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دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب الخليل 
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دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2409/ج/2018 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2479/ج/2018 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 392/ج/2018 
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 392/ج/2018 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2407/ج/2018 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد نظام خالد عبد القادر ربيع بواسطة الوكيلة 
الخاصة فاطمة ممد عطا السويكي بموجب الوكالة الخاصة رقم 2018/12557 بتاريخ 2018/7/8 
عــدل رام اهللا وذلــك بمعاملــة بيع على اراضي خربة ابو فالح حوض رقم 9 حي رقم 1 قطعة رقم 
258 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): نظام خالد عبد القادر ربيع 

اسم الوكيل: فاطمة محمد عطا السويكي 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد فرح عالم سليم شقو وذلك بصفته 
وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 1757/2018/7225 عدل نابلس بتاريخ 2018/5/14 والمعطوفة 
على الوكالة العامة رقم ســجل 1889/صفحة 2018/100 الصادرة عن ســفارة فلسطين في عمان 
بتاريــخ 2018/4/29 بمعاملــة بيع القطع 33، 51، 96، 86 من الحــوض 7، 14، 12، 10 من اراضي 

سبسطية. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من 

تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اســم الموكل (المالك): (احمد وسمر وسامر وسامرة ورشــا وليلى وسالم) ابناء وبنات حمدان رشيد 

الشولي 
الوكيل: فرح عالم سليم شقو، عبد الجبار سعيد رشيد شهاب 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن الصدار اخراج قيد حوض 14 قطعة 68 بيت امرين 
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيدة جميلة عيســى عبدو عبد اهللا 
وذلك بصفته وريثا بموجب الوكالة الخاصة 1685/2017/13117 عدل نابلس بتاريخ 2017/8/29 
والمعطوفة على حجة الوراثة رقم 48/84/151 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية بتاريخ 

2018/1/17 بمعاملة تسوية القطعة 68 من الحوض 14 من اراضي بيت امرين. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من 

تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك) حسب حجة الوراثة: احمد حسين احمد حسون 

الوكيل: احمد حســين احمد الحســون، محمد حسين احمد الحســون، محمود حسين احمد الحسون، 
فؤاد حسين احمد الحسون

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس الســيدة ناريمان نصر صبحي الســفاريني وذلك 
بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم ســجل 1921/صفحة 2018/34 تاريخ 2018/7/19 
سفارة دولة فلسطين - عمان وذلك بمعاملة بيع على اراضي بزاريا حوض رقم 6 قطعة رقم 4 فمن 
لــه اعتــراض 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. 
اسم الموكل (المالك): عبد اهللا عبد القادر عبد اهللا عبد اهللا 

اسم الوكيل: ناريمان نصر صبحي السفاريني 

دائرة األراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس السيدة ريم منذر محمد شولي وذلك بصفته وكيال 
خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1773/2018/10360 تاريخ 2018/7/19 الصادرة من كاتب عدل 
نابلــس وذلك بمعاملة بيع على اراضي عصيرة الشــمالية حوض رقــم 17 قطعة رقم 27 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): عصمت جميل اسعد شولي 

اسم الوكيل: ريم منذر محمد شولي 

دائرة األراضي نابلس  اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس الســيد عبد الغفار محمد عبد الغفار زلوم وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1675/2017/11087 تاريخ 2017/7/31 الصادرة 
من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي نابلس حوض رقم 24060 قطعة رقم 119 
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): عبد الفتاح سعيد عبد الفتاح سخل 

اسم الوكيل: عبد الغفار محمد عبد الغفار زلوم 

دائرة األراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد عبد الرحيم صالح عبد القادر هواش 
وذلــك بصفتــه وكيال دوريــا بموجب الوكالة الدوريــة رقم 702/2006/8492 عــدل نابلس بتاريخ 

2006/12/5 بمعاملة بيع القطعة 12 من الحوض 24063 من اراضي نابلس. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من 

تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عبد الناصر «محمد علي» سعيد دردوك 

