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فقد هوية
بيــت فوريــك / أعلن أنا مصطفــى رمضان حنني عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 

402597959 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
نابلــس / أعلــن أنا منال محمــد عثمان دويكات عن فقد بطاقة هويتي الشــخصية التــي تحمل الرقم 

955966205 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز للشرطة وله جزيل الشكر سلفا 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي
دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

دائرة تسجيل أراضي نابلس سلطة االراضي

رقم الملف: 1839/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 1849/ج/2017 
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 1845/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: تسوية 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 201/ق/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / عماد محمود احمد سليمان بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1617/2017/5557 بتاريخ 2017/4/11 كاتب عدل نابلس 
المعطوفــة علــى الوكالة الخاصــة 2017/1760 بتاريــخ 2017/3/14 كاتب عــدل طولكرم والوكالة 
الدوريــة رقــم 5924/2017/1649 بتاريــخ 2017/4/18 كاتب عدل نابلــس المعطوفة على الوكالة 
رقم 2017/2674 بتاريخ 2017/4/18 كاتب عدل طولكرم بمعاملة بيع على القطعة 72 من الحوض 

رقم 4 من اراضي بزاريا. 
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): ماهر عطية سليم كنعان، اسامة عبد الكريم رشيد حمد 

الوكيل: عماد محمود احمد سليمان، مصطفى عوض محمد حسن، عز الدين محمد حسن حسن 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / ممدوح احمد محمد حسن وذلك بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ســجل 2017/81/1734 الصادرة عن ســفارة فلسطين في 

عمان بتاريخ 2017/4/27 بمعاملة بيع القطعة 69 من الحوض 12 من اراضي بيت ايبا. 
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): عمر »اسعد سبع« محمود عبد الرزاق وعامر »اسعد سبع« محمود عبد الرزاق 

ومحمد »اسعد سبع« محمود عبد الرزاق وليلى »اسعد سبع« محمود عبد الرزاق 
الوكيل: ممدوح احمد محمد حسن 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد / علي احمــد محمود حجي وذلك 
بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم ســجل 1724/صفحة 2017/37 الصادرة عن ســفارة 
فلسطين في عمان بتاريخ 2017/4/9 بمعاملة بيع القطعة 79 من الحوض 24061 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): رباح سليم عليوي 

الوكيل: علي احمد محمود حجي 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد هاجر عبد الكريم اسعد الحجة وذلك 
بصفته وريثا بموجب حصر االرث رقم 98/116/3 تاريخ 2004/9/5 الصادر من المحكمة الشرعية في 
طولكرم الصادرة من كاتب عدل المحكمة الشرعية / طولكرم وذلك بمعاملة تسوية على القطعة 185 
+ 189 + 217 حوض رقم (25) من اراضي برقة فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 
الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير اجراء 

المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم المالك حسب جدول الحقوق: عبد الكريم اسعد ذيب ابو عمر 

اسم المالك حسب حصر االرث: عبد الكريم اسعد ذيب ابو عمر 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيدة / وفاء مصطفى سعيد عصيدة وذلك 
بصفتهــا وكيــال بموجب الوكالة الدورية رقــم 643/2005/8657 لعدل نابلــس بتاريخ 2005/9/19 
والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 394/98/9621 عدل نابلس بتاريخ 98/10/12 بمعاملة بيع سجل 
رقم 5 صفحة رقم 30 سجل 9 صفحة 40 القطعة الضريبية رقم 8 قسيمة رقم 28 من اراضي رفيديا. 
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): انور حمدي اديب نابلسي 

الوكيل: وفاء مصطفى سعيد عصيدة، مؤيد عبد العزيز فارس جابي 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

5/9 د

5/9 د 5/9 د
5/9 د

5/9 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

5/9 د
محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/2510 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/2510 

الــى المحكوم عليه: مجاهد ســليم روحي معلواني نابلس شــارع فطايــر درج البلدية ومجهول محل 
االقامة حاليا. 

