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دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة أراضي أريحا 
الرقم: 163/ج/2018 

اعالن 
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تســجيل أراضي أريحا الســيد / ياسين محمد ياسين ابو 
خضيــر بصفتي وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم ســجل 1850 صفحة 2018/58 والصادرة 
عن ســفارة دولة فلســطين - عمان وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 61 من الحوض 
رقم 33016 من اراضي اريحا، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل 
خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر االعالن وبخالف ذلك ســيتم الســير باجراء المعاملة حســب 

األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل: سنية محمد سعيد االيراني 

اسم الوكيل: ياسين محمد ياسين ابو خضير 
الحصص المباعة: حسب الوكالة 

المشترين: احمد سالمة حسن سطرية، ريما عزام عبد العزيز خليل 
مدير دائرة أراضي أريحا 
عثمان أبو حطب 

2/17 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 2/17 د
الرقم: 2017/368 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/368 

الى المدعى عليه: عامر زهير محمد زعل 
يقتضي حضورك الى محكمة بداية رام اهللا بتاريخ 2018/3/28 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/368، التي اقامها عليك المدعية: االء عادل «محمد حافظ زغل بواسطة 

وكيالها المحاميان شادي مقبل و/أو احمد يوسف النتشة. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة (62) من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف 

يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 
زينب عيسى 
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي 

بلدية سلواد 
سلواد - رام اهللا 

اعالن تضمين مقاطع من الشوارع الرئيسية لوضع 
يافطات وارمات للدعاية 

تعلــن بلدية ســلواد عن تضمين مقاطع من الشــوارع الرئيســية لوضع 
يافطات وارمات للدعاية وهذه الشوارع على النحو التالي: 

1 - شارع يبرود على طول 300 متر من جسر يبرود الى الدوار الرئيسي. 
2 - شــارع شــعب الصير من الدوار الرئيسي الى مفرق سلواد - المزرعة 

الشرقية على طول 600 متر. 
3 - من بداية المدخل الجنوبي لبلدة سلواد وحتى الدوار الرئيسي بطول 

600 متر. 
على ان يتم زراعة اعمدة االرمات وتركيبها بعد موافقة البلدية على الموقع 

وضمن المواصفات الهندسية بما ال يتعارض وحركة المرور. 
تقــدم األســعار بالظرف المختوم شــاملة الضريبة مبلغ مقطوع ســنويا 

بالشيكل خالل ثالثة أيام من تاريخ االعالن. 
نائب رئيس لجنة بلدية سلواد 
فضل مصطفى حماد 

2/17 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية أريحا 2/17 د
دائرة تنفيذ أريحا 

الرقم: 2016/1292 

اعالن تنظيم قائمة شروط بيع بالمزاد العلني 
بواسطة النشر في الملف التنفيذي رقم 2016/1292 

بتاريخ 2016/7/19 حضر وكيل المحكوم له المحامي خلود دجاني وطرح للتنفيذ قرار صادر عن محكمة 
صلح أريحا في الدعوى الحقوقية في رقم 2015/78 الصادر بتاريخ 2016/6/28 ضد المحكوم عليهم 
(1 - سميح احمد حلمي الصبان 2 - لبيب حافظ محمد برهومي 3 - نبيل حافظ محمد برهومي 4 - 
عصام حافظ محمد برهومي 5 - بسام حافظ محمد برهومي) والقاضي بازالة الشيوع بقطعة األرض 
رقم 173 من الحوض رقم 33017 المسمى النبرة والقرينات من أراضي مدينة أريحا والبالغ مساحتها 
(2447م2) وذلك بالمزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ على أن يوزع الثمن بين الشركاء المحكوم لها 
والمحكوم عليهم حسب حصصهم ووفقا لسند التسجيل وتضمين المحكوم عليهم الرسوم والمصاريف 
ومائة دينار اتعاب محاماة) وبتاريخ 2016/12/4 تم القاء الحجز على قطعة االرض موضوع الدعوى 
المذكــورة اعــاله ومنع التصرف فيها وبتاريخ 2017/3/2 تم تبليغ المحكوم عليهم بقرار الحجز على 
قطعــة االرض بااللصاق والتعليق والنشــر وبتاريخ 2017/7/31 تم تنظيم محضر كشــف من قبل 
مأمور التنفيذ المفوض بوضاعة اليد على قطعة االرض المذكورة اعاله وبرفقة المســاح المرخص 
توفيق جبارين وبتاريخ 2017/10/12 تم تبليغ المحكوم عليهم بالنشــر وااللصاق والتعليق محضر 
وضاعــة اليد على قطعة االرض المذكورة اعاله وبتاريخ 6/ 2017/11 قام وكيل المحكوم له المناب 
المحامي عبد حجازي بتزويد المحكمة ببراءة ذمة من الضرائب والرسوم على قطعة االرض موضوع 
الدعوى وتم تزويد المحكمة ايضا بســند تســجيل القطعة حســب األصول وذلك عمال بأحكام المادة 
120 من قانون التنفيذ وبتاريخ 2017/11/6 قرر قاضي التنفيذ اعداد قائمة شــروط البيع للمباشرة 