الوكيل: عبد الرحيم صالح عبد القادر هواش 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب الخليل 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي مكتب الخليل السيد بشير محمود عودة التالحمة بواسطة 
الوكيــل العــام منير محمود عودة التالحمــة بموجب وكالة عامة مطلقة رقــم 2018/1902 بتاريخ 
2018/6/26 عدل دورا وذلك بمعاملة بيع على اراضي دورا حوض رقم 24 قطعة رقم 47 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): بشير محمود عودة التالحمة 

اسم الوكيل: منير محمود عودة التالحمة 

دائرة األراضي مكتب الخليل 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا الســيد نادر وهاني وســالم ورندة وهبة وكفاح 
ابناء مبارك ســالم عوض اهللا وخليل وماهر ابناء عبد الرحمن خليل حامد بواســطة الوكيل الخاص 
رجا محمد عبد اللطيف عنيد بموجب الوكالة الخاصة رقم 2018/3932 بتاريخ 2018/7/8 وبموجب 
الوكالــة الخاصة رقم 2018/3933 بتاريخ 2018/7/8 وكالهما تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة 
بيــع علــى اراضي ســلواد حوض رقــم 4 قطعة رقم 61 فمن لــه اعتراض على ذلــك 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): نادر وهاني وسالم ورندة وهبة وكفاح ابناء مبارك سالم عوض اهللا وخليل 

وماهر ابناء عبد الرحمن خليل حامد 
اسم الوكيل: رجا محمد عبد اللطيف عنيد 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيدة عايشة محمود مصطفى سبله بواسطة 
الوكيل الدوري احمد زاهر احمد جغمة بموجب الوكالة الدورية رقم 2018/2736 بتاريخ 2018/2/13 
عدل رام اهللا والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2014/22170 بتاريخ 2014/11/9 عدل رام اهللا 
وذلــك بمعاملــة بيع على اراضي عين يبرود حوض رقم 9 قطعــة رقم 104 وحوض رقم 3 قطعة 
رقم 113 فمن 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. 
اسم الموكل (المالك): عايشة محمود مصطفى سبله 

اسم الوكيل: احمد زاهر احمد جغمة 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد محمد شريف عبد الرازق قنداح بواسطة 
الوكيل الخاص حسن محمد قاسم قندح بموجب الوكالة الخاصة 2017/23330 بتاريخ 2017/11/29 
عــدل رام اهللا وذلــك بمعاملــة بيع على اراضي ابو شــخيدم حوض رقم 2 قطعــة رقم 78 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): محمد شريف عبد الرازق قنداح 

اسم الوكيل: حسن محمد قاسم قندح 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد حسن محمد قندح وذلك بصفته وكيال دوريا 
بموجب الوكالة الدورية رقم 2016/5462 تاريخ 2016/10/23 الصادرة من كاتب عدل تصديق وزارة 
العدل وذلك بمعاملة بيع على القطع 117 و112 حوض رقم 1 و2 من اراضي ابو شــخيدم 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): فاطمة حسن احمد، زهير اسماعيل احمد قنداح، ثائر اسماعيل احمد قنداح، 

ليلى اسماعيل احمد قنداح، نعمة اسماعيل احمد قنداح 
اسم الوكيل: حسن محمد قندح 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد غياث منير رضا سختيان بواسطة الوكيل 
الخاص حمد جمال اســعد المصــري بموجب الوكالة الخاصة رقــم 2018/2551 بتاريخ 2018/6/5 
تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع على اراضي البيرة حوض رقم 10 قطعة رقم 456 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): غياث منير رضا سفتيان 

اسم الوكيل: حمد جمال اسعد المصري 

دائرة األراضي رام اهللا 
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محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2018/4115 

محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2018/4700 

محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2018/3748 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم (2018/4115) 

الــى المحكــوم عليــه: عزمي ســليمان ضيــف اهللا / رام اهللا / عمارة االســراء / ط 3 / مجهول محل 
االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: جمال عبد ربه عبد القادر عرامين / وكيله المحامي ثائر بدوان 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة (2000) شيقل حالة ومستحقة االداء اضافة 
الى (30) شيقل رسوم تنفيذ لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين 
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 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2018/4700 

الى المحكوم عليه: هدى خيري ربيع السيوري رام اهللا بيتونيا اسكان الرحمن الطابق الرابع مقابل 
اسكان المجد ومجهول محل االقامة حاليا. 

