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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: 4495/ج/2017

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: 429/ق/2017

إعالن صادر عن دائرة أراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة أراضي نابلس الســيد  مهند يوســف قاسم البرقاوي بصفته وكيال 
دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1695/2017/15119 عدل نابلس بتاريخ 2017/10/8 المعطوفة 
علــى الوكالــة الخاصة رقــم 1695/2017/14939 عدل نابلس بتاريــخ 2017/10/4 القطعة رقم 5 
حوض 7 من أراضي ياصيد  فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التســجيل 
خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الســير بإجراء المعاملة حســب 

األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل ( المالك ) : نزال محمد حسن مشاقي                

اسم الوكيل : مهند يوسف قاسم البرقاوي  / جمال فايق محمد مشاقي

دائرة تسجيل أراضي نابلس

إعالن صادر عن دائرة أراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة أراضي نابلس السيد  عمر عبد الكريم فايز سعد  بصفته وكيال دوريا 
بموجب الوكالة الدورية رقم 1697/2017/15364 بتاريخ 2017/10/24 عدل نابلس وذلك بمعاملة 
بيع القطعة رقم 33 حوض 24002 ســجل 45 صفحة 98 من أراضي نابلس  فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل ( المالك ) : سمر نعيم محمود شبارو                 

اسم الوكيل : عمر عبد الكريم فايز سعد  

دائرة تسجيل أراضي نابلس

10/25 د

10/25 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/25 د
محكمة بداية نابلس

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة بداية  نابلس 
بالقضية المدنية رقم 2017/722

إلى المدعى عليه : ( غسان رفعت محمود شموط  )   ومجهول محل اإلقامة حاليا  يقتضى حضورك إلى 
هذه المحكمة بتاريخ  2017/11/19 والتي أقامها عليك المدعي (جودت طاهر عبد الكريم سركجي  )   
بواسطة وكيله المحامي عالء ابو جيش / نابلس  وموضوعها منع مطالبة ويمكنك الحضور إلى قلم 
المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى رقم 2017/722 وعمال باحكام المادة (62) من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2 لسنة 2001 ) فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك النشر . وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجرى محاكمتك حضوريا 

رئيس قلم  حقوق محكمة بداية  نابلس 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/25 د
محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2016/1745 مدني

اعالن تبليغ حكم بالنشر صادر عن محكمة صلح رام اهللا
الى المدعى عليه: 1/ باسل فارس لبيب زايد/ رام اهللا، اود اعالمك ان محكمة صلح رام اهللا اصدرت 
ضدك  حكما في القضية المدنية رقم 2016/1745 والمقامة عليك من المدعين: 1/ شوقي جريس 
ســليمان دحو. 2/ كمال الياس ســليمان دحو. 3/ فريد الياس ســليمان دحو. 4/ نبيهة نيقوال عبد اهللا 
دحو. 5/ عصام خليل ســليمان دحو. 6/ كارولين خليل ســليمان دحو بواسطة وكيلهم المحامي مهند 

عساف، وهذا نصه:
الحكم

بالتدقيق في الئحة الدعوى والبينات المقدمة من جانب المدعين، فقد ثبت لها الوقائع التالية:
1- ان المدعين بصفتهم االرثية يملكون قطعة االرض رقم 4 حوض 19 حوض المدينة حي باطن 
الهوا رقم 11 من اراضي مدينة رام اهللا وقد ثبتت هذه الواقعة للمحكمة من خالل المبرز م/2 صورة 
عن ســجل األوال غير المنقولة والمبرز م/3 اعالم حصر ارث صادر عن المحكمة الكنســية الالتينية 
رقم 2006/53 بتاريخ 2006/6/14 والمبرز م/4 صورة عن حصر ارث صادر عن المحكمة الكنســية 

البدائية لبطريركية الروم االرثوذكس بالقدس عدد السجل 97/29 .
2- ان المدعى عليه مستأجر من المدعين البيت القائم على قطعة االرض رقم 4 حوض 19 حوض 
المدينة الستخدامه كعيادة للعالج بالموسيقى وقد ثبتت هذه الواقعة للمحكمة من خالل عقد االيجار 
الذي هو احدى محتويات المبرز م/1 موقع ما بين احد المدعين ويدعى فريد دحو بصفته مؤجرا وما 

بين المدعى عليه بصفته مستأجرا بأجرة شهرية بقيمة مئتين وخمسين دوالرا.
3- ان المدعى عليه كان قد تخلف عن دفع بدل األجور المستحقة عليه والبالغة الف وخمسمئة دوالر وان 
هذه الواقعة ثابتة لدى المحكمة من خالل ثبوت واقعة االيجارة كما هو مبين في البند السابق علما ان 
المدعى عليه بصفته مستأجرا هو المكلف باثبات التزامه بشروط عقد االيجار من  حيث دفع االجرة.

