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اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2021/4647 سجل تنفيذ 
الى المدين المحكوم عليه: ختام محمد جفال حمدان 901490565 - رام اهلل - دير عمار - بجانب مدرس��ة 

الوكالة - بيت االستاذ شعبان 
اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - نابلس قد ابرز لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ 5800 
ش��يقل اس��رائيلي لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارس��ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس��بوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس��طيني حسب االصول واذا 

لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2021/7614 سجل تنفيذ 
الى المدين المحكوم عليه: عبد الرحيم وليد عبد اهلل عبد اللطيف 410158752 - رام اهلل - عطارة - بالقرب 

من مدرسة ذكور عطارة - بيت مستقل 
اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - الخليل قد ابرز لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ 1500 
ش��يقل اس��رائيلي لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارس��ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس��بوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس��طيني 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

10/10 د

10/10 د

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2022/123 سجل تنفيذ 

الى المدين المحكوم عليه: عالء عبد الرحمن حسن صالح 921515540 - رام اهلل - عارورة 
اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - رام اهلل ق��د اب��رز له��ذه الدائ��رة كمبياالت تحم��ل توقيعك بصمتك ومس��تحقة االداء بمبلغ 
2000 ش��يقل اس��رائيلي 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 باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2022/2119 سجل تنفيذ 

الى المدين المحكوم عليه: جميل بسيم محمد قطيري 411888548 - رام اهلل - عطارة 
اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - رام اهلل قد ابرز لهذه الدائرة شيكات تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ 600 شيقل 
اسرائيلي 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 باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

السلطة القضائية

10/10 د

10/10 د

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2021/12814 سجل تنفيذ 

الى المدين المحكوم عليه: هاشم احمد حسن نوارة 988360269 - رام اهلل - المزرعة الغربية 
اخبرك بان الدائن المحكوم له شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت - رام اهلل قد ابرز لهذه الدائرة 
كمبيالة تحمل توقيعك بصمتك ومس��تحقة االداء بمبلغ 750 ش��يقل اسرائيلي 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 الفلس��طيني حس��ب االصول واذا لم تبادر بذلك فس��وف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات 

التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2021/12812 سجل تنفيذ 

الى المدين المحكوم عليه: غسان حسن حسني مغامس 936501915 - رام اهلل - الجلزون 
اخبرك بان الدائن المحكوم له شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت - رام اهلل قد ابرز لهذه الدائرة 
كمبيالة تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ 1000 شيقل اسرائيلي 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 الفلس��طيني حس��ب االصول واذا لم تبادر بذلك فس��وف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات 

التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

السلطة القضائية

10/10 د

10/10 د

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2020/8497 سجل تنفيذ 

الى المدين المحكوم عليه: كوثر احمد عبد الرحمن ابو ذياب 946929809 - رام اهلل - ضاحية الغدير 
اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - جنين قد ابرز لهذه الدائرة ش��يكات تحمل توقيعك بصمتك ومس��تحقة االداء بمبلغ 11252 
ش��يقل اس��رائيلي لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارس��ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس��بوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس��طيني حسب االصول واذا 

لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2021/2493 سجل تنفيذ 

الى المدين المحكوم عليه: س��امر حس��ام الدين عبد الرحمن القيمري - رام اهلل - دوار التش��ريعي - عمارة 
القلعة - مطعم كاستل 

اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - جنين قد ابرز لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك بصمتك ومس��تحقة االداء بمبلغ 1800 
ش��يقل اس��رائيلي لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارس��ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس��بوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس��طيني 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

10/10 د

10/10 د

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2022/670 سجل تنفيذ 

الى المدين المحكوم عليه: ايهم محمد خالد حسين فراج 411575129 - رام اهلل - كفر مالك - اول البلد - قبل 
محطة الوقود اول البلد - منزل شخصي 

اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - رام اهلل ق��د اب��رز له��ذه الدائ��رة كمبياالت تحم��ل توقيعك بصمتك ومس��تحقة االداء بمبلغ 
2220 ش��يقل اس��رائيلي 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 باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2020/8487 سجل تنفيذ 

الى المدين المحكوم عليه: محمد يوسف نمر تميمي 410237754 - رام اهلل - مكتب اقليم فتح 
اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - جنين قد ابرز لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقعيك بصمتك ومس��تحقة االداء بمبلغ 1400 
ش��يقل اس��رائيلي لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارس��ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس��بوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس��طيني 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

10/10 د

10/10 د

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2020/7470 سجل تنفيذ 

الى المدين المحكوم عليه: اسماء اسماعيل عبودة القديري 905451811 - رام اهلل - البيرة - مقابل جريدة 
الحياة - الجمعية الفلسطينية للتنمية 

اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - جنين قد ابرز لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك بصمتك ومس��تحقة االداء بمبلغ 7000 
ش��يقل اس��رائيلي لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارس��ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس��بوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس��طيني حسب االصول واذا 

لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2021/3198 سجل تنفيذ 

الى المدين المحكوم عليه: محمد خالد محمد حمارشة 901858456 - رام اهلل - الطيرة - الشارع الرئيسي 
- يعمل لدى مطعم النينو 

اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - نابلس قد ابرز لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك بصمتك ومس��تحقة االداء بمبلغ 689 
ش��يقل اس��رائيلي لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارس��ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس��بوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس��طيني 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

10/10 د

10/10 د

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2021/2796 سجل تنفيذ 
الى المدين المحكوم عليه: اسماعيل محمد اسماعيل ابو غالي 853242303 - جنين - شارع عز الدين القسام 
اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - نابل��س ق��د اب��رز لهذه الدائ��رة كمبياالت تحم��ل توقيعك بصمتك ومس��تحقة االداء بمبلغ 
16000 شيقل اسرائيلي 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 باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2021/3738 سجل تنفيذ 

الى المدين المحكوم عليه: محمد احمد سالم ابو عوض 941170367 - اريحا 
اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - نابلس قد ابرز لهذه الدائرة ش��يكات تحمل توقيعك بصمتك ومس��تحقة االداء بمبلغ 2600 
ش��يقل اس��رائيلي لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارس��ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس��بوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس��طيني حسب االصول واذا 

لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــندولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائيةالسلطة القضائية

10/10 د10/10 د

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2020/8491 سجل تنفيذ 

ال��ى المدي��ن المحك��وم عليه: محمد ممدوح فوزي تني��رة 400050944 - رام اهلل - بيتونيا - ش��ركة الفداء 
لقطع غيار السيارات 

اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - جنين قد ابرز لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك بصمتك ومس��تحقة االداء بمبلغ 3000 
ش��يقل اس��رائيلي لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارس��ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس��بوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس��طيني حسب االصول واذا 

لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهلل رقم القضية: 2021/8548 سجل تنفيذ 

ال��ى المدين المحكوم عليه: اس��امة محمد ربي��ع حمدان 960243525 - رام اهلل - ش��ارع القدس رام اهلل - 
بجانب مشتل قلقيلية 

اخبرك بان الدائن المحكوم له ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
562601328 - جنين قد ابرز لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك بصمتك ومس��تحقة االداء بمبلغ 2600 
ش��يقل اس��رائيلي لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارس��ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس��بوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس��طيني حسب االصول واذا 

لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

دولـــــة فلسطيــــنمأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

السلطة القضائية

10/10 د

10/10 د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهلل في الدعوى رقم 2021/2504 حقوق 

ال��ى المدع��ى عليه: ابراهيم حاتم ابراهيم ناص��ر 851574681 من رام اهلل يقتضي حضورك الى محكمة 
صلح رام اهلل يوم االربعاء 2022/11/2 الساعة 9:00 للنظر في دعوى حقوق رقم 2021/2504 والتي اقامها 
عليك المدعي شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة - رام اهلل بدعوى 

وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي بقيمة 394 شيقل اسرائيلي. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل المدة القانونية من اليوم التالي لتاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهلل 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهلل في الدعوى رقم 2022/628 حقوق 

الى المدعى عليه: محمد سفيان رفيق مقدادي 948351523 من رام اهلل يقتضي حضورك الى محكمة صلح 
رام اهلل يوم االثنين 2022/11/14 الساعة 9:00 للنظر في دعوى حقوق رقم 2022/628 والتي اقامها عليك 
المدعي شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت - رام اهلل بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي 

بقيمة 670 شيقل اسرائيلي وذلك عن استخدام الهاتف الخلوي رقم 0569434071. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل المدة القانونية من اليوم التالي لتاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهلل 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهلل في الدعوى رقم 2022/1373 حقوق 

ال��ى المدع��ى عليه: خالد احمد محمد مرب��وع 914112420 من رام اهلل يقتضي حضورك الى محكمة صلح 
رام اهلل ي��وم الثالث��اء 2022/11/8 الس��اعة 9:00 للنظر في دعوى حقوق رق��م 2022/1373 والتي اقامها 
علي��ك المدع��ي ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية لالتص��االت المس��اهمة العامة المح��دودة - نابلس 
بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي بقيمة 2979 ش��يقل اس��رائيلي وذلك بدل استخدام ارقام الخدمة 

0569303327، 0568303327 استنادا للتعهد الموقع بتاريخ 2011/6/13. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل المدة القانونية من اليوم التالي لتاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهلل 

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

 محكمة صلح رام اهلل  الرقم: 2021/2504 حقوق 

محكمة صلح رام اهلل  الرقم: 2022/628 حقوق 

محكمة صلح رام اهلل  الرقم: 2022/1373 حقوق 

10/10 د

10/10 د

10/10 د

اعالن تبليغ بالنشر 
المخطر اليه حسام ابراهيم محمد عبد الرحيم 

العنوان البيرة الشرفة سطح مرحبا خلف اتحاد لجان المرأة مقابل شركة دلة البركة.
تنفي��ذا لقرار س��عادة رئي��س محكمة بداية رام اهلل الص��ادر بتاريخ 2022/10/3 القاضي تبليغكم نس��خة 
عن االخطار العدلي 2022/15839 عدل رام اهلل وذلك بواس��طة النش��ر في احدى الصحف المحلية الصادرة 

في الوطن.
وهذا نصه:

المخط����رة - ريم���ا ب�ولص جريس ج�ريس من رام اهلل وحامله هوي�ه ره�م )988310447( بصفتي وكيال 
خاصا ع�ن ك�ل م�ن فاطم�ه حس���ن عبداهلل يبرودي وعبدالل�ه حس���ن عبدالل�ه يبرودي وانور حسن عبد اهلل 
ب���رودي ومع�زه حس��ن عبد اهلل يب��رودي بموجب الوكال���ة الخاص�ة الص�ادره م�ن القنصلي��ة العام�ه لدولة 
فلس��طين دب�ي - االمارات العربي�ة والمصادق عليه�ا من وزارة العدل لدى الس��لطة الوطنية الفلس��طينيه 

تحت رقم )5772( بتاريخ 18/9/2018
عنوانها للتبليغ : - رام اهلل - شارع الماصيون – عمارة االماني – عين منجد ، 

المخطر اليه:- حسام ابراهيم محمد عبد الرحيم من رام اهلل
وعنوانه للتبليغ: - البيرة - الشرفة شارع سطح مرحبا – خلف اتحاد لجان المرأة مقابل شركة دلة البركة

