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تنويه
س���قط سهوًا في إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين معاملة رقم 570/ج/2019 حيث لم 

يذكر الوكالة الخاصة رقم 443/2019/920 تاريخ 2019/1/27، لذا اقتضى التنويه.

تنويه

ذكر خطأ في االعالن الصادر عن دائرة ضريبة أمالك طوباس )المالية( المنشور بجريدة 

األي���ام بتاريخ 28|1|2019 ذكر الخطأ في اس���م الوكيل الدوري : وائل حس���ام جودت 

حمدالله والصحيح : وائل بسام جودت حمدالله لذا اقتضى التنويه.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2019/1/16
الرقم: 2017/1942

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ سلفيت
في الملف التنفيذي رقم )2017/1942(

حسب نص المادة 123 من قانون التنفيذ الفلسطيني
إلى المحكوم عليها/ عليه: س���ائد محمود عبد الجبار اش���تية/ سلفيت – ش الداخلية والمجهول حاليا 

محل االقامة.
المحكوم له/لها: حليمة جمال عبد العزيز اشتية/ سلفيت وكيله المحامي وسيم شمالوي

ق���د حضرت إلى دائرتنا وطرح���ت للتنفيذ حكم محكمة بتعويض عن أض���رار مادية ومعنوية بقيمة 
356972 شيكل و1008 دينار رس���وم ومصاريف واتعاب محاماة، وبتاريخ 2018/1/21 تبلغ المحكوم 
عليه بالنشر وعلى اخر محل اقامة وعلى لوحة اعالنات المحكمة، وبتاريخ2018/7/16 تم تبليغ المحكوم 
عليه بواسطة وكيله الخاص بالحجز على حصصه في قطع االرضي رقم 47 حوض 24291 و26 حوض 
24291 و59 ح���وض 24294 و87 ح���وض 24281 و31 ح���وض 24285 و92 حوض 24291 والش���قة 
المقامة على قطعة االرض رقم 53 و76 حوض 24294 من اراضي س���لفيت وبتاريخ 2018/10/11 تم 
تنظيم محضر من قبل مأمور التنفيذ المف���وض بوضاعة اليد على قطعة االرض المحجوزة والمذكورة 
أعاله وبرفقة المساح المرخص جمال صالح ياسين وبتاريخ 2018/10/29 تبلغ المحكوم عليه المذكور 
اعاله بواسطة وكيله قرار وضاعة اليد على قطع االرضي المذكورة بالطرق العادية، وبتاريخ 2018/11/5 

قرر قاضي التنفيذ اعداد قائمة شروط البيع للمباشرة ببيع قطعة االرض المحجوزة بالمزاد العلني.
بناًء على طلب مأمور تنفيذ س���لفيت المحترم بشأن اعداد تقرير من اجل وضاعة يد على قطع االرضي 
المذكورة وقد قام المس���اح المرخص والمخم���ن العقاري القانوني جمال برفق���ة مأمور التنفيذ اعاله 

ووقفنا على رقبة العقار وتبين لنا:
ملكية العقار: مس���جل لدى دائرة تسجيل األراضي التابعة لسلطة األراضي الفلسطينية )منطقة أ   • 

حسب اتفاقية أوسلو( المدينة: سلفيت .
بالنسبة للقطعة رقم 76 حوض 24289 بقعان مياح تقع في الجزء الجنوبي لمدينة سلفيت ومقام   • 
عليه بناء بيت مس���اكن من قبل اخ س���ائد عبد الجبار شتية واخوته وتقع على دخلة بعرض 3 متر 
وه���ي ارض على بعضها س���ور بطول 98 متر ومقام عليها بركس بمس���احة 84 متر ومقام عليها 
بناء مؤلف من طابقين ومس���احة كل طابق 347 متر مربع ويوج���د بها كافة خدمات مياه وكهرباء 
واتصاالت وهي داخل المخطط الهيكلي ومجم���وع التخمين الكلي لالرض والبناء 366690 دينار 

اردني وحصة سائد 493260 دينار اردني.
بالنسبة للقطعة رقم 59 حوض 24294 الحارة الشرقية حي 2 طريق القريسة مقام بناء على كامل   • 
قطعة مس���احته 49 متر والبيت فارغ وغير مؤجر ويقع ضمن البلدة القديمة في وس���ط البلد وتقع 
على ش���ارع غير منتظم على الجه���ة الغربية ويوجد بها كافة الخدمات مي���اه وكهرباء واتصاالت 

يخمن السعر االجمالي لالرض والبناء 40000 دينار وحصة سائد 5390 دينار اردني.
بالنسبة للقطعة 47 حوض 24291 العروض حيث تقع في وسط البلد المدينة سلفيت وتقع على   • 
ش���ارع الجهة الش���امية بعرض 8 متر ويوجد بها كافة الخدمات مياه وكهرباء واتصاالت وصرف 
صح���ي داخل مخطط الهيكلي ومجم���وع تخمين االرض 11380 دينار وحصة س���ائد 764 دينار 