4- قام المدعون بواسطة وكيلهم بتوجيه اخطار عدلي للمدعى عليه يطالبونه بموجبه بدفع األجور 
المستحقة عليه يحمل الرقم 2016/6012 وعلم وخبر تبليغ االخطار العدلي رقم 2016/6012.

5- ان المدعى عليه قام بتغيير الغاية من االيجارة  خالفا لما هو وارد ومتفق عليه بموجب عقد االيجار 
حيــث قام بتحويل الغاية من عيادة للعالج الموســيقي الى مقهــى، وقد ثبتت هذه الواقعة للمحكمة 
من خالل شــهادة الشــاهد فريد دحو المعطاة تحت القسم القانوني في جلسة 2017/7/13 التي جاء 
فيها «... وهو تأجر من عندي بيت قديم على اساس عيادة للعالج الموسيقي لالطفال المكتبئين ... 
والمأجور حاليا مفتوح مطعم باســم رمانة ...»، ومن خالل شــهادة الشــاهد ماهر دحو التي جاء فيها 
« ... واستأجروا عشان يفتحوا عيادة للعالج بالموسيقى والبيت لتغير لكوفي شوب ومطعم ...» كما 
وثبت من خالل شهادة الشاهد عبد الجليل جبارين التي جاء فيها «... واستأجر منهم بيت قديم يعمل 
عيادة للعالج الموسيقي ... والعيادة تحولت لكوفي شوب واسم الكوفي شوب رمانة وقام بفتح الكوفي 

شوب دون موافقة المدعين ...».
وفي القانون، فقد نصت المادة 1/4/أ من قانون المالكين والمســتأجرين النافذ على انه: 1/ ال يجوز 
أليــة محكمــة او مأمور اجراء ان يصدر حكما او امرا باخراج مســتأجرا مــن اي عقار بقطع النظر عن 
انتهاء عقد ايجاره اال في األحوال التالية: أ/ اذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع اي بدل ايجار مستحق 
األداء قانونا او لم يراع اي شــرط م نشــروط العقد ولم يدفع ذلك البدل او يراعي تلك الشــروط من 

خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه طلبا بذلك من المالك بواسطة الكاتب العدل.
وبتطبيق القانون على الواقع الثابتة اعاله، تجد المحكمة انه ثبت لديها حالتين من الحاالت الموجبة 
لتخلية المدعى عليه من المأجحور موضوع الدعوى وهي تخلفه عن دفع بدالت االيجارة المســتحقة 
بذمته وتغييره الغاية من االيجارة خالفا لما هو وارد ومتفق عليه بموجب عقد االيجار ودون موافقة 
المؤجر بالرغم من اخطاره بواسطة الكاتب العدل وبالرغم من تبلغه االخطار ومضي المدة القانونية، 

اما المطالبة بالفائدة فهي ال تستند الى اية بينة او اساس قانوني سليم.
لذلك، تقرر المحكمة الحكم بالزام المدعى عليه بما يلي:

1- تخلية المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل والشاغلين.
2- دفــع مبلــغ الف وخمســمئة دوالر اميركــي قيمة األجــور المترصدة في ذمته وتضمينه الرســوم 

والمصاريف وثالثين دينارا اتعاب المحاماة ورد المطالبة فيما عدا ذلك.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2017/9/10.

وعمــال بأحــكام المــادة 193 فقــرة 2 من قانون اصول المحاكمــات المدنية  والتجارية رقم 2 لســنة 
2001 يجوز لك تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ تبلغك بالنشرو بعكس ذلك يصار 

باالجراءات وفق احكام القانون. 

رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/25 د
دائرة تنفيذ نابلس

الرقم: 2015/4454

اعالن بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية بالنشر  صادر 
عن دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 

