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دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: 44/ق/2018

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: 1202/ج/2018

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: 1200/ج/2018

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: 1208/ج/2018

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: 1218/ج/2018

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد عالم نادر عوض عيشة بصفته وكيال 
دوريا بموجب الوكالة الدورية 1740/2018/3881 بتاريخ 2018/3/15 عدل نابلس بمعاملة بيع على 

القطعة 4/5 من الحوض رقم 24006 سجل 49 صفحة 78 من اراضي نابلس. 
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): يوسف عبد الرحيم فايز سعد 

اسم الوكيل: عالم نادر عوض عيشة 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد عبد الحافظ محمــد عبد الحافظ 
ســمري وذلك بصفته وكيــال دوريا بموجب الوكالــة الدورية رقــم 1739/2018/3726 عدل نابلس 
بتاريــخ 2018/3/13 والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 1731/2018/2263 عدل نابلس بتاريخ 

2018/2/14 بمعاملة بيع القطعة 216 من الحوض 7 من اراضي بيت وزن. 
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): سامر عدنان اسماعيل صوصة 

اسم الوكيل: عبد الحافظ محمد عبد الحافظ سمري، عالم نادر عوض عيشة 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيدة اماني وضاح نعيم ابو غزالة وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1728/2018/1598 عدل نابلس بتاريخ 2018/2/4 

بمعاملة بيع القطعة 172 من الحوض 24064 من اراضي نابلس. 
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): درويش مصطفى درويش دوحل 

اسم الوكيل: اماني وضاح نعيم ابو غزالة 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد امير طالل محمد شالو بصفته وكيال 
دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1740/2018/4021 بتاريخ 2018/3/19 عدل نابلس والمعطوفة 
على العامة رقم 1599/2016/21517 بتاريخ 2016/10/23 عدل نابلس بمعاملة بيع على القطعة 

23 من الحوض رقم 64 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. 
اسم الموكل (المالك): غالب حسين علي العلي، نهاد كمال نجيب حسن 

اسم الوكيل: نهاد كمال نجيب حسين، امير طالل محمد شالو 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس السيد نور الدين نعمان رامز نابلسي وذلك بصفته 
وكيــال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 3736/2018/1739 تاريخ 2018/3/13 الصادرة من كاتب 
عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي ياصيد حوض رقم 5 قطعة رقم 5 فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عمر اسماعيل محمد قطيط 

اسم الوكيل: نور الدين نعمان رامز نابلسي 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي/

نابلس - رقم الملف: 1207/ج/2018

دائرة االراضي في سلطة االراضي/

رام اهللا - رقم الملف: 952/ج/2018

دائرة االراضي في سلطة االراضي/

رام اهللا - رقم الملف: 939/ج/2018

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس الســيد احمد محمد عبــد الكريم ابو صباح وذلك 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 1837/صفحة 2017/50 تاريخ 2017/12/12 
سفارة دولة فلسطين - عمان وذلك بمعاملة بيع على اراضي عصيرة الشمالية حوض رقم 19 قطعة 
رقــم 113 فمــن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة عشــرة 

أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اســم الموكل (المالك): لطيفة حامد محمود اقطيط و(بســام واحمد وباسم وباسمة وبسمة وابتسام 
وامال) ابناء نجم احمد الصوالحة، و(مهند وخالد وخلدون وخلود ومي واسيل) ابناء حامد ابراهيم اقطيط 

اسم الوكيل: احمد محمد عبد الكريم ابو صباح 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا  
يعلــن للعمــوم انــه تقدم الــى دائرة األراضي رام اهللا الســيد عبــد الحميد محمد صالــح مرار وذلك 
بصفتــه وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2018/4859 تاريخ 2018/3/14 والمعطوفة على 
الوكالــة العامة رقم 2018/746 تصديق وزارة العدل بتاريخ 2018/2/11 والعامة رقم 2012/1688 
عــدل رام اهللا بتاريــخ 2012/1/26 الصادرة من كاتب عــدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
مخمــاس حــوض رقم 15 قطعة رقم 210 فمــن له اعتراض على ذلك عليه التقــدم باعتراض الى 
دائرة األراضي خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة 

حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): نادية عايد عبد الرحمن العنيسي، ختام عايد عبد الرحمن العنيسي، انعام عايد 

عبد الرحمن العنيسي، ابراهيم عايد عبد الرحمن العنيسي 
اسم الوكيل: عبد الحميد محمد صالح مرار 

دائرة األراضي رام اهللا  

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا الســيد ســامي ومروان ابناء موســى حنا شــطارة 
وموسى حنا موسى شطارة ومنى جورج عيد شطارة بواسطة الوكيل الخاص وصفي محمود رمضان 
بياتنــة بموجب الوكالة الخاصة رقم 2016/26601 بتاريخ 2016/12/4 عدل رام اهللا وذلك بمعاملة 
بيــع علــى اراضي بيتونيا حوض رقم 7 حي رقم 4 قطعة رقم 163 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. 
اســم الموكل (المالك): ســامي ومروان ابناء موســى حنا شطارة وموســى حنا موسى شطارة ومنى 

جورج عيد شطارة  
اسم الوكيل: وصفي محمود رمضان بياتنة  

دائرة األراضي رام اهللا  
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السلطة القضائية

3/20 د
محكمة بداية نابلس

داذرة التنفيذ - الرقم: 2017/8076

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/8076 

الى المحكوم عليه: ثائر عبد ربه محمد ابو صالحة نابلس خلة االيمان ومجهول محل االقامة حاليا. 
يجــب عليك ان تؤدي في ظرف اســبوعين اعتبارا من تاريــخ تبلغك ورقة االخطار التنفيذي هذه في 
هــذا العدد بالقرار الصــادر في القضية التنفيذية رقم 2017/8076 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة مالية 6494 شيكل وذلك بموجب وصل امانة لصالح المحكوم له عيد محمد حسين عبد العزيز 
سياج واذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 
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الرقم: 2018/337

الرقم: 2015/1443

الرقم: 2018/266

محكمة  بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس
 بالقضية الحقوقية رقم (2018/337) 

الى المدعى عليها (هناء موســى مصطفى القبالة (عبد الرحمن) وجاودة ســميح عبد الخالق ورائدة 
ســميح عبد الخالق وماجدة ســميح عبد الخالق ورباب ســميح عبد الخالق وكفاية سميح عبد الخالق) 
ومجهولين محل االقامة حاليا يقتضى حضوركم الى محكمة صلح نابلس يوم 2018/4/15 الساعة 
التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة اعاله والتي اقامها عليك (عبد الرحيم زهير كامل 
عكوبة) بواسطة المحامي عدلي عفوري وموضوعها ازالة شيوع ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة 
واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة (62) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
(2) لسنة 2001 فانه يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك 

النشر واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس 
بالقضية الحقوقية رقم (2015/1443) 

الى المدعى عليهم (ورثة تمام الحاج احمد عبد اهللا مصلح وورثة نجالء شــكري اســماعيل قمحية) 
ومجهولين محل االقامة حاليا يقتضى حضوركم الى محكمة صلح نابلس يوم 2018/4/29 الساعة 
التاســعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة اعاله والتي اقامتها عليكم شهناز فوزي صبري 
ذوقان بواســطة وكالؤها المحامــون عدلي عفوري وناصر حجاوي وغســان العقاد وموضوعها ازالة 
شــيوع ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة (62) من 
قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 فانه يقتضى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك النشــر واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري 

محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس
 بالقضية الحقوقية رقم (2018/266) 