اردني.
بالنس���بة للقطعة رقم 26 حوض 24291 العروض القطعة تقع في وس���ط البلد المدينة سلفيت   • 
وتق���ع على ش���ارع الجهة الجنوبي���ة على عرض 8 متر ويوج���د بها كافة الخدم���ات مياه وكهرباء 
واتصاالت وصرف صحي وهي داخل مخطط الهيكلي وحيث يقدر س���عر المتر 25 دينار ومساحة 
االرض كامل���ة 298 متر مربع ويكون تخمين االرض 7450 دينار اردني وحصة س���ائد 1002 دينار 

اردني.
بالنسبة للقطعة رقم 59 حوض 24294 الحارة الشرقية حي 2 طريق القريسة على القطعة نفسها   • 
بناء طابقين 49 متر لكل طابق ضمن البلدة القديمة وس���ط البلد وتقع على ش���ارع غير منتظم من 
الجه���ة الغربية ويوجد بها كافة الخدم���ات مياه وكهرباء واتصاالت وص���رف صحي وهي داخل 
مخطط الهيكلي والس���عر االجمالي لالرض والبناء 40000 الف دينار اردني وحصة س���ائد 5390 

دينار.
بالنس���بة للقطعة 31 حوض 24285 باب الوعر حي 3 واد النجار القطعة تقع في الجزء الش���مالي   • 
لمدينة سلفيت وتقع على شارعين شارع على الجهة الجنوبية بعرض 12 متر ومن الجهة الشرقية 
بعرض 6 متر وهي ارض مشجرة بالزيتون. وهي داخل المخطط الهيكلي ويوجد بها كافة خدمات 
مياه وكهرباء واتصاالت ومس���احة االرض 2718 متر مربع ويكون مجموع تخمين االرض 122310 

دينار اردني وحصة سائد 16465 دينار اردني.
بالنس���بة للقطعة رق���م 87 حوض 24281 الفريز القطعة تقع في الجزء الش���مالي الغربي لمدينة   • 
س���لفيت وتقع على شارعين على الجهة الش���مالية بعرض 12 متر ومن الجهة الشرقية بعرض 6 
متر وهي ارض مش���جرة بالزيتون، ويوجد بها كافة الخدمات مياه وكهرباء واتصاالت وهي داخل 
المخطط الهيكلي حيث يقدر س���عر المتر المربع ب� 25 دينار اردني للمتر المربع الواحد ومس���احة 
االرض 1790 مت���ر مرب���ع ويكون مجموع تخمين االرض 44750 دينار اردني وحصة س���ائد 6020 

دينار اردني.
بالنس���بة للقطعة 92 حوض 24285 باب الوعر حي 3 واد النجار القطعة تقع في الجزء الش���مالي   • 
لمدينة س���لفيت وتقع على شارعين ش���ارع على الجهة الجنوبية بعرض 12 متر معبد ومن الجهة 
الش���رقية بعرض 12 متر، ويوجد بها كافة الخدمات مياه وكهرباء واتصاالت وهي داخل المخطط 
الهيكلي والمنطقة س���كن )أ( حيث يقدر س���عر المتر المربع 50 دينار اردني للمتر المربع الواحد 
ومس���احة االرض 163 متر مرب���ع ويكون مجموع تخمين االرض 8150 دينار اردني وحصة س���ائد 

1092 دينار اردني.
وتم تعين جلس���ة اعتراضات يوم الخميس الموافق 2019/1/31 وفي حال عدم تقديم اي اعتراض او 
رد االعتراض تكون جلس���ة المزاد يوم االحد الموافق 2019/3/3 فعلى من يرغب بالش���راء التوجه الى 
دائرة تنفيذ س���لفيت او مراجعة الدالل محمد بالل اس���مه حامل قائمة المزاد لالطالع ودفع %10 من 

قيمة االرض والبناء المعروضة للبيع.
مع االحترام،،،

مأمور التنفيذ
اياد مشهور

دولة فلسطين
هيئة تسوية األراضي والمياه

مكتب تسوية نابلس
مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر

صادر عن محكمة تسوية نابلس في االعتراض رقم 2018/571
 إلى المعترض عليهم: ميشيل خليل ميخائيل القرة، موسى خليل ميخائيل القرة، سليمان 
خليل ميخائيل القرة، فيوليت خليل ميخائيل القرة، مارغو خليل ميخائيل القرة، روز خليل 

ميخائيل القرة.
يقتضي حضوركم إلى محكمة تس���وية نابلس بتاريخ 2019/3/3 الساعة التاسعة صباحًا 
للنظر في االعتراض رقم 2018/570 المقام عليكم من المعترض واصف محمد حلمي شقو 
والت���ي موضوعها اعتراض على قطعة األرض رقم 237 حوض رقم 1 من أراضي صرة قضاء 

نابلس. وعليكم الحضور للمحكمة بتاريخ 2019/3/3.
ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوم من تاريخ تبليغكم حسب 
ن���ص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والمدنية النافذ، وإذا لم تحضروا أو 

تنيبوا وكيال عنكم سوف يتم السير في االعتراض حسب األصول والقانون.
قلم محكمة تسوية/ نابلس
هبة ناطور

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح بيت لحم
الرقم:  2018/353
التاريخ: 2019/1/24

تبليغ بالنشر موعد جلسة 
في القضية الحقوقية رقم 2018/353 صلح بيت لحم

إل���ى المدعى عليه محمد يوس���ف محمد فنون/ نحالين/ وس���ط البلد/ بالقرب من الس���وق 
والمسجد الكبير.