 2015/4454
المنفذ له: محمد ناصر مدحت رشيد عكر / نابلس 

المنفذ ضده: 1 - مازن مدحت رشيد العكر 2 - سمير مدحت رشيد عكر 3 - فيصل عادل عبد الرحمن 
عبــد اهللا 4 - جزيــل عبد الخالق صغير 5 - فلير عادل عبد الرحمن عبد اهللا 6 - لينا عادل عبد الرحمن 
عبــد اهللا 7 - دينــا عادل عبد الرحمن عبــد اهللا 8 - هالة عادل عبد الرحمن عبد اهللا 9 - رياض لطفي 
مصطفــى جــردات 10 - عصــام لطفي مصطفى جــردات 11 - محمد لطفي مصطفــى جردات 12 - 
مصطفــى لطفــي مصطفى جردات 13 - منال لطفي مصطفــى جردات 14 - نهيل لطفي مصطفى 
جردات 15 - هيام محمد فهد دعبس 16 - لطفي محمد لطفي جرادات 17 - طالل محمد لطفي جرادات 
18 - محمــود محمــد لطفي جرادات 19 - غادة محمد لطفي جرادات 20 - ســهى محمد لطفي جرادات 

21 - منى محمد لطفي جرادات. 
تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2015/4454 الصادر بتاريخ 
2017/10/8 عطفــا علــى قرار محكمة صلــح نابلس رقم 2011/1058 الصــادر بتاريخ 2012/9/10 

وموضوعه ازالة شيوع. 
نعلن للعموم عن بيع قطعة االرض رقم 24 حوض رقم 2 المسمى جرادة من اراضي قرية اجنسنيا 
لعدم قابليتها للقســمة بالنســبة ألصغر حصة فيها حسب األوصاف المدرجة ادناه وذلك لمدة 15 يوما 
من تاريخ النشــر في هذا العدد وعلى من يرغب بالشــراء والمزاودة الحضور لدائرة تنفيذ او مراجعة 
الدالل محمد بالل اسمه المزاد بعد ان يدفع تأمينا وقدره 5 ٪ من قيمة االحالة المؤقتة 179000 دينار 
وفي نهاية المدعى ستعطى االحالة القطعية على اسم من يزاود بالبدل االعلى وان رسوم التسجيل 
والداللة والطوابع تعود على المشتري وقد تم تعيين يوم االربعاء الموافق 2017/11/15 الجراء المزاد. 

اوصاف العقار: 
1 - قطعة االرض موضوع تبلغ مســاحتها 13718 متر مربع حســب ســند التســجيل الصادر من دائرة 
التســجيل وهي من النوع الميري ومن ضمن االرضاي المشــمولة باعمال التسوية المنتهية وهي تقع 
خــارج المخطــط الهيكلي لقرية اجنســنيا وهي بعيدة نوعا ما عن منطقة البنــاء والعمران وال تصلها 
الخدمات العامة وتقع على طريق تســوية تحدها من الناحية الجنوبية حيث تم توســعة هذه الطريق 
الى شارع مقترح عرض 12 متر حيث اقتطعت توسعة الطريق مساحة مقدارها 450 متر مربع تقريبا. 
2 - قطعة االرض خالية من االبنية واالنشــاءات واالشجار وطبيعتها جبلية متوسطة االنحدار وشكلها 
الهندســي غيــر منتظم وهي مجاورة لخربة اثرية قديمة المســاة خربة حماد حيــث ان القطعة الجزء 

الشمالي منها مجاور لخربة حماد بمساحة 5500 متر مربع تقريبا هو شبه منطقة اثرية. 
3 - قدرت قيمة المتر المربع الواحد في قطعة االرض موضوع التنفيذ بمبلغ 15 دينار والقيمة الكلية 
لقطعــة االرض = 15 دينــار 13718x متــر مربع = 205770 دينار مائتان وخمســة االف وســبعمائة 

وسبعون دينار اردني. 

مأمور تنفيذ نابلس 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي  /

رام اهللا - رقم الملف: 3184/ج/2017

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد زاهر زهير محمد عياش وذلك بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/19572 تاريخ 2017/10/8 الصادرة من كاتب عدل رام 
اهللا وذلك بمعاملة بيع القطعة 165 حوض رقم 7 من اراضي رمون فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض الى دائرة األراضي في رام اهللا خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفق القانون. 
اسم الموكل (المالك): علي هاشم قاسم كحلة 

اسم الوكيل: زاهر زهير محمد عياش 

دائرة األراضي رام اهللا 

10/25 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/25 د
دائرة تنفيذ نابلس

الرقم: 2016/2498

اعالن بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية بالتعليق  صادر 
عن دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 

 2016/2498
المنفذ له: مجلس قروي بيت امرين ممثال برئيسه / نابلس 

المنفذ ضده: 1 - احمد سليمان احمد حواري 2 - عندليب سليمان احمد حواري 3 - فاطمة كوثر عزيز 
يوسف سمارة / نابلس 

تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2016/2498 الصادر بتاريخ 
2017/10/5 عطفــا علــى قرار محكمة صلــح نابلس رقم 2015/286 الصــادر بتاريخ 2015/10/22 

