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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3193/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيدة ربيحة ذياب حمدان وذلك بصفته 
وكيــال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقــم 2003/319 تاريخ 2003/1/9 الصادرة من كاتب عدل رام 
اهللا وذلــك بمعاملــة بيع القطعة 18 حوض رقم 2 من اراضي دورا القرع فمن له اعتراض على ذلك 
عليــه التقــدم 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): علياء علي صالح 

اسم الوكيل: ربيحة ذياب حمدان 

دائرة األراضي رام اهللا 

2/21 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

2/21 د
محكمة بداية رام اهللا

الرقم: 2017/1283 مدني

اشعار تبليغ بالنشر  صادرة عن محكمة بداية رام اهللا 
في الدعوى المدنية رقم (1283/ 2017)

الى المدعى عليه : شركة نيو انترتريد للتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة .
يقتضي حضورك إلى محكمة بداية رام اهللا بتاريخ 2018/4/30 الســاعة التاســعة صباحاً للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/1283 ، التي اقامتها عليك المدعي : فارس خالد حمد اهللا ابو حجله بواسطة 

وكيله المحامي عبد اهللا جفال وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي : -
بسم اهللا الرحمن الرحيم

لدى محكمة بداية رام اهللا الموقرة 
دعوى حقوق ( مدنية ) رقم : (  1283 / 2017 ) 

المدعي :- فارس خالد حمد اهللا أبو حجله حامل هوية رقم : ( 852546613 ) / ســلفيت – دير اســتيا 
– وسط البلد . 

وكيله المحامي :- ناصر صالح عبد الجابر عبد الجابر ( الدبواني ) / رام اهللا – اإلرســال – عمارة إتحاد 
الغرف التجارية – ط(1-) . 

المدعى عليهما :-  -1 شركة ترست العالمية للتأمين / رام اهللا – البيرة – شارع القدس الرئيسي . 
-2 شركة نيو انترتريد للتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوض عنها بالتوقيع 

السيد سامر عرفات عزمي قراعين .
و عنوانها للتبليغ / رام اهللا – البيرة – البالوع – عمارة النجمة 3 . 

الموضوع : مطالبة مالية بقيمة : ( 163960 شــيكل ) مائة و ثالثة و ســتون ألفاً و تســعمائة و ستون 
شيكل بدل إصابة عمل . 

الئحة و أسباب الدعوى :-
1. عمل المدعي لدى المدعى عليها الثانية شــركة نيو انتر تريد للتجارة العامة بوظيفة فني صيانة 

براتب شهري كان آخرها الفان و ثمانمائة شيكل :  ( 2800 شيكل ) .  
2. بتاريخ : ( 2015/12/29 ) و اثناء تأديت المدعي لعمله بتكليف من مسؤوليه في العمل و بالتحديد 
أثناء قيامه بأعمال التركيب الخاصة بالشــركة المدعى عليها الثانية في البنك اإلسالمي الفلسطيني 

الجديد في فرع أريحا تعرض المدعي إلصابة عمل . 
3. بتاريــخ وقــوع الحادث كانت الشــركة المدعى عليهــا الثانية قد أمنت علــى موظفيها و عمالها لدى 
الشــركة المدعى عليها األولى و من ضمنهم المدعي و ذلك بموجب وثيقة التأمين الســارية المفعول 

  . ( 295/2015/A/B01 ) : في حينه رقم
4. نتيجــة للحــادث الموصوف أعــاله فقد تعرض المدعي إلصابة في مفصــل الركبة اليمنى و قد تم 
إجراء الفحوصات له و تم إجراء صورة رنين مغناطيسي بتاريخ : ( 2016/1/13 ) حيث تبين فيها وجود 
تمــزق فــي الغضروف الهاللي الداخلي و اجريت له عملية منظار للركبة بتاريخ : ( 2016/6/15 ) حيث 
تبين وجود تمزق في الغضروف الهاللي الداخلي تم استئصال الجزء الممزق و تبين عنده تمزق جزئي 

في الوتر الصليبي األمامي . 
5. نتيجــة لإلصابــة الموصوفة أعاله فقد ترتب لدى المدعي نســبة عجز دائم تقدر ب %10 ( عشــرة 
بالمئة ) بموجب تقرير طبي نهائي صادر عن الدكتور مروان الجيوسي بتاريخ : ( 2016/9/19 ) و مدة 

