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محليات

المحكمة الشرعية في القدس
ملف رقم: ٢٠١٣/٣٦٢٠

المحكمة الشرعية في القدس
ملف رقم: ٢٠١٣/٢٥٠٥

7/18 د7/18 د

اعالن حصر ارث
وردنا طلب يشعر بوفاة المرحومة فريال شمس الدين محمد زهدي 
الحســيني بتاريــخ 1988/1/24 في عمــان/ االردن وانحصــار ارثها 
الشــرعي في والدتهــا  المتوفاة بعدها اكرام عمــر عبد اهللا النمري 
(الحســيني) وفي شــقيقها الوحيد طارق شمس الدين محمد زهدي 
الحســيني فقط ال غير وانــه ال وارث وال مســتحق لتركة المرحومة 
فريال المذكورة سوى من ذكر اعاله، فعلى كل من له اعتراض على 
هذا الطلب ان يتقدم به الى هذه المحكمة خالل خمســة عشــر يوما 

من تاريخ نشر هذا االعالن.
اياد احمد زحالقة/ قاضي محكمة القدس الشرعية

اعالن حكم غيابي
الى المدعى عليه رامي حسن ابو هدروس من القدس ومجهول مكان االقامة 
حاليا، ليكن معلوما لديك انه بتاريخ 2013/7/14 قد صدر عن هذه المحكمة 
قــرار يقضــي بالحكم عليــك ان تدفع للمدعية غصون فــارس فروخ نفقة  
زوجية شــهرية بواقع 1400 شيقل مربوطة بجدول غالء االجور اعتبارا من 
تاريخ 2013/5/16 حكما صحيحا شرعيا آمر بتسجيله والعمل بموجبه حسب 

االصول قابال لالعتراض واالستئناف ضمن المدة القانونية.
التاريخ: 2013/6/30.

اياد احمد زحالقة/ قاضي محكمة القدس الشرعية

المحكمة الشرعية في القدس
ملف رقم: ٢٠١٣/٣٦١٩

المحكمة الشرعية للمنطقة الوسطى في الطيبة
قضية رقم: ٢٠١٣/١٣٨٤

7/18 د

7/18 د

اعالن حصر ارث
وردنــا طلب يشــعر بوفــاة المرحومة اكــرام عمر عبــداهللا النمري ( 
الحسيني ) بتاريخ 1994/10/18 في عمان – االردن, وانحصار ارثها 
الشرعي في ابنها طارق شمس الدين محمد زهدي الحسيني المتولد 
لها من زوجها المتوفى قبلها شــمس الدين محمد زهدي الحسيني, 
فقــط ال غيــر, وانــه ال وارث وال مســتحق لتركــة المرحومــة اكرام 
المذكورة ســوى من ذكر اعاله . فعلى كل من له اعتراض على هذا 
الطلــب ان يتقــدم به الى هذه المحكمة خــالل ( 15 ) يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن .
اياد احمد زحالقة/ قاضي محكمة القدس الشرعية

إعالن حصر ارث صادر عن المحكمة الشرعية للمنطقة 
الوسطى في الطيبة في قضية رقم 2013/1384

تقدمت الى هذه المحكمة المســتدعية ســميه صالح حاج يحيى من 
الطيبة بطلب حصر ارث  ابنتها  المرحومة لونا وليد حاج يحيى والتي 
كانت تحمل هوية رقم : 040533440 وكانت من سكان الطيبه والتي  
انتقلت الى رحمته تعالى في تاريخ 2013/2/7  وقررت انحصار ارثها 
الشــرعي في والدتها المستدعية سمية وفي اخوتها محمد ، وسام ، 
وحنيــن .  وأرفقت تصريحا قانونيا يشــهد علــى صحة طلبها والتي 
تضمــن بــان ارث ابنتها المرحومــة :   لونا  انحصر فــي المذكورين 
هنــا فقــط ال غير ، وانه ال وارث للمرحومة وال مســتحق في تركتها 
سواهم ، وطلبت المقررة إصدار حجة ميراث وفقا للشريعة اإلسالمية 
الغراء باتفاق الورثة ، فمن لديه اعتراض على مضمون هذا اإلعالن 
فليقدمه الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ 
النشر . تحريرا في  19 /7 / 2013 م وفق 10 / رمضان /  1434هـ .

رئيس قلم المحكمة الشرعية للمنطقة الوسطى في الطيبة /عاطف طه 

فقد هوية
الخليل- أعلن أنا وسيم محمد فهمي عبد القادر دعنا عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 852778299. الرجاء ممن يجدها 

تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
طولكــرم – عنبتــا - اعلن انا مجدي نعمان ســعيد ملحــم عن فقدان 
هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 853328359 الرجاء ممن يجدها 

ان يسلمها الى اقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر .

