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محليات 10

   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة استئناف رام اهللا
الرقم: 2010/631 استئناف

مذكرة دعوى مستأنف عليه بالنشر صادرة عن محكمة 
استئناف رام اهللا في الدعوى االستئنافية رقم 2010/631

الىالمســتأنف عليها: بكرية محمود حســن/ مجهولة محل االقامة، يقتضي حضورك 
الى محكمة استئناف رام اهللا يوم الخميس 2012/2/2 الساعة التاسعة صباحا للنظر 
فــي الدعوى االســتئنافية الحقوقية رقم 2010/631 التي اقامتها عليك المســتأنفة 
عائشــة ياســين عبد الرزاق ســاحوري بواســطة وكيلها المحامي جورج ابو حشيش، 
وموضوع االستئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة تسوية بيتونيا باالعتراض رقم 
2010/246 بتاريخ 2010/12/12 والقاضي بحكم بتصحيح جدول الحقوق وتسجيل 34 
حصة من اصل 216 واضافة اسم المستأنفة المعترضة عائشة عبد الرزاق ساحوري 
الــى جــدول الحقوق بهذه الحدود ورد االعتراض فيما عدا ذلك، ويمكنك الحضور الى 

قلم المحكمة واالطالع على اوراق االستئناف.
ويجوز لك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشــر 
بإحــدى الصحــف المحلية عمال بالمــادة 212 من قانــون اصول المحاكمــات المدنية 
والتجارية رقم 2 لســنة 2001، واذا لم تحضر او ترســل وكيال عنك  سوف يتم السير 

بالدعوى وفق احكام القانون. 
اسعيد سليم الخواجا
رئيس قلم محكمة استئناف رام اهللا

12/28د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي نابلس
رقم الملف: تسوية

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس الســيد معاذ ســيف الدين رشــيد 
عموص وذلك بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 2010/6969 الصادرة  
مــن كاتب عــدل رام اهللا والوكالة العامة رقم ســجل 826 صفحة 2009/65 تاريخ 

2009/2/3 الصادرة عن سفارة فلسطين في االردن.
وذلك بمعاملة تسوية على القطعة 34 حوض رقم 23 من اراضي عصيرة الشمالية، 
فمــن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضــه الى دائرة االراضي خالل فترة 
عشــرة ايام من تاريخ نشــر هذااالعالن وبخالف ذلك يتم الســير بالمعاملة حســب 

االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): مريم حسن سلمان حمادنة، خيرية محمد حمدان حمادنة.

اسم الوكيل: خيرية محمد حمدان حمادنة، معاذ سيف الدين رشيد عموص.
دائرة االراضي نابلس

12/28د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا
رقم الملف: 4695/ج/2011

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا الســيد احمد فتحي موســى 
حمــدان وذلك بصفته وكيال دوريــا بموجب الوكالة الدورية غيــر القابلة للعزل 
رقــم 2011/19373 تاريــخ 2011/11/28  الصــادرة  من كاتــب عدل رام اهللا، 
وذلــك بمعاملة بيع على القطعة 37 حوض رقــم 11 البالوع من اراضي البيرة، 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة االراضي خالل فترة 
عشرة ايام من تاريخ نشر هذااالعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): نبيلة صالح فرح صليبا.

اسم الوكيل: احمد فتحي موسى حمدان.
دائرة االراضي / رام اهللا

12/28د

   دولة فلسطين
ديوان قاضي  القضاة

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في الخليل

اعالن بيع حصص محجور عليها في قطعة ارض
بناء على الطلب المقدم الينا من االستاذ المحامي خالد ناصرالدين بصفته وكيال عن 
محمد اكرم فرحات احمد الشــرباتي من الخليل وســكان الزرقاء حاليا بصفته الوصي 
الشرعي على والدته المحجور عليها لذاتها لميا عبد الفتاح امين الحموري من الخليل 
وسكان الزرقاء بموجب حجة الوصاية الشرعية الصادرة عن محكمة الزرقاء الشرعية 
الموقرة/التوثيقات بتاريخ 2011/1/6 رقم 9/53/38 بموجب الوكالة الخاصة المصدقة 
عن ســفارة دولة فلســطين في عمان بتاريخ 2011/9/17 ســجل رقم 1096 صفحة 
2011/89 والمصدقة من الجهات الرســمية حســب االصول والذي يطلب فيه االذن له 
ببيــع حصــص المحجور عليها ليما المذكورة في قطعة ارض والتي آلت اليها ارثا عن 
مورثها المرحوم فرحات احمد فرحات الشرباتي وتقع هذه القطعة بموقع عين سارة 
من اراضي الخليل تشكل جزءا من القطعة رقم 26 من الحوض رقم 34001 حسب 
قيــود دائرة ضريبة االبنية واالراضي (المالية) في الخليل تبلغ مســاحتها 1195 مترا 
مربعا يحدها من الشــمال ورثة المرحوم محمد جودات احمد الشــرباتي ومن الجنوب 
محمد مروان الشرباتي ومن الشرق الشارع العام- شارع عين سارة ومن الغرب الشارع 
العام- شــارع المحاور وان الورثة قد تخارجوا عن جميع حصصهم وحقوقهم االرثية 
التــي آلــت لهم ارثا عن مورثهم المرحوم فرحات المذكور في قطعة االرض المشــار 
اليهــا  لصالح المتخارج له محمد اكرم المذكور والتي يخص فيها المحجور عليها لميا 
المذكورة ســهم واحد من اصل المســألة الشــرعية البالغ ثمانية اسهم بموجب حجة 
التخارج الشــرعية الصادرة عن محكمة الرصيفة الشــرعية بتاريخ 2011/1/20 رقم 
12/76/16 فقد تقرر تعيين يوم االربعاء الموافق 2012/1/11 الساعة الثانية عشرة 
بعــد الظهر موعدا لبيع قطعة االرض المذكــورة عن طريق المزاد العلني، فعلى من 
يرغب بالشراء التواجد في المكان والزمان المحددين اعاله علما  بأن هذا البيع موقوع 
النفــاذ على موافقة ســماحة قاضي القضاة االكرم رئيــس المجلس االعلى للقضاء 