تعطيل تسعة شهور ( 9 شهور ) . 
6. كذلــك و نتيجــة للحادث الموصوف أعاله فقد تكبد المدعي مصاريف عالج و أدوية و صور أشــعة و 
غيرها من مصاريف العالج كما خضع المدعي لجلسات عالج طبيعي طوال فترة عالجه من اإلصابة . 
7.  نتيجة لذلك فقد ترصد للمدعي في ذمة المدعى عليهما بالتضامن و التكافل المبالغ التالية و هي 
تمثل تعويضه عن اإلصابة التي لحقت به أثناء تأديته لعمله مع الجهة المدعى عليها الثانية و مصاريف 

العالج التي تكبدها نتيجة لذلك و تعويضه عن فترة تعطيله عن العمل :- 
أ . مبلغ : ( 30000 الف شيكل ) ثالثون ألف شيكل بدل مصاريف عالج و أدوية و جلسات عالج طبيعي . 
ب . مبلغ : ( 19440 شيكل ) تسعة عشر ألفاً و أربعمائة و أربعون شيكل بدل ايام تعطيله عن العمل.
ت . مبلغ : ( 114520 شيكل ) مائة و أربعة عشر الفاً و خمسمائة و عشرون شيكل بدل إصابة عمل.

ليكون مجموع المبالغ المســتحقة في ذمة المدعــى عليهما بالتضامن و التكافل لصالح المدعي مبلغ 
و قدره : 

( 163960 شــيكل ) مائة و ثالثة و ســتون الفاً و تســعمائة و ســتون شــيكل تمثل قيمة المبالغ التي 
تكبدها المدعي خالل فترة عالجه من عالجات و ادوية و جلســات عالج طبيعي و كذلك تعويضه عن 
إصابــة العمــل التي تعرض لها المدعــي و تعويضه عن فترة تعطيله عن العمــل لدى المدعى عليها 

الثانية نتيجة للحادث الموصوف . 
8. طالب المدعي المدعى عليهما مراراً و تكراراً بضرورة سداد ما ترتب في ذمتهم من مبالغ لصالحه 
نتيجة إلصابة العمل الموصوفة أعاله إال أنهما يتمنعان عن ذلك دون أي مبرر و/أو مسوغ قانوني سليم 

مما يلحق بالمدعي أفدح الضرر الذي ال يمكن تالفيه . 
9. الصالحيــة : لمحكمتكــم الموقرة صالحية النظر و الفصل في هــذه الدعوى نظراً لقيمتها و مكان 

إقامة المدعى عليهما .  
و عليه : الطلب / و لكل ما تقدم من أسباب و ألية أسباب أخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة فإن 
المدعي يلتمس من محكمتكم الكريمة تبليغ المدعى عليهما نسخة عن الئحة الدعوى و مرفقاتها و 
تعيين موعد للنظر في موضوعها و دعوتهم إليهم و عند المحاكمة و غب الثبوت الحكم للمدعي حسب 
مــا جاء في الئحــة دعواه و الحكم على المدعى عليهما بدفع المبلغ المدعى به بالتضامن و التكافل و 
البالغ :( 163960 شــيكل ) مائة و ثالثة و ســتون الفاً و تسعمائة و ستون شيكل تمثل مصاريف عالج 
المدعي باإلضافة لتعويضه عن إصابة العمل و تعويضه عن فترة تعطله عن العمل لدى المدعى عليها 
الثانية أثناء تعرضه لإلصابة مع تضمين المدعى عليهما للرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و ربط 

المبلغ بالفائدة القانونية من تاريخ الحكم و حتى السداد . 

وكيل المدعي المحامي / ناصر صالح عبد الجابر ( الدبواني ) 
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى . ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف المحلية عمالً بالمادة (62) من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 . واذا لم تحضر أو ترسل وكيالً عنك سوف 

يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون .

زينب عيسى/ رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا

فقد هوية
أريحا - اعلن انا أفنان عايد محارب ابووادي عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 411545833  

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي 

مديرية رام اهللا والبيرة 

اعالن صادر 
عن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام اهللا والبيرة 

