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 اخطار تنفيذي  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهلل تاريخ التحرير 
: 21\03\2022 رقم القضية : 9119\2021 سجل تنفيذ 

الى المدين / المحكوم عليه 
-1 شادي زياد محمد براهمه 948186812 – نابلس – طلوزه 

أخبرك بان الدائن / المحكوم له  -1 مازن خليل امين ابو لبن 974430688\ رام اهلل 
قد ابرز لهذه الدائرة شيكات 

تحمل توقيعك / بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ   13000 دوالر امريكي   -       
 المرفق عنها صورة لالطالع 

لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اسبوعين من تاريخ 
هذا االعالم وفقا الحكام المادة )10( من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول ، واذا لم تبادر بذلك فسوف 

تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك .

مأمور التنفيذ  

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهلل في الدعوى رقم الرقم  :2022\65 حقوق 

الى المدعى عليه :
-1 نائل محمد مصطفى تل 963731526 من رام اهلل 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهلل يوم االربعاء 2022\06\22 ،الساعة 9:0 للنظر في دعوى حقوق  
رقم2022\65  و التي اقامها عليك المدعي مهدي أحمد محمد حمدان \ رام اهلل  بدعوى و موضوعها المطالبة 
بمبلغ مالي ،بقيمة 3448 شيقل اسرائيلي – 1955 دوالر امريكي -  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :... 

-1  إن المدعي هو مالك الحساب الجاري رقم 245021 لدى بنك فلسطين
-2 إنك مالك الحساب الجاري رقم 205649 لدى بنك فلسطين

-3  إن المدع��ي كان ق��د كفل��ك في البطاق��ة اإلئتمانية الممنوحة لك من بنك فلس��طين وس��دد بداًل منك 
مبلغًا وقدره ألف وتس��عمائة وخمسة وخمس��ون )1955( دوالر أمريكي ومبلغ ثالثة آالف وأربعمائة وثمانية 

وأربعون شيقل
-4  لقد أثريت ذمتك بهذه المبالغ على حساب المدعي دون وجه حق

-5  لقد تم مطالبتك بهذه المبالغ إال أنك إمتنعت عن السداد دون مبرر قانوني سليم
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى .

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية 
عمال بالمادة )62( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.

واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام اهلل

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهلل   الرقم : 2022\65 حقوق

5/28 د

5/28 د

5/28 د

دولة فلسطني- وزارة األوقاف والشؤون الدينية 

إعــــــالن طرح عطاء رقم )1443/2هـ(
نقل حجاج دولة  فلسطين/ المحافظات 

الشمالية برًا لموسم حج 1443هـ
     تعلن وزارة األوقاف والشؤون الدينية عن طرح عطاء نقل حجاج فلسطين 
/المحافظات الش��مالية إل��ى الديار الحجازية برًا لموس��م حج 1443ه� تبعًا 
للش��روط والمواصفات الموضحة في كراس��ة العطاء ، فعلى شركات الحج 
والعمرة الفلسطينية المسجلة والمعتمدة لدى وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
وش��ركات التأجير والنقل الس��ياحي األردنية والنقل الدولي والمعتمدة لدى 
الجه��ات المختصة األردنية الراغبين بالمش��اركة في العطاء مراجعة وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية � البيرة أو سفارة دولة فلسطين في عمان ، اعتبارًا 
من صباح يوم  االحد /29 /2022/05.من أجل شراء كراسة العطاء مقابل دفع 
مبلغ )300(ثالثمائة دينار أردني غير مستردة تودع في حساب وزارة األوقاف 
والش��ؤون الدينية لدى البنك االسالمي الفلسطيني رقم )1409900/001( 
فرع الماصيون/رام اهلل /فلس��طين على أن ترفق فيشة اإليداع في عرض 

الشركة عند التسليم.
))IBAN: ))PS04PIBC 08361409 9000023100001 

     آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات 
في سفارة دولة فلسطين في عمان هو في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا 
من يوم الثالثاءالموافق2022/6/7موتفتح العروض أمام ممثلي المناقصين 

في سفارة دولة فلسطين في عمان في التاريخ والوقت المحددين .
وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 مالحظة : 
1� أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .

2.ثمن كراسة العطاء )300(ثالثمائة دينار اردني غير مستردة .
3� يجب إرفاق ش��يك بنكي معتمد أو كفال��ة بنكية معتمدة من أحد البنوك 
الفلس��طينية أو األردنية بقيمة )30,000( ثالثون الف دينار اردني )كتأمين 

دخول( ساري المفعول لمدة ستين يومًا من آخر موعد لتقديم العروض .
4� تق��دم األس��عار بالدين��ار األردن��ي فقط وتش��مل جميع أنواع الرس��وم 

والضرائب .
5� لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار .

 وزارة األوقاف والشؤون الدينية 

إعالن قائمة شروط البيع بالنشر في الجريدة صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل في الملف التنفيذي  رقم )2020/9052(

 إلى المحكوم عليهم: وداد وسام عبد الرازق شحادة /عنوانهم: رام اهلل /عين يبرود /قرب المسجد.
والى العموم،،، 

المحكوم له: نبيل رازق / وكيلة المحامي مروان عصفور او من ينوب عنه .
تعل��ن دائرة تنفيذ محكمة بداية رام اهلل وباالس��تناد إلى قرار قاض��ي التنفيذ الصادر بتاريخ 2022/01/24  
عن بيع قطعة األرض رقم 11 حوض 5 من اراضي عين يبرود قضاء رام اهلل بالمزاد العلني بواسطة دائرة 
تنفيذ رام اهلل، حيث طرحت الجهة المحكوم لها للتنفيذ قرار محكمة صلح رام اهلل رقم)2017/2879(  الصادر 
بتاريخ 2019/10/20 والمتضمن ازالة الش��يوع في قطعة األرض رقم 11 حوض 5 من أراضي عين يبرود 
قضاء رام اهلل وبيعه كامال بالمزاد العلني بمعرفة دائرة تنفيذ رام اهلل، وبتاريخ 2021/10/12  تبلغ المحكوم 
علي��ه بالحجز على قطعة األرض المذكورة بالنش��ر والتعليق وااللصاق، وبتاري��خ  2021/08/11  تم اجراء 
وضاعة اليد على قطعة األرض المذكورة، وبتاريخ 2021/12/21  تبلغ المحكوم عليه وضاعة اليد بالنش��ر 
واإللصاق والتعليق، وبتاريخ 2022/01/24  قرر قاضي التنفيذ اعداد قائمة شروط البيع لقطعة األرض التي 

تمت وضاعة اليد عليها، وجاء في تقرير الخبير ما يلي: 
قمت أنا الخبير العقاري والمس��اح المرخص س��مير مطيع عبد اهلل الش��ريف بالكش��ف الحس��ي على العقار 
موضوع ملف التنفيذ وعمل الدراسات واالستشارات الالزمة واإلطالع على المخططات التنظيمية للمنطقة، 

فقد تبين لي ما يلي : 
ملكية العقار:  العقار مس��جل لدى دائرة تس��جيل األراضي التابعة لس��لطة األراضي الفلسطينية. )منطقة 

B حسب اتفاقية أوسلو( .
 القرية : عين يبرود ،    المحافظة : رام اهلل والبيرة    الحوض : 5 شعب النباع،  رقم القطعة : 11،   المساحة 

: 1,078 متر مربع،     نوع األرض : ثلثا هذه القطعة ميري.
موقع العقار: يقع العقار في الجهة الشرقية من البلدة القديمة لقرية عين يبرود ويبعد عن مركزها حوالي 
1,000 متر، إلى الغرب من المسجد الكبير لبلدة عين يبرود بحوالي 250 مترا ، شرق مدرسة البنات بحوالي 

50 مترا.  بين خطي طول 173669 – 173695  وبين خطي عرض 151228 - 151287. 
 تصنيف العقار: يقع العقار ضمن الحدود التنظيمية لقرية عين يبرود و مشمول بمشروعها الهيكلي المصدق 
و مصنف کمنطقة سكن )ب( حيث يسمح بالبناء لخمسة طوابق بنسبة %42 من مساحة األرض الصافية لكل 

طابق، وبارتداد أمامي خمسة أمتار وخلفي أربعة أمتار وجانبي ثالثة أمتار .
أوصاف العقار:  يقع العقار في حي سكني متوسط الكثافة السكانية، وأرض العقار شبه مستطيلة الشكل، 
عليها بناء قديم جدا أقدر عمره بأكثر من ثمانين عاما، وهو مهجور وبحالة س��يئة جدا، يتكون من طابقين 
مس��احة كل منها حوالي 70 متر مربع، وفي الجهة الش��مالية منه مخزن قديم من الباطون مساحته حوالي 
20 مترا مربعا، وعلى الجهة الجنوبية منه آثار بناء متهدم من الحجر المتفكك »حجر سالسل » وحول أرض 
العقار س��ور م��ن الباطون طوله حوالي 88 مت��ر، وعلى أرض العقار بضعة أش��جار متنوعة، وأرض العقار 
منبس��طة وتقع في منطقة متوس��طة االرتفاع ويبلغ ارتفاعها حوالي 795 مترا عن مس��توى س��طح البحر، 
وأرض العقار مش��مولة بكافة الخدمات البلدية والحياتية، يحد أرض العقار من الش��مال والش��رق القطعة 
رقم 10 من ذات الحوض وعليها عدة أبنية س��كنية، ومن الجنوب ش��ارع معبد عرضه 12 مترا، ومن الغرب 

