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١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
رقم الملف: ٣٩٤٦/ج/٢٠١٠

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا راغب رجا ابراهيم 
دار ناصر وذلك بصفته  مشتريا بموجب الوكالة الدورية رقم ٩٩/٣٩٧٦ 
بتاريخ ٩٩/٤/٢٦ الصادرة من كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على 
القطعة ٢٥ حوض رقم ٦ من اراضي ابو قش، فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة  ايام من تاريخ 
نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير با جراء المعاملة حسب األصول 

ووفقا للقانون.
اسم الموكل/ المالك: ابراهيم رجا ابراهيم ناصر.

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

الرقم: ١٦٢/ق/٢٠١٠

اعالن
يعلن الطالع العموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي اريحا  احمد حمدي  علي 
ابو غزالة بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ١٣٩/٢٠٠٩/٢٠٢٩ 
عدل اريحا وذلك من اجل فتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم ٢/٣٠ حوض 
٢ السيح من اراضي مدينة اريحا، فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى 
دائرة التسجيل خالل مدة عشرة ايام واال سيتم السير باجراءات الملف حسب 

األصول والقانون.
اسم الموكل: جمعية التنمية الزراعية.

اسم الوكيل: احمد حمدي علي ابو غزالة.
الحصص المباعة: كامال.

المشترية: ليلى احمد حمدي شريف.
مدير دائرة تسجيل اراضي اريحا/ عثمان ابو حطب

١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة المالية
مديرية ضريبة األمالك

الرقم: ١١/٠٤١

اعالن صادر عن ضريبة امالك الخليل
فايز  بالل  الخليل  امالك  الى مكتب ضريبة  تقدم  انه  العموم  يعلن الطالع 
رقم  الخاصة  الوكالة  بموجب  وكيال  الخليل بصفته  الدين مسودة من  زين 
٩٨/٣٣/١٥٤ بتاريخ ١٩٩٨/٩/١٩ الصادرة  من سفارة دولة فلسطين باالردن 
الواقعة في حوض ١٢ طبيعي قطعة  وذلك لفتح معاملة بيع قطعة االرض 
رقم ٣٥٠ من اراضي مدينة الخليل الموقع دويربان، فمن له اعتراض عليه 
التقدم باعتراضه الى دائرة امالك الخليل  مدة اقصاها خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير باجراءات الملف حسب 

األصول والقانون.
اسم الموكل: خالد صالح عبد المجيد زلوم و(محمد ناصر) عبد المجيد عبد الفتاح 
زلوم وحجازي عبد المجيد عبد الفتاح زلوم وعبد المجيد حسين عبد المجيد زلوم.

اسم الوكيل: بالل فايز زين الدين مسودة.
الحصص المباعة: حسب الوكالة.

مدير دائرة ضريبة امالك الخليل

١١/٣د

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة االستئناف رام اهللا
الرقم: ٢٠١٠/٤١٤ استئناف

مذكرة دعوى مستأنف عليه بالنشر صادرة عن محكمة 
استئناف رام اهللا في الدعوى االستئنافية رقم ٢٠١٠/٤١٤

الى المستأنف عليهم: ١/ فاخر حسن مصيطف حسن حامد، آخر محل اقامة 
له جنين وحاليا مجهول محل االقامة في الواليات المتحدة االميركية. ٢/ نمر 
حسن مصيطف حسن حامد، آخر محل اقامة له جنين وحاليا مجهول االقامة 
في الواليات المتحدة االميركية. ٣/ انعام وحيد عثمان المعروفة قبل الزواج 
انعام حسن مصيطف حسن حامد، آخر محل اقامة لها جنين وحاليا مجهولة 
محل االقامة في الواليات المتحدة االميركية، يقتضى حضوركم الى محكمة 
استئناف رام اهللا يوم االربعاء ٢٠١٠/١٢/٢٩ الساعة التاسعة صباحا للنظر 
عليكم  اقامها  التي   ٢٠١٠/٤١٤ الحقوقية رقم  االستئنافية  الدعوى  في 
المستأنفون: ١/ علي نبيه علي الحامد. ٢/ عماد  نبيه احمد الحامد. ٣/ رائدة 
نبيه علي الحامد. ٤/  نبيه علي احمد الحامد. ٥/ سهى نبيه علي عواد. ٦/ 
المحامي نبيل مشحور وموضوع  الحامد بواسطة وكيلهم  مراد نبيه احمد 
الدعوى  االستئناف  الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام اهللا في 
الدعوى  برد  والقاضي   ٢٠١٠/٦/١٧ بتاريخ   ١٩٩٩/٤٦١ الحقوقية رقم 
بالزام المستأنفين  بالرسوم والمصاريف وخمسمئة دينار اتعاب محاماة وذلك 
وجاهيا بحق المستأنف عليه الثاني وحضوريا بحق المستأنف عليهم االول 
والثالث والرابعة ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق 
االستئناف ويجوز لكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبليغكم بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة ٢١٢ من قانون اصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ واذا لم تحضروا او ترسلوا 

وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون.
دريد عرار/رئيس ديوان محكمة االستئناف

١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
رقم الملف: ٣٩٥٢/ج/٢٠١٠

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا عناد خليل احمد 
ابو شرخ وذلك بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم ٢٠١٠/٦٢١٨ 
تاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٦ تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع على القطعة 
٢٥٨ حوض رقم ١٨ من اراضي رام اهللا، فمن له اعتراض على ذلك عليه 
ايام من تاريخ  التسجيل خالل فترة عشرة   الى دائرة  التقدم باعتراضه 
نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير با جراء المعاملة حسب األصول 

ووفقا للقانون.
اسم الموكل/ المالك: عدنان خليل احمد ابو شرخ.

اسم الوكيل: عناد خليل احمد ابو شرخ.
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

الرقم: ٨٩٣/ج/٢٠١٠

اعالن
يعلن الطالع العموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي اريحا رامي يعقوب خليل 
مسعد بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ١٤٨/٢٠١٠/١٥٣٩ 
عدل رام اهللا وذلك لفتح معاملة بيع على القطعة رقم ٣٥ حوض ٧ النويعمة 
الى  باعتراضه  التقدم  عليه  اعتراض  اي  له  اريحا، فمن  اراضي مدينة  من 
دائرة التسجيل خالل مدة عشرة ايام واال سيتم السير ب اجراءات الملف حسب 

األصول والقانون.
اسم الموكل: زياد محمد يحيى نسيبة.

اسم الوكيل: رامي يعقوب خليل مسعد.
الحصص المباعة: كامال.

المشترون: ١/ جريس ادمون ناصيف امسيح. ٢/ كريم فؤاد بولص شحادة. ٣/ 
نديم فؤاد بولص شحادة.

مدير دائرة تسجيل اراضي اريحا/ عثمان ابو حطب

١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة المالية
مديرية ضريبة األمالك

الرقم: ١١/٠٣٩

اعالن صادر عن ضريبة امالك الخليل
فايز  بالل  الخليل  امالك  الى مكتب ضريبة  تقدم  انه  العموم  يعلن الطالع 
رقم  الخاصة  الوكالة  بموجب  وكيال  الخليل بصفته  الدين مسودة من  زين 
٩٩/١٣/١٩٥ بتاريخ ١٩٩٩/٤/١٢ الصادرة  من سفارة دولة فلسطين باالردن 
الواقعة في حوض ١٢ طبيعي قطعة  وذلك لفتح معاملة بيع قطعة االرض 
رقم ٣٥٠ من اراضي مدينة الخليل الموقع دويربان، فمن له اعتراض عليه 
التقدم باعتراضه الى دائرة امالك الخليل  مدة اقصاها خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير باجراءات الملف حسب 

األصول والقانون.
اسم الموكل: خالد صالح عبد المجيد زلوم.
اسم الوكيل: بالل فايز زين الدين مسودة.

الحصص المباعة: حسب الوكالة.
مدير دائرة ضريبة امالك الخليل

١١/٣د

السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي  القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في بيرزيت