ببيع قطعة االرض المحجوزة بالمزاد العلني وفق التفصيل التالي: 
1 - العقار يقع في بلدية اريحا على شارع فلسطين المترفع من شارع عمان موقع النبرة وام قرينات 
وضمن حدود بلدية اريحا حســب المخطط الهيكلي المصدق مصنف منطقة أ حســب اتفاقية اوسلو 

ومنطقة سكن ب حسب المخطط الهيكلي الساري المفعول لبلدية أريحا. 
2 - يحد العقار من الناحية الشمالية قطعة رقم 172 ومن الناحية الجنوبية القطعة رقم 176 وقطعة 
رقم 177 من الناحية الشرقية شارع بعرض 10م معبد حسب مخطط الموقع والترسيم ومن الناحية 

الغربية شارع بعرض 10م. 
3 - القطعة عبارة عن ارض فضاء خالية من اية انشــاءات او ابنية طول ضلعها الشــمالي حوالي 97 

متر والشرقي حوالي 25 متر والجنوبي 110 متر والغربي 23 متر. 
4 - الحــدود غيــر واضحــة المعاليم ولكن حدها الجنوبي الذي يفصلها عــن قطعة االرض رقم 176 

يوجد سور خرساني بطول 45 متر. 
5 - الخدمات العامة والبنية التحتية متوفرة في المنطقة من ماء وكهرباء وهاتف متوفرة وطرق معبدة. 
6 - قيمة العقار = سعر المتر مربع في قطعة االرض رقم 173 من الحوض رقم 33017 بمبلغ 60 

دينار اردني (2446 * 60 دينار) = 146760 دينار اردني موزعين كما يلي: 

القيمة دينار اردني  مقدار الحصص   المساحة م2   اسم المتصرف     الرقم  
 6120   120    4 سميح احمد حلمي الصبان     1

 10680   178   7 لبيب حافظ محمد برهومي     2
 10680  178  7 نبيل حافظ محمد برهومي     3
 10680  178  7 عصام حافظ محمد برهومي     4
 10680  178  7 بسام حافظ محمد برهومي     5
 97920  1632  64 امل واصف فريد دجاني     6

146760 دينار  69 متر مربع    المجموع العام      7

وبتاريخ 2017/12/20 تم تعيين جلسة المزاد العلني األول وحيث انه لم يتقدم للمزاد العلني سوى 
المحكوم لها المزاودة امل دجاني وبتاريخ 2018/1/11 قرار قاضي التنفيذ احالة المبيع احالة مؤقتة 
وتعيين جلسة مزاد علني ثاني وتم تحديد جلسة المزاد العلني الثاني يوم االثنين بتاريخ 2018/2/5 
الســاعة التاســعة والنصف صباحا ولم يتقدم لمزاد العلني الثاني اية احــد وبتاريخ 2018/2/8 قرار 
قاضي التنفيذ طرح قطعة االرض مرة اخرى للمزاد العلني لعدم اكتمال اجراءات البيع بالمزاد العلني 
حســب األصول والقانون وعليه تم تحديد يوم االثنين الموافق 2018/3/5 الســاعة التاســعة صباحا 
فعلى من يرغب بالشراء التوجه الى دائرة تنفيذ اريحا ودفع 5 ٪ من قيمة االرض المعروضة للبيع. 