وموضوعه ازالة شيوع. 
نعلــن للعمــوم عن بيع قطعة االرض رقم 32 من الحوض رقم 22 موقع البلد من اراضي بيت امرين 
لعدم قابليتها للقســمة بالنســبة ألصغر حصة فيها حسب األوصاف المدرجة ادناه وذلك لمدة 15 يوما 
من تاريخ النشــر في هذا العدد وعلى من يرغب بالشــراء والمزاودة الحضور لدائرة تنفيذ او مراجعة 
الدالل محمد بالل اســمه المزاد بعد ان يدفع تأمينا وقدره 5 ٪ من قيمة االحالة المؤقتة 42420 دينار 
وفي نهاية المدة ســتعطى االحالة القطعية على اســم من يزاود بالبدل االعلى وان رســوم التسجيل 
والداللة والطوابع تعود على المشتري وقد تم تعيين يوم االثنين الموافق 2017/11/20 الجراء المزاد. 

اوصاف العقار: 
قطعــة االرض تقــع الى الغرب من مســطح قرية بيت امرين وتقع على طريق تســوية عرض 8 متر 
وهو طريق معبد وتبعد عن مركز القرية حوالي 300 متر طولي والقطعة تصلها جميع الخدمات من 

ماء وكهرباء وهاتف. 
قطعة االرض تقع ضمن حدود الدولة الفلسطينية وهي مشجرة بأشجار الزيتون ونوع االرض ميري. 
يحــد قطعــة االرض من الشــرق قطعة رقم 33 ومــن الغرب قطعة رقم 57 وهي مدرســة بنات بيت 

امرين ومن الشمال القطعة رقم 31 وهي مقبرة اسالمية ومن الجنوب طريق عرض 8 متر معبد. 
قدرت قيمة المتر المربع من هذه القطعة 15 دينار 15x2827 =42405 دينار. 

مأمور تنفيذ نابلس 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/25 د
دائرة تنفيذ نابلس

الرقم: 2017/1445

اعالن بيع بالمزاد العلني للمرة األولى بالنشر  صادر 
عن دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 

 2017/1445
المنفذ له: لؤي نمر يوسف عبده 

المنفذ ضده: 1 - رســمية محمد ســعيد ســمارة 2 - صباح فوزي محمد حيفاوي 3 - جاويد عبد القادر 
سعيد سمارة / نابلس 

تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2017/1445 الصادر بتاريخ 
2017/10/10 عطفــا على قرار محكمة صلح نابلس رقم 2015/1595 الصادر بتاريخ 2016/10/25 

وموضوعه ازالة شيوع. 
نعلن للعموم عن بيع قطعة االرض رقم 12 من الحوض رقم 11 موقع القصر من اراضي بيت امرين 
قضاء نابلس لعدم قابليتها للقســمة بالنسبة ألصغر حصة فيها حسب األوصاف المدرجة ادناه وذلك 
لمدة 30 يوما من تاريخ النشر في هذا العدد وعلى من يرغب بالشراء والمزاودة الحضور لدائرة تنفيذ او 
مراجعة الدالل محمد بالل اسمه المزاد بعد ان يدفع تأمينا وقدره 10 ٪ من قيمة االرض المخمنة 124229 
دينار وفي نهاية المدة ستعطى االحالة المؤقتة على اسم من يزاود بالبدل االعلى وان رسوم التسجيل 
والداللة والطوابع تعود على المشتري وقد تم تعيين يوم الثالثاء الموافق 2017/11/28 الجراء المزاد. 

اوصاف العقار: 
1 - قطعة االرض تقع شــرق من مســطح قرية بيت امرين ويصلها طريق تســوية عرض 3 متر وهو 

طريق ترابي وتبعد عن مركز القرية حوالي 1500 متر طولي. 
2 - قطعة االرض تقع ضمن حدود الدولة الفلسطينية وهي زراعة بعلية جبلية ومشجر نصفها الجنوبي 

باشجار الزيتون وهي خالية من االبنية واالنشاءات ونوع االرض ميري. 
3 - يحد القطعة من الشرق طريق تسوية عرض 3 متر ومن الغرب القطعة رقم 13 من نفس الحوض 

وطريق تسوية عرض 4 متر ومن الشمال القطعة رقم 11 والقطعة رقم 23 من نفس الحوض. 
4 - قدرت قيمة المتر المربع الواحد في هذه القطعة سبعة دنانير. 

5 - القيمة الكلية لقطعة االرض المذكورة تساوي 7x =  124229 17747 دينار مائة واربع وعشرون 
الف ومائتين وتسع وعرشون دينار اردني. 