اعالن تبليغ حكم صادر عن محكمة بيرزيت الشرعية
 في الدعوى اساس ٢٠١٠/١١٨

المدعي: سليمان مصطفى سليمان مخالفة.
المدعى عليهم: هشام وهاشم وامينة ونوال ونهى ابناء مصطفى سليمان 
يوسف مخالفة جميعهم من عجول وسكانها ما عدا نهى فهي حاليا مجهولة 
محل االقامة في االردن، ابلغكم انه وبتاريخ ٢٠١٠/١١/٢ بموجب الحكم 
الصادر عن هذه المحكمة في الدعوى اساس ٢٠١٠/١١٨ المقامة من قبل 
المدعي سليمان المذكور على المدعى عليهم هشام وهاشم وامينة ونوال 
ونهى ابناء مصطفى سليمان يوسف مخالفة المذكورين وموضوعها اثبات 
المتخارجتين زينب  الحاصل بين  التخارج  تخارج فقد حكمت بثبوت وصحة 
احمد حسين مخالفة وامينة مصطفى سليمان والمتخارج له سليمان مصطفى 
سليمان مخالفة عن جميع حصصهن في تركة مورثهم المرحوم مصطفى 
سليمان يوسف مخالفة بحيث تصح المسألة االرثية الشرعية بعد التخارج من 
ستة وتسعين سهما منها لكل واحد من هشام وهاشم المذكورين اربعة عشر 
سهما وللمتخارج له سليمان المذكور واحد وستون سهما ولنهى  المذكورة 
سبعة اسهم ال غير حكما وجاهيا بحق من حضر قابال لالستئناف وغيابيا 
بحق نهى المذكورة قابال لالعتراض واالستئناف وعليه جرى تبليغكم حسب 

األصول، تحريرا في ١٤٣١/١١/٢٥هـ وفق ٢٠١٠/١١/٢م.
قاضي بيرزيت الشرعي

١١/٣د

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا
الرقم: ٢٠١٠/٥٩٤ مدني

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صدرة عن محكمة بداية
 رام اهللا في الدعوى المدنية رقم ٢٠١٠/٥٩٤

الى المدعى عليهم: ١/ موسى داوود احمد داود حميدة/ بيت عنان. ٢/ مريم 
بنت محمود داود حميدة/ بيت عنان. ٣/ ليلى محمد احمد عقل/ بيت عنان، 
يقتضى حضوركم الى محكمة بداية رام اهللا يوم الخميس ٢٠١٠/١٢/٢ 
التي  التاسعة صباحا للنظر في الدعوى المدنية رقم ٢٠١٠/٥٩٤  الساعة 
المدعي محمد حسن راغب حسن جمهور/ بيت عنان وكيله  اقامها عليكم 
المحامي لقمان ابو سالم  وموضوعها تملك باالولوية في حصص قيمتها 
قلم  الى  الحضور  ويمكنكم  اردني  دينار  الف  خمسون  الرسوم  لمقاصد 
المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى، ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بالنشر باحدى الصحف المحلية 
عمال بالمادة ٦٢ من قانون اصول المحاكمات المدنيةو التجارية رقم ٢ لنسة 
٢٠٠١ و اذا لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى 

وفق احكام القانون.
نذير طه/رئيس قلم  حقوق محكمة بداية رام اهللا

١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف: تسوية

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا محمد موسى 
حسين عبد الصمد وذلك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 
٩٦/٤٧٤٧  تاريخ ٩٦/٨/١٧ قد تقدم المذكور اعاله لتقديم طلب استخراج 
قيد تسجيل لقطع االراضي ١١٢ + ١١٤ + ١٣١ من حوض ١٢ وقطعة 
االرض رقم ٤ من حوض ٢٠ من اراضي المزرعة الشرقية التي لم يصدر 
بها سندات تسجيل او صحائف من اثناء التسوية الصادرة من كاتب عدل ... 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة ... حوض رقم ... من اراضي ....، فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة 
عشرة  ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير با جراء 

المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل/ المالك: شفيقة محمد حسن حميدة، صبحية محمد يعقوب 
نهاد فتحي محمد  (حميدة)،  تغريد فتحي محمد جربون  (حميدة)،  صالح 

جربون (حميدة).
اسم الوكيل: محمد موسى حسين عبد الصمد.

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة المالية
مديرية ضريبة األمالك

الرقم: ١١/٠٣٨

اعالن صادر عن ضريبة امالك الخليل
فايز  بالل  الخليل  امالك  الى مكتب ضريبة  تقدم  انه  العموم  يعلن الطالع 
الخاصة رقم  الوكالة  الخليل بصفته وكيال بموجب  الدين مسودي من  زين 
٢٠٠٢/٣٣/٣٦٩ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٣ الصادرة من سفارة دولة فلسطين باالردن 
الواقعة في حوض ١٢ طبيعي قطعة  وذلك لفتح معاملة بيع قطعة االرض 
رقم ٣٥٠ من اراضي مدينة الخليل الموقع دويربان، فمن له اعتراض عليه 
التقدم باعتراضه الى دائرة امالك الخليل  مدة اقصاها خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير باجراءات الملف حسب 

األصول والقانون.
اسم الموكل: فضل اهللا عبد القادر محمد زلوم وسعود عبد القادر محمد زلوم، 
فيصل عبد القادر محمد زلوم وامين عبد القادر محمد زلوم ونظلة عبد الفتاح 

عبد الرحمن.
اسم الوكيل: بالل فايز زين الدين مسودي.