الشرعي حسب االصول تحريرا في 3 صفر الخير 1433هـ الموافق 2011/12/28. 
قاضي الخليل الشرعي

12/28د

   دولة فلسطين
ديوان قاضي  القضاة

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في دورا

مذكرة تبليغ حكم غيابي صادرة عن محكمة
 دورا الشرعية في الدعوى اساس 2011/313

الى المدعى عليه موسى محمد اسماعيل سويطي من دورا وسكان بيت عوا وسجين  
داخل السجون االسرائيلية ابلغك انه قد صدر الحكم في الدعوى اساس 2011/313 
والتي موضوعها طلب التطليق للســجن والمقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك 
بصحيح العقيد الشــرعي المدعية منتهى عيســى احمد ســويطي من دورا وســكان 
بيــت عــوا بالتفريق بينك وبينها بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى للحبس  القطعي 
المقيد للحرية مدة احدى عشــرة ســنة وستة اشــهر وان عليها العدة الشرعية اعتبارا 
من تاريخه ادناه وبأنها ال تحل لك اال بعقد ومهر جديدين ما لم تكن مســبوقة منك 
مــن قبل بطلقتين وضمنت المدعى عليه الرســوم والمصاريف ومبلغ عشــرة دنانير 
اردنية اتعاب محاماة لوكيل المدعية حكما غيابيا قابال لالعتراض واالســتئناف وتابعا 
له موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة االســتئناف الشــرعية الموقرة فهم 
علنا، تحريرا في 27/ محرم الحرام لسنة 1433هـ وفق 2011/12/22م، وعليه صار 

تبليغك ذلك حسب االصول. 
قاضي دورا الشرعي
عبد القادر ادريس فالح ادريس

12/28د

   السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي  القضاة

المحكمة الشرعية
في رام اهللا والبيرة

اعالن تخارج صادر عن محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية
تقدم المستدعي كريم رزق عبد اهللا الطافش وكيال عن المتخارجة فاطمة امين عمر 
طافش من بيتونيا بموجب وكالة خاصة صادرة عن هذه المحكمة رقم 12/82/304 
تاريــخ 2011/12/13 باســتدعاء يطلــب فيه تســجيل حجة تخارج عــام حيث تتخارج 
المتخارجــة فاطمة المذكــورة بحصصها االرثية للمتخارج له خالد عبد اهللا رزق قرط 
بموجــب حجة حصر االرث رقم 483/113/994 تاريخ 2011/12/5 الصادرة عن هذه 
المحكمــة يتضمــن وفاة المرحوم عبد اهللا رزق عبد اهللا قــرط بتاريخ 2011/11/10 
وانحصر ارثه الشــرعي في والدته فاطمة امين عمر طافش وفي زوجته هدى محمد 
اميــن قــرط وفــي اوالده رزق وخالــد ومحمد وعــال وتغريد وختام ونســرين وعفاف 
وجميعهم بالغون وذلك عن جميع حصصها واســهمها في التركة المشــار اليها اعاله 
مقابل مبلغ وقدره 50000 دوالر اميركي فمن له حق االعتراض او لديه معلومات تغاير 
ما تقدم به وكيل المتخارجة المذكورة، عليه مراجعة محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية 

خالل عشرة ايام من تاريخ النشر تحريرا في 1433/2/3هـ وفق 2011/12/28م. 
قاضي رام اهللا والبيرة الشرعي

12/28د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلــن للعمــوم انــه تقدم الى دائرة االراضــي رام اهللا المحامي منــذر  عيد حنا حنا 
وذلــك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2011/10957 وذلك الجل 
استخراج سندات التسجيل حوض 14 قطعة 46 + 61 وحوض 15 قطعة 67 + 47 
وحوض 13 قطعة 117 من اراضي الطيبة والقطعة 31 من حوض 2 اراضي رمون، 
فمــن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضــه الى دائرة االراضي خالل فترة 
عشــرة ايام من تاريخ نشــر هذااالعالن وبخالف ذلك يتم الســير بالمعاملة حســب 

االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): المحامي منذر عيد حنا حنا.

