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Sunday    19     December    2021 -  No. 9357

البيرة / أعلن أنا فادي مصطفى سالمة عابد عن فقد بطاقة الهوية الشخصية 

التي أجهل رقمها وبداخلها رخصة وكرت نادي الرجاء ممن يجدها تســليمها 

القرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

الخليل / أعلن أنا أسامة يونس عبد الرحمن مسالمة عن فقد بطاقة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 915135172 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

الخليل / أعلن أنا أشرف أحمد اسماعيل عمرو عن فقد بطاقة الهوية الشخصية 

التــي تحمل الرقم 406802892 الرجاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

الخليل / أعلن أنا سوزان اكرم موسى عمرو عن فقد بطاقة الهوية الشخصية 

التــي تحمل الرقم 915136865 الرجاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

الخليل / أعلن أنا محمد موفق عبد اللطيف الهيموني عن فقد بطاقة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 409529153 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

الخليل / أعلن أنا نوال خليل عزت دغامين عن فقد بطاقة الهوية الشخصية 

التــي تحمل الرقم 943286070 الرجاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

الخليل / أعلن أنا بهاء بدر فرحان ابو رجب عن فقد بطاقة الهوية الشخصية 

التــي تحمل الرقم 402589444 الرجاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

الخليــل / أعلــن أنــا قصي عــارف عزمي اســكافي عن فقد بطاقــة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 405534157 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 
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اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شمال رام اهللا السيد حسن وحسام ابناء نايف عبد 

الرحمن علي بواسطة الوكيل الدوري ادم بسام عبد الفتاح شعراوي بموجب وكالة دورية رقم 

2017/24946 بتاريــخ 2017/12/24 الصادرة من كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على 

اراضي برهام حوض رقم 1 قطعة رقم 84 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. 

دائرة االراضي شمال رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد حسن صالح حسن حسن عدل نابلس 

بموجــب الوكالة الخاصةر قــم 2101/2021/19913 بتاريخ 2021/12/12 عدل نابلس وذلك 

بمعاملة بيع على اراضي بزاريا حوض رقم 9 قطعه رقم 42  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. 

اسم الموكل (المالك):  نسيب عبد الرحمن محمد عقل 

اسم الوكيل:  حسن صالح حسن حسن 

دائرة االراضي نابلس  

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد علي عبد الرحيم محمد راضي حنبلي 

بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 2537/صفحة 2021/69 بتاريخ 2021/11/14 الصادرة من 

كاتب عدل سفارة دولة فلسطين - عمان وذلك بمعاملة بيع على ارارضي نابلس حوض رقم 

24074 قطعه رقم 13  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):  خالد وحيد راغب زيد الكيالني 

اسم الوكيل:  علي عبد الرحيم محمد راضي حنبلي 

دائرة االراضي نابلس  

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد فاطمه علي حسن ظاهر بموجب الوكالة 

الخاصة رقم 2082/2021/16178 بتاريخ 2021/10/17 الصادرة من كاتب عدل نابلس وذلك 

بمعاملة بيع على اراضي نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي ياصيد حوض رقم 9 قطعه رقم 

161 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. 

اسم الموكل (المالك):  غسان عبد القادر يوسف المشاقي 

 اسم الوكيل:  فاطمه علي حسن ظاهر 

دائرة االراضي نابلس  

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد امجد سبع عبد الفتاح استيتيه بموجب 

الوكالــة الدورية رقم 2003/2021/711 بتاريــخ 2021/1/17 الصادرة من كاتب عدل نابلس 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي عصيرة الشمالية حوض رقم 5 قطعه رقم 40 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. 

