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اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة لينا عماد حسين فشافشة بصفته الوكيل بموجب 
الوكالة الدورية رقم(10262/2018/441) عدل جنين بتاريخ 2018/9/27 وذلك لتقديم معاملة بيع 
رقم  7810/ج/ 2018 على  قطعة االرض رقم (151) من الحوض رقم (9) من اراضي جبع فمن له 
أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة ايام من تاريخ 

النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: لينا عماد حسين فشافشة

اسم الموكل (المالك):ذيب حسين ذيب فشافشة
عدد الحصص المباعة

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطــالع العمــوم بانه تقدم الــى هذه الدائــرة محمد رشــيد محمد حنتولي بصفتــه الوكيل 
بموجــب الوكالــة الدورية رقم ســجل 1921/75/2018 س ف عمان بتاريــخ 2018/7/19 والدورية 
رقــم 1344/2018 عدل رام اهللا بتاريــخ 2018/7/17 والدورية رقم 9153/2018/440 عدل جنين 
بتاريــخ 2018/9/3 المعطوفة على العامة ســجل 20/ص2594/2018 عن س .ف. القاهرة بتاريخ 
2018/8/7 والعامة رقم 9/م و ع/2018 الصادرة عن فلسطين في الرياض بتاريخ 2018/7/31 وذلك 
لتقديــم معاملة بيع رقــم  7723/ج/ 2018 على  قطعة االرض رقم (29) من الحوض رقم (5) من 
اراضي سيلة الظهر فمن له أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال 
تتجاوز عشرة ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: محمد رشيد محمد حنتولي
اســم الموكل (المالك):نبهان + نبيه ابناء عبد الرحمن اســعد غانم + اســعد + رافع ابناء عبد اهللا 
اسعدغانم + يوسف + وليد + نبيل + امل +تغريد ابناء محمود يوسف «علي خليفه» + خالد + 
عادل + حنان + رابعه + فايزة +كفاية + نادية + نائلة + وفاء  ابناء احمد يوسف االجرب + ابتسام 

«محمد جميل» يوسف االجرب + ادهم + ملك ابناء مفيد محمود علي خليفه
عدد الحصص المباعة

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة محمد رشيد محمد حنتولي بصفته الوكيل بموجب 
الوكالة الدورية رقم(1921/76/2018) ســفارة فلســطين في عمان  بتاريخ 2018/7/19 والدورية 
9153/2018/440 عــدل جنين بتاريخ 2018/9/3 المعطوفة على العامة 20/2594/2018 ســفارة 
فلسطين بالقاهرة 2018/8/7 والعامة 93/م و ع/2018 سفارة فلسطين في الرياض 2018/7/31 
والدورية 13443/2018 عدل رام اهللا بتاريخ 2018/7/17 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  7794/ج/ 
2018 على  قطعة االرض رقم (54) من الحوض رقم (5) من اراضي سيلة الظهر فمن له أي اعتراض 
عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشــرة ايام من تاريخ النشــر واال 

سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: محمد رشيد محمد حنتولي

اسم الموكل (المالك):ابتسام محمد جميل يوسف االجرب -2 ادهم -3 ملك ابناء مفيد محمود علي 
خليفه -4 نبهان -5 نبيه ابناء عبد الرحمن اســعد غانم -6اســعد -7رافع ابناء عبد اهللا اســعد غانم 
-8يوسف -9 وليد -10نبيل -11تغريد -12 امل ابناء محمود يوسف علي خليفه -13 خالد -14 عادل 
15 ناديه -16 نائلة -17 وفاء -18 فايزة -19حنان 20 – كفاية 21 – رابعه ابناء احمد يوسف االجرب

عدد الحصص المباعة

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة عماد سلطان محمود الكرم من بلدة جنين بصفته 
الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم(440/2018/8241) عدل جنين بتاريخ 2018/8/7 وذلك لتقديم 
معاملة بيع رقم  7174/ج/ 2018 على  قطعة االرض رقم (12) من الحوض رقم (20063) من اراضي 
جنين فمن له أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة 

ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عماد سلطان محمود الكرم

اسم الموكل (المالك):رياض احمد سعيد ظاهر
عدد الحصص المباعة حسب الدورية
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محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/1811 مدني

محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/395 مدني محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/2119 مدني

محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/2153 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/1811

 الى المدعى عليه: تحســين محمد اســماعيل كرزون هوية رقم 902922715 / رام اهللا ومجهول 
محل االقامة.