فقد هوية
الخليــل- أعلــن أنا محمود نايف محمود شــراونة عن فقد بطاقة هويتي الشــخصية 
التــي تحمل الرقم 921553772. الرجاء ممن يجدها تســليمها ألقرب مركز شــرطة 

وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليــل- أعلــن أنا داود ابراهيم عطا اهللا غنيمات عن فقد بطاقة هويتي الشــخصية 
التــي تحمل الرقم 859290900. الرجاء ممن يجدها تســليمها ألقرب مركز شــرطة 

وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليل- أعلن أنا لطيفة عصام كمال ابوميزر عن فقد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 859422578. الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليــل- أعلن أنــا محمد أحمد عايش الهور عــن فقد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 940058514. الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليل- أعلن أنا محمد ابراهيم حسن محاريق عن فقد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 978081669. الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليــل- أعلن أنا رائدة محمد يوســف عبد الحميــد دنديس عن فقد 
بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 851799650. الرجاء ممن 

يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
مديــة - رام اهللا- أعلن أنا محمــد عودة صالح صرمة عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 936506104. الرجاء ممن يجدها 

تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
بيرزيت- أعلن أنا ليســا حســين عوض اهللا عواد عن فقد بطاقة هويتي الشــخصية 
التــي تحمل الرقم 853245942. الرجاء ممن يجدها تســليمها ألقرب مركز شــرطة 

وله جزيل الشكر.

المحكمة الشرعية للمنطقة الوسطى في الطيبة
قضية رقم: ٢٠١٣/١٥٠٦

7/18 د

إعالن حصر ارث صادر عن المحكمة الشرعية للمنطقة 
الوسطى في الطيبة في قضية رقم 2013/1506

تقدمت الى هذه المحكمة المستدعية روضة يوسف عبد الحي  من الطيرة 
بطلــب حصر ارث زوجها  المرحوم  يوســف صبحي عبد الحي الذي كان 
يحمل هوية رقم : 035389295 وكان  من سكان الطيرة  والذي  انتقل  
الى رحمته تعالى في تاريخ 2013/3/13  وقررت انحصار ارثه الشرعي 
في زوجته المســتدعية روضة وفي اوالده منها وهم : صبحي ، وســام ، 
غادة ، دونا ، ميادة   وأرفقت تصريحا قانونيا يشهد على صحة طلبها والتي 
تضمن بان ارث زوجها المرحوم :   يوسف   انحصر في المذكورين اعاله 
فقط ال غير ، وانه ال وارث للمرحوم  وال مســتحق في تركته  ســواهم ، 
وطلبت المقررة إصدار حجة ميراث وفقا للشريعة اإلسالمية الغراء باتفاق 
الورثة ، فمن لديه اعتراض على مضمون هذا اإلعالن فليقدمه الى هذه 
المحكمة خالل خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريخ النشر . تحريرا في  

19 /7 / 2013 م وفق 10 / رمضان /  1434هـ .
رئيس قلم المحكمة الشرعية للمنطقة الوسطى في الطيبة /عاطف طه 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي - مجلس قروي شبتين/ محافظة رام اهللا والبيرة

اعالن الى اهالي قرية شبتين
نعلن ألهالي قرية شــبتين الكرام انه تــم تركيب وحدات انارة في 
جميع شــوارع القرية، حيث سيتم اضافة رسوم االنارة على فاتورة 
المشــتركين لصالح شــركة كهرباء محافظة القدس بعد البدء في 

تشغيل المشروع.
على من يعترض على هذا المشــروع التوجه الى شــركة الكهرباء 

لتقديم اعتراضه خالل ثالثة ايام من تاريخه.
رئيس مجلس شبتين
جميل سعدات محيسن

7/18 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة استئناف رام اهللا
استئناف رقم: ٢٠١٣/١٨٤

7/18 د

مذكرة دعوى مستأنف عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 
استئناف رام اهللا في الدعوى االستئنافية رقم 2013/184