اسم الوكيل: جوزيف مناديل جريس راضي.
دائرة االراضي/ رام اهللا

12/28د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا
رقم الملف: 4605/ج/2011

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا تيســير ســالم نبهان عايد وذلك 
بصفتــه وكيال عاما بموجــب الوكالة العامة رقــم 2007/8370 تاريخ 2007/7/17 
عدل رام اهللا الصادرة من كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على القطعة 386 
حوض رقم 9 السالمية من اراضي البيرة، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراضــه الى دائرة االراضي خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): اعتدال ساهر عطا اهللا.

اسم الوكيل: تيسير سالم نبهان عايد.
دائرة االراضي/ رام اهللا

12/28د

   السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي  القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في بيرزيت

اعالن تبليغ حكم صادر عن محكمة بيرزيت الشرعية
في الدعويين اساسي 157، 2011/156

الــى المدعى عليه خالد زكريا موســى الحن حاليا مجهــول محل االقامة في االراضي 
المحتلة عام 1948 وآخر محل اقامة له في البالد البيت المســتأجر في قبيا من مالكه 
الســيد فتحــي احمد خالد، ابلغــك انه وبموجب الحكم الصادر عــن هذه المحكمة في 
الدعوى اســاس 2011/156 وموضوعها نفقة زوجــة بتاريخ 2011/12/22 والدعوى 
اساس 2011/157 وموضوعها نفقة صغار بتاريخ 2011/12/27 المقامتين عليك من 
قبل المدعية نجية احمد سليم الحن من الجلزون وسكانه  فقد حكمت عليك بفرض 
مبلغ ثمانمئة شيقل شهريا نفقة زوجية لنجية المذكورة وثالثمئة شيقل نفقة كفاية 
شــهرية لكل واحد من اوالدك الصغار زكريا ومحمد ويوســف وآدم وضمنت الرســوم 
والمصاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعتراض واالســتئناف وعليه جرى تبليغك 

حسب االصول، تحريرا في 1433/2/2هـ وفق 2011/12/27م.
قاضي بيرزيت الشرعي/ خلود محمد احمد الفقيه

12/28د

   السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي  القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في العيزرية

اعالن تبليغ اعالم حكم صادر عن محكمة العيزرية الشرعية
في الدعوى اساس 2011/80

الــى ورثــة المرحــوم احمد عبــد عليان مــن اهالــي ابو ديــس ابلغكم انــه وبتاريخ 
2011/12/26 قد صدر الحكم عن هذه المحكمة في الدعوى اساس 2011/80 والتي 
موضوعهــا ابطال وتصحيح حجة وراثة المرحــوم احمد عبد عليان والمقامة من قبل 
المدعي عمر محمد حســن عليان على المدعى عليه يوسف حماد احمد عليان كالهما 
مــن ابو ديس وســكانها باالضافــة الى باقي الورثة وذلك بابطــال حجة الوراثة رقم 
1/55/16 الصادرة عن محكمة العيزرية الشرعية بتاريخ 2009/1/6 وتصحيحها بذكر 
وفاة الورثة التالية اسماؤهم:  محمد احمد عبد عليان وفاطمة احمد عبد عليان ويوسفية 
حمــاد احمد عليان حيث انهم ذكروا فــي حجة الوراثة المذكورة من الورثة األحياء مع 
انهم جميعهم قد توفوا حيث ان محمد المذكور متوفى بتاريخ 1989/6/22  وفاطمة 
المذكورة متوفاة بتاريخ 2004/11/4 ويوسفية المذكورة متوفاة بتاريخ 2004/8/12 
وتم تصحيح اسم زوجة حماد احمد عبد عليان  فاطمة موسى ربيع على النحو اآلتي: 
فاطمة ابراهيم موسى ربيع والمعروفة بعد الزواج فاطمة ابراهيم موسى الخنافسة 
وتصحيح تاريخ وفاتها من عام 1995 الى تاريخ 1996/9/30 وتصحيح تاريخ وفاة حماد 
احمــد عبد عليان من عام 1990 الى تاريــخ الوفاة الصحيح في 1991/12/11   حكما 
وجاهيا بحق المتداعيين المذكورين وســاريا بحق باقي الورثة  بعد تبليغهم حســب 

االصول تحريرا في 2 صفر الخير 1433هـ وفق 2011/12/27م.
قاضي العيزرية الشرعي المنتدب

12/28د

   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا
الرقم: 2011/363 مدني

مذكرة تبليغ قرار بالنشر صادرة عن محكمة صلح رام اهللا 
فى الدعوى المدنية رقم (363/ 2011 ) 
الى المدعى عليه / رشيد ابو العافية والمعروف باسم رشيد محمد علي ابو العافية 

