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محكمة طولكرم الشرعية الشمالية

 محكمة الخليل الشرعية الغربية

 محكمة الخليل الشرعية

 إعالن بيع سيارة فولكسواجن موديل 2001
 يعلن للعموم انه معروض للبيع سيارة اصل مركبة عمومية موحدة االستعمال (فولكسواجن) موديل 
(2001) لوحة رقم (7725596) ف p ، طراز AJT  ، لون عاجي ابيض ، نوع الوقود ديزل رقم المحرك 
(137661) ورقــم الشــاصي (WV2ZZ70Z1H030881 )وطراز المحرك 2K1BD7  ســارية الرخصة 
لغايــة 2018/04/25 م ، بموجب رخصة الســيارة (المبرزة) ،مســجلة باســم ورثــة المتوفي عبد اهللا 
محمود عبد القادر ناصر ، وعليه فعلى الراغب في الشراء التواجد للمزايدة على السيارة المذكورة في 
قاعة المحكمة طولكرم الشــرعية الشــمالية ،/ عتيل الساعة العاشــرة صباحا يوم األربعاء الواقع في 
2017/06/21 م ، مــع العلــم بان البيع موقوف النفاذ على ســماحة قاضي القضاة المحترم ، حرر في 

1438/09/12 هـ وفق 2017/06/07 م .

قاضي محكمة طولكرم الشرعية الشمالية / عتيل 
القاضي بشار محمد داود 

مذكرة تبليغ صادرة عن محكمة الخليل الشرعية الغربية
الى المدعوة: آمنة ســليمان موســى مراحلة من اللد وسكانها. بناء على تعميم سماحة قاضي القضاة 
بعدم تزويج الرجل المتزوج دون ابالغ الزوجة االولى أبلغك ان زوجك بصحيح العقد الشــرعي صالح 
محمد صبحي مراحله من اللد وسكانها يرغب باجراء عقد زواجه من زوجة أخرى على كتاب اهللا وسنة 

رسوله صلى اهللا عليه وسلم وعليه صار تبليغك ذلك حسب االصول تحريرا في 2017/6/11م.

قاضي محكمة الخليل الشرعية الغربية 
أسمهان يوسف يعقوب الوحيدي 

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة الخليل الشرعية 
في الدعوى أساس 2017/401 

الى المدعى عليه حســين توفيق محمد اغبارية من ام الفحم وســكانها ســابقا وحاليا مجهول محل 
االقامة فيها وال يوجد له محل اقامة في مناطق دولة فلسطين. يقتضي حضورك الى محكمة الخليل 
الشــرعية يوم االثنين الواقع في 2017/7/10 في تمام الســاعة التاســعة صباحا للنظر في الدعوى 
أساس 2017/401 والتي موضوعها طلب التفريق للغيبة والضرر المقامة عليك من قبل المدعية هبة 
داود محمــود ابوتركي من الخليل وســكانها هوية رقــم 910691039 وكيلتها المحامية هيام قعقور 
فاذا لم تحضر او توكل أو تعتذر ترى الدعوى بحقك غيابيا ويجري بحقك المقتضى الشــرعي وعليه 

صار تبليغك ذلك حسب االصول تحريرا في 10 رمضان المبارك لسنة 1438هـ وفق 2017/6/5م.

قاضي الخليل الشرعي
عبد الحميد عبد المحسن الهنيني

فقد هوية
طولكرم – نزلة عيســى   - أعلن أنا  اســالم حكم احمد كتانه عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل 

الرقم  : 850182098 الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
طولكــرم –  عنبتــا - أعلن أنــا  إبراهيم منصور إبراهيــم منصور عن فقدان هويتي الشــخصية التي 
تحمل الرقم  : 850858796 الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
طولكرم –     أعلن أنا  فؤاد عمار  فؤاد زايط عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  : 402837355 

الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
طولكرم –     أعلن أنا باســم كمال محمود خندقجي عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم  : 
918513300 وفقدان ممغنطة  الرجاء ممن يجدهم ان يسلمهم الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة أراضي أريحا

الرقم: 600/ج/2017

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي أريحا فايز علي محمد عكة بصفته الوكيل 
الــدوري بموجــب الوكالة الدورية رقــم 210/2017/953 والصادرة عن كاتــب عدل أريحا وذلك لفتح 
معاملة بيع على قطعة االرض رقم 56 من الحوض رقم 33011 من اراضي اريحا. فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشر االعالن 

وبخالف ذلك سيتم السير بإجراء المعاملة حسب االصول ووفقاً للقانون.
الحصص المباعة اسم الوكيل   اسم الموكل  

حسب الوكالة فايز علي محمد عكة    -1 عمر محمد علي حوامدة  
المشتري/ فاروق اسماعيل موسى ادعيس. 

