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Monday    25     October    2021 -  No. 9302 محليات6

علم وخبر وتبليغ بالنشر صادر عن محكمة بداية الخليل هيئة 

القاضي عيسى اجبور في الدعوى رقم 2020/150 حقوق
طالب التبليغ الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ المحامي عصام عبا 

المطلوب تبليغه ابراهيم اسماعيل سالمة النواجعه 983846742/ يطا الجرفان 

االوراق المبلغة الئحة الدعوى وموعد الجلسة 

الئحة واسباب الدعوى 

 1) المدعي هو شخصية اعتبارية قائمة بموجب القرار النافذ رقم (95) لسنة 1995م الصادر عن السيد رئيس 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية – بتاريخ 14/5/1995م، 

وكذلــك بموجب قانون التأمين رقم (20) لســنة 2005م الذي منح المدعي حــق الرجوع والمطالبة بالمبالغ 

المدفوعة من قبله للمتضررين من حوادث الطرق وذلك وفقاً ألحكام القانون.

 2) بتاريخ 2008/5/10م وفي الريحيه وتحديداً طريق الريحيه ، وحوالي الســاعة الســابعة مســاءاً – وبينما 

كان المدعــى عليــه األول خالد خليل ســالمة نواجعة يقود مركبة تعود ملكيتهــا للمدعى عليه الثاني وهي 

من نوع – فورد عمومي – تاكســي – تحمل لوحة تســجيل فلســطينية (6145530)، وأثناء سفره بالمركبة 

المذكورة أعاله صدم عابر الطريق الطفل عبد الخالق محمود عطية الطوباسي عند قطع الطفل الشارع من 

اليسار إلى اليمين ركضاً سريعاً حسب إتجاه سفر المركبة مما أدى ذلك إلى إصابة الطفل المذكور بإصابات 

جســدية مختلفــة نقل على إثرها إلى المستشــفى األهلي لتلقي العــالج وكل ذلك وفقاً لملخص تفاصيل 

حادث طرق مع جرحى الصادر عن السادة وزارة الداخلية المديرية العامة للشرطة – مديرية شرطة محافظة 

الخليــل – إدارة مــرور الخليــل – بتاريخ 2008/5/17م رقــم (2008/137) المرفق صورة عنه مع الئحة هذه 

الدعوى ويقرأ معها كبند من بنودها. 

3) المركبة المذكورة أعاله والتي كان يقودها المدعى عليه األول تعود ملكيتها وقت وقوع الحادث للمذكور 

أعاله للمدعى عليه الثاني ومسجلة باسمه لدى السادة وزارة النقل والمواصالت – سلطة الترخيص – دائرة 

السير – وذلك وفقاً لرخصة المركبة المرفق صورة عنه مع الئحة هذه الدعوى ويقرأ معها كبند من بنودها.

االستئنافين المدنيين المذكورين أعاله والبالغ مجموعها مبلغ وقدره (79692) شيكل شامالً هذا المبلغ للمبالغ 

المحكوم بها بعملة الدينار بما فيها أتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي بعد تحويل هذه المبالغ إلى عملة 

الشيكل إضافة إلى رسوم التنفيذ ومصاريفه وكل ذلك وفقاً للقضية التنفيذية ذات الرقم المذكور أعاله 

8) كما وتكبد المدعي الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مبلغ وقدره (3400) شيكل بدل 

أتعاب محاماة دفعت من قبل المدعي لوكيله نظير تمثيل المدعي في دعوى التعويضات المذكورة أعاله ليصبح 

بذلك مجموع المبلغ المستحق للصندوق الفلسطيني بذمة المدعى عليهما هو مبلغ وقدره (83092) شيكل.

 9) المدعــى عليــه األول بصفتــه ســائق المركبة العمومي المتســببة بالحادث المدعى بــه موضوع دعوى 

التعويضــات المذكــورة أعاله، والمدعى عليه الثاني بصفته مالك المركبة المذكورة والمتصرف بها ملزمان 

فعالً وقانوناً بدفع المبلغ المدعى به البالغ مقداره (83092) شيكل للمدعي دفعة واحدة وذلك عمال بأحكام 

المادة (175) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م. 

10) طالب المدعي المدعى عليهما مراراً وتكراراً بضرورة دفع المبلغ المدعى به المذكور أعاله والبالغ مقداره 

(83092) شيكل إال أنهما رفضا الدفع دون وجه حق أو سند قانوني سليم .

 الصالحيـــة : - لمحكمتكــم الموقرة صالحية النظر والفصـل في هذه الدعوى مـن حيـث طبيعتهـا وقيمتهـا 

وموضوعها، ومكان إقامـة المدعى عليهما، وعمالً بأحكام القانون النافذ.