الــى المدعــى عليهم (خليل يوســف محمود دغلس وعبد العزيز يوســف محمــود الدغلس ومحمود 
يوســف محمود الدغلس) ومجهولين محل االقامــة حاليا يقتضى حضورك الى محكمة صلح نابلس 
يوم 2018/4/22 الســاعة التاســعة صباحا للنظــر بالدعوى الحقوقية المرقومــة اعاله والتي اقامها 
عليك بواسطة المحامي جميلة عبد اهللا وموضوعها ازالة شيوع ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة 
واالطــالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة (62) من قانــون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم (2) لســنة 2001 فانه يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 

تبليغك النشر واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2011/1562 

الى المحكوم عليه: فادي محمود عزات شلطف / رام اهللا / البيرة / شارع االرسال / مجهول محل االقماة 
حاليا.  نعلمك أن المحكوم له: احمد محمد يوسف غيث / وكيلها العام حسن ابو عيد 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شــيك بقيمة (15000) باالضافة الى مبلغ (6 شــيكل) بدل 
رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف 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

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
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محكمة  بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ - الرقم: 2000/176 مدني

محكمة  بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ 

الرقم: 2017/1587

مذكرة دعوى بالنشر (موعد جلسة)  صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2000/176 

الى المدعي: 1 - وريث المدعية االولى - شــادي نويس دبدوب بشــارة - رام اهللا 2 - مي وديع بندلي 
بنضة - رام اهللا 

يقتضي حضوركم الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2018/4/23 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2000/176 التي اقامها المدعون 1 - المدعية سلفيا نقوال ابراهيم عقل 2 - مي 
وديع بندلي بنضة 3 - ليلى اســعد شــكري بشــارة دبدوب 4 - شــارلي لويس خليل دبدوب 5 - وريث 
المدعيــة االولى - شــادي لويس دبدوب بشــارة ويمكنكم الحضور الى قلــم المحكمة واالطالع على 

أوراق الدعوى. 

زينب عيسى / رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2009/752  

الى المحكوم عليه: مصطفى علي مصطفى سالمة / ابو قش الشارع العام عمارة اكرم بياتنة / مجهول 
محل االقامة حاليا.  نعلمك أن المحكوم لها: شــركة ســنقرط للمنتوجات الغذائية المساهمة الخصوصية 
المحــدودة / وكيلــه المحامي نضال فريج.  انه قد تم تجديد االجراءات في الملف التنفيذي المرقوم اعاله 
حيث ان المحكوم له قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة (10500 شيكل) باالضافة الى 
مبلغ (117 شيكل) بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف 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 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس
 بالقضية الحقوقية رقم (2017/1587) 

الى المدعى عليه (اســامة توفيق علي بني عودة) ومجهول محل االقامة حاليا يقتضى حضورك الى 
محكمة صلح نابلس يوم 2018/4/22 الســاعة التاســعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة 
اعــاله والتي اقامها نائل يوســف محمد يدك بواســطة المحامي فادي ابراهيــم وموضوعها مطالبة 
ماليــة ويمكنكــم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيــل الدعوى وعمال بالمادة (62) من 
قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 فانه يقتضى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك النشــر واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري 

محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

دولــة فلسطيــن

وزارة الحكم لمحلي

مجلس التنظيم األعلى

الرقم: 1102/9/1

اعالن  صادر عن مجلس التنظيم االعلى  بشأن مشروع 
هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع ومرافق عامة لغاية 

االفراز على القطعة (14) حوض (39) من اراضي عصيرة 
الشمالية / محافظة نابلس 

قــرر مجلس التنظيم االعلى بجلســته رقم (2018/2) بتاريــخ 2018/3/6م بموجب القرار رقم (47) 
الموافقة على وضع المشــروع موضع التنفيذ والمتعلــق بالقطعة (14) حوض (39) العقبة الجنوبية 
من اراضي عصيرة الشمالية وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي / نابلس وفي 

مقر مجلس بلدية عصيرة الشمالية. 
ويعتبــر مخطــط التنظيم نافذا بعد مضي (15) يوما من تاريخ نشــر االعالن في الجريدة الرســمية 
وجريدتيــن محليتين، وذلك اســتنادا للمادة (26) من قانون تنظيــم المدن والقرى واالبنية رقم (79) 

لسنة 1966م. 

