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دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا
الرقم: 2016/1177   مدني- التاريخ:2017/5/16 

دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية
محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2013/3054   مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر صادرة عن محكمة بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2016/1177
الى المدعى عليه: شركة المقاول العربي المساهمة الخصوصية - رام اهللا

يقتضي حضوركما الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2017/7/13 الســاعة التاســعة والنصف صباحا للنظر 
في الدعوى المدنية رقم 2016/1177، التي اقامها عليكم المدعي: شــركة النمر للسيراميك المساهمة 

الخصوصية بواسطة وكيله المحامي براء مخو وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
المدعية: شركة النمر للسيراميك المساهمة الخصوصية المحدودة / رام اهللا.

وكالؤهــا المحامون عميد عناني وشــاكر دار علي ومحمد دحادحة وبــراء مخو ويم تميمي وفدوى قطوم 
«مجتمعين و/او منفردين» رام اهللا - االرسال - عمارة العبسي - الطابق السابع.

المدعى عليها: شركة المقاول العربي المساهمة الخصوصية المحدودة / رام اهللا، والمسجلة لدى مراقب 
الشركات بواسطة المفوض عنها بالتوقيع صالح الدين عبد اللطيف.

وعنوانها للتبليغ: البيرة/عمارة السلوادي/شارع نابلس/الطابق5.
موضوع الدعوى: مطالبة مالية بمبلغ 34062 اربعة وثالثون الف واثنان وستون دوالر امريكي.

الئحة واسباب الدعوى
اوال: المدعية هي شركة مساهمة خصوصية محدودة ومسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة االقتصاد 
الوطنــي تحــت الرقم 562435636 تعمل في مجال بيع وشــراء وتوريد بورســالن/بالط حســب غاياتها 

المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الداخلي.
ثانيا: بتاريخ 2011/3/6 تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بيع وتوريد بورســالن/بالط 
وســيراميك بقيمة 183920 مائة وثالثة وثمانون الف وتسعمائة وعشرون دوالر امريكي، على ان تقوم 

المدعية بتوريد كافة انواع بالط البورسالن والسيراميك للمدعى عليها.
ثالثا: قامت المدعيى بتنفيذ كافة االلتزامات المترتبة بذمتها بموجب االتفاقية المذكورة اعاله وقامت بتوريد 
البالط/البورسالن والسيراميك بالكم والنوع المتق عليه فيما بينهم، وبكامل المبلغ المذكور اعاله ، كما 

والتزمت المدعى عليها في دفع جزء من المبالغ المترتبة عليها للمدعية.
رابعــا: بنــاء على طلب المدعى عليها، فقد قامت المدعية بتوريد كميات من البالط/البورســالن اكبر من 

الكميات المتفق عليها في االتفاقية المذكورة اعاله.

خامســا: قامت المدعى عليها بســداد جزء من المبالغ المستحقة فقي ذمتها لصالح المدعية اال انه تبقى 
في ذمتها مبلغ وقدره 34062 اربعة وثالثون الف واثنان وستون دوالر امريكي، والتي بدورها تمثل ثمن 

البضاعة الموردة/ المباعة الى المدعى عليها بموجب االتفقاية المذكورة اعاله.
سادســا: طالبــت المدعيــة المدعى عليها مرارا وتكــرارا بضرورة دفع المبلغ المســتحق / المترتب بذمته 
والبالــغ مجموعــه 34062 اربعة وثالثون الف واثنان وســتون دوالر امريكي، اال ان المدعى عليها ممتنعة 

عن الدفع دون وجه حق و/او مسوغ قانوني و/او واقعي سليم مما اضطر بالمدعي القامة هذه الدعوى.
الصالحية: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظرا لقيمتها ومكان نشوء االلتزام.

الطلــب: لما تقدم من اســباب ولمــا تراه محكمتكم الموقرة من اســباب اخرى فــان المدعية تلتمس من 
محكمتكم ما يلي:

1- تبليغ المدعى عليها شــركة المقاول العربي و/او وكيلها نســخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها وتعين 
موعد جلسة ودعوتها للمحاكمة حسب االصول والقانون.

2- غب المحاكمة وثبوت الحكم بالزام المدعى عليها بدفع المبالغ المســتحقة في ذمتها والبالغة 34062 
اربعة وثالثون الف واثنان وستون دوالر امريكي، باالضافة للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

مع االحترام
المرفقات:

1- وكالة خاصة.
2- حافظة مستندات المدعية.

ويمكنكمــا الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق ادعوى. ويتوجب عليكما تقديم الئحة جوابية 
خالل خمســة عشــر وما من تاريخ تبليغكما بالنشــر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 واذا لم تحضرا او ترسال وكيال عنكما سوف يتم 

السير في الدعوى وفق احكام القانون.

 زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا

اعالن تبليغ حكم بالنشر صادر عن محكمة صلح رام اهللا
الى المدعى عليهم: 1- خديجة نعمة الملقبة نعمة حســن مفلح الطويل 2- ســمر محمد ابراهيم العابد 
3- ابراهيــم محمــد ابراهيم العابد 4- نجمة محمد ابراهيم العابد 5- نجمة احمد عياش 6- صفاء محمد 
ابراهيم العابد 7- نعمة حســين حســن غانم 8- نعمة حسين حســن غانم 9- رامي محمد فالح الطويل 

10- ريما محمد فالح الطويل - البيرة.
اود اعالمكــم بــان محكمــة صلح رام اهللا اصــدرت ضدكم حكما في القضية المدنيــة رقم 2013/3054 
والمقامــة عليكــم من المدعي زيــاد محمد هديوي ثوابتة / رام اهللا وكيله المحامي ليث حســن الدحلة / 

رام اهللا السلوادي وهذا نصه: 
الحكم

الصــادر عــن محكمة صلــح رام اهللا بصفتهاالحقوقيــة المأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باســم 
الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: القاضي السيد اسعد سعيد الشنار.
كاتب الضبط: فاطمة حمدان.

المدعي: زياد محمد هديوي ثوابته / رام اهللا - طيرة رام اهللا. وكيله المحامي : ليث حسن الدحلة / رام اهللا.
المدعي عليهم: 1- خديجة نعمة الملقبة نعمة حسن مفلح الطويل / البيرة ، 2- سمر محمد ابراهيم العابد/

البيرة 3- ابراهيم محمد ابراهيم العابد/البيرة 4- نجمة محمد ابراهيم العابد/البيرة 5- نجمة احمد عياش 
/البيرة 6- صفاء محمد ابراهيم العابد/البيرة 7- نعمة حســين حســن غانم/البيرة  8-  رامي محمد فالح 
الطول/البيرة  9- ريما محمد فالح الطويل/ البيرة. وموضوع الدعوى: قسمة مال غير منقول وازالة شيوع.

الوقائع
تقدم المدعي ومن خالل وكيله بالئحة دعواه الى هذه المحكمة بتاريخ 2013/12/30 حيث تضمنت ما يلي:

1- المدعي يملك 17532900 ســبعة عشر مليون وخمسمائة واثنان وثالثون وتسعمائة حصة من اصل 
20528640 عشرون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة واربعون حصة وذلك في قطعة 

االرض رقم 50 حوض رقم 10 موقع االذاعة من اراضي البيرة.
2- تملك المدعى عليها االلولى 813780ثمانمائة وثالثة عشــر الف وســبعمائة وثمانون حصة من اصل 
20528640 عشرون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة واربعون حصة بيينما يملك كل 
مــن المدعــى عليهما الثانية والثالث 203742 مائتان وثالثة الف وســبعمائة واثنــان واربعون حصة لكل 
واحد منهم من اصل 20528640 عشــرون مليون وخمســمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة واربعون 
حصة وتملك المدعى عليها الرابعة 101871 مائة وواحد الف وثمانمائة وواحد وسبعون حصة من اصل 
20528640 عشــرون مليون وخمســمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة واربعون حصة وتملك المدعى 
عليها الخامســة 20790 عشــرون الف وســبعمائة وتســعون حصة من اصل 20528640 عشرون مليون 
وخمسمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة واربعون حصة وتملك المدعى عليها السادسة 24255 اربعة 
وعشرون الف ومئتان وخمسة وخمسون حصة من اصل 20528640 عشرون مليون وخمسمائة وثمانية 
وعشرون الف وستمائة واربعون حصة وتملك المدعى عليها السابعة 203445 مئتان وثالثة الف واربعمائة 
زخمسة واربعون حصة من اصل 20528640 عشرون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة 
واربعون حصة ويملك المدعى عليه الثامن 949410 تســعمائة وتســع واربعون الف واربعمائة وعشــرة 
حصص من اصل 20528640 عشــرون مليون وخمســمائة وثمانية وعشــرون الف وســتمائة واربعون 
حصةوتملك المدعى عليها التاسعة 474705 اربعمائة واربع وسبعون الف وسبعمائة وخمسة حصة من 
اصل 20528640 عشرون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة واربعون حصة كما هو وارد 

في سند التسجيل للقطعة المذكورة.
3- حاول المدعي قسمة العقار محل هذه الدعوى مع المدعى عليهم قسمة رضائية اال ان محاولته بائت 

بالفشل بسبب تمنعهم ورفضهم لذلك وان القسمة اصبحت غير ممكنه اال قضائيا.
4- يرغب المدعي نتيجة هذا االمر بقسمة العقار وازالة الشيوع به الن بقائه كذلك يلحق به ضرار محققا.

