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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

 رقم المعاملة : 2865/ج /2020

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطــالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة  مجد خلدون محمود جرار بصفته الوكيل بموجب 
الوكالة الدورية رقم(449/2019/13907) عدل جنين بتاريخ 2019/12/15 والمعطوفه على العامه 
س(2202 ص 2019/55) صلدرة عن سفارة فلسطين /عمان بتاريخ 2019/11/28 ووذلك لتقديم 
معاملة بيع رقم  2865/ج/ 2020 على  قطعة االرض رقم (1) من الحوض رقم (7) من اراضي  صير 
فمن له أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام 

من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: مجد خلدون محمود جرار

اســم المــوكل (المالك):مفيد +مــازن + محمد +مها + مفيده +منى +ميســون +ميســاء (ابناء 
عبداهللا حسن ارشيد)
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محكمة بداية نابلس

الرقم: 2017/4710

السلطة القضائية

محكمة صلح رفح 

تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ نابلس بالدعوى 
التنفيذية رقم 2017/4701

الى المحكوم عليه: باسل خليل عبد الرحيم شهوان نابلس طلوع تل مقابل عمارة المصري ومجهول 
محل االقامة حاليا.

اشــعارك بموافقة المحكوم له على التســوية المقدمة من قبلك بتاريخ 2018/12/4 بتقسيط المبلغ 
على اقساط شهرية كل قسط بواقع 200 شيكل شهريا ابتداء من تاريخ 4/20/ الموافقة على التسوية 
لصالح المنفذ له عايد تيســير عودة عيشــه وعليك المراجعة خالل اســبوعين مــن تاريخ تبلغك هذا 

االشعار بالنشر في هذا العدد لتقرير موقفك وبعكس ذلك ستباشر الدائرة اجراءات التنفيذ بحقك.

مأمور تنفيذ نابلس

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة بداية نابلس بالدعوى 
الحقوقية رقم 2018/127

الــى المدعى عليهم: ورثة المرحوم محمد حســن محمد مصطفى من روجيب ومجهولو محل االقامة 
حاليا يقتضي حضوركم الى هذه المحكمة بتاريخ 2050/3/5 الساعة الثامنة صباحا للنظر في الدعوى 
الحقوقية رقم 2018/127 وعليكم توكيل محام او الحضور بنفسك بالدعوى التي اقامها عليكم المدعي 
علي عبد  القادر علي عامر وموضوعها: منع معارضة واثبات ملكية ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة 
واالطالع على تفاصيل الدعوى عمال بالمادة 62 من اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 
2001 النه يقتضي عليكم تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر 

واذا لم تحضروا او ترسل وكيال عنك تجرى محاكمتك حضوريا.

رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

في القضية الحقوقية رقم 2019/422 محكمة صلح رفح 
(وضع يد باالشتراك )

المدعين : -1 عمر ســلمان موســى شعت –من ســكان رفح-بجوار المستشفى الكويتي-هوية رقم 
(918832346) -2احمد سلمان موسى شعت –من سكان رفح-بجوار المستشفى الكويتي-هوية رقم 
(953832151) -3 مروان سلمان موسى شعت –من سكان رفح-بجوار المستشفى الكويتي-هوية 
رقم (918832387) -4ابراهيم سلمان موسى شعت –من سكان رفح-بجوار المستشفى الكويتي-