حسين األعرج /وزير الحكم المحلي / رئيس مجلس التنظيم األعلى 
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محكمة صلح نابلس

الرقم: 2012/1145

محكمة بداية نابلس

دائرة التنفيذ - الرقم: 2015/943

محكمة صلح الخليل

حقوق رقم: 2017/580

محكمة بداية رام اهللا

كاتب عدل  رام اهللا

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس
بالقضية الحقوقية رقم (2012/1145) 

الــى ورثة المدعى عليها (شمســة حمدان علي فينو جملة واحدة) مــن نابلس ومجهول محل االقامة 
حاليــا يقتضى حضورك الى محكمة صلح نابلس يوم 2018/4/25 الســاعة التاســعة صباحا للنظر 
بالدعوى الحقوقية المرقومة اعاله والتي اقامها عليك (هيثم اســماعيل نجيب رنو) بواســطة وكيله 
االستاذ عميد سلمان وموضوعها مطالبة بمبلغ مالي، ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع 
علــى تفاصيل الدعــوى وعمال بالمادة (62) من قانون اصول المحاكمــات المدنية والتجارية رقم (2) 
لســنة 2001 فانه يقتضى عليكم 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 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2015/943 

الــى المحكــوم عليــه: اكرم عبد اهللا حمــدي البدوي نابلس البلــدة القديمة اول مدخــل بيت فوريك 
ومجهول محل االقامة حاليا.  نشعرك بموجب القرار بتاريخ 2018/2/11 عن قاضي تنفيذ نابلس في 
القضية التنفيذية رقم 2015/943 بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ نابلس بتاريخ 2017/3/27 فان 
المحكمة تقرر الحكم بالزام المنفذ ضده بدفع المبلغ المحكوم به والبالغ 131348 شيكل + الرسوم 
والمصاريف (للمنفذ على اقســاط شــهرية بواقع 5000 شيكل) (بحيث يستحق القسط االول بتاريخ 
2017/4/27 وهكذا شهريا حتى السداد التام لصالح عامر وليد سعيد زعتري وعليك المراجعة خالل 
اسبوعين من تاريخ تبلغك هذا االشعار بالنشر في هذا العدد لتقرير موقفك وبعكس ذلك ستباشر 

الدائرة اجراءات التنفيذ بحقك. 

مأمور التنفيذ 

تبليغ الئحة دعوى ومرفقاتها وموعد جلسة 
في القضية الحقوقية 2017/580 

الى المدعى عليه عبد الهادي عثمان عبد الهادي القواسمة من الخليل سابقا ومجهول محل االقامة حاليا 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم االثنين 2018/5/7 الساعة التاسعة صباحا في 
القضية الحقوقية المذكورة اعاله والتي اقامها ضدك المدعي احمد الحاج عثمان عبد الهادي القواسمة 
من الخليل وكيله المحامي حامد غنيمات والتي موضوعها قسمة وازالة الشيوع وعمال بأحكام المادة 
20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 يتوجب عليك الحضور الى 
محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد وذلك من تايرخ تبلغك هذا االعالتن بواسطة النشر في احدى 

الصحف المحلية وبعكس ذلك سوف يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقك. 

بأمر المحكمة / رئيس قلم حقوق محكمة صلح الخليل / رهام الجعبة 

اعالن تبليغ بالنشر 
المخطر اليه: مراد شوقي احمد ابو زيد 

العنوان: رام اهللا - دير قديس - الشارع الرئيسي - بجانب صيدلية الحكمة 
تنفيــذا لقرار ســعادة رئيس محكمة بدايــة رام اهللا الصادر بتاريــخ 2018/3/15 القاضي بتبليغكم 
نسخة عن االخطار العدلي رقم 2017/18256 عدل رام اهللا وذلك بواسطة النشر في احدى الصحف 

المحلية الصادرة في الوطن. 
وهذا نصه: 

اخطار عدلي - بدون اجحاف بالحقوق 
الشــركة المخطرة: الشــركة الفلســطينية للتأجير والتأجير التمويلي (بال ليس) المســاهمة العامة 
المحدودة والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562601336) وعنوانها رام اهللا شارع القدس 
بواسطة وكالئها المحامون صهيب الشريف و/أو مرسي حسين و/أو دعاء قيوي مجتمعين او منفردين. 