الــى المســتأنف عليه عمر معروف تركي صنوبر / يتمــا/ نابلس، يقتضى حضورك 
الــى محكمــة اســتئناف رام اهللا يوم االربعاء 2013/10/2 الســاعة التاســعة صباحا 
للنظر في الدعوى االستئنافية الحقوقية رقم 2013/184 التي اقامتها عليك الجهة 
المســتأنفة شــركة االمجاد المساهمة الخصوصية بواســطة وكيلها المحامي نبيل 
مشــحور وموضوع االستئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية ترام اهللا في 
الدعوى المدنية رقم 2005/397 والمتضمن رد الدعوى عن المســتأنف ضده الثاني 
عمــر معروف تركي صنوبــر والحكم بالزام المســتأنفة بدفع مبلــغ 64000 (اربعة 
وستين الف شيقال) للمستأنف عليه االول عرفات شفيق نجار مع الرسوم والمصاريف 
وثالثمئة دينار  اتعاب محاماة، ويجوز لك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 212 من قانون اصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2 لسنة 2001 واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك 

سوف يتم السير بالدعوى وفقا حكام القانون.
دريد عرار/رئيس ديوان محكمة االستئناف

   دولــة فلسطيــن
ديوان قاضي  القضاة

المحاكم الشرعية
المحكمة الشرعية في سلواد

7/18 د

اعالن حجة اقرار بطالق بائن بينونة صغرى
صادرة عن محكمة رام اهللا الشرقية الشرعية

الى المدعوة عبير اســحاق عبد الغني يوســف من سكان االمارات، 
نعلمك ان زوجك غير الداخل وال المختلي بك بصحيح العقد الشرعي 
خليل ســعيد عسلي من غزة وســكان اميركا قد اوقع عليك طلقة 
بائنة بينونة صغرى بتاريخ 2006/6/15  وانه قام بتســجيل ذلك 
لدى هذه المحكمة بموجب حجة اقرار بطالق بائن بينونة صغرى 
تحت الرقم 56/66/33 بتاريخ 2013/7/15 بواســطة وكيله خليل 
حسن جميل حامد بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن بعثة منظمة 
التحرير الفلســطينية في واشنطن تحت الرقم 70628182 تاريخ 
2013/6/28 وان ال عــدة عليــك لعدم الدخول او الخلوة الشــرعية 
وانــك ال تحلين له اال بعقد ومهر جديدين ما لم تكوني مســبوقة 
منه بطلقتين وعليه صار تبليغك ذلك حسب االصول، تحريرا في 

1434/9/6هـ وفق 2013/7/15م.
قاضي رام اهللا الشرقية الشرعي

اعالن عن بيع مستودع ادوية
اعلن انا الصيدالني محمد سميح برغال المالك لمستودع (ميديكال 
فاميلي) لألدوية عن بيع المستودع الى الصيدالني حمزة نمر بشارة، 
فعلى كل من يعترض من المؤسســات الصيدالنية مراجعتي خالل 

اسبوعين من تاريخ نشر االعالن.

المحكمة الشرعية في القدس
ملف رقم: ٢٠١٣/٧٤٠

7/18 د

اعالن حكم غيابي
الــى المدعــى عليه نضال محمــد عبد الرحمن خميــس من القدس 
ومجهــول مــكان االقامــة حاليــا، ليكــن معلومــا لديك انــه بتاريخ 
2013/7/18 قد صدر عن هذه المحكمة قرار يقضي بأن تدفع نفقة  
لزوجتك  بواقع 1300 شــيقل جديد وان تدفع لكل واحد   من ولديك 
القاصرين نفقة بواقع 1200 شيقل جديد، حكما صحيحا شرعيا قابال 

لالعتراض واالستئناف في مدته.
التاريخ: 2013/7/18. 

اياد احمد زحالقة/ قاضي محكمة القدس الشرعية

المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم األرثوذكس
 بالقدس الشريف

المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم األرثوذكس
 بالقدس الشريف

7/18 د

7/18 د

إعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم األرثوذكس 
بالقدس الشريف في القضية الحقوقية عدد السجل 2013/170

ليكن معلوما لدى الجميع ان المستدعية  نهال موسى حنا خاروفة من 
بيــت جاال  قد تقدمــت بطلب لدى هذه المحكمة بتاريخ 2013/7/18   
ألجل استصدار اعالم حصر ارث المرحوم موسى حنا هيالنه خاروفة 
مــن بيت جــاال وقد تحدد يــوم االثنين الموافق 2013/8/5 الســاعة 
التاسعة والنصف صباحا موعدا للنظر في هذا الطلب فعلى كل من 
يرغــب في االعتراض على هذا الطلــب عليه ان يقدم اعتراضه الى 
هذه المحكمة لغاية تاريخ النظر في هذا الطلب المبين أعاله وبخالف 