 يقتضــي حضــورك الىمحكمة صلح رام اهللا يوم 2018/10/29 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوىالمدنية رقم 2017/1811 ،التي اقامها عليك المدعية شركة الخلوية الفلسطينية جوال / رام
اهللا بواسطة وكيلها المحامي فارس ابو حسن / رام اهللا بدعوى موضوعها المطالبة بمبلغ 1947.19

  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
1 - المدعية هي شــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية جوال المزودةلخطوط االتصاالت الخلوية

«جوال» المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (562451310 ).
2 - المدعى عليه هو صاحب اشتراك للخط الخلوي رقم (0599658791) لدى المدعية بموجب طلب

االشتراك الموقع من قبله بتاريخ 2000/1/4 .
3 - ترتب للمدعية أعاله بذمة المدعىعليه مبلغ وقدره (1947.19) شيكل عن استعماله لخط الخلوي

المرقوم اعاله حسب كشف الدورات المرفق وتعتبره الجهة المدعية جزء ال يتجزأ من دعواها.
4 - طالبت المدعية المدعىعليه بضرورة التسديد ودفع المبالغ المستحقة بذمته حسب التفصيل في

الكشف المرفق مع الئحة الدعوى اال انه ممتنع عن الدفع بدون وجه حق او مسوغ قانوني.
5 - ونتيجــــة لعــدم تســــديد المدعــى عليه المبالغ المســــتحقة بذمته تم فصــــل الخدمة للخط 

الخلوي المرقوم اعاله.
6 - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى نظرا لنوعها وقيمتها ومكان اقامة المدعى

عليه.
7 - تلتمــس الجهــة المدعيــة (أ) تبليغ المدعي عليه نســخة عن الئحة الدعــوى ومرفقاتها ودعوته

للمحاكمة.
(ب) بعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة المدعية بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به والبالغ
(1947.19) شيكل باالضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة من تاريخ االدعاء وحتىالسداد التام.

خضر ابو تمام

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/395

 الى المدعى عليه: همام عطا فهد كراكره هوية رقم 936503630 / رام اهللا ومجهول محل االقامة.
 يقتضــي حضــورك الىمحكمة صلح رام اهللا يوم 2018/10/24 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوىالمدنية رقم 2017/395 ،التي اقامها عليك المدعية شركة الخلوية الفلسطينية جوال / رام
اهللا بواسطة وكيلها المحامي فارس ابو حسن / رام اهللا بدعوى موضوعها المطالبة بمبلغ 2065.71

  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
1 - المدعية هي شــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية جوال المزودة لخطوط االتصاالت الخلوية

«جوال» المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (562451310 ).
2 - المدعى عليه هو صاحب اشتراك للخط الخلوي رقم (0599203185) لدى المدعية بموجب طلب

االشتراك الموقع من قبله بتاريخ 2002/7/3 .
3 - ترتب للمدعية أعاله بذمة المدعىعليه مبلغ وقدره (2065.71) شيكل عن استعماله لخط الخلوي

المرقوم اعاله وذلك عن الدورات لالشهر التالية (7-2002/9) حسب كشف الدورات المرفق وتعتبره 
الجهة المدعية جزء ال يتجزأ من دعواها.

4 - طالبت المدعية المدعىعليه بضرورة التسديد ودفع المبالغ المستحقة بذمته حسب التفصيل في
الكشف المرفق مع الئحة الدعوى اال انه ممتنع عن الدفع بدون وجه حق او مسوغ قانوني.

5 - ونتيجــــة لعــدم تســــديد المدعــى عليه المبالغ المســــتحقة بذمته تم فصــــل الخدمة للخط 
الخلوي المرقوم اعاله.

6 - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى نظرا لنوعها وقيمتها ومكان اقامة المدعى
عليه.

7 - تلتمــس الجهــة المدعيــة (أ) تبليغ المدعي عليه نســخة عن الئحة الدعــوى ومرفقاتها ودعوته
للمحاكمة.

(ب) بعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة المدعية بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به والبالغ
(2065.71) شيكل باالضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة من تاريخ االدعاء وحتىالسداد التام.

