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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 4023/ج/2018 

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس 

رقم الملف: 4030/ج/2018 

محكمة حيفا الشرعية

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد عز الدين محمد حسن حسن وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1786/2018/13001 عدل نابلس بتاريخ 2018/9/6 
والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 1729/2018/1780 عدل نابلس بتاريخ 2018/2/6 والمعطوفة 
على الوكاالت ذات االرقام 1718/2017/19521 عدل نابلس بتاريخ 2017/12/26 والوكالة العامة 
رقم س ف ك 19 و الصادرة عن سفارة فلسطين في الكويت بتاريخ 2017/4/11 والوكالة الخصوصية 
رقم ســجل 1713/صفحة 2017/75 الصادرة عن سفارة فلســطين في عمان بتاريخ 2017/3/15 
والوكالة العامة رقم سجل 1624/صفحة 2016/91 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 
2016/7/19 والوكالــة الخاصة رقم 1677/2017/11420 عدل نابلس بتاريخ 2017/8/3 والوكالة 
العامة رقم سجل 698/صفحة 2007/89 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2007/8/27 
والوكالة العامة رقم ســجل 652/صفحة 2007/59 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 
2007/2/21 والوكالــة الخاصة رقم 1564/2016/10942 عدل نابلس بتاريخ 2016/7/4 والوكالة 
الخاصــة رقــم 1504/2015/19568 عــدل نابلــس بتاريــخ 2015/12/14 والوكالــة الخاصة رقم 
1613/2016/24416 عــدل نابلس بتاريخ 2016/12/7 والوكالة العامة رقم 1565/2016/11184 
عــدل نابلس بتاريــخ 2016/7/12 والوكالــة العامة رقــم 1724/2018/818 عــدل نابلس بتاريخ 
2018/1/17 والوكالة العامة رقم 1724/2018/828 عدل نابلس بتاريخ 2017/1/17 والوكالة العامة 
رقــم 1259/2013/9363 عدل نابلس بتاريخ 2013/7/1 والوكالة العامة رقم 1229/2013/3286 
عدل نابلس بتاريخ 2013/3/12 والوكالة العامة رقم 9312 الصادرة عن سفارة فلسطين ابو ظبي 

بتاريخ 2017/4/9 بمعاملة بيع القطعة 56 من الحوض 16 من اراضي برقا. 
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): بلقيس رشــدي مسعود ونحن (محمد وعالء وعماد وفاطمة وبسمة وباسمة 
وختام ووفاء) ابناء وبنات عبد الجبار علي الحفاه ونحن نهاية عرابي علي الحفاه ونحن (وحيد ودالل 
وهالة ومها ونهى ولما) ابناء وبنات شوكت شاكر الحفاه وفتحية حسن ابراهيم حجي ونحن (رشدي 
وهيثم وبرهان وبيان وعدالة) ابناء وبنات احمد رشــدي مســعود وانا نهاية عرابي علي حجي ونحن 

شاهر وديما ودانا وريما ومها ورفيف ابناء وبنات يوسف هزاع قاسم 
الوكيل: عز الدين محمد حسن حسن، حسن صالح حسن حسن، عبد الرحيم صادق محمود حسين، 

رباح احمد حسن حسن 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس السيد نبيل ابراهيم يوسف الريس وذلك بصفته 
وكيــال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ســجل 1631 صفحــة 2016/56 تاريخ 2016/8/7 وذلك 
بمعاملة بيع على اراضي برقا حوض رقم 25 قطعة رقم 61 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): محمد نايف احمد الدغلس 

اسم الوكيل: نبيل ابراهيم يوسف الريس 

دائرة األراضي نابلس 

اعالن خصوم صادرة عن محكمة حيفا الشرعية 
تفريق للغيبة رقم 2018/755 وملف حضانة رقم 2018/754 

الــى المدعــى عليه: كايد عبد اهللا طيطي حامل هوية فلســطينية رقــم 907983373 من نابلس 
ومجهول محل االقامة حاليا. 

يقتضي حضورك الى هذه المحكمة يوم الخميس الموافق 2018/10/4 الســاعة 9:30 وذلك لنظر 
القضيتين التي تم تقديمها من قبل المدعية صفاء محمد غزالين - طيطي وموضوعها حضانة رقم 
754 وملف تفريق للغيبة والضرر رقم 2018/755 فان تخلفت عن الحضور ولم ترسل وكيال عنك الى 
مجلس القضاء في اليوم والساعة المذكورين فسيجري بحقك المقتضى الشرعي بصورة غيابية. 

تحريرا في 2018/9/2م. 