هوية رقم (923995120) -5 محمد محمد سلمان موسى شعت –من سكان رفح-بجوار المستشفى 
الكويتي-هوية رقم (800428716) -6 غادة محمد ســلمان موســى شعت –من سكان رفح-وكيلها 
العدلي الســيد محمد محمد ســلمان موسى شعت – من ســكان رفح – بجوار المستشفى الكويتي – 
هويــة رقــم (800428716) – بموجب الوكالة العدلية رقم ( 2009/2610)  -7 آمنة ســليمان احمد 
شعت – من سكان رفح –بجوار المستشفى الكويتي هوية رقم (962620233) وجميعهم من (7-1) 
وكيلهم العدلي السيد /مجدي افريح عثمان شعت-من سكان رفح –موراج-هوية رقم(921897997) 
بموجب الوكالة العدلية الخاصة رقم 2017/5254 كاتب عدل خان يونس -8 لطيفة سلمان موسى 
شعت-من سكان رفح –بجوار المستشفى الكويتي-هوية رقم (918832379) وكيلها السيد /مجدي 
افريح عثمان شــعت- من ســكان-رفح- موراج- هوية رقم (921897997) بموجب الوكالة العدلية 
الخاصــة رقــم 2017/3266 كاتب عــدل قلقيلية وكيله المحاميان / محمد زياد ابو عبدو وســليمان 
قريبة (المدعى عليه) : يوســف عطية صالح علي بدر شــعت- باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة تركة المرحوم جده/ صالح علي بدر شعت ووالده / عطية صالح علي بدر شعت وجدته ألبيه /

فاطمة بدران محمد شعت -زوجة جده ألبيه /صالح علي بدر شعت -من سكان -رفح -بلوك J بجوار 
ديوان آل شعت(سابقا) - مقيم في دولة االمارات العربية المتحدة (حاليا) . 

نوع الدعوى : (حقوق –وضع يد باالشتراك) 
قيمة الدعوى / (2000000 دينار اردني) اثنان مليون دينار اردني 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2019/422 محكمة صلح رفح (وضع يد باالشتراك)
 الى (المدعى عليه) المذكور بعاليه بما ان المدعين قد اقاموا عليك القضية الحقوقية رقم 2019/422 
لدى محكمة صلح رفح والتي موضوعها (وضع يد باالشتراك) لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما بأنه قد تحدد جلسة 

يوم االربعاء الموافق 2020/2/26م لنظر هذه القضية .
تحريرا : 2020/2/10م

رئيس قلم محكمة صلح رفح 

أ . اكرم ابو طعيمة

فقد هوية
نابلس - اعلن انا سوسن امجد فواز الخالدي عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 411867419 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
عورتا - اعلن انا رسم حسن فالح قواريق عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 859675449 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

تنويه
ورد عن طريق الخطأ في اعالن اخطار تنفيذي دائرة تنفيذ نابلس رقم 2019/9624 سجل تنفيذ والخطأ 
هو اسم المحكوم عليه والء محمود محمد سعدي والصحيح هو والء محمود محمد سعودي كما لم يذكر 

اسم المحكوم عليه الثاني وهو زكي يوسف جميل سعودي لذا اقتضى التنويه.

تنويه
ســقط ســهوا في جريده الحياه اعالن صادر عن دائرة اراضي جنين في معاملة رقم (2020/2735) 
حيــث ذكر رقم الوكالة الخاصة (449/2020/969) والصحيح (449/2020/868)،وذكر اســم الموكل 
المالك :وائل حســني احمد ارشيد وســليم +احمد ابناء احمد ارشيد الرشيد و عاصم حكم محمد ابو 
مويس و اياد تيسير جميل ابو مويس وتوفيق محمداحمد حنايشه اما الصحيح اسم الموكل المالك 
:وائل حسني احمد ارشيد وسليم + حسن ابناء احمد ارشيد الرشيد وعاصم حكم محمد ابو مويس 

و اياد تيسير جميل ابو مويس وتوفيق محمد احمد حنايشه،ادا اقتضى التنويه .

 إخطار نهائي بواسطة النشر بالجريدة              
قبل المباشرة باتخاذ اجراءات قضائية

 دون االجحاف بالحقوق
المخطر: محمود توفيق محمد بغدادي ، وعنوانه، رام اهللا.