خضر ابو تمام

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/2119

 الى المدعى عليه: يوســف محمد عبد اهللا حامد هوية رقم 902900885 / رام اهللا ومجهول محل 
االقامة.

 يقتضــي حضــورك الىمحكمة صلح رام اهللا يوم 2018/10/30 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوىالمدنية رقم 2017/2119 ،التي اقامها عليك المدعية شركة الخلوية الفلسطينية جوال / رام
اهللا بواسطة وكيلها المحامي فارس ابو حسن / رام اهللا بدعوى موضوعها المطالبة بمبلغ 1506.66

  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
1 - المدعية هي شــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية جوال المزودة لخطوط االتصاالت الخلوية

«جوال» المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (562451310 ).
2 - المدعى عليه هو صاحب اشتراك للخط الخلوي رقم (059908442) لدى المدعية بموجب طلب

االشتراك الموقع من قبله بتاريخ 2007/7/30 .
3 - ترتب للمدعية أعاله بذمة المدعىعليه مبلغ وقدره (1506.66) شيكل عن استعماله لخط الخلوي

المرقوم اعاله وذلك عن الدورات لالشــهر التالية (2008/7) حســب كشف الدورات المرفق وتعتبره 
الجهة المدعية جزء ال يتجزأ من دعواها.

4 - طالبت المدعية المدعىعليه بضرورة التسديد ودفع المبالغ المستحقة بذمته حسب التفصيل في
الكشف المرفق مع الئحة الدعوى اال انه ممتنع عن الدفع بدون وجه حق او مسوغ قانوني.

5 - ونتيجــــة لعــدم تســــديد المدعــى عليه المبالغ المســــتحقة بذمته تم فصــــل الخدمة للخط 
الخلوي المرقوم اعاله.

6 - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى نظرا لنوعها وقيمتها ومكان اقامة المدعى
عليه.

7 - تلتمــس الجهــة المدعيــة (أ) تبليغ المدعي عليه نســخة عن الئحة الدعــوى ومرفقاتها ودعوته
للمحاكمة.

(ب) بعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة المدعية بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به والبالغ
(1506.66) شيكل باالضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة من تاريخ االدعاء وحتىالسداد التام.

خضر ابو تمام

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/2153

 الى المدعى عليه: طارق احمد محمد دحبور هوية رقم 411010341 / رام اهللا ومجهول محل االقامة.
 يقتضــي حضــورك الىمحكمة صلح رام اهللا يوم 2018/10/29 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوىالمدنية رقم 2017/2153 ،التي اقامها عليك المدعية شركة الخلوية الفلسطينية جوال / رام
اهللا بواسطة وكيلها المحامي فارس ابو حسن / رام اهللا بدعوى موضوعها المطالبة بمبلغ 3859.59

  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
1 - المدعية هي شــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية جوال المزودة لخطوط االتصاالت الخلوية

«جوال» المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (562451310 ).
2 - المدعى عليه هو صاحب اشتراك للخط الخلوي رقم (0599140000) لدى المدعية بموجب طلب

االشتراك الموقع من قبله بتاريخ 2007/11/13 .
3 - ترتب للمدعية أعاله بذمة المدعىعليه مبلغ وقدره (3859.59) شيكل عن استعماله لخط الخلوي

المرقوم اعاله وذلك عن الدورات لالشهر التالية (2-2008/5) حسب كشف الدورات المرفق وتعتبره 
الجهة المدعية جزء ال يتجزأ من دعواها.

4 - طالبت المدعية المدعىعليه بضرورة التسديد ودفع المبالغ المستحقة بذمته حسب التفصيل في
الكشف المرفق مع الئحة الدعوى اال انه ممتنع عن الدفع بدون وجه حق او مسوغ قانوني.

5 - ونتيجــــة لعــدم تســــديد المدعــى عليه المبالغ المســــتحقة بذمته تم فصــــل الخدمة للخط 
الخلوي المرقوم اعاله.

6 - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى نظرا لنوعها وقيمتها ومكان اقامة المدعى
عليه.

7 - تلتمــس الجهــة المدعيــة (أ) تبليغ المدعي عليه نســخة عن الئحة الدعــوى ومرفقاتها ودعوته
للمحاكمة.

(ب) بعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة المدعية بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به والبالغ
(3859.59) شيكل باالضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة من تاريخ االدعاء وحتىالسداد التام.