القاضي مأمون كنعان 

قاضي محكمة حيفا الشرعية 
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دائرة تنفيذ نابلس 

الرقم: 2018/2976 

محكمة بداية الخليل 

الرقم: 2017/41 

محكمة بداية رام اهللا 

الرقم: 2018/730 مدني 

اعالن بيع بالمزاد العلني للمرة األولى بالنشر  صادر عن 
دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2018/2976 

المنفذ له: 1 - ياســر شــكري عبد الفتاح خلف 2 - رائد شــكري عبد الفتاح خلف 3 - شــكيب شكري 
عبد الفتاح خلف 

المنفذ ضده: 1 - احمد صابر محمد صالح 2 - نسرين صابر محمد صالح 3 - احمد امين احمد صالح 
4 - محمــود اميــن احمــد صالح 5 - محمود عبــد الرحمن محمد صالح 6 - ليان حســن عبد الرحمن 

صالح / نابلس. 
تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2018/2976 الصادر بتاريخ 
2018/9/3 عطفــا على قرار محكمة صلــح نابلس رقم 2016/1955 الصادر بتاريخ 2017/12/26 

وموضوعه ازالة شيوع. 
نعلــن للعمــوم عن بيع قطعة االرض رقم 25 حــوض رقم 10 موقع المنازل من اراضي برقا لعدم 
قابليتها للقسمة بالنسبة الصغر حصة فيها حسب االوصاف المدرجة ادناه وذلك لمدة 30 يوما من 
تاريخ النشر في هذا العدد وعلى من يرغب بالشراء والمزاودة الحضور لدائرة تنفيذ او مراجعة الدالل 
محمد بالل اسمه المزاد بعد ان يدفع تأمينا وقدره 10 ٪ من قيمة االرض المخمنة 30987 دينار وفي 
نهاية المدة ستعطى االحالة المؤقتة على اسم من يزاود بالبدل األعلى وان رسوم التسجيل والداللة 

والطوابع تعود على المشتري وقد تم تعيين يوم االثنين الموافق 2018/10/22 الجراء المزاد. 
اوصاف العقار: 

1 - قطعة االرض تقع الى الشمال الشرقي من مسطح قرية برقا ويصلها طريق تسوية عرض 3 
متر وهو طريق ترابي وتبعد عن مركز القرية حوالي 3000 متر طولي. 

2 - قطعة االرض زراعية بعلية جبلية ومنحدرة وال يصلها اي نوع من الخدمات ونوع االرض ميري 
وهي خارج المخطط الهيكلي للقرية وهي خالية من االبنية واالنشاءات. 

3 - يحــد القطعــة من الشــرق القطعة رقــم 21 والقطعة رقم 23 من نفــس الحوض ومن الغرب 
القطعة رقم 30 والقطعة رقم 24 وطريق تسوية من نفس الحوض ومن الشمال الحوض 22 من 

اراضي بلدة جبع جنين ومن الجنوب طريق تسوية 3 متر. 
4 - قدرت قيمة المتر المربع الواحد في هذه القطعة 1.5 دينار اردني وقدرت القيمة الكلية لقطعة 
االرض المذكورة = 1.5x 20658 دينار اردني = 30987 دينار ثالثون الف وتسعمائة وسبع وثمانون 

دينار اردني. 

مأمور تنفيذ نابلس 

تبليغ بالنشر موعد جلسة  في الدعوى الحقوقية رقم 2017/41 
الى المدعى عليه: نضال بدر ابراهيم ابو حلتم من ترقوميا ومجهول محل االقامة حاليا. 

يقتضي حضورك الى محكمة بداية الخليل الموقرة في يوم االربعاء 2018/10/17 الساعة الثامنة 
صباحــا في الدعــوى الحقوقية المذكورة اعاله والتي اقامها ضــدك المدعي (مصعب مرتضى عواد 
النتشة من الخليل) بواسطة وكيله المحامي محمد الجمل، والتي موضوعها (المطالبة بمبلغ 82404 
شيكل بدل دين تجاري) وبناء على القرار الصادر بجلسة 2018/6/19 تقرر تبليغك موعد الجلسة، 
ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة بداية الخليل، وعمال بأحكام 
القانون يتوجب عليك الحضور الى قلم محكمة بداية الخليل في الموعد المحدد او ارسال محام عنك 
وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة 15 يوما من تاريخ تبلغك هذا االعالن بواسطة 

النشر في احدى الصحف المحلية وبعكس ذلك ستجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة بداية الخليل 

جواد شاهين 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2018/730 

الى المدعى عليهما: 1 - عطاف حسن يوسف طوافشة 2 - ناجي عبد الدايم ناجي طوافشة 3 - سامي 
عبد الدايم ناجي طوافشة 4 - سعيد عبد الدايم ناجي طوافشة 5 - علي عبد الدايم ناجي طوافشة 

6 - حسين عبد الدايم ناجي طوافشة 7 - امير عبد الدايم ناجي طوافشة. 
يقتضي حضورك الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2018/10/15 الســاعة التاسعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2018/730، التي اقامها عليكما المدعي علي محمد عيسى دار خليل بواسطة 