عنوانه / رام اهللا – البيرة شارع نابلس ومجهول محل االقامة حاليا
اعلمك بان محكمة صلح رام اهللا اصدرت ضدك قرارا بالقضية الحقوقية رقم (2011/363 ) والمقامة 
عليــك من المدعي / وليــد عبد الرحمن عايش  وهدان الحمايل والمعروف في جوازســفره االمريكي 
باسم وليد عبد الرحمن وهدان بواسطة وكيله العام فوزي حسين حسن جودة بموجب الوكالة العامة 
(2010/7864 ) عدل رام اهللا وكيله المحامي هشــام ابو حلو  موضوعها  قســمة وإزالة شــيوع  وهذا  

نصه  كما ورد في مضمون القرار
الحكم الصادر عن محكمة صلح رام اهللا المأذونة بإجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب 

العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة : القاضي السيدة مي ابو شنب

اقام المدعي :- وليد عبد الرحمن عايش وهدان الحمايل والمعروف في جواز ســفره االمريكي باســم 
وليد عبد الرحمن وهدان بواســطة وكيله العام فوزي حسين حسن جودة بموجب الوكالة العامة رقم 

2010/7864 عدل رام اهللا بتاريخ 2010/6/13
وكيله المحامي : هشام ابو حلو / رام اهللا

هذه الدعوى ضد المدعى عليه:- 
رشيد ابو العافية والمعروف باسم باسم رشيد محمد علي ابو العافية

موضوع الدعوى : قسمة وازالة شيوع
وذلك بناء على االسباب واالسانيد التالية 

1_ يملك المدعي ( وليد) ما مقدارها (23016) حصة من اصل (24192) حصة في قطعة االرض رقم :-
المساحة  اسم الحوض   القطعة   الحوض 
1383م2 المدينة/ حي البلدية رقم 7   28   2

-2 يملك المدعى عليه (رشــيد)(1176 ) حصة من اصل (24192) حصة في قطعة االرض المذكورة 
من الئحة الدعوى

-3 طالب المدعي المدعى عليه بقســمة هذه االرض كل حســب حصته وازالة الشيوع فيها 
إال إن المدعى عليه يرفض ذلك دون وجه حق او مســوغ قانوني . وان المدعي يتضرر من 

استمرار الملكية على الشيوع مع المدعى عليهم
وبالنتيجة يلتمس المدعي الحكم بإزالة الشيوع في قطعة االرض رقم (2) من الحوض (28) 
المدينة / حي البلدية / رقم (7) من اراضي مدينة البيرة وفقا لالصول والقانون مع تضمين 

المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
الوقائع واالجراءات

وبجلسة 2011/7/3 لتبلغ المدعى عليه الئحة وفق نص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات 
المدنية والتجارية وعدم حضوره او ارسال من ينوب عنه او تقديم الئحة جوابية ضمن المدة 
القانونيــة تقرر اجــراء محاكمة المدعى عليه حضوريا وكــررت وكيلةالجهة المدعية الئحة 
الدعوى وقدم وكيل الجهة المدعية بينته المبرز م /1 وهو عبارة سند تسجيل قطعة االرض 
رقم 2 حوض 28 المدينة حي البلدية رقم 7 من اراضي مدينة البيرة وبجلسة 9/28/ 2011 
تقرر االنتقال الى رقبة العقار الجراء الكشــف الحســي على قطعة االرض موضوع الدعوى 
وبجلسة 2011/10/25 ختم وكيل الجهة المدعية بينته وترافع طالبا الحكم حسب ما جاء في 

الئحة الدعوى وبجلسة 2011/11/27 اختتمت اجراءات الملف بتالوة الحكم
المحكمة

وبالتدقيق في الئحة الدعوى واسبابها يتضح لها بان موضوعها ينص على المطالبة بتقسيم 
قطعة االرض رقم 28 ، حوض 2 المدينة رقم 7 من اراضي البيرة ، فيما بين الشركاء على 

الشيوع فيها ، وذلك بناء على طلب المدعي وليد عبد الرحمن عايش وهدان
وباستقراء المحكمة لكافة البينات التي قدمت في هذه الدعوى ، يتضح لها ان وكيل المدعي 
تقدم ببينة خطية تمثلت في المبرز م/1 المتمثل في سند التسجيل الخاص بقطعة االرض 
محــل الدعــوى رقــم 28 ، حوض 2 المدينة ، حي البلدية رقم 7 مــن اراضي البيرة ، اضافة 