مأمور تنفيذ نابلس 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي  /

رام اهللا - رقم الملف: 3338/ج/2017

الرقم: 192/ق/2017

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد سعيد ناجح ساري جرابعة وذلك بصفته 
وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 2014/7730 تاريخ 2014/4/28 و2014/286 بتاريخ 2014/1/8 
الصادرة من كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع القطعة 98 حوض رقم 1 (البرج) من اراضي بيتين 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي في رام اهللا خالل فترة عشــرة 
أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفق القانون. 
اســم الموكل (المالك): ســامر وســهيل ورابعة وربيحة ابناء ناجح ســاري جرابعة وعيشــة محمد عبد 

الرحمن جرابعة 
اسم الوكيل: سعيد ناجح ساري جرابعة 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن لتسجيل اموال غير المنقولة  تسجيال جديدا صادر 
عن دائرة تسجيل أراضي الخليل  بشأن معاملة التسجيل 

الجديدة رقم 2017/192 
يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تسجيل أراضي الخليل لتسجيل المال غير المنقول المبينة 
أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة 
او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى مدير تسجيل أراضي الخليل خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف اليومية المحلية. 
الجدول 

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: سامر محمد صالح القاضي 
2 - اسم المدينة او القرية: صوريف 

3 - أ- اسم موقع األرض: خربة عطية ب- نوع االرض: ميري 
4 - رقم الحوض: 2 طبيعي رقم القطعة: 140 

5 - المساحة بموجب قيود المالية: 1د 
6 - المساحة بموجب المخطط: 701م2 / 1د 

7 - الحصص المطلوب تسجيلها: كامال 
8 - الحدود بموجب المخطط: 

شماال: ورثة مصطفى عايش العرعر وسفيان محمود احدوش 
جنوبا: طريق ترابي 

شرقا: ورثة مصطفى عايش العرعر وموسى ابراهيم احمد ابو فارة 
غربا: سفيان محمود احدوش وموسى احمد موسى ابو ريش 

9 - كيفية االيلولة لطالب التسجيل: عن طريق الشراء 
تحريرا في 2017/10/25 

مدير تسجيل أراضي الخليل 

10/25 د

10/25 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/25 د
محكمة صلح نابلس

الرقم: 2017/1553

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس
 بالقضية الحقوقية رقم (2017/1553) 

الى المدعى عليهم (سعاد فوزي كامل نابلس) و(حمدية عادل حمد نابلس) من نابلس ومجهولي محل 
االقامة حاليا يقتضي حضوركم الى محكمة صلح نابلس يوم 2017/12/12 الســاعة التاسعة صباحا 
للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة اعاله والتي اقامها عليكم ابراهيم غالب حسن ناصر بواسطة وكيله 
المحامي حسام اتيرة و/أو فراس اتيرة و/أو فهد اتيرة وموضوعها ازالة الشيوع ويمكنكم الحضور الى 
قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى. وعمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم (2) لســنة 2001 فانه يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشر يوما من 

تاريخ تبليغكم النشر واذا لم تحضروا أو ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/25 د
محكمة بداية الخليل

استئناف رقم: 2017/101

تبليغ موعد جلسة استئناف  في االستئناف المدني
 رقم 2017/101 

الى المستأنف عليهم: 
1 - نصر موسى حسين عبد المحسن منصور / حلحول - الكمب - بجانب جامع الزهراء 

2 - يسرى محمد محمود منصور / حلحول - الذروة - بالقرب من مدرسة شهداء حلحول للبنات 
3 - محمود محمد محمود منصور / حلحول - الذروة - بالقرب من مدرسة شهداء حلحول للبنات 

يقتضــي حضوركم الــى محكمة بدايــة الخليل الموقرة في يــوم االحد 2017/12/3 في االســتئناف 
المدنــي المذكــور اعاله، والتي اقامها ضدكم المســتأنف (اياد عمران عبد اهللا ســعيد / الخليل) والتي 
موضوعها (تقسيم اموال مشترة غير منقولة)، وعمال بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدنيــة والتجاريــة رقم (2) لســنة 2001 يتوجب عليكم الحضور في الموعد المحدد او ارســال محام 
عنكم وذلك من تاريخ تبلغكم هذا االعالن بواســطة النشــر في احدى الصحف المحلية وبعكس ذلك 

تجري محاكمتكم حضوريا. 