بشأن ايداع مشروع هيكلي بيت عور الفوقا رقم المشروع 2017/1522 
تعلن اللجنة االقليمية لمحافظة رام اهللا والبيرة عن ايداع مشروع هيكلي 
بيــت عور الفوقا رقم المشــروع 2017/1522 لالعتراضات وذلك حســب 
المخططــات المعلنــة والمودعة في مقر  مجلس قــروي بيت عور الفوقا 
وفي مقر اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لبلدات الطيرة وبيت عور الفوقا 
وفــي مقر مديرية الحكــم المحلي / محافظــة رام اهللا والبيرة والواقعة 
ضمــن حدود الخط األزرق من أراضي بلدة بيت عور الفوقا في محافظة 
رام اهللا والبيرة وذلك اســتنادا للمــواد (20، 21) من قانون تنظيم المدن 
والقرى واألبنية رقم (79) لسنة 1966 ويجوز ألي شخص وألي سلطة أو 
مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم 
او اعتراضاتهم على المشروع معنونة الى رئيس اللجنة المحلية للتنظيم 
والبناء لبلدة الطيرة وبيت عور الفوقا خالل مدة شهرين من تاريخ اعالن 
االيــداع بالجريدة الرســمية وجريدتين محليتين وتدعــم االعتراضات او 

االقتراحات المقدمة حيثما أمكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية. 
رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء 
لمحافظة رام اهللا والبيرة 

2/21 د

2/21 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة 

المحاكم الشرعية 
محكمة الرام الشرعية 

الرقم: 2018/28 

اعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة الرام الشرعية 
في الدعوى أساس 2018/28 

الى المدعى عليه: ممدوح سعد محمد ابو زقيفة من اللد ومجهول محل االقامة فيها وليس له محل 
اقامة في مناطق السلطة الفلسطينية. 

يقتضي حضورك الى محكمة الرام الشــرعية وذلك يوم االربعاء الواقع في 2018/3/14م الســاعة 
التاســعة صباحــا، للنظر في الدعوى أســاس 2018/28، وموضوعها «زيادة نفقــة صغار»، المقامة 
عليك من قبل المدعية (رفقة عبد الرحمن عبد الفتاح شــيخ من بيت اجزا وســكانها)، فاذا لم تحضر 
في الوقت المعين أو تعتذر أو ترسل وكيال عنك ترى الدعوى بحقك غيابيا، وعليه فقد جرى تبليغك 

ذلك حسب األصول، تحريرا في 1439/5/26هجري وفق 2018/2/12م. 

قاضي محكمة الرام الشرعية 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

2/21 د

2/21 د

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ بالتعليق على اخر محل اقامة  صادر عن دائرة 
تنفيذ رام اهللا  في الملف التنفيذي رقم 2017/5213 

الى المحكوم عليه: باســم محمد ســليمان ســليمان / الرام وســط البلدة بجانب مطبعة الســاليمة / 
مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: علي راضي محمد ابو مويس / جنين / وكيله المحامي احمد نوبة 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيكات بقيمة (3000 شيكل) باالضافة الى مبلغ (40 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 

 اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2017/7761 

الى المحكوم عليه: 1 - محمود عمر خضر الباللطة 2 - شركة بيوتي بيروت العادية بواسطة المفوض 
بالتوقيع عنها عبد اهللا احمد يونس االشــقر / ام الشــرايط مقر شــركة بيوتي بيروت (مواد تجميل 

وصالون) مقابل ملحمة ومشاوي االماني الكبرى / مجهول محل االقامة حاليا. 
نعلمك أن المحكوم له: احمد نزيه فالح صالح الدين / رام اهللا / وكيله المحامي احمد نوبة 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة (3200 شيكل)، باالضافة الى مبلغ (42 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 

2/21 د

2/21 د

   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة المحاكم الشرعية 

المحكمة الشرعية في يطا 

الرقم: 2018/56 

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة يطا الشرعية 
في الدعوى أساس 2018/56 

الــى المدعى عليه: اشــرف زايد محمد القشــاعلة من رهط ومجهول محــل االقامة فيها وال يوجد له 
محل اقامة في مناطق دولة فلسطين يقتضي حضورك الى محكمة يطا الشرعية يوم األحد الواقع 
في 2018/3/25م الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى أساس 2018/56م وموضوعها التفريق 
للنزاع والشــقاق والمقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي المدعية اميمة 
عبد اهللا موسى ابو دبس من يطا فاذا لم تحضر في اليوم المعين او لم ترسل عنك وكيال ولم تبد 
عذرا مقبوال يجري بحقك االيجاب الشرعي وعليه تم تبليغك ذلك حسب األصول تحريرا في 5/جمادى 

االخرة/1439هـ الموافق 2018/2/21م. 