إلى المخطر اليه:
حي�ث انك مستأجر بي�ت مس��تقل الواق�ع على قطع�ة االرض رق�م )3( م�ن ال�ح�وض رق�م )28( ح�ي الش�عب 
االحم��ر رق��م )13( من اراض�ي مدين�ة البي�رة وذل�ك لق�اء ب�دل اج�رة س��نوية مقدارها )84( اربع�ه وثمانون 

دينار ارتن�ي تدفع شهريا في بداي�ه ك�ل شهر
1. وحي��ث ان��ك تخلفت عن دف��ع األجرة المس��تحقة عليك بخصوص البي��ت الموصوف اعالء عن الس��نوات 
)2019+2020*2021( باالضافة من سنه 2022 شهر 8 والبالغ مجموعها )308( ثالثمائه وثمانيه دينار اردني 

باالضافه الى ضربية المعارف والبالغه )896( ثمانمائه وسته وتسعون دينار أردني.
2. وحي�ث أن تخلف�ك ع�ن تسديد م�ا ترتب بذمتك م�ن ب�دل االج�ارة و ضربيه المعارف ومخالفت�ك الحك�ام 
ق�ان���ون المالكي��ن والمس��تأجرين االم�ر ال�ذي يعرضك��م للتخلي�ة م�ن الم�اجور مح���ل االخطار وذلك رغ�م 

م�ط�البتي المتكررة لك�م بضرورة دف�ع ما استحق بذمتكم ورفضكم الدفع دون مبرر او مسوغ قانوني.
3. وعليه فإنني أخطرك بضرورة دفع وتسديد بدل اإلجارة المستحق بذمتك والبالغ )308( ثالثمائه وثمانيه 
دينار اردني باالضافة إلى ضريبة المعارف والبالغه )896( ثمانمانه وسله وتسعون دينار اردني خالل المده 
القانونيه ويعكس ذلك فإنني سوف اكون مضطر السير في اإلجراءات القانونية بحقكم وإقامة دعوى تخلية 
ضدكم وتخليتكم من المأجور محل اإلخطار وإلزامك بتسليمه للمالك خاليا من الشواغل والشاغلين إضافة 
إل��ى إلزامكم بدفع المبالغ المذكورة أعاله والرس��وم والمصاريف علم��ا إن قيامك بأداء المبلغ المطالب به ال 
يعني بصورة من الصور عدم احقيتي او تنازلي عن اي حق يخولني إياه القانون التخاذ أي اجراء او اقامة اية 

دعوى راجيا من السيد كاتب عدل رام اهلل المحترم تبليغكم نسخة عن هذا اإلخطار.
المخطرة

كاتب عدل رام اهلل/ بسام نصار

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهلل - كاتب عدل رام اهلل

10/10 د

10/9 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهلل
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي ش��مال رام اهلل الس��يد مصطفى محمد س��ليمان زايد بواس��طة 
الوكيل الخاص وسام محمد حسن بواطنة بموجب الوكالة الخاصة رقم 2022/21754 بتاريخ 2022/9/15 
تصدي��ق ع��دل رام اهلل الصادرة من كاتب ع��دل رام اهلل وذلك بمعاملة بيع على اراضي عجول حوض رقم 

7 قطعة رقم 53 وقطعة رقم 54
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة االراضي  خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

دائرة االراضي شمال رام اهلل

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي شمال رام اهلل
رقم امللف 37625/ج/2022

»القدس المفتوحة« تفتتح مختبر الطفولة المبكرة في فرع بيت لحم
ة  لحي��ا ا  - لح��م بي��ت 
الجديدة- افتتحت »القدس 
المفتوح��ة«، أمس، مختبر 
الطفول��ة المبك��رة بف��رع 

الجامعة في بيت لحم. 
وجاء المختبر ضمن مشروع 
تعزيز التعليم والرعاية في 
مرحل��ة الطفول��ة المبكرة 
في فلسطين، الممول من 
برنام��ج »إيراس��موس« - 
ال��ذي  االتح��اد األوروب��ي، 
الق��دس  جامع��ة  تق��وده 
بالتع��اون م��ع  المفتوح��ة 
وزارت��ي التربي��ة والتعليم 
والتنمية االجتماعية، وثالث 
جامعات فلسطينية، وستة 