ذلك ستسير هذه المحكمة في اجراءاتها القانونية حسب األصول
القدس في 2013/7/18 

فيليب دحابرة /سكرتير المحكمة

إعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم األرثوذكس 
بالقدس الشريف في القضية الحقوقية عدد السجل 2013/171

ليكن معلوما لدى الجميع ان المستدعي  سمير بشاره جاداهللا خاروفه 
من بيت جاال  قد تقدم بطلب لدى هذه المحكمة بتاريخ 2013/7/18   
ألجل استصدار اعالم حصر ارث المرحوم جاداهللا سالمه خاروفه من 
بيت جاال  وقد تحدد يوم االثنين الموافق 2013/8/5 الساعة العاشرة 
صباحا موعدا للنظر في هذا الطلب فعلى كل من يرغب في االعتراض 
علــى هذا الطلــب عليه ان يقدم اعتراضه الى هــذه المحكمة لغاية 
تاريخ النظر في هذا الطلب المبين أعاله وبخالف ذلك ستســير هذه 

المحكمة في اجراءاتها القانونية حسب األصول
القدس في 2013/7/18 

فيليب دحابرة /سكرتير المحكمة

 الجامعة العربية تطالب المجتمع
 الدولي بتحرك فوري إلنقاذ حياة األسرى

طالبــت  القاهــرة - وفــا- 
األمانة العامة لجامعة الدول 
العربيــة، المجتمع الدولي، 
بإلــزام إســرائيل بتطبيق 
الدولــي  القانــون  مبــادئ 
واتفاقيــات جنيــف الرابعة، 
وفتح السجون اإلسرائيلية 
التفتيــش لمنظمات  أمــام 
حقــوق اإلنســان والصليب 

األحمر الدولي.
ودعــت الجامعــة العربيــة 
في بيان صــادر عن ”قطاع 
فلسطين واألراضي العربية 
المحتلــة“، امس الخميس، 
كافــة أحــرار العالــم إلــى 
الفــوري إلنقــاذ  التحــرك 
حيــاة األســرى والمعتقلين 
والعــرب،  الفلســطينيين 
ق  طــال إ علــى  لعمــل  ا و
ســراحهم، وإلزام إسرائيل 
باالستجابة لمطالب األسرى 

والمعتقلين في سجونها.
وأعربــت الجامعــة عن بالغ 
قلقها علــى حياة األســرى 
وتدهور أوضاعهم الصحية 
وخاصــة  خطيــر  بشــكل 
األســير عبد اهللا البرغوثي 
المضــرب عــن الطعام منذ 
أكثــر مــن 75 يومــاً وباقي 
األسرى المضربين، وكذلك 
األوضاع الصحية والظروف 
القاسية لقيادات فلسطينية 
في الســجون اإلســرائيلية 
مثل أحمد سعدات الذي انهار 

جسده وقدرته الصحية.
وأدانــت اســتمرار التعنــت 
اإلســرائيلي وعدم المباالة 
بمطالبهم واإلصــرار على 
الالإنســانية  ممارســاتها 
فها  ا ســتهد ا و ههــم  تجا
لحياتهم في ارتكاب جرائم 
إنسانية متعمدة في حقهم 

دون أي احتــرام للمجتمــع 
الدولــي وقوانينه وقراراته 
التي تجرم هذه الممارسات 
وعــدم االلتــزام بالنــداءات 
الدولية المتواصلة بإطالق 
مــع  والتجــاوب  ســراحهم 
مطالبهــم المكفولــة فــي 
ميثاق األمم المتحدة والعهود 
واالتفاقيــات  والقوانيــن 
والقرارات الدولية، وممارسة 
ســلطات االحتالل القمعية 
حشــية  لو ا تهــا  كا نتها ا و
لمعتقليــن  ا و ى  ســر لأل
الفلســطينيين والعرب في 
ســجون احتاللها البغيضة، 
والتي باتت تهدد بســقوط 
المرضــى  مــن  الشــهداء 
والمضربيــن عــن الطعام 
مــن المعتقليــن اإلداريين 
الذين ال يزالون مســتمرين 
في إضرابهم عنه منذ قرابة 

75 يوماً.
العامــة  األمانــة  ووجهــت 
لجامعة الــدول العربية في 
بيانها، تحيــة إكبار وإجالل 
لهؤالء األبطــال الصامدين 
ن  لســجو ا هــب  غيا فــي 
متمســكين  اإلســرائيلية، 
بقضيتهم مفشــلين كافة 
هذه االنتهاكات اإلسرائيلية 
إرادتهم  الوحشــية لكســر 
وصمودهم ووعيهم بعدالة 
فــي  بحقهــم  قضيتهــم 
دولة فلســطينية مستقلة 

وعاصمتها القدس.
كمــا توجــه بتحيــة إكبــار 
وإجــالل إلى أرواح شــهداء 
الحركة األســيرة وإلى روح 
الشــهيد أحمــد أبو الســكر 
عميــد األســرى المحررين 
صاحــب أطول فترة اعتقال 

في التاريخ الفلسطيني.