اسم الموكل (المالك):  مرزوق عبد اهللا فايز الشولي 

اسم الوكيل:  امجد سبع عبد الفتاح استيتيه 

دائرة االراضي نابلس  

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد حسن صالح حسن حسن بموجب الوكالة 

الخاصة رقم 2109/2021/20225 بتاريخ 2021/12/16 المعطوفة على الوكالة الدورية سجل 

1914/صفحة 2018/94 ســفارة دولة فلســطين - عمان بتاريخ 2018/7/8 والمعطوفة على 

الوكالة العامة رقم 8955/ القنصلية العامة لدولة فلسطين دبي بتاريخ 2018/6/28 والدورية 

رقم ســجل 1912/صفحة 2018/72 سفارة دولة فلسطين عمان بتاريخ 2018/7/2 الصادرة 

مــن كاتــب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع علــى اراضي برقا حوض رقم 25 قطعه رقم 126 

حــوض رقــم 29 قطعه رقــم 8 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقــدم باعتراض الى دائرة 

االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة 

حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك):  خالد وصالح وعبد الباسط وعبد الهادي وسهير وسوسن وعبير وحكم 

ابناء احمد محمد الدغلس  محمد وفرح ابناء ميمون احمد الدغلس وشوكت محمد عبد العزيز 

الدغلــس ومنيرة نايف عبدالرحيم ســماره محمد امين ومحمود ومهنــد وفدوى وفايزة ونائله 

وفاتن  ابناء حسني محمد الدغلس 

اسم الوكيل:  حسن صالح حسن حسن 

دائرة االراضي نابلس  

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس الســيد حســن صالح حســن حســن بموجب 

الوكالة الخاصة رقم 2109/2021/20225 بتاريخ 2021/12/16 المعطوفة على الوكالة الدورية 

ســجل 1914/صفحة 2018/94 سفارة دولة فلسطين - عمان بتاريخ 2018/7/8 والمعطوفة 

علــى الوكالــة العامة رقم 8955/ القنصلية العامة لدولة فلســطين دبي بتاريخ 2018/6/28 

والدورية رقم ســجل 1912/صفحة 2018/72 سفارة دولة فلسطين عمان بتاريخ 2018/7/2 

الصادرة من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي الناقورة  حوض رقم 2 قطعه 

رقم 3 حوض رقم 3 قطعه رقم 32 حوض رقم 4 قطعه رقم 10 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. 

اسم الموكل (المالك):  خالد وصالح وعبد الباسط وعبد الهادي وسهير وسوسن وعبير وحكم 

ابناء احمد محمد الدغلس  محمد وفرح ابناء ميمون احمد الدغلس وشوكت محمد عبد العزيز 

الدغلــس ومنيرة نايف عبدالرحيم ســماره محمد امين ومحمود ومهنــد وفدوى وفايزة ونائله 

وفاتن  ابناء حسني محمد الدغلس 

اسم الوكيل:  حسن صالح حسن حسن 

دائرة االراضي نابلس  

اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شــمال رام اهللا الســيد عماد صالح احمد ابو ظاهر 

بموجب الوكالة الدورية رقم 2021/26014 بتاريخ 2021/12/12 طليعه احمد صالح وممدوح 

ومحمد ومهند وعفيف وهيثم وهدى وهند ومي وهيفاء ابناء وبنات علي عبد الغني ابو ظاهر 

بواســطة الوكيــل الدوري عماد صالــح احمد ابو ظاهــر بموجب الوكالة رقــم 2021/26014 

بتاريخ 2021/12/12 عدل رام اهللا والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2015/11128 بتاريخ 

2015/6/9 والوكالة العامة رقم 2019/13219 بتاريخ 2019/7/16 والوكالة رقم الخاصة رقم 

2021/22901 بتاريخ 2021/11/2 وجميعها عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي ابو 

شــخيدم حــوض رقم 2 قطعه رقم 2 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):  احمد صالح وممدوح ومحمد ومهند وعفيف وهيثم وهدى وهند ومي 

وهيفاء ابناء علي عبد الغني ابو ظاهر 

اسم الوكيل:  عماد صالح احمد ابو ظاهر 

دائرة االراضي شمال رام اهللا 
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دائرة األراضي يف سلطة األراضي شمال رام اهللا 
رقم امللف: 43292/ج/2021 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي نابلس  
رقم امللف:  43133/ج/2021