يجب عليك ان تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في هذا 
العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2017/2510 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة مالية بمبلغ 13141 شيكل بموجب كمبيالة لصالح المحكوم له شركة قنازع لتأجير السيارات 
السياحية واذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 

5/9 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

المحكمة الشرعية في يطا

اعالن تسجيل حجة حصر ارث صادر عن محكمة يطا الشرعية
لقد تقدم المستدعي عيسى ابراهيم محمد محاريق من السموع وساكنها هوية رقم 980070233

باســتدعاء لدى هذه المحكم لتســجيل حجة حصر ارث لمورثه المرحوم والده ابراهيم محمد حرزاهللا 
المحاريق، وذكر فيه ان المرحوم ابراهيم المذكور لقد انتقل الى رحمة اهللا تعالى بتاريخ 1985/7/20 
م. وانحصر ارثه الشــرعي واالنتقال في ورثته زوجته رقيه علي عبدالهادي محاريق وفي اوالده منها 
وهم عيسى ومحمد وهنيه فقط ثم وفاة رقيه المذكورة في تاريخ 2012/3/3وانحصر ارثها الشرعي 
في اوالدها من زوجها ابراهيم المذكور المتوفى قبلها وهم عيسى ومحمد وهنيه المذكورين فقط وان 
ال وارث وال مستحق لتركته سوى من ذكر وان جميع الورثه بالغون فمن له اعتراض على ذلك مراجعة 

محكمة يطا الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخه ادناه تحريرا في 2017/5/7 .

قاضي يطا الشرعي
خلدون خالد احمد العويوي

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

5/9 د
5/9 د

5/9 د
محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 1223/ج/2015 مدني 
محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2016/562 مدني 
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/600 

اعالن تبليغ حكم  بالنشر صادر عن محكمة صلح رام اهللا 
الى المدعى عليهم: 1 - شركة المبحوح لالستيراد والتصدير م.خ.م 2 - عطا اهللا محمد محمود مبحوح 

3 - حنان صالح حسن مبحوح 
أود اعالمــك بــان محكمة صلح رام اهللا اصــدرت ضدك حكم في القضية المدنيــة رقم 2015/1223 
والمقامة عليك من المدعية شــركة موبايل الوطنية الفلســطينية لالتصاالت م.ع.م / البيرة بواسطة 

وكيلها المحامي خليل قاسم / رام اهللا وهذا نصه: 
الحكم 

الــزام المدعى عليهم االولــى والثاني بدفع مبلغ وقدره (27396.25) شــيقل للجهة الدعية باالضافة 
للرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب محاماة. 

وعمــال بأحــكام 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 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2016/562 

الى المدعى عليه: عزام اسماعيل حسين داود - رام اهللا ومجهول محل االقامة. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2017/6/12 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2016/562 التي اقامها عليك المدعية شــركة موبايل الوطنية الفلســطينية لالتصاالت 
م.ع.م / رام اهللا بواســطة وكيلها المحامي خليل قاســم / رام اهللا بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 

6175.11 شيكل. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق 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. 

واذا لم تحضر أو ترسل وكيل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2017/600) 

الــى المحكــوم عليه: محمــود محمد مصطفى غنــام - رام اهللا - الجلزون - محطــة الوقود - مجهول 
محل االقامة 

نعلمك ان المحكوم لها: شركة الوطنية موبايل 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى الحقوقية 
رقم (2016/1722) تقرر الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 887 شيقل و50 دينار اتعاب محاماة. لذا يتوجب 
عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم 

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

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

5/9 د

5/9 د

5/9 د

محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2016/2610 مدني 

محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2012/2448 مدني 

محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2012/972 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2016/2610 

الى المدعى عليهما: 1 - عبد اهللا ياســين عبد اهللا ابو عواد 2 - اســامة ياســين عبد اهللا ابو عواد رام 
اهللا - ومجهولين محل االقامة. 

