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دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 4465/ج/2016 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 5011/ج/2017 

الرقم: 98/ق/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3738/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3739/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3785/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد صبح فايز صبح شوخة وذلك بصفته وكيال 
دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 6554 بتاريخ 2016/12/18 تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع 
على القطع 99 حوض رقم 4 المرابعة و83 حوض رقم 11 القف من اراضي رمون فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): مجدي واحمد ومحبوبة واسماء وامال والهام ابناء محمد محمد زيدان 

اسم الوكيل: صبح فايز صبح شوخة 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد ســالم عيسى عبدو عبد اهللا وذلك 
بصفته وكيال خاصا بواسطة الوكيل الخاص بموجب الوكالة الخاصة رقم 1683/2017/12716 عدل 
نابلس بتاريخ 2017/8/23 والمعطوفة على الوكاالت الدورية ذات االرقام 1170/2012/9872 عدل 
نابلــس بتاريــخ 2012/7/5 والمعطوفة علــى الوكالة العامة رقــم 1153/2012/6357 عدل نابلس 
بتاريــخ 2012/5/2 والوكالــة الدوريــة رقــم 1171/2012/10048 بعدل نابلــس بتاريخ 2012/7/9 
والمعطوفــة على الوكالة العامة رقم 976/2010/7599 عدل نابلــس بتاريخ 2010/6/16 والوكالة 
الدورية رقم 1170/2012/9873 عدل نابلس بتاريخ 2012/7/5 والمعطوفة على الوكاالت العامة رقم 
381/98/466 عــدل نابلس بتاريخ 98/2/1 والوكالة العاتمة رقم 381/98/480 عدل نابلس بتاريخ 
98/2/4 والوكالــة العامة رقــم 297/2003/7105 عدل جنين بتاريــخ 2003/8/16 والوكالة الدورية 
رقم 1167/2012/9236 عدل نابلس بتاريخ 2012/6/25 والوكالة الدورية رقم 1226/2013/2723 
عــدل نابلــس وبتاريــخ 2013/3/3 والوكالة الدورية رقــم 1167/2012/9234 عــدل نابلس بتاريخ 
2012/6/25 والوكالــة الدورية رقم 1167/2012/9235 عدل نابلــس بتاريخ 2012/6/25 والوكالة 
الدورية رقم 1172/2012/10320 عدل نابلس بتاريخ 2012/7/12 بمعاملة بيع على القطعة 1 من 

الحوض 49 من اراضي طلوزة. 
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. 
اســم الموكل (المالك): ســروة حامد ســودة ونحن (وجيهة جميل محمد الفارس وفهمية جميل محمد 
الفــارس وربيحــة جمال محمد العبد اهللا ونحن (معين وزهير ومازن وعطاف ومزين) ابناء وبنات عبد 
الرؤوف محمد العبد اهللا ونحن غانم حلمي محمد العبد اهللا وعبد الرؤوف ابراهيم عبد الرؤوف العبد 

اهللا ونحن (نضال وبشار ووفاء وزاهرة وبهية وحنان) ابناء وبنات ابراهيم عبد الرؤوف العبد اهللا 
الوكيل: سلم عيسى عبدو عبد اهللا، غدير سليمان سميح ملحيس، بشار ابراهيم عبد الرؤوف فارس، 

احمد نصوح ابراهيم زيد الكيالني 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن لتسجيل أموال غير منقولة  تسجيال جديدا صادرا 
عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا  بشأن معاملة التسجيل 

الجديدة رقم 98/ق/2017 
يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا لتســجيل المال غير المنقول 
المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول أدناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او 
المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة تسجيل أراضي رام 

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

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد عبد المطلب صالح حناوي 
2 - اسم المدينة او القرية: القبيبة 

3 - أ- اسم موقع األرض: وادي العوينة ب- نوع األرض: ميري 
             عقايب حمادة          تسوية 

4 - رقم الحوض: 4 رقم القطعة 44 بموجب قيود المالية 
       9     134 مالية 

5 - المساحة بموجب قيود المالية: 5د 
6 - المساحة بموجب المخطط: 842م2 / 4د 

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

شماال: نبيل محمد ذيب طه 
جنوبا: سعيد محمد سليمان طبنجة 
شرقا: انور ابراهيم محمود الفقيه 