وكيله المحامي احمد عوض اهللا وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - بتاريخ 2017/3/30 اشــترى المدعي من المدعى عليه االول ما مســاحته (500) متر مربع وهي 
جزء من قطعة االرض رقم (21) حوض رقم (3) موقع النجارة (والمعروف ايضا باسم شعب الجامع 
وباسم شعب الناجي) من اراضي سنجل بمبلغ (20) الف دينار اردني قبضها المدعى عليه االول من 
المدعــي وذلــك بموجب اتفاقية بيع وتنازل بينهما موقعة من بلدية ســنجل ويحد هذه االرض من 
الشــمال ارض جمال فقهاء ومن الجنوب ارض رشــدي دار خليل ومن الشــرق الطريق ومن الغرب 

ارض المدعى عليه االول. 
2 - المدعى عليه االول كان قد اشترى ما مساحته (5800) متر مربع من قطعة االرض الموصوفة 
اعــاله مــن المدعى عليهم من رقــم (2 - 10) بموجــب الوكالة الدورية رقــم 2012/11726 تاريخ 

2012/5/3 كاتب عدل رام اهللا. 
3 - المدعــي ومنذ تاريخ الشــراء بتاريخ 2017/3/30 بــدأ في بناء منزل مكون من اربع طوابق من 

الحجر مساحة كل طابق (260) متر مربع وقد دفع لغاية االن المبلغ المدعى به وهو كما يلي: 
1 - (20) الف دينار اردني ثمن قطعة االرض للمدعى عليه االول. 

2 - 2674 دينار اردني نقابة المهندسين. 
3 - 57000 شيكل قصارة 
4 - 270000 شيكل حجر 

5 - 25000 شيكل نقل طمم 
6 - 130000 شيكل اجرة بناء 

7 - 55000 شيكل اجرة وتاجر حجر 
8 - 6965 شيكل بلدية سنجل 

9 - 1370 شيكل شركة الرشيد / ادوات صحية 
10 - 2009 شيكل شركة الكهرباء 

11 - 99450 شيكل السنجالوي لمواد البناء 
12 - 1080 شيكل اسمنت / ابراهيم الفرحان 

13 - 1574 شيكل مواد بناء / ابراهيم الفرحان 
14 - 7431 شيكل تجهيزات كهربائية / دير دبوان 

15 - 50500 شيكل ادوات صحية / عوض خليل 
16 - 220000 شيكل المونيوم + حديد + سيكوريت / وائل فقهاء 

17 - 40000 شيكل كحلة الحجر / محمد شومان 
18 - 25000 شيكل مواسرجي رائد مسالمة 

19 - 44180 شيكل / حديد حسونة 
20 - 47000 شيكل شركة اور الين للتجارة العامة / تمديدات كهربائية 

وبذلك يكون المجموع (22674) دينار اردني + (1028559) شيكل 
4 - بتاريــخ 2017/5/8 اســتلم المدعــي اخطارا عدليا يحمل رقــم 2017/7197 من مديرية اوقاف 
رام اهللا يفيــد ان قطعــة االرض التي اشــتراها المدعي من المدعى عليــه االول هي ارض وقفية 
وعليــه مراجعــة دائرة االوقاف النهاء اعتداءه على االرض وقام فعــال بمراجعة االوقاف التي زودته 
بمســتندات خطية تثبت ان هذه القطعة هي وقفية وبتصرف االوقاف منذ زمن طويل وانها كانت 

مستأجرة من عائلة الناجي. 
5 - منــذ تاريخ اســتالم االخطــار راجع المدعى عليه االول حول هذا االمــر وطالبه بتصويب الوضع 

مع االوقاف او اعادة كافة المبالغ التي دفعها له والتي دفعها القامة البناء اال انه لم يستجيب له. 
ويمكنكمــا الحضــور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعــوى ويتوجب عليكما تقديم الئحة 
جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشــر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 
(62) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 واذا لم تحضرا أو ترســال 

وكيال عنكما سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

زينب عيسى 

رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

 
دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 
دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/5297 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في الملف التنفيذي رقم (2017/5297)  حسب نص المادة 121 من قانون التنفيذ الفلسطيني 
الى المحكوم عليهم: 1 - مانويل محمد اسعد 2 - بنيامين محمد اسعد 3 - ايستر محمد اسعد 4 - روباكا 
محمد اســعد 5 - ســلينا محمد اســعد / عنوانهم جميعا رام اهللا / سردة 6 - غازي قاسم احمد عيسى / 

رام اهللا / مركز العجولي للصرافة. 
نعلمكم ان المحكوم له: ماجد حسين احمد خطاب / وكيله المحامي علي بزبز او من ينوب عنه 

قــد حضــرت الى دائرتنا وطرحت للتنفيذ قرار صادر عن محكمة صلح رام اهللا بتاريخ 2017/2/16 في 
الدعــوى المدنية رقم (2015/2243) والقاضي بازالة الشــيوع عن قطــع االرض رقم (5) من الحوض 
رقم (3) خربة عامودا والشاغور من اراضي سردا وذلك ببيعها بالمزاد العلني وبتاريخ 2017/9/26 تبلغ 
المحكوم عليهم بطريق النشر والتعليق وااللصاق، وبتاريخ 2017/10/8 تم الحجز على قطعة االرض 
المذكورة اعاله وبتاريخ 2018/2/15 تم تنظيم محضر من قبل مأمور التنفيذ المفوض بوضاعة اليد على 
قطعة االرض المحجوزة والمذكورة اعاله وبرفقة المساح المرخص سمير الشريف وبتاريخ 2018/5/9 
تبلغ المحكوم عليهم المذكورين اعاله قرار وضاعة اليد على قطعة االرض المذكورة بطريق النشــر 
وااللصاق والتعليق، وبتاريخ 2018/8/26 قرر قاضي التنفيذ اعداد قائمة شــروط البيع للمباشرة ببيع 