 البينـــات : - شــهود – خبــراء – قـــرار صـادر عـن الســـادة مجلــس إدارة المدعي – ملخــص تفاصيل حادث 

« - صــورة مصدقــة عن القضية الحقوقية رقم (2015/750) والحكـم الصـادر فيهـا – صـورة مصـدقة عـن 

الحكـم الصـادر عـن محكمـة إستئناف القدس الموقرة في االستئناف المـدنـي رقـم (750/2015) واالستئناف 

المدني (2015/786) – صـورة مصـدقة عـن القضية التنفيذيـة رقم (6313/2019) – إيصاالت قبض – سندات 

صـرف – وبينـات أخـرى خطيـة وغير خطيـة يحتفظ المـدعي لنفسـه بـالحق في تقديمها حال الحصول عليها 

وأثناء نظر هذه الدعوى أصوالً .

الطلـب

يلتمس المـدعـي مـن مقـام محكمـتكم الموقرة مـع بـالغ االحترام والتقدير تبليغ المدعى عليهمـا نســـخـة 

عـن الئحـة هـذه الـدعوى ومرفقاتها، ودعوتهما للمحاكمة، وغـب اإلثبات الحكـم للمدعي على المدعى عليهما 

متكافلين متضامنين بالمبلغ المدعى به والبـالغ مقداره (83092) شيكل، وإلزام المدعى عليهما متكافلين 

متضامنين بدفع المبلغ المدعى به المذكور أعاله للمدعي دفعـة واحـدة مـع تضمين المدعى عليهما الرسـوم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونيـة مـن تـاريخ المطالبة وحتى السـداد التـام وربـط المبلغ جميعه 

بجدول غالء المعيشة وكل ذلك وفق األصول والقانون.

تحريرا في 2020/2/9موعد الجلسة يوم االثنين الموافق 2021/11/29 الساعة 9:00

وعمــال باحــكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يتوجب عليك 

الحضور الى المحكمة اعاله في الموعد المحدد او ارسال محام عنك وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية 

خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية ويمكنك 

استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس القلم 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

10/24 د

علم وخبر وتبليغ بالنشر صادر عن محكمة بداية بيت لحم هيئة 

القاضي هاني احمد شاهين في الدعوى رقم 2015/366 حقوق
طالب التبليغ المحامي يزن محمود ابراهيم المالح 

المطلوب تبليغه ورثة المدعىعليه فؤاد سعد فرحان ابو جابر جملة/ بيت لحم تقوع  

االوراق المبلغة الئحة الدعوى وموعد الجلسة 

الجلسة يوم االثنين الموافق 2021/11/8 الساعة 9:00

الئحة واسباب الدعوى 

1. المدعى عليه األول بصفته الشــخصية والمدعى عليها الثانية بواســطة مديرها العام والممثل القانوني 

لشركة بيع وصيانة المعدات المسجلة تحت الرقم (56311776) لدى السلطة الوطنية الفلسطيني والمسجلة 

تحــت الرقــم (2260) لدى المملكة االردنية الهاشــمية المختصة بحفر اآلبــار االرتوازية كانا قد أقاما دعوى 

جزائية ضد المدعي تحمل الرقم 2012/317 لدى محكمة صلح بيت لحم الموقرة موضوعها أساءة االئتمان 

خالفا ألحكام المادة 423 من قانون العقوبات النافذ وقد حول المدعي موقوفا من مكان توقيفه لدى الشرطة 

كمتهم للنيابة العامة لغايات التحقيق معه بتهمتي السرقة واساءة االئتمان .

2. المدعــي كان يعمــل اثنــاء تقديم الدعوى الجزائية براتب شــهري مقــداره (3500) دوالر امريكي كمدير 

ضبط ومراقب جودة وحفار متخصص في حفر اآلبار االرتوازية ومراقب جودة في مؤسسة االغاثة والتنمية 

الدولية (Ird) وهي مؤسسة منافسة في أعمالها للمدعى عليه االول وللشركة المدعى عليها الثانية وقد عمل 

ايضا في فترات سابقة كاستشاري حفر ابار ارتوازية ومراقب جودة مكتبية ومدير مشاريع اعادة تاهيل ابار 

ارتوازية و هو من ضمن اشخاص قلة متخصصون يعملون ويتقنون هذا النوع من العمل ال يتجاوز عددهم 

5 أشــخاص في مناطق الســلطة الفلسطينية ولديه خبرة كبيرة تتجاوز الخمسة عشر عاما في هذا المجال 

وله سمعة واسعة ومصداقية وثقة عالية من قبل المؤسسات واألشخاص الذين يتعامل ويتعاقد معهم وأمام 

الجهات المانحة والمؤسسات المختصة التي تمول مشاريع حفر اآلبار االرتوازية في مناطق السلطة الوطنية 

الفلسطينية ويحوز مكانة وظيفية واجتماعية عالية وثقة كبيرة بين الناس وله صورة ممتازة على الصعيد 

الشخصي والمهني في قريته ومجتمعه .