شركاء من أوروبا. 
ويأت��ي افتتاح مركز تعزيز 
المبكرة  رعاي��ة الطفول��ة 
بصفت��ه ثاني مرك��ز يتم 
افتتاح��ه ضمن المش��روع 
م��ن أص��ل خمس��ة، بع��د 
افتتاح مركز في كلية األمة 
الجامعية بالق��دس، إحدى 

الشركاء في المشروع. 
وقال رئي��س الجامعة أ. د. 
س��مير النجدي: »إن جامعة 
الق��دس المفتوح��ة تعمل 
م��ن أج��ل خدم��ة المجتمع 
ف��ي مج��ال  الفلس��طيني 
الطف��ل  حق��وق  تعزي��ز 
عب��ر تقدي��م تخصص��ات 
علمية تس��هم ف��ي تخريج 
ه��ذا  ف��ي  متخصصي��ن 
المجال، بما يضمن تحقيق 
العدال��ة والمس��اواة وح��ل 
أية مش��اكل تواج��ه قطاع 

الطفولة المبكرة«. 
وأضاف أن المشروع الممول 
م��ن »أيراس��موس« ج��اء 
نتيج��ة جه��ود كبي��رة من 
طواق��م أكاديمي��ة وفني��ة 
ف��ي الجامعة، الذين »نعتز 
ومس��ؤوليتهم  بدوره��م 

في س��ياق تعزيز وتطوير 
ق��درات الطواق��م العاملة 
ف��ي الجامعات وال��وزارات 
بالتع��اون مع المؤسس��ات 
العاملة في قطاع الطفولة 
المبكرة، وتطوي��ر قدرات 
ل  خ��ال م��ن  ملي��ن  لعا ا
لمهني��ة  ا ت  م��ا بلو لد ا
 ، مخصص��ة ت  يب��ا ر تد و
ني��ن  ا لقو ا ي��ر  تطو و
واالس��تراتيجيات الخاص��ة 
بقط��اع الطفولة المبكرة، 

الوع��ي بأهمي��ة  وزي��ادة 
ه��ذا القط��اع، وبض��رورة 
وضعه على رأس أولويات 
الحكوم��ة«. ووجه رئيس 
الجامعة ش��كره للش��ركاء 

في هذا اإلنجاز. 
المش��روع  كم��ا يتضم��ن 
أعض��اء  ق��درات  تعزي��ز 
ف��ي  التدريس��ية  الهيئ��ة 
المبكرة  قط��اع الطفول��ة 
ف��ي فلس��طين، وتطوي��ر 
مقرري��ن في��ه م��ن خالل 

التعلي��م المدمج، وتطوير 
ف��ي  مهنيي��ن  دبلومي��ن 

الطفولة المبكرة. 
وحض��ر االفتتاح مس��اعد 
رئيس الجامعة أ. د. محمد 
ف��رع  ومدي��ر  الطيط��ي، 
بيت لح��م د. محمد ذويب، 
ورئيس فريق المشروع د. 

إياد أبو بكر، وعميد شؤون 
الطلبة د. س��المة س��الم، 
العالق��ات  دائ��رة  ومدي��ر 
العامة والدولي��ة واإلعالم 
عوض مس��حل، ومنسقة 
المش��روع بيان الشوبكي، 
لتعلي��م  ا ك��ز  مر م��ن  و

المستمر لينا اشتية.

