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 عضو هيئة تدريس في »القدس المفتوحة« 
يفوز بميدالية التميز الذهبية العربية

رام اهلل- الحي��اة الجدي��دة- ق��ررت المنظم��ة 
العربي��ة للمس��ؤولية االجتماعي��ة في الوطن 
العرب��ي من��ح د. م. محم��د أب��و عم��ر )رئيس 
قس��م أنظمة المعلومات الحاسوبية في كلية 
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بجامعة القدس 
المفتوح��ة وعض��و هيئة التدري��س في فرع 
الجامعة بطولكرم( ميدالية التميز الذهبية على 
مستوى المنطقة العربية خالل الدورة الرابعة 

عشرة للمنظمة.
وس��يتم منح الميدالية خالل احتفال تكريمي 
تقيم��ه المنظم��ة ف��ي مدين��ة دب��ي، ويضم 
العلماء البارزين وكبار الناشطين والشخصيات 
االعتبارية في مجال المسؤولية االجتماعية في 

الوطن العربي.
وبي��ن أبو عمر، أن هذا التكريم جاء بعد فوزه 
بمبادرة بعنوان: »االستخدام اآلمن للتكنولوجيا 
الذكية«، التي نفذت من خالل جامعة القدس 
المفتوحة في العام األكاديمي )2018/2017(، 
واس��تهدفت ش��رائح المجتم��ع الفلس��طيني 
المختلفة، وشملت العديد من األنشطة العلمية 
والمهني��ة، الت��ي احتوت على برام��ج متلفزة، 
ون��دوات علمي��ة، وورش عم��ل متخصص��ة، 

ومحاضرات.
وأش��ار إلى أن هذه المبادرة هدفت إلى توعية 
المجتم��ع الفلس��طيني بضرورة االس��تخدام 
اآلم��ن للتكنولوجي��ا الذكي��ة م��ن الناحيتي��ن 
التقني��ة والصحي��ة، ونش��ر الوع��ي والثقافة 

المطلوبة لتحقيق االستخدام اآلمن، خصوصًا 
مع التطورات التكنولوجية الذكية المتس��ارعة 
الت��ي يش��هدها الق��رن الواح��د والعش��رون، 
منوه��ًا بضرورة هذه المب��ادرة لنقل المجتمع 

الفلسطيني إلى مكان أفضل.
وعب��ر أب��و عمر ع��ن ش��كره الكبي��ر لجامعة 
الق��دس المفتوح��ة ممثل��ة برئي��س مجلس 
أمنائها عدنان سمارة، ورئيسها يونس عمرو، 
ومدير فرعها بطولكرم س��المة س��الم، على 
دعمهم المتواصل ألعضاء الهيئة التدريس��ية 
وعلى رسالتهم السامية باالهتمام بالمبادرات 
واألنشطة اإلبداعية واالجتماعية الرائدة التي 

تعمل على تطوير المجتمعات وازدهارها.

د. م. محمد أبو عمر

 خالل تواجده أمام منزل عائلة الشهيدة الممرضة رزان النجار

أمن حماس يختطف أمين سر حركة »فتح« إقليم الشرقية
خان يونس- الحياة الجديدة- 
وف��ا- اختطف��ت عناصر أمن 
»حماس« فج��ر أمس، امين 
س��ر حرك��ة »فت��ح« اقلي��م 
الشرقية ش��رق خان يونس 
جنوب قط��اع غ��زة ابراهيم 
اب��و علي، خ��الل تواجده في 
بيت الشهيدة الممرضة رزان 

النجار.
وذكر شهود عيان، أن عناصر 
»حماس« اعتدوا على العزاء 
الس��يطرة علي��ه  محاولي��ن 
إليه��م،  الش��هيدة  ونس��ب 
وتصدى أبناء العائلة وكوادر 
حركة فتح لهم«.وأدانت حركة 

التحرير الوطني الفلسطيني 
»فت��ح« اعتقال أمين س��رها 
في إقليم الشرقية ابراهيم 
أب��و علي، ليلة أمس، مؤكدة 
أن اعتقال المناضلين وصمة 