الحصص المباعة: حسب الوكالة.
مدير دائرة ضريبة امالك الخليل

١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة المالية
مديرية ضريبة األمالك

الرقم: ١١/٠٣٧

اعالن صادر عن ضريبة امالك الخليل
فايز  بالل  الخليل  امالك  الى مكتب ضريبة  تقدم  انه  العموم  يعلن الطالع 
رقم  الخاصة  الوكالة  بموجب  وكيال  الخليل بصفته  الدين مسودة من  زين 
٩٨/١٠٢/١٥٨ بتاريخ ١٩٩٨/١٠/٦ الصادرة  من سفارة دولة فلسطين باالردن 
الواقعة في حوض ١٢ طبيعي قطعة  وذلك لفتح معاملة بيع قطعة االرض 
رقم ٣٥٠ من اراضي مدينة الخليل الموقع دويربان، فمن له اعتراض عليه 
التقدم باعتراضه الى دائرة امالك الخليل  مدة اقصاها خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير باجراءات الملف حسب 

األصول والقانون.
اسم الموكل: فتحية شمس حجازي مسك و(مهند ونورة ونرجس و(سري العنود)) 

ابناء المرحوم نايف زين الدين مسودة.
اسم الوكيل: بالل فايز زين الدين مسودة.

الحصص المباعة: حسب الوكالة.
مدير دائرة ضريبة امالك الخليل

١١/٣د

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا
الرقم: ٢٠٠٩/٥٣٤ مدني

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صدرة عن محكمة بداية
 رام اهللا في الدعوى المدنية رقم ٢٠٠٩/٥٣٤

الى المدعى عليهم: ١/ انور سالمة حسن احمد سالمة. ٢/ حسن سالمة حسن 
احمد سالمة. ٣/ احمد سالمة حسن احمد سالمة. ٤/ يوسف سالمة حسن 
احمد سالمة وجميعهم من دير نظام/ رام اهللا وخارج البالد حاليا، يقتضى 
حضوركم الى محكمة بداية رام اهللا يوم االربعاء ٢٠١٠/١٢/٢٢ الساعة 
اقامتها  التي  المدنية رقم ٢٠٠٩/٥٣٤  الدعوى  التاسعة صباحا للنظر في 
عليكم المدعية هند مصطفى رباح تميمي من عابود / رام اهللا بواسطة 
واثبات  رام اهللا وموضوعها منع معارضة  المحامي شفيق شلش/  وكيلها 
ملكية في حصص ارثية تقدر قيمتها بـ ١٠١٠٠٠ (مئة والف دينار اردني) 
ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى، ويتوجب 
عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بالنشر 
باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة ٦٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية 
و التجارية رقم ٢ لنسة ٢٠٠١ و اذا لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم سوف 

يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون.
نذير طه/رئيس قلم  حقوق محكمة بداية رام اهللا

١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
رقم الملف: ٣٩٥٩/ج/٢٠١٠

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا نزيه علي احمد ابو 
التين وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ٢٠٠٩/١٣٣٣٥ 
رقم  الخاصة  الوكالة  على  المعطوفة  اهللا  رام  عدل    ٢٠٠٩/١٠/٦ تاريخ 
٢٠٠٩/٥٢٥١ تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع على القطعة ٤ حوض 
رقم ١٩ حي ٣ من اراضي ....، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه 
الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة  ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير با جراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل/ المالك: فرد جليل جابر سالم جابر.