5- الدعوى من اختصاص المحكمة الموقرة نظرا لطبيعتها ومكان العقار.
الطلب: يلتمس المدعي تبليغ المدعى عليهم نســخة عن الئحــة الدعوى وغب المحاكمة واالثبات الحكم 
بقســمة العقار موضوع الدعوى بموجب قانون تقســيم االموال غير المنقولة المشــتركة رقم 48 لسنة 

1953 وبالنتيجة تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
االجراءات

بالمحاكمــة الجاريــة علنا وفي جلســة 2014/4/6 تــم محاكمة المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم حســب 
االصــول وفــق احكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمــات المدنية والتجارية النافذ وعدم حضورها او 
حضورهم من ينوب عنهم وعدم تقديم الئحة جوابية. ومن ثم كرر وكيل المدعي الئحة الدعوى وقدم 
بينته وهي عبارة عن سند تسجيل لقطعة االرض موضوع الدعوى حيث ابرز وميز بالحرف م/1 والتمس 
انتــداب الخبير المســاح محمود معالي حيث نودي على الحبيــر المتواجد في المحكمة وتم اقهامه المهمة 
الموكلة اليه فقبلها. وفي جلســة 2015/3/1 تم االنتقــال الى رقبة العقار موضوع الدعوى لغايات اجراء 
الكشف الحسي وفق متطلبات القانون. وفي جلسة 2015/3/19 قدم الخبير التقرير المعد من قبله حيث 
ابدى وكيل المدعي رغبة موكله في شراء حصص المدعى عليهم االمر الذي رفضته المحكمة وفي جلسة 
2015/6/10 قدم وكيل المدعي بينته المتمثلة في صورة ســند تســجيل قطعة االرض رقم 50 حوض 
10 من اراضي البيرة وتقرير كشف وتخمين صادر عن المساح المرخص محمود معالي ومخطط مساحة 
لقطعة االرض موضوع الدعوى منظم من كتب البراق للمساحة وصورة عن مخطط موقع تنظيمي صار 
عن بلدية البيرة قسم الهندسة حيث ابرزت تلك المبرزات وميزات على التوالي بال حرف م/1 م/4 وبذلك 
ختم وكيل المدعي بينته وترافع قائال ســند للبينة المقدمة فانني التمس من المحكمة الحكم حســب ما 

جاء في الئحة الدعوى بعد ذلك قررت المحكمة اقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم . وفي جلســة 
2015/7/5 اختتمت اجراءات المحاكمة بتالوة الحكم علنا.
المحكمة

بالتدقيق قي الئحة الدعوى المقدمة من قبل المدعي والبينات المقدمة فيها فان المحكمة تجد ما يلي:
اوال: ان موضوع هذه الدعوى يتمثل في ازالة شيوع بين المدعي زياد محمد هديوي ثوابته والمدعى عليهم: 
1- خديجة نعمة الملقبة نعمة حســن مفلح الطويل / البيرة ، 2- ســمر محمد ابراهيم العابد/البيرة 3- 
ابراهيم محمد ابراهيم العابد/البيرة 4- نجمة محمد ابراهيم العابد/البيرة 5- نجمة احمد عياش /البيرة 
6- صفاء محمد ابراهيم العابد/البيرة 7- نعمة حسين حسن غانم/البيرة  8-  رامي محمد فالح الطول/

البيرة  9- ريما محمد فالح الطويل/ البيرة.
في قطعة االرض موضوع الدعوى رقم 50 من الحوض 10 موقع االذاعة من اراضي البيرة.

ثانيا: لقد تم اجراء محاكمة المجعى عليهم حضوريا وبالتالي لم يتقدموا بالئحة جوابية وال اية بينة.
ثالثا: ان بينة المدعي في هذه الدعوى تمثلت في المبرز م/1 وهو عبارة عن سند تسجيل لقطعة االرض 
موضــوع الدعــوى قطعة رقم 50 من الحوض 10 موقــع االذاعة من اراضي البيرة اضافة الى المبرز م/2 
وهو عبارة عن تقرير الخبير المســاح المرخص محمود معالي والمبرز م/3 وهو مخطط مســاحة خاص 
بقطعــة االرض موضــوع الدعوى منظم من قبل الخبير من خالل مكتب البراق للمســاحة وكذلك المبرز 

م/4 وهو عبارة عن مخطط تنظيمي صادر عن قسم الهندسة في بلدية البيرة.
رابعا: المحكمة من خالل التدقيق في تلك البينات تجد ان المبرز م/1 وهو عبارة عن سند تسجيل قطعة 
االرض موضوع الدعوى الصادر عن سلطة االراضي ومن خاله يتبين ان المدعي والمدعى عليهم شركاء 
علــى الشــيوع في قطعــة االرض موضوع الدعوى حيث يملك المدعي 17532900 ســبعة عشــر مليون 
وخمســمائة واثنان وثالثون وتســعمائة حصة من اصل 20528640 عشرون مليون وخمسمائة وثمانية 
وعشــرون الف وســتمائة واربعون حصة وذلك في قطعة االرض رقم 50 حوض رقم 10 موقع االذاعة 