دائرة األراضي يف سلطة األراضي نابلس  
رقم امللف:  43306/ج/2021

دائرة األراضي يف سلطة األراضي نابلس  
رقم امللف:  43226/ج/2021

دائرة األراضي يف سلطة األراضي نابلس  
رقم امللف:  43357/ج/2021

دائرة األراضي يف سلطة األراضي نابلس  
رقم امللف:  43348/ج/2021

دائرة األراضي يف سلطة األراضي نابلس  
رقم امللف:  43334/ج/2021

دائرة األراضي يف سلطة األراضي شمال رام اهللا 
رقم امللف:  43247/ج/2021
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اعالن صادر من مراقب الشركات 
يعلن مكتب مراقب الشركات / وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة كسارات 

الغــادة المســاهمة الخصوصيــة المحــدودة المســجلة لدينــا تحــت الرقم 

(562525840) وذلك بخصوص تغير عنوان الشــركة من مدينة القدس / 

الرام الى مدينة بيت لحم / بيت جاال من له اعتراض بهذا الخصوص مراجعة 

مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه .

مراقب الشركات  / طارق المصري 

اعالن تبليغ حكم  بالنشر صادر عن محكمة بداية رام اهللا 
الى المدعى عليهم: 1 - جبريل غســان طايل منصور 854205960 - رام اهللا 2 - رائد هاني 

عامر حسنات 850832916 - الخليل 

اود اعالمك بان محكمة بداية رام اهللا اصدرت ضدك حكم في القضية المدنية رقم 2020/164 

والمقامة عليك من قبل المدعي الخليل، جابر عبد القادر اسماعيل محمد 967577545 - حلحول 

بواسطة المحامي محمد عبد الرحمن عيسى فروخ - الخليل - الشارع الرئيسي. 

وعمال باحكام المادة 193 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 

2001 يجوزلك تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ تبليغك بالنشر وبعكس ذلك 

يصار باالجراءات وفق احكام القانون. 

رئيس قلم حقوق 

محكمة بداية رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن-السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا - الرقم: 2020/164 مدني 

12/18 د

علم وخبر وتبليغ بالنشر في احدى الصحف المحلية  

صادر عن محكمة صلح الخليل  في الدعوى رقم 

2019/1621 حقوق 
هيئة القاضي: حنين شراونة 

الطلب المرتبط في الدعوى - طلب - طلبات حقوقية 2019/257

طالب التبليغ: المحامي احمد عبد الفتاح محمود فطافطة 

المطلوب تبليغه: احمد محي الدين رشدي بالي 905135125 - الخليل - راس الجورة 

االوراق المبلغة: الئحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة القادمة 

الجلسة يوم االثنين الموافق 2022/1/17 الساعة 9:00 

وعمــال بأحــكام 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 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 

دائرة تنفيذ رام اهللا رقم القضية: 2020/6352 سجل تنفيذ 
الى المدين المحكوم عليه: ليث جالل جميل دغش 412550428 - القدس - الجيب 

اخبرك بان الدائن المحكوم له مهند عبد القادر يوسف اعبيد 999823115 - جنين 

قد ابرز لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك بصمتك ومســتحقة االداء بمبلغ 14400 شــيقل 

اســرائيلي لذلك 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 

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

لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

السلطة القضائية

12/18 د

12/18 د

12/18 د

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي الخليل الســيد همام احمد ســليمان القيق 

بموجب الوكالة الدورية غير قابلة للعزل الصادرة عن ســفارة دولة فلسطين في االردن تحت 

رقم سجل 2443 صفحة 2021/57 مؤرخة 2021/6/23 والمصدقة تحت الرقم 1978 بتاريخ 

2021/9/12 وذلــك بمعاملــة بيع القطعة 8/138 من الحوض رقم 34405 من اراضي الخليل 

موقع خلة المغاربة سجل رقم 24 صفحة 99 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه 

الى دائرة التسجيل خالل فترة خمسة ايام عمل من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم 

السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل: رجائي ربحي يوسف النتشة 

اسم الوكيل: همام احمد سليمان القيق 

دائرة تسجيل اراضي الخليل 

محمد قباجة 

اخطار مكتبي 

بدون اجحاف او مساس بالحقوق 
المخطر: شركة القرش التجارية المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني تحت 

رقم 562478123 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها سامي جمعة عيسى قرش. 