اسم الوكيل: نزيه علي احمد ابو التين.
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
رقم الملف: ٣٩٤٩/ج/٢٠١٠

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا سمير محفوظ حبيب 
حشمة وذلك بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم ٢٠١٠/٦١٣ والعامة 
والعامة رقم ٢٠١٠/٥٢٣٤ وجميعها  والعامة ٢٠٠٩/٥٨٢٥   ٢٠٠٩/٥٨٢٦
تصديق وزارة العدل والوكيل غسان سمعان سالم زيادة بموجب الوكالة الخاصة 
رقم ٢٠١٠/٢٦٠٦  تصديق وزارة العدل  وذلك بمعاملة بيع على القطعة ١١٩ 
حوض رقم ١٠  من اراضي رام اهللا فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة  ايام من تاريخ نشر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير با جراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل/ المالك: زهرة يوسف فرحات، سيمون خليل سليمان شحادة، 
كارن خليل سليمان  شحادة، سليمة  سليمان فريز شحادة، ابراهيم سليمان 

فريز شحادة، سامي سليمان فريز شحادة، سعاد سليمان فريز شحادة.

اسم الوكيل: سمير محفوظ حبيب حشمة، غسان سمعان سالم زيادة.
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة المالية
مديرية ضريبة األمالك

الرقم: ١١/٠٤٠

اعالن صادر عن ضريبة امالك الخليل
فايز  بالل  الخليل  امالك  الى مكتب ضريبة  تقدم  انه  العموم  يعلن الطالع 
رقم  الخاصة  الوكالة  بموجب  وكيال  الخليل بصفته  الدين مسودة من  زين 
٩٩/١١/١٩٥ بتاريخ ١٩٩٩/٤/١٢ الصادرة  من سفارة دولة فلسطين باالردن 
الواقعة في حوض ١٢ طبيعي قطعة  وذلك لفتح معاملة بيع قطعة االرض 
رقم ٣٥٠ من اراضي مدينة الخليل الموقع دويربان، فمن له اعتراض عليه 
التقدم باعتراضه الى دائرة امالك الخليل  مدة اقصاها خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير باجراءات الملف حسب 

األصول والقانون.
اسم الموكل: غالب زين الدين يحيى مسودة.

اسم الوكيل: بالل فايز زين الدين مسودة.
الحصص المباعة: حسب الوكالة.

مدير دائرة ضريبة امالك الخليل

١١/٣د
السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة المالية
مديرية ضريبة األمالك

الرقم: ١١/٠٣٦

اعالن صادر عن ضريبة امالك الخليل
فايز  بالل  الخليل  امالك  الى مكتب ضريبة  تقدم  انه  العموم  يعلن الطالع 
رقم  الخاصة  الوكالة  بموجب  وكيال  الخليل بصفته  الدين مسودة من  زين 
الصادرة  من سفارة دولة فلسطين  بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٤   ٢٠٠٢/٥٠/٣٧٨
باالردن وذلك لفتح معاملة بيع قطعة االرض الواقعة في حوض ١٢ طبيعي 
قطعة رقم ٣٥٠ من اراضي مدينة الخليل الموقع دويربان، فمن له اعتراض 
عليه التقدم باعتراضه الى دائرة امالك الخليل  مدة اقصاها خمسة عشر يوما 
من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير باجراءات الملف حسب 

األصول والقانون.
اسم الموكل: بالل عبد القادر محمد زلوم.
اسم الوكيل: بالل فايز زين الدين مسودة.

الحصص المباعة: حسب الوكالة.
مدير دائرة ضريبة امالك الخليل

١١/٣د

السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي  القضاة

المحاكم الشرعية
المحكمة الشرعية في رام اهللا والبيرة

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة رام اهللا والبيرة 
الشرعية في الدعوى اساس ٢٠١٠/٨١٩

الى المدعى عليه سامر محمود رزق  من كفل حارس وسكان روسيا ومجهول 
محل االقامة  وآخر محل اقامة له في بيتونيا، يقتضى حضورك الى محكمة 
رام اهللا والبيرة الشرعية وذلك يوم االربعاء ٢٠١٠/١٢/٨ الساعة التاسعة 
صباحا للنظر في الدعوى اساس ٢٠١٠/٨١٩ التي موضوعها تفريق للغيبة 
والضرر المقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي 
المدعية الولغا كنستين من روسيا وسكان بيتونيا فاذا لم تحضر في اليوم 
والوقت المحددين او لم ترسل وكيال عنك او لم تبد للمحكمة معذرة مشروعة 
يجري بحقك االيجاب الشرعي وعليه جرى تبليغك ذلك حسب األصول، تحريرا 

في ١٤٣١/١١/٢٦هـ وفق ٢٠١٠/١١/٣م. 
قاضي رام اهللا والبيرة الشرعي

فقد هوية
التي  اياد منير عرفة عن فقد بطاقتي الشخصية  انا اسيل  الخليل - اعلن 
تحمل الرقم ٨٥٣٨٢٣٩٨٧، الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة 

وله الشكر سلفا.