خضر ابو تمام

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا
فقد هوية

الزاوية - اعلن انا علي ايمن جمعه يوسف عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 406638023 
الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
ســلفيت - اعلــن انــا عبدالجواد محمد عبدالجواد البــر عن فقد بطاقتي الشــخصية التي تحمل الرقم 

404936288 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

   دولــة فلسطيــن10/7 د

ديوان قاضي القضاة

 المحاكم الشرعية 

المحكمة الشرعية في بيت لحم 

 اعالن بيع حصص قاصرين بالمزاد العلني في شاحنة 
قالب مع رافعه صادر عن محكمة بيت لحم الشرعية 

 بناء على االســتدعاء المقدم الينا من المســتدعيتين  رابعه ابراهيــم محمود ربايعه من العبيديه 
وســكانها بصقتها الوصي الشــرعي على ولدها القاصر بشــار من مواليد 2002/7/1 المولود لها 
علــى فــراش الزوجية الصحيــح من زوجهــا المرحوم علي خليل محمــود ربايعــه المتوفي بتاريخ 
2017/12/16 بموجب حجة الوصاية الصادرة عن محكمة بيت لحم الشــرعية رقم 457/198/224 
تاريخ 2018/9/19 وفاطمة محمد حسين ربايعه من العبيدية وسكانها بصفتها الوصي الشرعبي 
على ابنتيها القاصرتين ســميرة من مواليد 2002/3/4 وختام من مواليد 2004/6/9 المولودات لها 
علــى فــراش الزوجيه الصحيح من زوجها المرحوم علي المذكور اعاله وذلك بموجب حجة الوصاية 
الصــادرة عن محكمة بيت لحم الشــرعية رقم 458/119/224/ تاريــخ 2018/9/19 والذي تطلبان 
فيه االذن لهما بيع ما يخص القاصرين المذكورين في شــاحنه قالب من رافعه موديل 1993 نوع 
فولفو تحمل لوحة رقم 9716990 ف لون ابيض وانها مسجلة لدى وزارة المواصالت باسم المرحوم 

علي خليل محمود ربايعه 
وتقــرر تعين يوم االربعاء الســاعة الواحــده ظهرا الموافق 2018/10/24 م في ســاحة المهد امام 
المحكمة الشــرعية موعدا لبيع حصص القاصرين المذكورين بالمزاد العلني وعلى من يرغب في 
شــراء الســيارة المذكورة الحضور الزمــان والمكان المحددين علما بان البيــع موقوف على موافقة 
ســماحة القاضي القضاة المحترم مستشــار السيد الرئيس  للشــؤون الدينية والعالقات االسالمية 

حفظه اهللا تحريرا 1440/1/27ه وفق 2018/10/7م 

 قاضي بيت لحم الشرعي 

مازن خليل محمد الجبريني 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/7 د
محكمة استئناف رام اهللا

الرقم : 2018/593 استئناف حقوق
 تاريخ التحرير : 2018/9/13م

 مذكرة دعوى مستأنف ضده بالنشر صادره عن محكمة استئناف 
رام اهللا في الدعوى رقم الرقم :  2018/593 استئناف حقوق

إلى المستأنف ضده : خليل سميح انيس شاهين / سلفيت
  يقتضى حضورك إلى محكمة اســتئناف رام اهللا يوم الخميس 2018/10/25م  الســاعة التاســعة 
صباحا،  للنظر في دعوى اســتئناف حقوق رقم  2018/593 والتي أقامها عليك المســتأنف / تهاني 
يوســف حمدان عبدالرزاق/ ســلفيت ، وموضوع االستئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية 
نابلــس فــي الدعوى رقم 2017/431 والقاضي بالحكم للمدعيــة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ 
الذي ثبت اســتحقاقه للمدعيه بذمته والبالغ (35150) شــيكل كتعويضات عمالية ورد باقي مطالبه 
المدعية وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وعدم الحكم بأتعاب 

محاماة لوكيل المدعية كونها خسرت الجزء االكبر من دعواها.
   ويجوز لك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة (212) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 . 

وإذا لم تحضر  أو ترسل  وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق إحكام القانون .