المخطر اليه: مراد شوقي احمد ابو زيد حامل هوية رقم (942310111) 
وعنوانهم للتبليغ: رام اهللا، الطيرة، شارع نابلس بجانب معرض الوطنية موبايل، يعمل في شركة 

 DHL
حيثيات االخطار 

حيث انكم تعاقدتم مع الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي (بال ليس) بتاريخ 2015/6/10 
وقــد تســلمتم بموجب عقــد التأجير التمويلــي مركبة من نوع (فولكســفاجن باســات) رقم اللوحة 
(6657795) ولونها (عاجي ابيض) موديل (2011) مسجلة باسم الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير 
التمويلي وحيث انكم اخليتم بالتزامكم االساسي بامتناعكم عن تسديد الدفعات المستحقة في الموعد 
المحدد، وبما انه قد ترصد في ذمتكم مبلغ وقدره (3892 $) ثالثة االف وثمانمائة واثنان وتسعون دوالر 
امريكي، وحيث ان العقد الموقع من قبلكم يجيز للمؤجر فسخه وانهاءه في حال تخلف المستأجر عن 
تسديد الدفعات المستحقة في مواعيدها، فانا نخطركم بضرورة تصويب اوضاعكم وتسديد كامل 
المبلغ المســتحق في ذمتكم خالل عشــرة ايام من تاريخ تبلغكم لهذا االخطار، وبخالف ذلك يعتبر 
العقد الموقع بينكم وبين موكلتنا الشركة المخطرة مفسوخا بحكم العقد هذا ونخطركم بضرورة 

تسليم العين المؤجرة الموصوفة اعاله للمؤجر خالل عشرة ايام من تاريخ تبلغكم لهذا االخطار. 
هذا ونحيطكم علما، بان موكلتنا ســتتقدم بطلب لســعادة قاضي االمور المستعجلة بهدف استعادة 
المركبة المؤجرة من حيازتكم استنادا ألحكام المادة (29) من قانون التأجير والتأجير التمويلي رقم 
(6) لسنة 2014 النافذ، دون اجحاف بحقوق موكلتنا بمطالبتكم بكامل المبالغ المالية المستحقة في 
ذمتكم، واتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقكم وتضمينكم كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 
التمس من كاتب عدل رام اهللا تبليغ نسخة من االخطار الى المخطر اليها، واخطركم حسب االصول 

والقانون. 

كاتب عدل رام اهللا / عامر الناطور 

3/20 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

المحكمة الشرعية في دورا

مذكرة تبليغ حضور جلسة مصالحة صادرة عن محكمة 
دورا الشرعية في الدعوى أساس 2017/479م 

الــى المدعى عليه: مجدي صابر كامل يوســف من االردن وســكان اربد حاليــا ومجهول محل االقامة 
واخر محل اقامة له في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية منزل والد المدعية دورا / ابو العشوش 

مقابل فيال زونة. 
يقتضي حضورك الى محكمة دورا الشرعية يوم االحد الموافق 2018/4/15 الساعة التاسعة صباحا 
وذلك الستكمال النظر في الدعوى اساس 2017/479م والتي موضوعها طلب التفريق للنزاع والشقاق 
والمقامة عليك من قبل المدعية هبة حسن عبد الفتاح درابيع وكيلها المحامي بشار ابو هاشم لحضور 
جلســة بــذل الجهد في الصالح بينكما فاذا لم تحضر فــي اليوم والوقت المحددين او توكل او تعتذر 

يجري بحقك المقتضى الشرعي وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول تحريرا في 2018/3/12. 