من اراضي البيرة.
2- تملك المدعى عليها االلولى 813780ثمانمائة وثالثة عشــر الف وســبعمائة وثمانون حصة من اصل 
20528640 عشرون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة واربعون حصة بيينما يملك كل 
مــن المدعــى عليهما الثانية والثالث 203742 مائتان وثالثة الف وســبعمائة واثنــان واربعون حصة لكل 
واحد منهم من اصل 20528640 عشــرون مليون وخمســمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة واربعون 
حصة وتملك المدعى عليها الرابعة 101871 مائة وواحد الف وثمانمائة وواحد وسبعون حصة من اصل 
20528640 عشــرون مليون وخمســمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة واربعون حصة وتملك المدعى 
عليها الخامســة 20790 عشــرون الف وســبعمائة وتســعون حصة من اصل 20528640 عشرون مليون 
وخمسمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة واربعون حصة وتملك المدعى عليها السادسة 24255 اربعة 
وعشرون الف ومئتان وخمسة وخمسون حصة من اصل 20528640 عشرون مليون وخمسمائة وثمانية 
وعشرون الف وستمائة واربعون حصة وتملك المدعى عليها السابعة 203445 مئتان وثالثة الف واربعمائة 
زخمسة واربعون حصة من اصل 20528640 عشرون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة 
واربعون حصة ويملك المدعى عليه الثامن 949410 تســعمائة وتســع واربعون الف واربعمائة وعشــرة 
حصص من اصل 20528640 عشــرون مليون وخمســمائة وثمانية وعشــرون الف وســتمائة واربعون 
حصةوتملك المدعى عليها التاسعة 474705 اربعمائة واربع وسبعون الف وسبعمائة وخمسة حصة من 
اصل 20528640 عشرون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة واربعون حصة كما هو وارد 

في سند التسجيل للقطعة المذكورة.
خامســا: ان المحكمة وبتدقيق الخبير المســاح محمود معالي المبرز م/2 تجد انه ورد فيه في البند رقم 
3 ان قطعة االرض موضوع الدعوى والتي مســاحتها الكلية 602 متر مربع غير قابلة للقســمة بالنســبة 

.B الصغر حصة فيها في منطقة
وبتطبيــق حكــم القانون على تلك الواقعة وبالرجوع الى قانون تقســيم االموال فــي المنقولة رقم 48 
لســنة 1953 تجد المحكمة ان المادة 2 فقرة 2 منه نصت على انه (يزال الشــيوع في المال غير المنقول 
بتقســيمه بين الشــركاء اذا كانت المنفعة المقصوده منه ال تفوت بالقســمة واذا كان غير قابل للقسمة 

يزال الشيوع فيه ببيعه بالمزاد).
وعليه

فان المحكمة تقرر الحكم بما يلي:
اوال: ازالــة الشــيوع بقطعة االرض موضــوع الدعوى رقم 502 من الحوض 10 مــن اراضي البيرة وذلك 
ببيعها بالمزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ على ان يوزع الثمن بين الشركاء في قطعة االرض موضوع 

الدعوى كل حسب حصته بسند التسجيل.
ثانيا: عمال باحكام المادة 12 من قانون تقســيم االموال غير المنقولة الحكم بالزام الشــركاء في قطعة 
االرض موضــوع الدعــوى بدفع الرســوم والمصاريف وخمســون دينار اتعاب المحاماة كل حســب حصته 

بسند التسجيل.
حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابال لالستئناف وافهم بتاريخ 2015/7/5.

وعمال باحكام المادة 193 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يجوز 
لكم تقديم اســتئناف خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ تبليغكم بالنشــر وبعكس ذلك يصار باالجراءات 

وفق احكام القانون.

 هيام الشيخ قاسم

رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

5/23 د

5/23 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

5/23 د

5/23 د

محكمة بداية رام اهللا

الرقم: 2017/348 مدني

محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/538 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/348

الى المدعى عليه: 1- جمال موسى فايز اسعد 2- فرج عزيز جودة حامد - رام اهللا.
يقتضــي حضوركما الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2017/9/11 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/348، التي اقامها عليكما المدعي: بشــير نعيم جريس الكونه بواســطة 

وكيله المحامي اندراوس ساحلية وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
موضــوع الدعوى: ابطال و/الغاء و/او  فســخ البيع والغــاء الصفقة العقارية الغير منتهية والتي تحمل 
الرقم 3229/ج/2011 وفسخ والغاء طلب البيع وعقد البيع الذي تم في الصفقة العقارية الغير منتهية 
المذكــورة اعــاله والمتعلقة في قطعــة االرض رقم 140 حوض رقم 12 حوض الخلة الشــمالية من 

اراضي الطيبة قضاء مدينة رام اهللا.
قيمة الدعوى: 15000 دينار اردني لغايات الرسم فقط.

الئحة واسباب الدعوى
1- المدعي بالصفات المذكورة اعاله هو المالك والمتصرف القانوني لكامل قطعة االرض رقم 140 

حوض رقم 12 حوض الخلة الشمالية من اراضي الطيبة قضاء مدينة رام اهللا.
2- بتاريخ 2011/9/19 قام المدعي بصفاته المذكورة اعاله بفتح صفقة عقارية لصالح المدعى عليهما 
وان هذه الصفقة العقارية تحمل الرقم 3229/ج/2011 وان هذه الصفقة العقارية تتعلق ببيع كامل 

قطعة االرض لصالح المدعى عليهما بالتساوي.
3- اتفق المدعي مع المدعى عليهما على ان يقوم المدعى عليهما بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه 

من ثمن قطعة االرض موضوع الدعوى عند فتح الصفقة العقارية.
4- ان المدعــى عليهمــا لم يقومــوا بااليفاء بالتزام المترتب في ذمتها ولــم يقوموا بدفع ثمن قطعة 
االرض رغم مراجعة المدعى لهما اكثر من مرة وبقيت الصفقة العقارية غير منتهية منذ عام 2011 