تنويه
سقط سهوا عن جريدة الحياة الجديدة الصادرة يوم االربعاء ٢٠١٠/١١/٣ ص٨ عن 
اعالن سلطة االراضي / دائرة المساحة بموجب الوكالة رقم ٢٠٠٩/٦٠٣٧ الصادرة 

بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٧ والصحيح الصادرة بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٧ فاقتضى التنويه.

خالل ندوة نظمها مركز «شمس» حول جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي اإلنساني

قانونيون يدعون إلى رفع دعاوى ضد ضباط 
االحتالل في دول تأخذ بمبدأ االختصاص الدولي

بيت لحم – الحياة الجديدة - قال الخبير الفلسطيني في القانون الدولي الدكتور 
عبد اهللا أبو عيد خالل ندوة عقدها مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية «شمس» 
الدولي اإلنساني.أن  القانون  في مدينة بيت لحم حول جرائم الحرب وانتهاك 
إمكانية مقاضاة بعض القيادات اإلسرائيلية أمام محكمة الجرائم الدولية تعتبر 
الفلسطينية ليست دولة ذات  التحرير  أو منظمة  السلطة  شبه معدومة لكون 
سيادة وحتى لو اعتبرت دولة فهي غير عضو بالنظام األساسي للمحكمة كما 

وان إسرائيل ليست عضواً بها.
وقال «إنه من المفضل إتباع الطريقتين التاليتين لتحقيق هذا الهدف: إما إقامة 
الدعاوى الجزائية ضد هؤالء المتهمين أمام محاكم بعض الدول الغربية التي 
تأخذ بمبدأ االختصاص الدولي مثل اسبانيا وانجلترا وبلجيكا وغيرها وهذا االتجاه 
فيه بعض العقبات أهمها تغيير بعض هذه الدول لقوانينها للتخلص من النظر 
في هكذا دعاوى كما حدث في بلجيكا. كما يمكن أن تقاضى دول االحتالل مدنياً 
في الدول التي لها فيها أموال من قبل أهالي الشهداء والمتضررين.أما الطريقة 
النظام األساسي  الدول الصديقة األعضاء في  التعاون مع بعض  األخرى فهي 
للمحكمة الجنائية الدولية والتي لها رعايا يحملون الجنسية اإلسرائيلية وهم في 
نفس الوقت يحملون جنسية تلك الدول الصديقة وشاركوا في ارتكاب جرائم 
المنظمات  أو بعض  الصديقة  الدول  حرب في غزة وغيرها فباستطاعة هذه 
ولدى رفضهم  أن تطلب محاكمة هؤالء في محاكمها  الصديقة فيها  األهلية 
المثول أمامها الطلب بمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.وهذا اإلجراء 

اآلن تدرسه عدد من المنظمات األهلية والمحاميين في جنوب إفريقيا ألتباعه ، 
إذ ان هذه الدولة عضو في المحكمة». 

تعريف الجريمة الدولية
وأوضح الدكتور أبو عيد أنه ال يوجد اتفاق حتى اللحظة على تعريف الجريمة 
الدولية. ولكنه أشار الى ان تلك الجريمة هي سلوك من شأنه أن يعكر صفو 
العالقات الودية بين الدول بوصفه عمال يصيب المصالح الدولية المحمية بالضرر 
الدولية  العالقات  المحمية في  كجرائم السالم مثال وال تنحصر هذه المصالح 
بين الدول فحسب فقد أقر المجتمع الدولي ضرورة حماية المصالح األساسية 
أيضا بتحريمه أعمال القتل أو اإلبادة أو االسترقاق أو اإلبعاد وكل اضطهاد مبني 
على أسباب سياسية أو عنصرية دينية أو ما من شأنه أن يحط بكرامة اإلنسان 
كالتعذيب والمعاملة السيئة واالعتداء على المدنيين فيما يسمى بجرائم الحرب.