وكيله المحامي مندي االسطة - البيرة - عمارة برج الشيخ ط 4. 

المخطر اليه: شــركة ديفيجن للهندســة واالستثمار المســجلة لدى مراقب الشركات في وزارة 

االقتصاد الوطني تحت رقم 562198853. 

2 - منــذر جميل بدر بصفته الشــخصية وبصفته المفوض عن الشــركة ديفيجن للهندســة 

واالستثمار. 

انني اخطركم بما يلي: 

* لقد قمت باعطاء المخطر الشــيك يحمل رقم 20000250 والمستحق بتاريخ 2019/12/25 

والبالغ قيمته 1200 دوالر فقط ال غير الف ومائتان دوالر امريكي فقط ال غير والمسحوب على 

البنك الوطني فرع شارع يافا من الحساب رقم 1003584287. 

1 - عند عرض هذا الشيك على البنك المسحوب عليه تبين انه بدون رصيد و/او الحساب مغلق. 

2 - اننــي اخطرك بضرورة دفع قيمة هذا الشــيك المذكــور اعاله والبالغة قيمته 1200 $ الف 

ومائتان دوالر امريكي فقط ال غير وذلك لي في مكتبي الكائن في البيرة عمارة برج الشيخ ط 

4 - خالل عشرة ايام من تاريخ تبلغكم هذا االخطار وبخالف ذلك سأضطر آسفا لرفع شكوى 

جزائية لدى النيابة العامة من اجل مالحقتكم بالشق الجزائي باالضافة الى المالحقة بالشق 

المدني حســب االصول والقانون مما سوف يكبدكم خســارات ومصاريف انتم بغنى عنها في 

حــال قمتم بالدفع خالل مدة هــذا االخطار باالضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة 

وحتى السداد التام. 

المخطر 

المحامي مندي االسطة 

 اخطار 
المخطرة: كفاية أديب عيسى موسى وعنوانها: رام اهللا، وكيالها المحامي احمد الخطيب و/او 

المحامية احالم نجم مجتمعين او منفردين وعنوانهما رام اهللا - سطح مرحبا - عمارة هاي تيك. 

المخطر اليه: أحمد محمد أحمد حسان حامل هوية رقم 914096193 وعنوانه لغايات التبليغ: 

رام اهللا - بيتونيا. 

الموضوع: اخطار برجوع شيك بقيمة 5.320 خمسة آالف وثالثمائة وعشرون شيقل. 

الئحة وأسباب االخطار 

1 - تعلم أيها المخطر اليك أنك قمت بتحرير شيك مسحوب على بنك االستثمار الفلسطيني 

يحمــل الرقم 30000055 مســتحق االداء بتاريخ 2021/11/15م بقيمة 5.320 خمســة آالف 

وثالثمائة وعشرون شيقل لصالح المخطرة. 

2 - لدى عرض الشيك الموصوف اعاله على البنك المسحوب عليه بنك االستثمار الفلسطيني 

تم اعادة الشيك لعدم كفاية الرصيد. 

3 - تعلم ايها المخطر اليك ان المخطرة قام بمطالبتك مرارا وتكرارا بضرورة دفع قيمة الشيك 

اال انك امتنعت عن الدفع دون وجه حق او مسوغ قانوني. 

4 - ان فعل كهذا يلحق ضررا جسيما بالمخطرة كما انه يشكل جريمة اصدار شيك بدون رصيد 

خالفا ألحكام المادة 421 من قانون العقوبات النافذ وتعديالته حيث يعاقب القانون على هذه 

الجريمة بالحبس و/او الغرامة. 