شارع معبد عرضه ثمانية أمتار.
 قيمة العقار:  أقدر س��عر المتر المربع الواحد ألرض العقار موضوع الدعوى على أس��اس مساحتها المسجلة 
ب )100( دينارا أردنيا، شامال ما عليها من بناء وأسوار وغيرها، وعليه يكون القيمة اإلجمالية المقدرة ألرض 
العقار 1,078م2 × 100 دينار = 107,800  مائة وسبعة آالف وثمانمائة دينار أردني. فتكون حصة كل شريك 

في القيمة المقدرة حسب الجدول التالي :- 
القيمة المقدرة بالدينار االردني  اسم الشريك   مقدار الحصص  

32,003 وداد وسام عبد الرازق الشحادة    38   
75,797 نبيل رازق    90   

107,800 المجموع    128   
 وعليه  ستكون جلسة المزاودة  يوم) االربعاء (  الموافق 2022/06/29 الساعة الواحدة ظهرا  في دائرة تنفيذ 
رام اهلل فعلى من يرغب بالشراء التوجه الى دائرة تنفيذ رام اهلل ودفع %10 من قيمة األرض المعروضة للبيع .

مع االحترام ،،،

  مأمور التنفيذ

 مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهلل في الدعوى رقم الرقم  : 118/2020حقوق 

الى المدعى عليه :
-1 مطعم وبرست الطازج من الخليل / -2 رامي فايز محمود عمرو 850659285 من الخليل 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهلل يوم الخميس 2022\06\23  ،الساعة 9:0 للنظر في دعوى حقوق  
رقم 118/2020 و التي اقامها عليك المدعي  ش��ركة االتصاالت الخلوية الفلس��طينية  / رام اهلل بدعوى و 
موضوعها المطالبة بمبلغ مالي ،بقيمة 3723.12 شيقل اسرائيلي -  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :... 

-1 المدعية هي شركة تجارية تعمل في مجال االتصاالت الخلوية .
-2 المدع��ى علي��ه االول بصفته االعتباري��ة ، والمدعى عليه الثاني بصفته الش��خصية وبصفته المفوض 
بالتوقيع عنها ، وحيث ترصد للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره )3723.12( ثالثة االف وس��بعمائة 
وثالثة وعشرون شيقل واثنا عشرة اغورة ، وذلك بموجب اتفاقية بيع وتقديم خدمات جوال وكشف حساب 
فواتير عن بدل مكالمات وثمن اجهزة خلوية صادر من الجهة المدعية  وذلك كاالتي  ، كشف حساب فواتير 

عن االرقام التالية  :- 
 )0599238504( ، )0598103020( ، )0592800098( ، )0592800096( ، )0592535485(

-3 طالبت المدعية المدعى عليها بالمبلغ المذكور  اال ان االخيرة قد  امتنعت عن السداد  دون حق او مسوغ 
مشروع .

-4 لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى . 
 الطلب :- تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليها نسخة عن الئحة هذه  الدعوى ، وغب 
االثبات الحكم بكامل  المبلغ المطالب به وهو )3723.12( ثالثة االف وسبعمائة وثالثة وعشرون شيقل واثنا 
عشرة اغورة. والزام المدعى عليها بدفعه مع الفائدة القانونية وتضمينه للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى .
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية 

عمال بالمادة )62( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.
واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام اهلل

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

 محكمة بداية رام اهلل  دائرة التنفيذ 

محكمة صلح رام اهلل  الرقم : 118/2020حقوق

5/28 د

5/28 د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهلل في الدعوى رقم الرقم  : 1174/2021حقوق 

الى المدعى عليه :
-1 حنين عبد الكريم زهدي مرشود 852000165 من سلفيت 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهلل يوم االثنين 2022\06\27 ،الساعة 9:0 للنظر في دعوى حقوق  
رقم1174/2021 و التي اقامها عليك المدعي  شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  )م.خ.م(/ رام اهلل بدعوى 
و موضوعها المطالبة بمبلغ مالي ،بقيمة 5265.88 شيقل اسرائيلي -  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :... 