السياق التاريخي لجرائم الحرب
القواعد  الحرب حيث نشأت  التاريخي لجرائم  السياق  أبو عيد  الدكتور  وتناول 
لقانون الحرب خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقد جمعت في مؤتمر 
الهاي عام ١٨٩٩ ومؤتمر الهاي ١٩٠٧والمؤتمر الثاني هو األكثر أهمية فقد 
المتعلقة بالحرب من حيث  الناظمة لكافة األمور  القانونية  القواعد  تم تجميع 
( المسموح والممنوع  الممنوعة والمحرمة – وسائل الحرب وأساليبها  األسلحة 
منها )- االحتالل الحربي والتزامات سلطة االحتالل وحقوق المدنيين الخاضعين 
القواعد ضمن  اعتبرت هذه  العالقة.وقد  األمور ذات  لالحتالل وغير ذلك من 
القواعد القانونية العرفية الملزمة لكافة الدول وأعضاء الجماعة الدولية هي تلك 

الدول التي لم تنضم إلى معاهدات الهاي وتلك التي لم تكن قد نشأت آنذاك.
وقال إن الحرب العالمية الثانية وما تم خاللها من بشاعات وجرائم خطيرة ارتكبتها 
معظم الجيوش المتحاربة وخاصة جيش ألمانيا النازية ضد الدول األخرى وخاصة 
دول األعداء أجبرت أعضاء الجماعة الدولية على عقد اجتماعات ١٩٤٥-١٩٤٩ 
نتج عنها وضع معاهدات دولية أعلن عنها في آب ١٩٤٩ وهي معاهدات جنيف 
األربع التي اعتبرت المصدر الثاني التقاعدي لقواعد قانون الحرب. والذي أطلق 
عليه قانون الحرب ، وفيما بعد تعبير آخر هو « القانون الدولي اإلنساني» بهدف 

إبراز الجوانب اإلنسانية في قواعد هذا القانون.
خصائص الجريمة الدولية

أما عن خصائص الجريمة الدولية فقال أبو عيد ان فيها خطورة وجسامة الجريمة و 
اتساع وشمولية آثارها ويكفي بأن نذكر بأن من الجرائم الدولية ما يستهدف إبادة 
وتدمير مدنا وقتلى بالجملة وتعذيب مجموعات وغير ذلك من األعمال الفظيعة.

آثاره  المجرم وإما من اتساع  الفعل  إما من طابع  ويمكن استخالص الخطورة 
وإما من الدافع لدى الفاعل وإما من عدة عوامل مع استبعاد قاعدة التقادم من 

التطبيق في الجرائم الدولية.
أقسام الجرائم الدولية

وحول أقسام الجرائم الدولية قال الدكتور أبو عيد أنها تقسم إلى قسمين، منها 
بالرقيق،  الطائرات واالتجار  السلم، كالقرصنة واختطاف  جرائم ترتكب وقت 
واإلبادة الجماعية متى وقعت وقت السلم، وجرائم ترتكب وقت الحرب والنزاعات 
المسلحة وتسمى جرائم حرب، وهي التي نص عليها في المادة السادسة من 
الغرض  لهذا  وقد وضع  نورمبرج،  العسكرية في  للمحكمة  األساسي  النظام 
ميثاق لندن سنة ١٩٤٥م.باإلضافة إلى ذلك هنالك طائفة من الجرائم تسمى 
بالجرائم ضد اإلنسانية ويدخل في إطارها جريمة إبادة الجنس البشري.وهي 
الجرائم التي تنطوي على عدوان صارخ على اإلنسان، وتتمثل في القتل واإلبادة 
واإلبعاد واالسترقاق، وكل فعل غير إنساني آخر يرتكب ضد المدنيين قبل وأثناء 

الحرب وفي أثنائها).
المتعلقة  القانونية  القواعد  تطور  أن  عيد  أبو  الدكتور  أوضح  النهاية  وفي 
بالمخالفات الخطيرة المرتكبة خالل الحروب حبيسة النصوص القانونية خصوصاً 
المعسكرين  بين  والعداء  الباردة  الحرب  بسبب  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 
الرئيسيين في العالم ووجود توازن في القوى بينهم اال انه بعد انهيار االتحاد 
السوفيتي اصبح من السهل إجراء محاكمات جنائية لعدد من الزعماء السياسيين 
والعسكريين لدول محددة وهي في غالبيتها من دول العالم الثالث أومن الدول 

الضعيفة مثل سيراليون وروندا والسودان والكونغو وصربيا وكمبوديا.
ونتيجة لذلك أنشأت محاكم خاصة أهمها المحكمة الجنائية الخاصة ليوغسالفيا 
السابقة التي أقرها مجلس األمن عام ١٩٩٣ والمحكمة الجنائية الخاصة لرواندا 
التي صادقت عليها مجلس األمن ١٩٩٤. ومحكمة كمبوديا وسيراليون وغيرها.