عار وفعل مشين.
وقال المتحدث باسم الحركة 
د.عاطف أبو سيف، إن حركة 
فت��ح س��تواصل دفاعها عن 
ش��عبنا ومصالح��ه، وإن من 
الش��هداء  أن  يعجبه��م  ال 
ب  ر د عل��ى  و ن  ي��و و فتحا
العاصفة ال يعرفون ش��عبنا 
وال يدركون مكونات وطنيته 
الت��ي ف��ي القلب منه��ا فتح، 

ويتصرفون وكأنهم يعيشون 
مع ش��عب آخر، وليس شعب 
الختيار وأبو جه��اد وأبو إياد، 
الش��عب ال��ذي خ��رج بق��ده 
وقدي��ده للهت��اف لفت��ح في 

انطالقاتها.
وأدانت فتح إصرار هؤالء على 
تحويل الش��هداء إل��ى أرقام 
وقال��ت إن الش��هداء قناديل 
تضيء الطريق حتى نواصل 
المسير وليسو أرقام وأعداد.

وأض��اف أب��و س��يف إن تبني 
الشهداء واجب وطني وليس 

جريمة تستوجب اإلعتقال. 
وأكد أن الش��هيدة المسعفة 

رزان النج��ار إبن��ة العاصفة 
أيقونة فلس��طينية وسيظل 
استش��هادها وصمة عار في 
جبي��ن االحت��الل والمجتم��ع 
الدولي الصامت على جرائمه.
اقلي��م  واس��تنكرت »فت��ح« 
الش��رقية اختطاف امين سر 
الحرك��ة ال��ذي امض��ى ف��ي 
سجون االحتالل اإلسرائيلي 
اكث��ر م��ن 20 عام��ا، محملة 
حركة »حماس« المس��ؤولية 

عن سالمته.
وقال��ت الحركة »إن االعتقال 
السياسي يضر بوحدة شعبنا 
الفلسطيني ويعزز االنقسام، 

داعية لإلفراج الفوري عنه«.
لحرك��ة  ا اس��تنكرت  كم��ا 
مأج��ورة  فئ��ات  مح��اوالت 
الش��هداء  بدم��اء  المتاج��رة 
ومحاوالت االعتداء على امين 

سر االقليم.
من جهته، أدان عضو الهيئة 
القيادية العليا لحركة فتح في 
المحافظ��ات الجنوبي��ة عماد 
األغا، اعتقال قي��ادات وأبناء 
الحركة وقادتها بسبب تبني 
الش��هداء وآخره��م اعتق��ال 
أمين س��ر حرك��ة فتح إقليم 
الش��رقية المناضل إبراهيم 

أبو علي.

مسيرة سالم في فنلندا تكريما لشهداء غزة
هلسنكي- وفا - شاركت سفارة 
دولة فلسطين لدى فنلندا ودول 
البلطيق، بمسيرة السالم التي 
نظمت في العاصمة هلسنكي 
تكريم��ا لذك��رى المتظاهرين 
الفلسطينيين الذين استشهدوا 
ي��وم إحي��اء الذكرى الس��بعين 
لنكبة فلس��طين، تحت ش��عار 
للعن��ف  ح��دا  نض��ع  »دعون��ا 

اإلسرائيلي«.
ودع��ا له��ذه المس��يرة الجالية 
 ، ا فنلن��د ف��ي  لفلس��طينية  ا
وع��دد م��ن الجه��ات الفنلندية 
الت��ي ش��ملت كل م��ن: ش��باب 
اليس��ار من فنلن��دا، والجمعية 
هض��ة  لمنا ا ئيلية  ا س��ر إل ا
لالس��تيطان، ومنظمة الطالب 
من أجل العدالة في فلسطين – 
جامعة هلسنكي، ولجنة السالم 

الفنلندية والشباب الديمقراطي 
االجتماع��ي، وجمعية الصداقة 
العربية الفنلندي��ة، وفيدرالية 
ولجن��ة  األخض��ر،  لش��باب  ا
الس��الم الفنلندي��ة، والش��باب 
 ، س��بو ا لمنطق��ة  خض��ر  أل ا
والش��باب اليس��اري، ومنظم��ة 
الشباب المسلم غير الحكومية، 
 ( و  )  Fe m - R ( جمعيت��ي  و
Resala(، بمش��اركة ع��دد من 
أبن��اء جالي��ات ال��دول العربي��ة 