يقتضي حضوركما الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2017/6/4 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2016/2610 التي اقامها عليكما المدعي ايمن ياسين عبد اهللا ابو عواد / رام اهللا بواسطة 
وكيلــه المحامــي مروان عارضة / رام اهللا بدعوى موضوعها ازالة شــيوع في اموال غير منقولة وجاء 

في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - يملك المدعي مع المدعى عليهم عشــر حصص من اصل ثمان وعشــرون حصة ولكل واحد من 
المدعى عليهم ثالثة حصص وذلك بموجب سند التسجيل لقطعة االرض رقم (111) حوض (9) ويعرف 
بحوض الدلوب من اراضي قرية بيرزيت قضاء رام اهللا وتبلغ مساحته (16) دونم و(661) متر مربع. 

2 - ويملك المدعي مع المدعى عليهم عشــر حصص من اصل ثمان وعشــرون حصة ولكل واحد من 
المدعــى عليهم ثالثة حصص وذلك بموجب ســند التســجيل لقطعة االرض رقــم (11) حوض (14) 
والمعــروف بحــوض الرجمــان من اراضي قريــة بيرزيت قضــاء رام اهللا والبالغ مســاحته (14) دونم 

و(723) متر مربع. 
3 - المدعي متضرر من االبقاء على حالة الشيوع فيما بينه وبين المدعى عليهم في قطعتي االر ض 
المذكورتين ورغم مطالبة المدعي فان المدعى عليهم ممتنعون عن ازالة الشيوع دون مسوغ قانوني. 

4 - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى نظرا لنوعها ومكان العقار موضوعها. 
5 - يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليهم نســخة عن هذه الالئحة ومرفقاتها 
ودعوتهم للمحاكمة وغب المحاكمة والثبوت اصدار القرار بازالة الشيوع في قطعتي االرض المذكورتين 
وفق االصول والقانون والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كل حسب حصته. 

تحريرا في 2016/10/11 
وكيل المدعي 
المحامي مروان عارضة 

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

واذا لم تحضرا أو ترسال وكيال عنكما سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2012/2448 

الى المدعى عليه: حمدي نايف حمدي عرفات - نابلس ومجهول محل االقامة. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2017/6/12 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2012/2448 التي اقامها عليك المدعي هاشــم علي يعقوب ســالمة / رام اهللا بواسطة 
وكيله المحامي مالك العوري / رام اهللا بدعوى موضوعها منع مطالبة بقيمة 8000 شــيكل وجاء في 

اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - المدعي يعمل في محل تجاري يعرف بصبايا سنتر لبيع المالبس النسائية فيما المدعى عليه هو 

تاجر مالبس بالجملة. 
2 - قام المدعي باالتفاق مع المدعى عليه على ان يقوم بتوريد بضاعة للمحل التجاري وبناء على ذلك 
قام المدعي بتحرير شــيك يحمل الرقم 30000003 ومســتحق االداء بتاريخ 2012/8/19 والمسحوب 

على بنك فلسطين، وقام المدعي بتسليمه للمدعى عليه وذلك كبدل قيمة البضاعة. 
3 - لم يلتزم المدعى عليه بتسليم البضاعة في موعدها، االمر الذي ادى الى فسخ االتفاق فيما بين 
المدعي والمدعى عليه وعند مطالبة المدعي للمدعي عليه بالشيك اخبره المدعى عليه بأنه قد فقد منه. 
4 - تفاجئ المدعي بان الشــيك في حوزة المدعى عليه حيث قام بمطالبته بقيمة هذا الشــيك بدون 
وجه حق او مســوغ قانوني. وقد قدم الشــيك المذكور الى البنك المســحوب عليه وقام بتنفيذ الشيك 

لدى دائرة تنفيذ رام اهللا في القضية رقم (2012/4568). 
5 - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى. 

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

المحلية عمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 
واذا لم تحضر أو ترسل وكيل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2012/972 

الى المدعى عليه: ناصر محمد احمد اشتي / رام اهللا ومجهول محل االقامة. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2017/6/20 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنيــة رقم 2012/972 التي اقامها عليك المدعي يونس علي يعقوب ســالمة / رام اهللا بواســطة 
وكيله المحامي مالك حســن العوري / رام اهللا بدعوى وموضوعها منع مطالبة بقيمة 7300 شــيكل 

وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 -  المدعي  والمدعى عليه تجار مرخصين حسب االصول والقانون. 