زياد سحويل 
مكلف / مأمور التنفيذ 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة صلح حلحول 2/17 د
الرقم التنفيذي: 2017/3099 

تبليغ بالنشر  اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
صلح حلحول في القضية التنفيذية  رقم 2017/3099 

الى المحكوم عليه: مهدي امين محمد الفروخ من سعير - وسط البلد - ومجهول محل االقامة حاليا. 
اســتنادا الى قرار ســعادة قاضي تنفيذ محكمة صلح حلحول الصادر بتاريخ 2018/2/11 في الدعوى 
التنفيذية رقم 2017/3099 والمقامة ضدك من قبل المحكوم له: جميل عبد اهللا ابراهيم ملحم من 
حلحول، وموضوعها تحصيل دين بقيمة (3000) شيكل اسرائيلي وذلك بموجب شيك عدد (1) االول 
يحمل الرقم (30000061) بقيمة (3000) شيكل مستحق االداء بتاريخ 2017/6/20 موقع من قبلك 

ومسحوب على بنك فلسطين حسب األصول والقانون. 
لــذا تقرر اعالمكم بضرورة حضورك ومراجعتك بالذات او ارســال وكيــل عنك لدائرة تنفيذ حلحول 
خالل اســبوعين من تاريخ نشــر هذا االعالم وفقا ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني 
واذا لم تبادروا بذلك سوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ الجبري بحق حسب األصول والقانون. 
مأمور تنفيذ حلحول 
سمير أبو علي 

 
دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 
الرقم: 2017/812 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/812 
الى المدعى عليه: امين سعيد علي عبد اهللا سليم. 

يقتضي حضورك الى محكمة بداية رام اهللا بتاريخ 2018/4/2 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2017/812، التي اقامتها عليك المدعي: ســعيد محمد ســعيد داود بواسطة وكيله المحامي 

وسام حماد وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
الموضوع: مطالبة مالية بمبلغ وقدره 92928 اثنان وتسعون الف دينار وتسعمائة وثمانية وعشرون دينار. 

الئحة واسباب الدعوى 
1 - المدعيــن مــن ورثــة مورثهــم المرحــوم (محمد ســعيد علــي داود) بموجب حجة حصــر االرث رقم 

(572/66/305) الصادرة عن محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية بتاريخ (2004/12/2). 
2 - مورث المدعين والمدعى عليه كانوا يمتلكون متشــاركين كل حســب حصته في قطعة االرض رقم 
(208 و203) حوض رقم (7) المســمى شــعاب كساب من اراضي مدينة البيرة حيث تبلغ مساحة القطعة 

رقم 208 ما مقداره 856 مترا مربعا فيما تبلغ مساحة القطعة رقم 203 ما مقداره 2969 مترا مربعا. 
3 - يمتلــك المدعــى عليه من قطعة االرض رقــم 208 ما مقداره 285 مترا مربعا فيما يملك من قطعة 
االرض رقــم 203 مــا مقداره 402 مترا مربعا مضافا اليه نصيبه من البناء المنشــأ عليها والمتكون من 

غرفتين نوم وفرندة ومطبخ وتوابعهما بمساحة تقديرية تقدر بـ 220 مترا مربعا. 
4 - بتاريــخ 1990/5/3 نظــم مورث المدعين والمدعى عليه اتفاقية بيع، تم بموجبها البيع والتنازل عن 
كامل حقوق المدعى عليه لصالح المدعي في قطعتي االرض المشــار اليهما ومنفعتهما والبناء المنشــأ 
عليها والمشار اليه اعاله بمبلغ وقدره ثالثة عشر الف دينار اردني حيث دفع منها مبلغ وقدره خمسة االف 
دينار اردني عند التوقيع على االتفاقية ومبلغ ســتة االف دينار على دفعات بتاريخ 1991/11/23 وتبقى 

مبلغ الفي دينار اوقفت لحين اتمام التنازل امام الدوائر الرسمية. 
5 - نتيجة لغيات المدعى عليه خارج البالد في مكان اقامته الدائم (امريكا) فقد تعذر التنازل امام المراجع 
رســميا فضال عن ان عالقة القربى التي كانت تربط بين مورث المدعي والمدعى عليه (اذا انهم اشــقاء) 

حالت دون اتمام التنازل، ولم يكن للتخوف بينهم مكانا. 
6 - منذ تاريخ تنظيم االتفاقية وحتى االن ومورث المدعين والمدعين من بعده يتصرفون في الحصص 
المشــتراة ســواء اكان من خالل انشــائهم لالبنية عليها ام من خالل اســتغاللها والتصرف بها، او التنازل 

لبعضهم البعض. 
7 - في عام 2015 تفاجئ المدعين بقيام المدعى عليه باقامة دعاوي قسمة وازالة شيوع على قطعتي 
االرض المبنيتيــن اعاله، حيث ســجلت الدعوى رقــم 2015/259 صلح حقوق رام اهللا والمتعلقة بقطعة 
االرض رقم 208 فيما ســجلت الدعوى رقم 2015/258 صلح حقوق رام اهللا والمتعلقة بقطعة االرض 
رقم 203، والتي بموجبهما يطالب المدعى عليه باجراء القســمة وازالة الشــيوع على القطعتين المشار 