الى المبرز م/2 المتمثل في تقرير الخبرة المعد من قبل الخبير المساح سمير الشريف
وبمعالجــة تقريــر الخبــرة المشــار اليه اعاله وهــو المبــرز م/2 ، يتضح للمحكمــة ان هذا 
التقرير منظم من قبل الخبير سمير الشريف، وذلك بناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 
2011/9/28 ، وتضمن هذا التقرير ان مساحة قطعة االرض محل الدعوى رقم 28 ، حوض 
2 المدينة ، حي البلدية رقم 7 من اراضي البيرة ، تبلغ 1383 متر مربع ، وهي مصنفة ضمن 
المنطقة (ب) ، وبموجب هذا التصنيف يجب اال تقل مســاحة القســيمة في حال االفراز عن 
750 متــر مربــع ، وهو االمر غير الوارد في هذه الدعوى بالنظر الى مســاحة قطعة االرض 
محــل هذه الدعوى والتي تبلغ 1383 متر مربع فقط، وبالتالي فان مســاحة اصغر قســيمة 
وفي حال االفرازتبلغ 67متر مربع مما ال يلبي الحد االدنى لمســاحة القســيمة المسموح بها 
في حال االفراز ، وبالتالي فان قطعة االرض محل الدعوى غير قابلة للقســمة وفق ما ثبت 
من خالل تقرير الخبرة  المذكورة، وتم تقدير سعر المتر المربع الواحد بموجب هذا التقرير 

بقيمة 280 دينارا اردنيا.
وعليه

ولــكل ما ســبق ، وحيث ثبت للمحكمــة من خالل البيانات المفصلة اعــاله ان قطعة االرض 
محل الدعوى التي تحمل الرقم 28 ، حوض 2 المدينة ، حي البلدية رقم 7 من اراضي البيرة 
غيرقابلة للقسمة بالنسبة الصغر حصة فيها ،مما تقرر المحكمة وعمال باحكام المادة 2/2 

من قانون تقسيم االموال غير المنقولةالمشتركة رقم 48 لسنة 1953 التالي:
اوال : ازالــة الشــيوع في قطعة االرض رقم 28 ، حــوض 2 المدينة ، حي البلدية رقم 7 من 
اراضي البيرة والبالغ مســاحتها (1383) مترا مربعا ، وذلك ببيعها في المزاد العلني بمعرفة 
دائرة التنفيذ ، على ان يوزع الثمن فيما بين الشريكين ( المدعي والمدعى عليه ) كل حسب 

حصته المبينة في سند التسجيل الخاص بقطعة االرض محل الدعوى
ثانيــا : وحيــث ان المدعى عليه مجهول محل االقامــة ، تقرر المحكمة وضع ثمن حصته في 

صندوق امانات المحكمة لحين عودته
ثالثا : وبذات الوقت وعمال باحكام المادة 12 من قانون تقسيم االموال غير المنقولة المشتركة 
رقم 48 لســنة 1953 ، تقرر المحكمة الزام المدعي والمدعى عليه بدفع مصاريف القسمة 
بنسبة حصة كل واحد منهما كما هي مبينة في سند التسجيل الخاص بقطعة االرض محل 

الدعوى ، والزام المدعى عليه بدفع مبلغ خمسين دينارا اتعاب محاماة 
حكمــا صدر بحضور وكيل المدعي وحضوريا بحق المدعى عليه وتلي علنا باســم الشــعب 

الفلسطيني قابال االستئناف وافهم في 27 /2011/11
وعمــال باحكام المادة (193) فقره 2 من قانــون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لسنة 2001 يجوز لك تقديم استئناف خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغك بالنشر وبعكس 

ذلك يصار باالجراءات وفق احكام القانون  
رئيس قلم  حقوق  محكمة صلح رام اهللا/رانية خربطلي
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فقد هوية
قلقيليــة – أعلن أنا هيســم نائل عبــد اهللا عودة عن فقد بطاقة هويتي الشــخصية 
التي تحمل الرقم 854130028 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر سلفا .
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي قلقيلية

رقم الملف: 564/ج/2011

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي قلقيلية السيدة زهرة علي يوسف 
مصطفى  وذلك بصفتها وكيلة خاصة بموجب الوكالة الخاصة  رقم سجل 40 صفحة 
96/24 والموثقة لدى كاتب عدل قلقيلية تحت الرقم 6/200/37 والصادرة عن سفارة 
فلســطين في االردن  .  وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  36 + 37 38+  من 
الحــوض رقــم 7550 من أراضي قلقيلية فمن له اعتــراض على ذلك عليه التقدم 
إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون . 
اســم المــوكل ( المالــك ) : فؤاد ويســرى ( مصطفى حســن نوفــل) ، فتحية محمد 

احمد نوفل 
اسم الوكيل : زهرة علي يوسف مصطفى  

دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

12/28د

تقرير: االحتالل قتل 180 مواطنا خالل عام 2011 واقر بناء 26837 وحدة استيطانية وصادر 15525 دونما
رام اهللا - الحيــاة الجديدة -  اوضحت دائرة العالقات الدولية في 
منظمــة التحرير، في تقريرها الشــهري ”شــعب تحت االحتالل“ 
الصــادر امــس، أن ســلطات االحتالل اقــرت بنــاء 26837 وحدة 
اســتيطانية وصادرت15525دونمــا وهدمت495منزال ومنشــأة 
واقتلعت 18764 شجرة واعتقلت3300 مواطن، وقتلت 180  بينهم 