رئيس قلم حقوق محكمة بداية الخليل / جواد شاهين 

المحكمة الشرعية في القدس 

ملف رقم: 2017/4893 

10/25 د

سند تبليغ 
الــى المدعــى عليها داليا دياب ابو غوش حاملة جواز ســفر بوليفي رقــم (A745324) مجهولة مكان 
االقامة، ليكن معلوما لديك انه عليك المثول امام هذه المحكمة في يوم االحد الموافق 2017/11/12 
الساعة 13:00 ظهرا وذلك لحضور جلسة التحكيم مع الحكمين في الدعوى المرقومة اعاله والمرفوعة 
ضدك من قبل المدعي مروان راتب جبر وموضوعها تفريق للنزاع والشــقاق، وتعلمك هذه المحكمة 
بأنه في حال تخلفك عن حضور جلسة التحكيم المذكورة سيتم اعتبارك مستنكفة عن اسماع اقوالك. 

حرر بتاريخ 5 صفر سنة 1439هـ الموافق 2017/10/25م. 

محمود احمد عازم / قاضي محكمة القدس الشرعية 

فقد جواز سفر فلسطيني
أعلن أنا محمد عبد الحميد عبد المجيد النتشة عن فقد جواز سفري الفلسطيني الذي أجهل رقمه، الرجاء 

ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/25 د
الرقم: م.ص.ب: 2017/350

تبليغ بالنشر  في القضية الحقوقية رقم 2017/350 
صلح بيت لحم

الى المدعى عليه: اسماعيل ابراهيم خليل الزير من بيت لحم ومجهول محل االقامة حاليا.
            يقتضي حضوركم الى قلم محكمة صلح بيت لحم يوم االحد 2017/11/12 الســاعة التاســعة 
صباحــاً للنظــر في القضية المدنيــة المذكورة أعاله والتي أقامتها ضدكم المدعي شــركة االتصاالت 
الفلســطينية وكيلتها المحامية ريما ابو عيطة وموضوعها: مطالبة بمبلغ (1164.95) شــيكل ، وعمال 
بأحــكام المــادة 62 من قانون اصــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة2001 يتوجب عليك 
تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر أو ارسال 
محام عنكم، ويمكنك اســتالم نســخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح بيت لحم 

وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضورياً.
       وعليه وتنفيذاً لقرار سعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 2017/10/19 في الدعوى 

المذكورة أعاله المتضمن تبليغك في إحدى الصحف المحلية جرى تبليغك حسب االصول والقانون. 

فداء اللحام / رئيس قلم الحقوق/ محكمة بيت لحم

نقابة العاملين في القدس المفتوحة تعقد ملتقى العاملين الخامس
رام اهللا- الحياة الجديدة- عقدت نقابة العاملين بجامعة القدس 
المفتوحة، أمس، ملتقى العاملين الخامس، وذلك في مقر فندق 
الواحــة بمدينة أريحا تحت رعاية شــركة جــوال. وافتتح اللقاء 
بتالوة عطرة من القرآن الكريم ثم السالم الوطني الفلسطيني 

وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
وقــال أ. د. يونــس عمرو رئيس الجامعة فــي افتتاح الملتقى، 
إن اإلنجازات التي ســجلت لجامعة القدس المفتوحة هي بجهد 
كل من يعمل في هذه الجامعة بدءاً من رئيس مجلس أمنائها 
المهندس عدنان سمارة، وأعضاء المجلس، مروراً بكل العاملين 

فيها وكل طالب من من طلبتها.
 وتابع: «إن القدس المفتوحة دأبت في كل عام على أن تجري 
هذا اللقاء بين أفراد أسرتها، وهي أسرة تحتفظ بتاريخ طويل 
من التجارب والعمل والنجاحات؛ فالجامعة كانت حلماً في رؤوس 
القادة العظام، وعلى رأسهم الشهيدان الراحالن أبو عمار وأبو 
جهاد وفخامة الرئيس محمود عباس «أبو مازن»، الذين حملوا 
هم شــعبنا حينما اســتفحلت إجراءات االحتالل بحقه، ففكروا 

بجامعة تذهب للطالب عوضاً عن أن يذهب الطالب إليها».
وأوضــح أ. د. عمــرو أن الجامعة تتبنى نظــام التعليم المفتوح 
مجتزأ المحاضرات، يعتمد فيه الطالب على الوسائط التعليمية 
بإشراف مدرسين ومشرفين أكاديميين، وها هي اليوم أضحت 
رائــدة التعليم في فلســطين عبر التصميم على نشــر العلم 
واإليمان برســالتها الســامية، فأقلعت بجهــود طيبة متواصلة 
لتواصــل العطاء حتى أن وصلنا إلى مضاعفة التعليم المفتوح 
بإضافة التعليم اإللكتروني عليه، وأدخلنا جميع وسائط التعليم 
اإللكتروني، وتكللت هذه الوســائط بإطــالق فضائية القدس 