غربا: سامي سعد محمد طبنجة 
9 - كيفية األيلولة طالب التسجيل بطريق: الشراء بموجب اتفاقية البيع المؤرخة في 1997/8/14 عطفا 
على حجة االرث رقم 241/53/642 تاريخ 87/12/27 وحجة االرث رقم 102/131/45 تاريخ 2014/6/4 

مأمور تسجيل أراضي رام اهللا والبيرة 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد سعيد ابراهيم سعيد مصري وذلك 
بصفتــه وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقــم 2017/22783 تاريخ 2017/11/21 عدل رام اهللا 
المعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 2017/5644 تصديق وزارة العدل الفلسطينية وذلك بمعاملة بيع 
على القطعة 76 حوض رقم 9 من اراضي سلواد، 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): مها يونس محمد حامد 

اسم الوكيل: سعيد ابراهيم سعيد مصري 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد محمد شــفيق شحادة شلش وذلك 
بصفتــه وكيــال دوريا بموجــب الوكالة الدورية رقــم 2017/14788 تاريــخ 2017/8/1 عدل رام اهللا 
المعطوفة على الوكالتين الخاصتين رقم 2017/3091 و2017/3566 تصديق وزارة العدل الفلسطينية 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 76 حوض رقم 9 من اراضي سلواد، فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): خالد يونس محمد حامد، محمد يونس محمد حامد، فريال يونس محمد حامد 

اسم الوكيل: محمد شفيق شحادة شلش 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا بأن السيد المحامي شداد عوض طالب ابو 
كنعــان وذلــك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقــم 2017/23012 تاريخ 2017/11/23 
الصــادرة عــن كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع القطعة رقم 170 حوض رقم 8 خلة الســالمية 
من اراضي مدينة البيرة قضاء رام اهللا فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة 
تســجيل أراضي رام اهللا خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير 

باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): خولة صافي طه صافي 

اسم الوكيل: شداد عوض طالب ابو كنعان 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
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محكمة بداية رام اهللا 

الرقم: 2017/233 مدني 

الرقم: 2016/1793 

السلطة القضائية

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/233 

الى المدعى عليه: عالء احمد محمد شافعي 
يقتضي حضوركما الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2017/12/19 الساعة التاسعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/233 التي اقامها عليكما المدعي: شــادي ربحي عمر عطعوط بواســطة 

وكيله المحامي امجد شقير وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
ان المدعــى عليه كان يقود مركبة تســببت بالحادث تحمل رقــم (6166430) من نوع فورد عمومي 
وان المدعى عليه جاء مســرعا ولم يعطي حق االولوية فاصطدم بمركبة المدعي والحق بها اضرار 
جســيمة قيمتها (76.104) الف شــيقل، باالضافة لباقي بنود الئحة الدعوى المرقومة الموجودة في 

ملف الدعوى محكمة بداية رام اهللا. 
ويمكنكمــا الحضور الى قلــم المحكمة واالطالع على اوراق الدعــوى. ويتوجب عليكما تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة (62) 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. واذا لم تحضرا أو ترسال وكيال 

عنكما سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

زينب عيسى 
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى 
الحقوقية رقم 2016/1793 

الى المدعى عليه عمر محمد عمر عرفات من نابلس ومجهول محل االقامة. 
عمال بقرار محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2016/1793 فقد تقرر تبليغكم قرار الحكم 
الصادر بالدعوى المذكورة اعاله والصادر بتاريخ 2017/6/22 وفق احكام المادة 20 من قانون االصول 
المحاكمــات المدنية والتجارية والذي اقامها عليك ابراهيم يعقوب جبران كوع من نابلس بواســطة 
وكيله االستاذ عنان خضر والمتضمن الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 4000 دينار للجهة المدعية 
واخالء المدعى عليه من المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين والزامه بالرسوم والمصاريف 

ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة ورد الفائدة القانونية لعدم االثبات. 

رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية 
االستئنافية المدنية رقم 2017/125 

الى المستأنف عليهم: 1 - نجاح عبد العزيز سليمان الطخيم 2 - مشغل عبد العزيز سليمان الطخيم 
3 - هدى عبد العزيز سليمان الطخيم 4 - سهيلة عبد العزيز سليمان الطخيم ومجهولي محل االقامة، 
يقتضي حضوركم الى هذه المحكمة يوم 2017/12/11 الســاعة الثامنة صباحا للنظر في الدعوى 
االستئنافية الحقوقية رقم 2017/125 والتي اقامها المستأنف حامت مرشدي حبرين العزة وموضوعها 
القرار الصادر عن محكمة صلح نابلس في الطلب المستعجل 2016/390 المتفرع عن الدعوى الحقوقية 
رقم 2016/1753 والصادر بتاريخ 2016/1/31 والقاضي (والقاضي برد الطلب مع تضمين المستدعي 
الرسوم والمصاريف و300 شيكل اتعاب محاماة) ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على 
تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
فانه يقتضي عليكم تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم النشر واذا 

لم تحضروا أو ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريا. 

رئيس قلم االستئناف محكمة بداية نابلس 

فقد هوية
رام اهللا - اللبن الغربي / أعلن أنا الرا رياض خليل دار راضي عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي 

تحمل الرقم 859832396 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

تنويه
رام اهللا / سقط سهوا في اعالن تسجيل أراضي رام اهللا والذي نشر بتاريخ 2017/10/29 رقم الملف 

3342/ج/2017 اسم سليم ناصيف سليم حصري بصفته الشخصية لذا اقتضى التنويه. 

تنويه
فــي االعالن الصادر عن دائرة تســجيل أراضــي رام اهللا ملف رقم 3340/ج/2017 والمنشــور بتاريخ 
2017/10/26 ورد سهوا معاملة بيع على القطع 102 + 103 حوض رقم 2 من اراضي سلواد والصحيح 

هو القطع 105 + 103 لذا اقتضى التنويه. 
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دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3741/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3784/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3790/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3113/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلــن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد خالد احمــد عبد القادر قعد وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/22784 تاريخ 2017/11/21 المعطوفة على 
الوكالة الخاصة رقم 2017/18388 الصادرة من كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على القطعة 
174 حوض رقم 14 من اراضي ســلواد 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): أمين موسى مبارك 

اسم الوكيل: خالد أحمد عبد القادر قعد 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد يوسف شوكت يوسف علي وذلك بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2014/6605 تاريخ 2014/11/4 الصادرة عن تصديق وزارة 
العدل وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 79 حوض رقم 28 المدينة حي 15 الشــيخ الجنوبي من 
اراضي البيرة، 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): نعوم سليمان نواس الطويل 
اسم الوكيل: يوسف شوكت يوسف علي 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد رنين نديم كنعان خوري وذلك بصفته 
وكيــال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/22507 تاريــخ 2017/11/16 الصادرة عن رام اهللا 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 89 حوض رقم 7 من اراضي الطيبة 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): مها ماجد عودة خوري 

اسم الوكيل: رنين نديم كنعان خوري 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد يوســف شوكت يوسف علي وذلك 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 19522 تاريخ 2017/10/5 عدل رام اهللا والسيد جميل 
بســام جميل دويكات وكيل دوري بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/21034 بتاريخ 2017/10/26 
عــدل رام اهللا وذلــك بمعاملــة بيع على القطعة رقم 93 حوض رقم 9 حي 2 كفر شــيان من اراضي 
بيتونيا، 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): توم زيغار ابراهيم محمد الصغير، احمد محمد سليمان عليان 

اسم الوكيل: يوسف شوكت يوسف علي، جميل بسام جميل دويكات 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

11/26 د

11/26 د

11/26 د

11/26 د

شركة كهرباء محافظة القدس 
المساهمة المحدودة 

اعالن عن قطع التيار الكهربائي 
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة 
صباحــا وحتى الرابعة عصرا يوم الثالثاء الموافق 2017/11/28 عن كل 

من المناطق التالية من محافظة رام اهللا والبيرة: 
النبي صالح، بيت ريما، دير غسانة، قراوة بني زيد، كفر عين 

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت 
والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق. 

