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   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

2/11 د
محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2016/191 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2016/191 

الى المدعى عليه: عبد الحكيم موسى عبد الواحد الشلبي - رام اهللا ومجهولة محل االقامة. 
يقتضــي حضــورك الى محكمة صلــح رام اهللا يوم 2019/4/10 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2016/191 التي اقامها عليك المدعية شركة كهرباء محافظة القدس - رام اهللا 
بواســطة وكيلها المحامي امير التميمي - رام اهللا بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 2590 شــيكل 

وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
المدعية: شــركة كهرباء محافظة القدس بواسطة المفوض بالتوقيع عنها المهندس هشام ابراهيم 

محمد العمري - رام اهللا - شارع االرسال. 
وكيلهــا العــام المحامي امير زهدي التميمي بموجب الوكالة العامة رقــم 2015/20727 الصادرة عن 

كاتب عدل رام اهللا بتاريخ 2015/10/25م. 
المدعى عليه: عبد الحكيم موسى عبد الواحد الشلبي - رام اهللا - مزارع النوباني - البلدة القديمة 

موضوع الدعوى: المطالبة بمبالغ مالية مستحقة لقاء االنتفاع و/أو استهالك الطاقة الكهربائية. 
قيمة المطالبة موضوع الدعوى: 2590 الفان وخمسمائة وتسعون شيكل. 

الئحة واسباب الدعوى 
1 - المدعية لها امتياز توريد الطاقة الكهربائية في مدينة رام اهللا - قرية الجهة المدعى عليها وكافة 

المناطق المحيطة بها. 
2 - المدعيــة وافقــت علــى طلب و/أو قبول الجهة المدعى عليها المشــترك و/أو خلفــه توريد الطاقة 
الكهربائية بواســطة الخدمة رقم 207500143 مقابل التزام الجهة المدعى عليها بدفع مبالغ فواتير 

استهالك الطاقة شهريا. 
3 - المدعى عليه تراكم عليه عدة فواتير للشركة المدعية لقاء انتفاعها بالطاقة الكهربائية، والمدعى 
عليه متخلف عن دفعها حيث ترصد في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (2590) الفان وخمسمائة وتسعون 

شيكل مستحقة االداء بموجب فواتير صادرة من الشركة المدعية. 
4 - طالبت الشــركة المدعية المدعى عليه مرارا وتكرارا بتســديد قيمة الفواتير المترتبة عليه اال ان 

المدعى عليه لم يستجب ورفض ذلك. 
5 - اخطرت الشركة المدعية المدعى عليه بموجب االخطار المرسل بالبريد المسجل مع علم الوصول 
بتاريخ 2015/10/13م اال ان المدعى عليه ممتنع عن الدفع دون وجه حق او مسوغ قانوني سليم، االمر 
الذي يكبد المدعية اضرارا وخسائر مالية جسيمة، مما يشكل ايضا اثراء بال سبب للجهة المدعى عليها. 
6 - االختصاص لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى نظرا لماهيتها ولقيمتها ولمكان 

اقامة المدعى عليه. 
7 - تحتفــظ المدعية لنفســها بحق تصحيح اية معلومات و/او ارقــام و/او مبالغ االدعاءات المبينة في 
هذه الالئة حال ظهور اية اخطاء وردت ســهوا مادية كانت و/أو كتابية و/أو محاســبية وحقها في ابراز 

مستندات خطية اخرى اثناء المحاكمة بعد الحصول عليها. 
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 اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم / رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

   دولــة فلسطيــن2/11 د
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة بيرزيت الشرعية

اعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة بيرزيت الشرعية 
في الدعوى أساس 2019/18 

الى المدعى عليه: صدام ســاهر عمر برغوثي من بيت ريما والمســجون حاليا في ســجن النقب واخر 
محل اقامة له في بيت والده في بيت ريما. 