بواسطة وكالؤه المحامون فاروق طباخي و/أو أريج أبو عبدو (مجتمعين و/أو منفردين)، رام اهللا، برج 
رام اهللا التجاري، الطابق الثالث، جوال رقم (0569080880) 

المخطــر إليه: خليفه محمود إبراهيم ســماره، حامل هوية رقــم (904588852)، وعنوانه: رام اهللا، 
بيت عور الفوقا، وسط البلد

الوقائع:
أوال: تعلم ايها المخطر اليه بأنك قمت بتحرير وتوقيع الشيك الواردة تفاصيله في الجدول أدناه:    

البنك تاريخ االستحقاق  قيمته  رقم الشيك  
بنك القدس    2017/10/15 12000 شيقل    30400138

 ثانيا: تعلم ايها المخطر اليه أنه ولدى عرض الشيك الموصوف أعاله على البنك المسحوب عليه اعيد 
دون صرف لعدم كفاية رصيد وهو األمر المخالف ألحكام القانون والموجب للمسؤولية. 

وعليــه وبوكالتنــا عن المخطر فإننــا نخطرك بضرورة دفع قيمة الشــيك الموصوف أعــاله والبالغة 
(12000) إثنا عشر ألف شيكل  وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار بواسطة النشر 
فــي الجريدة وبعكس ذلك فإنني ســأضطر التخاذ كافة اإلجراءات القانونيــة ضدك بما فيها تقديم 
شكوى جزائية ضدك موضوعها إصدار شيكات بدون رصيد خالفا لقانون العقوبات الساري وتعديالته 
وكذلك إقامة الدعاوى الحقوقية منها والجزائية إللزامك بدفع قيمة الشيكات المذكورة أعاله وإلزامك 
بالرســوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ االســتحقاق وحتى السداد التام 
ومطالبتك بالتعويض عن العطل والضرر، وذلك دون اإلجحاف بحقي في اتخاذ أية إجراءات قانونية 

أخرى اراها مناسبة.
مع االحترام،،

 تحريراً في تاريخ (2020/2/10)                                                                               وكيل المخطر 
المحامي فاروق طباخي 

 إخطار نهائي بواسطة النشر بالجريدة              
قبل المباشرة باتخاذ اجراءات قضائية

 دون االجحاف بالحقوق
المخطر: محمود توفيق محمد بغدادي، وعنوانه، رام اهللا.

بواسطة وكالؤه المحامون فاروق طباخي و/أو أريج أبو عبدو (مجتمعين و/أو منفردين)، رام اهللا، برج 
رام اهللا التجاري، الطابق الثالث، جوال رقم (0569080880) 

المخطــر إليــه: مصطفى كامل مصطفى خواجا ، حامــل هوية رقــم (853460319)، وعنوانه: رام 
اهللا، وسط البلد. 

الوقائع:
أوال: تعلم ايها المخطر اليه بأنك قمت بتحرير وتوقيع الشيك الواردة تفاصيله في الجدول أدناه:    

البنك تاريخ االستحقاق  قيمته  رقم الشيك  
بنك فلسطين    2017/11/31 5000 شيقل    30000844

 ثانيا: تعلم ايها المخطر اليه أنه ولدى عرض الشيك الموصوف أعاله على البنك المسحوب عليه اعيد 
دون صرف لعدم كفاية رصيد وهو األمر المخالف ألحكام القانون والموجب للمسؤولية. 

وعليــه وبوكالتنــا عن المخطر فإننــا نخطرك بضرورة دفع قيمة الشــيك الموصوف أعــاله والبالغة 
(5000) خمســة اآلف شــيكل  وذلك خالل عشــرة أيام من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار بواســطة النشر 
فــي الجريدة وبعكس ذلك فإنني ســأضطر التخاذ كافة اإلجراءات القانونيــة ضدك بما فيها تقديم 
شكوى جزائية ضدك موضوعها إصدار شيكات بدون رصيد خالفا لقانون العقوبات الساري وتعديالته 
وكذلك إقامة الدعاوى الحقوقية منها والجزائية إللزامك بدفع قيمة الشيكات المذكورة أعاله وإلزامك 
بالرســوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ االســتحقاق وحتى السداد التام 
ومطالبتك بالتعويض عن العطل والضرر، وذلك دون اإلجحاف بحقي في اتخاذ أية إجراءات قانونية 

