يوم 2017/5/15 للنظر في الدعوى التي اقامها عليك الجهة المدعية 
(شــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية جوال) بواسطة وكيلها المحامي: فارس ابو الحسن - جنين، 
والتي موضوعها: مطالبة بمبلغ (2469,04) شيقل، ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على 
تفاصيــل الدعــوى وعمال بأحكام المادة (62) من قانون أصــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) 
لسنة 2001 فانه يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر 

واذا لم تحضر ولم ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم الحقوق / محكمة صلح جنين 
مصطفى ابو بكر 

4/19 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة المحاكم الشرعية 

المحكمة الشرعية في يطا 

مذكرة تبليغ زواج صادرة عن محكمة يطا الشرعية 
الى المدعوة: رايقة قويدر حسين ابو قويدر / من بئر السبع وسكانها 

بناء على تعليمات ديوان قاضي القضاة بعدم اجراء عقد زواج الرجل المتزوج دون ابالغ زوجته االولى 
ابلغك ان زوجك وحيد حســين محمد ابو قويدر من بئر الســبع وسكانها يرغب بالزواج من زوجة ثانية 
على كتاب اهللا وســنة رســوله وعليــه تم تبليغك ذلك حســب األصول تحريرا فــي 22/رجب/438هـ 

الموافق 2017/4/19م. 

قاضي يطا الشرعي 

«القدس المفتوحة» والزرقاء تفتتحان مؤتمر «المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية»
عمــان - الحياة الجديــدة - افتتحت 
جامعتا القدس المفتوحة الفلسطينية 
المؤتمر  أمــس،  األردنية،  والزرقــاء 
المســؤولية  حــول  األول  العربــي 
المجتمعية للجامعات العربية، وذلك 
في أروقة جامعــة الزرقاء بالمملكة 

األردنية الهاشمية.
وافتتح المؤتمر بالســالمين الوطني 
األردنــي،  والملكــي  الفلســطيني 
التعليــم  وزيــر  ورعايــة  وبحضــور 
العالي والبحث العلمي األردني، عادل 
الطويســي، ورئيــس مجلــس إدارة 
جامعة الزرقاء د.محمود أبو شعيرة، 
ود.محمــود الــوادي رئيــس جامعــة 
الزرقــاء، ورئيــس جامعــة القــدس 
المفتوحــة، د.يونس عمرو، ورئيس 
اللجنة التحضيرية مدير فرع نابلس 
بجامعة القدس المفتوحة، د. يوسف 
ذيــاب عواد، ورئيــس المؤتمر عميد 
كلية العلوم التربوية بجامعة الزرقاء، 
د.عمــر همشــري، ورئيــس مجلس 

أمناء جامعة الزرقاء د. راتب سعود.
وثمن الوزير الطويسي هذه المبادرة 
المشــتركة إليجــاد اهتمام يســلط 
الضوء على فلسفات جديدة ال يمكن 
للجامعــات أن تكــون بعيــدة عنهــا، 
معتبراً المسؤولية المجتمعية من أبرز 

نقاط التحول للجامعات.

وقــال إن الجامعــات المتفوقــة فــي 
العالــم اتجهت إلى ثالــوث جديد هو 
التعلــم بــدال مــن التعليــم والبحث 
والتطوير واالبتــكار، بدال من البحث 
العلمي والمسؤولية المجتمعية بدال 
من خدمة المجتمع، وبدأ المخططون 
في الجامعات المتفوقة لوضع الرؤى 
واالســتراتيجيات التي تحقق المهام 
الجديــدة للقرن الحادي والعشــرين، 
ومن هنا يأتي عقد هذا المؤتمر في 
الزرقاء، لمناقشــة موضوع  جامعــة 
المسؤولية المجتمعية في الجامعات 