قطعة االرض المحجوزة بالمزاد العلني. 
بنــاءا علــى طلــب مأمور اجراء رام اهللا المحترم بشــأن اعــداد تقرير من اجل وضاعــة يد على قطعة 
االرض رقم (5) من الحوض رقم (3) من اراضي خبرة عامودا والشــاغور من اراضي ســردا، وقد قام 
المساح المرخص والمخمن العقاري القانوني سمير الشريف برفقة مأمور اجراء رام اهللا السيد محمد 
نمر ووكيل المحكوم له علي بزبز في القضية التنفيذية رقم (2017/5297) وبعد الوقوف على رقبة 

العقار الموصوف اعاله تبين لنا: 
* ملكية العقار: ارض العقار مسجل لدى دائرة تسجيل األراضي التابعة لسلطة األراضي الفلسطينية 

في رام اهللا (منطقة B حسب اتفاقية اوسلو). 
القريــة: ســردا المحافظة: رام اهللا والبيرة الحوض عامودا والشــاغور رقــم الحوض 3 رقم القطعة 5 
المســاحة 14.010 متر مربع نوع االرض ميري تتحول تلقائيا الى ملك بموجب القانون رقم 41 لســنة 

1953 لوقوعها ضمن حدود بلدية سردا - ابو قش: 
وهي مسجلة بأسماء المالكين حسب الجدول التالي: 

الحصة  اسم المالك    
 1.088.640 محمد اسعد عبد الحليم   

 194.262 ماجد حسين احمد خطاب   
 4.160.298 غازي قاسم احمد عيسى   
 5.443.200 المجموع    

وبالرجوع الى حجة حصر ارث للمرحوم محمد اسعد عبد الحليم فقد صحت المسألة الشرعية من سعة 
اسهم توزع بين ورثته حسب الجدول التالي: 

 

اسم الوريث        
مقدار االسهم 

سهمان  مانويل محمد اسعد «مانويل جوزيه محمد اسعد»   
سهمان  بنيامين محمد اسعد «بنيامين خوزيه سنسيرو»   

سهم واحد  ايستر محمد اسعد «ايستر خوزيه سنسيرو»   
سهم واحد  روباكا محمد اسعد «روباكا خوزيه سنسيرو»    
سهم واحد  سيليا محمد اسعد «سيليا خوزيه سنسيرو»    

المجموع        
سبعة اسهم 

وبتوزيــع حصص المرحوم محمد اســعد عبــد الحليم في االرض موضوع الدعــوى على الورثة وعليه 
يصبح جدول المالكين حسب ما يلي: 

مقدار الحصص  اسم المالك      
 311.040 مانويل محمد اسعد «مانويل جوزيه محمد اسعد»   
 311.040 بنيامين محمد اسعد «بنيامين خوزيه سنسيرو»   
 155.520 ايستر محمد اسعد «ايستر خوزيه سنسيرو»   
 155.520 روباكا محمد اسعد «روباكا خوزيه سنسيرو»    
 155.520 سيليا محمد اسعد «سيليا خوزيه سنسيرو»    

الحصة   القيمة / دينار اردني    اسم الشريك        
72.051   311.040 مانويل محمد اسعد «مانويل جوزيه محمد اسعد»   

 72.051 بنيامين محمد اسعد «بنيامين خوزيه سنسيرو»   311.040  
36.026 ايستر محمد اسعد «ايستر خوزيه سنسيرو»   155.520  
36.026 روباكا محمد اسعد «روباكا خوزيه سنسيرو»    155.520  
 36.026 سلينا محمد اسعد «سيليا خوزيه سنسيرو»    155.520  

 45.000 ماجد حسين احمد خطاب      194.262 
 963.720 غازي قاسم احمد عيسى      4.160.298 

 1.260.900  5.443.200 المجموع        

وتــم تعيين جلســة لنظر االعتراضات في يوم االحد الموافــق 2018/10/12 وفي حال عدم تقديم اي 
اعتراض تكون جلسة المزاودة يوم االثنين الموافق 2018/11/19 فعلى من يرغب بالشراء التوجه الى 

دائرة تنفيذ رام اهللا ودفع 10 ٪ من قيمة االرض المعروضة للبيع. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

9/18 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

9/18 د

9/18 د

محكمة بداية رام اهللا 

الرقم: 2018/728 مدني 

محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2015/3582 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2018/728 