أخرى اراها مناسبة.
مع االحترام،،

 تحريراً في تاريخ (2020/2/10)                                                                               وكيل المخطر 
المحامي فاروق طباخي 

 إخطار نهائي بواسطة النشر بالجريدة              
قبل المباشرة باتخاذ اجراءات قضائية

 دون االجحاف بالحقوق
المخطر: أمجد كمال محمد صافي، حامل هوية رقم (411109390)، وعنوانه، رام اهللا.

   وكيلــه المحامــي فــاروق طباخــي، رام اهللا، بــرج رام اهللا التجــاري، الطابــق الثالــث، جــوال رقم 
 (0569080880)

المخطر إليها:  شركة اإلتقان لأللبسة واألحذية المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة لدى مراقب 
الشــركات في وزارة اإلقتصاد الوطني الفلسطيني تحت الرقم (562191890)، بواسطة المفوضين 
بالتوقيع عنها شــاهر تحســين عبد الرحيم حج محمد و ســيرين فتحي محمود حج محمد، وعنوانها: 

نابلس، شارع القدس، مقابل كازية الصايل. 
الوقائع:

أوال: تعلم ايها المخطر اليه بأنك قمت بتحرير وتوقيع الشيكين الواردة تفاصيلهما في الجدول أدناه:    
البنك تاريخ االستحقاق  قيمته  رقم الشيك  

بنك القدس  12500 شيقل  2017/6/20     30000049
بنك القدس    2017/7/20 14000 شيقل    30000050

 ثانيــا: تعلــم ايها المخطر اليه أنه ولدى عرض الشــيكين الموصوفين أعاله على البنك المســحوب 
عليه اعيدا دون صرف لعدم كفاية رصيد وهو األمر المخالف ألحكام القانون والموجب للمسؤولية. 

وعليه وبوكالتي عن المخطر فإنني أخطرك بضرورة دفع قيمة الشيكين الموصوفين أعاله والبالغة 
(26500) ستة وعشرون ألف وخمسمائة شيكل  وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار 
بواسطة النشر في الجريدة وبعكس ذلك فإنني سأضطر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضدك بما 
فيها تقديم شكوى جزائية ضدك موضوعها إصدار شيكات بدون رصيد خالفا لقانون العقوبات الساري 
وتعديالتــه وكذلــك إقامة الدعاوى الحقوقية منها والجزائية إللزامك بدفع قيمة الشــيكات المذكورة 
أعاله وإلزامك بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى 
الســداد التــام ومطالبتك بالتعويض عن العطــل والضرر، وذلك دون اإلجحــاف بحقي في اتخاذ أية 

إجراءات قانونية أخرى اراها مناسبة.
مع االحترام،،

 تحريراً في تاريخ (2020/2/10)                                                                               وكيل المخطر 
المحامي فاروق طباخي 

 إخطار نهائي بواسطة النشر بالجريدة
قبل المباشرة باتخاذ اجراءات قضائية

 دون االجحاف بالحقوق
المخطر: أحمد محمود عبد الكريم مهنا، وعنوانه، رام اهللا.

بواسطة وكالؤه المحامون فاروق طباخي و/أو أريج أبو عبدو (مجتمعين و/أو منفردين)، رام اهللا، برج 
رام اهللا التجاري، الطابق الثالث، جوال رقم (0569080880) 

المخطــر إليــه: محمد خالد محمد حمارشــه ، حامل هويــة رقــم (901858456)، وعنوانه: رام اهللا، 
وسط البلد. 