رئيس قلم محكمة استئناف رام اهللا 

   دولــة فلسطيــن10/7 د

ديوان قاضي القضاة

 دائرة تنفيذ الشرعية

 محافظة جنين

 مذكرة تبليغ اخطار سند تنفيذي
الى المحكوم عليه/محمود ســالم خليل قبها هوية 96412431، نبلغك االخطار الصادر عن دائرة 
التنفيذ الشرعية في جنين في القضايا التنفيذية ذوات االرقام 2018/368 اجرة حضانة رقم الحكم 
398/296/25 و 2018/369 نفقة صغيرة رقم الحكم 397/259/25 و 2018/370 اجرة مسكن رقم 
الحكم 394/292/25 و 2018/371 تعويض عن طالق تعسفي رقم الحكم 395/293/25 المتضمنة 
لزوم دفعك الى المنفذة / ميسون حسني احمد قبها من صير وسكانها هوية 97414470 المحكوم به 
بموجب اعالم الحكم الصادرة عن محكمة جنين الشرعية الحكم عليك بمبلغ سبعمائة وثمانون 780 
شيكل شهريا للمحكوم لها ميسون المذكورة والمنبئة باتخاذ االجراءات القانونية بحقك عند امتناعك 
عن االداء في ظرف اسبوعين من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغك هذه المذكرة بالنشر حسب االصول.

مهنا نعيم نجم

مأمور التنفيذ الشرعي

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/7 د
محكمة بداية بيت لحم

دعوى مدنية رقم:2018/192
 التاريخ :2018/9/27

تبليغ بواسطة النشر الئحة دعوى ومرفقاتها وموعد جلسة 
صادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدني رقم 2018/192

الى المدعى عليه عبد المعطي حسين عبد المعطي عبد اهللا / بيت لحم / الكركفة – عمارة المجد 
نعلمك بانه قد اقام ضدك المدعي احمد شحادة حسن خليفة / بيت لحم / الولجة / بالقرب من الجامع 
/ بواسطة وكيله المحامي محمود جبران من بيت لحم دعوى حقوقية حملت الرقم المذكور أعاله، 

موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره (21.218) دوالر امريكي.
وبناء» على القرار الصادر بتاريخ 2018/9/27 في الدعوى المذكورة أعاله فقد تقرر تبليغكم موعد 
الجلسة القادمة والئحة الدعوى ومرفقاتها   في إحدى الصحف المحلية وعلى لوحة إعالنات المحكمة 
وأخر مكان أقامه حســب القانون، وعليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشر يوما من تاريخ 
هــذا التبليــغ ومراجعة المحكمة و/او ارســال وكيال عنكما، علما ان موعد الجلســة القادمة هو يوم 
الثالثاء الموافق 2018/10/23 وبعكس ذلك ستجري محاكمتك حضوريا حسب األصول والقانون. 

وفيما يلي نص الئحة الدعوى: 
 عاطف أبو سرحان 
نائب رئيس قلم الحقوق /محكمة بداية بيت لحم 

دعوى حقوقية رقم (          /2018)
لدى محكمة بداية بيت لحم الموقرة .

 المدعــي  :  أحمد شــحادة حســن خليفة  من ســكان الولجة بالقرب من الجامــع / حامل هوية رقم 
. (958653354)

              وكيله المحامي محمود جبران / بيت لحم .
 المدعى عليه : عبدالمعطي حسين عبدالمعطي عبداهللا حامل هوية رقم (968400739).        

عنوان التبليغ:  بيت لحم – الكركفة عمارة المجد   .          
 الموضوع :  المطالبة بمبلغ وقدرة (21,218) دوالر أمريكي .
 الئحة وأسباب الدعوى

1 - المدعــى عليــه مســتأجر من المدعي عقار عبارة عن محلين تجاريــن لهم بابين من حديد  من 
الخارج والمنيوم زجاج من الداخل مع ســدة ويقع المأجور في الطابق  األرضي من الجهة الشــرقية 
الشمالية للعمارة المجد المطل على الشارع العام والواقعة في بيت مدينة لحم بموقع الكركفة  من 
أجل اســتعماله مطعم بأجرة ســنوية مقدارها عشــرون  الف دوالر أمريكي تدفع في كل بداية كل 

أول السنة التعاقدية سلفاً وذلك بموجب عقد ايجار مؤرخ بتاريخ 4/6/ 2016 . 
2 - استناداً للبند األول من الشروط الخصوصية من عقد االيجار المذكور أعاله يكون المدعى عليه 
ملزم بدفع زيادة تراكمية عن كل ســنة بواقع ثالثة بالمائة من قيمة االيجار الســنوي والتي بدأت 
بتاريخ 2017/5/1 حيث تكون األجرة السنوية كما يلي -1 تاريخ 2017/5/1 ولغاية تاريخ 2018/4/30 

بواقع (20,600) دوالر أمريكي سنوياً .
 2 - تاريخ 2018/5/1 ولغاية تاريخ 2019/4/30 بواقع (21,218) دوالر أمريكي سنوياً . 