واإلسالمية.
الس��الم  مس��يرة  وانطلق��ت 
منطق��ة  م��ن  ة  ش��د لحا ا
كامبينتوري في وس��ط مدينة 
هلسنكي متوجهة إلى البرلمان 
الفنلن��دي، وت��م وض��ع الورود 
أم��ام البرلمان تكريم��ا ألرواح 
الش��هداء، حيث ت��م وضع وردة 

واحدة لكل فلسطيني استشهد 
ف��ي أحداث ع��زة الدامية، ورفع 
المتظاه��رون خالل المس��يرة 
العل��م الفلس��طيني والراي��ات 

الداعمة لفلسطين.
وهتف المتظاهرون بش��عارات 
تدع��م الش��عب الفلس��طيني، 
وتدع��و إل��ى حرية فلس��طين 

وانهاء االحتالل،
وأك��د المنظم��ون ف��ي الدعوة 
الرس��مية للمس��يرة أنهم ضد 
انته��اكات القانون الدولي التي 
ارتكبتها إسرائيل، مثل إطالق 
الن��ار على الصحفيين واألطباء 
وغيره��م م��ن عم��ال اإلغاث��ة 
واس��تخدام الرصاص المتفجر 
المحظ��ور م��ن قب��ل المجتمع 

الدولي.
وعب��ر المتحدث��ون عن دعمهم 

للشعب الفلسطيني في نضاله.
وش��ارم ف��ي المس��يرة رئيس 
حزب الخضر، عضو في البرلمان 
الفنلن��دي والمرش��ح الس��ابق 
هافيس��تو،  بي��كا  للرئاس��ة، 
ورئيس��ة مجموع��ة الصداق��ة 
م��ع فلس��طين ف��ي البرلم��ان 
ب  ح��ز ئيس��ة  ر  ، ي لفنلن��د ا
ائتالف اليس��ار لي اندرس��ون، 
الجمعية اإلس��رائيلية  ورئيس 
المناهضة لالستيطان )فنلندا( 
سياكسي راسونين، والناشطة 
الشبابية، نور أسعد. يشار إلى 
أن مسيرة السالم تأتي تتويجا 
لسلسلة من الجهود والفعاليات 
له��ا  دع��ت  الت��ي  التضامني��ة 
الجالية الفلسطينية بالتنسيق 
مع س��فارة دولة فلسطين لدى 
فنلن��دا ودول البلطيق، وتمثلت 

ف��ي  تضامنيتي��ن  ب�وقفتي��ن 
كل م��ن: العاصم��ة الفنلندي��ة 
تورك��و،  ومدين��ة  هلس��نكي 
وذلك احياء للذكرى الس��بعين 
لنكب��ة فلس��طين وتضامنا مع 
الشهداء والجرحى الذين شاركوا 
بمسيرة العودة الكبرى بالقرب 
من الشريط الحدودي للقطاع.

دول��ة فلسطي��ن
 

دول��ة فلسطي��ن
هيئة تسوية األراضي والمياه 

دول��ة فلسطي��ن
هيئة تسوية األراضي والمياه 

دول��ة فلسطي��ن
سلطة االراضي

دول��ة فلسطي��ن
سلطة االراضي

دول��ة فلسطي��ن
سلطة االراضي

دول��ة فلسطي��ن
سلطة االراضي

دول��ة فلسطي��ن
سلطة االراضي

دول��ة فلسطي��ن
سلطة االراضي

محكمة تسوية األراضي والمياه رام اهلل 

محكمة تسوية أراضي دورا 
االعتراض رقم: 2016/1466 

محكمة تسوية أراضي دورا 
االعتراض رقم: 2016/1571 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 2372/ج/2018 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 2374/ج/2018 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 2363/ج/2018 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 2375/ج/2018 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 2357/ج/2018 