3. ان الدعــوى الجزائيــة التي أقامها المدعى عليه األول والمدعى عليها الثانية بواســطة مديرها العام ضد 

المدعى والمذكورة في البند األول أعاله، قد أضرت معنويا ونفســيا وماديا بالمدعي وتسســببت له بفصله 

، وعدم توظيفة او تشــغيله من قبل أي مؤسســة مانحة أو مؤسســة خاصة أو عامة تعمل في هذا المجال 

وتســببت له ولعائلته بالقلق والضرر النفســي والمعنوي وأضرت بسمعته وسمعة عائلته ومكانته ومهنته 

وأضرت في مصداقيته العالية ومكانته الرفيعة بين الناس وبين مجتمعه ومن يتعاقد معهم وتسببت أيضا 

بفصله من عمله الذي كان يعمل به اثناء تقديم الشكوى المذكورة وعدم موافقة اية جهة تشغيله منذ ذلك 

التاريخ وحتى اليوم وذلك بسبب التشهير به وأعالم كل من له عالقة بعمل المدعي بالشكوى المقدمة ضده 

وبأنه سارق وأساء األمانة مما تسبب في انهيار حياته المهنية واالجتماعية واضر به ضررا ال يزال يعاني منه 

حتى اآلن وكل ذلك دون بينة قانونية أو سبب مشروع ودون أن تثبت أي من التهم المنسوبة للمدعي عليه .

4. منذ تاريخ 2012/1/30 والمدعي يحضر للمحكمة ويمتثل لجلسات المحاكمة مما أدى إلى تغيبه عن عمله 

الذي كان ال يزال يعمل به مما تسبب بفصله من عمله وأدى إلى إلحاق الضرر الجسيم بعمله وسمعته ودخله 

واضر بشخصه ماديا ومعنويا وبسمعته حيث كان يمثل أمام القضاة كمتهم في محكمة بيت لحم وتم توقيفه 

والتحقيق معه لدى مركز شرطة بيت لحم.

5. لقد قام المدعى عليه االول بصفته الشــخصية وبصفته مديرا عاما للشــركة المدعى عليها الثانية وفي 

كل مكان ولدى كافة المؤسســات االجنبية التي كان يعمل معها او يمكن ان يعمل معها المدعي بالتشــهير 

بسمعته وإخبار كل من كان يتعامل بأنه قام بتقديم دعوى جزائية موضوعها اساءة االئتمان والسرقة ضد 

المدعي لإلضرار بسمعته وبعالقاته مع زبائنه وفي مجتمعه مما تسبب في تشويه صورة المدعي وزعزعة 

ثقة زبائنه ومشــغليه والمؤسســات التي تعمل بذات المجال به واصبح يتم رفض طلبات توظيفه من قبل 

المقــار الرئيســة للجهــات المانحة في الدول االجنبية مباشــرة وليس فقط من المؤسســات التي تعمل في 

فلسطين بحجة وجود دعوى اساءة ائتمان وسرقة عليه وكان يتم اعالم المدعي صراحة بذلك مما أثر عليه 

وعلى عمله وعلى نفسيته وسمعته وعائله وابنائه وأضر به سلبا ماديا ومعنويا ومما دفعه للتفكير بالعمل 

خارج البالد او الهجرة وذلك كله بدون سند قانوني او مبرر سليم.

6. بتاريــخ 2015/1/11 ، صــدر الحكم في الدعوى الجزائية المذكورة فــي البند االول أعاله، وكان مضمون 

الحكم براءة المدعي 

من التهمة التي نسبت إليه في الدعوى الجزائية التي أقامها المدعى عليه والتي تحمل الرقم 2012/317

7. أستحق للمدعي في ذمة المدعى عليه عن األضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها المبالغ التالية:

1. مبلغ (1633) دوالر امريكي بدل غياب المدعي عن عمله لحضور جلســات المحاكمة والبالغة 14 جلســة 

بواقع  (116)دوالر امريكي عن كل جلسة حضرها في المحكمة.

 2. مبلغ (1110) دوالر امريكي بدل مصاريف مواصالت وتكاليف حضور للمحكمة ذهابا وايابا في موعد كل 

جلسة بواقع 80 دوالر تعادل 300 شيكل عن كل جلسة علما ان مكان إقامة المدعي في السموع.

 3. مبلغ (200000) دوالر امريكي بدل تضرر سمعة المدعي ومكانته ونفسيته لدى مجتمع العمل الخاص  

به مما تسبب في عدم تمكنه من العمل.

4. مبلغ (1,410,500) دوالر امريكي بدل فقدان الدخل المستقبلي للمدعي وعدم تمكنه من العمل جراء  

تشويه سمعته وجراء الدعوى الجزائية وافعال المدعى عليه وبدل فصل المدعي من عمله جراء ذلك 

5. مبلغ (50000) دوالر امريكي بدل تعويض معنوي جراء مكوث المدعي في السجن ومعاناة التحقيق  

والتهديد  والضرر النفسي والمعنوي بسبب الدعوى الجزائية .