5 - بناء على ما تقدم فان المخطرة تخطرك بضرورة دفع كامل مبلغ الشيك المستحق بذمتك 

للمخطرة خالل مدة اقصاها عشر ايام من تاريخ االعالن وبخالف ذلك ستضطر المخطرة التخاذ 

االجراءات القانونية والقضائية بحقك الذي سيعرضك للمساءلة القانونية والمتمثلة بالحبس 

و/او الغرامــة باالضافــة الى الزامك بدفع قيمة الشــيك والبالغ 5.320 خمســة آالف وثالثمائة 

وعشرون شيقل باالضافة للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 

وكيال المخطرة 

المحامي أحمد الخطيب و/او المحامية احالم نجم 

 اخطار 
المخطرة: كفاية اديب عيســى موسى وعنوانها: رام اهللا وكيالها المحامي احمد الخطيب و/او 

المحامية احالم نجم مجتمعين او منفردين وعنوانهما رام اهللا - سطح مرحبا - عمارة هاي تيك. 

المخطــر اليه: مــراد فخري ذيب معال حامل هوية رقــم 951021336 وعنوانه لغايات التبليغ: 

رام اهللا - عمارة العسعس. 

الموضوع: اخطار برجوع شيك بقيمة 5.000 خمسة آالف شيقل. 

الئحة واسباب االخطار 

1 - تعلــم أيهــا المخطر اليك انك قمت بتحرير شــيك مســحوب على بنك العقــاري المصري 

العربي يحمل الرقم 30000104 مســتحق االداء بتاريخ 2021/12/10م بقيمة 5000 خمسة 

آالف شيقل لصالح المخطرة. 

2 - لدى عرض الشيك الموصوف اعاله على البنك المسحوب عليه بنك العقاري المصري العربي 

تم اعادة الشيك لعدم كفاية الرصيد. 

3 - تعلم ايها المخطر اليك ان المخطرة قام بمطالبتك مرارا وتكرارا بضرورة دفع قيمة الشيك 

اال انك امتنعت عن الدفع دون وجه حق او مسوغ قانوني. 

4 - ان فعل كهذا يلحق ضررا جسيما بالمخطرة، كما انه يشكل جريمة اصدار شيك بدون رصيد 

خالفا ألحكام المادة 421 من قانون العقوبات النافذ وتعديالته حيث يعاقب القانون على هذه 

الجريمة بالحبس و/او الغرامة. 

5 - بناء على ما تقدم فان المخطرة تخطرك بضرورة دفع كامل مبلغ الشيك المستحق بذمتك 

للمخطرة خالل مدة اقصاها عشر ايام من تاريخ االعالن وبخالف ذلك ستضطر المخطرة التخاذ 

االجرادات القانونية والقضائية بحقك الذي سيعرضك للمساءلة القانونية والمتمثلة بالحبس 

و/او الغرامة باالضافة الى الزامك بدفع قيمة الشيك والبالغ 5000 خمسة االف شيقل باالضافة 

للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 

وكيال المخطرة 

المحامي أحمد الخطيب و/او المحامية احالم نجم 

اعالن واخطار 
بدون اجحاف بالحقوق 

المخطر: عرفات عبد الحي محمود علي - رام اهللا 

وكيله المحامي نهاد طارق رزق اهللا - رام اهللا - عمارة ابو عامر الحواري - ط 3 

جوال 0599298987 

المخطر اليه: اياد غازي محمد ابو النيل 

وعنوانه للتبليغ: بيتونيا - بجانب بلدية بيتونيا 

الموضــوع: اصدار شــيك بدون رصيــد خالفا ألحكام المادة 421 من قانــون العقوبات االردني 

لسنة 1960 وهي على النحو التالي: 

1 - الشيك رقم 30000223 والمسحوب على البنك الوطني - فرع رام اهللا وقيمته 2100 الفان 

ومئة شيقل فقط ال غير ومستحق بتاريخ 2021/11/7. 

2 - الشيك رقم 30000222 والمسحوب على البنك الوطني - فرع رام اهللا وقيمته 2100 الفان 

ومئة شيقل فقط ال غير ومستحق بتاريخ 2021/9/22. 