21 طفال خالل العام 2011 .
واســتعرض التقريــر ابــرز االنتهــاكات التي تعرض لها الشــعب 
الفلســطيني خالل شــهر كانون االول ، وقال ان 7 شهداء سقطوا 
خالل الشهر، 6 منهم في قطاع غزة بينهم طفل نتيجة الصواريخ 
التــي اطلقهــا االحتالل تجاه منازل المواطنين وســياراتهم  فيما 
استشــهد السادس في قرية النبي صالح برام اهللا ،نتيجة اصابته 
بقنبلة غاز اطلقها جندي اســرائيلي على وجهه من مسافة قريبة 
خالل تفريق االحتالل لمســيرة ســلمية في القرية احتجاجا على 

بناء الجدار .
واشــار التقرير الى اعتقال االحتالل لـ 225 مواطنا وتوقيف 350 
افرج عنهم بعد ساعات قليلة ، واضاف ان المواطنة أميره عوض 
(48 عاما) تعرضت لهجوم من قبل كلب بوليسي حيث نهش يدها 
اليمنــى ونقلت لمستشــفى الخليل الحكومــي، وكان ذلك  خالل 

اعتقال جنود االحتالل البنها.
ونوه التقريرالى ان وحدات من قوة ”اليماز“ االســرائيلية هاجمت 
قسم 10 في سجن ايشل ،وقامت برش االسرى بغاز الفلفل ، فيما 
داهمت وحدة ”دارون“ التابعة لمصلحة السجون والمتخصصة بقمع 
االســرى ، ســجن نفحة الصحراوي واعتدت على األسرى بالضرب 

بالهراوات.
وحــول االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون جاء في التقرير ان 
ســتة صحفيين اوقفهم االحتالل على مدخل بلدة بيت أمر شمال 

الخليــل، ومنعهم من القيام بعملهم الصحفي هناك،فيما اعتدت 
على مصور وكالة أسوشيتد برس مجدي اشتية، ومصور تلفزيون 
فلسطين محمد راضي، بالضرب ،خالل عملهم الصحفي في قرية 

النبي صالح / رام اهللا .
واضاف التقرير ان الصحفي وليد مأمون والمصور علي  أبو رحمة 
والمصــور الصحفــي إيــاس أبو رحمــة، اصيبــوا باالختناق خالل 
عملهم الصحفي في قرية بلعين رام اهللا، كما اعتقلت تلك القوات 

الصحفي واالعالمي امين ابو ورده من منزله في نابلس.
واستعرضت الدائرة ممارسات االحتالل والمستوطنين في القدس 
المحتلة، والتي تاتي في اطار مسلســل التهويد الذي تتعرض له 
المدينة، وقالت ان االحتالل افتتح معبر شعفاط العسكري وحاصر 
60 الــف فلســطيني ابقاهم خلفه عرضة لشــتى انــواع االهانة 

واالستفزاز حيث يجبرون يوميا على المرور من خالل بواباته .
ونوهت الدائرة ايضا الى اغالق االحتالل جسر باب المغاربة ومنع 
السير عليه بحجة انه يشكل خطرا على المارة، في خطوة لهدمه 
واقامة جســر يمكنها من نقل آليات عســكرية الــى داخل باحات 

المسجد االقصى.
وفــي ســياق اخر  ذكرت الدائرة ان ســلطات االحتــالل اقرت بناء 
1664 وحدة اســتيطانيه في مســتوطنات داخل القدس المحتلة 

وفي محيطها  .
واضاف التقرير ان االحتالل واصل هجومه على بلدة ســلوان في 
القدس المحتلة وشــن حمالت اعتقال بحق االطفال والشبان فيها 
واالعتــداء عليهــم بالضرب واالهانــة، فيما اغلق مســجد العين 
وروضــة لالطفــال ، في وقت اقتحم فيه  120من  يهود الفالشــا 
باحات المسجد األقصى المبارك عن طريق بوابة المغاربة وقاموا 

بجوالت استفزازية تحت حماية جنود االحتالل.

وعلــى صعيــد اعتــداءات المســتوطنين قــال التقريــر ان  غالة 
المســتوطنين المتطرفين شنوا  سلســلة اعتداءات ارهابية على 
المســاجد حيث احرقوا مسجد النبي عكاشة في الجزء الغربي من 
مدينة القدس المحتلة و مســجد النــور في قرية برقة برام اهللا ، 
ومدخل مســجد علي بن ابي طالب في قرية بروقين بســلفيت ، 
وكتبوا شعارات عنصرية على مسجد الصحابة في بلدة بني نعيم/

الخليل،وانتهكوا حرمة كنيسة مار يوحنا المعمدان األرثوذكسية 
على نهر االردن ، ما اســفر عن تدنيس الكنيســة وكســر صلبان 

وايقونات وتحطيم أثاثها وأبوابها. 
واشار التقرير ايضا الى احراقهم لــــ 10 سيارات وجرافة وصهاريج 
ميــاه خاصة بمواطنين فــي قرى بيتين  بــرام اهللا ودوما نابلس 
وياسوف   بسلفيت واعتدائهم على منازل عصيرة القبلية نابلس .