يجب عليك ان تؤدي في ظرف اســبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخطار التنفيذي هذه في 
هذا العدد بالقرار الصادر في القضية التنفيذية رقم 2018/4700 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة مالية بمبلغ 3949 شيكل بموجب شيك لصالح المحكوم له شركة نوفل للتجارة والتسويق 
العادية واذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2018/3748 

الى المحكوم عليهم: محمد بســام عفيف عرفات نابلس كروم عاشــور عمارة بالل خريم ومجهول 
محل االقامة حاليا. 

يجب عليك ان تؤدي في ظرف اســبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخطار التنفيذي هذه في 
هذا العدد بالقرار الصادر في القضية التنفيذية رقم 2018/3748 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة مالية مبلغ 768 شــيكل بموجب شــيك لصالح المحكوم له حكمت شاكر حسني قرنفلة واذا 

انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 

   دولــة فلسطيــن7/22 د

ديوان قاضي القضاة 

محكمة نابلس الشرعية التوثيقات 

اعالن بيع حصص قاصرين في قطعة ارض  صادر عن 
محكمة نابلس الشرعية 

يعلــن للعموم بأنه معروض للبيع عن طريق المزاد العلني حصص القاصرين (نصر الدين ودانية 
وجود) اوالد المرحوم ظافر نصر الدين طاهر احمد من عصيرة الشمالية وذلك في قطعة االرض رقم 
(62) من الحوض (42) موقع الممرة من اراضي عصيرة الشمالية فعلى من يرغب بالشراء الحضور 
الى هذه المحكمة الساعة العاشرة من صباح يوم االحد 2018/7/29 ومن ثم التوجه الى رقبة قطع 
االرض المشار اليها وذلك للمزاودة على حصص القاصرين المذكورين، علما بان هذا البيع موقوف 
النفاذ على موافقة ســماحة قاضي القضاة المحترم وعليه جرى اعالن ذلك حســب االصول تحريرا 

في 1439/11/8 الموافق 2018/7/22م. 

قاضي محكمة نابلس الشرعية التوثيقات 

فقد هوية
رام اهللا / أعلن أنا خليل حسني عبد الغني عثمان عن فقد بطاقة الهوية الشخصية في عمان - األردن 

وتحمل الرقم 939566246 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا عدي احمد جميل الرجوب عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 406407114 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا ياســين حســن ســليمان ابو خوصة عــن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التــي تحمل الرقم 

420830309 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد جواز سفر فلسطيني 
أعلن أنا محمد بسام حمد زير عن فقد جواز سفر فلسطيني أجهل رقمه، الرجاء ممن يجده تسليمه 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد جواز سفر فلسطيني 
نابلس / أعلن أنا أميمة احمد صايل مشــاقى حامل هوية رقم 850770504 عن فقد جواز ســفري 

الفلسطيني، الرجاء ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلــن أنــا شــرف الدين اياد هشــام صاحب عــن فقد بطاقــة الهوية الشــخصية التي تحمــل الرقم 

406787895 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا محمد طارق زيدان جعبري عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 406345959 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا رغد طالب محمد عاشــور عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 405329327 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

تنويه
الخليل / نشــر في جريدة الحياة الجديدة اعالن فقد جواز ســفر اردني للمواطن مراد غطافان طاهر 

عناتي والصحيح هو مراد عطفغان عناني فاقتضي التنويه. 

تنويه وتوضيح 
الخليل / نشر في جريدة الحياة الجديدة امس اعالن فقد جواز سفر اردني للمواطن سياف كمال عامر 

ابو طعمة والصحيح هو سياف كمال عامر ابو اطعيمة فاقتضي التنويه. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/22 د
محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2018/577 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2018/577 

الى المدعى عليه: معاذ محمد طالب ابو طالب ومجهول مكان االقامة. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2018/9/30 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2018/577 التي اقامها عليك المدعيان شاكر محمد شاكر ابو عواد وابراهيم 
محمد شاكر ابو عواد / رام اهللا بواسطة وكيلها المحامي شاهر العاروري / رام اهللا بدعوى وموضوعها 