يقتضي حضورك الى محكمة بيرزيت الشــرعية وذلك يوم الثالثاء الواقع في 2019/3/12م الســاعة 
التاســعة صباحــا للنظر في الدعوى أســاس 2019/18 وموضوعها «مهر مؤجــل» المقامة عليك من 
قبل المدعية (حســنية صالح جمعة ســابت) فاذا لم تحضر في الوقت المعين او تعتذر او ترسل وكيال 
عنك ترى الدعوى بحقك غيابيا وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول تحريرا في 1440/6/6هـ 

وفق 2019/2/11م. 

قاضي محكمة بيرزيت الشرعية 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

2/11 د
محكمة بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ - الرقم: 2018/3188

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2018/3188) 

الى المحكوم عليهم: 1 - جورج ابراهيم خوري متري 2 - انيس ابراهيم خوري متري 3 - وردة ابراهيم 
خــوري متــري 4 - ســناء فؤاد الياس فرحات البصل 5 - ابراهيم زاهــي ابراهيم متري 6 - بول زاهي 
ابراهيــم متــري 7 - حلوة زاهــي ابراهيم متري 8 - هنادا زاهي ابراهيم متري 9 - فكتور نصر نقوال 

الجريس - رام اهللا - عين مصباح. 
نعلمك ان المحكوم له: يعقوب حنا عيسى سعادة - وكيله المحامي مهدي سالمة او من ينوب عنك 

بتاريخ 2018/3/28 حضر وكيل المحكوم له المحامي مهدي سالمة وطرح للتنفيذ قرار صادر عن محكمة 
صلح ام اهللا في الدعوى حقوقية رقم 2017/313 الصادر بتاريخ 2017/11/19 ضد المحكوم عليهم 
المذكورين اعاله والقاضي بازالة الشيوع عن قطعة االرض رقم 17 من الحوض رقم 19 المدينة حي 
ابراهيم رقم 1 من اراضي رام اهللا والزام المدعي والمدعى عليها بدفع الرسوم والمصاريف كل بحسب 
حصته بسند التسجيل وبتاريخ 2018/4/23 تبلغ المحكوم عليهم بواسطة النشر والتعليق وااللصاق 
لتعــذر تبلغها بالطرق العادية وبتاريخ 2018/5/24 تم الحجــز على قطعة االرض المذكورة وبتاريخ 
2015/10/25 تبلغ المحكوم عليه بالحجز بطريق النشر وااللصاق والتعليق وبتاريخ 2018/10/7 تم 
تنظيم محضر من قبل مأمور التنفيذ المفوض بوضاعة اليد وبرفقة المساح المرخص سمير الشريف 
علــى قطعــة االرض رقــم 17 من الحوض رقم 19 حي ابراهيم رقم 1 مــن اراضي رام اهللا والبالغة 

مساحتها 1154 متر مربع. 
وعليــه تقــرر بيــع العقار الموصوف اعــاله بالمزاد العلني وقد تــم تحديد موعد البيــع بالمزاد بتاريخ 
2019/2/10 وتم ارساء المزاودة في قطعة االرض رقم 17 من الحوض رقم 19 المدينة حي ابراهيم 
رقم 1 من اراضي رام اهللا بسعر 700 دينار اردني للمتر الواحد وهو نفس السعر المقدم من المخمن 

واحالته احالة مؤقتة على المحكوم له يعقوب حنا عيسى سعادة. 
وبتاريــخ 2019/2/10 قــرر قاضي التنفيذ عقد جلســة مــزاودة للمرة الثانية علما ان الســعر المقدر 
لقطعــة االرض المذكــورة اعاله هو 849800 دينار اردني لكامل قطعة االرض حســب تقرير الخبير 
فعلى الراغبين بالشــراء التوجه الى دائرة تنفيذ رام اهللا قبل الموعد المحدد للمزاودة وهو يوم االحد 

الموافق 2019/3/3 ودفع مبلغ 5 ٪ من الثمن المقدر اعاله. 