 مركز «شمس» و«سكايز» يدينان اعتداء 
جنود االحتالل على الصحفيين عند «قلنديا»

بيروت - الخليل - الحياة الجديدة - أدان مركز إعالم حقوق اإلنسان 
والديمقراطية «شمس»، في بيان له أمس، ما تعرض له الصحفيون 
المحليون واألجانب من قمع واعتداء عليهم بالضرب وبقنابل الصوت 
والغاز المسيل للدموع على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، أثناء 
المسيرة السلمية التي نظمتها نقابة الصحفيين امس االول للمطالبة 
بحرية الحركة للصحفيين. وقال المركز: إن هذا االنتهاك يضاف إلى 
ســجل االنتهاكات اليوميــة التي يقترفها االحتالل بحــق المواطنين، 

ضارباً بعرض الحائط كل االتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم أمام االنتهاكات 
االحتاللية بحق الصحفيين، وضرورة لجم سياســات حكومة االحتالل 

العنصرية المنتهكة للقانون الدولي.
ــر مركز «شــمس» بالــدور المميز الــذي تضطلع به «الســلطة  وذكّ
الرابعة» في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح وتشجيع التنمية في 
أرجاء العالم، وضرورة التزام الحكومات تجاه حرية الصحافة وحماية 
الصحفيين. واســتنكر مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية 
«ســكايز» (عيون ســمير قصيــر) االعتداء االســرائيلي الهمجي على 
الصحافيين والمراسلين والمصورين الفلسطينيين، وطالب المجتمع 
الدولــي والمؤسســات العالمية المعنية بحقوق االنســان والدفاع عن 
المراســلين والصحافييــن بالتدخــل ألجل حمايتهم وإدانة إســرائيل 
والضغــط عليها بالوســائل الممكنة ألجل وقــف انتهاكاتها بحقهم، 
خصوصــاً وأن مطلبهــم بالحق في حرية الحركة والتنقل راســخ في 
البند 13 من االعالن العالمي لحقوق االنسان وفي البند 12 من العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

 «العربية الفلسطينية» تدعو إليجاد صيغ
 وطنية برؤية واضحة للتعامل مع التحديات

رام اهللا - الحياة الجديدة - قالت الجبهة العربية الفلسطينية انه من 
المبكــر الحديث عن االنتخابات، قبل الوصول إلى الموعد المحدد في 

14 أغسطس – آب المقبل.
وأوضحت الجبهة أن الفرصة ما زالت متاحة للوصول إلى توافق وطني 
حــول االنتخابات وحول كافة القضايا قبــل الموعد المحدد وفي حال 
الوصول للموعد دون اتفاق فإن الفصائل ســتلتقي لتحديد الخطوات 
المقبلة في الســاحة الفلسطينية والنظر فيما يعطل إنهاء االنقسام 
وتنفيذ ما تم االتفاق عليه بما فيها إجراء االنتخابات باعتبارها الطريق 
األمثل لتصويب المسار في الساحة الفلسطينية. وأضافت الجبهة أن 
كل الظروف التي تحيط بشــعبنا وقضيتنا من متغيرات على الصعيد 
العربي وتأثيراتها على شــعبنا وقضيتنا الوطنية تفرض علينا إنهاء 
االنقســام واســتعادة الوحــدة الوطنية لــدرء مخاطرها على شــعبنا 

واستثمار حركة جماهيرنا العربية لدعم نضالنا الوطني.
وتابعــت الجبهة كما أن الظروف في الســاحة الفلســطينية والحراك 
المكثــف من اجل العــودة إلى المفاوضات تتطلب موقف فلســطيني 
موحد والتفاف فلســطيني كامل خلفه ســواء كان القرار بالعودة إلى 

المفاوضات أو عدم العودة للمفاوضات.
ودعــت الجبهة إلى تفعيل اللقاءات الوطنية وتنشــيط حالة التواصل 
بين كافة األطراف في الساحة الفلسطينية للوصول إلى صيغ وطنية 
تمكننا من وضع رؤية واضحة للتحديات الداخلية والخارجية والمضي 

قدماً في تنفيذ المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية.


