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دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 402/ج/2012 

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس 

رقم الملف: 1518/ج/2019 

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس 

رقم الملف: 1530/ج/2019 

اعالن بيع صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد نادر حامد موســى حمادنة وذلك 
بصفتــه وكيــال دوريا بموجب الوكالــة الدورية رقم 1119/2011/18948 الصــادرة عن كاتب عدل 
نابلس بتاريخ 2011/12/27 بمعاملة بيع القطعة 10 من الحوض 21 من اراضي عصيرة الشمالية. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل خالل فترة خمســة أيام من 

تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك) حسب سجالت االراضي: محمد عبد الجليل مصطفى شولي 

الوكيل: نادر حامد موسى حمادنة 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس الســيد عوض نايف راغب عفوري وذلك بصفته 
وكيــال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 492/2019/1822 تاريخ 2019/1/13 عدل نابلس وذلك 
بمعاملــة بيع على اراضــي نابلس حوض رقم 24063 قطعة رقم 245 فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): هيفاء صالح عبد اللطيف خليلي 

اسم الوكيل: عوض نايف راغب عفوري 

دائرة األراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس السيد عامر زهير عاهد كوسا وذلك بصفته وكيال 
دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 11281/2018/1777 تاريخ 2018/8/2 عدل نابلس وذلك بمعاملة 
بيع على اراضي نابلس حوض رقم 24072 قطعة رقم 3 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمســة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم 

السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): فاتن خالد محمد عايش 

اسم الوكيل: عامر زهير عاهد كوسا 

دائرة األراضي نابلس 
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محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2019/2494 

محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2019/2279 

محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ  

الرقم: 2018/1377 

محكمة صلح نابلس 

دعوى رقم 2017/723 

محكمة بداية رام اهللا 

رقم 2018/200 دعوى حقوقية 

الرقم: 2018/1376 

السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2019/1615 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2019/2494 

الى المحكوم عليهما: 1 - مركز مسلم التخصصي للطب وجراحة العيون 2 - اسماعيل محمد يوسف 
مسلم وكالهما من رام اهللا - عمارة مخماس ومجهولي محل االقامة حاليا. 

يجب عليكما ان تؤديا في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغكما ورقة االخبار التنفيذي هذه في هذا 
العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2019/2494 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة مالية 21500 دوالر بموجب شــيك لصالح المحكوم له حاتم عابدين ســالمة يمك - نابلس 

واذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقكما. 

مأمور التنفيذ 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2019/2279 

الى المحكوم عليه: يحيى اسامة محمد داود نابلس المخفية شارع الجامعة القديم المقبرة الشرقية 
بجانب فندق الكرستال ومجهول محل االقامة حاليا. 

يجب عليك ان تؤدي في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في هذا 
العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2019/2279 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة مالية بمبلغ 33341 شيكل بموجب شيك لصالح المحكوم له ضياء محمد عدنان محمد امين 
بدر واذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 

 ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2018/8893 

الى المحكوم عليه: نضال محمد شــافعي من نابلس الجبل الشــمالي خلة االيمان شــارع المنجرة 
ومجهول محل االقامة حاليا. 

يجب عليك ان تحضر جلســة االقتدار المنعقدة بتاريخ 2019/4/22 وذلك عمال بالقرار الصادر عن 
قاضــي تنفيــذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2018/8893 في تمام الســاعة التاســعة صباحا 
وموضوعها مطالبة بمبلغ 15082 شيقل بموجب قرار محكمة صلح نابلس رقم 2017/1648 بتاريخ 
2018/9/24 لصالح المحكوم له لجنة عمارة االيمان واذا لم تحضر موعد الجلسة فستضطر دائرة 

التنفيذ التخاذ االجراءات القانونية بحقك. 