مأمور التنفيذ / يحيى عطا 

   دولــة فلسطيــن2/11 د
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية

مذكرة تبليغ قرار المحكمة العليا الشرعية 
في الدعوى اساس 2018/1383 

المدعيان: 1 - وكيل النيابة الشرعية أ. فاطمة عياد 
2 - احمد زهران فرح عبد الجابر من البيرة وكيله المحامي فريد الجيوسي 

المدعى عليهم: مايكل محمود زهران وجيسن محمود زهران وجانيفر محمود زهران من سكان الواليات 
المتحدة االمريكية وليس لهم محل اقامة في فلسطين. 

ابلغك بخصوص القرار رقم 460/223/499 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2018/6/25م في الدعوى 
اســاس 2016/974 وموضوعهــا (اثبــات ردة وتصحيح حجة حصــر ارث) المحكوم به من قبل محكمة 
االســتئناف الشــرعية بقرارها رقم 2018/372 بتاريخ 2018/9/5م فان القرار االســتئنافي المذكور 
قــد عاد مؤيدا من قبل المحكمة العليا الشــرعية بقرارها رقــم 2019/6 الخاص بثبوت الردة، بتاريخ 
2019/1/16م كمــا وقد تقرر تعيين يوم االثنين الموافق 2019/2/18م موعدا الســتكمال االجراءات 

وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول. 

قاضي محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية

   دولــة فلسطيــن2/11 د
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة بيرزيت الشرعية

اعالن تبليغ حجة طالق رجعي اول ال الى بائن بينونة 
صغرى صادرة عن محكمة بيرزيت الشرعية 

الى - مريم بسام خاطر من سكان الواليات المتحدة االمريكية. 
ابلغــك ان زوجــك الداخل بك بصحيح العقد الشــرعي انس محمد علي قطيري من عطارة وســكانها 
قــد اقر بايقــاع طلقة اولى رجعية عليك الت الى بائنة بينونة صغرى بموجب الحجة الصادر عن هذه 
المحكمة بتاريخ 2019/2/10م وتحمل الرقم 20/118/94 وان عليك العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه 
ادنــاه رعايــة لحق اهللا تعالى للمطالبة بالحقوق المالية وانــك ال تحلين له اال بمهر وعقد جديدين ما 

لم تكن مسبوقة منه بطلقتين وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول تحريرا في 2019/2/11م. 

قاضي بيرزيت الشرعي 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

2/11 د
محكمة بداية رام اهللا

الرقم: 2017/1005 مدني

اعالن تبليغ حكم  بالنشر صادر عن محكمة بداية رام اهللا 
الى المدعى عليه: ابراهيم عطية قاسم 

اود اعالمــك بــان محكمة بدايــة رام اهللا اصدرت ضدك حكما في القضيــة المدنية رقم 2017/1005 
والمقامة عليك من قبل المدعية ميلدا حنا ادم اسحق حبش وهذا نصه: 

الحكم 
تقــرر المحكمة رد طلب المدعية بخصوص تنفيذ الوكاالت الدورية رقم 2010/15829 عدل رام اهللا 
والوكالة الدورية رقم 2007/14171 عدل رام اهللا والمتعلة بقطعة االرض رقم 48 من الحوض رقم 
8 موقع بئر حسين من اراضي عين عريك قضاء رام اهللا وكذلك اعتبار الوكالة الدورية رقم 94/2435 

والمؤرخة في 1994/8/4 منتهية بحكم القانون. 
حكمــا حضوريــا قابــال لالســتئناف صدر وتلي علنا باســم الشــعب العربــي الفلســطيني وافهم في 

 .2019/12/3
وعمال بأحكام المادة 193 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
يجــوز لــك تقديم اســتئناف خــالل مدة ثالثين يومــا من تاريخ تبليغك بالنشــر وبعكــس ذلك يصار 

باالجراءات وفق احكام القانون. 

زينب عيسى / رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

2/11 د
محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/2956 مدني

اعالن تبليغ حكم  بالنشر صادر عن محكمة صلح رام اهللا 
الى المدعي عليه: فريد خالد محمود شاهين ومجهول مكان االقامة. 