2 - قام المدعي باقامة عالقة شراكة تجارية مع المدعى عليه وذلك من خالل استيراد مالبس من الخارج. 
3 - قام المدعي بسحب الشيك رقم (33000079) والمسحوب على بنك فلسطين الدولي والمستحق 
بتاريخ 2010/5/3 وقيمته (7300) شــيكل لصالح المدعى عليه وذلك بدل حصته من تكاليف الســفر 
التي تكبدها المدعى عليه وهي مبلغ (14600 شيكل) وان حصة المدعي من تحمل التكاليف هي مبلغ 

(7300) شيكل، لذلك قيام المدعي باعفاء المدعى عليه الشيك موضوع الدعوى. 
4 - قام المدعى عليه بمطالبة المدعي بتحويل قيمة الشيك قبل موعده بسبب وصول البضاعة قبل 
الموعــد المتعــارف عليه ونتيجة لذلك قــام المدعي بتحويل مبلغ وقدره (7450 شــيكل) الى المدعى 
عليه بتاريخ 2010/4/19 بواســطة شــركة فضل عابدين واوالده للصرافة والحواالت وهي بدل قيمة 

الشيك المذكور. 
5 - اتفق المدعي والمدعى عليه على ان يقوم المدعى عليه بارجاع الشــيك الى المدعي بعد وصول 

قيمة الشيك الى المدعى عليه. 
6 - اســتلم المدعــى عليه قيمة الشــيك عن طريــق الحوالة المذكــورة اعاله والتي ارســلها المدعي 

للمدعى عليه. 
7 - لم يلتزم المدعى عليه باالتفاق المذكور بينه وبين المدعي وقد قدم الشــيك المذكور الى البنك 

المسحوب عليه وقام بتنفيذ الشيك لدى دائرة تنفيذ رام اهللا في القضية رقم (2010/2977). 
8 - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى. 

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

المحلية عمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 
واذا لم تحضر أو ترسل وكيل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

5/9 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة 

المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

المحكمة الشرعية في الخليل 

مذكرة تبليغ حكم غيابي صادرة عن محكمة الخليل 
الشرعية  في الدعوى اساس 2017/90 

الى المدعى عليه: هاني احمد سالم ابو رشيد من عرعرة / السبع وسكانها سابقا وحاليا مجهول محل 
االقامة فيها وال يوجد له محل سكن في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. 

أبلغــك انه قد صدر الحكم في الدعوى اســاس 2017/90 المقامة عليــك من قبل المدعية رزان نزار 
سالم زاهدة من الخليل وسكانها وكيلتها المحامية هيام قعقور والتي موضوعها طلب التفريق للهجر 
والضــرر فقد حكمت بالتفريق بينك وبين زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشــرعي المدعية رزان 
المذكورة بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى للهجر والضرر وان عليها العدة الشرعةي اعتبارا من تاريخه 
ادناه وانها ال تحل لك اال بعقد ومهر جديدين ما لم تكن مســبوقة منك بطلقتين وضمنتك الرســوم 
والمصاريف القانونية ومبلغ خمسة وعشرين دينارا اردنيا اتعاب محاماة لوكيل المدعية حكما غيابيا 
قابال لالعتراض واالستئناف وتابعا له موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة االستئناف الشرعية 
الموقرة وعليه صار تبليغك ذلك افهم علنا تحريرا في 29/رجب لسنة 1438هـ وفق 2017/4/26م. 

قاضي الخليل الشرعي 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

5/9 د

5/9 د

محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2015/359 مدني 

محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2016/1169 مدني 

اعالن تبليغ حكم  بالنشر صادر عن محكمة صلح رام اهللا 
الى المدعى عليه: سامية بدر عبد الشكور الرشق ومجهول محل االقامة حاليا. 