التعليمية منذ أكثر من عام.
ثم أشار أ إلى أن الجامعة نجحت بالعالقة التشاركية بين عامليها 
وطلبتها وقيادتها، فهم جميعاً يشــاركون في القرار، ومجلس 

األمناء يطلع على سير عملها باستمرار وبشكل متواصل.
مــن جانبه، قال أ. د. عبد الفتاح أبو شــكر، عضو مجلس أمناء 
جامعــة القدس المفتوحة، في كلمته نيابــة عن المجلس، إن 
مصلحة العاملين هي أساس في عمل مجلس األمناء، ويجري 
مراعاتها على الدوام، ونحن نسعى لديمومة الجامعة وتطورها، 
فرسالتها ليست تعليمية فحسب، بل رسالة بحثية، إذ إنه يجري 
اآلن التركيز على البحث العلمي في موازناتها، فأنشأت مركزين 
للبحث العلمي أحدهما في الزراعة واآلخر في البحوث اإلدارية، 

داعياً العاملين إلى النشاط في البحث العلمي.
وقال أ. محمد البدري، مدير الحســابات االســتراتيجية لشركة 
جــوال، في كلمة راعي الحفل، إن الشــركة ســعيدة بوجودها 

فــي الملتقى الخامس للعامليــن في جامعة 
القدس المفتوحة، خصوصــاً في هذه األيام 
الوطنية التي تشــهد جهــود المصالحة، التي 
أن  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  اســتطاعت 
تجسدها على أكمل وجه وخرجت األجيال التي 

تخدم مجتمعنا.
وقــال أ. محمود ســحويل، في كلمــة الداعم 
الرئيــس للملتقى (شــركة العالمية المتحدة 
للتأمين)، إن الشركة تعتز بعالقتها مع القدس 
المفتوحة، فهي المؤسسة األكاديمية الرائدة 
على مستوى الوطن، مذكراً بالجهود الجبارة 
التــي يقوم بهــا األكاديميــون والعاملون في 

الجامعة في مختلف المجاالت.
من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين بجامعة 
القــدس المفتوحة أ. عبد القــادر الدراويش، 
إن النقابــة ســتواصل عملها من أجل تحقيق 
مطالب العاملين بالتعاون مع رئاسة الجامعة، 

شــاكراً كل مــن أســهم في إنجــاح الملتقى، 
مشــيراً إلــى أن هــذا الملتقــى يقــام للعام 
الخامــس على التوالي بهــدف إتاحة الفرصة 

أمام العاملين للتعارف والترفيه.
أما أ. نــزار بالي، مدير منطقة الجنوب للبنك 
اإلسالمي الفلسطيني، فقد تحدث باسم البنك 
ناقالً تحيات مجلس اإلدارة، موضحاً أن البنك 
سعيد بمشاركة ملتقى العاملين وسعيد كذلك 
بمساهمته ومشــاركته في هذا اللقاء، وهذا 
يشــهد على العالقة الوطيدة التي تجمع بين 
الجامعة والبنك، وبين أنه قد جرى افتتاح فرع 
للبنك بفرع الجامعة في نابلس حديثاً، وقبل 
أسابيع وقعت اتفاقية لتوسعة مكتب البنك في 
الفرع ذاته، وهذا يدل على الثقة المتبادلة بين 
المؤسستين. وتحدث أيضاً عن منتجات البنك 
الجديدة التي ستقدم للموظفين العمالء من 

القدس المفتوحة.

محافظ جنين يختتم زيارته لفرنسا 
جنين- الحياة الجديدة- اختتم محافظ محافظة 
جنين اللواء إبراهيم رمضان والوفد المرافق 
لــه زيارتهــم إلــى مقاطعــة اللــوار أتلنتيك 
بفرنســا، التي استمرت عشرة أيام من تاريخ 
15 – ولغاية 24 / 10 / 2017،  تم فيها التوقيع 
على تجديد التعــاون مع بلدية مرج بن عامر 
في عدة مجاالت اجتماعية وتنموية. وضم وفد 
محافظــة جنين كال من مديــر الدفاع المدني 
العقيد عبد اللطيف أبو عمشه، رئيس بلدية 
مرج بن عامر احمد زكارنه، ومهندس البلدية 
عمــر أبو الرب وابتهاج ابو عيســى مســئولة 
التأهيــل  لذوي االحتياجــات الخاصة في قرى 