يقتضي حضورك إلى محكمة صلح بيت لحم يوم 2019/2/27الس���اعة 10:15 صباحًا للنظر 
في القضية المدنية المذكورة أع���اله والتي أقامها ضدك المدعي محمد ابراهيم احمد ابو 
حس���ين وموضوعها: المطالبة بمبلغ 15000 ش���يقل. وعماًل بأحكام الم���ادة 62 من قانون 
أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 يتوج���ب عليك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة النشر أو إرسال محام 
عنكم، ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح بيت لحم، 

وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
وعليه وتنفيذًا لقرار س���عادة قاضي محكمة صلح بيت لح���م الصادر يوم الخميس بتاريخ 
2019/1/24 في الدعوى المذكورة أعاله المتضمن تبليغك في إحدى الصحف المحلية جرى 

تبليغك حسب األصول والقانون.
فداء اللحام
رئيس قلم الحقوق/ محكمة بيت لحم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2018/5677
التاريخ: 2019/1/27

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2018/5677

إل���ى المحكوم عليه: محمود محم���د أمين عبد الرازق طوباس عي���ن البيضا، ومجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

يجب عليك أن تؤدي في ظرف أس���بوعين اعتب���ارًا من تاريخ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي 
هذه في ه���ذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2018/5677 دائرة 
تنفيذ نابلس وموضوعها مطالبة بمبلغ 1021 ش���يكل بموجب شيكات لصالح المحكوم له 
ش���ركة المش���رق للتأمين، وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم 

حسب األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس

رقم الملف: 225/ج/2019
التاريخ: 2019/1/29

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد/ة  صالح نمر محمود بش���ارة 
وطارق س���ميح مفضي غنام وعايد س���ميح مفضي غنام بصفتن���ا وكالء دوريين عن أحمد 
وسميح ومصطفى أبناء مفضي عبد أبو غنام وحسنة بخيت حمد فرات وعلي وسمير واحمد 
وفريال ومنتهى وفاطمة وايمان ابناء محمد مفضي غنام بالوكاالت الدورية 2010/80/973 
سفارة دولة فلس���طين/ عمان والدورية 70/2010/1578 عدل طوباس 2010/8/9 والدورية 
2015/115/1518 سفارة دولة فلس���طين/ عمان 2015/8/13 وكذلك ليث مصطفى سميح 
غن���ام بصفتي وكيال عاما ع���ن ايمن محمد مفضي غنام بالوكال���ة العامة 2018/12/2002 

سفارة دولة فلسطين/ عمان 
الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين/ عمان

وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
عقابة حوض رقم 6 قطعة رقم 4

عقابة حوض رقم 2 قطعة رقم 16
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

ليث مصطفى سميح غنام وطارق سميح مفضي غنام سمير محمد مفضي غنام
وصالح نمر محمود بشارة وعايد سميح مفضي غنام

دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

محكمة رام الله والبيرة الشرعية
الرقم: 2018/449 ـ ب 
التاريخ: 1440/4/2 هـ
وفق: 2018/12/9م

اعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية في 
الدعوى أساس 2018/449

إل���ى المدعى عليها: رائدة أحمد عبد الحميد عبد الرحي���م/ من عين يبرود/ ومجهولة محل اإلقامة 
ف���ي الواليات المتحدة األمريكية/ وآخر محل إقامة لها في البالد في بيت الزوجية في عين يبرود/ 

مقابل محطة محروقات عين يبرود/ خلف مطعم بيتزا تومس/ منزل محمد عبد الله شعيب.
أعلم���ِك أنه وبتاري���خ 2018/12/9م، وفي الدعوى اس���اس 2018/449، وموضوعها »تفريق للنزاع 
والش���قاق«، المقامة عليك من قبل المدعي محمد عبد الله محمد ش���عيب/ وكيله المحامي بسام 
خاليل���ة، قد صدر القرار التالي: »بناًء على الدعوى والطلب والبينتين الخطية المبرزة والش���خصية 
المستمعة المقنعة، وتقرير الحكمين الموافق لألصول، وتوفيقًا لإليجاب الشرعي، وسندًا للمواد 
1818 من المجلة، و67 و75 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، و132 و133 من قانون األحوال 
الش���خصية، فقد حكمت بمقتضى قرار الحكمين بالتفريق بين المدعي )محمد( المذكور وزوجته 
ومدخولت���ه بصحيح العقد الش���رعي المدعى عليها )رائدة( المذكورة بطلق���ة ثالثة بائنة بينونة 
كبرى للنزاع والش���قاق المستحكم، والمسبوقة منه عليها بطلقة أولى رجعية في شهر 1996/2م 
والرجعة منها، وطلقة ثانية رجعية بتاريخ 2005/2/13م والرجعة منها، والمس���جلة بموجب حجة 
»اإلق���رار بطلق���ة أولى رجعية ورجعة وطلق���ة ثانية رجعية« رق���م 50/52/308، الصادرة عن هذه 
المحكمة بتاري���خ 2005/2/20م، و«حجة الرجعة« رق���م 97/160/306، الصادرة عن هذه المحكمة 
بتاري���خ 2005/2/22م، كما حكمُت للمدعى عليها )رائدة( المذكورة على المدعي )محمد( المذكور 
بمبلغ وقدره تسعة آالف وتسعمائة وخمسون 9950 دينارا اردنيا ما تبقى لها مما تستحقه عليه 
من كامل مهرها المسجل لها في وثيقة عقد زواجها منه والبالغ عشرين الف ومائة 20100 دينار 
اردني، وذلك بعد ان قرر الحكمان نس���بة اإلس���اءة %50 على كل واحد منهما، وتحقق الحكمين 
م���ن تحصيل المدعى عليها مهرها المعجل من المدعي وقدره مائة 100 دينار اردني، وأن عليها 
العدة الش���رعية اعتبارا من تاري���خ الحكم أدناه، وأنها ال تحل له من بع���د حتى تنكح زوجًا غيره، 
وقررت التأش���ير بمضمون هذا الحكم على عقد زواجهما رقم 254415، الصادر عن هذه المحكمة 
بتاري���خ 1995/7/3م، على يد المأذون علي حس���ين، وقررت تضمين كل من الطرفين المتداعيين 
الرس���وم والمصاريف القانونية بحسب نسبة اإلس���اءة المقررة على كل واحد منهما، حكمًا غيابيًا 
قاباًل لالعتراض واالس���تئناف وتابعًا له موقوف النفاذ على تصديقه استئنافًا، أفهم علنًا حسب 