وحتى هذه اللحظة.
5- ان اســتمرار الصفقة العقارية على هذه الحال وابقائها بصورة غير منتهية وعدم تمكن المدعي 
مــن التصــرف في قطعة االرض موضوع الدعــوى يؤدي الى الحاق اكبر الضرر فــي المدعي كون ان 
المدعــي وحتى هذه اللحظة ومنذ تاريخ فتــح الصفقة العقارية لم يحصل على حقوقه بقبض ثمن 

قطعة االرض موضوع الدعوى.
6- ان المدعي يرغب بالغاء الصفقة العقارية الغير منتهية والتي تحمل الرقم 3229/ج/2011 واعتبارها 

كان لم تكن كون ان المدعى عليهما لم يقوموا بدفع ثمن قطعة االرض موضوع الدعوى.
الصالحية: لمحكمتكم صالحية البت والنظر في هذه الدعوى.

ويمكنكما الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق ادعوى. ويتوجب عليكما تقديم الئحة جوابية 
خالل خمسة عشر وما من تاريخ تبليغكما بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 واذا لم تحضرا او ترســال وكيال عنكما 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 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/538

الــى المدعــى عليهم: 1- بطرس جريس يوســف رفيدي، 2- فؤاد جريس يوســف رفيــدي 3- جورج 
جريس يوسف رفيدي 4- نديمة بطرس جريس رفيدي 5- ميالدة بطرس جريس رفيدي 6- هيالنة 
بطــرس جريــس رفيدي 7- قنوع بطرس جريس رفيدي 8- مريم بطــرس جريس رفيدي - رام اهللا 

- مجهولين محل االقامة.
يقتضــي حضوركــم الى محكمة صلــح رام اهللا يوم 2017/7/6 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/538، التي اقامها عليكم المدعي: فضل علي نمر حماد/رام اهللا بواسطة 
وكيله المحامي اندراوس ســاحلية /رام اهللا بدعوى موضوعها قســمة وزالة شــيوع وجاء في اســباب 

الئحة الدعوى ما يلي:
1- يملك المدعي باالشتراك مع الجهة المدعى عليها خمسمائة وستة وسبعون حصة من اصل ستمائة 
واثنان وسبعون حصة في قطعة االرض رقم 36 حوض رقم 19 حي رقم 31/1 من اراضي مدينة رام 

اهللا وتعادل هذه الحصص مساحة 366 متر مربع من 405 متر مربع.
2- ان العقار موضوع هذا االدعاء من نوع الملك وفي هذ الصدد يحتفظ المدعى عليه بحقه في الحصول 
على سند تسجيل من الجهة الرسمية وهي دائرة اراضي مدينة رام اهللا من خالل محكمتكم الموقرة.

3- يملك المدعى عليهم باالشتراك الحصص الباقية والبالغة ستة وتسعون حصة من اصل ستمائة 
واثنان وسبعون حصة والبالغة 39 متر مربع من اصل 405 متر مربع.

4- المدعي يرغب في ازالة الشيوع بالقطعة الموصوفة اعاله وفقا الحكام القانون والقسمة الرضائية 
فيما بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها متعثرة لمعارضة الجهة المدعى عليها لهذه القسمة.

5- الصالحية: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظرا لنوعها ولوجود قطعة 
االرض موضوه هذه الدعوى التي تقع ضمن اختصاص محكمتكم الموقرة. 

ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية 
خالل خمسة عشر وما من تاريخ تبليغكم بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 واذا لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم سوف 

يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.

 هسام الشيخ قاسم

رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

طولكرم :"القدس المفتوحة" و"التربية" تنظمان يوماً دراسياً حول المنهاج الفلسطيني
طولكــرم - الحيــاة الجديــدة - مــراد ياســين - 
أوصى المشــاركون في يوم دراســي حول المنهاج 
الفلسطيني الجديد للصفوف من (1-4)، بضرورة 
تعديــل بعض الصور من حيــث الحجم أو الوضوح 
خاصة في كتاب العلوم والحياة وإعادة ترتيب بعض 
الوحدات، بما يتناسب مع البيئة المحيطة في كتاب 
العلــوم والحياة والتخفيف من كــم المعلومات من 
حيــث عدد الصفحــات وعدد التدريبــات، ما يعطي 
المعلم وقتاً أكبر للشرح بأساليب مختلفة، وابتكار 
أساليب جديدة، باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا 
في التعليم من خالل شاشــات العرض، واستخدام 
التعلــم النشــط وتنســيق المســاحات المخصصة 
لإلجابــة لتكون أكبــر واســتخدام الترقيم الرقمي 

لألسئلة، خاصة في كتاب الرياضيات.
جاء ذلك خالل اليوم الدراســي الذي نظمته جامعة 
القــدس المفتوحة فــرع طولكرم، وكليــة العلوم 
التربويــة، ومديرية التربية والتعليم في محافظة 
طولكــرم وبرعاية وزير التربية والتعليم العالي د. 
صبــري صيدم، حول المنهاج الفلســطيني الجديد 
للصفوف من (1-4) بعنوان "المنهاج الفلســطيني 