3 - الشيك رقم 30000221 والمسحوب على البنك الوطني - فرع رام اهللا وقيمته 2100 الفان 

ومئة شيقل فقط ال غير ومستحق بتاريخ 2021/8/9. 

4 - الشيك رقم 30000220 والمسحوب على البنك الوطني - فرع رام اهللا وقيمته 2100 الفان 

ومئة شيقل فقط ال غير ومستحق بتاريخ 2021/6/22. 

نحيطك علما بأن الشيكات المذكورة اعاله والمسحوبة من قبلكم الى المخطر بأنه ولدى عرضها 

في حسابة الخاص اعيدت دون صرف لعدم كفاية الرصيد و/او عدم وجود رصيد. 

لذا (ولعلمك بالمبلغ المترتب في ذمتك) نخطرك بضرورة مراجعتنا في مكتبنا الواقع رام اهللا 

عمارة ابو عامر الحواري ط 3 خالل مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار 

وذلك لتســديد المبلغ المترتب في ذمتكم (بالكامل) وبعكس ذلك ســوف نضطر آسفين لرفع 

االمــر للقضاء مع تضمينكم الرســوم والمصاريف والفوائد القانونية منذ تاريخ االســتحقاق 

واتعاب المحاماة االمر الذي انتم في غنى عنه. 

وكيل المخطر 

المحامي نهاد رزق اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن
12/18 د

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي اخلليل 
رقم امللف: 27/ق/2021 

مذكرة دعوى مستأنف بالنشر  صادرة عن محكمة بداية رام 

اهللا في الدعوى المدنية رقم 2019/437 استئناف حقوق 
الى المستأنف ورثة يسرى عبد الباقي محمد حمدان - القدس - عناتا - مقابل ملحمة الكسواني 

بشارع فرعي 

يقتضي حضورك الى محكمة بداية رام اهللا يوم الثالثاء 2022/1/25 الساعة التاسعة صباحا 

للنظر في الدعوى اســتئناف حقوق رقم 2019/437 والتي اقمتها ضد المســتأنف عليه شركة 

كهرباء محافظة القدس وموضوع االستئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام اهللا 

في الدعوى رقم 2012/1504 والقاضي بالزام المدعى عليها يسرى عبد الباقي محمد حمدان 

بمبلغ وقدره 45197 شيكل لصالح الجهة المدعية شركة كهرباء محافظة القدس وتضمينها 

الرسوم والمصاريف 350 دينار اردني اتعاب محاماة. 

واذا لم تحضر و/او تنيب وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة بداية رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية-الرقم: 2019/437 استئناف حقوق 

12/18 د

 المؤرخ العراقي خزعل الماجدي: فلسطين كانت دوماً مهد الحضارات والتاريخ
رام اهللا- الحياة الجديدة- 

والمــؤرخ  الباحــث  قــال 

الماجدي  خزعــل  العراقي 

إن فلســطين هــي مهــد 

وأن  والتاريخ،  الحضــارات 

الســردية الفلسطينية لو 

أقدم  مــن  ســتبدأ  كتبــت 

العصور إلى يومنا هذا.

جــاء ذلــك خــالل تقديمه 

محاضرة بعنوان «مراجعة 

تاريخية لســكان وثقافات 

من  القديمــة:  فلســطين 

أجل ســردية فلســطينية 

علميــة آثاريــة»،  ضمــن 

تاريــخ  ملتقــى  جلســات 

فلســطين  ت  ا ر حضــا و

تنظمه  الــذي  والمنطقــة 

وزارة الثقافة في العاصمة 

األردنية عمان.

وقدم خزعل سردية أثرية 

القديمة  للمرحلــة  علمية 

حتى مرحلة ظهور اإلسالم، 

متطرقاً لمنهج البحث الذي 

هو منهــج التاريخ اآلثاري 

ما قبــل التاريــخ، ويصل 

البيزنطي،  العصــر  إلــى 

قائــال: إن فلســطين في 

كانت  البرونــزي  العصــر 

عامــرة بالمدن واألســوار 

مــن  وكلهــم  والســكان 

األمورييــن والكنعانييــن 

وهــذه الفتــرة هي مهمة 

جــداً ألنهــا أسســت لهذا 

وثقافة  حضــارة  المــكان 

وشعوباً وأسست لبداياته 

الصحيحة.