اود اعالمكــم بــان محكمة صلح رام اهللا اصدرت ضدك حكم في القضيــة المدنية رقم 2017/2956 
والمقامة عليك من قبل المدعي عمر ابراهيم محمد سمارة - رام اهللا بواسطة وكيله المحامي ظافر 

صعايدة - رام اهللا وهذا نصه: 
وعليه 

وســندا للبينات التي تقدم بها المدعي والتي لم تناقش بأية بينة اخرى ولم يرد ما يدحضها او يثبت 
عكســها ووجدتها المحكمة صالحة لتكون اساســا للحكم في هذه الدعــوى ومنتجة بها فان المحكمة 
تقرر الحكم بالزام المدعى عليه (فريد خالد محمود شــاهين) بدفع المبلغ المطالب به وقدره 13400 
دوالر ثالثة عشر الف واربعمائة دوالر امريكي فقط ال غير للمدعي عمر ابراهيم محمد سمارة والزام 

المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ عشرون دينارا اردني اتعاب محاماة. 
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابال لالستئناف وافهم في 2018/9/6. 
وعمال بأحكام المادة 193 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
يجــوز لــك تقديم اســتئناف خــالل مدة ثالثين يومــا من تاريخ تبليغك بالنشــر وبعكــس ذلك يصار 

باالجراءات وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم / رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

تنويه
سقط سهوا في اعالن فقد هوية نشر بتاريخ 2019/2/8 والخطا هو عبد الحليم فري عبد الحليم عرار 

والصحيح عبد الحليم فخري عبد الحليم عرار، لذا اقتضى التنويه. 

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات 2/11 د
يعلــن مكتب مراقب الشــركات لدى وزارة االقتصاد الوطني ان شــركة يو بي 
سي والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم 652163576 قد تقدمت الينا 
بطلب رفع رأسمال الشركة من 100000 الف دينار الى 350000 دينار ومن له 
اي اعتراض عليه مراجعة مكتب مراقب الشركات او مركز الشركة الرئيسي. 

فقد هوية
أعلن أنا نبية نبيل عمران الشرباتي عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 964113989 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا والء غالب نعمان ابو قويدر عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 854689718 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا عبير اسماعيل موسى حميدات عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 850623513 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا حبيب جواد ابراهيم الشاللدة عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 403938855 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا شرين محمود عيسى عمرو عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 853733293 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

2/11 د
محكمة صلح دورا

دعوى حقوق رقم: 2018/557

تبليغ الئحة الدعوى وموعد الجلسة 
الى المدعى عليهم: 1 - عدنان محمد موســى عمرو من دورا 2 - موســى محمد موسى عمرو من دورا 

3 - منذر محمد موسى عمرو  من دورا. 
يقتضــي حضوركم الى محكمــة صلح دورا الموقرة في يوم الخميس الموافق 2019/3/28 الســاعة 
التاسعة صباحا في الدعوى المدنية رقم 2018/557 والتي اقامتها ضدكم المدعية ملكة محمد موسى 
عمرو من دورا بواسطة وكيلها المحامي محمد والتي موضوعها منع معارضة في حق التصرف والمنفعة 
والقــرار في حصص ارثية في عقــارات وعمال بأحكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 يتوجب عليكم الحضور الى محكمة صلــح دورا في الموعد المحدد او 
ارسال محام عنكم وكذلك يتوجب عليكم تقديم الئحة جوابي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبليغكم هذا االعالن بواســطة النشــر في احدى الصحف المحلية ويمكنكم استالم نسخة عن الئحة 

الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح دورا وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا. 