قاضي دورا الشرعي 

دولــة فلسطيــن

وزارة المالية والتخطيط

االدارة العامة لضريبة األمالك

الرقم: 2018/57

اعالن صادر عن ضريبة امالك الخليل 
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم الى مكتب ضريبة امالك الخليل الســيدة ســناء محمد عبد الفتاح ابو 
عيشة من الخليل هوية رقم (901102541) وذلك بصفته وكيل عام بموجب الوكالة العامة الصادرة 
عن ســفارة دولة فلسطين في القاهرة ســجل (19) صفحة (2017/373) بتاريخ (2017/10/19) في 

الحوض رقم (34401) القطعة رقم (35) من اراضي الخليل / دائرة السير وذلك من اجل البيع. 
فمــن لــه اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى دائرة امالك الخليــل مدة اقصاها (15 يوما) من تاريخ 

نشر هذا االعالن. 
المشتري: عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ابو عيشة 

اسم الموكل: وفاء محمد عبد الفتاح ابو عيشة 
اسم الوكيل: سناء محمد عبد الفتاح ابو عيشة 

اسم المالك: محمد عبد الفتاح المطربازي ابو عيشة 
المساحة المباعة: 1140م2 

مدير دائرة ضريبة امالك الخليل 
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   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

المحكمة الشرعية في العيزرية

اعالن بيع حصة محجور عليها في سيارة بالمزاد العلني 
صادر عن محكمة العيزرية الشرعية 

بنــاء علــى االســتدعاء المقدم الينا من المســتدعي احمد علي رجب الحلبية من ابو ديس وســكانها 
ويحمــل هويــة رقــم (944785559) بصفته الوصي الشــرعي على شــقيقته القاصــرة المحجوزة 
عليهــا ميرفــت علي رجب الحلبية بموجب اعالم حكم رقم 10/291/6 الصادرة عن محكمة العيزرية 
الشــرعية بتاريــخ 2017/3/28م والمكتســب الدرجة القطعيــة بتصديقه اســتئنافا بموجب القرار 
االستئنافي رقم 2017/133 تاريخ 2017/5/14م وتأييده من قبل المحكمة العليا الشرعية الموقرة 
بتاريخ 2017/6/19م رقم 2017/85 والذي يطلب فيه االذن له ببيع حصة شقيقته القاصرة ميرفت 
المذكورة في بودي السيارة نوع هونداي عمومي موديل 2009 لون برتقالي نوع الوقود ديزل رقم 
المحــرك d4cb6987866 رقــم الشــاصي kmhwh81jp9u122604 والتي آلت لهــا ارثا عن مورثها 
والدهــا المرحــوم علي رجب عطا اهللا الحلبية بموجب حجة حصــر ارث رقم 53/151/23 صادرة عن 
محكمة العيزرية الشرعية بتاريخ 2013/11/27م حيث ان للمحجور عليها ميرفت المذكور سهم واحد 
من اصل المســألة االرثية البالغة ســتة عشر ســهما وذلك بموجب حجة حصر االرث المذكورة اعاله 
وتقرر تعيين يوم الثالثاء الموافق 2018/3/27م للمزاد العلني الساعة العاشرة صباحا امام محكمة 
العيزريــة الشــرعية لبيع حصــة المحجور عليها المذكورة بالمزاد العلني وعلى من يرغب في شــراء 
الســيارة المذكــورة الحضور في اليوم والوقت المحددين علما بــان البيع موقوف النفاذ على موافقة 
ســماحة قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشــؤون الدينية والعالقات االسالمية حفظه اهللا 

تحريرا في 2 ربج الفرد 1439هـ وفق 2018/3/20م. 