اليهما اعاله. 
8 - تفاجئ المدعين بتلك الدعاوي فقاموا باالتصال بالمدعي واالستفسار عن سبب تلك الدعاوي والغاية 
منها، خاصة انه متنازل لهم بواسطة مورثهم عن كامل حقوقه في قطعتي االرض المذكورتين وانهم 
ينتظرون حضوره الجراء التنازل امام المراجع الرسمية، اال ان المدعى عليه اجابهم بأنه حر التصرف وان 
هذه االوراق ال تثبت شيء وانه يريد ان يبيع حصصه بعد ان علم بارتفاع اسعار االراضي في تلك المنطقة. 
9 - تدخل العديد من اقارب المدعين والمدعى عليهم لحل الخالف وانهاء ذلك النزاع واقناع المدعى عليه 
باجراء التنازل لصالح المدعين في القطعتين المشــار اليهما اعاله وذكروه بصلة القربى القائمة بينهم 
وعالقة االخوة وصالت االرحام البناء شــقيقه، فرض طلبهم جميعا، ثم توجهوا اليه باعادة المبالغ التي 
دفعت ثمنا لتلك االتفاقية وفقا للثمن المقدر في هذه االيام اال انه رفض اعادة اي جزءا من تلك االموال. 
10 - حاول المدعين التواصل مع المدعى عليه (عمهم) محاولين ازالة اوجه الخالف واقناعه بالعدول عن 

الدعاوي، اال انه رفض طلبهم وازال كافة الروابط االسرية والدينية فيما بينهم. 
11 - لقــد عينــت قيمة حصص المدعى عليه في قطعة االرض رقم 208 حوض رقم 7 من خالل تقرير 
الخبرة المعد من قبل المســاح ســمير الشــريف في الدعوى رقم 2015/259 بمبلغ وقدره 37093 سبعة 
وثالثون الف دينار وثالثة وتســعون دينار بحيث احتســب سعر المتر الواحد بمبلغ وقدره 130 * مضروبة 
بمقــدار حصــة المدعي في تلك الدعوى (المدعى عليه في هذه الدعوى) البالغة 285 مترا لتســاوي تلك 

النتيجة. 
12 - استمرت اجراءات الدعوى الصلحية رقم 2015/259 بالتقدم حتى الزم المدعى عليه في تلك الدعوى 
(جمال محمد ســعيد داود (شــفيق المدعيــن) باعتباره من الت اليه حصص باقــي المدعين بالتنازل عن 
القطعة رقم 208)  حيث الزم المذكور بايداع مبلغ وقدره 83907 دينار اردني لدى حســاب االمانات على 

ذمــة الدعوى الصلحية المذكورة اعاله والمتمثل بقيمة حصص المدعي عليه في هذه الدعوى (المدعي 
بالدعوى المذكورة) من البناء واالرض موضوع الدعوى وفقا لتقرير الخبرة المبرز. 

13 - ان جزء من المبلغ المودع والمتمثل بمبلغ وقدره 37090 سبعة وثالثون الف دينار وثالثة وتسعون 
دينار هو يمثل حصة المدعى عليه في هذه الدعوى (المدعي بالدعوى رقم 2015/259) من قيمة ثمن 
قطعة االرض رقم 208 وفقا لتقرير الخبرة، وان المبلغ المذكور ليس حقا للمدعي بالدعوى 2015/259 
(المدعى عليه في هذه الدعوى)، وانما هي حق ثابت للمدعيين بصفتهم االرثية وبصفتهم المشــترين 

لتلك الحصص وهو واجب الرد للمدعيين في هذه الدعوى. 
14 - بالتقــارب بيــن قيمــة الحصص لكلتا القطعتين وحيث ان قطعــة االرض رقم 203 في ذات الموقع 
وعلى ذات الحدود فيما بينها وبين قطعة االرض رقم 208 فقد ارتضى المدعين تعيين قيمة حصصهم 
المشــتراة من المدعى عليه في قطعة االرض رقم 208 حوض رقم 7 من خالل ذات التقرير المعد من 
قبل المســاح ســمير الشــريف في الدعوى رقم 2015/259 حيث قدر ثمن المتر الواحد من االرض بمبلغ 
130 دينار اردني فيما قدر ثمن المتر الواحد من البناء بمبلغ 120 دينار اردني، حيث ان الحصص المشتراة 
والخاصة بالمدعى عليه في قطعة االرض رقم 208 تبلغ 285 مترا مربعا فيما تبلغ الحصص المشتراة 