6. مبلغ (1000000) دوالر امريكي بدل ضرر مادي ومعنوي ونفسي للمدعي واسرته وتشوه سمعته وتعطله 

عن العمل ومعاناته النفســية اثناء المحاكمة وبعدها وتشــوه صورته أمام ابناءه وزوجته وبين ابناء قريته 

والتشهير به في وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي وفي مجتمعه

7. مبلغ (3000) دوالر امريكي اتعاب محاماة قام المدعب بدفعها لتمثيله في الدعوى الجزائية 

وبذلك يكون مجموع المبالغ المطالب بها هو 2666243 دوالرا امريكيا .

8. المدعــى عليهمــا و/أو أي منهما ملزمين ومســؤولين عن دفع المبلغ المطالب به للمدعي حســب األصول 

والقانون كونهما تسببا بالضرر المادي والمعنوي والنفسي للمدعي واضرا بسمعته وعمله وصورته وأمام 

عائلتــه ومجتمعــه وفي مجتمعه المهنــي وفقده لعمله وعدم تمكنه من العمل في ذات مجال عمله بســبب 

افعال وشكوى المدعى عليهما.

9. لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى حسب القانون واألصول نظرا لمكان إقامة 

فرع المدعى عليها الثانية ومكان الفعل الضار ومكان اجراءات المحاكمة وقيمة الدعوى

الطلـب

يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليهما نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها ومن ثم 

تعيين يوم للمحاكمة وغـب اإلثبات الحكم على المدعى عليهما و/او أي منهما بدفع المبلغ المدعى به للمدعي 

والبالغ (2666243) مليونين وســتمانة وســتة وســتون الفا ومائتين وثالثة واربعــون دوالرا امريكيا وربط 

هذا المبلغ بجدول غالء المعيشــة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى الســداد التام مع تضمينهما 

مجتمعين و/أو منفردين كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع %20 من المبلغ المحكوم به وفق 

بنود الوكالة الخاصة .

رئيس القلم 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

10/24 د

الخليــل / أعلن أنا بهاء غالب أحمد برادعية عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية 

التــي تحمل الرقــم 859233587 الرجــاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد 
هوية

الخليــل / أعلــن أنا بالل عمــران عبد المعطــي دويك عن فقــد بطاقة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 403881485 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد 
هوية

الخليــل / أعلــن أنا محمد نضــال محمد أمين الجعبري عن فقــد بطاقة الهوية 

الشــخصية التي أجهل رقمها الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر. 

فقد 
هوية

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح

 رام اهللا في الدعوى رقم 2021/949 حقوق 
الى المدعى عليه: محمد احمد يوسف حسن 851273219 من رام اهللا 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم االربعاء 2021/11/10 الساعة 9:00 للنظر في دعوى حقوق 

رقم 2021/949 والتي اقامها عليك المدعي شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة - رام 

اهللا بواســطة وكيلها المحامي احمد عبد الرحمن محمود نمر - رام اهللا مكتب اللوزي والريان للمحاماة رام 

اهللا شــارع االرســال - عمارة المعراج - ط 5 بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي بقيمة 1694 شــيقل 

اسرائيلي وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 

1. المدعية هي شــركة مســاهمة عامة محدودة مسجلة لدى مراقب الشــركات في وزارة االقتصاد الوطني 

الفلسطيني تحت الرقم (563201029) تمارس أعمالها وفق غاياتها المنصوص عليها في عقد تأسيسها. 

2. المدعى عليه مشترك لدى الشركة المدعية ومنتفع بخط الهاتف رقم (2807382) .

3. ترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (1694) شــيقل نتيجة اســتعمال المدعى عليه وانتفاعه بخدمات 

الهاتف المذكور اعاله .

4. غب المحاكمة والثبوت الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (1694) شيقل وتضمينه الرسوم والمصاريف 

وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام . 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل 

خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشــر باحدى الصحــف المحلية عمال بالمادة 62 مــن قانون اصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001. واذا لم تحضر او ترســل وكيال عنك ســوف يتم الســير 

بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا - الرقم: 2021/949 حقوق 

10/24 د

اخطار تنفيذي بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا

 رقم القضية: 2021/9039 سجل تنفيذ 
الى المدين المحكوم عليه: عبد الكريم طاهر عبد الحميد عجاج - رام اهللا - دير جرير  

اخبرك بان الدائن المحكوم له علي عبد الودود علي فراحنة 410410591 قد ابرز لهذه الدائرة قرار محكمة 

بداية رام اهللا رقم 2019/2420 بتاريخ 2021/2/25 لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال 

وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اســبوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ 

الفلســطيني حســب االصول واذا لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

10/24 د

10/24 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد خالد نعمان سليم دويكات وذلك بصفته وكيال عاما 

بموجــب الوكالة العامة رقــم 1905/2019/16604 تاريخ 2019/11/3 والعامــة رقم 1894/2019/14542 

عدل نابلس بتاريخ 2019/9/29 والعامة رقم 1897/2019/15102 عدل نابلس بتاريخ 2019/10/7 وذلك 

بمعاملة بيع على اراضي عصيرة الشمالية حوض رقم 40 قطعة رقم 32 فمن له اعتراض على ذلك عليه 

التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم 

السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اســم الموكل (المالك): ربيحة داود عودة دويكات و(ســالمة وشــاكر وخليل وســعيدوادهم ونسرين وصفاء 

ووفاء ابناء نعمان سليم دويكات 

اسم الوكيل: خالد نعمان سليم دويكات 

دائرة االراضي نابلس  

دولـــــة فلسطيــــن
د 10/24

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
نابلس - رقم امللف: 34576/ج/2021 

10/24 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد امجد سبع عبد الفتاح استيتية وذلك بصفته وكيال 

خاصــا بموجب الوكالة الخاصة رقم 6408/2018/1753 تاريخ 2018/4/29 عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع 

على اراضي بيت وزن حوض رقم 8 قطعة رقم 244 وحوض رقم 8 قطعة رقم 248 فمن له اعتراض على 

ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): صالح طه محمد ابو عيشة 

اسم الوكيل: امجد سبع عبد الفتاح استيتية 

دائرة االراضي نابلس  

دولـــــة فلسطيــــن
د 10/24

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
نابلس - رقم امللف: 34580/ج/2021 

10/24 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيدة تغريد هالل سعيد تميم وذلك بصفته وكيال دوريا 

بموجــب الوكالة الدورية رقــم 16204/2021/2082 تاريــخ 2021/10/17 المعطوفة على الوكالة الخاصة 

رقــم 16159/2021/282 تاريــخ 2021/10/17 المعطوفة على الوكالة العامــة رقم 10671/2018/1774 

تاريــخ 2018/7/24 وذلــك بمعاملة بيع على اراضي عصيرة الشــمالية حوض رقم 22 قطعة رقم 11 فمن 

له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا 

االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اســم المــوكل (المالك): زاهرة عبد الجبار حســن ياســين، محمد رهيب محمد ياســين، عامــر عبد الحكيم 

عارم حمودي 

اسم الوكيل: محمد رهيب محمد ياسين، عامر عبد الحكيم عامر حمودي، تغريد هالل سعيد تميم 

دائرة االراضي نابلس  

دولـــــة فلسطيــــن
د 10/24

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
نابلس - رقم امللف: 34608/ج/2021 

10/24 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس الســيدة هداية عبد الحميد حمدي شــاهد وذلك بصفته 

وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2083/2021/16409 تاريخ 2021/10/20 المعطوفة على الوكالة 

العامة رقم 734/2007/5874 عدل نابلس بتاريخ 2007/6/10 وذلك بمعاملة بيع على اراضي طلوزة حوض 

رقــم 22 قطعــة رقم 19 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتــراض الى دائرة االراضي خالل فترة 

خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): هداية عبد الحميد حمدي شاهد 

اسم الوكيل: عزت صالح عزات عبد الهادي 

دائرة االراضي نابلس  

دولـــــة فلسطيــــن
د 10/24

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
نابلس - رقم امللف: 34615/ج/2021 

10/24 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد فايز حسن محمد صالحات وذلك بصفته وكيال دوريا 

بموجب الوكالة الدورية رقم 2083/2021/16413 تاريخ 2021/10/20 المعطوفة على الوكالة العامة رقم 

745/2007/8165 عــدل نابلــس بتاريخ 2007/8/2 وذلك بمعاملــة بيع على اراضي طلوزة حوض رقم 66 

قطعة رقم 160 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام 

من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اســم الموكل (المالك): هيام حســني مصطفى بدر وفايز وراغب ويحيى ورائد احمد ومحمود وعمر والهام 

وعندليب ونجمة ابناء راتب فايز بدر 

اسم الوكيل: فايز حسن محمد صالحات 

دائرة االراضي نابلس  

دولـــــة فلسطيــــن
د 10/24

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
نابلس - رقم امللف: 34624/ج/2021 

10/24 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس الســيد وليد خالد وليد طوقان وذلك بصفته وكيال دوريا 

بموجــب الوكالة الدوريــة رقم 2024/2021/4737 تاريخ 2021/4/15 المعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 

1687/2017/13390 عــدل نابلــس بتاريخ 2017/9/7 فمن له اعتراض علــى ذلك عليه التقدم باعتراض 

الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الســير بالمعاملة 

حسب االصول ووفقا للقانون. 

اســم الموكل (المالك): صبحي عبد اللطيف شــكري جمعة ومعين محمد عبد الرحمن حمدان وماهر عوض 

يوسف ابو عيشة وهيثم غالب موسى منى واحمد سبع عبد الفتاح استيتية 

اسم الوكيل: وليد خالد وليد طوقان 

دائرة االراضي نابلس  

دولـــــة فلسطيــــن
 10/24

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
نابلس - رقم امللف: 34653/ج/2021 

10/24 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد دياب سميح عبد السالم حجة وذلك بصفته وكيال 

خاصــا بموجــب الوكالة الخاصة رقم 1965/2020/8489 تاريــخ 2020/9/3 الصادرة من كاتب عدل نابلس 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي برقا حوض رقم 29 قطعة رقم 39 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 

باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الســير 

بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): خلود محمد محمود حامد 

اسم الوكيل: دياب سميح عبد السالم حجة 

دائرة االراضي نابلس  

دولـــــة فلسطيــــن
 10/24

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
نابلس - رقم امللف: 34683/ج/2021 

10/24 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد خالد نعمان سليم دويكات وذلك بصفته وكيال عاما 

بموجب الوكالة العامة رقم 16604/2019/1905 تاريخ 2019/11/3 عدل نابلس ورقم 15102/2019/1897 

بتاريخ 2019/1/7 عدل نابلس ورقم 14542/2019/1894 بتاريخ 2019/9/29 عدل نابلس وذلك بمعاملة 

بيع على اراضي عصيرة الشــمالية حوض رقم 39 قطعة رقم 62 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 

باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الســير 

بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اســم الموكل (المالك): ربيحة داود عودة دويكات وســالمة وشاكر وموهوب وخليل وادهم ونسرين وصفاء 

ووفاء ابناء نعمان سليم دويكات 

اسم الوكيل: خالد نعمان سليم دويكات 

دائرة االراضي نابلس  

دولـــــة فلسطيــــن
 10/24

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
نابلس - رقم امللف: 34659/ج/2021 

10/24 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلــن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس الســيد خالد نعمان ســليم دويــكات وذلك بصفته وكيال 

عامــا بموجــب الوكالــة العامــة رقــم 16604/2019/1905 تاريــخ 2019/11/3 عدل نابلــس والعامة رقم 

15102/2019/1897 بتاريخ 2019/10/7 عدل نابلس والعامة رقم 14542/2019/1894 بتاريخ 2019/9/29 

عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي عصيرة الشمالية حوض رقم 39 قطعة رقم 57 فمن له اعتراض 

على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اســم الموكل (المالك): ربيحة داود عودة دويكات وســالمة وشاكر وموهوب وخليل وسعيد وادهم ونسرين 

وصفاء ووفاء ابناء نعمان سليم دويكات 

اسم الوكيل: خالد نعمان سليم دويكات 

دائرة االراضي نابلس  

دولـــــة فلسطيــــن
 10/24

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
نابلس - رقم امللف: 34709/ج/2021 

اخطار تنفيذي بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 

رقم القضية: 2021/5170 سجل تنفيذ 
الى المدين المحكوم عليه: 1 - محالت النخية والكتشبان الذهبي - القدس - كفر عقب 2 - مصطفى عماد 

محمود يعقوب 852455823 - القدس - كفر عقب 

اخبرك بان الدائن المحكوم له شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 562451310 - رام اهللا 

قــد ابــرز لهذه الدائــرة حكم محكمة صلــح رام اهللا 2019/2455 تحمل توقيعك بصمتك ومســتحقة االداء 

بمبلــغ 2111 شــيقل اســرائيلي و50 دينار اردني لذلــك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارســال 

وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اســبوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ 

الفلســطيني حســب االصول واذا لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

10/24 د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

نابلس في الدعوى رقم 2021/767 حقوق 
الى المدعى عليه: اقبال مريم احمد ابراهيم شتيوي من نابلس 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح نابلس يوم االحد 2021/11/21 الســاعة 9:00 للنظر في دعوى حقوق 

رقم 2021/767 والتي اقامها عليك المدعي عالم حســن محمود شــيحا - نابلس بواســطة وكيلها المحامي 

محمد زياد ســالم صيرفي - نابلس - شــارع ســفيان عمارة العقاد ط 1 بدعوى وموضوعها تقسيم االموال 

المشتركة المنقولة وغير المنقولة - ازالة الشيوع. 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل 

خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشــر باحدى الصحــف المحلية عمال بالمادة 62 مــن قانون اصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001. واذا لم تحضر او ترســل وكيال عنك ســوف يتم الســير 

بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس - الرقم: 2021/767 حقوق 

10/24 د

بصمات العضوات في مجالس الهيئات

فلسطين نوباني عضو المجلس البلدي في اللبن الشرقية.. أصغر عضوة هيئة محلية

«القدس المفتوحة» والمديرية العامة 
للشرطة توقعان مذكرة تعاون وتفاهم

رام اهللا- الحياة الجديدة- وقعت جامعة القدس المفتوحة 

والمديرية العامة للشــرطة، أمس، مذكرة تفاهم وتعاون 

بين الجانبين، في المقر العام للشرطة بمدينة رام اهللا. 

وقع المذكرة نيابة عن «القدس المفتوحة» رئيس الجامعة 

أ. د. يونــس عمرو، وعن المديرية العامة للشــرطة اللواء 

يوسف الحلو المدير العام للشرطة الفلسطينية. 