-5 المدعية هي شركة تجارية تعمل في مجال االتصاالت الخلوية .
-6 المدعى عليه بصفته الش��خصية ، وحيث ترصد للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره )5265.88( 
خمس��ة االف ومئتان وخمس��ة وس��تون ش��يقل وثمانية وثمانين اغورة . وذلك بموجب اتفاقية بيع وتقديم 
خدمات جوال وكش��ف حس��اب فواتير عن بدل مكالمات وثمن اجهزة خلوية صادر من الجهة المدعية  وذلك 

كاالتي  ، كشف حساب فواتير عن التالية :- 
 )0597071733( ، )0597733633(  ، )0597767883( 

-7 طالبت المدعية المدعى عليه بالمبلغ المذكور  اال انها قد  امتنعت عن السداد  دون حق او مسوغ مشروع .
-8 لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى . 

 الطلب :- تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليها نسخة عن الئحة هذه  الدعوى ، وغب 
االثبات الحكم  بالزام المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع  المبلغ المطالب به وهو )5265.88( خمسة االف 
ومئتان وخمس��ة وس��تون شيقل وثمانية وثمانين اغورة. والزام المدعى عليهما بدفعه مع الفائدة القانونية 

وتضمينه للرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى .

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية 
عمال بالمادة )62( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.

واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام اهلل

 مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهلل في الدعوى رقم الرقم  :532/2019 حقوق 

الى المدعى عليه : -1 شركة الفياض للصناعة والتجارة من جنين 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهلل يوم االثنين 2022\06\27  ،الساعة 9:0 للنظر في دعوى حقوق  
رقم532/2019  و التي اقامها عليك المدعي  ش��ركة االتصاالت الخلوية الفلس��طينية  / رام اهلل  بدعوى و 
موضوعها المطالبة بمبلغ مالي ،بقيمة 1920.99 شيقل اسرائيلي -  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :... 

-9 المدعية هي شركة تجارية تعمل في مجال االتصاالت الخلوية .
-10  المدعى عليها االولى شركة الفياض للصناعة والتجارة بصفته االعتبارية ، والمدعى عليه الثاني بصفته 
الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع والمالك للمدعى عليها االولى وبصفته المستفيد من الخدمات المقدمة 
من قبل المدعية  وحيث ترصد للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ )1920.99( الف وتسعمائة وعشرون شيقل 
وتسعة وتسعون اغورة وذلك بموجب اتفاقية بيع وتقديم خدمات جوال وكشف حساب فواتير عن بدل مكالمات 

وثمن اجهزة خلوية صادر من الجهة المدعية وهو كالتالي   :- 
كش��ف حس��اب فاتورة عن الرقم )0599109677( مبلغ قدره )1920.99( الف وتس��عمائة وعش��رون شيقل 

وتسعة وتسعون اغورة . 
-11 طالبت المدعية المدعى عليهم بالمبلغ المدعى به اال انهم امتنعا عن ذلك دون حق او وجه مشروع .

-12 لهذه المحكمة صالحية النظر والفصل في هذا الدعوى بالنظر لقيمتها ومكان اقامة المدعى عليهم .
 الطلب :- :- تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليهم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 
ودعوتهم للمحاكمة   وغب االثبات الحكم للمدعية بالزام المدعى عليهم  متضامنين متكافلين بدفع المبلغ 
المدعى به  وقدره )1920.99( الف وتس��عمائة وعش��رون ش��يقل وتسعة وتسعون اغورة وتضمين المدعى 

عليهم  الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة .
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى .

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية 
عمال بالمادة )62( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.

واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام اهلل

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهلل  الرقم : 1174/2021حقوق

محكمة صلح رام اهلل  الرقم : 532/2019 حقوق

5/28 د

5/28 د

 مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهلل في الدعوى رقم الرقم  : 1337/2021حقوق 

الى المدعى عليه :
-1 محمد حموده عبد الغني ناصر 403398514 من رام اهلل 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهلل يوم االحد 2022\06\26  ،الساعة 9:0 للنظر في دعوى حقوق  رقم  
1337/2021و التي اقامها عليك المدعي  شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )م.خ.م( / رام اهلل  بدعوى و 
موضوعها المطالبة بمبلغ مالي ،بقيمة  600.33 شيقل اسرائيلي -  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :... 

-13 المدعية هي شركة تجارية تعمل في مجال االتصاالت الخلوية .
-14 المدعى عليه بصفته الش��خصية ، وحيث ترصد للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره )600.33( 
ستمائة شيقل و ثالثة وثالثين اغورة . وذلك بموجب اتفاقية بيع وتقديم خدمات جوال وكشف حساب فواتير 

عن بدل مكالمات وثمن اجهزة خلوية صادر من الجهة المدعية ، وذلك كاالتي  :- 
كشف حساب فاتورة عن الرقم )0597292295( مبلغ وقدره )600.33( ستمائة شيقل و ثالثة وثالثين اغورة . 
-15 طالبت المدعية المدعى عليه بالمبلغ المذكور  اال ان االخير قد  امتنع عن الس��داد  دون حق او مس��وغ 

مشروع .
-16 لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى . 