األصول، تحريرًا في 1440/4/2ه� وفق 2018/12/9م.
وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول.

قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ الخليل
الرقم: 2018/448
التاريخ: 2019/1/24

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية 
التنفيذية   رقم 2018/448 بالنشر

إل���ى المحكوم عليهم: 1. يحيى عرفات عبد المنعم بص���ل 2. منتصر يحيى عرفات بصل 3. عمر 
يحيى عرفات بصل وجميعهم سكان الخليل أبو كتيلة عمارة الجدع  ومجهولي محل اإلقامة حاليًا. 
ليك���ن معلومًا لديكم انه وبموجب الم���ادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني قد تقرر وبتاريخ 
2019/1/23 إش���عاركم أنه بتاريخ 2019/1/22  قام المحكوم له حس���ن علي حس���ن القواس���مة 
بواس���طة وكيله المحامي رجب دنديس بطرح كمبيالة عدد 1 موقعة من قبلكم بقيمة 5000000 

شيقل خمسة مليون شيقل مستحقة األداء بتاريخ 2018/1/1.
حيث سجلت لدينا تحت رقم 2018/448 تنفيذ الخليل.

لذا يتوجب عليكم مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيبوه عنكم في ظرف أسبوعين اعتبارًا من 
تاريخ نش���ر هذا اإلخطار وبخالف ذلك س���تقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقكم حسب األصول.
مأمور تنفيذ الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
كاتب عدل رام الله

التاريخ: 2019/1/22

إعالن تبليغ بالنشر
المخطر إليه: محمد احمد محمد ابو سحلية.

العن���وان: رام الل���ه � البيرة � خلف دائرة الس���ير القديمة � بالقرب من مبن���ى النائب العام � عمارة 
قشوع.

تنفيذًا لقرار س���عادة رئيس محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 2019/1/22 القاضي بتبليغكم 
نس���خة عن اإلخطار العدل���ي رقم 2018/20460 عدل رام الله وذلك بواس���طة النش���ر في إحدى 

الصحف المحلية الصادرة في الوطن.
وهذا نصه

مع االحترام
كاتب عدل رام الله
بسام نصار

دولة فلسطين
هيئة تسوية األراضي والمياه

مكتب تسوية نابلس
مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر

صادر عن محكمة تسوية نابلس في االعتراض رقم 2018/570
 إلى المعترض عليهم: ميشيل خليل ميخائيل القرة، موسى خليل ميخائيل القرة، سليمان خليل 
ميخائي���ل القرة، فيوليت خليل ميخائيل القرة، مارغو خلي���ل ميخائيل القرة، روز خليل ميخائيل 

القرة.
يقتضي حضوركم إلى محكمة تس���وية نابلس بتاريخ 2019/3/3 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر 
في االعتراض رقم 2018/570 المقام عليكم من المعترض موس���ى إس���ماعيل محمد علي والتي 
موضوعه���ا اعت���راض على قطعة األرض رق���م 161 حوض رقم 1 من أراضي ص���رة قضاء نابلس. 