ونوه التقرير الى قيام المستوطنين باقتالع 30 شجرة زيتون، من 
اراضي بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل،و 15 شجرة من قرية 
بورين جنــوب مدينة نابلس، وصادر االحتالل خالل كانون االول 
1910 دونمات من اراضي المواطنين لتوســيع المستوطنات في 

محيط بيت لحم وجنين .
وبخصوص هدم المنازل وسياســة التطهير العرقي قالت الدائرة 
ان االحتالل هدم 19 منزال ماهوال بالســكان في القدس المحتلة 
وضواحيهــا ومدينة بيت جاال واريحا وغزة ، و 7بركســات وحظائر 
لالغنام في محافظتي اريحاوالقدس و 8 آبار للمياه في محافظتي 
الخليل و ســلفيت ، و12 غرفة زراعية ومنشــارا للحجر ومغســلة 
سيارات وبقالة في محافظات القدس وبيت لحم وقلقيلية ،وعلى 
الصعيد ذاته اخطرت تلك الســلطات بهدم  97 منشأة عبارة عن 
منازل وغرف زراعية في محافظات اريحا وبيت لحم وخربة اللحمة 

والعقبة في االغوار.

د. غنام: ملف األسرى سيظل عنوان المرحلة ولن 
يغلق ما دام هناك أسير واحد في سجون االحتالل

رام اهللا - الحيــاة الجديدة -  اكدت  
محافظــة رام اهللا والبيــرة د. ليلى 
غنــام، بأن  ملف األســرى ســيظل 
حاضرا كعنوان للمرحلة، ولن يغلق 
مــا دام هناك أســير واحد يقبع في 

سجون االحتالل.
جاء ذلك خالل سلسلة من الزيارات 
قامت بها غنام لألســرى المحررين 
رام اهللا وضواحيهــا  فــي مدينــة 
واألمعــري  لجلــزون  ا ومخيمــي 
وبلدات بيرزيت، المغير، ترمســعيا 
وعارورة وجلجليا وعبوين ودير عمار 
والجانيــة، والتي شــملتهم صفقة 

تبادل األسرى الدفعة الثانية.
ونقلت غنام خــالل زياراتها تحيات  
الرئيس محمود عباس الذي يصب 
جهــوده فــي نقــل صــوت شــعبنا 
وهمومــه للعالــم أجمــع، مؤكــدة 
بحقــه بالعيــش بكرامــة كباقــي 

شــعوب العالــم، مشــددة علــى ان  
القيــادة تولي جل إهتمامها لقضية 
األسرى وإرجاعهم ألسرهم وذويهم، 
حتــى تحقيق النصــر وإقامة الدولة 
الفلسطينية المســتقلة الخالية من 
ســرطان اإلســتيطان،و لكي ينعم 
أطفــال فلســطين بمســتقبل آمن 

أسوة بباقي أطفال العالم.
و في بيان صادر عن العالقات العامة 
واإلعالم في المحافظة، أكدت غنام 
بأن األسرى الفلسطينيين يتعرضون 
ألبشــع أنواع اإلنتهاكات اإلنسانية 
لمعاهــدات  ا فــة  لكا فيــة  لمنا وا
والمواثيــق الدولية، مناشــدة كافة 
مؤسســات حقوق اإلنســان للتدخل 
السريع لوقف الممارسات الالإنسانية 

بحق األسرى.

األســرى  غنــام حريــة  واعتبــرت 
بمثابة عــرس للم شــمل العائالت 
الفلســطينية التــي عانــت على مر 
ســنوات طــوال من ظلــم اإلحتالل 
وغطرسته، داعية كافة المؤسسات 
للوقــوف مــع المحرريــن وذويهــم 
بكافة مناحي الحياة، وتوفير العناية 
النفسية والطبية لهم للمساعدة في 
إنخراطهم بالمجتمع الفلسطيني من 
جديد بما يكفل لهم الحياة الكريمة.

المحــررون بجهــود غنــام  واشــاد 
الدائــم علــى مصلحــة  وحرصهــا 
المواطن الفلســطيني كمــا ونقلوا 
برقيــات التحيــة والفخر مــن باقي 
األســرى الذيــن مــا زالــوا يقبعون 
داخل ســجون اإلحتالل لها وللقيادة 

الفلسطينية.