الجديد (1-4).. واقع وطموح". 
جــاء ذلك بحضور مدير جامعــة القدس المفتوحة 
فرع طولكرم د. سالمة سالم، وعميد كلية العلوم 
التربويــة في جامعــة القدس المفتوحــة د.مجدي 
زامــل ومديــرة التربية والتعليم فــي المحافظة أ. 
سالم الطاهر، وممثل وزارة التربية والتعليم رئيس 
مركز المناهج أ. ثروت زيد، وعدد من أعضاء الهيئة 
التدريسية في جامعة القدس المفتوحة، ومديرية 
التربيــة والتعليــم ومديــري ومديــرات المدارس، 
والمشرفون التربويون، ورؤساء األقسام، وعدد من 

أولياء أمور طلبة المرحلة االساسية.
وأكد سالمة وقوف الجامعة إلى جانب االسرى والى 
جانب صمودهم األسطوري ليرسموا مالمح الكبرياء 
والعزة والشــموخ، مبينا ان هناك زيادة في الوعي 

حول اهمــي التعليم، واهمية الرافد الرئيســي له 
وهــو المنهاج الذي ال بــد دائما من اعادة النظر في 
محتواه ليتالءم مع حاجات الطلبة وتطورات العصر، 
لهــذا تعنى جامعــة القدس المفتوحة وبالشــراكة 
مــع وزارة التربية والتعليم العالي بتطوير المنهاج 
باستمرار لمواكبة التطورات العالمية، ولهذا تم عقد 
هذا اليوم الدراســي الذي يجســد الخطوة الجريئة 
لبنــاء منهــاج فلســطيني على طريق بنــاء الدولة 
المؤسساتية، مثمناً جهود اللجنة التحضيرية وكل 
من له بصمة في هذا اللقاء. ووصفت الطاهر اللقاء 
بانه اســتنهاض للهم واســتثارة للعزائم ضم عدد 
كبير من التربويين وأولياء األمور، لمناقشة دراسات 
وابحاث وخبرات تتمحور حول المنهاج الفلسطيني 

الجديد، من أجل الخروج بتوصيات لصناع القرار 
واوضحــت الطاهر أن عملية تطويــر المنهاج التي 
تمــت للصفوف االول حتــى الرابع على أيدي خبراء 
فلسطينيين مدعاة للفخر واالعتزاز، حيث يتضمن 
المنهاج معارف وقيم تسهم في التنشئة االجتماعية 
والوطنيــة الســليمة، ويصقــل مهــارات التفكير، 
ويراعــي الفروق الفرديــة، إضافة إلــى انه يبعث 

الطمأنينــة فــي النفــس لمراعاته البعــد الوطني 
التحرري والديني والمعرفي والثقافي ويتماشى مع 

الحالة الفلسطينية التي نعتز باالنتماء لها 
وثمن زامل دور الشراكة الفاعلة بين جامعة القدس 
المفتوحــة ووزارة التربية والتعليم العالي في عدة 
مشاريع منها تأهيل معلمي المرحلة من الصفوف 
1-4 الممــول مــن البنك الدولي، حيــث تولي كلية 
العلوم التربوية اهتماما كبيراً في صياغة مقرراتها 
مما يتالءم من التوجهات التربوية المعاصرة إلكساب 
الطلبة المعلمين أحدث االســتراتيجيات في التعلم 
والتعليم.  وقال وقال أن المنهاج الفلســطيني هو 
منهاج تحريري وتنموي، وجاء نتيجة عدة دراســات 
قام بها تربويون وعددها قارب 170 دراسة اضافة 
الى االستشــارات التربوية من معلمين ومشرفين 
حريصين كل الحرص على ايجاد منهاج فلسطيني 
وطنــي يرتقــي لمســتوى التحديات التــي يوجهها 
الشــعب الفلســطيني، كما أشــار زيد الى توظيف 
التكنولوجيا في التعليم ومواكبة الحداثة مما يسهم 
اســهاماً كبيراً في اعداد جيل وفق طموحات وزارة 

التربية والتعليم العالي التي تعمل ليل نهار.

متحدثون في اليوم الدراسي

مهرجان جماهيري حاشد في
السنغال تضامنا مع األسرى

دكار - وفا - أقيم في المدرج الرئيسي لجامعة 
دكار، مهرجان جماهيري حاشــد، تضامنا مع 
األســرى المضربين عن الطعام في ســجون 
االحتالل اإلسرائيلي لليوم الـ37 على التوالي.