قاضي يطا الشرعي 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

2/21 د
دائرة تنفيذ دورا 

رقم التنفيذ: 2018/111 

تبليغ ورقة اخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ دورا في 
القضية التنفيذية رقم 2018/111 بواسطة النشر 

الى المحكوم عليه: محمود يوسف خليل الرجعي من دورا - دوار الباشا - ومجهول محل االقامة حاليا. 
أعلمــك ان المحكــوم له: يزيد حمد عيد الطل مــن الظاهرية قد قام بطرح كمبيالة عدد 1 بما قيمته 
2000 شيكل في القضية التنفيذية رقم 2018/111 مع الرسوم البالغة 50 شيكل لذا يتوجب عليك 
وفي غضون اسبوعين من تاريخ نشر هذا االخطار الحضور الى دائرة تنفيذ دورا او ارسال من ينوب 
عنــك ودفــع المبلغ المذكور و/أو االطالع على القضية، وبعكس ذلك ســوف تتخــذ بحقك االجراءات 

الالزمة قانونا والسير بحقك حضوريا. 

مأمور تنفيذ محكمة صلح دورا 
عنه / حنان عمرو 

2/21 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

المحكمة الشرعية في الخليل 

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة الخليل الشرعية 
في الدعوى أساس 2018/77 

الى المدعى عليه: محمد احمد محمد القواسمة حامل هوية رقم (944695196) من الخليل وسكانها 
ســابقا ويقيم حاليا في الصين ومجهول محل االقامة فيها وال يوجد له محل اقامة في مناطق دولة 
فلســطين وآخر محل اقامة له في الخليل - نمرة نادي أضواء المدينة بجانب ســوبر ماركت القاســم 

للمواد الغذائية - عمارة االتحاد. 
يقتضي حضورك الى محكمة الخليل الشــرعية يوم األحد الموافق 2018/3/18م الســاعة التاســعة 
صباحا للنظر في الدعوى اساس 2018/77 والتي موضوعها طلب التفريق للنزاع والشقاق والضرر 
المقامــة عليــك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشــرعي المدعيــة اروى حميدان محمد 
قواســمة مــن الخليل وســكانها، وكيلها المحامي عبد الكريم فراح فاذا لــم تحضر او توكل او تعتذر 
ترى الدعوى بحقك غيابيا ويجري بحقك المقتضى الشرعي وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول 

تحريرا في 2018/2/18م. 

قاضي الخليل الشرعي 
بسام يوسف عبد اهللا الشرش 

اعالن صادر من مراقب الشركات 
يعلن مكتب مراقب الشركات / وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة 
حجازي للمطاعم والكوفي شوب م.خ.م والمسجلة لدينا تحت رقم 
(562567560) تقدمــت لدينــا بطلب برفع رأســمال الشــركة من 
(50000) خمسون الف دينار اردني الى (250000) مائتين وخمسون 
الــف دينار اردني، ومن له اعتــراض مراجعة المراقب خالل الفترة 

القانونية. 
مراقب الشركات 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

2/21 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2016/5873 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم (2016/5873) 

الى المحكوم عليهم: 1 - ليندا نقوال ســالم عبده 2 - بســام موريس نقوال عبده 3 - عصام موريس 
نقوال عبده 4 - سام موريس نقوال عبده 5 - حنان موريس نقوال عبده 6 - جوليا موريس نقوال عبده 
7 - ماري موريس نقوال عبده 8 - نهى موريس نقوال عبده 9 - خليل عبد الفتاح سالم بزار عنوانهم 

/ رام اهللا / جفنا / وسط البلد. 
نعلمك أن المحكوم له: خليل فرح الياس المبيض بواسطة وكيله المحامي فيصل جاسر 

بتاريخ 2016/9/7 حضرت وكيل المحكوم له / المحامي فيصل جاسر وطرح للتنفيذ قرار صادر عن 
محكمة صلح رام اهللا في الدعوى رقم 2016/5873 الصادر بتاريخ 2015/12/14 ضد المحكوم عليهم 
المذكورين اعاله والقاضي بازالة الشيوع في قطعة االرض التي تحمل الرقم (151) من الحوض رقم 
(6) مــن اراضــي جفنا / رام اهللا، والزام المدعي والمدعى عليهم بدفع الرســوم والمصاريف ونفقات 
المزايــدة والداللة كل بحســب حصته بســند التســجيل وبتاريخ 2016/10/9 تبلــغ المحكوم عليهم 
بواســطة النشــر والتعليق وااللصاق لتعذر تبلغهم بالطرق العادية وبتاريخ 2017/1/16 تم تنظيم 
محضر من قبل مأمور التنفيذ المفوض بوضاعة اليد وبرفقة المساح المرخص سمير الشريف على 
قطعة االرض رقم (151) حوض رقم (6) من اراضي جفنا / رام اهللا والبالغة مساحتها (2.306) متر 