مدير دائرة اراضي أريحا
عثمان ابوحطب 
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فقد جواز سفر أردني
أعلن أنا محمد أنور عبد الرؤوف عبد اهللا نتشــة عن فقد جواز ســفري األردني الذي اجهل رقمه. الرجاء 

ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
أعلن أنا نور الدين زكريا عبد ابوتركي عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم  854815271 

وبداخلها رخصة قيادة. . الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا حنان ســعيد ابراهيم سراحين عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  908016454. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا احمد محمود رشــيد حشــيمة عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم  852965839. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلــن أنا معاوية عمر محمود عيايدة عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمــل الرقم  854092012. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا دانا محمد بسام حلمي الهشلمون عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  401634852. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا اســراء عزات شــعبان شاللدة عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم  402656979. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا عبد اهللا عزام عبد اهللا خطيب عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  411488927. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا حســين ياســر حسين حراحشة عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  403852098. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلــن أنا أحالم حازم محمود مخامرة عن فقدان هويتي الشــخصية التــي تحمل الرقم  906788609. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا عزية حماد خليل ابوزهرة عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل اجهل رقمها.  الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

اللواء عطا اهللا: نعتز برسالة األمن 
وما نقدمه من خدمات لشعبنا

 بيت لحم- الحياة الجديدة- أعرب مدير عام 
الشــرطة اللواء حازم عطــا اهللا عن اعتزازه 
برســالة االمــن ومــا تقدمــه الشــرطة من 
خدمــات لشــعبنا، مؤكدا أن االمــن هو حجر 
االســاس الذي ترتكز عليه مؤسسات الدولة 

الفلسطينية.
جــاء ذلك خالل مأدبة االفطار الجماعي التي 
أقيمت مساء امس االول في مديرية شرطة 

محافظة بيت لحم.
وذكــر بيــان إدارة العالقات العامــة واإلعالم 

بالشــرطة، ان اللــواء عطــا اهللا أشــار خالل 
اجتماعه بالعقيد حقوقي عالء الشلبي مدير 
شــرطة بيت لحــم ومــدراء إدارات واقســام 
ومراكز شرطة المحافظة، إلى أهمية تعزيز 

العالقة مع المواطن واحترام حقوقه.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود واستمرار 
العمل والعطاء للحفــاظ على االمن واالمان 
وتوفيــره للمواطنيــن، مؤكــدا أن الشــرطة 
تســعى دوما لتقديم أفضــل الخدمات على 

كافة المستويات.

موسيقار يهودي يدعو إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية
الناصــرة- وفا- قــال الموســيقار اليهــودي العالمي 
دانئيل بارنبويم: إن االحتالل المتواصل ليس مقبوال 
اخالقيا واستراتيجيا، ويجب وضع حد له، وحث ألمانيا 
وأوروبا علــى المطالبة بإنهاء االحتــالل والعودة الى 
حــدود 67، ودفع حل الدولتين واالعتراف بفلســطين 
دولة مستقلة . وأضاف بارنبويم في مقال نشره في 
صحيفة «هآرتس»، أمس، «تســيطر على السياسة 
العالمية اليوم، عدة مسائل كأزمة الالجئين، والحرب 
في سوريا، والصراع ضد التطرف اإلسالمي. على مدار 
عشرات السنوات وقف حل الصراع بين االسرائيليين 
والفلسطينيين في مقدمة اولويات السياسة األمريكية 
واالوروبيــة. ولكــن، بعــد محــاوالت كثيرة وفاشــلة 
للتوصل الى اتفاق، يبدو أنه ترسخ وضع راهن. الرأي 

السائد هو انه ال يوجد حل للصراع.
وتابع: ان المأساة الكامنة تتزايد كلما اشتدت المواجهة 
وازداد تدهور اوضاع الفلسطينيين، ولم يعد بإمكان 
حتــى المتفائل الكبير االفتراض بــأن االدارة الحالية 
في الواليات المتحدة ســتلجأ الى توجه منطقي لحل 
الصراع. هذه السنة، وفي السنة التي ستليها، سنحيي 
موعدين حزينين بشــكل خاص للفلســطينيين: في 
2018 ســنحيي مرور 70 عاما علــى النكبة، التي تم 
خاللها طرد اكثر من 700 ألف فلسطيني من األراضي 
التي كانت خاضعة في الســابق لالنتداب البريطاني، 
كنتيجة مباشرة لقرار االمم المتحدة تقسيم فلسطين 
واقامة دولة اسرائيل في 14 ايار 1948. النكبة ال تزال 
متواصلة حتى اليوم، ذلك ان اكثر من خمسة ماليين 
حفيد مباشــر للمهجرين الفلسطينيين ال يزالون في 
المنفى القســري. امس العاشــر من حزيــران، احيوا 
الذكرى الخمســين لالحتالل االســرائيلي المتواصل 
لألراضي الفلســطينية، وهو وضــع غير محتمل من 
ناحيــة عملية واخالقيــة على حد ســواء. حتى الذين 