د. غنام خالل احدى الزيارات

خالل ورشة نظمها مركز شمس في كلية الشريعة بالنجاح

التأكيد على تعزيز الدور الرقابي لوسائل اإلعالم المختلفة لحماية حقوق اإلنسان
نابلــس - الحيــاة الجديدة - بشــار 
دراغمة - أوصى مشاركون في ورشة 
عمــل نظمهــا مركز حقوق اإلنســان 
والديمقراطية «شمس» وعقدت في 
جامعة النجاح بنابلس بضرورة وضع 
إســتراتيجية وطنيــة لتعليــم حقوق 
اإلنسان بحيث تكون شاملة من حيث 
اتصالها بشــتى قطاعــات المجتمع، 
ومفتوحة للمشاركة من حيث انخراط 
جميــع القطاعــات ذات العالقة فيها، 
وفعالــة مــن ناحية مناهــج التعليم، 
ومســتدامة علــى المــدى الطويــل، 

وبضرورة تجسيد هذه اإلستراتيجية 
فــي خطــط عمــل وطنيــة. وكذلك 
ضــرورة إنشــاء آليات فعالة وشــاملة 
ومنهجيــة لمراجعــة برامــج تعليــم 
حقوق اإلنســان ولتقويمها في سبيل 
ضمان تحســين البرامج واالرتقاء بها 
لمستوى عال من االحترافية ومعالجة 
أوجــه الضعف والخلل، وأيضا توظيف 
اإلعالم الرسمي والشعبي بكل أنواعه 
لنشر مفاهيم حقوق اإلنسان وتوعية 
وتثقيف اإلعالميين بقضايا ومفاهيم 
حقــوق اإلنســان وترابــط مجاالتهــا 

المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة عبر تنظيم 
الدورات التدريبية المشــتركة وورش 
العمل والدورات التدريبية المتخصصة 
في االســتفادة من التقنية المتقدمة 
فــي تصميم مواد إعالميــة وثقافية 
لنشــر ثقافة حقوق اإلنســان، وفتح 
قنــاة للحــوار المباشــر بين نشــطاء 
حقوق اإلنسان وصناع القرار وواضعي 
السياســات في األجهزة والمؤسسات 
اإلعالمية والثقافية ألجل دعم حضور 

ثقافة حقوق اإلنسان.
وعقدت ورشــة العمل من قبل مركز 
 » والديمقراطيــة  اإلنســان  حقــوق 
شمس» وذلك في كلية الشريعة في 
جامعة النجــاح الوطنيــة، وتمحورت 
حــول دور اإلعــالم في نشــر وتعزيز 
ثقافــة حقوق اإلنســان، وذلك ضمن 
أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم حقوق 
اإلنسان والحكم الصالح لطلبة كليات 
الشــريعة فــي الجامعــات بدعم من 
مؤسسة المســتقبل، وحضر الورشة 
عــدد من أعضــاء الهيئة التدريســية 
للكلية، والعديد مــن طالب وطالبات 
الكليــة، وافتتحها منســق المشــروع 

إبراهيــم العبــد مرحبــاً بالحضــور، 
ومعرفاً في المركز وبأهداف المشروع. 
من جانبه أكد الناشــط معين كوع أن 
حقوق اإلنســان كمصطلــح ومفهوم 
بصورتــه الحديثــة اعتبــر كأداة من 
أدوات الغــزو الغربــي لألمــة العربية 
السياســي  واالبتــزاز  واإلســالمية 
ألنظمتها وشعوبها بما يحقق مصالح 
الغــرب ورغباته ويعــزز حضور قيمه 
وتصوراته. ومــن هذا المنظور ظلت 
حقوق اإلنسان، وال زالت بصورة أقل، 
تعتبــر ثقافة ووســيلة غربية دخيلة 
ويراد من خاللها اإلضرار باالستقالل 
والســيادة والنيل من الديــن والقيم 

والعادات والتقاليد.
وقــال كــوع «لقــد أضيفت لوســائل 
اإلعالم وظيفة ومهمة جديدة كحارس 
أو حــامٍ لمراقبة نشــاطات ســلطات 
الدول والمنظمات والجماعات واألفراد، 
وكان لهــا أدوار في الحفاظ على بقاء 
الديمقراطيــات ونجاحهــا فــي الدول 
التي قطعت شوطاً في ذلك، من خالل 
إعطائهــا صوتــاً لمن ال صــوت لهم، 
وضمان عدم تمكن األغلبية الحاكمة 
مــن الــدوس علــى حقــوق األقلية، 

وتســليط الضــوء علــى االنتهاكات 
لحقوق اإلنسان والحريات واالنتصار 
للضحايــا والمجنــي عليهــم وفضح 

الجناة دوالً أو جماعات أو أفراداً. 
وشدد على دور وســائل اإلعالم في 
التوعية بحقوق اإلنســان، والتعريف 
بهــا، ونشــرها علــى أوســع نطــاق 
مــن منطلــق أن الوعــي بالحق هو 
األســاس في إقراره عملياً وترسيخه 
في الســلوكيات سواء على المستوى 
الوطنــي أو الدولــي وعلى مســتوى 

األفراد والجماعات.
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