وعليكم الحضور للمحكمة بتاريخ 2019/3/3.
ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوم من تاريخ تبليغكم حس���ب نص 
المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والمدنية النافذ، وإذا لم تحضروا أو تنيبوا وكيال 

عنكم سوف يتم السير في االعتراض حسب األصول والقانون.
قلم محكمة تسوية/ نابلس
هبة ناطور

دولة فلسطين
هيئة تسوية األراضي والمياه

مكتب تسوية نابلس
مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر

صادر عن محكمة تسوية نابلس في االعتراض رقم 2018/569
 إلى المعترض عليهم: ميشيل خليل ميخائيل القرة، موسى خليل ميخائيل القرة، سليمان خليل 
ميخائي���ل القرة، فيوليت خليل ميخائيل القرة، مارغو خلي���ل ميخائيل القرة، روز خليل ميخائيل 

القرة.
يقتضي حضوركم إلى محكمة تس���وية نابلس بتاريخ 2019/3/3 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر 
في االعتراض رقم 2018/569 المقام عليكم من المعترض مي ناصر حاتم شنار والتي موضوعها 
اعتراض على قطعة األرض رقم 202 حوض رقم 1 من أراضي صرة قضاء نابلس. وعليكم الحضور 

للمحكمة بتاريخ 2019/3/3.
ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوم من تاريخ تبليغكم حس���ب نص 
المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والمدنية النافذ، وإذا لم تحضروا أو تنيبوا وكيال 

عنكم سوف يتم السير في االعتراض حسب األصول والقانون.
قلم محكمة تسوية/ نابلس
هبة ناطور

دولة فلسطين
هيئة تسوية األراضي والمياه

مكتب تسوية نابلس
مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر

صادر عن محكمة تسوية نابلس في االعتراض رقم 2018/568
 إلى المعترض عليهم: ميشيل خليل ميخائيل القرة، موسى خليل ميخائيل القرة، سليمان خليل 
ميخائي���ل القرة، فيوليت خليل ميخائيل القرة، مارغو خلي���ل ميخائيل القرة، روز خليل ميخائيل 

القرة.
يقتضي حضوركم إلى محكمة تس���وية نابلس بتاريخ 2019/3/3 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر 
في االعتراض رقم 2018/568 المقام عليكم من المعترض مي ناصر حاتم شنار والتي موضوعها 
اعتراض على قطعة األرض رقم 201 حوض رقم 1 من أراضي صرة قضاء نابلس. وعليكم الحضور 

للمحكمة بتاريخ 2019/3/3.
ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوم من تاريخ تبليغكم حس���ب نص 
المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والمدنية النافذ، وإذا لم تحضروا أو تنيبوا وكيال 

عنكم سوف يتم السير في االعتراض حسب األصول والقانون.
قلم محكمة تسوية/ نابلس
هبة ناطور

15 أســيرًا في "الرملة" يعانون أوضاعًا صحية خطيرة
رام اللــــه - "األيــــام": أفــــاد محامــــي هيئة 
شؤون األسرى والمحررين، كريم عجوة، أمس، 
بأن الحالة الصحية لألســــير سامي أبو دياك 
تتفاقم باســــتمرار وتشهد تراجعًا متواصاًل 
مع مــــرور الوقــــت، وأنه يتنــــاول 8 أنواع من 

المسكنات يوميًا لتخفيف أوجاعه وآالمه.
وأشـــار المحامي عجوة، حسب بيان للهيئة، 
خالل زيارته "عيادة ســـجن الرملة"، أن األسير 
أبو دياك يعاني من التعب الشـــديد واإلرهاق 
الدائم، ومن صعوبة في التنفس وعدم القدرة 
على المشي، وال يستطيع النوم لساعات طويلة 

بسبب آالم الورم في المعدة واألمعاء.
وقالـــت الهيئـــة، إن األوضاع الصحية لألســـرى 
المرضـــى والجرحـــى القابعين في "عيادة ســـجن 
الرملة" تزداد سوءًا، في ظل غياب المتابعة الصحية 

ـــف حاالتهم الصحية بأنها 
ّ
الحثيثة لمرضى تصن

األصعب بين األسرى في سجون االحتالل.
ولفتــــت الى أن 15 أســــيرًا مريضًا يقبعون 
حاليًا فــــي ""عيادة ســــجن الرملــــة" يعانون 
من أوضــــاع خطيرة ومقلقة، هم: ســــامي أبو 
دياك، ســــرطان باألمعــــاء، ومعتصــــم رداد، 
يعاني من ســــرطان باألمعــــاء وقصور بعمل 
القلــــب، والربو، ومشــــاكل بالعظــــام، وتآكل 
بالكتف والمفاصل، ومشاكل  بالجلد، وأوجاع 
بالرؤية، وناهض األقرع، يعاني من مشــــاكل 
صحية عديدة ومبتور القدمين، وصالح صالح، 
يعاني من شلل نصفي ويحمل بيديه أكياسًا 
للبول والبراز، وأشــــرف أبو الهدى، يعاني من 
الشــــلل، ويتنقل على كرسي متحرك، وخالد 
الشــــاويش، يعاني من شلل نصفي ومن عدة 

أمــــراض صعبة ومزمنــــة، ومنصــــور موقدة، 
يتنقل على كرســــي متحرك بســــبب إصابته 
بالشــــلل، ويحمل بيديه أكياسًا للبول والبراز، 
ومصطفــــى ضراغمــــة، يعاني من مشــــاكل 
بالكلى ومن مرض السكري، وعز الدين كرجة، 
يعاني من إصابة بالكتــــف والقدم والحوض 
وبحاجة إلجــــراء عمليــــات جراحيــــة، وأحمد 
دعيســــات، يعاني من إصابتــــه بعدة طلقات 
ناريــــة بفخــــذه اليمنى، ووليد شــــرف، لديه 
مشاكل بالكبد ويعاني من التهابات باألمعاء 
القريبة من فتحة الشــــرج، ومحمد أبو حويلة، 
يعاني مــــن إصابــــة بالقدم اليســــرى، وإياد 
حريبات، يمشــــي بوســــاطة جهاز المساعدة 
على المشي، واألسير محمد أبو خضر، بحاجة 

لعملية زراعة كلية.