العربية وسبل تطويرها.
وقــال د. عمــرو، إن جامعــة القدس 
المفتوحــة هي الحاضنــة والمبادرة 
إلى هذا االهتمام المسؤول، الفتاً إلى 
أن الجامعة قد مأسست عملها ضمن 
هــذا االهتمام، ناقالً تحيــات القيادة 
الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود 
عباس لهذا البلد العربي األصيل قيادة 

وحكومة وشعبا.
وقال عمرو: إنــه انطالقاً من أهمية 
المســؤولية  تأطيــر  فــي  الشــراكة 
وتعزيزهــا،  للجامعــات  المجتمعيــة 
عقــدت جامعــة القــدس المفتوحــة 
وجامعة الزرقاء اتفاقية تعاون جسدت 
هــذا المؤتمــر، وهــو مؤتمــر علمي 
عربي يتناول المسؤولية المجتمعية 

ا منهمــا لما يمكن  للجامعــات، إدراكً
أن تلعبــه الجامعات من دور بارز في 
المجتمعيــة  المشــكالت  تشــخيص 
واإلســهام الفاعــل بالتغلــب عليها، 
خاصة أن للجامعات دورا رئيسا في 
ذلك بحكم الخبرات والكفاءات لديها، 
عــدا عــن احتوائهــا عناصر بشــرية 
مدربــة مــن مختلــف االختصاصات 
وهذا  الجغرافي،  والتوزيع  والشرائح 
يعد بمنزلة نقاط قوة تمكن الجامعات 
من االســتمرار فــي تعميــم الخبرة 
وتوســيع انتشــارها ضمــن منهجية 
علمية قائمة على خطة محددة زمانيا 

ومكانيا.
وقــال لقــد ســعت جامعــة القــدس 
المفتوحة ومنذ نشــأتها إلى تحقيق 
مبــدأ العدالة فــي التعليم، وأرســت 
ضمن فلســفتها إتاحــة المجال لكل 
راغــب فيه أبــد الحياة، وهــي بذلك 
تعزز اســتثمار الوقت في أمور مهمة 
بدالً من أن يستســلم الناس للفراغ 
القاتل، المسبب الرئيس للكثير من 

المعضالت والمشكالت المجتمعية.
ومــن جانبه، أشــاد د. محمود الوادي 
بالمؤتمــر وبدوره الفاعــل في إثراء 
العمــل األكاديمي العربي ضمن هذا 
االختصاص واالستحقاق المنشودين، 
مشيدا بمواقف صاحب الجاللة الملك 

عبــد اهللا الثانــي في حمايــة األردن 
ونســيجه االجتماعــي الرصين، كما 
أشــاد بالشــراكة العلميــة لشــعبين 
شقيقين جسدهم مؤتمر علمي يعد 

من أوليات المرحلة.
وقال: إنه سيقدم (105) باحثين في 
(5) جلسات على مدار يومين كاملين 
ضمــن محاور المؤتمــر واهتماماته، 
مشــيرا إلى أن جامعة الزرقاء تجسد 
الوحــدة العربيــة منــذ إنشــائها في 
العــام 1994 لتكون منارة المفكرين 
والعلماء العرب والعالمين، وضمت 14 
كلية وثالث عمادات و45 تخصصا من 
أجــل التغيير نحــو األفضل وتحقيق 
المستحيل وإضاءة كل طريق مظلم 

ومغلق.
وأشار إلى أن المؤسسات التي تتبنى 
المسؤولية المجتمعية تحقق ازدهارا 
ونموا أكبر بكثير من المؤسسات التي 

ال تتبنى المسؤولية المجتمعية.
وفــي ختــام الجلســة االفتتاحية تم 
تكريــم عدد مــن المســاهمين في 
إنجاح المؤتمر وعلى رأســهم الوزير 
الطويسي ومحمد السميران محافظ 
الزرقــاء، والعميــد محمد أبو جســار 
مديــر دفــاع مدنــي الزرقــاء، وأ. د. 
يونس عمــرو رئيس جامعة القدس 

المفتوحة.