الوقائع:
أوال: تعلم ايها المخطر اليه بأنك قمت بتحرير وتوقيع الشيك الواردة تفاصيله في الجدول أدناه:    

البنك قيمته  تاريخ االستحقاق  رقم الشيك  
البنك الوطني     2020/1/10 2000 شيقل    30000035

 ثانيا: تعلم ايها المخطر اليه أنه ولدى عرض الشيك الموصوف أعاله على البنك المسحوب عليه اعيد 
دون صرف لعدم كفاية رصيد وهو األمر المخالف ألحكام القانون والموجب للمسؤولية. 

وعليه وبوكالتنا عن المخطر فإننا نخطرك بضرورة دفع قيمة الشيك الموصوف أعاله والبالغة (2000) 
ألفين شيكل  وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار بواسطة النشر في الجريدة وبعكس 
ذلك فإنني ســأضطر التخاذ كافــة اإلجراءات القانونية ضدك بما فيها تقديم شــكوى جزائية ضدك 
موضوعها إصدار شيكات بدون رصيد خالفا لقانون العقوبات الساري وتعديالته وكذلك إقامة الدعاوى 
الحقوقية منها والجزائية إللزامك بدفع قيمة الشيكات المذكورة أعاله وإلزامك بالرسوم والمصاريف 
وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ االســتحقاق وحتى السداد التام ومطالبتك بالتعويض 

عن العطل والضرر، وذلك دون اإلجحاف بحقي في اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى اراها مناسبة.
مع االحترام،،

 تحريراً في تاريخ (2020/2/10)                                                                               وكيل المخطر 
المحامي فاروق طباخي 

 إخطار نهائي بواسطة النشر بالجريدة              
قبل المباشرة باتخاذ اجراءات قضائية

 دون االجحاف بالحقوق
المخطر: علي عبد الرحيم خليل فقيه، حامل هوية رقم 852404581) )

المخطــر إليه: صالح صالح حســين قنداح، حامل هوية رقــم (851122192)، وعنوانه: رام اهللا، أبو 
شخيدم، بجانب الجامع.

الوقائع:
أوال: تعلم ايها المخطر اليه بأنك قمت بتحرير وتوقيع الشيكين الواردة تفاصيلهما في الجدول أدناه:    

البنك تاريخ االستحقاق  قيمته  رقم الشيك  
بنك القدس    2018/12/25 1000 شيقل    30000031
بنك القدس    2019/1/30 500 شيقل    30000032

 ثانيــا: تعلــم ايها المخطر اليه أنه ولدى عرض الشــيكين الموصوفين أعاله على البنك المســحوب 
عليه اعيدا دون صرف لعدم كفاية رصيد وهو األمر المخالف ألحكام القانون والموجب للمسؤولية. 

ثالثــا: وعليــه فإنني أخطــرك بضرورة دفع قيمة الشــيكين الموصوفين أعاله والبالغــة (1500) الف 
وخمسمائة شيكل وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار بواسطة النشر في الجريدة 
وبعكس ذلك فإنني ســأضطر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضدك بما فيها تقديم شكوى جزائية 
ضدك موضوعها إصدار شيكات بدون رصيد خالفا لقانون العقوبات الساري وتعديالته وكذلك إقامة 
الدعــاوى الحقوقية منها والجزائية إللزامك بدفع قيمة الشــيكات المذكورة أعاله وإلزامك بالرســوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام ومطالبتك 
بالتعويــض عــن العطل والضــرر، وذلك دون اإلجحاف بحقــي في اتخاذ أية إجــراءات قانونية أخرى 

اراها مناسبة.
مع االحترام،،

المخطر علي عبد الرحيم خليل فقيه

   دولــة فلسطيــن
2/10 د

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي- بالنشر في إحدى الصحف المحلية   صادر عن دائرة 
تنفيذ نابلس  في القضية التنفيذية رقم  2019/1120 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: فاطمة نمر عيســى غنايم هوية رقم 958308249 - 1 ، نبيل محمود 
خالد غنايم هوية رقم 859929150 - 2 وعنوانه:نابلس، المخفية، بجانب مكتب تكسي العودة.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: شركة ابداع للتمويل متناهي الصغر/رام اهللا.
قد أبرز إلى هذه الدائرة كمبيالة تحمل توقيعك /بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ (940 دوالر امريكي 