مربع من اراضي جفنا / رام اهللا. 
وعليــه تقرر بيــع العقار الموصوف اعاله بالمــزاد العلني وقد تم تحديد موعد للبيــع بالمزاد بتاريخ 
2017/8/6 وتم ارساء المزاودة في قطعة االرض رقم (151) من الحوض رقم (6) من اراضي جفنا 
/ رام اهللا بســعر (156.808) دينار اردني من اراضي رام اهللا وهو نفس ســعر المخمن احالة مؤقتة 

على المزاود المحكوم له خليل فرح الياس المبيض وكيله المحامي فيصل جاسر. 
وبتاريخ 2017/9/26 تم عقد جلسة مزاد للمرة الثانية وتم ارساء المزاودة في قطعة االرض رقم (151) 
من الحوض رقم (6) من اراضي جفنا / رام اهللا بسعر (156.808) دينار اردني من اراضي رام اهللا وهو 
نفس السعر المخمن احالة قطعية على المزاود المحكوم له خليل فرح الياس المبيض وكيله المحامي 
فيصل جاسر، لذا يتوجب عليك الحضور الى دائرة تنفيذ خالل خمسة عشرة يوما من تاريخ نشر هذا 
االعالن البداء اي اعتراض وعلى عكس ذلك يثابر على التنفيذ ويتم تسجيل القطعة باسم المزاود. 

مأمور التنفيذ 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
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محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/7692 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليهم بالنشر صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/2692

الى المدعى عليهم: 1- عوني وجيه شــكري عبد الرحمن المصلح 2- ريم وجيه شــكري عبد الرحمن 
المصلح 3- ســحر وجيه شــكري عبد الرحمن المصلح 4- بثينه وجيه شــكري عبد الرحمن المصلح 5- 
عينيه وجيه شــكري عبد الرحمن المصلح 6- فادي ســمير راشــد المصلح 7- فوزية وجيه شكري عبد 

الرحمن المصلح - عين يبرود مجهولين محل االقامة.
يقضتي حضوركم الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2018/4/18 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2017/2692، التي اقامها عليكم المدعيين 1- نبيهة محمود عبد الكريم صالح 2- حسين 
نسيم حسين الخطيب 3- فراس نسيم حسين الخطيب 4- عمر نسيم حسين الخطيب 5- سمير نسيم 
حســين الخطيب 6- ياسيمن نسيم حســين الخطيب 7- رهام نسيم حسين الخطيب بواسطة وكيلها 

المحامي اريج عبدو / رام اهللا بدعوى موضوعها ازالة شيوع وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
الئحة واسباب الدعوى

اوال: يملك المدعين مع المدعى عليهم على الشيوع قطعة االرض رقم 13 حوض 5 شعب النباع من 
اراضي قرية عين يبرود قضاء مدينة رام اهللا والبالغ مساحتها تسعة االف ومئتان واربعة وستون متر 

مربع 9264 متر مربع، حيث يملك المدعين في القطعة حصصا وفق ما يلي:
أ- نبيهة محمود عد الكريم صالح ، تملك خمســمائة وتســعون حصة من اصل عشرة االف واربعمائة 

حصة اي ما يعادل في االمتار: 525.5 مترمربع.
ب- حسين نسيم حسين الخطيب، يملك ثمانمائة وستة وعشرون حصة من اصل عشرة االف واربعمائة 

حصة اي ما يعادل في االمتار: 735.7 مترمربع.
ت- فراس نسيم حسين الخطيب، يملك ثمانمائة وستة وعشرون حصة من اصل عشرة االف واربعمائة 

حصة اي ما يعادل في االمتار: 735.7 مترمربع.
ث- عمر نسيم حسين الخطيب، يملك ثمانمائة وستة وعشرون حصة من اصل عشرة االف واربعمائة 

حصة اي ما يعادل في االمتار: 735.7 مترمربع.
ج- سمير نسيم حسين الخطيب، يملك ثمانمائة وستة وعشرون حصة من اصل عشرة االف واربعمائة 

حصة اي ما يعادل في االمتار: 735.7 مترمربع.
ح- ياســيمن نســيم حسين الخطيب، تملك خمسمائة وتسعون حصة من اصل عشرة االف واربعمائة 

حصة اي ما يعادل في االمتار: 367.8 مترمربع.
خ- رهام نسيم حسين الخطيب، تملك خمسمائة وتسعون حصة من اصل عشرة االف واربعمائة حصة 