 الطلب :- تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليه نس��خة عن الئحة هذه  الدعوى ، وغب 
االثب��ات الحكم بكامل  المبلغ المطالب به وقدره )600.33( س��تمائة ش��يقل و ثالث��ة وثالثين اغورة . والزام 

المدعى عليه بدفعه مع الفائدة القانونية وتضمينه للرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى .

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية 
عمال بالمادة )62( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.

واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام اهلل

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهلل  الرقم : 1337/2021حقوق

5/28 د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهلل في الدعوى رقم الرقم  : 2547/2021 حقوق 

الى المدعى عليه :
-2 عامر جمال عبد القادر خياط 942196890 من نابلس 

يقتض��ي حض��ورك الى محكمة صل��ح رام اهلل يوم االربع��اء 29/06/2022 ،الس��اعة 9:0 للنظر في دعوى 
حقوق  رقم  2547/2021 و التي اقامها عليك المدعي  ش��ركة االتصاالت الخلوية الفلس��طينية )م.خ.م(  / 
رام اهلل  بدعوى و موضوعها المطالبة بمبلغ مالي ،بقيمة 17095.42 ش��يقل اس��رائيلي -  وجاء في اسباب 

الئحة الدعوى ما يلي :... 
-1 المدعية هي شركة تجارية تعمل في مجال االتصاالت الخلوية .

-2 المدعى عليها االولى بصفتها االعتبارية والمدعى عليه الثاني بصفته الشخصية وبصفته مالك والمفوض 
بالتوقيع عن المدعى عليها االولى  وحيث ترصد للمدعية في ذمة المدعى عليهما مبلغ وقدره )17095.42(

س��بعة عش��ر الف وخمسة وتسعون شيقال واثنان واربعون اغورة وذلك بموجب اتفاقية بيع وتقديم خدمات 
جوال وكش��ف حس��اب فواتير عن بدل مكالمات وثمن اجهزة خلوية صادر من الجهة المدعية وذلك كاالتي  ، 

كشف حساب فواتير عن االرقام التالية :- 
 )0599370238( ، )0599659050( ، )0599305143(، )0599585404(

-3 طالبت المدعية المدعى عليهما  بالمبلغ المذكور  اال ان االخير قد  امتنع عن الس��داد  دون حق او مس��وغ 
مشروع .

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى .
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية 

عمال بالمادة )62( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.
واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام اهلل

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهلل  الرقم : 2547/2021 حقوق

5/28 د

5/28 د

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنوب الخليل
التاريخ :26-/2022/5

يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة األراضي جنوب الخليل 
السيد / ة:-   بدريه احمد رشيد سويطي 

وذلك بصفة وكيال /عاما/ خاصا/دوريا بموجب الوكالة 
العامة ........................ رقم )339/2022(   ..تاريخ 2022/02/6

الصادر من كاتب عدل  كاتب عدل محكمة صلح دورا                وذلك بمعاملة بيع على أراضي 
 دورا                             حوض رقم 102   حي رقم 2               قطعة رقم   328      

فمن له اعتراض على ذلك علية التقدم  باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول وفقا للقانون .

اسم الموكل )المالك(
اسم الوكيل

عبد الناصر احمد رشيد سويطي
بدريه احمد رشيد سويطي 

 مالحظات :  المشتري:- خضر موسى إبراهيم غنام 

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي جنوب 
اخلليل رقم امللف :18362/ج/2022

5/28 د

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنوب الخليل 
التاريخ :26-/2022/5

يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة األراضي جنوب الخليل 
السيد / ة:-    رامي علي امسلم ارجوب 

وذلك بصفة وكيال /عاما/ خاصا/دوريا بموجب الوكالة 
الخاصة  ........................ رقم )6880/2021(   ..تاريخ 2021/10/28

الصادر من كاتب عدل  محكمة بداية الخليل                وذلك بمعاملة بيع على أراضي 
 دورا  / رابود                            حوض رقم 228            قطعة رقم   39      

فمن له اعتراض على ذلك علية التقدم  باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول وفقا للقانون .