3 - تخلف المدعى عليه عن دفع بدالت االيجار المستحقة عليه عن المأجور المذكور اعاله والموصوف 
أعــاله اعتبــارا من تاريخ 2018/5/1 ولغاية 2019/4/30 وبواقع اثنا عشــرة شــهرا والبالغ قيمتهما 

(21,218) دوالر أمريكي .
4 - الصالحيــة: لمحكمتكم الموقرة صالحية البــت والنظر في هذه الدعوى نظرا لماهيتها ولمكان 

وجود المأجور ضمن منطقة الصالحية .
الطلــب : يلتمــس المدعي مــن محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نســخه عــن الئحة الدعوى 
ومرفقاتها وغب اإلثبات والحكم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به موضوع الدعوى والبالغ 
(21,218) دوالر أمريكي مع تضمين المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة 

القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام .  
مع االحترام

المرفقات :                                                                                       
- صورة عن عقد اإليجار .       

-مبــرزات خطية وبينات شــفوية يحتفظ المدعي بحقه البرازها لحين الحصول عليها واثناء ســير 
الدعوى .

           وكيل المدعي
                                                                                                    المحامي     
                                                                                                  محمود جبران

طلبة من «القدس المفتوحة» يطورون 
سريرا ذكيا لمساعدة المرضى على الحركة

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- نجحت مجموعة 
طلبة من فــرع جامعة القدس المفتوحة في 
بيت لحم، بتطوير ســرير لمساعدة المرضى 
الذين يعانون من صعوبة الحركة، خصوصا 
بعد العمليــات الجراحيــة، أو أولئك المرضى 
الذيــن يعانــون حــاالت فقدان حركــة كامل 

ومتواصل.
وقام الطلبة: إبراهيم عوض اهللا، وأروى أبو 
غياضة، وغدير حمامرة، بتطوير هذا السرير 
في فرع الجامعة ببيت لحم، بإشراف الدكتور 

عبد الرحيم عطاونة.
وقــال الطالــب إبراهيــم عــوض اهللا ان كل 
تكاليف إنتاج الســرير هي من فريق العمل، 
بتوجيهــات مــن مدير فرع الجامعــة في بيت 
لحم علي صالح، الذي دعم الفكرة وكان على 

اطالع دائم بتطوراتها وأسهم في نجاحها.
وأشار عوض اهللا إلى أن المشروع شارك في 
أكثــر من معرض ومنتــدى، منها منتدى في 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وعرضان داخل 
فلسطين، واليوم يشارك في المنتدى الوطني 
الثالث لمنظمة اإلبداع والريادة في فلسطين.

وقــال عبد الرحيــم عطاونة، المشــرف على 
مشروع السرير الذكي: «إن الحاجة لتطوير هذ 
الســرير الذكي جاءت من احتياجات المرضى 

داخــل المستشــفيات، حيث تــم التواصل مع 
مستشــفى بيــت جــاال الحكومــي والجمعية 
العربيــة للـتأهيل في بيــت لحم والبحث عن 
حاجات المرضى، وبناء على توصيات األطباء 
واحتيــاج المرضــى لســرير يحركهــم لمنــع 
اإلصابــة بتقرحــات بعــد العمليــات، فقد تم 
تطوير هذا السرير الذي يحرك جسم المريض 
بشــكل متواصل على مدار الساعة بناء على 