وتتضمــن مذكــرة التفاهم والتعــاون: التبــادل المعرفي 

والتكنولوجي، والبرامج األكاديمية والتدريبية، والدراسات 

واإلحصاءات واألنشــطة، وتطوير الكفــاءات وبناء الكادر، 

وبرامــج الترويج والتثقيف والتوعية، والتشــبيك والتعاون 

وخلق الروابط وفتح قنوات االتصال، والتعاون في تنظيم 

الورش والمؤتمرات، واالستفادة من الخدمات التي تقدمها 

المراكز والمرافق المتخصصة لدى الطرفين. 

كما تشــمل االتفاقية التعاون المشــترك من كال الطرفين 

في مجــال التبادل العلمــي والمعرفي والثقافــي، وتبادل 

الخبرات واالســتفادة المتبادلة من البنية التحتية واإلدارية 

والفنية المتوفرة لدى الطرفين في مجال التدريب وصقل 

المهارات وبناء القدرات. 

وأكــد أ. د. عمــرو أهميــة التكامل بين الجانبيــن من أجل 

تخريج طلبة ذوي كفاءة وخبرة، يتلقون تدريباً في إدارات 

الشرطة ذات العالقة. 

وشدد على أن الجامعة ستعمل على توفير مقاعد دراسية 

لمــن يرغب مــن منتســبي جهاز الشــرطة فــي االلتحاق 

بالمرافــق التعليمية التابعة لها، مــع إعطائهم األفضلية، 

وذلــك وفق شــروط التســجيل والقبول ووفــق اإلمكانات 

المتاحة، وبموجب قوائم توضع فصلياً، وضمن نظام المنح 

والمساعدات المالية القائمة والموازنات المحددة لها. 

وقال: إن مذكرة التفاهم والتعاون تشمل إجراء بحوث علمية 

متخصصــة تلبي احتياجات جهاز الشــرطة فــي المجاالت 

المشتركة وفقاً ألحكام هذه المذكرة. 

وقال اللــواء الحلو، إن االتفاقية تأتي تعزيزاً لروح التعاون 

والتفاهم، وتفعيالً لمبدأ الشــراكة بين الطرفين، وتندرج 

في إطــار عمــل واختصــاص الطرفين في مجــال العمل 

المشترك وتعزيز الخدمات المجتمعية. 

 وأضــاف اللــواء الحلو أن «جامعة القــدس المفتوحة باتت 

مؤسســة أكاديميــة عريقــة علــى المســتويات المحليــة 

واإلقليميــة والدوليــة، وتتوافــر لديهــا خدمــات تعليميــة 

وتدريبية وبحثية وتطويرية واستشارية وتقنية في مجاالت 

ذات صلة بعمل الشرطة، وخاصةً في مجال العمل التقني 

والتأهيل المهني». 

حضــر توقيــع المذكرة من جامعــة القــدس المفتوحة: أ. 

د. مــروان درويش نائب الرئيس للشــؤون اإلدارية، وأ. د. 

محمد شاهين مساعد الرئيس لشؤون الطلبة، ود. م. عماد 

الهودلي مساعد الرئيس لشؤون العالقات العامة والدولية 

واإلعالم، ومدير نقابة العاملين أ. عوض مسحل. فيما حضر 

التوقيع من جانب الشــرطة الفلســطينية: العميد منصور 

خزيمية مدير إدارة الشؤون األكاديمية. 

رام اهللا- الحياة الجديدة- تصادف دخولها للمجلس القروي 

مع انتشــار جائحة كورونا، فلم تكن كتجربة أولى ســهلة 

بالنسبة لها ولكنها كانت تجربة غنية أعطتها فرصة للتعلم، 

ال ســيما في حالة عدم االســتقرار وتطور األحداث والبحث 

عن طرق للتعامل مع الجائحة، والتي من خاللها كانت لها 

أعمالٌ مثمرة وفعالة، فحققت عدة إنجازات خالل العامين 

السابقين.

فلسطين نوباني، من مجلس قروي اللبن الشرقية- جنوب 

نابلس، حاصلة على درجة الماجستير في السياسات العامة 

مــن كوريــا الجنوبية، عملت كمنســقة مشــاريع مع عدة 

مؤسســات مثل مؤسســة إنقاذ الطفل واالتحاد األوروبي، 

وتطرقت لموضوع المشــاركة السياســية للمــرأة. اطلعت 

من خالل هذه التجربة على تجارب العضوات وكيفية عمل 

النســاء واتخاذهن للقــرار، فكان دافعا لهــا لخوض هذه 

ا  التجربة السياسية األولى خاصة أنها شعرت أن هناك إجحافً

بحق المرأة، فدخلت المجلس القروي عن طريق التزكية، 

وكانت ممثلة عن النساء وليس عن العائالت.

استطاعت النوباني بناء شبكة عالقات مع المؤسسات خارج 

البلدة وتنفيذ عدة مشــاريع ومبــادرات، مثل تنفيذ وعمل 

حديقة وفتح مركز للعمل التطوعي. عملت كمنسقة لجنة 

متطوعي الهالل االحمر في قرية اللبن الشــرقية، وتعمل 

علــى تقديم مســاعدات طبيــة والتواجد فــي المواجهات، 

وتقديم التقارير الصحية المختلفة، والتواصل مع المرضى 

في فترة جائحة كورونا. قامت بعمل مسح احتياج مجتمعي، 

ونتيجــة لذلك، تم تحديد احتياجات البلدة وتنفيذ مبادرات 

مع المدارس ورياض األطفال.