اسم الموكل )المالك(  مصعب  عيسى عبد الحميد الكفراوي
 اسم الوكيل رامي علي امسلم ارجوب 

 مالحظات :  

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي جنوب 
اخلليل رقم امللف :18354/ج/2022

 مسيرة في قلقيلية لرفع العلم الفلسطيني تأكيدا على رمزيته
 قلقيلي��ة- وف��ا- نظم��ت محافظ��ة قلقيلية 
وحرك��ة فتح وبلدية قلقيلية، أمس، مس��يرة 
رفعوا خاللها العلم الفلس��طيني على مدخل 
المحافظ��ة الش��رقي، به��دف إب��راز الهوي��ة 

الفلسطينية وتأكيدا على رمزيته.
وتوجه المشاركون إلى مدخل مدينة قلقيلية، 
ورفعوا العلم الفلس��طيني مؤكدين قدسيته 

حيث ضحى من أجله الشهداء.

ودعا محافظ قلقيلية رافع رواجبة، أبناء شعبنا 
للتصدي ل� »مس��يرة األعالم« االس��تفزازية، 
ورفع العلم الفلس��طيني ف��ي كافة المناطق 
لمواجهة ما يقوم به المستوطنون من أعمال 

عربدة.
وأك��د أمين س��ر إقليم حركة »فت��ح« محمود 
ولوي��ل، أن ه��ذا المُخط��ط »بمثاب��ة برميل 
بارود س��ينفجر ويُش��عل المنطقة بأكملها«، 

داعي��ا أبناء ش��عبنا الى االلتفاف ح��ول العلم 
الفلسطيني، وتنظيم مشاركات شعبية واسعة 
بكافة المحافظات ردا على مس��يرة »اإلعالم« 
االس��تفزازية.  وفي الس��ياق، أطلقت دعوات 
ف��ي كافة المحافظات إل��ى اعتبار اليوم األحد 
»ي��وم العَلم الفلس��طيني«، ورفعه على كل 
بيت وس��احة وش��ارع، وفي كل م��كان خاصة 

بالقدس المحتلة.

 غزة: وقفة احتجاجية ضد مسيرة األعالم اإلسرائيلية في القدس 
غ��زة- الحي��اة الجدي��دة- نفوذ البك��ري- ش��اركت الفعاليات 
الجماهيري��ة والحقوقي��ة في وقف��ة احتجاجي��ة غاضبة أمام 
منظمة اليونس��كو للتنديد بجرائم االحتالل والمطالبة بوقف 
مسيرة األعالم اإلسرائيلية االستيطانية في القدس المحتلة.

وجاءت الوقفة خالل مبادرة شبكات واتحادات وتحالفات المجتمع 
المدن��ي للتندي��د بمؤام��رة االحت��الل ضد المس��جد األقصى 
والقدس العاصمة حيث تم رفع العلم الفلسطيني والشعارات 

التي تطالب بمالحقة إسرائيل في المحافل الدولية.
وأكد منسق شبكة المنظمات األهلية محسن أبو رمضان أهمية 
توسيع حجم المسيرات والرباط والزحف في القدس العاصمة 
ال س��يما أن اسرائيل س��محت مؤخرًا عبر محاكمها العنصرية 

لمجموعات تلمودية متطرفة لتنفيذ مسيرة األعالم العنصرية، 
مش��ددًا على ض��رورة تفعيل الحراك لمنع التقس��يم الزماني 

والمكاني للمسجد األقصى
وقال: إن حكومة إسرائيل تس��ير نحو المشروع اآليديولوجي 
العنصري إلبقاء القدس عاصمة لها وبالتالي فإن عمليات الزحف 
والرباط في المسجد األقصى تشكل السياج الحامي للمسجد 
األقص��ى والمقدس��ات اإلس��المية ومواجهة كاف��ة المحاوالت 
اإلس��رائيلية.  ووجه رمضان رسالة خاصة لمنظمة اليونسكو 
التي اعتبرت في كافة تقاريرها أن ما تقوم به إس��رائيل من 
حفري��ات وأعم��ال في القدس إج��راءات تتنافى م��ع القوانين 
الدولية وان الوقائع أثبتت إسالمية وعروبة وفلسطينية المسجد 

األقصى في حين تقوم إس��رائيل بالتزوير لخدمة المش��روع 
االس��تعماري الصهيون��ي، ما يتطلب تفعيل دور المؤسس��ات 
الدولية ومنها اليونس��كو ومجلس حقوق اإلنس��ان والجنائية 
الدولية لوقف الجرائم اإلس��رائيلية في األرض الفلس��طينية  
وتطرقت رئيس��ة اتحاد المراكز الثقافية يس��رى درويش إلى 
البيان الصادر عن شبكات واتحادات منظمات المجتمع المدني 
حيث تعلن تلك الشبكات واالتحادات عن تنديدها بسماح حكومة 
ومحكمة االحتالل للمتطرفين والمس��توطنين بتنفيذ مسيرة 
األعالم معتبرة أن السماح بذلك يأتي في اطار المؤامرة التي 
يقودها اليمين المتطرف لتغيير معالم المسجد األقصى وانتزاع 

طابعه االسالمي والعربي والفلسطيني.