الــى المدعــى عليهمــا: 1 - منيف نايف عبد النبي ابو شــبانة 2 - عطاف حســن يوســف طوافشــة 
3 - ناجي عبد الدايم طوافشــة 4 - ســامي عبد الدايم ناجي طوافشــة 5 - ســعيد عبد الدايم ناجي 
طوافشــة 6 - علي عبد الدايم ناجي طوافشــة 7 - حســين عبد الدايم ناجي طوافشة 8 - امير عبد 

الدايم ناجي طوافشة. 
يقتضي حضورك الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2018/10/15 الســاعة التاسعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2018/728 التي اقامها عليكما المدعي ميساء خميس محمود خليل بواسطة 

وكيله المحامي احمد عوض اهللا وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - بتاريــخ 2012/5/27 اشــترت المدعية بموجب اتفاقية بيع من المدعى عليه االول ما مســاحته 
1504 متر مربع من قطعة االرض رقم (12) حوض (3) والمسمى النجارة من اراضي سنجل والتي 
الت اليه عن طريق الشراء من المدعى عليه الثاني سميح فوزي محمد كراكرة المعروف باسم سميح 
االشوس بموجب اتفاقية بيع ويحد هذه االرض من الغرب سميح االشوس ومن الشمال سائد بركات 

ومن الجنوب انور مسالمة ومن الشرق الورثة (كما جاء في االتفاقية). 
2 - كان المدعى عليه الثاني قد اشترى ما مساحته (5800) متر مربع من قطعة االرض الموصوفة 
اعاله من المدعى عليهم من (3 - 11) بموجب الوكالة الدورية رقم 2012/11726 تاريخ 2012/5/3 

عدل رام اهللا. 
3 - المدعية ومنذ تاريخ الشــراء بتاريخ 2012/5/27 بدأت في بناء فيال كبيرة على هذه المســاحة 
كلفتها حسب تقرير المهندس مبلغ (901052) دوالر امريكي باالضافة الى مبلغ الشراء البالغ (40) 

الف دينار اردني. 
4 - بتاريخ 2018/4/23 استلمت المدعية اخطارا عدليا يحمل رقم 2018/7196 من مديرية اوقاف رام 
اهللا موجه الى زوجها فرحان عبد المنعم فرحان خليل يفيد ان قطعة االرض التي اشترتها المدعية 
من المدعى عليه االول هي ارض وقفية وعليها مراجعة دائرة االوقاف النهاء اعتداءها على االرض 
وبعد مراجعة االوقاف قاموا بتزويدها بمســتندات تؤكد ملكية االوقاف لهذه القطعة وتصرفها بها 

منذ زمن حيث كانت مستأجرة من عائلة الناجي. 
5 - منذ تاريخ استالمها االخطار راجعت المدعى عليه االول حول هذا االمر وطالبته بتصويب الوضع 

مع االوقاف او اعادة كافة المبالغ التي دفعتها القامة البناء اال انه لم يستحب لها. 
ويمكنكمــا الحضــور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعــوى ويتوجب عليكما تقديم الئحة 
جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشــر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 
(62) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 واذا لم تحضرا أو ترســال 

وكيال عنكما سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

زينب عيسى 

رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

اعالن تبليغ حكم  بالنشر صادر عن محكمة صلح رام اهللا 
الى المدعى عليهم: 1 - جورجيت الياس القاري - رام اهللا مجهول محل االقامة 

2 - جوني جورج يعقوب الزرو - رام اهللا مجهول االقامة 
3 - يعقوب جاك جورج يعقوب الزرو - رام اهللا مجهول محل االقامة. 

أود اعالمــك بأن محكمــة صلح رام اهللا اصدرت ضدك حكم في القضية المدنية رقم 2015/3582 
والمقامة عليك من المدعي: مســعود منصور قاســم حمامرة / رام اهللا بواســطة وكيلها المحامي 

احمد عوض اهللا / رام اهللا وهذا نصه: 
الحكم 

وبالتدقيق في الئحة الدعوى والبينات المقدمة تجد المحكمة فيها ما يلي: 
اوال: ان وقائع هذه الدعوى تمثلت في مطالبة المدعي من المدعى عليها بازالة الشــيوع في قطعة 

االرض رقم 531 حوض رقم 10 خلة العدس من اراضي رام اهللا البالغ مساحتها 100 متر مربع. 
ثانيا: ان بينة المدعي في هذه الدعوى تمثلت في المبرز م/1 وهو عبارة عن سند تسجيل لقطعة 
االرض موضــوع الدعوى قطعة االرض رقــم 531 حوض رقم 10 خلة العدس من اراضي رام اهللا 
البالغ مساحتها 100 متر مربع، ومن خالل التدقيق تجد المحكمة ان المبرز م/1 هو عبارة عن سند 
التســجيل لقطعة االرض موضوع الدعوى ان المدعي يملك ما مقداره 120 حصة من اصل 2560 
حصة والمدعى عليهم يملكون باقي الحصص وكما ثبت للمحكمة من خالل المبرز م/2 وهو عبارة 
عن مخطط موقع صادر عن بلدية رام اهللا منظمة ومصادق عليها حسب االصول ويبين حدود قطعة 