دعم ياباني بقيمة 905 آالف دوالر ألعمال 
األمم المتحدة المتعلقة باأللغام في غزة

القــدس المحتلة - الحياة الجديــدة - تبرعت 
اليابان بمبلغ 905,650 دوالرا لصالح مؤسسة 
األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة باأللغام 
(UNMAS)، عبر صنــدوق التمويل االئتماني، 
للمساعدة باألعمال المتعلقة باأللغام للمساعدة 
على االســتمرار في حمايــة المدنيين وتقديم 

الدعم لمشاريع إعادة اإلعمار في قطاع غزة.
وقالت المؤسســة إنه عبر التمويل الذي قدمته 
اليابان في عام 2015 بقيمة ثالثة ماليين دوالر 
وأيضــا في عام 2016 بقيمة 500,000 دوالر، 
تمكنت المؤسسة من إزالة وإتالف 29 طنا من 
مخلفات الحرب في غزة. وساهم ذلك في حماية 
المجتمــع الغزي والتخلص مــن آالف المخلفات 
الحربية غيــر المنفجرة من ضمنها 149 قنبلة 
ملقاة من الجو. وساهم التخلص من المخلفات 
الحربيــة وإتالفها مــن مخاطر إمكانيــة أعادة 
اســتخدام هذه المخلفات في صناعة صواريخ 
محليــة الصنع في غزة. وأضافت أن وجود هذه 
المخلفــات غير المنفجرة ضمــن ركام المباني 
المدمرة، قد جعل أنشــطة إزالة الركام خطرة 
للغاية وأعاق التنمية االجتماعية واالقتصادية.

وقالت إن الجهود اليابانية الرامية إلى مساعدة 
مؤسســة األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقة 
باأللغام، ساهمت باإلحساس باألمن لألسر التي 
تعيش وتزرع وتبني فــي المناطق التي كانت 
ملوثة بمخلفات الحرب، ومع اســتمرار مشاريع 
إعــادة اإلعمــار والتأهيل، كان ال بــد من إزالة 
هذه المخلفــات المدفونة تحت األرض قبل أن 

تتــم عمليات إزالة ركام هذه المباني إما يدويا 
أو ميكانيكيــا، لتجنب االنفجــار العرضي لهذه 

المخلفات غير المنفجرة والمدفونة.
وقــال ســفير الشــؤون الفلســطينية وممثــل 
اليابان لدى السلطة الوطنية تاكيشي أوكوبو، 
«إن أنشــطة مؤسســة األمم المتحدة لألعمال 
المتعلقة باأللغام في غزة هي الجزء األساسي 
من إعادة إعمار غزة، ونحن نقدر كثيرا اإلنجاز 
الذي حققته حتى اآلن. وتلعب مؤسســة األمم 
المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام دورا أساسيا 
ليس فقط لحماية المدنيين ولكن أيضا لجعل 

أنشطة إعادة اإلعمار تمضي قدما».
وأضاف أوكوبو «التزمت اليابان بتقديم حزمة 
جديدة من المســاعدات للفلسطينيين في عام 
2017 تصــل إلى 46،688،925 دوالر بشــكل 
رئيســي من خالل المنظمــات الدولية، بما في 
ذلك مؤسسة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة 
باأللغــام والتــي تعد واحدة من أكثر الشــركاء 

الموثوقين والمحترمين لليابان».
ويمكن الدعم الياباني مؤسسة األمم المتحدة 
لألعمــال المتعلقة باأللغام مــن إنجاز مهامها 
في مجال التخفيف مــن أثر المخلفات الحربية 
غيــر المنفجــرة خــالل التصعيد المســتقبلي 
لألعمال القتالية وما يعقبه، وستعزز المؤسسة 
أيضــا التأهــب لحــاالت الطــوارئ للمنظمــات 
الشريكة، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
واليونيســيف، واألونــروا، والوكالــة اليابانيــة 

للتعاون الدولي.