وش��دد البي��ان عن الوقفة على ضرورة حش��د كاف��ة الطاقات 
واستخدام الوس��ائل الشعبية واالعالمية والقانونية لمواجهة 
ممارس��ات االحتالل التي تهدف الى تصفية القضية الوطنية 
وحرمان الش��عب الفلس��طيني م��ن حقه في تقري��ر المصير 
واقامة الدولة الفلس��طينية وعاصمتها القدس كما شدد على 
ضرورة رفع العلم الفلسطيني فوق مقرات المنظمات األهلية 
والمجتمعي��ة وفي كافة الن��دوات والمؤتمرات والفعاليات التي 
تنظمها المؤسسات الفلسطينية باعتبار ذلك الرد الطبيعي في 
مواجهة العلم االس��رائيلي كما أن العلم الفلسطيني هو جزء 
أصيل من مشروعنا الوطني إلقامة الدولة الفلسطينية ودحر 

االحتالل وتحقيق الحرية والعودة واالستقالل.

 »القدس المفتوحة« تنظم ندوة حول قانون الجرائم اإللكترونية وأخالقيات العمل اإلعالمي في القوانين الفلسطينية
رام اهلل- الحي��اة الجدي��دة- عق��دت كليتا الدراس��ات العليا واإلعالم 
في جامع��ة »القدس المفتوحة«، أمس، ن��دوة حول قانون الجرائم 

اإللكترونية وأخالقيات العمل اإلعالمي في القوانين الفلسطينية.
وحض��ر الندوة أ. د. حس��ني عوض عمي��د الدراس��ات العليا والبحث 
العلمي، وأ. خلود عس��اف رئيس��ة تحرير وكالة األنب��اء والمعلومات 
الفلس��طينية )وف��ا( وعضو األمان��ة العامة في نقاب��ة الصحفيين، 
والعقيد لؤي ارزيقات الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، 
وأ.رش��ا نبهان مدير العالقات العامة في النيابة العامة، وعميد كلية 
اإلعالم في جامعة القدس المفتوحة أ. عمار جمهور، ود. عالء عياش 

المحاضر في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا-كلية اإلعالم.
وأش��ار أ. د. حسني عوض عميد الدراسات العليا والبحث العلمي إلى 
أن ه��ذا اللق��اء العلمي المهم يعقد في إط��ار اهتمام الجامعة بعقد 
لقاءات بين المس��ؤولين والمختصين مع طلبة كلية الدراسات العليا 

إلكسابهم المعرفة المهنية. ونوه إلى أن »القدس المفتوحة« أنشئت 
لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم في الضفة 
وغزة والشتات، مبينًا أن اللقاء يجيء ضمن مساق في ماجستير إدارة 
المؤسس��ات اإلعالمية لمحاولة رب��ط الجانب النظري بالعملي حتى 
يت��م إغناء التخصص، مؤكدًا أهمية موض��وع الندوة كونه يتطرق 

إلى الجرائم اإللكترونية وأخالقيات مهنة اإلعالم. 
وأكد د. عالء عياش المحاضر في عمادة البحث العلمي والدراس��ات 
العليا حرص الجامعة على نقل رسالتها ورؤيتها إلى الجمهور، مشيرًا 
إلى أن كليتي الدراس��ات العليا واإلعالم تحرصان على عقد لقاءات 
المنهجية تعزز الثقافة المهنية وتناقش القوانين الناظمة وعالقتها 
بحرية الرأي والتعبير في فلس��طين من خالل استضافة شخصيات 

لها باع طويل في إدارة العمل اإلعالمي.
واس��تعرضت خلود عساف رئيس��ة تحرير وكالة األنباء والمعلومات 
الفلسطينية )وفا( عضو األمانة العامة لنقابة الصحفيين تاريخ نشأة 
نقابة الصحفيين الفلسطينيين وأدوارها، سواء قبل إنشاء السلطة 

الوطنية أو بعد إنشائها.
وبينت أن نقابة الصحفيين تأسست في القدس المحتلة كإحدى أذرع 
منظمة التحرير لحماية حقوق الصحفيين والدفاع عنهم في مواجهة 
االعتداءات اإلس��رائيلية، منوهة إلى أن النقابة عملت منذ تأسيس 
الس��لطة الوطنية على المس��اهمة ف��ي إقرار جملة م��ن القوانين 
الناظمة لعمل مهنة الصحافة وضمان حرية الرأي والتعبير، باإلضافة 

إلى إدخال تعديالت على قوانين عدة.