دائرة تسجيل أراضي الخليل 
الرقم: 82/ق/2018 

تبليغ بالنشر 
علم وخبر وتبليغ بالنشر 

في القضية رقم 2011/417 
صادر عن محكمة تسوية أراضي بيتونيا 

طالب التبليغ المعترض عليه: غسان محمد خضر محمد ابو عيد قرط 
المطلوب تبليغه المعترض: محضوظ هاشم احمد سالمة 

الموضوع: االعتراض على تسجيل قطعة ارض رقم )47( حوض )12( حي )2( من اراضي بيتونيا. 
اقام المعترض هذا االعتراض ضد المعترض عليه علما بان المعترض اصله من بيتونيا وهو مقيم 

في امريكا 
أعلمكم ان المعترض عليه يود تبليغكم بحضور موعد جلسة االعتراض البداء اعتراضكم الذي تقدمت 
به ويحمل الرقم 2011/417 وموضوعه المطالبة بحقكم حسب قولكم لقطعة االرض رقم )47( حوض 
)12( حي )2( من اراضي بيتونيا، وقد تقرر تعيين جلسة للنظر بها يوم الخميس الموافق 2018/6/7 

لذا يقتضي بكم حضور جلسة المحكمة وفي حال عدم حضوركم سيتم رد االعتراض وشطبه. 

محكمة تسوية أراضي رام اهلل والبيرة  تبليغ بواسطة النشر  صادر عن محكمة تسوية دورا في 
االعتراض رقم 2016/1466 

الى المعترض عليهم ورثة يوس��ف عبد المجيد ابراهيم ش��ديد وهم: 1 - ميس��ون طه محمود خليل 
2 - ش��ذى يوس��ف عبد المجيد ش��ديد 3 - سهى يوسف عبد المجيد شديد 4 - ربى يوسف عبد المجيد 

شديد 5 - عبد المجيد يوسف عبد المجيد شديد 6 - محمد يوسف عبد المجيد شديد من دورا. 
نعلمكم بأن المعترضون: فوزية ابراهيم سالم شديد وراتب محمد سلمان سليم وماجد محمد سلمان 
الشعار وانتصار محمد سلمان الشعار ويسرى ابراهيم الحاج سالم شديد، بواسطة وكيلهم المحامي 
محم��د علي امين ربعي، قد تقدموا باعتراض يحم��ل الرقم 2016/1466 موضوعه االعتراض على 
جدول الحقوق بقيد قطعة االرض رقم 23 حوض رقم 131 المس��مى ش��عب عبد المجيد من اراضي 
خرس��ا - دورا، مقدم وفق احكام المادة رقم 12 من قانون تس��وية األراضي والمياه رقم 40 لس��نة 

1952 وتعديالته. 
وبناء عليه تقرر تبليغكما موعد الجلسة المحدد يوم الخميس الموافق 2018/9/13 في احدى الصحف 
المحلية حس��ب القانون، ولذلك عليكم مراجعة قلم محكمة تس��وية دورا او ارس��ال ممثال / او وكيال 
عنكما خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا التبليغ وخالل الدوام وتكليفكما بتقديم الئحة جوابية، 

وبعكس ذلك سيجري محاكمتكما غيابيا حسب األصول والقانون. 

سحر سعد 
رئيس قلم محكمة التسوية / دورا 

 تبليغ بواسطة النشر  صادر عن محكمة تسوية دورا في 
االعتراض رقم 2016/1571 

الى المعترض عليهم: 1 - ورثة يوسف عبد المجيد شديد من دورا، نعلمكم بان المعترضون 1 - سناء 
مدحت سبع شديد 2 - احمد خليل شديد 3 - عبد العزيز ابراهيم الحج سالم شديد، بواسطة وكيلهم 
الحام��ي محمد امي��ن ربعي، قد تقدموا باعت��راض يحمل الرق��م 2016/1571 موضوعه االعتراض 
عل��ى ج��دول الحقوق بقيد قطعة االرض رقم 23 حوض رقم 131 المس��مى ش��عب عبد المجيد من 

اراضي خرسا - دورا. 
وبناء عليه تقرر تبليغكم موعد الجلسة المحدد يوم االربعاء الموافق 2018/12/19 في احدى الصحف 
المحلية حس��ب القانون، ولذلك عليكم مراجعة قلم محكمة تس��وية دورا او ارس��ال ممثال / او وكيال 
عنكم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا التبليغ وخالل الدوام وتكليفكم بتقديم الئحة جوابية، 

وبعكس ذلك سيجري محاكمتكم غيابيا حسب األصول والقانون. 