المطالبة بمبالغ مالية وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - المدعيان هما المالكان والمتصرفان في قطعة االرض رقم (180) حوض رقم (11) من اراضي 

البيرة والبناء المقام عليها والمعروف بـ«عمارة االمل» والمؤلفة من مكاتب ومحالت تجارية. 
2 - المدعى عليه كان يشــغل بطريق االجارة مكتب في الطابق الرابع مســاحته (50) مترا خمسون 
مترا بأجرة ســنوية مقدارها (5500 $) دوالر امريكي خمســة االف وخمســمائة دوالر امريكي تدفع 
مقدما في بداية ســنة االيجارة وذلك الســتعماله كمكتب الدارة اعمال المدعى عليه وبموجب عقد 

ايجار موقع بتاريخ 2016/4/18. 
3 - بتاريخ 2017/4/18 قام المدعى عليه بفسخ عقد االيجار المشار له اعاله ووقع على اقرار بفسخ 
عقد االيجار المشــاه له اعاله وتعهد بتســليم المأجور والمفتاح خالل اسبوع من تاريخ التوقيع على 
فسخ العقد وتعهد بتسديد باقي االجرة المستحقة في ذمته والبالغة (1334 $) دوالر امريكي خالل 

اسبوع من تاريخ التوقيع على فسخ العقد. 
4 - المدعى عليه اخل بالتزاماته التي الزم نفسه بها بموجب «االقرار والتعهد» المشار له في البند 
الثالث اعاله وتخلف عن تسليم المأجور الموصوف اعاله خاليا من الشواغل والشاغلين وتخلف ايضا 

عن تسديد باقي االجرة المستحقة في ذمته والبالغة قيمتها (1334 $) دوالر امريكي. 
5 - طالب المدعيان المدعى عليه مرارا وتكرارا بتسليم المأجور ودفع باقي االجرة المستحقة البالغة 

(1334 $) دوالر امريكي اال انه تمنع عن ذلك دون وجه حق او مسوغ قانوني. 
6 - بنتيجة امتناع المدعى عليه عن تسليم المأجور الموصوف اعاله بعد فسخ العقد استحق للمدعيان 
في ذمة المدعى عليه بدل اجر المثل عن الفترة الممتدة من تاريخ فســخ عقد االيجار وحتى تاريخ 
اقامــة الدعــوى مبلغ وقــدره (5500 $) دوالر امريكي علما ان المدعى عليــه يعد غاصبا للعقار منذ 

تاريخ فسخ العقد ويستحق في ذمته كامل اجر المثل طيلة مدة غصبة للعقار موضوع الدعوى. 
الصالحية: لمحكمتكم الموقرة صالحية الفصل في هذه الدعوى نظرا لنوعها وقيمتها ومكان اقامتها. 
الطلــب: يلتمس المدعيــان من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نســخة عــن الئحة الدعوى 
ومرفقاتهــا وتعيين موعد جلســة لنظر هذه الدعوى وغب المحاكمــة واالثبات الحكم بمنع المدعى 
عليــه مــن معارضة المدعيان في انتفاعهم في العقار موضوع الدعى والزامه بتســليمه للمدعيان 
خاليا من الشــواغل والشــاغلين والزامــه بدفع مبلغ (6834 $) دوالر امريكــي للمدعيان اضافة الى 

الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 
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. 

هيام الشيخ قاسم 

رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

فقد هوية
الخليل / أعلن أنا فلسطين ساكت رشدي العالمي عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 

902606110 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
الخليــل / أعلــن أنا رســمية عودة جبر حــروب عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التــي تحمل الرقم 

907598483 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلــن أنــا حمــزة عمران اســماعيل نواجعــة عن فقد بطاقــة الهوية الشــخصية التي تحمــل الرقم 

401061627 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
الخليــل / أعلــن أنــا مؤيد وليــد محمد عمرو عن فقــد بطاقة الهوية الشــخصية التــي تحمل الرقم 

850250473 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
الخليل / أعلن أنا يسر محمود اسماعيل السويطي عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 

920169943 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.  