اود اعالمــك بــان محكمة صلــح رام اهللا اصدرت ضدك حكــم في القضية المدنية رقــم 2015/359 
والمقامة عليك من المدعية شركة كهرباد محافظة القدس / رام اهللا بواسطة وكيلها المحامي احمد 

نمر / رام اهللا واخرون وهذا نصه: 
الحكم 

وفي القانون 
وحيث ان عقد توريد الخدمة من العقود الملزمة للجانبين وحيث انه يقع في ذمة كل طرف الوفاء بما 
ألزم به نفسه وحيث ان الوفاء بثمن ما يستهلك من خدمة الكهرباء يقع على عاتق وذمة المدعى عليها 
في هذه الدعوى فان المدعى عليها والحالة هذه تكون ملزمة بدفع مبلغ 5963 شيكل للجهة المدعية. 
اما ما زاد على ذلك المبلغ فال تجد المحكمة له اساسا قانونيا حيث ان الجهة المدعية قد ضمنت طلباتها 
(الحكم بالفائدة القانونية) واضافتها على الثمن المدعى به، وذلك ان الفائدة اما ان تكون قانونية يقرها 
المشرع بنص خاص واما رضائية يحكمها العقد وحيث ان القانون لم يرتب الفائدة على هذا النوع من 
الدين وكذلك وحيث ان العقد قد خال من ذلك ايضا، وال يوجد اتفاق بين اطراف الدعوى يقضي بسريان 

الفائدة فتكون مطالبة الجهة المدعية بالحكم بالفائدة ال تتفق وصحيح القانون. 
وتأسيسا على ما تقدم 

تقرر المحكمة 
الــزام المدعى عليها بدفع مبلغ (5963) شــيكل للجهة المدعيــة ورد الدعوى فيما جاوز ذلك وتضمين 
المدعى عليها الرســوم بنســبة المبلغ المحكوم بــه الى المبلغ المدعى بــه والمصايف وثالثون دينار 

اتعاب محاماة. 
حكما حضوريا صدر وتلي علنا وافهم في 2016/9/26 

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 

اعالن تبليغ حكم  بالنشر صادر عن محكمة صلح رام اهللا 
الى المدعى عليه: »ماريا فاطمة« صبحي محمد سعادة - الجيب ومجهول محل االقامة حاليا. 

أود اعالمــك بــان محكمة صلح رام اهللا اصــدرت ضدك حكم في القضية المدنيــة رقم 2016/1169 
والمقامة عليك من المدعية شركة كهرباء محافظة القدس / رام اهللا بواسطة وكيلها المحامي احمد 

نمر / رام اهللا واخرون وهذا نصه: 
الحكم 

المحكمة 
بالتدقيــق فــي الئحة الدعوى والبينات المقدمــة فيها فان المحكمة تجد ان الجهــة المدعية قد اقامت 
دعواها في مواجهة المدعى عليها على سند من القول بان لها حق امتياز توريد الطاقة الكهربائية في 
منطقة ادارة المدعى عليه حيث زودتها بالخدمة الكهربائية التي تحمل اشتراك رقم (209400066). 
وبتدقيــق المحكمــة في البينات المقدمة مــن الجهة المدعية والتي لم تدحض بأيــة بينة اخرى فقد 

ثبت للمحكمة ما يلي: 
اوال: بتدقيــق المحكمــة في المبــرز م/2 تجد عقد توريد الطاقة الكهربائيــة للخدمة موضوع الدعوى 
مسجل باسم »شاكر عثمان سعادة« وهو من تعاقد مع الجهة المدعية من خالل عقد التوريد الموقع 

بتاريخ 1994/10/24 لغايات تزويده بخدمة التيار الكهربائي. 
ثانيا: وبتدقيق المحكمة بالمبرز م/3 تجد كشف استهالك بين المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها 
كبدل استهالك للكهرباء عن رقم الخدمة موضوع الدعوى هو (11263 + 4418 فوائد تأخير = 15681) 

شيكال فانه يثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعي عليها بالمبلغ المدعى به. 
ثالثا: بتدقيق المحكمة بالمبرز م/4 وهو عبارة عن تقرير تفتيش واستفادة تجد المحكمة ان المدعى 
عليها هي المســتفيدة من التيار الكهربائي وتســتهلك تيار الخدمة المقدمة من قبل شــركة كهرباء 

القدس مما يجعل ذمتها مشغولة للشركة المدعية بهذا المبلغ. 
وعليــه وحيــث ان البينة المقدمة من الجهة المدعية لم يقدم ما يدحضها او يناقضها وتصلح اساســا 