وحضر المهرجان شخصيات بارزة من الدولة 
يتقدمهــم الوزير الســابق فاليلو كان، ممثال 
عــن رئيــس البرلمــان، والذي أكــد تضامن 
السنغال الرســمي والثابت مع حقوق الشعب 
الفلسطيني في معركته المحقة نحو الحرية 

واالستقالل.
والقيــت خــالل المهرجــان عدة كلمــات، أكد 
المتحدثــون فيهــا ضــرورة تصعيــد الحراك 
المدنــي العالمي للضغط على دولة االحتالل 
اإلســرائيلي من خالل تفعيل حركة مقاطعة 
إسرائيل بشكل شامل، ومطالبة دول المجتمع 
الدولي بفرض عقوبات حقيقية ضدها حتى 

تنهي احتاللها لألرض الفلسطينية.
ومن أبرز هؤالء المتحدثين: الشــاعر واألديب 
العالمــي أمــادو الميــن ســال رئيــس البيت 
اإلفريقي للقصيدة الدوليــة، والدكتور ديالو 
ديوب منسق الحملة السنغالية إلطالق سراح 
االســرى الفلســطينيين، ومحمد بارو رئيس 
لجنة الشباب والرياضة والثقافة في المجلس 
االعلى للتجمعات االقليمية للسنغال، واليون 
بــدرا بيه رئيس اتحــاد الكتاب الســنغاليين، 
وســيدي غســامة رئيس منظمة "أمنســتي" 
الدولية فرع السنغال، وحورية تشيام رئيسة 
حركــة النســاء فــي التجمــع اإلســالمي في 
الســنغال، وتاال ســيال رئيس بلديــة تييس، 
وشريف مبالو رئيس لجنة فلسطين السنغال، 
والنقابــي القديــر مديــاي مبــودج، الرئيس 

السابق لمجموعة التربويين السنغاليين.
واســتعرض ســفير فلســطين لدى السنغال 
صفوت إبريغيث، معاناة األسرى داخل سجون 

االحتالل خاصة المضربين عن الطعام.
وألقت فدوى البرغوثي زوجة المناضل األسير 
مروان البرغوثي، كلمة عبر الهاتف، وشرحت 
مطالــب األســرى اإلنســانية، وتطرقــت إلى 
معاناتهم جراء تنكر إدارة مصلحة الســجون 

لمطالبهم المشروعة.
وتعبيــرا عــن تضامنهم مع األســرى، شــرب 

المتحدثــون المــاء والملح، وتوشــحوا بالعلم 
الفلســطيني والكوفية، ووقعوا على اإلعالن 
اإلفريقي للتضامن مع الشــعب الفلسطيني 

وأسراه.
فــي ســياق متصل، قــام عدد مــن الفنانين 
السنغاليين وبالتحديد مغني الراب المشهورين 
أمثال ديديه أواضــي، وفضل بارو، وغيرهم 
بالتضامن مع األســرى البواســل المضربين 
عن الطعام، وذلك في تسجيالت خاصة على 

اليوتيوب.
وخصص سيدي االمين نياس، رئيس مجموعة 
"والفجر" اإلعالمية، أحــد أهم اعالم الثقافة 
واالدب فــي الســنغال ومن أكبــر المدافعين 
عن اللغــة العربية وقضايا االمة االســالمية 
في افريقيا عموما، أولى فقرات خطابه حول 
إضراب األســرى الفلســطينيين في السجون 
اإلســرائيلية، مشــيرا لذكــرى نكبــة شــعب 
فلســطين مؤكدا باســم الشــعب الســنغالي 
انتصار الحق الفلسطيني على الظلم والقمع.

كذلك فعل الشيخ محمد صو رئيس مهرجان 
الذكــر الصوفي الدولي بنســخته الخامســة، 
حيث خصص جزء من خطابه الترحيبي لقراءة 
رســالة تضامنية مع األســرى الفلسطينيين، 
الســفير  ومعلنــا  معهــم،  تضامنــه  معلنــا 
الفلســطيني إبريغيــث رئيســا فخريــا دائما 

للمهرجان.
وفــي ظل الحــراك الذي تجريه ســفارة دولة 
فلسطين لدى السنغال، أكمل السفير إبريغيث 
زياراتــه لعــدد جديد مــن المدن الســنغالية، 
حيــث اختتم فعاليــات التضامن مع األســرى 
الفلســطينيين بمدينتــي كولدا وزيغنشــور 

بإقليم كزامنس بأقصى جنوب السنغال.
والتقى السفير إبريغيث مع السلطات المحلية 
باإلقليم، والقى عدة محاضرات تمحورت حول 
معاني نكبة فلسطين وربطها بإضراب األسرى 
الفلســطينيين داخل الســجون اإلسرائيلية، 
ووضع حجر أساس لمنصة تذكارية في ساحة 
عامة باســم عميد األســرى "كريــم يونس" 
تضامنا مــن أهالي مدينة كولــدا مع معركة 
األسرى والشعب الفلسطيني بأكمله من أجل 

الحرية والكرامة واالستقالل.