الــذي ال يعتمــد علــىِ أية 

مرويات دينية مقدســة أو 

غير مقدسة أو أي مرويات 

حد  على  متواترة  تاريخية 

تعبيره، باإلضافة لتقديم 

رؤيتــه للحقــب التاريخية 

أرض  علــى  مــرت  التــي 

مرورها  موثقاً  فلسطين، 

بأدلــة علميــة، عارضاً ما 

توصل إليه من أبحاث في 

الحضارات التي مرت على 

أرض فلسطين.

لــى  إ خزعــل  وتطــرق 

علمــي  زمنــي  تحقيــب 

القديم  فلســطين  لتاريخ 

الــذي يبــدأ مــن عصــور 

 المالكي يرحب بقرار الجمعية العامة بالسيادة 

الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- رحــب وزير الخارجية 

والمغتربيــن رياض المالكــي، بتصويت الجمعية 

العامــة لألمم المتحــدة على قرار حول الســيادة 

األراضــي  فــي  الفلســطيني  للشــعب  الدائمــة 

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 

وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل، على 

مواردهم الطبيعية.

وأكــد المالكــي، فــي بيــان، أمس، أنه ال ســيادة 

لالحتالل اإلســرائيلي على أرض دولة فلسطين 

أو أي مــن مدنها المحتلــة، وأن التصويت لصالح 

هــذا القــرار يؤكــد حــق شــعبنا وســيادته على 

مــوارده الطبيعيــة، بمــا فيهــا األرض، والميــاه، 

وموارد الطاقة. وطالب إسرائيل، السلطة القائمة 

باالحتالل، بالكف عن استغالل الموارد الطبيعية 

في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

الشــرقية، أو إتالفها أو التســبب فــي ضياعها أو 

استنفادها، وتعريضها للخطر.

كمــا طالــب المجتمــع الدولي بالعمل علــى إلزام 

االحتالل بتنفيــذ القرارات الدولية، وضمان حرية 

استفادة شعبنا الفلسطيني من موارده الطبيعية، 

وحقــه في المطالبــة بالتعويض جراء اســتغالل 

أو  ضياعهــا،  أو  إتالفهــا،  أو  الطبيعيــة،  مــوارده 

اســتنفاذها، أو تعريضهــا للخطر بأي شــكل من 

األشــكال، ووضــع حــد لكافــة أعمال االســتغالل 

واالنتهاك والســرقة لمواردنا الطبيعية، وضرورة 

احتســاب كلفــة االحتــالل غيــر الشــرعي، واثره 

المدمر على التنمية، والتنمية المستدامة للشعب 

الفلسطيني. وتأتي أهمية القرار الذي صوت عليه 

يوم أمس األول الجمعة  156 دولة، فيما عارضته 

7 دول، وامتنعــت 15 دولــة عــن التصويــت، في 

الطلب من األمين العام أن يقدم للجمعية العامة 

في دورتها القادمة تقريراً حول تنفيذ هذا القرار، 

على أن يشمل هذا التقرير األثر التراكمي لقيام 

االحتالل باســتغالل مواردنا الطبيعية، باإلضافة 

الى انه يؤكد على ان ما تقوم به سلطة االحتالل 

من تشييد لجدار الفصل العنصري والمستوطنات 

فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بما في ذلك 

داخل القدس الشرقية، وما حولها، يشكل انتهاكا 

للقانــون الدولي وقــرارات مجلس االمن بما فيها 

2334، وما ورد فيه.

وعبــر المالكــي عن شــكره للدول التــي صوتت 

لصالح القــرار وطالب الدول التي صوتت ضده او 

تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه ان تعمل 

على مراجعة مواقفها، وان تأخذ بعين االعتبار ما 

نصــت عليه القرارات الدوليــة من ضمان وكفالة 

حق شعبنا الفلسطيني الثابت واألبدي في أرضه.