يدعــون ان حرب االيام الســتة، التــي انتهت في هذا 
التاريخ، كانت حتمية للدفاع عن اسرائيل، ال يمكنهم 
التنكــر لحقيقــة ان االحتالل وكل ما حــدث بعده هو 
كارثــة مطلقة، ليس للفلســطينيين فحســب، وانما 

إلسرائيل ايضا.
مــرت 50 ســنة، وحل الصراع يبــدو ابعد من أي وقت 
مضى. وعلى الرغم من ان الموضوع ليس «شــعبيا» 
اليوم، اال انه ال يزال مهما، ويعني الشيء الكثير للناس 
في فلسطين واسرائيل والشرق االوسط والعالم كله. 
ولذلك، في ذكرى مرور خمســين عاما على االحتالل، 
انا ادعو المانيا واوروبا الى اعادة طرح حل الصراع في 
مقدمة جدول االولويات. هذا ليس صراعا سياسيا، انما 
صراع بين امتين، كلتاهما على اقتناع بأنها تملك الحق 
الحصــري على قطعــة االرض الصغيرة ذاتها. اوروبا 
تصرح اليوم بأن عليها ان تكون قوية ومستقلة بشكل 
اكبر. هذا الموقف يحتم عليها المطالبة بصوت مرتفع 

بوضع حد لالحتالل واالعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال: كيهودي يعيش في برلين منذ اكثر من 25 عاما، 
لدي وجهة نظر خاصة بشــأن المســؤولية التاريخية 
أللمانيا عن هذا الصراع. األمر الوحيد الذي يسمح لي 
بالعيش بحرية وبســعادة فــي ألمانيا، هو حقيقة ان 
األلمان واجهوا ويواجهون ماضيهم. في المانيا الحالية 
ال تــزال تقــوم توجهات مقلقة في اليســار المتطرف 
ويجب علينا محاربتها. ومع ذلك فإن الغالبية العظمى 
من المجتمع االلماني تحول الى مجتمع متسامح وحر، 

يعرف مسؤوليته االنسانية.
وأضــاف: لقد شــعرت المانيــا دائما، وبحــق، بالتزام 
خــاص ازاء اســرائيل وتحافــظ علــى اتصال راســخ 
وقــوي معهــا. لكنني اريــد التقدم خطــوة اخرى الى 
األمــام. يجب ان يكون لدى المانيا ايضا، التزام خاص 
ازاء الفلســطينيين. فلوال الكارثة لما تم اتخاذ القرار 

بتقسيم فلســطين، ولما كانت قد وقعت النكبة، وما 
كانت قد وقعت حرب 67، وما كان االحتالل. في الواقع 
ال تقع هذه المســؤولية ازاء الفلسطينيين على عاتق 
المانيا وحدها، انما على اوروبا ايضا، ألن الالســامية 
كانت ظاهرة اوروبية شاملة، والفلسطينيين يواصلون 
المعانــاة جــراء آثارها المباشــرة، رغم انهم ليســوا 

المسؤولين عنها بتاتا.
وقال: يجب على المانيا واوروبا االعتراف بمسؤوليتهم 
ازاء الشــعب الفلســطيني. هــذا ال يعنــي ان عليهم 
القيــام بخطــوات ضد اســرائيل، انما عليهــم القيام 
بخطوات لصالح الفلســطينيين. االحتالل المتواصل 
ليــس مقبوال، اخالقيا واســتراتيجيا، ويجب وضع حد 
لــه. حتــى االن لم يقــم العالم بأي خطوة ملموســة 
من اجل تحقيــق ذلك. لكن يجب على ألمانيا واوروبا 
المطالبة بإنهاء االحتالل والعودة الى حدود 67. يجب 
دفع حل الدولتين، ولهذا الغرض يجب االعتراف اخيرا 
بفلسطين كدولة مستقلة. يجب ايجاد حل عادل ألزمة 
الالجئين، يجب االعتراف بحق العودة للفلســطينيين 
وتطبيــق هذا الحــق من خالل التعاون مع اســرائيل. 
يجب ضمان تقســيم الموارد بشــكل عادل، وضمان 
احترام حقوق االنســان وحقوق المواطن االساســية 
للفلســطينيين. اوروبا تتحمل مسؤولية ضمان ذلك، 
بشكل خاص االن، في ضوء التغييرات التي تحدث في 