جنين: "الصحة" تنظم مسيرة ووقفة تضامنية مع األسرى
جنين - وفا - شارك العاملون 
فــي مديريــة صحــة جنين 
أمــس، فــي وقفــة تضامن 
المضربيــن  األســرى  مــع 
الخيمة  داخــل  الطعــام  عن 
المنصوبة فــي جنين، فيما 
تواصل الحراك الواســع في 
المدينــة تضامنا مع أســرانا 
الذيــن دخلوا فــي اضرابهم 
المفتوح عــن الطعام لليوم 
علــى  والثالثيــن  الســابع 

التوالي.
أمام  المسيرة من  وانطلقت 
مبنــى مديريــة صحة جنين 
بعــد وقفــة تضامــن داخل 
خيمــة  باتجــاه  المديريــة، 

التضامن مع األسرى.
وقــال مدير مديريــة صحة 
جنين مأمون زيود: إن وقفة 
التضامــن والمســيرة التــي 
نظمت رســالة مــن األطباء 

إلى األسرى بأننا لن نخذلهم، 
وبأننا مستمرون في تنظيم 
الفعاليــات التضامنيــة حتى 
حقوقهــم  كافــة  إحقــاق 

المشروعة.
التضامــن  خيمــة  وشــهدت 
المنصوبة فــي جنين حراكا 
جماهيريا وســع، بمشــاركة 
وفــود مــن داخــل أراضــي 
الـــ48، وأم خيمــة التضامن 
حشــد غفيــر مــن فعاليــات 
األســرى  وأمهــات  وقــوى 
 ، يــن ر لمحر ا ســرى  أل ا و
ت  سســا لمؤ ا ظفــو  مو و
الرســمية واألهليــة، وطلبة 
المدارس والجامعات، واللجنة 
ســراح  إلطــالق  الشــعبية 
األسرى، وأعضاء من الثوري 

والتشريعي.
وفي الســياق ذاته، افتتحت 
مديريــة وزارة الثقافــة في 

جنين، معرضــا فنيا للفنانة 
التشــكيلية فداء ســمار في 
الجمعية النســائية الثقافية 
للتراث الشعبي الفلسطيني، 
الـــ69 للنكبة  إحياء للذكرى 
إضراب  لألســرى في  ودعما 
الحرية والكرامة، وسيستمر 
المعــرض لمــدة يومين من 
الساعة العاشر وحتى الثانية 

ظهرا.
بحضور  المعــرض  وافتتــح 
القائم بأعمــال مدير مكتب 
الثقافة آمال غزال، ورئيسة 
الجمعيــة هيــام أبــو زهرة، 
واألســرة  ســمار،  والفنانــة 
المحافظــة  فــي  الثقافيــة 
ومجموعــة مــن الصحفيين 
والفنانيــن وأســرة التربيــة 
والتعليم والمراكز النسوية.

وأكدت ســمار الدعم الكامل 
الثقافــة  وزارة  قبــل  مــن 

لــكل مبــدع وفنــان وأديــب 
وشاعر وكاتب، وستقف إلى 
جانبهم بأي فكرة أو مشروع 
تنفيذه  فــي  وستســاندهم 

على أرض الواقع.
بدورها، قالت الفنانة سمار، 
إنها تسعى لمؤازرة ومساندة 
األســرى من خــالل لوحاتها 
التي تتناول ما يتعرضون له 
من ظلم وإهانة في السجون 
نيل  فــي  وحقهم  االحتــالل 
حريتهم، إضافة إلحياء ذكرى 
النكبة الـــ69، والتأكيد على 
حق الالجئيــن بعودتهم الى 

قراهم ومدنهم.
المعــرض  ان  وأضافــت 

لوحــة  علــى 40  احتــوى 
مختلفة  وطنية  بمواضيع 
وطــرق رســم تنوعت ما 
واأللوان  الرصــاص  بيــن 
والفحــم، كما اســتخدمت 
30 لوح صبر نقشت عليها 
أســماء العديد من القرى 
الفلسطينية، التي يحاول 
االحتالل طمــس معالمها 

الفلسطينية.
الجمعيــة  مديــرة  وأكــدت 
لجمعيــة  ا ن  أ ئية  لنســا ا
ومســتعدة  للجميــع  بيــت 
الســتقبال أي نشــاط يهدف 
للرقي بالعمــل الثقافي في 

المحافظة.

عمرو يستقبل وفودا من بالطة ونابلس ورام اهللا
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - اســتقبل رئيس 
جامعــة القــدس المفتوحــة د. يونس عمرو، 
أمــس، وفــوداً من اللجنــة الشــعبية لمخيم 
بالطة وإقليمي حركــة فتح في نابلس ورام 
اهللا والبيــرة، وذلك في مقر رئاســة الجامعة 

برام اهللا.
 وهنأ الزائرون رئيس الجامعة لفوزه بجائزة 
سقراط الدولية كأفضل مدير أدار جامعته في 
المنطقة، وفوز الجامعة بجائزة أفضل جامعة 
رائدة فــي العلوم والتربيــة، وفوزها بجائزة 
محمد بن راشد للغة العربية عن أفضل مبادرة 

في اســتعمال شــبكات التواصل االجتماعي، 
وتقديــم تطبيــق تقني ذكــي لتعلــم اللغة 
العربيــة، باإلضافة إلى فوزهــا بجائزة اتحاد 
الجامعــات للتعلم مدى الحياة فــي بريطانيا 

ألفضل مشروع تعليمي إبداعي.
 ورحب د. عمرو بالوفد الضيف، شارحاً طبيعة 
الجوائز التي حصلت عليها الجامعة حديثاً، التي 
تأتي امتداداً لمسيرة الجامعة التطويرية في 
مختلف الميادين، مشيراً إلى انضمام الجامعة 
إلى عضوية العديد من الجمعيات واالتحادات 

والمؤسسات الدولية البارزة.