سحر سعد 
اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس رئيس قلم محكمة التسوية / دورا 

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد قيس نايف عدنان ياسين وذلك بصفته 
وكي��ال دوريا بموجب ال��وكاالت الدورية رق��م 1760/2018/7894 عدل نابل��س بتاريخ 2018/5/30 
والمعطوف��ة على الوكالة 1693/2017/14720 ع��دل نابلس بتاريخ 2017/10/10 وبموجب الوكالة 
الدورية رقم 1760/2018/7895 عدل نابلس بتاريخ 2018/5/30 والمعطوفة على الوكاالت العامة ذات 
االرقام 1574/2016/12899 عدل نابلس بتاريخ 2016/8/4 والوكالة العامة رقم 1516/2016/1277 

عدل نابلس بتاريخ 2016/1/26 بمعاملة بيع القطعة 2 من الحوض 19 من اراضي بيت امرين. 
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. 
اس��م الموكل )المالك(: )عالم وقصي وعدي ورجا ولؤي وقيس وقاص وقس��ام ووئام وش��يماء( ابناء 

وبنات عدنان رجا الحسون ونجمة علي احمد الحسون وزيدان رجا حمدان الحسون 
الوكيل: قيس نايف عدنان ياسين، بشار زيدان رجا حسون 

دائرة تسجيل أراضي نابلس  اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعل��ن للعم��وم انه تقدم الى دائرة تس��جيل أراضي نابلس الس��يد قيس نايف عدنان ياس��ين وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1760/2018/7893 عدل نابلس بتاريخ 2018/5/30 
والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 1693/2017/14720 عدل نابلس بتاريخ 2017/10/10 بمعاملة 
بيع القطع 21، 32، 41، 81، 37، 30 من الحوض 21، 12، 23، 18، 15، 23 من اراضي بيت امرين. 

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(: زيدان رجا حمدان الحسون 
الوكيل: قيس نايف عدنان ياسين، بشار زيدان رجا حسون 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد مصطفى مصطفى احمد عبد الخالق 
وذل��ك بصفته وكيال دوريا بموج��ب الوكالة الدورية رق��م 1275/2013/12585 عدل نابلس بتاريخ 
2013/9/4 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 1037/2011/2805 عدل نابسل بتاريخ 2011/2/27 

بمعاملة بيع القطعة 62 من الحوض 24075 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(: بشار المق فؤاد ابو صالح، حسام المق فؤاد ابو صالح، عدنان المق فؤاد ابو صالح 

الوكيل: مصطفى مصطفى احمد عبد الخالق، وحسام المق فؤاد ابو صالح 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد عبد السالم محمد عارف صالح بصفته 
وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 362/م و ع/2018 بتاريخ 2018/5/21 س��فارة فلس��طين / 
الرياض والخاصة رقم سجل 1897/صفحة 2018/134 بتاريخ 2018/5/13 سفارة فلسطين / عمان 
والخاصة رقم س��جل 1898/صفحة 2018/20 بتاريخ 2018/5/14 سفارة فلسطين / عمان بمعاملة 

بيع على القطعة 2 + 3 من الحوض رقم 1 من اراضي برقا. 
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(: )عبد اهلل وعبد العزيز وحكم واسماء وحسنا( ابناء قاسم عارف الصالح و)مؤمن 

وسرى وشذى( ابناء احمد قاسم الصالح 
الوكيل: عبد السالم محمد عارف صالح 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تس��جيل أراضي نابلس الس��يد محمد عبد الجليل مصطفى شولي 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1755/2018/6856 بتاريخ 2018/5/7 عدل نابلس 
والمعطوفة على الخاصة رقم سجل 1888/صفحة 2018/77 بتاريخ 2018/4/25 سفارة فلسطين / 