وفيما بعد تمت المصادقة ١٩٩٨ على إنشاء محكمة جنائية دولية بموجب ميثاق 
روما الذي أصبح فيما بعد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلي اتخذت 

الهاي مقراً لها.

بركة التقاه في معتقل عوفر

قفيشة يدعو إلى اتمام المصالحة ويؤكد: 
الوحدة بين األسرى تشكل نموذجا

رام اهللا - الحياة الجديدة - التقى عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية 
التشريعي  المجلس  للسالم والمساواة، صباح امس، في سجن عوفر االحتاللي، عضو 
عن حركة حماس الدكتور حاتم قفيشة، الذي فرضت عليه سلطات االحتالل قبل نحو 
شهر، األسر اإلداري لمدة ستة أشهر، وهذا يعتبر األسر الرابع للنائب قفيشة منذ انتخابه 
أسير فلسطيني،   ٦٠٠ ويقبع في سجن عوفر   .٢٠٠٦ العام  التشريعي في  للمجلس 
وحسب ما عرضه قفيشة، فإن ١٠٪ من األسرى هم دون سن ١٨ عاما، و٥٪ فوق عمر 
٥٠ عاما، وأن إثنين من األسرى مريضان بالسرطان، وأشار إلى أنه على الرغم من عدم 
المعتقل،  الذي يحرم األسرى من أمور اساسية في  اقرار ما يسمى بـ «قانون شليط» 
منها لقاء األهالي، إال أنه مطبق على أرض الواقع، اضافة إلى وجود عدد من األسرى في 
العزل االنفرادي، وبعضهم يقبع في هذا العزل منذ ثماني سنوات. وقال قفيشة، إنه في 
كل مرة يواجه فيها المحققين عن سبب اعتقاله اإلداري، يقولون بوضوح أن تهمته هي 
عضوية المجلس التشريعي عن حركة حماس. وعن األوضاع السياسية، فقد وجه قفيشة 
دعوة باسم جميع األسرى إلى انهاء حالة االنقسام واتمام المصالحة، وقال إن العالقات 
بين األسرى من مختلف الفصائل تشكل نموذجا للوحدة الوطنية، فالوحدة الوطنية هي 
التحرير هي الممثل  الفلسطيني. وشدد قفيشة على أن منظمة  ضرورة ملحة للشعب 
الوحيد للشعب الفلسطيني، وقال إنه في اطار المصالحة يجب توسيع المنظمة لتضم 

كافة الفصائل التي خارجها وبشكل خاص حركتي حماس والجهاد االسالمي.
ووجه قفيشة باسم جميع األسرى تحياته إلى الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، 
وخاصة في نضالها ووقفتها في وجه العنصرية، ووجه تحية خاصة للجماهير في ام الفحم 

التي تصدت للعنصريين في األسبوع الماضي.
كما وجه قفيشة تحية للجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، وأعضاء الكنيست األربعة 
عاليا جهود  وثمن  المحتلة،  الخليل  أشهر في مدينة  قبل عدة  التقاهم  والذين  منها 
ونشاط الكتلة، كما عبر عن تقديره ايضا للشخصيات اليهودية الديمقراطية التي تدافع 

عن حقوق الشعب الفلسطيني.
 وطلب النائب بركة نقل تحياته إلى كافة األسرى في سجن عوفر وكافة معتقالت 
االحتالل، والتأكيد لهم، أن المصالحة الوطنية الفلسطينية هي حاجة ايضا لجماهيرنا 
العربية، وقال إن المطلوب من الفصائل الفلسطينية تحيزا وغيرة فلسطينية، فالوحدة 
الفلسطينيين على وزارة  إلى وثائق. هذا وسيطرح بركة مطالب األسرى  ال تحتاج 

األمن االسرائيلية.

قوات االحتالل تقتحم بلدة 
اليامون وتستجوب مواطنين 

جنين - وفا- اقتحمت قوات االحتالل، مساء امس، بلدة اليامون غربي مدينة 
جنين. 

وأكد مصدر أمني أن قوة من جيش االحتالل اقتحمت البلدة وسيرت دورياتها 
المحمولة في شوارعها، مشيرا الى أن جنود االحتالل أوقفوا عددا من الشبان 

ودققوا في بطاقاتهم الشخصية وأخضعوهم لعملية استجواب. 