اي ما يعادل في االمتار: 367.8 مترمربع.
ثانيــا: لم يتفق المدعين مع المدعى عليهم على القســمة الرضائية لقطعة االرض الموصوفة اعاله 
ولذلــك تقــدم المدعين بهذه الدعوى الى محكمتكم الموقرة لغايات اجراء القســمة فيما بينهم وبين 

المدعى عليهم وازالة الشيوع في قطعة االرض موضوع هذه الدعوى.
ثالثا: المدعةن متضررون من استمرار حالة الشيوع فيما بينهم وبين المدعى عليهم في قطعة االرض 
الموصوفة اعاله، وان من شــأن اســتمرار حالة الشيوع ان يلحق بالمدعين اضرارا فادحة ويفوت عليه 

المنتنفعة فيما يملك من الحصص.
الصالحية: محكمتكم الموقرة مختصة مكانيا ونوعيا بالنظر والفصل في هذه الدعوى.

الطلب: لما تقدم و/او ما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى فان المدعية تلتمس ما يلي:
1- تبليغ المدعى عليهم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها وتعيين موعد جلسة ودعوتها للمحاكمة 

حسب االصول والقانون.
2- انتداب خبير او اكثر واجراء الكشف على االرض لتحديد ان كانت االرض قابلة للقسمة ام ال باالستناد 

الى اصغر حصة ولتخمين ثمن قطعة االرض وثمن كل حصة.
3- غب المحاكمة والثبوت الحكم بقسمة االرض موضوع هذه الدعوى وازالة الشيوع واجراء القسمة 
وفقا الحكام القانون وتسطير كتاب الى دائرة تسجيل اراضي/الطابو وكافة الدوائر المختصة لتنفيذ 
مضمون قرار محكمتكم الموقرة بازالة الشــيوع في سجالت دائرة االراضي حسب االصول واستخراج 

سند تسجيل جديد وفقا لقرار القسمة وازالة الشيوع.
4- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وكيلة المدعيين
المحامية اريج ابو عبدو

ويمكنكــم الحضــور إلى قلم المحكمة واالطــالع على أوراق الدعوى . ويتوجــب عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمســة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بالنشر بإحدى الصحف المحلية عمالً بالمادة (62) 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 . واذا لم تحضروا أو ترسلوا وكيالً 

عنكم سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون .

خضر ابو تمام/ رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
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محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2017/7321 

الى المحكوم عليه: اياد عرفات محمد شويكي / بيتونيا المنطقة الصناعية شارع يافا عمارة الشويكي 
بيت المقدس للزجاج / مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: عاصم عيسى رضوان الجعبة / وكيله المحامي ثائر بدوان 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة (2500 شيكل) باالضافة الى مبلغ (35 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 

بسيسو يبحث والقنصل اإليطالي
 العام تعزيز التعاون الثقافي

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - بحث وزير الثقافة 
د. إيهــاب بسيســو والقنصــل اإليطالي العام 
في القــدس فابيو ســيكولولفتيش، في مقر 
وزارة الثقافــة أمس، آفاق التعاون المشــترك 
للقنصــل  بسيســو  وقــدم  الدولتيــن.  بيــن 
اإليطالــي شــرحاً وافياً عــن إنجــازات الوزارة 
فــي الفتــرة الماضيــة، والفعاليــات الثقافية 
المزمــع إقامتهــا في الفترة القريبــة القادمة، 
ومــن بينهــا فعاليات يــوم الثقافــة الوطنية، 
وتتواصل ما بين الثالث عشر والثالثين من آذار 
المقبل، ومعرض فلسطين الدولي للكتاب في 
الثالث من أيار المقبــل. وتباحث وزير الثقافة 
اإليطالية  المشــاركة  فــي  وســيكولولفتيش 
بالمعرض، وتعزيز الحضور الثقافي اإليطالي 
في فلسطين، حيث تحدث القنصل عن سلسلة 
من الفعاليات اإليطاليــة التي تندرج في إطار 
الثقافــة بمفهومهــا الشــامل فــي عــدة مدن 

فلســطينية، كما تم التطرق إلى آليات تعزيز 
الحضــور الثقافي الفلســطيني فــي إيطاليا. 
بسيسو وسيكولولفتيش بحثا أيضاً، إمكانيات 
االســتفادة من التجربــة اإليطاليــة والخبرات 
المتراكمــة لدى الجانــب اإليطالي فيما يتعلق 
بالتدريب واســتقدام الخبــراء وغيره بما يعزز 
قدرات الفلسطينيين المنوي تفريغهم للعمل 
في المكتبة الوطنية الفلســطينية، خاصة أن 
إليطاليا خبــرة كبيرة في هذا المجال، وهو ما 
رحب به القنصل اإليطالي العام. وشدد بسيسو 
على عمق العالقات الفلسطينية اإليطالية في 
مختلف المجاالت، ومنها المجال الثقافي، معرباً 
عن أمله في أن يؤسس هذا اللقاء إلى مزيد من 
التعاون المثمر ما بين البلدين، بما يراكم على 
العالقات المتينة بين الشــعبين الفلســطيني 
واإليطالي، فالثقافة تبقى على الدوام جســر 

تواصل حيوي وهام بين الشعوب.