قلم حقوق محكمة صلح دورا / حازم امسلم الطرشان 

   دولــة فلسطيــن2/11 د
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة الخليل الشرعية

مذكرة تبليغ قرار استئنافي صادرة عن محكمة 
الخليل الشرعية في الدعوى اساس 2018/702 

الى المدعى عليه: مصطفى علي «محمد علي» اقنيبي من الخليل وسكان المملكة العربية السعودية 
ومجهــول محــل االقامة فيها واخر محل اقامة له في فلســطين هو الخليــل - قرن الثور - بالقرب من 

معصرة شاور - منزل الدكتور نعيم صرصور. 
ابلغك ان الحكم الصادر عن محكمة الخليل الشرعية في الدعوى اساس 2018/702 والتي موضوعها 
(التفريق للنزاع والشقاق) والمتكونة بينك وبين المدعية شادية عبد السميع اسحق الجعبري من الخليل 
وسكانها وكليها المحامي جميل ابو سنينة قد عاد مفسوخا من قبل محكمة االستئناف الشرعية الموقرة 
بموجب قرارها رقم 2019/34 تاريخ 2019/1/24م حكما قابال للطعن امام المحكمة العليا الشرعية 
خالل عشــرين يوما من تاريخ تبلغك ان رغبت في ذلك وعليه تم تبليغك ذلك حســب األصول تحريرا 

في 25 جمادى االولى لسنة 1440هـ وفق 2019/1/31م. 

قاضي الخليل الشرعي  

   دولــة فلسطيــن2/11 د
ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في الرام

اعالن تبليغ طالق رجعي اول آل الى بائن 
صادر عن محكمة الرام الشرعية 

الى السيدة: سهير احمد حامد من سكان امريكا ومجهولة محل االقامة فيها. 
ابلغــك ان زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشــرعي محمد احمد جمعــة دار الجمل من امريكا وحاليا 
بيت سوريك ويحمل جواز سفر امريكي رقم 543729945 قد اقر انه وبتاريخ 2010/2/12م قد اوقع 
عليــك طلقــة اولى رجعية الت الى بائنة بينونة صغرى وذلك بموجــب الحجة رقم 14/99/71 بتاريخ 
2019/2/11م الصادرة عن محكمة الرام الشرعية وان عليك العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه ادناه 
رعايــة لحــق اهللا تعالــى للمطالبة بالحقوق المالية وانــك ال تحلين له اال بعقد ومهــر جديدين ما لم 
تكوني مســبوقة من بطلقتين وعليه صار تبليغك حســب األصول تحريرا في 6 جمادى االخرة لسنة 

1440 هجري وفق 2019/2/11م. 

قاضي الرام الشرعي / بسام يوسف عبد اهللا الشرش 

قلقيلية: «فتح» تعقد مؤتمر منطقة الشهيد عبد اللطيف هنطش 
قلقيلية - الحياة الجديدة - واصلت 
لجنة االنتخابات الحركية في إقليم 
قلقيليــة عقد المؤتمــرات الحركية 
تنفيــذا لقــرار اللجنــة المركزيــة 
للحركة، حيث عقدت اللجنة مؤتمر 
شعبة الشهيد عبد اللطيف هنطش 
فــي قريــة صيــر، وذلــك بحضور 
اعضاء لجنــة االنتخابــات الحركية 
في اقليم قلقيلية عز الدين يامين 
ومحمد عدنــان وعماد عبد الحافظ 
وابو ســائد قواس، وشــادي شــري 
أمين ســر حركة فتح فــي منطقة 
الشــهيد عبــد اللطيــف هنطــش، 
وأشــرف حسين امين ســر منطقة 
عزون التنظيمية وحشد من كوادر 
وأعضــاء الحركــة ورئيس مجلس 
القرية ياســر هنطــش والفعاليات 

الوطنية في قرية صير.
واســتهل المؤتمــر بقــراءة الفاتحة 
على أرواح الشــهداء ومــن ثم رددوا 
وقوفاً قســم اإلخالص لفلســطين، 
وفــي كلمة لجنــة الشــعبة واللجنة 
التحضيرية اســتعرض شادي شري 
أهــم اإلنجازات التي قامت بها حركة 

فتح في قرية صير ودورها الريادي في 
حماية المشروع الوطني الفلسطيني 
والحفاظ على الثوابت الفلســطينية 
والتصدي لكافة المؤامرات التي تحاك 
ضد الشــعب الفلســطيني وقضيته 
العادلة وأعلن استقالة لجنة الشعبة 