وأش��ارت عساف إلى تأثير االنقسام على البيئة التي أحاطت بنقابة 
الصحفيين وشكلت معيقًا وتحديًا للصحفيين في شقي الوطن. 

ولفت��ت إلى إص��دار نقابة الصحفيي��ن مدونة س��لوك مهني تحدد 
األخالقيات الواجب على الصحفيين نهجها واتباعها وتلك التي ينبغي 

تجنبها في ممارستهم المهنية.
وأكدت سعي النقابة إلقرار قانون إعالم عصري يكون ناظمًا للمهنة 
ويحافظ على حقوق الصحفيين، مشيرة إلى أهمية أن تعترف دولة 

فلسطين بالصحافة كمهنة في قوانين الخدمة المدنية.
وأش��ارت إلى أن نقابة الصحفيين تحفظت على بعض بنود قانون 
الجرائ��م اإللكترونية الذي أعلن عنه، كونه��ا تحد من حريات الرأي 
والتعبير، الفتة إلى أهمية إقرار قانون عصري يوائم بين حرية الرأي 
والتعبي��ر من جهة، ويحد في الوق��ت ذاته من الفوضى اإللكترونية 

وآثارها السلبية.
بدوره، تحدث العقيد لؤي ارزيقات الناطق الرس��مي باسم الشرطة 
الفلس��طينية، عن الجهود التي تبذلها الش��رطة لتوفير المعلومات 
الت��ي يحتاجها الصحفيون، مؤكدًا أن الش��رطة تتبع سياس��ة الباب 

المفتوح مع اإلعالم.
ون��وه إلى عدة تجارب خاضتها الش��رطة لتقريب وجهات النظر بين 
المؤسس��ة الش��رطية وبين الصحفيين، مثل إعداد برامج بعنوان« 
الش��رطة في عي��ون الصحفيي��ن« حيث تمت اس��تضافة إعالميين 
لالطالع على حياة الشرطيين وأدوارهم بهدف تقريب وجهات النظر.

ولف��ت ارزيق��ات إلى أن بعض الممارس��ات اإلعالمي��ة التي تخدش 

أخالقيات المهنة مثل نش��ر أسماء أشخاص توفوا أو استشهدوا ولم 
يكونوا فعاًل قد فارقوا الحياة ما يتسبب بمشاكل اجتماعية وعائلية، 
الفتًا إلى خطورة أن ينشر صحفيون معلومات مغلوطة دون التحقق 

من مصادرها وعدم اللهاث وراء السبق الصحفي.
وتط��رق ارزيقات إلى بعض األخطاء التي ارتكبها عناصر في جهاز 
الش��رطة، مش��يرًا إلى أن قي��ادة الجهاز ال تتردد ف��ي تطبيق نظام 
العقوبات تجاه ش��رطيين يرتكبون أخطاء بحق المواطنين، مشيرًا 

إلى متابعة القضايا كافة المتعلقة بشكاوى المواطنين.
وتحدثت رش��ا نبهان مدي��ر العالقات العامة ف��ي النيابة العامة عن 
ض��رورة تفه��م الصحفيين لتوجه��ات النيابة بعدم الخ��روج الدائم 
عبر وس��ائل اإلعالم، مش��يرة إلى أن النيابة العامة لم تنظم خالل 
السنوات الثالث األخيرة سوى مؤتمرين صحفيين للضرورة المهمة، 
يتعلقان بقضيتي رأي عام، هما قصية وفاة إسراء غريب، واستشهاد 

الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وأكدت أن النيابة باعتبارها صاحبة الحق في رفع القضايا الجزائية، 
حريص��ة عل��ى قضايا الرأي الع��ام، لكن إص��دار البيانات الصحفية 
والمعلوم��ات ال يك��ون إال في نط��اق الضرورة وبم��ا ال يمس بأمن 
المجتمع والس��لم األهلي.  وف��ي نهاية الندوة، وجه طلبة تخصص 
اإلدارة اإلعالمية في جامعة القدس المفتوحة أس��ئلة واستفسارات 
للمتحدثي��ن ترك��زت حول قضاي��ا التغطية اإلعالمي��ة والعالقة مع 
المؤسس��ة الشرطية والنيابة العامة، وكذلك مالحظات حول بعض 

السلوكيات لجهاز الشرطة تجاه اإلعالميين والصحفيين.