مرج بن عامر.  
وتم االتفاق ان يقوم وفد من مقاطعة اللوار 

أتلنتيك بزيــارة محافظة جنين للتضامن مع 
الشــعب الفلســطيني يوم التاسع والعشرون 
من الشــهر المقبل، جاء ذلك في لقاء مع وفد 
من اإلقليم، وضم الوفد شــخصيات سياسية 
ومحليين ورؤساء بلديات فرنسية لتكون بداية 
طيبة  تشجع المكونات السياسية واالجتماعية 

في فرنسا على زيارة فلسطين لعدة ايام.  
وجدد المحافظ رمضان شكره لفرنسا وشعبها 
على وقوفهم إلى جانب الشــعب الفلسطيني 
في كافة المجاالت، معتبرا ان فرنســا محرك 
أساســي على المستوى السياسي في االتحاد 
األوروبي، وأهمية مبادراتها ومقترحاتها فيما 
يتعلــق بتحريك عملية الســالم ودعم إقامة 

دولة فلسطينية مستقلة.

النائب العام يبحث سبل التعاون مع مؤسسة
 أرض االنسان ومدير الشرطة القضائية

رام اهللا- الحياة الجديدة- التقى النائب العام المستشار د. أحمد 
براك في مكتبه امس االربعاء وفدا من مؤسسة أرض االنسان 
يرأســه منســقة مشــروع عدالة األطفال مارتا غيل غونزالز، 
والمنسقة القطرية للمؤسسة ياسمين رفعت، والخبير محمود 

أبو كمال.
وبحث الطرفان ســبل وآليات التعاون والتنسيق بين الجانبين، 
ومناقشــة بدائــل االحتجاز والوســاطة، ومراحل اعــداد دليل 
تطبيقــي لبدائــل االحتجــاز، واالنشــطة المراد العمــل عليها 
وانجازها فيما يخص عدالة االحداث كون النيابة العامة كان لها 
دور كبير في وضع قانون حماية االحداث والوساطة المنصوص 

عليها في القانون.
من جانبه قدم النائب العام د. أحمد براك لمحة حول رؤية النيابة 
العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين 
وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة االستراتيجية لقطاع 
العدالة بشــكل عام والنيابة العامة بشــكل خاص وبالتحديد 

فيمــا يتعلق بنيابة االحــداث من خالل اطالع الوفد على ما تم 
انجازه من انشــطة وقصص نجاح بتطبيق الوساطة واصالح 

االطفال المشردين.
وأكد د. أحمد براك على أهمية ودور مؤسسة أرض االنسان 
وعملهــا باتجاه حماية االحداث واالطفال والعمل المســتمر 
بالشــراكة مع النيابة العامة في كافــة المحاور التي تعمل 

عليها.
وفي ســياق آخر اجتمع النائب العام بمدير الشرطة القضائية 
المقــدم عبد اللطيــف القدومي، بحضور رئيــس دائرة تنفيذ 
االحكام الجزائية االستاذ ماهر الفارس، ورئيس النيابة العامة 
االستاذ ياسر حماد، وتناول االجتماع تفعيل الربط االلكتروني 
ألقســام التنفيذ بمكاتب النيابة العامة مع أقســام التنفيذ في 
مديريات الشــرطة واالدارة المركزية للشرطة القضائية، كما 
تناول اللقاء ســبل تطوير عمل الشــرطة القضائية ومحاولة 

مواجهة االشكاليات التي تعترض عملها.

وفد من خريجي رومانيا يلتقي وزير الخارجية مليسكانو
بــه  تقــوم  مــا  مســتعرضاً 
لفلسطين   دعم  من  رومانيا 
فــي مجاالت عــدة، منها بناء 
دورات  وتقديــم  القــدرات  

متخصصة، وبرامج تدريبية 
منــح  وتقديــم  مختلفــة، 
قطــاع  وتنشــيط  دراســية، 

األعمال، وقطاع الطوارئ. 

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
التقى وفد من جمعية خريجي 
الجامعات والمعاهد الرومانية  
في فلسطين بوزير الخارجية 
الروماني تيودور مليسكانو، 
في مقر الســفاره الرومانية 
يقــوم  اهللا،الــذي  رام  فــي 
بزياره رسمية الى فلسطين.

وعبر الوفد عن سعادته بهذا 
اللقاء،وطلب الوفد من الوزير 
الجامعــات  خريجــي  اعتبــار 
الرومانيــة جزءا مــن الجاليه 
فلســطين،   فــي  الرومانيــة 
خريجــي  جميــع  ان  مؤكــدا 
رومانيــا يعتبرون انفســهم 

سفراء لرومانيا.
بالوفــد،  لوزيــر  ا ورحــب 