للحكم بالمبلغ المترصدة في ذمة المدعى عليها. 
لذلك 

وتأسيســا على ما تقدم حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها (»ماريا فاطمة« صبحي محمد سعادة / 
الجيب) بدفع مبلغ (15681) خمســة عشــر الفا وستمائة وواحد وثمانون شيكال للجهة المدعية (شركة 
كهرباء محافظة القدس - رام اهللا) مع تضمينه الرسوم والمصاريف وعشرون دينار اردني اتعاب محاماة. 
حكمــا حضوريــا قابــال لالســتئناف صدر وتلي علنا باســم الشــعب العربــي الفلســطيني وافهم في 

 .2016/12/8
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

5/9 د
دائرة تنفيذ الخليل 

الرقم: 2017/1090 

ورقة اخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل 
في القضية التنفيذية 2017/1030 

الــى المحكــوم عليــه: وســيم محمد محمــود العطاونــة من بيــت كاحل - وســط البلد حامــل هوية 
(850427774) ومجهول محل االقامة حاليا. 

ليكــن معلومــا لديــك انه وبموجــب المــادة (10) من قانــون التنفيذ الفلســطيني قد تقــرر وبتاريخ 
(2017/3/27) اشــعارك انــه وبتاريــخ (2017/3/5) قامت المحكوم لها: شــركة اكاد للتمويل والتنمية 
المساهمة الخصوصية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها سمير نظمي البرغوي وكيلها المحامي ماهر 

قطوف وبطرح السند التنفيذي وهو عبارة عن كمبيالة عدد (1). 
العملة  القيمة   تاريخ االستحقاق   التسلسل   
دوالر    8698 حين الطلب       1

حيث سجلت لدينا تحت رقم (2017/1090) تنفيذ الخليل. 
لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل او من تنيبه عنك في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر 
هذا االخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقك حسب االصول. 

مأمور تنفيذ الخليل 
جمال دودين 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

5/9 د
دائرة تنتفيذ الخليل

الرقم: 2016/2581

ورقة اخبار تنفيذي صادره عن دائرة تنفيذ الخليل في 
القضية التنفيذية 2016/2581

الى المحكوم عليه: اســحق عايش محمد ابو ميالة / الخليل - حارة ابو ســنينه - خلة ابو عصا بالقرب 
من مدرسة وصايا الرسول - ومجهول محل االقامة حاليا.

ليكن معلوما لديك انه وبموجب المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني قد تقرر وبتاريخ 2017/5/3 
اشــعارك انه بتاريخ 2017/3/6 قام المحكوم له: غازي محمود حســن يونس ازغير بواســطة ممثله 
القانوني وكيله المحامي حاتم ملحم من الخليل بطرح الدعوى المدنية رقم 2014/139 الصادر عن 
محكمة صلح الخليل بتاريخ 2015/11/24 والمتضمن الحكم بازالة المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب 
بــه وقدره 12000 شــيقل، والــزام المدعى عليهما بــاداء المبلغ للجهة المدعيــة بالتضامن والتكافل 
وتضمينها الرسوم والمصاريف 694 شيقل وخمسون دينار اتعاب محاماة حيث سجلت لدينا تحت رقم 

2016/2581 تنفيذ الخليل.
لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل او من تنيبه عنك في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر 
هذا االخبار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقك حسب االصول.

مأمور تنفيذ الخليل
غسان البكري

5/9 د
   دولــة فلسطيــن

وزارة المالية 

مديرية ضريبة االمالك

الرقم: 2017/25

يعلن الطالع العموم بانه قد تقدم الى دائرة ضريبة االمالك بيت لحم
هوية رقم: 922787460. السيد: مشهور عيسى حسن الوحش.  

وذلك بصفته وكيال خاصا عن (حســن+ محمد) اوالد «جمعه عبد اهللا الوحش» بموجب وكالة خاصة 
صادرة عن سفارة دولة فلسطين في االردن.