فقد جواز سفر فلسطيني 
أعلن أنا عيسى محمد عيسى المخارزة عن فقد جواز سفر فلسطيني أجهل رقمه، الرجاء ممن يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
البيــرة / أعلن أنا بكرية مرشــد رشــيد حمايل عــن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 

410429906 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا جعفر محمد عيسى حرب عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 401710264 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/22 د
دائرة تنفيذ الخليل 

الرقم: 2018/2997 

ورقة اخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل 
في القضية التنفيذية 2018/2997 بالنشر 

الى المحكوم عليه: اشرف ايوب صادق عبد الباسط الخليل ام الدالية ومجهول مكان االقامة حاليا. 
ليكــن معلومــا لديكما انــه وبموجب المادة (10) من قانون التنفيذ الفلســطيني قــد تقرر وبتاريخ 
(2018/7/4) اشــعارك انه بتاريخ (2018/6/30) قام المحكوم له زياد حسن سالم بدارين بواسطة 
وكيله تيسير ابو عواد بطرح شيكات عدد (5) موقعة من قبلك ومسحوبة على بنك فلسطين بقيمة 

(15800 شيقل على الحساب رقم (2308025230) والمبين: 
قيمته  رقم الشيك   تاريخ االستحقاق   الرقم  

3000 شيقل    30000068   2015/8/28   1
3200 شيقل   30000067   2015/9/28   2
3200 شيقل   30000066   2015/10/28   3
3200 شيقل   30000065   2015/11/28   4
3200 شيقل   30000064   2018/12/28   5

حيث سجلت لدينا تحت رقم (2018/2997) تنفيذ الخليل. 
لــذا يتوجــب عليك مراجعــة دائرة تنفيذ الخليــل او من تنيبه عنك في ظرف اســبوعين اعتبارا من 
تاريــخ نشــر هذا االخطار وبخالف ذلك ســتقوم دائــرة التنفيذ باتخاذ االجــراءات القانونية الالزمة 

بحقك حسب األصول. 

مأمور تنفيذ الخليل 

توقيع اتفاقية لتوفير منح للطلبة المقدسيين في «القدس المفتوحة»
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - 
وقــع رئيس جامعــة القدس 
المفتوحــة د. يونــس عمرو، 
وأمين ســر اللجنــة القطرية 
الدائمــة لدعم القدس، أمين 
عام المؤتمر الوطني الشعبي 
للقدس اللواء بالل النتشــة، 
أمس، اتفاقيــة لتقديم منح 
دراسية لطلبة جامعة القدس 
المفتوحــة من أبنــاء القدس 

المحتلة.
ووقعت االتفاقية خالل زيارة 
قام بها اللواء النتشة إلى مقر 
رئاســة الجامعة فــي مدينة 

رام اهللا.
وقــدم د. عمرو لهم شــرحا 
مفصالً عن تاريــخ الجامعة، 
ونشأتها، ومجاالت تخصصها، 
واهتمــام الجامعــة الخــاص 
بأبناء القــدس، وبخاصة في 

مجال التعليم.

من جانبه، أشاد اللواء النتشة 
بالــدور الذي تقوم به جامعة 
القــدس المفتوحة خصوصا 
في القدس، مؤكدا أنها صرح 
عريق  فلســطيني  تعليمــي 

يفتخر به.
وأكــد النتشــة أن االتفاقيــة 
التي وقعت مع جامعة القدس 
بشــكل  تهــدف  المفتوحــة، 
أساسي إلى رفع الثقل المادي 

عن كاهل الطالب المقدسي، 
المســاعدات  ا ان هذه  مضيفً
تأتي ضمــن توجهات وبرامج 
اللجنة القطرية الدائمة لدعم 
القدس. إلى ذلك، قال مساعد 
لشــؤون  الجامعــة  رئيــس 
الطلبة د. محمد شــاهين، إن 
منحة اللجنة القطرية الدائمة 
لدعم القدس من أهم المنح 
الخارجيــة المقدمــة لطلبــة 
الجامعــة فــي القــدس مــن 
حيث حجمها، واســتمراريتها، 
وأثرها اإليجابي على الطلبة 
تهم  مســير و تهــم  ئال عا و

التعليمية.
وأوضــح د. شــاهين أن هذه 
الجامعــة،  تنفذهــا  المنحــة 
وفق نظام محوسب، ومعايير 
المانحــة،  الجهــة  تحددهــا 
وباآللية المعتمدة في إجراءات 

الجودة.