واللجنة التحضيرية في صير.
وفــي كلمة لجنة االنتخابات الحركية 
قال ابو ســائد قــواس أنّ حركة فتح 

فــي اقليــم قلقيلية ســتواصل عقد 
المؤتمــرات الحركيــة مؤكــداً علــى 
ضــرورة وحدة حركة فتــح لمواجهة 
لقضيــة  با قــة  لمحد ا ر  خطــا أل ا
الفلسطينية معربا عن اعتزازه بأبناء 
حركــة فتــح وكوادرها فــي منطقة 
الشهيد عبد اللطيف هنطش وقرية 
صير مؤكدا أن حركة فتح ماضية في 
برنامج االستنهاض الحركي عبر عقد 

المؤتمرات.
فيمــا أكد عــز ياميــن بأن مشــروع 
االنتخابات الذي تقوم بها الحركة في 
مختلــف أقاليم الوطن هو اســتمرار 
للمشروع النضالي الديمقراطي الذي 
ســارت عليه الحركة منــذ انطالقتها 
حتى اآلن وأشــار إلى حرص الحركة 
علــى تصليــب وضعهــا التنظيمــي 

ووحدة أرض الوطن. 

عساف: «مقاومة الجدار واالستيطان» نجحت 
في منع تسريب العقارات لليهود بنسبة 95 %

عمان - وفا - قال رئيس هيئة مقاومة الجدار 
واالســتيطان الوزيــر وليد عســاف: إن الهيئة 
نجحت في منع تسريب العقارات لليهود بنسبة 
%95، وإن الخمســة بالمئــة المتبقية ســربت 
بوثائق ووكاالت مــزورة، كما حالت «الهيئة» 
خالل الســنوات األربــع األخيــرة دون بيع 70 
ألــف دونم لليهــود، وإبطال خمــس صفقات 
بيع عقارات في مناطق مختلفة من األراضي 

الفلسطينية.
وأضاف خــالل ندوة «االســتيطان وأثره على 
المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية»، 
التــي أقامتهــا لجنــة فلســطين فــي نقابــة 
المحاميــن األردنيين في العاصمــة األردنية 
عمــان، أمــس، إن الهيئــة رفعــت عــددا من 

القضايا على المزورين.
وأشــار إلى أن ســلطات االحتــالل عمدت إلى 
ترخيــص نحــو 600 شــركة عقارات لشــراء 
األراضي من مالكيها، وان بعض تلك الشركات 
اختفت بعد ان وقع ضحيتها عدد من المالكين 

بعد تضليلهم.
وبين أن الهيئة تتعامل سنويا مع ألفي قضية 
دفاع عن األراضي والعقارات، وأن 20 محاميا 
يعملــون لديهــا على كشــف عمليــات تزوير 

الوثائق والوكاالت.
ودعا إلى عقد جلسة خاصة مع نقابة المحامين 
لمناقشــة آليــة وضع حــد لمحاولــة البعض 
الحصــول على وكاالت بصفتهــم كتاب عدل 

حتى يقوموا بدور الوسيط في بيع العقارات.
المحاميــن األردنييــن مــازن  وقــال نقيــب 
رشــيدات إن طريق المزورين والســعي لبيع 
العقــارات لليهــود مقطوعــة ومســدودة في 
نقابة المحامين، التي ترفض التصديق على 
أي وكالة خارجية مالم يكن المحامي مسجال 

في النقابة.
وأكد رشــيدات دعم النقابة للجهــود الكبيرة 
التي تقوم بها «الهيئة» لمنع تسريب العقارات.