االرض موضوع الدعوى ومساحتها والبناء المقامة عليها. 
ثالثــا: المحكمة وبالرجوع الى المبرز م/2 مكرر وهو عبارة عن تقرير الكشــف والخبرة المقدم من 
قبل الخبير المعتمد االستاذ حاتم سالمة تجد انه قد ورد فيه بالنسبة لقطعة االرض (ونتيجة تبين 
ان مساحة اصغر حصة تبلغ 2 متر مربع وهذا اقل من المساحة المسموح افرازها فعلية تكون ارض 

العقار غير قابلة للقسمة مع عدم فوات المنفعة بالنسبة الصغر حصة). 
وبتطبيــق القانــون على تلك الواقعة وبالرجوع الى قانون تقســيم االمــوال الغير منقولة رقم 48 
لســنة 1953 لقد نصت المادة (2) فقرة 2 على انه (يزال الشــيوع في المال الغير منقول بتقســيمه 
بين الشركاء اذا كانت المنفعة المقصودة منه ال تفوت بالقسمة واذا كانت غير قابلة للقسمة يزال 

الشيوع فيه بنتيجة المزاد العلني). 
وعليه 

فان المحكمة تقرر: 
اوال: ازالــة الشــيوع بقطعة االرض موضوع هذه الدعوى في قطعــة االرض رقم 531 حوض رقم 
10 خلة العدس من اراضي رام اهللا البالغ مســاحتها 100 متر مربع وببيعها بالمزاد العلني بمعرفة 
دائرة التنفيذ على ان توزع ثمنها بين الشركاء في قطعة االرض موضوع الدعوى كل حسب حصة 

في سند التسجيل. 
ثانيــا: الزام الشــركاء بدفع الرســوم والمصاريف ومائــة دينار اتعاب محاماة كل حســب حصصهم 

بسند التسجيل. 
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باســم الشــعب العربي الفلســطيني بحضور وكيل المدعي وغياب 

المدعى عليهم قابال لالستئناف وافهم في 2018/6/26. 
وعمــال بأحــكام المــادة (193) فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 
2001 يجــوز لك تقديم اســتئناف خالل مــدة ثالثين يوما من تاريخ تبليغك بالنشــر وبعكس ذلك 

يصار باالجراءات وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 

رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

فقد هوية
أعلــن أنــا ضيــاء جميل عبد اللطيف المحاريق عــن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 

855050118 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا احمد حاتم احمد محاريق عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 404703647 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلــن أنــا محمد بدر احمد عوض عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 901145029 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا مصعب شحدة احمد دعيس عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 403959984 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات 
تعلن شركة صالح خلف واوالده للعطارة والبهارات عادية عامة المسجلة 
لــدى مراقب الشــركات تحت الرقم (562158881) عن تغيير اســمها 
ليصبح شــركة صالح خلف للتوابل والمنتجــات الطبيعية عادية عامة 

فمن له اعتراض على ذلك مراجعة مكتب مراقب الشركات. 

محكمة القدس الشرعية

محكمة القدس الشرعية

اعالن تبليغ اقرار بطلقة اولى رجعية آلت الى بائنة بينونة 
صغرى  صادر عن محكمة القدس الشرعية 

الى المدعوة: رانية خليل الحج العبد من الواليات المتحدة االمريكية وسكانها 
أبلغــك ان زوجــك الداخل بك بصحيح العقد الشــرعي منصور جمال منصور مــن الواليات المتحدة 
االمريكية وسكان القدس امريكي الجنسية بموجب جواز سفره االمريكي رقم 552853987 اقر امام 
هذه المحكمة انه صدر حكم بالتفريق بينكما في سنة 2011م بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى 
وقد ســجل هذا االقرار لدى هذه المحكمة بموجب الحجة رقم 250/90/1007 تاريخ 2018/9/15م 
وان ال عــدة عليــك النقضائها لثبوت الفرقة بينكما وانــك ال تحلين له اال بعقد ومهر جديدين ما لم 
تكوني مســبوقة منه من قبل بطلقتين وعليه صار تبليغك حســب األصول تحرير افي 1440/1/5 

هجرية وفق 2018/9/15م. 

قاضي القدس الشرعي 

اعالن تبليغ اقرار بطلقة اولى رجعية آلت الى بائنة بينونة 
صغرى  صادر عن محكمة القدس الشرعية 

الى المدعوة: اليزابيت سامسونج من الدنمارك ومجهولة محل االقامة فيها. 
أبلغك أن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشــرعي ناصر محمد خليل بطاط من القدس اقر امام 
هذه المحكمة انه اوقع عليك في سنة 1987م طلقة أولى رجعية آلت الى بائنة بينونة صغرى لعدم 
حصول الرجعة بينكما خالل العدة الشرعية وقد سجل هذا االقرار لدى هذه المحكمة بموجب الحجة 
رقم 251/91/1007 تاريخ 2018/9/16م وان ال عدة عليك النقضائها لثبوت الفرقة بينكما وانك ال 
تحلين له اال بعقد ومهر جديدين ما لم تكوني مسبوقة منه من قبل بطلقتين وعليه صار تبليغك 

حسب األصول تحريرا في 1440/1/6هجرية وفق 2018/9/16م. 