عمان بمعاملة بيع على القطعة 39 من الحوض رقم 35 من اراضي عصيرة الشمالية. 
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(: طارق محمد احمد الياسين، اريج محمد احمد ياسين 

الوكيل: اريج محمد احمد ياسين، محمد عبد الجليل مصطفى شولي 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل 
يعلن الطالع العموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي الخليل السيد شادي وشوقي ابناء أسامة »محمد 
خليل« الش��ريف بصفتهما الش��خصية وبصفتهم وكالء عن السادة سلمى عبد اهلل عبد الشكور امام 
وعن كل من وفاء وصفاء وميساء وهناء ابناء اسامة »محمد خليل« الشريف وذلك بموجب وكالة عامة 
مطلق��ة تحمل الرق��م 2017/587 مصدقة لدى كاتب عدل محكمة بداية الخليل بتاريخ 2017/1/25 
وذل��ك بمعامل��ة بيع على قطعة االرض رقم )23( حوض )24001( س��جل )29 ع( صفحة )40( بموقع 
)عين س��ارة( من أراضي الخليل فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراض الى دائرة تس��جيل أراضي 
الخليل خالل فترة عش��رة أيام من تاريخ نش��ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس��ير باجراء المعاملة 

حسب األصول والقانون. 
اس��م الموكل: س��لمى عبد اهلل عبد الش��كور امام، امام وصفاء وميس��اء وهناء ابناء أس��امة »محمد 

خليل« الشريف 
اسم الوكيل: شادي أسامة »محمد خليل« الشريف، وشوقي أسامة »محمد خليل« الشريف 

الحصص المباعة: 344064/111808 
لصالح المشتري السيد: 1 - احمد عثمان رأفت حسونة 344064/25793 حصة 

2 - اياد رأفت ابراهيم حسونة 344064/86016 حصة 

مدير دائرة تسجيل أراضي الخليل 
محمود عدوان 
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   دول��ة فلسطي��ن6/2 د
ديوان قاضي القضاة / المحاكم الشرعية 

المحكمة الشرعية في دورا 
الرقم: 2018/44 

مذكرة تبليغ حكم غيابي صادرة عن محكمة دورا الشرعية 
في الدعوى أساس 2018/44 

الى المدعى عليه االول: عبد اهلل حسن عبد اهلل العواودة من السموع وسكانها والموجود في مناطق 
48 ومجهول محل االقامة فيها وال يوجد له محل اقامة في دولة فلسطين. 

أبلغك أنه قد صدر الحكم في الدعوى أس��اس 2018/44م والتي موضوعها )اثبات طالق( والمقامة 
عليك من قبل المدعي باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األحوال الشخصية رجب التميمي، بثبوت 
وقوع طلقة أولى رجعية آلت الى بائنة بينونة صغرى منك على المدعى عليها الثانية رهق المذكورة 
في شهر 5 من عام 2011م اثناء وجود المدعى عليها الثانية في منزل والدها الكائن في السموع وعند 
ساعات المغرب بواسطة رسالة نصية أرسلتها من هاتفك الجوال الى هاتفها الجوال نصها )انت طالق 
طالق طالق( مرة واحدة في مجلس واحد وكنت حين ايقاعك الطالق في الحالة المعتبرة منك شرعا 
وصاحيا وواعيا لما تقول غير مكره وال مدهوش وال سكران ولم ترجعها الى عصمتك وقد نكاحك ال 
بالقول وال بالفعل بمعاش��رتها معاش��رة األزواج اثناء عدتها الشرعية وانها لم تكن حامال ولم يسبق 
لك أن أوقعت عليها طالقا قبل هذا الطالق وان هذا الطالق ال الى بائن بينونة صغرى بانتهاء العدة 
الشرعية للمدعى عليها الثانية رهق المذكورة وذلك بمرور ثالثة اشهر بمضي ثالث حيضات وانكما 
مفترق��ان قب��ل تاريخ الطالق المذك��ور وان المدعى عليها الثانية رهق المذك��ورة متواجدة في بيت 
والدها الكائن في الس��موع منذ ش��هر 8 من عام 2010 حتى االن ورد الطالقات المدعى بها في شهر 
7 من عام 2012م وفي ش��هر 9 من عام 2015 وفي ش��هر 2 من عام 2017 لوقوعها على غير زوجة 
وبأنها ال تحل لك اال بعقد ومهر جديدين ما لم تكن مسبوقة منك بطلقتين قبلها وضمنتك الرسوم 
والمصاريف القانونية حكما وجاهيا بحق المدعى عليها الثانية رهق المذكورة قابال لالستئناف وغيابيا 
قابال لالعتراض واالستئناف بحقك وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول تحريرا في 2018/5/7م. 