وقــال رشــيدات: إن القضيــة الفلســطينية 
ســتبقى القضية المركزية، وان ال بديل عن 
فلســطين مــن البحر إلــى النهــر وعاصمتها 
القدس، وان هذا هو موقف النقابات المهنية 

واالحزاب القومية واليسارية.
واضاف ان الســرطان االستيطاني يهدف إلى 
تفريــغ مدينة القدس مــن أي وجود عربي او 
مسيحي، وان صمود الشعب الفلسطيني في 
القــدس هو العنوان الرئيســي لمنــع التغول 
واالســتيطان، وهو األمر الذي يجب أن يقابله 

دعم عربي.
واشــار رشــيدات إلــى أن وفــدا مــن النقابة 

سيتوجه الى فلسطين الشهر المقبل.
وقــال النائــب مصطفــى ياغــي آن األوان أن 
نطور أدوات مقاومة االحتالل اإلسرائيلي الذي 
يرفض االنصياع لقرارات الشــرعية الدولية، 
ويســتمر بانتهاكاته بحق األرض واإلنســان 

الفلسطيني.

«التعليم المستمر وخدمة المجتمع» في 
القدس المفتوحة ينظم عددا من الدورات

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة 
التعليــم  مركــز  اختتــم   -
المســتمر وخدمــة المجتمع 
بجامعــة القــدس المفتوحة 
عددا من الدورات، استهدفت 
طلبــة الجامعــة وخريجيهــا 

والمجتمع المحلي.
ونظم المركز بفرع الجامعة 
فــي نابلــس دورة المعلــم 
الفعــال، التي امتــدت على 
مــدار (24) ســاعة تدريبية 
ا،  اســتفاد منها (12) مشاركً
وتناولت عددا من المواضيع، 
منها التربيــة اإليجابية في 
التعليم اليومــي، واتفاقية 
حقوق الطفل وأهميتها في 
التربيــة اإليجابية، وكيفية 
لتواصــل  ا مــن  لتمكــن  ا
بشــكل فعال، وسبل إدماج 
الطلبة داخل غرفة الصف، 
يراعــي  الــذي  والتعليــم 
داخــل  االجتماعــي  النــوع 
غرفــة الصــف، والخريطة 
لممارســات  المفاهيميــة 

المعلم الفعال.
كمــا نظمــت بالفــرع دورة 
علــى  لتعلــم  ا ت  صعوبــا
مــدار (24) ســاعة تدريبية، 
ا،  واســتهدفت (26) مشــاركً
وتناولت عددا من المواضيع، 
منهــا: المفاهيم األساســية 
في صعوبات التعلم (قراءة، 
وكتابة، وحســاب، وغيرها)، 
وأنمــاط صعوبــات التعلــم 
التعامل  المختلفــة وطــرق 
تشــخيص  وطــرق  معهــا، 

التعلــم ومراحل  صعوبــات 
يــم  لتقو ا و لتشــخيص  ا
المختلفــة، وكيفيــة إعــداد 
الخطــة التربويــة الفرديــة 
ليب  واألســا لتعليميــة،  ا و
العالجية والخدمات التربوية، 
وكيفية إعــداد خطة تعديل 
نمــوذج  وإعــداد  الســلوك، 

دراسة الحالة.
تدريــب  دورة   كمــا نظــم 
مدربين على مدار (24) ساعة 
تدريبية، واستفاد منها (15) 
ا من المجتمع المحلي  مشاركً
والطلبة والخريجين، وتناولت 
عــدداً من المواضيــع، مثل: 
مفهــوم التدريــب، والمدرب 
الناجــح، ووســائل اإليضاح، 
العــرض، ومهارات  ومنصة 
ت  لشــخصيا ا و  ، يــم لتقد ا
والتعامل معها، واألســاليب 
التدريبية، ووســائل تحديد 
االحتياجــات، وطــرق إعداد 
المــادة التدريبية، والتقييم، 

وغيرها.
وفــي فرع الجامعة في غزة، 
نظم المركــز دورة بعنوان: 
أعــرب»،  كيــف  «علمنــي 
استهدفت طلبة كلية اإلعالم 
بالجامعة بواقع (30) ســاعة 
تدريبية على مدار (12) يوماً. 
وتمحــورت حول أساســيات 
وســبل  وقواعدهــا  اللغــة 
شرح اللغة العربية بطريقة 
ميســرة وســهلة، ومبــادئ 
اإلعراب السليمة وخطواته، 
والتدريب والتطبيق الفعلي 

لإلعراب. 
كما نظم المركز بالفرع ذاته 
دورة تدريبية في لغة اإلشارة 
المتقدمة، ممتدة على مدار 

(30) ساعة تدريبية. 