النظام العالمي.
االن، بعد 50 عاما على العاشر من حزيران 1967، ال 
نزال بعيدين عن حل الصراع االسرائيلي– الفلسطيني. 
فقط اذا اعترفت المانيا واوروبا بالمسؤولية التاريخية 
وقامتا بخطوات من اجل الفلســطينيين، ربما نتمكن 
من منع اســتمرار الواقع القائم، وامكانية ان يتم بعد 
50 عاما احياء الذكرى المئوية لالحتالل االســرائيلي 

لألراضي الفلسطينية.

«فتح» إقليم القدس تفتتح تكية الرئيس محمود عباس
القدس المحتلة- الحيــاة الجديدة- افتتحت حركة «فتح» 
إقليم القدس، امس، تكية الرئيس محمود عباس، بمكرمة 
منه، ضمن نشــاطاتها خالل شــهر رمضــان الفضيل في 

المدينة المقدسة.
وأعلــن عــن افتتاح التكية، في مؤتمــر صحفي عقد بمقر 
اإلقليــم في بلدة الرام شــمال القــدس المحتلة، بحضور 
محافظ القدس، وزير شؤونها عدنان الحسيني، وأمين سر 
إقليم القــدس عدنان غيث، وعضو المجلس الثوري حاتم 
عبد القادر، ورئيس مجلس محلي الرام عبد غزاونة، وعدد 

من ممثلي مؤسسة محمود عباس.

وأكــد غيــث خالل المؤتمر أن حركة فتح ســتقف دائما الى 
جانــب شــعبها وتتلمس همــوم أبنــاء المدينة المقدســة 
واحتياجاتهم، لتثبيت صمودهم ورباطهم بوجه سياســات 

حكومة التطرف.
وقــال: «نحتفــل اليــوم بافتتاح تكيــة الرئيس أبــو مازن 
للسنة الرابعة على التوالي، والتي تأتي في إطار الفعاليات 
المتنوعة التي تنفذها الحركة بمحافظة القدس، وتستهدف 
من خاللها العائالت المستورة بما يضمن كرامتها وإنسانيتها 
ويعينها على تحمل مصاعب الحياة المعيشية في المدينة».

ولفــت الى أن حركة فتح في القدس ســتعمل على تأمين 

وجبات السحور للوافدين الى المسجد االقصى والمعتكفين 
برحابه الطاهرة خالل العشرة األواخر من الشهر الفضيل.

وقــال الحســيني: إن «تكية الرئيس محمــود عباس تأتي 
للتخفيــف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة 
التي يعيشــونها في القدس من كافة النواحي السياســية 

واألمنية واالجتماعية».
وقــال عبد القــادر: اذا كان االحتالل وحشــيا وقاتال، فنحن 
وشعبنا وقيادتنا قادرون على الصمود بوجه هذا االحتالل. 
مشددا على أن معركتنا مع االحتالل تتطلب دعم الصمود 

والرباط ألهالي المدينة.

«القدس المفتوحة» و»بالميديا» توقعان اتفاقية تعاون
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- وقعت جامعــة القدس المفتوحة 
وشــركة بالميديا للخدمــات اإلعالمية، امــس اتفاقية تعاون 
مشــترك بين الجانبين، في مقر رئاســة الجامعة بمدينة رام 
اهللا.  ووقع االتفاقية عن الجامعة رئيسها أ. د. يونس عمرو، 
وعن بالميديا مديرها العام هشام زيد. وتهدف االتفاقية إلى 
تنفيذ تدريب ميداني لعدد من طلبة كلية اإلعالم في قسمي 
اإلنتاج والحجوزات في شركة بالميديا.  وحضر توقيع االتفاقية 
مــن الجامعة نائب الرئيس للشــؤون األكاديمية أ. د. ســمير 
النجدي، ومساعدة الرئيس لشؤون المتابعة د. آالء الشخشير، 
وعميد كلية اإلعالم د. نشأت األقطش، وعميد شؤون الطلبة 
أ. د. محمد شــاهين، ومديرة دائرة العالقات العامة أ. ســالفة 
مســلم، ومساعد عميد شــؤون الطلبة، رئيس قسم متابعة 
الخريجين أ. إياد اشــتية، ورئيس قســم العالقات الداخلية أ. 

عوض مسحل، وحضرت من الشركة أ. أسماء حجازي.