سجل رقم: 1730 صفحة: 2017/55 بتاريخ : 2017/4/19.
القطعة: (99+91+89+76+128)+(443). للحوض رقم: 14+4  

من اراضي: عرب التعامرة. الكائنة بموقع: جوفة عزيز + المالحة.  
و: جمعه عبد اهللا الحسن الوحش. اسم المالك: جمعه عبد اهللا الوحش. 

المساحة: 4800متر مربع + 14000 متر مربع + 2200 متر مربع + 9000 متر مربع.
و: 2500 متر مربع + 8000 متر مربع.

وذلك من اجل عمل اخراج قيد فمن له اعتراض عليه التقدم الى دائرة ضريبة االمالك في بيت لحم 
خــالل مــدة اقصاهــا 15 يوما من تاريخ نشــر هذا االعالن. وبخالف ذلك ســوف يتم الســير باجراءات 

الملف حسب االصول.

مدير دائرة ضريبة االمالك بيت لحم

«النيابة العامة» تشارك في مؤتمر 
للقانون الدولي االنساني في الكويت

رام اهللا- الحياة الجديدة- شاركت النيابة 
العامة في اعمال المؤتمر الدولي السابع 
للقانون الدولي االنساني، الذي عقد على 

مدار ثالثة ايام في دولة الكويت.
رئيــس  العامــة  النيابــة  عــن  وشــارك 
نيابة رام اهللا عــالء التميمي، باإلضافة 
لمشــاركة قضاة محاكــم واعضاء نيابة 
عامة واعضاء السلك الدبلوماسي وافراد 
من القوات المسلحة على مستوى اقليمي 
ودولي واللجنة الدولية للصليب االحمر.

وهــدف المؤتمــر الــى «تعزيــز الجهود 
الرامية الى تعميق الوعي بمبادئ القانون 
الدولــي االنســاني وقواعــده وتدعيــم 
تدريــب الفئات المعنية بــه حتى يصبح 
القانــون اكثــر فاعليــة والــزم احترامــاً 

وتطبيقاً».
وافتتح وزير العدل وزير الدولة لشــؤون 
االمة الكويتي فالح العزب اعمال المؤتمر، 
مبيناً في كلمته ان المجتمع الدولي يمر 
بتوتر وصراعات بين بعض الدول وداخل 
بعضهــا، وقد تصاعد الــى مرحلة النزاع 
المســلح االمر الذي يدعــو الى االهتمام 
بقواعد القانون الدولي االنســاني، فيما 
يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 
والممتلــكات الثقافية وتقييد حق اختيار 

االســاليب والوســائل المســتخدمة في 
القتال وقواعد معاملة االسرى.

وبين التميمي أن دولة فلسطين انضمت 
والمؤسســات  المنظمــات  للعديــد مــن 
الدوليــة واالقليميــة المعنيــة بتطبيــق 
قواعد القانون الدولي االنســاني وصوالً 
الى االنضمام لمحكمة الجنايات الدولية، 
«ايماناً من دولة فلسطين وقيادتها بعدالة 
القضيــة في ظــل االنتهــاكات اليومية 
المستمرة من قبل االحتالل االسرائيلي 
بحــق البشــر واالرض والشــجر وبنــاء 
المســتوطنات وجدار الفصل العنصري 
واالنتهاك االخير والمستمر بحق االسرى 
البواسل الذين يخوضون اضراب الكرامة 

داخل سجون االحتالل».
واكــد التميمي اهتمــام النيابــة العامة 
ممثلة بالنائب العام المستشــار د. احمد 
براك على ان تتفق وتنســجم االجراءات 
والقوانيــن المطبقة في فلســطين مع 
قواعد ومعايير القانون الدولي االنساني، 
ناقــال في الوقت نفســه شــكر وتحيات 
النائــب العام ومعهــد التدريب القضائي 
الفلسطيني على استضافة دولة الكويت 
الشــقيق العمال هذا المؤتمــر وتمثيل 

فلسطين خالل اعماله.