قاضي القدس الشرعي 

9/18 د

9/18 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

9/18 د
محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2018/5733 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2018/5733 

الــى المحكــوم عليه: رهام زهير محمــد ابراهيم نابلس زواتا مفرق زواتــا صالون رهام ومجهول 
محل االقامة حاليا. 

يجب عليك ان تؤدي في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في هذا 
العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2018/5733 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة بمبلغ 8596 شيكل بموجب شيك لصالح المحكوم له فيصل زاهي رامز تيتي واذا انقضت 

هذه المدة فستضطر دائرة التنفذي بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 

«القدس المفتوحة» و»الحلم الفلسطيني» تفتتحان مشروع إعداد القيادات الشابة 
رام اهللا- الحياة الجديدة- افتتحت 
الفلســطيني،  الحلــم  مؤسســة 
التحريــر  حركــة  مــع  بالتعــاون 
الوطني الفلسطيني فتح، أمس، 
مشــروع إعداد القيادات الشــابة 
في إطار العمل النقابي الجامعي 
«دورة الشهيد هايل عبد الحمدي 
«أبــو الهول»»، وذلك بالشــراكة 
مع جامعة القدس المفتوحة، في 

رام اهللا.
وافتتح اللقــاء رئيس لجنة إعداد 
الــكادر في لجنة التعبئة الفكرية 
د. بكــر أبــو بكــر، مؤكــدا أن ما 
سيشــمله النشــاط مــن فعاليات 
مختلفــة يؤكــد أننا نســتطيع أن 
نطور في ذات الكــوادر بالقضاء 
علــى كل نــوازع الســلبية فــي 
بحاجة  وبذلــك «نحــن  الداخــل، 
لتطوير الــكادر النقابي الجامعي 

ليصبح شخصية مميزة».
وأضــاف د. أبــو بكــر «أن حركــة 
وكفاءاتها،  قدرتهــا  بــكل  فتــح، 
ستسعى لتعزيز نضالها الداخلي 
وعكســه علــى اآلخريــن، وهذه 

مهمتنــا جميعا مــن أجل تطوير 
حركتنا فتح».

وقــال عباس زكي عضــو اللجنة 
المركزية لحركة فتح، إن الشباب 
هم الرصيــد االحتياطي للوطن، 
فبناء اإلنســان هو أساس عملنا، 
وهــذا المشــروع جــزء مــن بناء 
اإلنســان، وهو بداية لمســتقبل 
واعد للشــباب ولحركــة فتح كي 
تعود ذاك النظــام القوي، وتعود 
منظمــة التحريــر عقل الشــعب 
متحــدة  وشــرفه  الفلســطيني 

بالفكر منسجمة باألداء.
وأكــد زكــي أن حركــة فتــح هي 
االسم الحركي لفلسطين، وهي 
امتــداد لقيــم العالــم وللســالم 
وللحريــة ولالســتقالل، وهايــل 
عبــد الحميد الذي تحمــل الدورة 
اســمه هو قائد بــارز في تاريخنا 
الفلســطيني، غادرنا وهو يحلم 

بالعودة إلى فلسطين.
وفي الوضع السياسي، قال إن ما 
يسمى بـ»صفقة القرن» مخطط 
قديم يهدف إلى الســيطرة على 

الدولــة  حــل  وتحطيــم  شــعبنا 
الفلســطينية، وهذا لــن يتحقق 
لالحتالل، ونحــن اآلن أمام وضع 
الحقيقــي  الوجــه  فيــه  يظهــر 

للواليات المتحدة.
إلى ذلك، قال أمين ســر المجلس 
الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، 
إن شــعبنا خاض معركــة كبيرة 
في كل الســاحات إلعــادة الوعي 
الوطنــي لشــعبنا وإدراك معنــى 
الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، 
وليكــون صاحب القــرار في هذه 
الهوية الوطنيــة، وكانت الحركة 
الطالبية دوما هي صمام األمان 

في كل المراحل.
الطالبيــة  الحركــة  أن  وأضــاف 
الفلســطينية بدأت فــي يافا في 
ثالثينيــات القــرن الماضــي، ثم 
لطلبــة  العــام  االتحــاد  تأســس 
فلســطين خلف حركــة فتح التي 
شكلت نموذجا في الفهم الوطني 
 واالحتيــاج الوطنــي، ولــم تتبن
أيــة أيديولوجية فكريــة يمينية 
أو يســارية، ألنها تدرك التكوين 

الفطري لشعبنا الفلسطيني على 
األرض، فكانت للكل الفلسطيني 

وطنية بامتياز.
مــن جانبــه، قــال نائــب رئيس 
المخابــرات العامــة اللــواء عزام 
زكارنة: «إنه لمن دواعي سرورنا 
أن نــرى هــذه الوجوه الشــبابية 
الطيبة المشاركة التي سيكون لها 
دور كبير في تنمية قدرات الشباب 
وتنعكس على بقية أبناء شعبنا».