 إعادة انتخاب «القدس المفتوحة» عضواً بمجلس إدارة 
«المنظمة الدولية للفضاء الرقمي المفتوح من أجل المتوسط»

رام اهللا- الحياة الجديدة- انتخبت الهيئة العامة لـ»المنظمة 

الدوليــة للفضــاء الرقمي المفتــوح من أجل المتوســط» 

(e-Omed) جامعــة القــدس المفتوحة، ممثلــة بالدكتور 

المهنــدس عماد الهودلي مســاعد رئيــس جامعة القدس 

المفتوحة لشؤون العالقات العامة والدولية واإلعالم، عضواً 

في مجلس إدارة المنظمة لدورة (2022-2024). 

جــاء ذلك خالل اجتماعات الهيئــة اإلدارية القديمة والهيئة 

العموميــة التي عقــدت على مــدار يومين فــي العاصمة 

الفرنسية باريس. 

وشــارك الدكتور الهودلي في هذه االجتماعات عبر تقنية 

(زووم)، الــذي نقــل للمجتمعيــن خاللهــا دعــم «القدس 

المفتوحة» ممثلة برئيسها أ. د. يونس عمرو، لهذه المنظمة 

وأهدافها وتطلعاتها. 

جديــر بالذكــر أن جامعة القدس المفتوحــة تنتخب للمرة 

الرابعــة علــى التوالــي فــي مجلــس إدارة المنظمــة منذ 

تأسيســها عام 2011م، علماً بأن انتخاب الدكتور الهودلي 

عضواً في هذه المؤسسة يأتي استكماالً لعضوية الجامعة، 

ممثالً برئيسها أ. د. يونس عمرو، الذي جرى انتخابه بإجماع 

الناخبيــن في الدورة األولى عام 2011م في مدينة تولون 

بفرنســا، فيما انتخبــت الجامعة للمــرة الثانية في جامعة 

«مونتبيليه» الفرنسية التي تحتضن مقر الجمعية، وذلك 

في عام 2014م، كما انتخبت للمرة الثالثة في عام 2017 

خالل اجتماعات الهيئة العمومية في جامعة «الكسليك» في 

العاصمة اللبنانية بيروت. 

وضم مجلس اإلدارة الجديد الدكتورة ملكة بلقاضي رئيساً 

ممثلة عن جامعة تونس االفتراضية، وفرانســوا هن نائباً 

للرئيس، وعضوية ممثلين عن جامعات فرنسية وتونسية 

وجزائرية ولبنانية، إلى جانب دولة فلسطين ممثلة بجامعة 

القــدس المفتوحة، علماً بــأن توزيع المناصب على الهيئة 

اإلدارية الجديدة سيجري خالل اجتماع سيعقد بتاريخ -28

2022-3م.  يذكــر أن الدكتــور الهودلي قد شــغل منصب 

نائب رئيس المنظمة لشؤون اإلعالم خالل الدورة الماضية 

 .(2017-2021)

وتهدف «المنظمــة الدولية للفضاء الرقمــي المفتوح من 

أجل المتوسط» (e-OMED) إلى تعزيز وتطوير المحتوى 

الرقمي لمؤسســات التعليم العالــي في دول حوض البحر 

األبيض المتوسط. 

وقال الدكتور الهودلي إن الباب سيبقى مشرعاً أمام جامعات 

دول البحر األبيض المتوســط لالنضمام للمنظمة، مؤكداً 

أن االنضمام لهذه المنظمة الدولية المهمة سيوفر فرصة 

كبيــرة لتبادل الخبــرات في مجال البحــث العلمي وتطوير 

المحتوى الرقمي، وتبادل المقررات اإللكترونية بين جامعات 

دول حــوض البحر المتوســط المشــاركة لتقليــل الفجوة 

الرقمية بين شطري المتوسط (جنوباً وشماالً). 