في قطعة االرض رقم 402203 مترا مربعا. 
15 - وفقا لســند التســجيل المتعلق بقطعــة االرض رقم 203 ولكون المدعــى عليه يملك بها حصصا 
شــخصية مقداره 3 حصص من اصل 32 حصة ويملك ما مقداره 104 ســهم من اســهم مورثته والدته 
صفية البالغ مجموع تركتها 312 سهم المالكة لما مقداره 4 حصص من قطعة االرض المذكورة والبالغ 
مســاحتها 2969 متــرا مربعــا فان حصة المدعى عليه من قطعة االرض رقــم 203 تبلغ ما مقداره 402 
متر مربع مضروبة بثمن المتر 130 لتساوي مبلغ وقدره 52260 دينار اردني فيما تبلغ حصته من مقدار 
البناء المنشــأ والبالغ مســاحته ما مقداره 220 مترا مربعا لتصبح حصة المدعى عليه مبلغ وقدره 3575 

ثالثة االف وخمسمائة وخمسة وسبعون دينار اردني. 
16 - ان االثمان المبينة اعاله تمثل بدل ربح فالت وتغير لقيمة االراضي والبناء التي قام بشرائها مورث 
المدعيــن مــن المدعى عليه وهــي بالنتيجة حق ثابت لهم ومبالغ مالية الزمــة لزمة المدعى عليها تجاه 
المدعيــن وواجــب ارجاعها لزمتهم وواجبة االداء وهي بمجموعها تمثل حقوق الشــراء والتبدل الحقيقي 

للقيمة الشرائية للمبالغ المدفوعة وارتفاع االسعار بتغير االحوال. 
17 - ان بمجــرد قيــام المدعى عليه باقامة الدعاوي والتمســك بالملكية لصالحه وانكار ما تم على يديه 
واشــهد عليه من بيوعات رتب في ذمته لصالح المدعين حقوقا مالية وهي المبينة اعاله مما يجعل من 
ذمة المدعى عليه في هذه الدعوى ملتزمة باداء ما تحصلت عليه دون وجه حق وهو ملزم بادائها للمدعين 

وان ذمته منشغلة بها تجاههم. 
18 - ان المدعى عليه واموالها المنقولة وغير المنقولة التي بحوزته او بحوزة الغير او التي حازها قضائيا 

ضامنة قانونا الموال المدعين وهي ملزمة بالوفاء بها. 
19 - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظرا لطبيعتها وقيمتها. 

الطلب: 
يلتمس المدعيين تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها بعد تعيين موعد لنظر الدعوى 
وغب االثبات بعد انتداب الخبراء الحكم ابتداءا باستحقاق المبالغ المذكورة في ذمة المدعى عليه والحكم 
بالــزام المدعى عليــه بالوفاء بقيمة الدعــوى والمطالبة والمترصدة في ذمته لصالــح المدعيين والبالغ 
مقدارهــا 92928 اثنان وتســعون الف دينار وتســعمائة وثمانية وعشــرون دينار كبــدل الثمان قطعتي 
االرض المشتراة وبدل لالرباح الفالتة منها والخسارة الناتجة عن انكار البيع والربح الفالت، مضافا اليها 
الرســوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ االســتحقاق وحتى الوفاء التام مربوطة بجدول غالء 

المعيشة مضافا اليها اتعاب المحاماة. 
تحريرا في 2017/8/1 

ويمكنــك الحضــور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعــوى. ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية 
خالل خمســة عشر يوما من تايرخ تبليغك بالنشــر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة (62) من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم 

السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 
زينب عيسى 
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 
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ديوان قاضي القضاة 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي 
المحكمة الشرعية في الخليل 

مذكرة تبليغ زواج صادرة عن محكمة الخليل الشرعية 
موضوعها: الزواج من (الزوجة الثانية) 

الى المدعوة: روان فخري رشــاد نيروخ / من الخليل وســكانها ســابقا وحاليا سكان المملكة العربية 
السعودية. 

أبلغــك بــأن زوجك منذر محمد نوح زلوم من الخليل ســكانها يريد الــزواج من زوجة ثانية من جنين 
وسكانها على كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم. 

وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول 
تحريرا في 2/جمادى االخرة لسنة 1439هـ وفق 2018/2/18م. 