توصيات الطبيب وحاجة المريض للحركة».
وأضاف عطاونة ان إعداد هذا السرير استغرق 
ســنة دراســية، ويهدف إلى تحريك المريض 
الــذي يحتاج إلــى حركة، ألنه فــي حال قيام 
عائلة المريض بتحريكه فهذا قد يعرضه إلى 
أذى. والســرير الذكي الذي تم اختراعه يحدد 
مواصفات حركة المريض وطبيعة حركته من 
قبل الطبيب، إذ يجري إدخال تلك المواصفات 
الحركية إلى الســرير الطبــي بناء على أوامر 
الطبيب، ومن بعد ذلك يقوم السرير بتنفيذها 
أوتوماتيكيا، أمــا إذا احتاج إلى حركات أخرى 

فثمة ميزة لتحريكه يدويا.
وأضاف: «لم يكن بناء السرير بتلك السهولة؛ 
فقد واجهنا صعوبات في توفير القطع الالزمة 
لــه، وهــذا أخذ وقتا طويالً حتــى وصلت إلى 

فلسطين».

وتحبط عملية سرقة أغنام في قلقيلية وتضبط حافلة بحمولة زائدة بالخليل

الشرطة تتلف 10 أجسام مشبوهة في سعير
محافظات- الحيــاة الجديدة- أتلفت 
الشرطة، أمس، 10 أجسام مشبوهة 
تم العثور عليها بعدة مناطق في بلدة 

سعير شمال الخليل.
وذكــــر بيــــان للشرطـة «أنه وبناء 
على عدة بالغات وردت لغرفة عمليات 
شــرطة محافظــة الخليل مــن قبل 
عــدد مــن المواطنين يفيــدون فيها 
بعثورهم على عدة أجسام مشبوهة 
بالقرب من منازلهم، تحركت دورية 
علــى  للوقــوف  للمــكان  الشــرطة 
مالبسات هذه البالغات والتعامل مع 

االجسام المشبوهة».
وأضــاف البيــان، انــه وحيــن وصول 
طواقــم وحــدة هندســة المتفجرات 
ألماكن تواجد االجســام المشبوهة، 
قامــت بإبعــاد المواطنيــن ومعاينة 
االجســام، والتــي تبيــن انهــا عبارة 

عن ســبع قنابل صــوت وقنبلتي غاز 
ومشعل حراري جميعها من مخلفات 
جيش االحتالل، وجرى نقلها والتعامل 

معها واتالفها بشكل آمن.
وناشد البيان المواطنين االنتباه من 
أية اجسام مشبوهة وعدم العبث بها، 
واالتصال على الرقم المجاني لغرفة 
عمليات شرطة الخليل 100، لتتمكن 
الطواقم المختصة من التعامل معها 

بشكل امن ويحافظ على حياتهم.
وأحبطت الشرطة عملية سرقة (17) 
رأســا من المواشــي وألقت القبض 
على الشــخص المشــتبه به بعملية 
الســرقة من داخــل أحد البركســات 
وحظيــرة األغنام فــي بلدة كفر ثلث 

قضاء جنوب شرق قلقيلية.
وذكــر بيــان للشــرطة أن معلومات 
وردت مفادها عزم شــخص الدخول 

ليــال إلــى أحد البركســات فــي بلدة 
كفر ثلث وســرقة عدد من المواشي 
(األغنام) ومباشــرة تحركت قوة من 
المباحث العامة ومركز شــرطة كفر 
ثلث في شــرطة قلقيلية إلى المكان 
لنصب حاجــز بالقرب مــن البركس 
المنــوي الدخــول إليه، وفي ســاعات 
الفجــر حضــرت مركبــة كبيــرة من 
نــوع شــحن مرســيدس (416)، تــم 
إيقــاف المركبــة المذكــور وبحوزته 
األغنام وعددها (17) رأسا من األغنام 

المسروقة.
وأكــد البيــان القــاء القبــض علــى 
المشتبه به وتوقيفه تمهيدا الحالته 
الى النيابة العامة الســتكمال واتخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة بحقه حســب 

األصول.
وضبطت الشرطة أمس حافلة لنقل 

الطالب بحمولة زائدة بلغت 18 طالبا 
وطالبة في مدينة الخليل. 