وأضاف أن رسالة جهاز المخابرات 
العامة هي األمن والسلم األهلي 
والمجتمعي ل فئات شعبنا كافة، 
عانى  الفلســطيني  المجتمع  ألن 
الكثيــر ومــازال يعانــي من قمع 
االحتــالل، ونحــن فــي األجهــزة 
األمنية عــونٌ لشــبابنا للتخفيف 
التــي  االحتــالل  إجــراءات  مــن 

تستهدفهم.
وشدد على أن هذه الندوات تسهم 
في توعية الشباب وحمايتهم من 
الســقوط في شرك المحتل الذي 
يســعى لتجنيدهم، ثم التخلص 
من مساعيه الرامية لإليقاع بهم 

والعمــل لصالحه، «فالشــباب هم 
من ســيقودون المشــروع الوطني 

الفلسطيني».
ودعــا الشــباب لمقاومــة األفــكار 
المتطرفــة بكل قوة ألنهــا غريبة 
عن شــعبنا، «فنحن شــعب يقاوم 
اإلرهــاب هــو  اإلرهــاب ألن رأس 
نشجع  نحن  اإلســرائيلي.  اإلرهاب 
هذه الــدورات وندعو إلى تعزيزها 
لتعريــف الشــباب بمــا يــدور مــن 

حوله».
من جانبه، نقل د. محمد شــاهين، 
مــن جامعــة القــدس المفتوحــة، 
في كلمة ألقاهــا نيابة عن رئيس 
الجامعــة د. يونس عمــرو، تحيات 

رئيس الجامعة للحضور.
وقــال إن هــذا النشــاط جــزء من 
األنشطة التي تنفذها الجامعة من 
خالل عمادة شؤون الطلبة ومجلس 
الطلبــة القطري والكتل الطالبية، 
لتطوير معارف طلبتنا بشكل عام 
بشــكل  الطالبية  الحركة  وقيادات 
خاص، باعتبــار أن جامعة القدس 
المفتوحة تتحمل المسؤولية األكبر، 
التحرير،  منظمــة  جامعة  بصفتها 
كما تسعى لتطوير معارف الشباب 

بعامــة وتطويــر عمــل الحركــة 
الطالبية الفلسطينية بوجه عام.

وأضاف د. شــاهين: «ثمة تحديات 
في الواقع الفلســطيني، ولحركة 
فتح دورها وريادتها ومسؤوليتها، 
ونحــن من هــذا المنطلــق وقعنا 
مؤسســة  مــع  تفاهــم  مذكــرة 
وســيكون  الفلســطيني،  الحلــم 
للجامعة أنشطة مع لجنة التعبئة 
التعبيــة  ومفوضيــة  الفكريــة 
والتنظيــم وغيرها مــن قطاعات 
الحركــة، لتطويــر المهــارات في 
اإلطــار الفكري وفــي إطار العمل 

الجماهيري.
وقــال ســكرتير حركــة الشــبيبة 
وعضــو المجلس الثوري، حســن 

فرج: «نتمنى لهذه الدورة أن تكون 
مثمرة فتحقق األهــداف المرجوة 
منها، ليستفيد هذا الكادر النوعي 
الذي يشــارك فيها من أبناء حركة 
الذين  المنتمين  المخلصيــن  فتح 
يعملــون بال كلل وال ملل من أجل 

حركتهم.
وقال: «إننا في بداية عام دراسي 
جديد وقــد التحق أكثــر من (50) 
ألــف طالــب بمؤسســات التعليم 
العالي في المحافظات الشــمالية 
والجنوبية، وهذا يلقي على عاتقنا 
مســؤوليات جســاما في تسجيل 
بالجامعــات،  االلتحــاق  عمليــات 
حــل  فــي  الطلبــة  ومســاعدة 
مشــاكلهم، فإنهم صمــام األمان 

الفلســطينية،  الوطنيــة  للحالــة 
والحركة الطالبية هــي أم ركائز 
قضيتنا الفلسطينية وقلبها حركة 
الشــبيبة الطالبية التي تعد قلب 

فتح النابض وربيعها المتجدد».
الحلــم  مؤسســة  مديــر  وقــال 
طقاطقــة:  كمــال  الفلســطيني 
ا، وذلك  «تضم الدورة 80 مشــاركً
في سياق رفع قدرات كوادر حركة 
الشبيبة في الجامعات، إضافة إلى 
المبــادرات التنظيمية والتطوعية 
التي تســاعد على االرتقاء بواقع 
العمل النقابــي والتنظيمي داخل 
المحافظات وفي الجامعات بشكل 
خاص، عبر مناقشة القضايا التي 

تالمس احتياجنا الفلسطيني».