قاضي الخليل الشرعي 
عبد اهللا عبد المنعم العسيلي 
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وزارة المالية والتخطيط 

االدارة العامة لضريبة األمالك 
الرقم: 2018/32 

اعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل 
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم الى مكتب ضريبة األمالك الخليل السيد حاتم ابراهيم عايش ابو قويدر 
من الخليل حامل هوية رقم (973373665) وذلك بصفته مشتري بموجب الوكالة الدورية الصادرة عن 
سفارة دولة فلسطين في االردن وتحمل سجل رقم (1814) صفحة (2017/2) بتاريخ (2017/10/19) 

في الحوض رقم (1) القطعة رقم (108) من اراضي الخليل / واد المغير وذلك من اجل البيع. 
فمــن لــه اعتراض عليه التقدم باعتراض الى دائرة امــالك الخليل مدة اقصاها (15 يوما) من تاريخ 

نشر هذا االعالن. 
المشتري: 1 - روحي ابراهيم عايش ابو قويدر 2 - ربحي ابراهيم عايش ابو قويدر بواسطة وكيلتهما 
العامة ميرفت طالل عبد الجبار ابو قويدر بموجب الوكالة العامة التي تحمل الرقم (2017/6250) عدل 
الخليل بتاريخ 2017/11/6 3 - فايز ابراهيم عايش ابو قويدر 4 - فايزة ابراهيم عايش ابو قويدر 

اسم الموكل: سعدي ابراهيم عايش ابو قويدر 
اسم الوكيل: عريف محمد داود الدويك 
اسم المالك: ابراهيم عايش ابو قويدر 

المساحة المباعة: حسب الوكالة 
مدير دائرة ضريبة امالك الخليل 

فقد هوية
أعلــن أنا عبد المعين يوســف عبد الجــواد رجبي عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 

403917750 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

 غزة تنظم وقفة دعم وإسناد لألسرى اإلداريين
غزة– الحيــاة الجديدة– نفــوذ البكري– أكد 
مختصون على أهمية تفعيل دور المؤسسات 
الرسمية واإلنسانية لدعم حقوق االسرى في 
مواجهة سياسة االعتقال االداري التي تتبعها 

سلطات االحتالل.
جاء ذلك خالل وقفة تضامنية في غزة، أمس، 
السناد األسرى االداريين، بمشاركة العديد من 

الفعاليات أمام مفترق السرايا بغزة.
وقال األسير المحرر طارق ابو شلوف، إنه تم 
التوافق مع العديد من المؤسسات لبدء سلسة 
من الفعاليات االســنادية لألســرى االداريين 
ودعم خطواتهم النضالية في مقاطعة محاكم 
االحتالل، مشددا على ضرورة فضح انتهاكات 
االحتالل في المحافل الدولية. من جانبه، قال 

االسير المحرر ياسر صالح، إن االعتقال االداري 
طال مختلف شرائح شعبنا وبات وسيلة عقاب 
جماعي، لذا اتخذ األسرى خطواتهم الجماعية 
من خالل مقاطعة المحاكم االسرائيلية، وهي 
خطوة جادة لمواجهــة االنتهاك الصارخ بحق 
االســرى، مؤكــدا على ضــرورة العمــل الجاد 
لدعمهم في مواجهة ادارة مصلحة السجون. 
من جهته، قال الناشط في شؤون االسرى عبد 
اهللا قنديل، إن مقاطعة المحاكم من أخطر ما 
قد يكون على األسرى، سيما وانه من الممكن 
االفراج عنه خالل عقد المحاكمة، اال ان االسرى 
قرروا عدم االمتثال أمام المحاكم االسرائيلية 
«الصورية»، منوها إلى أنه سيتم عقد سلسلة 

من الفعاليات لنصرة االسرى االداريين.

 «القدس المفتوحة» و «نجم الدين أربكان» التركية تبحثان التعاون
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
بحــث وفــد ضــم عــدداً من 
أعضاء هيئــة التدريس في 
جامعــة نجم الديــن أربكان 
التركية، أمس، سبل التعاون 
مع جامعة القدس المفتوحة، 
فــي اجتمــاع عقد فــي مقر 

رئاسة الجامعة برام اهللا.
وشدد رئيس الجامعة يونس 
عمرو رئيــس الجامعة على 
عالقــات  تطويــر  أهميــة 
جامعتــي  بيــن  ون  لتعــا ا
«القدس المفتوحة» و»نجم 
التركيــة،  الديــن أربــكان» 
مشــيراً إلى أن هذا التعاون 
يســهم في تطوير التعليم 
العالي في فلســطين، مبيناً 
أن شــعبنا يعتــز بالشــعب 
التركي كثيــراً، حيث وقفت 
تركيا إلى جانبه في نضاله 
ضــد االحتــالل، وبــدا دعم 
األتراك جلياً منذ عهد أربكان 
الذي تحمل جامعتكم اسمه.