قوات االحتالل تعتقل ثمانية مواطنين
رام الله - "األيام": اعتقلت قوات االحتالل الليلة قبل الماضية 
وفجر أمس، ثمانية مواطنين مـــن عدة محافظات بالضفة، رافق 
ذلك اعتـــداءات علـــى المواطنين وعمليـــات تفتيش وتخريب 

للمنازل، وتسليم بالغات آلخرين لمقابلة مخابراتها.
وأشار نادي األســـير، في بيان صحافي، إلى أن قوات االحتالل 
اعتقلـــت أربعة مواطنين مـــن محافظة جنين هـــم: محمد علي 
ســـمودي، وإبراهيم الســـلفيتي، وقصـــي أبو خليفـــة، ومحمد 

الوحش.
وذكـــرت مصادر محلية أن قوات االحتـــالل اعتقلت من مدينة 
جنين الشـــابين ابراهيم الســـلفيتي، ومحمد علي سمودي بعد 
دهم منزلـــي ذويهما، وفي مخيم جنيـــن، اعتقلت تلك القوات 
الشابين، محمد ناجي برغيش، وقصي أبو خليفة ونكلت بشقيقه 
عالء واعتدت عليه بالضرب المبرح، واندلعت في جنين ومخيمها 
مواجهات بين الشـــبان وقـــوات االحتالل التـــي أطلقت القنابل 

الصوتية والمسيلة للدموع.
ولفت نادي األســـير إلى أن قوات االحتـــالل اعتقلت المواطن 

يوســـف عواد من بلـــدة عورتـــا بمحافظة نابلس، كمـــا اعتقلت 
مواطنيـــن مـــن بلدة بلعـــا في محافظـــة طولكرم همـــا: مهدي 
حســـن الحاج، وجعفر أيمن شـــحرور، بعد دهـــم منزلي ذويهما 

وتفتيشها.
وقال النـــادي إن قـــوات االحتالل اعتقلت الشـــاب محمد عبد 

الناصر حامد )23 عامًا( من بلدة سلواد شمال شرقي رام الله.
وســـلمت قوات االحتـــالل، أمس، مواطنا من بلـــدة دورا جنوب 
الخليل، بالغًا عســـكريًا لمقابلة مخابراتها، حيث أفادت مصادر 
محلية بأن تلك القوات دهمت بلدة دورا وســـلمت المواطن عبد 
المجيد شديد استدعاء لمراجعة مخابراتها في "عتصيون" بعد 

تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.
كما نصبت قوات االحتالل حواجزها العسكرية في عدة أحياء 
بمدينـــة الخليل، وعلى مداخـــل بلدتي ســـعير وحلحول، وعلى 
مدخلي مدينة الخليل الشـــمالي والجنوبي، وعملت على إيقاف 
المركبات وتفتيشـــها والتدقيـــق في بطاقـــات المواطنين، ما 

تسبب في إعاقة مرورهم.

القبض على 6 متهمين 
بعدة سرقات في رام الله

رام الله - "األيام": قبضت الشرطة، أمس، على ستة أشخاص يشتبه بتورطهم 
في ثالث قضايا سرقة منفصلة، في رام الله.

وذكر بيان للشـــرطة أنه وفي القضية األولى وبناء على شـــكوى مواطنة حول 
قيام مجهولين بســـرقة معدات وأجهزة ومواد من صالون تجميل للســـيدات 
تملكه في مجمع تجاري برام الله، وقدرت قيمة المســـروقات بـ 20 ألف شيكل، 
وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع األدلة تم االشـــتباه بشـــخصين، والقبض 

عليهما وضبطت بحوزتهما المسروقات.
وقـــال البيان: في القضية الثانية وبعد أن تقدم مواطن بشـــكوى حول قيام 
مجهولين بســـرقة ماكينة ثمينة إلعداد الحلويات قـــدرت قيمتها بـ 30 ألف 
شـــيكل وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تبين أن شخصين من محافظة 

الخليل قاما بسرقتها وإتالفها ومن ثم بيعها لمحل خردة بمبلغ 600 شيكل.
وأضاف: أما في القضية الثالثة، فتقدم مواطن بشكوى حول قيام مجهولين 
بســـرقة مبلغ 5000 شـــيكل و4 دفاتر شـــيكات من خزنة داخل مطعم يملكه 
فـــي رام الله، وبعد إجـــراءات البحث والتحري وجمع المعلومات، تم االشـــتباه 

بشخصين وتم القبض عليهما.
وأشـــار البيان إلى توقيف المشـــتبه بهم الســـتة، وإحالتهم إلـــى النيابة 

الستكمال اإلجراءات القانونية بحقهم.