قاضي العيزرية الشرعي / مصعب يوسف ادعيس 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
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محكمة صلح حلحول

الرقم التنفيذي: 2017/2684

تبليغ بالنشر  - اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ 
محكمة صلح حلحول في القضية التنفيذية  

رقم 2017/2684 
الى المحكوم عليه: ابراهيم موسى احمد سياعرة من خاراس - الجبل 

اســتنادا الى قرار ســعادة قاضي تنفيذ محكمة صلح حلحول الصادر بتاريخ 2017/12/5 في الدعوى 
التنفيذية رقم 2017/2684 والمقامة ضدك من قبل المحكوم له همام ابراهيم حمد ســياعرة من 
خاراس، وموضوعها تحصيل دين بقيمة (13000) شيكل اسرائيلي وذلك بموجب شيك عدد (2) االول 
يحمــل الرقم (30001012) بقيمة (1000) مســتحق االداء بتاريــخ 2014/8/30 الثاني يحمل الرقم 
(30001040) بقيمة (12000) شيكل ومستحق االداء بتاريخ 2014/8/30 وكالهما موقعان ومسحوبان 

من حسابك لدى بنك االسكان للتجارة والتمويل حسب األصول والقانون. 
لــذا تقرر اعالمكم بضرورة حضورك ومراجعتك بالذات او ارســال وكيــل عنك لدائرة تنفيذ حلحول 
خالل اســبوعين من تاريخ نشــر هذا االعالم وفقا ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني 
واذا لم تبادروا بذلك سوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ الجبري بحق حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ حلحول / سمير ابو علي 

جامعة بيرزيت تنظم مؤتمرا دوليا بعنوان «تدريس فلسطين: الممارسة التربوية وشمولية العدالة»
الجديدة-  الحياة  اهللا-  رام 
قال رئيس جامعة بيرزيت 
د. عبــد اللطيف أبو حجلة: 
لتعليــم  ا ســتهداف  ا إن 
الفلســطيني كان وما زال 
هدفــا اســتراتيجيا لدولة 
ما  ومؤسســاتها،  االحتالل 

يجعلهــا ال تتوانى عن قمعِ 
الــذي  الشــبابي  الحــراك 
يظهر في حــرم الجامعات 
الفلســطينية على الدوام، 
التحتية  البنية  وتســتهدف 

للتعليم الفلسطيني».
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر 

الدولي «تدريس فلسطين: 
يــة  بو لتر ا ســة  ر لمما ا
وشــمولية العدالــة»، الذي 
نظمــه معهــد إبراهيم أبو 
الدوليــة  للدراســات  لغــد 
ومعهد دراســات المرأة في 
جامعة بيرزيت، بالشــراكة 
األكاديمــي  البرنامــج  مــع 
لدراســات الجاليات العربية 
والمسلمة في جامعة سان 
الواليات  في  فرانسيســكو 
أمس  األميركية،  المتحــدة 

الثالثاء.
ان  حجلــة  أبــو  وأضــاف 
لتعليــم  ا ف  ا ســتهد ا
في  جليا  كان  الفلسطيني 
الضغوطات التي تمارســها 
المانحــة  الجهــات  بعــض 
التنقيحــات  فــرض  فــي 
والمراجعــات على المناهج 
مقابإلعادة  الفلســطينية، 
تمويل مؤسسات السلطة، 
هــذه  تطبيــع  إلــى  ســعيا 
اإلرث  ومحــو  لمناهــج  ا
المقاوم منها، كما يستهدف 

تدريس فلسطين والقضية 
كمشــروع  لفلســطينية  ا
تحررية  وكدعــوة  تعليمي 

في دولِ العالمِ أجمع.
وقالت مديرة معهد إبراهيم 
أبــو لغد لــورد حبــش: إن 
أهميــة المؤتمــر تأتي في 
إعــادة التفكيــر بتدريــس 
المناهــج  فــي  فلســطين 
والمقررات التربوية وطرق 
تدريسها في فلسطين وفي 
العالم، من قبل أكاديميين 
وناشــطين ومدافعين عن 
القضايا العادلة في العالم، 
القضيــة  رأســها  وعلــى 