و 44 شيقل اسرائيلي)، المرفق عنها صورة لالطالع. 
لذلك يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أســبوعين من 
تاريخ هذا اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب األصول، وإذا لم 
تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مامور التنفيذ 

فتاوى شرعية  حول الجرائم
التي نص عليها قانون 
مكافحة الفساد رقم (1) 
لسنة 2005 وتعديالته

اســتخدام القوة البدنيــة، أو التهديد، أو الترهيب، أو الوعد 
بمزية غير مستحقة، أو عرضها، أو منحها للتحريض على 
اإلدالء بشــهادة زور، أو للتدخــل في اإلدالء بالشــهادة، أو 
تقديــم األدلة في إجــراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة، 
وفــق أحكام قانــون مكافحة الفســاد، أو اســتخدام القوة 
البدنيــة، أو التهديــد، أو الترهيب، لعرقلة ســير التحريات 
الجارية، بشأن األفعال المجرمة وفقاً ألحكام هذا القانون.

مثال توضيحي: أحد األشخاص الخاضعين ألحكام القانون 
يهدد أو يطلب من شــخص اإلدالء بشهادة زور، سواء أمام 
المحكمة، أو الهيئة، لعرقلة سير التحريات، والتي من شأنها 

الكشف عن جرائم الفساد.
السؤال: رجل متهم في المحكمة بالفساد، وطلب مني أن 
أشهد معه شهادة غير صحيحة تبرؤه من تلك التهمة، مع 
إضمــاري نيــة مخالفة ما أعلنه أمــام القاضي، فهل يجوز 

لي ذلك؟
الفتــوى: الحمــد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على 
أشــرف الخلق، ســيدنا محمــد األمين، وعلى آلــه وصحبه 
أجمعين، وبعد؛ فشهادة الزور من أكبر الكبائر في اإلسالم، 
اللَّغوِ  ا مرّوا بِ قال تعالى (والَّذين الَ يشهدونَ الزّور وإِذَ
مــرّوا كرامــا)، الفرقــان:72. وقال تعالــى: (فاجتنِبوا 
)، الحج:30.  ولَ الزّورِ الرجس من األوثَان واجتنِبوا قَ
جاء في تفسير فتح القدير للشوكاني: «أي فاجتنبوا الرجس 
الذي هو وثن، واجتنبوا قول الزور الذي هو الباطل، وسمى 
زورا ألنــه مائــل عن الحــق، ومنه قوله تعالــى تزاور عن 
كهفهم، وقولهم مدينة زوراء: أي مائلة، والمراد هنا قول 

الزور على العموم». فتح القدير 514:3.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبية، رضي اهللا عنه، 
برِ  أَكْ م بِ الَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم: (أَال أُنبئُكُ قال: قَ
 ــراكاِإلش : الَ الُوا: بلى يا رســولَ اِهللا، قَ بائرِ ثَالثًا، قَ الْكَ
قالَ  بِاِهللا وعقوق الْوالدينِ وجلَس، وكانَ متكئًا، فَ
 هتلْنا لَي ررها حتى قُ ما زالَ يكَ الَ فَ ــولُ الزورِ قَ أَال وقَ
ت). صحيح البخاري، كتاب الشــهادات، باب ما قيلَ  ســكَ