صيدم يبحث مع ممثلة النرويج 
مواصلة دعم قطاع التعليم

رام اللـــه - "األيام": بحث وزيـــر التربية والتعليم العالـــي، صبري صيدم، مع 
ممثلة النرويج لدى فلســـطين هيلدا هارالســـتاد، أمس، عددًا من الموضوعات 
الخاصة بتطوير العالقات بين فلسطين والنرويج في مختلف مجاالت التعليم، 
خاصة التعليم المهني والتقني، وإمكانية افتتاح مدرســـة فلســـطينية في 

النرويج، ودعم المدرسة الوطنية للموسيقى والدراما والفنون.
وناقش صيدم مع هارالســـتاد، في اللقاء الذي حضـــره وكيل الوزارة بصري 
صالح، ومدير عام النشاطات الطالبية صادق الخضور، ومدير عام وحدة القدس 
ديمة السمان، ومستشارة التعليم في الممثلية النرويجية ريما تادروس، عدة 
قضايـــا تخص قطاع التعليم، منها توفير الدعم لتعزيز دمج التعليم المهني 
والتقنـــي بالتعليم العـــام، من خالل التوســـع في بناء المـــدارس والصفوف 

المهنية ورياض األطفال المهنية.
كما تم التباحث في إمكانية افتتاح مدرســـة فلسطينية في النرويج تدّرس 
المنهاج الفلســـطيني، وإمكانية توفير الدعم الفني والموســـيقي والثقافي 
للمدرســـة الوطنية، خاصة في مجال دعم األوركسترا المدرسية الفلسطينية، 

وإقامة المعارض في المدارس والجامعات وغيرها.
من جهتها، أشـــادت هارالســـتاد بجهود الوزارة في رعاية وتطوير المسيرة 
التعليمية ومواصلـــة تحقيق المزيد من اإلنجازات على مختلف المســـتويات 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، وبتعاون الـــوزارة مع الممثليـــة ومتابعتها 

وسعيها لتعزيز العالقات بين البلدين.

بلدية رام الله تعتمد تأهيل
 37 شارعًا و26 معاملة تنظيمية

رام الله - "األيام": اعتمد مجلس بلدية رام الله في جلســـته رقم 

2019/3، أمس، برئاسة رئيس البلدية موسى حديد، وبصفته اللجنة 

المحليـــة لألبنية والتنظيم 26 معاملة، منها 10 معامالت ترخيص، 

و7 معامالت إفراز شقق، ومعاملتان لتوحيد وإفراز أرض، و5 طلبات.

وعرض على المجلس تقرير مركز خدمة الجمهور من 2019/1/2 

لغاية 2019/1/21 حيث بلغت اإليرادات 8,822,931.12 شيكل.

كما اعتمـــد المجلـــس قائمة الطـــرق التي ســـيتم تأهيلها 

في العام 2019 والتي شـــملت 37 شـــارعًا فـــي مناطق مختلفة 

من المدينة، منها شـــوارع تربط شـــبكة الطرق بمبان ســـكنية، 

وتعبيد طرق في مركـــز المدينة والمنطقـــة الصناعية، وأحياء 

متفرقة في المدينة، وهي: متفرع من شـــارع جمال عبد الناصر، 

ماجد ابو شرار، عيســـى العوام، متفرع من محمد يوسف النجار، 

متفرع من ممدوح صيدم، خروبة، متفرع من منصور ريان، لويس 

فافـــرو، فريد تابري، عين الجوز، الفرنـــدز، خليل ابو ريا، الكرامة، 

ســـلفادور اللندي، البرية، حنا غانم، رافييلي تشيريللو، ابراهيم 

طوقان، يحي حمـــودة، ابو العالء المعري، عبد الحميد ياســـين، 

اثنيـــا، الكرمل، توســـعة كلثوم عـــودة والرازي، توســـعة كمال 

ناصر، تحويالت عين مصباح، إضافة شـــارع برلين، وفي المنطقة 

الصناعية شـــوارع: الفالوجة، موســـى خليل، الكونت برنادوت، 

هنجاريا، عين ترفيديا، االشـــوريين، وفي مركز المدينة، الشارع 

الرئيس، محيط مجمع المنارة، الزهراء، الكلية األهلية.

واطلع المجلس البلدي على تقرير جلسة المجلس االستشاري 

للتنميـــة االقتصادية المحلية، الذي تضمـــن عرض خطة عمل 

وحدة التنمية االقتصاديـــة المحلية، إضافة إلى تناول موضوع 

تطوير الخدمات، وتشجيع التجارة.

وعـــرض تقرير لجنـــة رام الله نظيفة وخضـــراء على المجلس 

البلدي، الذي شـــمل مشروع إعادة اســـتخدام المياه الناتجة عن 

محطة تنقية المياه العادمة في الطيرة، واالســـتفادة من المياه 

المعالجـــة في ري الجـــزر وحدائق البلدية، وتنظيف الشـــوارع، 

حيث ســـيتم تنفيذ المشـــروع على عـــدة مراحـــل، إضافة الى 

الحد من اســـتعمال األكياس البالســـتيكية وإكمـــال المبادرات 

الســـابقة التي تم تنفيذها من قبل البلديـــة، وتضمنت توزيع 

أكياس مجانيـــة صديقة بالبيئة على بعـــض المحال التجارية، 

وتوعية وحث أصحاب المحال على الحد من اســـتخدام األكياس 

البالستيكية لما تشكله من مخاطر على البيئة. 