قاضي دورا الشرعي 
عبد الحميد عبد المحسن الهنيني 

   دول��ة فلسطي��ن
السلطة القضائية

   دول��ة فلسطي��ن
السلطة القضائية

   دول��ة فلسطي��ن
السلطة القضائية

   دول��ة فلسطي��ن
السلطة القضائية
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دائرة تنفيذ الخليل 
الرقم: 2018/506 

دائرة تنفيذ الخليل 
الرقم: 2018/1274 

دائرة تنفيذ الخليل 
الرقم: 2017/5603 

دائرة تنفيذ الخليل 
الرقم: 2018/544 

ورقة اخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل 
في القضية التنفيذية 2018/506 بالنشر 

الى المحكوم عليه: ياسر محمد خميس حسن ابوديس قرب جامعة القدس ومجهول مكان االقامة حاليا. 
ليك��ن معلوم��ا لديكما ان��ه وبموجب الم��ادة )10( من قانون التنفيذ الفلس��طيني قد تق��رر وبتاريخ 
)2018/5/6( اشعارك انه بتاريخ )2018/1/28( قام المحكوم له حسن محمد جميل محمد نور ابو رجب 
بواس��طة وكيله حذيفة عمرو بطرح ش��يكات عدد )1( موقعة من قبلك ومس��حوبة على بنك العربي 

بقيمة 3500 شيقل على الحساب رقم )3186803570( والمبين: 
قيمته  رقم الشيك   تاريخ االستحقاق   الرقم  

3500 شيقل   31734312   2017/8/5  1
حيث سجلت لدينا تحت رقم )2018/506( تنفيذ الخليل. 

لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل او من تنيبه عنك في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر 
هذا االخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقك حسب األصول. 

مأمور تنفيذ الخليل 

اشعار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ الخليل 
في القضية التنفيذية 2018/1274 بالنشر 

ال��ى المحك��وم عليه: يحيى محمد عبد الحافظ غن��ام وادي الهريا مقابل مصنع نيروخ ومجهول محل 
االقامة حاليا. 

ليك��ن معلوم��ا لديكم ان��ه وبموجب الم��ادة )10( من قانون التنفيذ الفلس��طيني قد تق��رر وبتاريخ 
2018/5/10 اشعارك انه وبتاريخ 2018/3/4 قام المحكوم له وليد محمد جاد اهلل ابو رجب وبواسطة 
وكيله المحامي حذيفة عمرو تنفيذ حكم صادر عن محكمة صلح الخليل بتاريخ 2018/1/8 في الدعوى 
رقم 2017/683 وهو عبارة عن حكم يلزمكم بدفع مبلغ 7778 شيقل و79 شيقل الرسوم و38 دينار 

اردني اتعاب محاماة والرسوم والمصاريف حيث سجلت تحت الرقم 2018/1274.  
لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل او من تنيبه عنك في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر 
هذا االخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقك حسب األصول. 