ســاعدها كونها طالبة جامعيــة وعلى علم ودراية بالعمل 

على برامج الحاسوب واإلحصاء على حصر هذه االحتياجات، 

إضافة إلى تغيير األرشيف من ورقي إلى إلكتروني، وتوثيق 

كافة أعمال المجلس إلكترونيا، وتفعيل صفحة المجلس 

على « فيســبوك» ونشر كافة األنشطة، كما قامت بإعادة 

تأهيل العيادة الصحية ورياض األطفال، وحاليا يتم العمل 

علــى تأهيل المدارس، وهــذا األمر جعل منها مصدر ثقة 

عند األعضــاء والمجتمع، ما جعلهــم يقصدونها كلما أراد 

أحدهــم طلب أي أمر وعند حــدوث أي خلل أو وجود نقص 

في الخدمات.

كان صغر عمرها واحدا من أبرز التحديات التي واجهتها في 

بداية عملها في المجلس، فكان عمرها ثمانيةَ وعشــرين 

عاما، وهو أمر غير متعارف عليه في المجلس كونها شابة 

يافعة وغير متزوجة، ناهيك عن قلة الثقة بها في البداية، 

والتخــوف من أنها غير قادرة على العمل، إضافة للتحفظ 

بســبب وجود فتــاة صغيرة في مجلس معظــم زواره من 

الشباب. رغم ذلك، كان تواجدها شبه يومي في المجلس 

البلــدي بمــا أن عملها كان إلكترونيــا، فكانت تتابع عملها 

ومجريات عمل المجلس البلدي من حيث الزيارات والمشاريع 

المنفذة، وعند توزيع المهام الهيكلية طلبت أن تكون أمينة 

سر، ما أتاح لها توفير غرفة خاصة بها.

أحــد المعيقات التي واجهتها كانت قلة ثقة الجمهور في 

عمل الهيئة فحتى عند دعوة النساء لحضور أي لقاء كان 

اإلقبال قليالً جدا بحجة أن الهيئة ال تقدم أي شيء مفيد 

للمجتمع، إضافة إلى صعوبة إقناع الشباب والمتطوعين 

في تنفيذ أي نشاط، ولكن تصادف عملها في الهيئة مع 

اســتالمها التنســيق في جمعية الهالل األحمر، مما أتاح 

لها فرصة التعرف على الشــباب، وأصبــح هناك تفاعلٌ 

من قبلهم مع األنشطة، فأصبحت زيارة النساء والشباب 

للمجلــس أمــرا طبيعيا بعــد أن كانت أمرا نــادرا في 

السابق.

كان لبرنامج توجيــه عضوات الهيئات المحلية الذي تنفذه 

وزارة الحكم المحلي «فرصة لها لالطالع واالستماع لتجارب 

العضوات والتحديات المشتركة بينهن من حيث التعامل مع 

المجتمع ونمط تفكيره، وساهمت موجهتها معالي برقاوي 

فــي دعمها وتوجيهها في كيفيــة تطوير أدائها في الهيئة 

المحلية، وساعدتها في التشبيك مع مؤسسات محلية.

 البرنامج ايضا سمح لها بالتعرف على مقترحات ومبادرات 

تــم تنفيذها، فعملت على تطبيقهــا في البلدة مثل فكرة 

التشــجير وزراعة األراضي، وكان للبرنامج دور في زيادة 

معرفتهــا بالقوانيــن وآليــات عمــل المجالــس واألنظمة، 

فأصبحت تتحدث في االجتماعات عن معرفة ومن منطلق 

قوة ومعرفة للحقوق والواجبات كعضو.

وترى فلسطين أن السلبية الوحيدة في هذا البرنامج هي 

تنفيذه إلكترونيا، وأنه سيكون أكثر إفادة لو كان وجاهيا.

حبهــا لتجربة العمل في المجلس القروي ســيجعلها تكرر 

التجربــة مرة أخــرى، وتنصح كل عضو بخــوض التجربة 

قبل المشــاركة، بأن تكون هناك فرصة للدخول في عمل 

المجلس واالطالع على طبيعة العمل، وأن يقرأ الكثير عن 

هذا األمر، ومن المهم عدم رفع سقف التوقعات والحرص 

الدائــم علــى العمــل للمجتمع، ومــن الضــروري الحفاظ 

علــى الثقة بالنفس وثقة المجتمــع وتعزيز فكرة التطوع 

والشراكة في العمل واالبتعاد عن الفردية.

تعتبر النوباني نفســها مدافعة عن حقوق النســاء، وترى 

أن وجــود المرأة مهم وضروري، وأن عليها تحدي وتخطي 

كافة العقبات وإثبــات وجودها على الرغم من الصعوبات 

والعراقيل التي تواجهها العضوات.