أن تركيــا تنظــر  وأوضــح 
لماضيهــا العتيــد العظيــم 
فلســطين  نــت  كا لــذي  ا
جزءاً منه، مؤكداً اســتعداد 
«القدس المفتوحة» للتعاون 
فــي مختلــف المجــاالت مع 
جامعة نجــم الدين أربكان، 
فالقــدس المفتوحــة هــي 
جامعة الكل الفلســطيني، 
وجامعــة منظمــة التحرير، 
وهــي أكبــر الجامعات على 

مستوى الوطن.
وتحــدث عمــرو عن نشــأة 
المجتمع  الجامعــة وحاجــة 
لهــا للتغلــب على إجــراءات 
الجامعــة  االحتــالل بنقــل 
التعليــم  فــكان  للطالــب 
المفتــوح، وبــدأت الجامعة 
في العام (1990-1991م)، 
وها هي اليوم تنتشــر من 
خــالل (20) فرعــاً ومركــزاً 
دراسياً لها في مدن وبلدات 
الضفــة وغــزة، وبلــغ عدد 
ألــف   (60 ) نحــو  طالبهــا 

طالب وطالبــة، وخريجوها 
يزيــدون علــى (120) ألفاً، 
وقد ســعت لتوفيــر مختلف 
الوسائط التعليمية للطلبة 
من أيسرها وصوالً لفضائية 

القدس التعليمية.
التركــي  الوفــد  وتطــرق 
ســه  أ ر علــى  و  لضيــف ا
مستشــار رئيــس جامعــة 
نجم الديــن أربكان وعضو 
هيئــة التدريس فــي كلية 
االقتصاد والعلــوم اإلدارية 
زكريــا مــزراك، الــى نجاح 

المؤتمر الذي نظمته جامعة 
«نجــم الدين أربكان» حول 
تركيا والقضية الفلسطينية 
بالتعاون مع جامعة القدس 

المفتوحة العام الماضي. 
الزيــارة  وأوضــح أن هــذه 
رســمية  زيــارة  ســتتبعها 
مــن  لعديــد  ا وســيتبعها 
اللقاءات والزيارات من أجل 
دعم الجامعات الفلسطينية 
ومساعدتها على االستمرار 

في مسيرتها التعليمية.
وقال مزراك: «نحن نتعاطف 

مــع الشــعب الفلســطيني 
الــذي  بالضغــط  ونشــعر 
يتعرض لــه مــن االحتالل 
فباإلضافــة  اإلســرائيلي، 
إلى الرابــط التاريخي الذي 
يجمعنا معاً فإنه من الواجب 
علينــا أن نعمــل مــن أجل 
مســتقبلنا، ولدينا شــجاعة 
بالعمــل مــن أجــل حل كل 
ة  عد مســا و ت  لمشــكال ا
فلســطين علــى الخــالص 
االحتــالل»، موضحــاً  مــن 
التعليــم لشــعوب  أهميــة 
األرض ومساهمته في بناء 
اقتصاد الدول وتخليصها من 
زاً  االستعمار والتبعية، مركّ
على التعليم كســالح قوي 
ــن الفلســطينيين من  يمكّ
التصدي لممارسات االحتالل.  
نــواب  االجتمــاع  وحضــر 
رئيــس الجامعة: للشــؤون 
األكاديمية ســمير النجدي، 
وللشــؤون اإلداريــة مروان 
درويش، وللشــؤون المالية 
خليــل، ومســاعد  عصــام 
رئيــس الجامعــة لشــؤون 
الشخشــير،  آالء  المتابعــة 
العالقــات  دائــرة  ومديــرة 
العامة سالفة مسلم، ومن 
العالقــات الدوليــة لينــا أبو 
هــالل، والمحاضــران فــي 
جامعــة القــدس المفتوحة 
نعمان عمرو، وعبد الرحمن 

المغربي.  «اإلعالم» تدعو إلسناد 
خطاب الرئيس في مجلس األمن

رام اهللا- الحياة الجديدة- دعت وزارة اإلعالم 
أبناء شعبنا ومؤسســاتنا الصحفية، ومختلف 
فعالياتنا وقوانا الوطنية لدعم خطاب الرئيس 
محمود عباس، أمام مجلس األمن المقرر غدا 

الثالثاء.
وأكــدت الوزارة في بيان أن الخطاب يأتي في 
لحظة حرجة تمر بها قضيتنا العادلة، وبخاصة 
عقب االنقالب األميركي على القانون الدولي، 
وإعالن الرئيس ترامب القدس عاصمة لدولة 
االحتالل، وبالتزامن مع تصاعد العدوان الظالم 
بحق أبناء شــعبنا في غــزة، وموجة اإلرهاب 
المحمــوم التي تطال محافظات الوطن، وفي 
ظــل إرهــاب وتحريض وهجمة اســتيطانية 

مسعورة.