«القدس المفتوحة» 
تشارك بمؤتمر في تركيا

رام اهللا- الحياة الجديدة- شــاركت جامعة القدس المفتوحة، 
ممثلــة بمدير فرع الخليل الدكتــور نعمان عمرو، في مؤتمر 
الســالمة والتنمية الرابع، الذي نظمتــه جامعة كيريك قلعة 
التركية. والتقى عمرو على هامش المؤتمر، رئيس الجامعة 
التركية، وناقشا ســبل تفعيل االتفاقية الموقعة سابقاً بين 
الجامعتين، وتأكيد ضرورة تنفيذها من خالل دائرة العالقات 
الخارجيــة في الجامعــة.  وألقى عمرو محاضرة أمام عدد من 
المهتميــن والباحثين والطلبة، حول الشــواهد العثمانية في 
الخليل فــي نهاية العهد العثماني، كما قدم ورقة علمية في 

المؤتمر حول أزمة الهوية في الشرق األوسط.
وبحث مع مدير مركز الدراســات الشــرق أوسطية في جامعة 
كيرك قلعــة الدكتور إبراهيم مازمــان، مجموعة من األمور 
أولها ســبل تفعيل االتفاقية الموقعة بين الطرفين، والعمل 
على تنفيذ برامج تعليمية مشتركة للطلبة من الجامعتين في 
مجال التاريخ والسياسة واللغة العربية، لكي يتعلم الطلبة في 
هذا البرنامج التاريخ والجغرافيا واللغة العربية عن فلسطين 

والعالقات الفلسطينية التركية والحضارة اإلسالمية.
كما بحث التعاون في إطار البحث العلمي المشترك من خالل 
أبحاث مشــتركة أو مشــاريع يتــم تقديمها للجهــات التركية 
الرسمية. وركز الدكتور مازمان على ضرورة تبادل الباحثين 
حتى يتسنى للطرفين االستفادة من بعض المدرسين وتقديم 
االستفادة من خبرات بعضهما، وليمارس المدرسون األتراك 
اللغة العربية. كما تم نقاش إمكانية استقبال جامعة القدس 
المفتوحة أربعة طلبة أتراك من تخصص اللغة العربية لمدة 

فصل دراسي.

جامعة القدس تمنح طالبا درجة 
الماجستير في القانون العام 

الحياة  المحتلة-  القدس 
الجديــدة- منحــت كلية 
فــي  العليــا  الدراســات 
فــي  القــدس  جامعــة 
أبوديــس، امــس، درجة 
لــب  للطا جســتير  لما ا
ســليم  جميــل  حســن 
فــي القانــون العام، عن 
رســالته التي جاءت تحت 
عنوان : سلطات القاضي 
وتناولــت  الدســتوري.  
لتحليــل  با ســة  ا ر لد ا
المقارن سلطات القاضي 
االصليــة  لدســتوري  ا
والتقديريــة  والتبعيــة 
القانــون  فــي  الــواردة 
ن  نــو قا و ســي  سا ال ا
الدســتورية  المحكمــة 
العليــا، والفقة والقضاء 

وفقه القضاء. 
وتعرضت الدراسة للنظام 
ت  لســلطا نــي  نو لقا ا
القاضي الدســتوري من 

العامــة  الشــروط  حيــث 
الواردة في قانون السلطة 
القضائية، لتولي وظيفة 
وط  للشــر و ء  لقضــا ا
الخاصة بشخص القاضي 
لقانون  وفقا  الدســتوري 
الدســتورية  المحكمــة 
العليا، كما ناقشت الدراسة 
اثــار ممارســة القاضــي 
لســلطاته.  الدســتوري 
ســة  ا ر لد ا خلصــت  و
الــى عــدد مــن النتائــج 
لجــة  لمعا لتوصيــات  وا
قانــون  فــي  لثغــرات  ا

الدســتورية  المحكمــة 
العليا، وال سيما المتعلقة 
وكذلك  باالختصاصــات، 
الشروط المتعلقة بتعيين 
القضــاة، وباثــر االحكام 
الدستورية على السلطات 
واالفــراد.  وتكونت لجنة 
المناقشة من الدكتور عبد 
الملك الريماوي، مشــرفاً 
المستشار  ومن  ورئيساً، 
الدكتور رفيق ابو عياش 
والدكتور  داخلياً،  مناقشاً 
فــراس ملحم من جامعة 
بير زيت، مناقشاً خارجياً.