الفلسطينية.
وأضافت ان إعادة التفكير 
فــي تدريس فلســطين 
وتمحيص رؤى الباحثين 
وعــرض  والناشــطين 
لمختلفــة  ا ب  ر لتجــا ا
لباحثيــن  وا حثــات  للبا
المرموقين، والناشطين 
والمدافعين  المجتمعين 
عن القضايا العادلة في 

الهنــد وأفريقيا وأميركا 
والوطــن العربي وأجزاء 
العالــم، من  أخرى مــن 
شأنه خلق معرفة جديدة 
وبناء أســس لشــراكات 
الجامعات  بيــن  واســعة 
 ، لبحثيــة ا كــز  ا لمر ا و
مــن أجــل اقتراح ســبل 
تدعم  جديدة  ومقاربات 
وتعمــق المعرفــة حول 

فلسطين.
علــى  المؤتمــر  وانعقــد 
ثالث جلســات، حيث كانت 
الجلســة األولى عبارة عن 
مســتديرة  طاولــة  لقــاء 
العالــي  التعليــم  ناقشــت 
الجلسة  أما  فلسطين،  في 
بعنــوان  فكانــت  الثانيــة 
فلســطين:  على  «الرقابة 
ســي  لسيا ا د  قتصــا ال ا
والليبراليــة  للصهيونيــة 
ناقشــت  فيمــا  الجديــدة، 
الثالثةالمناهــج  الجلســة 
في  والتربويــة  الدراســية 

ظل االستعمار. 

ورشة في النجاح الوطنية حول تسوية األراضي والمياه 
نابلس- الحياة الجديدة- عقدت جامعة النجاح 
الوطنيــة ورشــة بعنــوان تســوية األراضي 
والميــاه- حقائق على األرض، تحت إشــراف 
وحدة التخطيــط الحضري واإلقليمي لجامعة 
النجــاح الوطنية، بحضور محافــظ محافظة 
نابلــس أكرم الرجوب، ورئيس بلدية نابلس 
عدلي يعيش ورئيس هيئة تسوية األراضي 
والميــاه ورئيــس ســلطة األراضــي القاضي 

موســى شــكارنة واالســتاذ جالل الدبيك من 
الجامعة.

وجرى خالل الورشــة تقديم عروض مختلفة 
تتعلــق بأعمــال التســوية والتي أشــارت إلى 
أهميــة التعريــف بالتســوية وأنمــاط عقود 
مشــاريع، وتقديــم شــرح بأعمال المســاحة 
بالتقنيات الحديثة والشبكة الموحدة وأهمية 

دورها في أعمال تسوية األراضي.

اطالق أول حلقة بحثية للدراسات 
العليا في القدس المفتوحة بالقطاع

والبحث.وكانــت الجامعة قد بدأت 
بقبول طلبــات التحاق في برامج 
الدراسات العليا بإطالق برنامجي 
العربية  اللغــة  فــي  الماجســتير 
وآدابهــا، وفي اإلرشــاد النفســي 

والتربــوي، وتعمل الجامعة حالياً 
علــى اعتمــاد وإطــالق مزيد من 
برامج الماجســتير التي تســاعد 
على الرقي بالمستوى األكاديمي 

للمجتمع.

غزة- الحيــاة الجديــدة- أطلقت 
لمفتوحــة،  ا لقــدس  ا جامعــة 
الســيمينار  جلســات  أول  أمــس، 
الخاص ببرنامج الدراســات العليا 
فــي جامعــة القــدس المفتوحة، 
بحضور مســؤول ملف الدراسات 
العليــا والبحــث العلمــي وأعضاء 
الهيئة التدريسية المشاركين في 
المناقشات وأعضاء لجنة الدراسات 
العليــا بقطــاع غزة.وجــرى خالل 
الجلســة مناقشــة عناوين ســبع 
للتطبيق  قابليتها  ومدى  رســائل 