دائرة العالقات العامة 

11/26 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/26 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2014/2165 

الى المحكوم عليه: 1 - خديجة علي ابراهيم بلوط 2 - رمضان حكمت رمضان الشيخ / رنتيس الحارة 
الفوقة قبل المجلس القروي / مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمــك أن المحكــوم لها: شــركة كهرباء محافظة القدس المســاهمة المحــدودة / رام اهللا / وكيلها 
المحامي عبد اهللا ريان 

انــه قــد تم تجديد االجراءات في الملف التنفيذي المرقوم اعاله حيث ان المحكوم له قد حضر/ت الى 
دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ حكم محكمة صلح حقوق رام اهللا في الدعوى رقم (2013/1338) الصادر 
بتاريــخ (2013/12/11) والقاضــي (بالزام المحكوم عليه بدفع مبلغ وقدره (5401 شــيكل) للمدعية 
وتضمينه الرســوم والمصاريف وخمســون دينار اتعاب محاماة، باالضافة الى مبلغ (64 شــيكل) بدل 
رسوم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة االداء، لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ 
خالل أسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى 

ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/26 د
محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2017/1464 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/1464 

الى المدعى عليه: خضر سعيد خضر ابو صوي ومجهول محل االقامة. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2018/1/3 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2017/1464 التي اقامها عليك الجهة المدعية 1 - وجيهة شــكري عبد الرحمن مصلح 
2 - فايز محمود فايز عطرة 3 - فايق محمود فايز عطرة 4 - فواز محمد فايز عطرة 5 - فوزي محمود 
فايز عطرة بواسطة وكيلهم المحامي ماجد الخطيب، في دعوى موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية 

1200 دينار اردني، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
المدعون: 

1 - وجيهة شكري عبد الرحمن مصلح / هوية رقم (991111113) 
2 -فايز محمود فايز عطرة / جواز سفر امريكي رقم (224986128) 

فايق محمود فايز عطرة / جواز سفر امريكي رقم (057767631) 
4 - فواز محمود فايز عطرة / هوية رقم (991111147) 

5 - فوزي محمود فايز عطرة / جواز سفر امريكي رقم (466976341) 
وجميعهم من قرية عين يبرود / وسط البلد / بالقرب من المسجد القديم / رام اهللا 

وجميعهم بواسطة وكالئهم المحامين حاتم الشيخ و/أو ماجد الخطيب و/أو هاني شاهين و/أو عزيز 
الشيخ و/أو عالء الشيخ / رام اهللا. 

المدعى عليه: خضر ســعيد خضر ابو ســوي بصفته الشخصية وباالضافة الى تركة مورثه المرحوم 
سعيد خضر ابو سوي 

عنوانه: رام اهللا / شارع المعاهد / مقابل عمارة الرموني / عمارة محمود فايز / الطابق الثاني 
موضوع الدعوى: تخلية مأجور اجرته السنوية (1200) دينار اردني 

الئحة اسباب الدعوى 
أوال: المدعــون يملكــون ويتصرفون في البناء المقام على قطعة االرض رقم (38) من الحوض رقم 

(19) المدينة حي النزهة رقم (16) من اراضي مدينة رام اهللا. 
ثانيا: المدعى عليه يشغل بطريق االجارة الشقة السكنية رقم (3) من الطابق الثاني من جهة اليمين 
من العمارة المقامة على قطعة االرض الموصوفة بالبند االول من هذه الالئحة بموجب عقد اجارة محرر 
بتاريخ 1980/6/1 اجرته السنوية اصبحت (1200) الف ومئتان دينار اردني وذلك بصفته المستفيد 

الوحيد من عقد االجارة الخاص بمورثه المرحوم والده سعيد خضر اسو سوي. 
ثالثا: المدعى عليه ومنذ فترة تزيد عن ستة اشهر ال يشغل المأجور وال يستعمله وال يستغله بشكل 
قانوني، حيث انه قام بترك المأجور واغالقه وال يقوم باســتعماله اســتعماال حقيقيا وفعليا مدة تزيد 

عن ستة أشهر. 
رابعا: ان فعل المدعى عليه يشكل مخالفة لشروط العقد وبنوده واحكام قانون المالكين والمستأجرين 

رقم (62) لسنة 1953 النافذ وبالتالي سببا قانونيا للتخلية من المأجور حسب القانون واألصول. 
الصالحيــة: لمحكمتكــم الموقرة صالحية النظر والفصل في موضوع هذه الدعوى نظرا لموضوعها 

وسببها ومكان العقار موضوع الدعوى. 
الطلب: لما تقدم و/أو ألي اسباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة عادلة يلتمس المدعون تبليغ المدعى 
عليه نســخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها وبعد المحاكمة وغب االثبات الحكم بتخلية المدعى عليه 
من العقار وتســليمه خاليا من الشــواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