كما تم إطالع اللجنة على مشـــاريع البلديـــة للتوعية البيئية 

التي تنفذها مع مدارس المدينـــة على مدار العام، ودار نقاش 

حول يوم النظافة الوطني لعـــام 2019، الذي تنفذه البلدية في 

الســـابع من أيار كل عام، واعتمد المجلس أعمااًل إضافية إلنشاء 

حديقة رام الله.

جامعتا "القدس المفتوحة"
و"عّمان العربية" تبحثان آليات التعاون

رام الله - "األيام": بحث رئيس مجلس أمناء 

جامعــــة القــــدس المفتوحة عدنان ســــمارة، 

ورئيــــس الجامعــــة يونس عمــــرو، مع رئيس 

جامعة عمان العربية ماهر ســــليم، خالل لقاء 

في رام الله، أمس، ســــبل التعاون المشترك 

بين الجامعتين.

وتأتي زيــــارة الوفد األردنــــي، الذي يضم 

أيضًا ناصر صالح، في سياق تعزيز العالقات 

المشــــتركة بين الجامعتين، التي أثمرت عن 

اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين وقعت 

العام الماضي، في عّمان.

وأشــــار ســــمارة إلى التعــــاون المثمر "مع 

هذه الجامعة المميزة على مســــتوى األردن"، 

وقــــال: باتت "القــــدس المفتوحــــة" جامعة 

العصــــر، فهــــي تمتلــــك وســــائط التعليم 

الحديث، الفتــــًا إلى أن كثيرًا مــــن الوظائف 

المقبلة،  المرحلة  التقليدية ســــتختفي في 

وأن المســــتقبل للتعليــــم المدمج، و"القدس 

المفتوحــــة" كانت ريادية في هــــذا المجال 

وستبقى كذلك.

من جهته، أكد عمرو أن "القدس المفتوحة" 

تســـعى لتطوير التعاون في مختلف المجاالت 

مع جامعة عمان العربية ومع مختلف الجامعات 

"القـــدس  إنجـــازات  مســـتعرضًا  األردنيـــة، 

المفتوحـــة" التـــي أضحـــت أكبـــر الجامعـــات 

الفلسطينية وتعمل بنظام التعليم المدمج.

بدوره، قال سليم إنه سعيد بزيارة "القدس 

المفتوحــــة" واالطالع على هــــذا التطور الذي 

تشــــهده والــــذي مكنها مــــن أن تصبح أكبر 

الجامعات الفلسطينية.

واطلع الوفد األردنــــي على مرافق الجامعة، 

ومن ضمنهــــا فضائية القــــدس التعليمية، 

حيث شــــرح إســــالم عمــــرو للوفــــد تفاصيل 

عمل الفضائية ونشــــأتها ودورها في إكمال 

الوسائط التعليمية المدمجة.

وحضر اللقــــاء نواب رئيس جامعة "القدس 

المفتوحــــة" للشــــؤون األكاديميــــة ســــمير 

النجدي، وللشــــؤون اإلدارية مــــروان درويش، 

وللشــــؤون الماليــــة عصام خليل، ومســــاعدا 

رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج 

إسالم عمرو، ولشؤون المتابعة آالء الشخشير، 

ومديرا فرعــــي الجامعة في نابلس يوســــف 

ذيــــاب، ورام اللــــه والبيــــرة حســــين حمايل، 

ومســــاعد مديــــر دائــــرة العالقــــات العامــــة 

والدولية واإلعالم، عوض مسحل.

الشرطة تضبط 167 حبة مخدرة 
داخل منزل في جنين

جنين - محمد بالص: ضبطت شرطة جنين، أمس، 167 حبة يشتبه بأنها مخدرة بحوزة مواطن من 
سكان المحافظة، وأتلفت جسما مشبوها تم العثور عليه.

وذكـــر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشـــرطة، ان معلومـــات وردت إلى فرع مكافحة 
المخدرات في شـــرطة المحافظة حول حيازة شـــخص من ســـكان المحافظة لمـــواد مخدرة داخل 
منزله، وبعد اســـتصدار مذكرة التفتيش من قبل النيابة العامة، تحركت قوة من الفرع إلى المنزل 
المستهدف وبتفتيشه والشـــخص المذكور تم ضبط حبوب يشتبه بأنها مخدرة بلغ عددها 167 
حبة، وتم التحرز على المواد المضبوطة والمشـــتبه به وإحالته والمضبوطات إلى جهة االختصاص 

لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصوال.
من جهة أخرى، أشـــار البيان إلى أن شرطة المحافظة أتلفت جسما مشبوها تم العثور عليه في 
المحافظة، وذلك بعد ورود معلومات إلى غرفة عمليات الشـــرطة تفيد بوجود جســـم مشـــبوه عثر 

عليه في بلدة رابا.
وأكد البيان، أن قوة من فرع هندســـة المتفجرات في شرطة المحافظة تحركت إلى مكان العثور 
على الجســـم المشـــبوه، وبالكشـــف عليه تبين بأنه عبارة عن قنبلة يدويه من نوع "ميلز" قديمة 
وتشـــكل خطورة على المواطنين، وتم التعامل معها باإلتالف بعد اتخاذ احتياطات األمان الالزمة 

أصواًل.