. في شهادة الزورِ
وعليه؛ فإن الشــهادة بغير الحق تعد شهادة زور، وهي من 
أكبــر الكبائر، وال تجوز أبــداً، وال ينفع في ذلك إضمار نية 
مخالفة ما يصرح به أمام القاضي، كأن يشهد الشاهد بأنه 
لم يشاهد فالناً في مكان ما، ثم يضمر في نفسه استثناًء، 
فيقــول فــي نفســه: إال مرة واحــدة، فهذه حيلة ســاقطة 
الستحالل الحرام؛ ألنَّ العبرة في الكالم هي إحقاق الحق، 
وإبطــال الباطل، ال العكــس، والمعاريض أمام القاضي ال 
تجوز، فاليمين علــى نية القاضي، ال نية الحالف، والخوف 
من اهللا تعالى واالبتعاد عن شهادة الزور هو الواجب المحتم 

على كل مؤمن باهللا تعالى، واهللا تعالى أعلم.
واهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل.

إعاقة سير العدالة

ضد الفساد «التربية» و«التعليم العالي» تطلقان يوماً إرشادياً لطلبة 
الثانوية العامة بجامعة القدس المفتوحة في قلقيلية

رام اهللا– الحيــاة الجديــدة- أطلقــت وزارتــا التربية 
والتعليــم، والتعليم العالي والبحث العلمي، من داخل 
جامعة القدس المفتوحة، في قلقيلية، أمس، فعاليات 
اليوم اإلرشــادي لطلبة الثانوية العامة في محافظتي 
قلقيليــة وســلفيت تحــت عنــوان: «معاً نخطــو نحو 

مستقبل أفضل»، برعاية من شركة جوال.
واســتقبل فرع جامعة القدس المفتوحة في قلقيلية، 
بالشــراكة مع فرعها في ســلفيت، قرابة 2000 طالب 
وطالبة مــن طلبة الثانوية العامة فــي المحافظتين، 
بمشاركة 22 جامعة وكلية من أنحاء الوطن؛ لتعريف 
الطلبــة بالجامعــات الفلســطينية والتخصصات التي 

تناسبهم.
وحضر اليوم اإلرشــادي كل من محافظ قلقيلية رافع 
رواجبة، ومساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة محمد 
شــاهين، ومديــر الفرع نــور األقرع، ومدير الشــؤون 
الطالبيــة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  أيمن 
الهودلي، ومدير مديرية التربية والتعليم في قلقيلية 
صالح ياسين، والهيئة اإلدارية واألكاديمية في فرعي 
قلقيلية وســلفيت، وممثلين من الجامعــات والكليات 
الفلســطينية، وعــدد من طلبــة الثانويــة العامة في 
المحافظة. وكانــت فعاليات هذا اليوم بدأت بآيات من 
الذكر الحكيم، فالســالم الوطني وقراءة الفاتحة على 

أرواح الشهداء.
وأشــاد المحافــظ رواجبة، فــي كلمته بافتتــاح اليوم 
اإلرشادي، بجهود وزارتي «التربية والتعليم» و»التعليم 
العالي والبحــث العلمي»، مؤكداً الــدور الوطني الذي 
تقوم به الجامعات الفلســطينية، وأشــار إلى التقييم 
النوعــي الذي حصلــت عليه هــذه الجامعــات عالمياً، 
محــذراً مما تقوم بــه «اإلدارة األميركيــة التي تعتبر 
الوكيل الحصري لالحتالل بما أعلنته من صفقة القرن 

المشبوهة».
من جهته، قال شــاهين إن «جامعة القدس المفتوحة 

تتميــز بخدمــات متطورة تقدمها للطلبــة، ولديها (8) 
كليات تقدم (33) تخصصاً، إضافة إلى برنامج دبلوم 
عــال و(6) برامــج ماجســتير، ونعمــل حاليــاً من أجل 
الحصول على برنامج دكتوراه بالشراكة مع الجامعات 

الوطنية الشريكة».
إلــى ذلك، بارك األقرع هذا التجمــع وجهود الوزارتين 
مع الجامعة في االرتقاء بمســتوى الخدمات التعليمية 
المقدمة للطلبة وتوفير المعلومة التي تساعدهم على 

اختيار ما يتناسب وقدراتهم من تخصصات وما تحتاجه 
سوق العمل من خبرات.