تخريج فوج الشهيدة شيرين أبو عاقلة 
لمدرس��ة الدبكة في الزبابدة

جنين- الحي��اة الجديدة- احتفل في بلدة 
الزباب��دة جن��وب جني��ن بتخري��ج الفوج 
الثاني فوج الش��هيدة ش��رين أبو عاقلة 
لمدرسة الدبكة في فرقة الزبابدة للدبكة 
والفنون الشعبية على هامش االحتفال 
بأس��بوع الت��راث الفلس��طيني، بحضور 
محاف��ظ جنين اللواء أك��رم الرجوب ود. 
صب��ري صي��دم نائ��ب أمين س��ر اللجنة 
المركزي��ة لحرك��ة فتح، ونزي��ه الخليل 
مدير عام مؤسسة نزيه الخليل الخيرية  
الراع��ي والمم��ول للفرق��ة، وعفيف حنا 
رئيس بلدية الزبابدة وشرطة الزبابدة، 
ورجال الدين وممثلي الهيئات ومؤسسات 
المجتم��ع المحلي ومجموع��ة كبيرة من 

الضي��وف واألهالي ف��ي البلدة في قاعة 
أبو سليم لألفراح.

وبدء االحتفال بالسالم الوطني الفلسطيني 
ودقيق��ة صمت ح��دادا على أرواح ش��هداء 
الثورة الفلسطينية حيث ألقى اللواء الرجوب 
وصيدم كلمتين، أكدا خاللها على ضرورة 
الحف��اظ عل��ى تراثن��ا الوطن��ي وان هذه 
األجيال الشابة س��تحمل رسالتنا الوطنية 
والثقافي��ة وتنقلها لألجي��ال القادمة حيث 
فلسطين ستبقى في قلوبنا وعقولنا لألبد.
ومن ثم تم تقديم عدة لوحات فنية وتراثية 
قبل أن يتم تسليم شهادات التخريج ل� )80( 
طالب��ا وطالبة بعد أن أبدع��وا في اللوحات 

الفنية التي قدموها. 

»الخارجية«: نتابع أوضاع السفارة والجالية 
والطلبة في اوكرانيا على مدار الساعة

رام اهلل- الحياة الجديدة- قال المستش��ار 
السياس��ي لوزي��ر الخارجي��ة والمغتربي��ن 
السفير أحمد الديك، إن المتابعة متواصلة 
من أجل االطمئنان على أوضاع سفارة دولة 
فلسطين والجالية والطلبة في أوكرانيا على 

مدار الساعة.
وأوض��ح الديك خالل اتص��ال هاتفي أجراه 

مع س��فير فلس��طين لدى أوكرانيا هاشم 
الدجان��ي أن طاق��م الس��فارة بخير، وعلى 

رأس عمله، في مقرها في كييف.
وأك��د الدجان��ي أن طاق��م الس��فارة يجري 
سلسلة من االتصاالت مع جميع أبناء الجالية 
الفلس��طينية والطلب��ة واألش��قاء الع��رب 

لالطمئنان على سالمتهم.

إصابات في اعتداء
 للمستوطنين وسط الخليل

الخلي��ل- وفا- أصيب عدد من المواطنين، 
مساء أمس اإلثنين، إثر اعتداء المستوطنين 
عليه��م ف��ي حي »ت��ل الرميدة«، وش��ارع 

الشهداء، وسط مدينة الخليل.
وق��ال مراس��لنا إن مس��توطنين مس��لحين، 
بحماية جنود االحتالل، اعتدوا على المواطنين 
ورش��قوهم بالحج��ارة والزجاج��ات الفارغ��ة، 
ورشوهم بغاز الفلفل، في تل الرميدة وشارع 

الشهداء، ما تسبب بإصابة عدد منهم باالختناق، 
جرى عالجهم ميدانيا.يذكر أن مواطني حي تل 
الرميدة وش��ارع الشهداء يتعرضون العتداءات 
ومضايقات مس��تمرة من قبل ق��وات االحتالل 
المن��ازل  والمس��توطنين، تتمث��ل بمداهم��ة 
واعتقال األطف��ال وترهيبهم، وأعمال عربدة، 
في محاولة إلجبارهم على الرحيل عن المنطقة 

لصالح المشاريع االستيطانية.