مأمور تنفيذ الخليل 

ورقة اخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل 
في القضية التنفيذية 2017/5603 بالنشر 

الى المحكوم عليه: فتحي خالد فتحي لداوي نابلس خلة االيمان ومجهول مكان االقامة حاليا. 
ليك��ن معلوم��ا لديكما ان��ه وبموجب الم��ادة )10( من قانون التنفيذ الفلس��طيني قد تق��رر وبتاريخ 
)2018/5/14( اشعارك انه بتاريخ )2017/12/26( قام المحكوم له محمود محمد محمود دودة بواسطة 
وكيله حذيفة عمرو بطرح ش��يكات عدد )2( موقعة من قبلك ومس��حوبة على بنك فلس��طين بقيمة 

7000 شيقل على الحساب رقم )1186133330( والمبين: 
قيمته  رقم الشيك   تاريخ االستحقاق   الرقم 

4000 شيقل   30000624   2016/10/29   1
3000 شيقل   3000639   2016/11/12   2

حيث سجلت لدينا تحت رقم )2017/5603( تنفيذ الخليل. 
لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل او من تنيبه عنك في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر 
هذا االخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقك حسب األصول. 

مأمور تنفيذ الخليل 

ورقة اخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل 
في القضية التنفيذية 2018/544 بالنشر 

الى المحكوم عليه: محمد عبد الرزاق فالح غروف اريحا شارع المدارس ومجهول مكان االقامة حاليا. 
ليك��ن معلوم��ا لديكما ان��ه وبموجب الم��ادة )10( من قانون التنفيذ الفلس��طيني قد تق��رر وبتاريخ 
)2018/5/8( اشعارك انه بتاريخ )2018/1/14( قام المحكوم له فواز مجاهد طعمة شاكر ابو ارميلية 
بواسطة وكيله حذيفة عمرو بطرح شيكات عدد )4( موقعة من قبلك ومسحوبة على بنك فلسطين 

بقيمة 8175 شيقل على الحساب رقم )0153117730( والمبين: 
قيمته  رقم الشيك   تاريخ االستحقاق   الرقم  

1675 شيقل   30000281   2016/5/13  1
3500 شيقل   30000328   2016/7/30   2
1500 شيقل   30000319   2016/8/15   3
1500 شيقل   30000321   2016/10/15   4

حيث سجلت لدينا تحت رقم )2018/544( تنفيذ الخليل. 
لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل او من تنيبه عنك في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر 
هذا االخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقك حسب األصول. 

مأمور تنفيذ الخليل 

   دول��ة فلسطي��ن
السلطة القضائية

   دول��ة فلسطي��ن
السلطة القضائية

   دول��ة فلسطي��ن
السلطة القضائية
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محكمة بداية رام اهلل 
دائرة التنفيذ - الرقم: 2014/4129 

محكمة بداية رام اهلل 
دائرة التنفيذ - الرقم: 2015/142 

محكمة بداية رام اهلل 
دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/8268 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهلل  في 
الملف التنفيذي رقم )2014/4129( 

الى المحكوم عليه: مؤيد عاهد يوس��ف زايد / رام اهلل / المصايف / خلف ش��ركة الكهرباء / مجهول 
محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: علي محمد علي فقيه / وكيله المحامي ايمن سمارة 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة )4700( شيقل حالة ومستحقة االداء اضافة الى 
الرس��وم والمصاريف و)57( ش��يقل رس��وم تنفيذ، 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 
يحيى عطا 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهلل 
في الملف التنفيذي رقم )2015/142( 

ال��ى المحك��وم علي��ه: احمد عب��د الكريم جمي��ل الكرد / بيتوني��ا / عمارة ابو خضي��ر / مجهول محل 
االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: نبيل حسين علي سمارة / وكيله المحامي ايمن سمارة 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة )4250( شيكل باالضافة الى مبلغ )54( شيكل 
رسوم دائرة التنفيذ 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 
يحيى عطا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهلل  في 
الملف التنفيذي رقم )2017/8268( 

الى المحكوم عليه: عبد العزيز ماجد عبد العزيز مبارك / رام اهلل / عطارة / بيرزيت / مجلس قروي 
عطارة / مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: حامد ذياب سبع خليلي / وكيله المحامي احمد جواريش او من ينوب عنه 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبياالت عدد )4( بقيمة )36000( ش��يقل حالة ومس��تحقة 
االداء اضافة الى )370( ش��يقل رس��وم ومصاريف 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 
يحيى عطا 