وذكــــــر بيــــــان للشــرطـة « أنــه 
وأثناء عمل دوريات شــرطة المرور 
فــي شــوارع المدينــة فــي فحص 
المركبات والتأكد من توافر شروط 
السالمة العامة فيها، فقد تم إيقاف 
حافلة لنقــل الطالب لفحصها حيث 
تبيــن انهــا تقل 36 طالبــا وطالبة 
مع العلم أن حمولتها القانونية هي 
لــ 18 راكب أي بحمولة زائدة بلغت 

18 راكبا».
وأضاف البيان أن الشرطة قامت بإنزال 
جميع الطلبة وتأمينهم بحافالت أخرى 
لمدارســهم كمــا تم ضبــط الحافلة 
المخالفــة ومخالفة الســائق واتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية بحقه حسب 

األصول.

«الشيخة فاطمة للتدريب المهني» يتسلم حافلة لصالح ذوي اإلعاقة
الجديدة-  الحيــاة  الخليل-   
تسلم مركز الشيخة فاطمة 
أمــس،  المهنــي،  للتدريــب 
حافلــة للمركــز، تبرعــا من 

عائلة ابو عياش في بلدة بيت 
امر شــمال الخليــل، لصالح 

الطالب من ذوي االعاقة.
وحضر التسليم وكيل التنمية 

والتخطيط في وزارة التنمية 
الديــك،  داوود  االجتماعيــة 
الشــؤون  مديريات  ومــدراء 
االجتماعيــة فــي محافظــة 

الخليل، وعائلة المتبرعة.
وتحــدث نضــال ابــو عياش 
شــقيق المتبرعة، عن حياة 
المرحومــة المتبرعــة نعمة 
ابــو عيــاش وهي مــن ذوي 
اجتماعية،  وناشطة  االعاقة 
لم تؤثر اعاقتها على عطائها 
تبرعــت  حيــث  المتواصــل، 
بحافلــة لنقــل ذوي االعاقة 

الــى مركز الشــيخة فاطمة 
للتدريــب المهني من اماكن 
وصولهم  لتسهيل  مختلفة، 
الــى المركــز للتدريب على 
مهنة تساهم في توفير دخل 
لهم. وأكد الديك اهمية هذا 
التبرع الذي يمكن الكثير من 
الطالب من ذوي االحتياجات 
الخاصة من مواصلة تعلمهم 

ووصولهم الى المركز.
وشــدد الديك، على ضرورة 
مد يد العون من قبل المجتمع 
واهمية  للمؤسسة،  المحلي 

بيــن  المشــترك  لتعــاون  ا
البلديــات والمجتمــع المحلي 
والمؤسسات الخاصة والعامة 
من اجــل النهــوض بالمركز 
نيــة  و لتعا ا لمؤسســات  ا و
يــم  لتقد  ، عيــة  الجتما ا و
افضل خدمــة لذوي االعاقة، 
وتمكينهم من االعتماد على 
انفســهم بتعلم مهنة يمكن 
اتقانها. ويضم مركز الشيخة 
المهنــي،  للتدريــب  فاطمــة 
عــدة اقســام مهنيــة لتعليم 
ذوي االعاقة منها: مشــاغل، 
وتجميــل، ونجــارة، وصيانة 
وخياطــة،  خلويــة،  اجهــزة 
فيهــا  يتــدرب  وخيــزران، 
اكثــر من 50 طالبــا وطالبة، 
اعمارهم ما بين 15 عاما الى 
30 عامــا، ويقــع المركز في 

بلدة بيت امر شمال الخليل.

سفارتنا بالقاهرة تنعى مسؤول الشؤون القنصلية
القاهرة- الحياة الجديدة- نعى سفير دولة فلسطين بالقاهرة 
ومندوبهــا الدائــم لــدى الجامعــة العربية دياب اللــوح، وكافة 
موظفي سفارة ومندوبي فلسطين بالقاهرة، محمد ابو شهال 
مســؤول قسم الشؤون القنصلية الذي وافته المنية أمس عن 
عمــر يناهز الـ49 عاما إثر انتكاســة صحية مفاجأة منذ حوالي 
أسبوعين. وتتقدم السفارة بأصدق التعازي والمواساة إلى آل ابو 
شهال وذوي وأسرة الفقيد؛ سائلين المولى عز وجل أن يتغمده 
بعظيــم عفوه ومغفرتــه ويلهم أهله وزوجتــه وابناءه الصبر 
والسلوان. وعمل أبو شهال عمل في سفارة فلسطين بالقاهرة 
لمدة 27 عاما وشــهد له الجميع بحســن األخالق ونبل التعامل 

والتفاني في العمل واإلخالص للقضية الوطنية.