حسب األصول والقانون. 
تحريرا في 2017/6/15 

وكالء المدعون 
المحامون 

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 وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

خضر أبو تمام 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/26 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2017/3876 

الــى المحكوم عليه: امين موســى محمــود ابو عصعوص / البيرة ام الشــرايط مقابل محالت المنار 
لالدوات الكهربائية / مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: عثمان خليل محمد حمدان / رام اهللا / وكيله المحامي سمير الشيخ قاسم 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة (18000 شيكل) باالضافة الى مبلغ (191 شيكل) 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك انت و/أو من 
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء 

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

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

فقد هوية
ســالم / أعلن أنا نورة محي الدين حامد اشــتية عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 

852225069 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

سفارة فلسطين في ألمانيا تحيي ذكرى 
إعالن االستقالل ويوم التضامن مع شعبنا

برلين - الحياة الجديدة - أقامت سفارة دولة 
فلســطين فــي برلين، احتفــاال إلحياء ذكرى 
إعالن االستقالل واليوم العالمي للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني.
وحضــر االحتفــال، الــذي أقيــم في ســفارة 
فلســطين في العاصمة األلمانية برلين، عدد 
من الســفراء وممثلي الســلك الدبلوماســي 
المعتمدين لدى ألمانيا، وممثلون عن الحكومة 
والبرلمان األلماني، وممثلو الكنائس والجاليات 
في ألمانيا، وعدد من المتضامنين مع القضية 

الفلسطينية وأبناء الجالية الفلسطينية.
وتحدثت سفيرة فلسطين خلود دعيبس، عن 
العديد من محطات النضال في تاريخ الشعب 
الفلســطيني، مؤكدة أن يوم االستقالل الذي 
أعلنــه الرئيس الراحل ياســر عرفات في 15 
تشــرين الثاني 1988، يمثل لطموح شــعبنا 
وقيادتــه للحريــة والحق في تقريــر المصير 

أسوة بباقي شعوب األرض.
واعتبرت أن يوم التضامن العالمي مع الشعب 
الفلســطيني، هــو اعتراف مــن أعلى هيئات 
المجتمــع الدولي بالظلم الذي لحق بالشــعب 
الفلســطيني، كونه يمثل يوم دعم الحقوق 

المشــروعة وغيــر القابلــة للتصــرف ألبنــاء 
فلســطين، وتأكيدا من المجتمع الدولي على 
حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

 MAKE IT) وتطرقــت الســفيرة إلــى حملــة
RIGHT) التــي انطلقت أواخر العام الماضي، 
للتوعيــة والتعريــف أكثر بالظلــم الذي لحق 
بشــعبنا، بدايــة مــن وعــد بلفور المشــؤوم 
ومــرورا باالحتــالل ومــا تبعــه من تقســيم 
أراضي فلسطين التاريخية، إلى جانب الحروب 
المتواصلة على قطاع غزة وحصاره المتواصل، 
والمشاريع اإلســرائيلية لتهويد وعزل مدينة 
القدس، الى جانب حملة االســتيطان الممتدة 
فــي الضفــة الغربيــة، مؤكــدة أن اســتمرار 
االستيطان يهدد حل الدولتين وإمكانية إقامة 

الدولة الفلسطينية.
وتال كلمة السفيرة، عرض فيلمين وثائقيين 
حــول إعالن االســتقالل، وتقديــم حي لعدد 
من أغاني التراث الفلســطيني، حيث شاركت 
إحدى الفرق الفلسطينية المقيمة في برلين، 
بتقديم فقرات امتدت حتى نهاية الحفل، الى 
جانــب تقديم مجموعــة من المأكــوالت من 

المطبخ الفلسطيني أعدت للمناسبة.

«القدس المفتوحة» تستضيف خبيرا دوليا
الجديــدة -  الحيــاة   - اهللا  رام 
القــدس  جامعــة  اســتضافت 
لخبيــر  ا مــس،  أ لمفتوحــة،  ا
األميركي فــي الجودة واالعتماد 
فــي مؤسســات التعليــم العالي 
رونالــد بيكر، مؤســس شــركة 
(بيكــر) لالستشــارات الجامعية، 
ومستشار وزير التربية والتعليم 
العالــي فــي الجــودة واالعتمــاد 
ســامي باشــا، لمناقشــة ســبل 
المؤسســي  االعتمــاد  تطويــر 
فــي مؤسســات التعليــم العالي 
الفلسطينية. وافتتح اللقاء، الذي 
عقد في رام اهللا، رئيس مجلس 
أمناء «القدس المفتوحة» عدنان 
سمارة، قائال: إن األداء المؤسسي 
بفلســطين بحاجــة ماســة إلى 