روايتان فلسطينيتان في القائمة القصيرة لجائزة «البوكر العربية»
عمان - وفا - أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، 
القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية للرواية، 
التــي تمنحهــا ســنويا مؤسســة جائــزة البوكــر 
العالمية، بالتعاون مع مديرية السياحة والثقافة 

في أبو ظبي.
وأوضح رئيس لجنة تحكيم الجائزة الناقد األردني 
الدكتور إبراهيم الســعافين، أن القائمة القصيرة 
تضم ست روايات، من بينها روايتان فلسطينيتان، 
وهمــا: «حرب الكلب الثانيــة» إلبراهيم نصر اهللا/ 
الدار العربية للعلوم ناشــرون في بيروت، و»وارث 
الشواهد» للروائي الفلسطيني وليد الشرفا/ الدار 

األهلية في عمان.
أمــا الروايات األربع األخرى، فهي: «ســاعة بغداد» 
للروائي العراقي شهد الراوي/ دار الحكمة في لندن، 

و»زهور تأكلها النار» للروائي الســوداني أمين تاج 
الســر/ دار الســاقي في بيــروت، و»الحالة الحرجة 
للمدعــو ك» للروائي الســعودي عزيــز محمد/ دار 
التنويــر في بيــروت، و»الخائفون» للســورية ديما 

ونوس/ دار اآلداب في بيروت.
ووصــل إلى القائمــة الطويلة التي أعلنت الشــهر 
الفائــت كل مــن: رواية إبراهيم نصــر اهللا «حرب 
الكلب الثانية»، وروايــة أمجد ناصر «هنا الوردة»، 
«الحاجة كريستينا» لعاطف أبو سيف (فلسطين)، 
«آخر األراضي»، ألنطوان الدويهي (لبنان)، «ساعة 
بغداد»، لشــهد الراوي (العــراق)، «النجدي» لطالب 
الرفاعــي (الكويــت)، «الســاق فــوق الســاق - في 
ثبوت رؤية هالل العشاق» ألمين الزاوي (الجزائر)، 
«زهــور تأكلها النار» ألمير تاج الســر (الســودان)، 

«ارث الشواهد» لوليد الشرفا (فلسطين)، «شغف» 
لرشــا عدلــي (مصــر)، «بيت حــدد» لفــادي عزام 
(ســورية)، «الحالــة الحرجــة للمدعــو ك» لعزيــز 
محمد (السعودية)، الطاووس األسود لحامد الناظر 
(الســودان)، «الخائفون» لديمة ونوس (ســورية)، 
و»علــي قصة رجل مســتقيم» لحســين ياســين 

(فلسطين).
وســيتم اإلعالن عن الرواية الفائــزة بالجائزة في 
احتفــال ســيقام في أبــو ظبي، مســاء الثالثاء 24 
نيســان (أبريل) المقبل، عشية افتتاح معرض أبو 
ظبي الدولي للكتاب. ويحصل كل من المرشــحين 
الســتة فــي القائمة القصيرة علــى 10 آالف دوالر 
أميركي، فيما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف 

دوالر أميركي إضافية.