عمرو والنتشة بعد توقيع االتفاقية

غزة.. هل يعود قطار المصالحة لسكته مجددا؟؟
غــزة - الحياة الجديــدة - نفوذ البكــري - تجددت آمال أبناء شــعبنا 
الفلســطيني في قطاع غزة بإمكانية إنجاح الجهود المصرية األخيرة 
لتحقيق المصالحــة الوطنية وإنهاء مظاهر االنقســام، خاصة عقب 
التصريحات المتفائلة بإمكانية عودة قطار المصالحة لسكته مجدددا.

وطالب سياسيون في تصريحات لـ»الحياة الجديدة»، بأن تشهد المرحلة 
الراهنة التطبيق الفعلي والحقيقي لملف المصالحة، باعتبارها السالح 
الوحيد لمواجهة جرائم االحتالل، وأيضا معالجة كافة األزمات الناجمة 

والمتراكمة عن سنوات االنقسام.
القيادي في جبهة النضال الشــعبي الفلســطيني محمــود الزق قال 
لـ«الحياة الجديدة»، إنه وبكل أســف، ومع تكرار التجارب التي فشلت 
فــي إنجاز المصالحة، فــإن ذلك أنتج انطباعا لــدى المواطن، بأنه ال 
يمكن الثقة بأن هذه المرحلة ستشهد إنجاز المصالحة، السيما وأنها 
ليست المرة األولى، حيث تم في السابق قطع بعض الخطوات ولكن 

دون تطبيق المصالحة.
وأضاف: «في ظل تراجع األمور في الجوالت السابقة، فإنه ال يمكن أن 
نؤكد أن هذه المرة ستنجح، ولكن يجب ترك األمور للتطبيق والمواطن 
له الحق في التشكيك، وفي النهاية المصالحة ضرورة وطنية إلنقاذ 
غــزة مــن الوضع المأســاوي، خاصة أن الحديث عــن التطبيق وليس 
اتفاقــا جديدا والجميع ينتظر الخطوات واإلجراءات إلى حين تطبيقها 

على أرض الواقع».
أما القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، فكان له رأي 

آخــر يدعو للتفــاؤل، حيث قــال: «أعتقد بأنه توجد أرضية سياســية 
مشتركة تقود للتفاؤل، خاصة في ظل الموقف المشترك من القيادة 
الفلسطينية ضد صفقة ترامب والموقف المصري الداعم للمصالحة 
ووجود حالة استشــعار من كافة األطراف الفلســطينية بأهمية انهاء 

االنقسام لمواجهة صفقة القرن».
وأكد العوض أن مصر تريد أن تؤكد على دورها في ملف المصالحة، 
خاصة بعد أن حاولت قطر أن تلعب هذا الدور، مشيرا في نفس الوقت 
الى أن األفكار المتداولة عبر المواقع اإللكترونية ليست دقيقة، السيما 
أن مصر قدمت األفكار التي مركزها األساسي عودة حكومة الوفاق إلى 
غزة، ووضع اآلليات لتنفيذ اتفاق تشــرين األول 2017، ومن النقطة 
التــي توقفت عنها، كمــا أن حكومة الوفاق تحدثنــا أنه في موازنتها 

سيتم استيعاب 20 ألف موظف من غزة».
وشــدد العوض على ضرورة عدم الذهاب لالشتراطات اإلدارية، ألنها 
ستعقد األمر بل يتطلب االتفاق السياسي ثم تطبيق ما تم التوافق 

عليه بصورة تدريجية لضمان الخروج اآلمن من االنقسام.
واعتذرت بعض الفعاليات السياسية والمجتمعية عن التعقيب بشأن 
إمكانيــة إنجاز المصالحة واإلكتفاء بأهمية ذلك في المرحلة الراهنة 
في حين تم التأكيد على إجراءات التطبيق في ظل تصاعد التهديدات 
للقضية الفلســطينية والمشــروع الوطني الفلســطيني السيما بعد 
القــرارات األميركية واإلســرائيلية العنصرية التي تهدد وتســتهدف 

الوجود الفلسطيني في أرضه الفلسطينية.