وحثت الوزارة وســائل اإلعــالم الوطنية على 
االهتمام بالخطاب، وأهابت بالمحافظين بثه 
في الميادين العامة، باعتباره رسالةً للحرية، 
ا بالثوابت  ونــداًء للعــدل والســالم، وتمســكً
الوطنية وبالقــدس عاصمة أبديــة، وإعالنا 
ا  لرفض اإلمالءات واالبتزاز السياسي، والتفافً
حــول الالجئين وحــق العــودة، وتأكيدا على 

القانون الدولي الرافض لالحتالل.
وحيت الــوزارة دولة الكويت الشــقيقة أميرا 
وحكومة وشعبا، التي تتولى الرئاسة الشهرية 
لمجلــس األمــن؛ لدعمها السياســي والمادي 
والمعنوي المتواصل لقضيتنا ولشعبنا الطامح 
للحرية، ولدورها التاريخي في إسناد كفاحنا 

المشروع.

 الدفاع المدني يتعامل مع 179 حادثًا خالل أسبوع
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- تعاملت طواقم الدفاع المدني 
منذ مطلع األسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 179 
حادثا، منها 65 حادث حريق و114 حالة إنقاذ وحاالت تقديم 
مساعدة نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث 
حريق إضافة لخســائر مادية في الممتلكات. وذكر تقرير 
إدارة العالقــات العامة واإلعالم فــي الدفاع المدني خالل 
التقرير األســبوعي صدر أمس أن حــوادث الحريق كانت 
في منــازل ومركبات ومحالت تجاريــة ومخازن ومحوالت 
وأعمــدة كهرباء امتدت وطالت ممتلكات المواطنين، وعن 
األســباب وراء وقــوع هذه الحوادث كانــت نتيجة لإلهمال 
وعبث األطفال والحرق العمد والتماس الكهربائي واعتداء 
جيش االحتالل اإلســرائيلي والمستوطنين وتسرب الغاز 
وغيرهــا. وأضاف التقرير أن معظــم حوادث اإلنقاذ كانت 

نتيجة حوادث سير وتصادم مركبات وأعطال في مصاعد 
كهربائية وإخالء وتحرير محاصرين وعالقين داخل منازل 
وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين ومعالجة واحتواء تسرب غاز 
منزلــي والتعامل مع حاالت تقديم مســاعدة خالل التأثر 
بالمنخفــض الجــوي مطلــع األســبوع، وكان أبــرز حاالت 
اإلنقــاذ التعامــل مع أجســام متطايرة من يفــط ولوحات 
إعالنيــة ومظالت وخزانــات مياه وألواح زينكــو وغيرها، 
وإزالــة وتقليم أشــجار شــكلت خطورة علــى المواطنين 
والممتلــكات، وشــفط وتصريف مياه وفتــح طرق وتفقد 
جدار وسالسل حجرية منهارة وآيلة للسقوط وحوادث سير 
وسحب مركبات عالقة وتحريرها وإنقاذ ممتلكات وغيرها، 
فكانــت اإلصابات لعدد مــن المواطنين في حوادث ســير 
وســقوط وحوادث عمل والحرائق وغيرها. وأصدرت إدارة 

الوقاية والســالمة العامة 610 تصاريح بعد الكشف على 
منشآت ومؤسســات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط 
الوقاية والســالمة العامة بعــد إنجاز 1593 جولة ميدانية 
علــى تلك المنشــآت والحرف والتجمع والمؤسســات؛ وتم 
أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 286 مصعداً كهربائياً 
فــي محافظات الوطن. وأشــار التقرير إلى إتمام عقد 45 
دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسالمة المنزلية 
والتوعية واإلرشــاد وعقد ندوات وورش شملت مجموعات 
من ربــات البيوت وموظفــي مؤسســات حكومية وقطاع 
خــاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شــبابية 
وطالب مدارس وغيرها، وتنفيذ تمارين إخالء، والتدريب 
على الســلوك والتصرف الســليم خالل الحوادث والتأهب 

واالستعداد لها استفاد منها 10782 متدربا. 

مشاركون في الوقفة
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