وقــال مدير التربيــة والتعليم في محافظــة قلقيلية 
«تنظــم الوزارة مثل هذه األيــام لتحفيز الطلبة على 
اجتيــاز مرحلة الثانوية العامة وتهيئتهم لالنتقال إلى 
الحياة الجامعية، وستســتمر شــهراً كامالً انطالقاً من 
الرابع من الشــهر الجاري، وسنجري أياماً إرشادية في 

محافظات عدة».

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى
 القدس المحتلة- وفا- اقتحم عشــرات المســتوطنين، أمس، 

باحات المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة.
وأفــادت دائرة األوقــاف اإلســالمية بالقدس المحتلــة، أن 79 
مستوطنا متطرفا بينهم طلبة معاهد يهودية اقتحموا باحات 
المســجد األقصى، وســط تنفيذهــم جوالت اســتفزازية في 

باحاته.

األسير محمود الخطيب
 يدخل عامه العاشر في األسر

جنين- وفا- دخل األسير محمود يوسف الخطيب من قرية «أم 
الخلجان» بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم االثنين، عامه 

العاشر في سجون االحتالل. 
وذكر مدير نادي األســير في جنين منتصر ســمور، أن األسير 
الخطيب محكوم بالسجن مدى الحياة، وأن سلطات االحتالل ما 

تزال تحرم معظم أسرته من زيارته.

محكمة بداية بيت لحم 
ترجئ النظر في قضية اسراء غريب

بيت لحم- الحيــاة الجديدة- أرجأت محكمــة بداية بيت لحم، 
برئاســة القاضي جمال شديد، النظر في الدعوى 2019/131 
جنايات، المعروفة إعالميا بقضية المرحومة إسراء غريب، إلى 

العاشر من الشهر المقبل.  
وفي بداية الجلســة الخامسة، طلب القاضي جمال شديد، من 
الصحافيين، نشــر أية أخبار متعلقة بالقضية، بالتنســيق مع 
الدائرة اإلعالمية في مجلس القضاء األعلى، كي ال ينشر شيء 

يمكن أن يسيء للمرحومة إسراء غريب.
واستمعت المحكمة إلى عدد من الشهود، معظمهم من العاملين 
في مستشــفى بيت جاال الحكومي، بحضور المتهمين الثالثة 
في القضية، ووكيلة النيابة نوره براهمة، ووكيل الدفاع أمير 

أبو زهرة.
وكشفت الشــهادات عن وضع المرحومة إسراء، خالل وجودها 
في مستشفى بيت جاال الحكومي. وتتشابه الشهادات، بشكل 

عام مع ما أدلى به شهود سابقا يعملون في المستشفى.
وحصل تطور مفاجئ، عندما ســمح القاضي شــديد، للمتهم 

األول محمد صافي، بتوجيه سؤالين ألحد الشهود.
وأقر الشاهد بأنه أرسل شريطا صوتيا، بعد أن تلقاه من إحدى 
الممرضــات، إلــى موقــع الكتروني، وأنه غضب عندما نشــره 
الموقع، وأقر بأنه أخطأ بإرســاله إلى الموقع، بدال من تقديمه 

إلى النيابة.
واعتبــرت هيئة الدفاع، ما قاله الشــاهد، لمصلحة المتهمين، 
معتبرة أن الشــريط الصوتي الذي نشــر، هو مفبرك، وعبارة 

عن عملية تجميع.
واســتحوذت وفاة الشــابة إســراء غريب، وهي من مدينة بيت 
ســاحور على اهتمام الرأي العام، منذ النشر عن قضيتها، في 
شهر آب الماضي. ومع بدء محاكمة المتهمين، قررت المحكمة 
أن تكون الجلســات عل نية. وســمح في البدايــة بالتصوير في 

الجلسات، ثم منع ذلك الحقا. 