تضافــر الجهود والعمــل بشــكل دؤوب لتطويره وضمان 
تحقيق أعلى مستوى من الجودة في المؤسسات المختلفة، 
خاصة مؤسسات التعليم العالي. وقدم نائب رئيس الجامعة 
للشــؤون األكاديمية ســمير النجــدي نبذة عــن «القدس 
المفتوحــة»، وأوضــح أن الجامعة تقوم علــى (19) فرعا 
ومركزا دراســيا في الضفة وغزة، تخــدم (60) ألف طالب 
وطالبة، وتقوم علــى ثماني كليات تطرح (25) تخصصا. 
وفــي عرضــه الذي تناول فــي جزء منه معاييــر االعتماد 

الخاص بمؤسســات التعليم العالي، دعا بيكر إلى ضرروة 
تطلع المؤسسات التعليمية على أدائها وتحدد مدى رضاها 
عن عملها ورسالتها حتى تصبح قادرة على تحديد متطلبات 
الجــودة ومعاييرهــا. وأكــد مدير دائــرة الجــودة بجامعة 
القدس المفتوحة يوســف الصباح: أن التقويم الذاتي أحد 
المرتكزات األساسية لعملية النهوض بالجامعة بهدف رصد 
الواقع الحالي للجامعة بوحداتها اإلدارية المختلفة ليشمل 
الجوانــب األكاديميــة واإلداريــة والمالية كافــة، وتمكين 

الجامعــة مــن تحديد نقاط القوة ورصــد مواطن الضعف 
استنادا إلى دليل معايير الجودة واالعتماد لجامعات وبرامج 
التعليم المفتوح الصادر عن اتحاد الجامعات العربية. ودعا 
عضو مجلــس أمناء «القدس المفتوحــة» عبد الفتاح أبو 
الشكر إلى توحيد معايير االعتماد لمؤسسات التعليم العالي 
كافة، كي ال تبقى سياسات االعتماد عائمة. ودعا  باشا إلى 
التعاون بيــن كل األطراف ذات العالقة للخروج بسياســة 

اعتماد مؤسسي متينة وقابلة للتطبيق.

طالب يسيرون من أجل الحرية في نابلس
نابلس - وفــا - سار حوالي 150 طالبا وطالبة صباح أمس، من أمام ثالث 
مدارس في المدينة الى مكتب مديرية التربية والتعليم في نابلس من 
أجل الحرية. وحمل الطلبة األعالم الفلسطينية والشعارات التي تطالب 
بتحرير المعتقلين من سجون االحتالل، والعيش بحرية وكرامة. وقالت 

مدير األنشطة في مديرية تربية وتعليم نابلس سمر القدح، «إن الطلبة 
كانوا من مدارس «عمر المختار للبنات» و»ابن سينا للبنات» و»العامرية 
للبنين»، وجميعهم طلبة في المرحلة األساسية، نفذوا نشاطا دعت اليه 

مديرية تربية وتعليم نابلس وهو «السير من أجل الحرية».

«شبيبة قلقيلية» تنظم محاضرة حول «االمن الفكري» 
قلقيلية - الحياة الجديدة - نظمت حركة الشبيبة الطالبية محاضرة 
حول «االمن الفكري» في مدرســة ذكور مسقط الثانوية في مدينة 
قلقيلية، حاضر فيها العقيد د. نايف شتيوي المحاضر في المؤسسة 
االمنية، بحضور ومشــاركة قيس صبري وعبد اهللا هزاع من حركة 
الشــبيبة الطالبية في حركة فتح اقليم قلقيلية. واستعرض العقيد 

شتيوي مع الطالب المشاركين في المحاضرة مفهوم االمن الفكري، 
واهميته في تعزيز االنتماء الوطني وخاصة لفئة الشــباب، وااليمان 
بالقيم الوطنية، كما ناقش شتيوي مع الحضور المخاطر التي تتعرض 
لها المجتمعات واالفراد حال المساس باألمن الفكري لتلك المجتمعات، 

وسبل تحصين االمن الفكري من االفكار الدخيلة والهجينة.