بسيسو خالل لقائه القنصل االيطالي العام

سلفيت: «القدس المفتوحة» توقع اتفاقية 
لتوريد وتشغيل وحدات خاليا شمسية

ســلفيت - الحياة الجديدة - وقع أ. د. يونس عمرو رئيس جامعة القدس 
المفتوحــة، وم. أيمــن كالوتي المدير العام لشــركة  (k Solar 3) للتجارة 
والتعهــدات، أمــس، اتفاقيــة لتوريد وتركيــب وتشــغيل وصيانة وحدات 
الخاليا الشمسية (Solar system) وتنص االتفاقية على أن تقوم الشركة 
بتركيــب وحدات خاليا شمســية في مبنى فرع الجامعة بســلفيت، بقدرة 
إنتاجية مقدارها (70) كيلو واط. وجرى توقيع االتفاقية في مقر رئاســة 
الجامعــة فــي رام اهللا، بحضــور د. مروان درويش نائــب رئيس الجامعة 
للشــؤون اإلدارية، ود. باسم شلش مدير فرع سلفيت، ود. آالء الشخشير 
مساعدة الرئيس لشؤون المتابعة، ود. م. علي زكي مدير وحدة الهندسة 
واإلنشاءات في الجامعة. وأشار أ. د. عمرو إلى أن هذا المشروع يعد األول 
من نوعه في الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة ستسعى إلى تعميمه على 
فروعها المختلفة بهدف نشر الطاقة النظيفة وتقليص النفقات التشغيلية، 
وبخاصــة فــي مجال الطاقة. وبيــن د. درويش أن تركيب خاليا شمســية 
في فرع ســلفيت يعد باكورة مشــاريع تنوي الجامعة تنفيذها في الفترة 
المقبلة في مختلف فروعها؛ لتوفير الطاقة البديلة وإحداث وفر مستقبلي 
فــي مجال الكهرباء، ما يعود بالفائدة على الجامعة، وبخاصة على صعيد 
تقليص النفقات التشغيلية. بدوره، أوضح د. شلش أن هذا المشروع يجعل 
تكلفة تشــغيل المبنى في مجال 
الكهربــاء صفــراً تقريبــاً، موجهاً 
شكره لرئيس الجامعة أ. د. يونس 
عمــرو، ولرئيــس بلدية ســلفيت 
أ. عبــد الكريم زبيديــة، لدعمهما 
فكرة مشروع الطاقة النظيفة في 

مبنى الفرع.

زراعة أشجار زيتون في 
بلدة فرعتا قرب قلقيلية

قلقيلية - الحياة الجديدة 
- نظمــت مديرية الزراعة 
العامة  العالقــات  ووحــدة 
اإلعالم،  ووزارة  واإلعالم، 
أشــجار  لزراعــة  فعاليــة 
الزيتــون في بلــدة فرعتا 
فــي  المحافظــة  شــرقي 
من  المستهدفة  المنطقة 
قبل مستوطني مستوطنة 

« جلعاد «. 
بمشاركة محافظ قلقيلية 
اللــواء رافــع رواجبــة ود. 
محمــود خليفــة، ومديــر 
الشــرطة العقيد موســى 
عدنــان  ومحمــد   ، يــدك 
عضــو اقليــم حركة فتح، 
د. نــور االقــرع ممثالً عن 
جامعة القدس المفتوحة، 
وفعاليات رسمية وشعبية 

من المحافظة.
إننــا   » المحافــظ  وقــال 
لنقــول  هنــا  موجــودون 

لالحتــالل ان هذه األرض 
لنــا وانتــم دخــالء عليها، 
وعليكــم الرحيــل عنها»، 
الــوزارات  جهــود  وثمــن 
والمؤسســات التي نظمت 
إلــى  مشــيرا  الفعاليــة، 
أفضل مــا يمكن أن يقدم 
للمــزارع تواجدنا معه في 
نقــاط االشــتباك، وثمــن 
الزراعــة  وزارة  جهــود 
عيــن  ر ا للمز عمهــا  د و
لتعزيــز صمودهم خاصة 
في المناطق المســتهدفة 
حتــالل  ال ا قبــل  مــن 
انه  مؤكدا  ومســتوطنيه، 
نحافظ  لألشجار  بزراعتنا 
على بيئتنا ونحمي أرضنا 
من االستيطان، داعياً إلى 
توســيع مثل هذه البرامج 
كافة  لتشــمل  وتكثيفهــا 

تجمعات المحافظة.
وشكر وكيل وزارة اإلعالم 

جهــود محافظــة قلقيلية 
ومؤسســاتها، معربــا عن 
فــي  بالمشــاركة  فخــره 
هــذه الفعاليــة الوطنيــة 
التــي تؤكــد علــى تجــذر 
 ، رضــه بأ لفلســطيني  ا
وتعزز مــن صموده، قائال 
إننا بزراعة أشجار الزيتون 
نــزرع األمل والحيــاة في 
رحم هذه األرض الطاهرة، 
ونؤكد على حقنا التاريخي 
في أرضنا ووطننا خاليا من 

االحتالل واالستيطان.
وعقد المحافــظ والوكيل 
والحضــور لقــاء في مقر 
فــي  المحلــي  المجلــس 
بلدة فرعتا اســتمعوا إلى 
التحديات التي تواجه البلدة 
في ظل سياســة االحتالل 
واعتــداءات  الصهيونــي، 
المتكــررة  المســتوطنين 

على البلدة.