تجديد االعتقال اإلداري 
لألسيرة دعمس ألربعة أشهر

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - جــددت ســلطات 
االحتــالل االعتقال اإلداري بحق األســيرة فداء 
محمــد دعمــس (24 عامــا) من بلــدة بيت أمر 
شــمال الخليــل لمــدة 4 أشــهر. وأفــادت هيئة 
شــؤون األسرى والمحررين، أمس، أن األسيرة 
دعمس القابعــة حاليا في ســجن «الدامون»، 
اعتقلت بتاريخ 2018/5/29، في ساعة متأخرة 
مــن الليــل، وقامت إحــدى المجنــدات بضربها 
بالســالح علــى كتفها لحظــة االعتقــال، كما 
تــم تكبيلهــا بقيود بالســتيكية بشــدة وعنف 

خــالل نقلهــا بالجيــب العســكري إلــى مركز 
تحقيق «عتصيون»، قبل نقلها الحقا لســجن 
«هشارون». ولفتت، إلى أن االحتالل أصدر بعيد 
اعتقال دعمس، قــرارا باعتقالها إداريا لمدة 6 
أشهر، منتصف العام الماضي، ليجدد لها أربعة 
أشــهر جديدة اليــوم. وأوضحت الهيئــة أن 50 
أسيرة يقبعن في سجن «الدامون»، من بينهن 
أسيرتان معتقلتان إداريا هن خالدة جرار، التي 
قضت 20 شــهراً في االعتقــال اإلداري ينتهي 

نهاية الشهر الحالي، واألسيرة فداء دعمس.

االحتالل يستهدف رعاة
 األغنام جنوب قطاع غزة

غزة - الحياة الجديدة - استهدفت قوات االحتالل، أمس، بنيرانها على 
رعاة االغنام شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت قوات االحتالل 
المتمركزة في االبراج العسكرية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس 

النار تجاه رعاة االغنام دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

االحتالل يعيد تجريف طريق 
جنوب الخليل بعد إعادة تأهيلها

الخليل - وفا - جرفت قوات االحتالل أمس، طريقا أعادت تأهيلها 
هيئة مقاومة الجدار واالستيطان تربط منطقة شعب البطم، 

بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأكــد منســق اللجــان الشــعبية والوطنيــة لمقاومــة الجــدار 
واالستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أن قوات االحتالل عملت 
على تحفير وتجريف الطريق الرابط بين منطقة شعب البطم 
ومســافر يطا، التي أعيد تأهيلها لتســهيل تنقــل المواطنين 
الى حقولهم ومســاكنهم في المنطقة، منوها إلى أن الطريق 
المذكــورة تم تجريفها عدة مرات من قبل االحتالل في اآلونة 

األخيرة بهدف تضييق الخناق على سكان مسافر يطا.
وبين أن االحتالل يعمل على منع شق الطرق لخدمة خرب وقرى 
مســافر يطا التي تدعم صمود المواطنين في أراضيهم، الفتا 
إلى أن ممارسات االحتالل التعسفية تهدف الى تهجير السكان 

من المنطقة لصالح توسيع رقعة االستيطان جنوب الخليل.

االحتالل يهدم منزال 
شمال غرب بيت لحم

بيت لحم - وفا - هدمت قوات االحتالل أمس، منزال مأهوال في 
قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشــبابي إبراهيم عوض اهللا أن قوات االحتالل 
بتعزيــزات عســكرية اقتحمت حي عين جويزة شــمال القرية، 
وهدمت منزل المواطنة نجال أبو الهيجاء البالغة مساحته (130) 

مترا مربعا، ويسكنه سبعة أفراد، بحجة عدم الترخيص.
وأشــار عوض اهللا الى ان هناك 180 قضية في القرية تتعلق 
بإخطار منازل بالهدم، منها (40) منزال فيها قرارات هدم إداري.