مأمور التنفيذ 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم 2018/1377 

الــى المدعــى عليه عداد طالب عقل زين الدين ومجهول محــل االقامة حاليا يقتضى حضورك الى 
محكمة صلح نابلس يوم 2019/5/15 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة 
اعاله والتي اقامها عليك طالل احميد عبد اهللا زين الدين وعقاب احميد عبد اهللا زين الدين بواسطة 
المحامي متعب احمد صبيح وموضوعها مطالبة بمبلغ 400 شيكل ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة 
واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لســنة 2001 فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشر يوما من تاريخ تبليغك 

النشر واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم 2017/723 

الى المدعى عليه رائد توفيق مصطفى ابو عيشة من نابلس المخفية ومجهول محل االقامة حاليا 
يقتضى حضورك الى محكمة صلح نابلس يوم 2019/5/7 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى 
الحقوقية المرقومة اعاله والتي اقامها عليك يعقوب نضال يوسف شقوارة بواسطة وكيله المحامي 
لينا ابو زعرور وموضوعها مطالبة مالية ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل 
الدعوى وعمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 فانه 
يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر واذا لم تحضر 

أو ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2018/200 

الــى المدعــى عليه: 1 - محمد عفيف داود حنــاوي 2 - داود عفيف داود الحناوي 3 - امنة عفيف داود 
الحناوي 

يقتضي حضوركما الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2019/5/28 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعــوى المدنيــة رقم 2018/200 التــي اقامها عليكم المدعي معتمد عزات عبــد الرازق ابو خليل 

بواسطة وكيله المحامي ثروت انور محمد منصور وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - المدعي هو المشــتري بموجب وكالة دورية تحمل رقم متسلســل 2017/013 الموقع عليها من 
المحامــي رفعت جبر الكاتب العدل والتي تم تنظيمها بتاريخ 2017/9/18 والمصادق عليها حســب 

االصول والقانون. 
2 - المدعي عليهم من االول حتى السادس هم البائعون بموجب الوكالة الدورية الموصوفة اعاله 

في البند االول من الئحة الدعوى للمدعي. 
3 - المدعى عليه السابع هي دائرة طابو بيت ايل والمتمثلة في مأمور التنفيذ الخاص بها. 

4 - قام المدعي بالتوجه الى دائرة تسجيل اراضي بيت ايل من اجل تنفيذ الوكالة الدورية الموصوفة 
اعــاله اال ان مأمــور تســجيل اراضي بيت ايل قد رفض تنفيذها بحجــة ان االرض معلقة حيث انها 

ليست مفروزة على اراضي منطقة سي او منطقة أ و/او دون مسوغ قانوني و/او مبرر قانوني. 
5 - ان تمنع مأمور تسجيل اراضي بيت ايل عن تنفيذ الوكالة الدورية المرقومة اعاله دون وجه حق 
وعدم تســجيلها باسم المشتري يلحق بالمدعي اشد الضرر ماديا ومعنويا خاصة وان المدعي سدد 

كامل ثمن القطعة المشتراة بموجب الوكالة الدورية موضوع الدعوى. 
6 - لمحكمتكــم الموقــرة صالحية النظر في هذه الدعوى نظرا لطبيعتها وماهيتها ولمكان اقامتي 

ولمكان اقامة المدعى عليه ولمكان نشوء االلتزام. 
7 - الطلب: التمس من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 
ودعوته للمحاكمة وغب االثبات والزام المدعى عليهم بضرورة تنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى. 
ويمكنكــم الحضــور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعــوى. ويتوجب عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 62 
من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 واذا لم تحضرا أو ترســال وكيال 

عنكم سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

زينب عيسى 

رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم 2018/1376 

الى المدعى عليه شوكت طالب عقل زين الدين ومجهول محل االقامة حاليا يقتضى حضورك الى 
محكمة صلح نابلس يوم 2019/5/13 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة 
اعاله والتي اقامها عليك طالل احميد عبد اهللا زين الدين وعقاب احميد عبد اهللا زين الدين بواسطة 
المحامي متعب احمد صبيح وموضوعها مطالبة بمبلغ 2802 شيكل ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة 
واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لســنة 2001 فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشر يوما من تاريخ تبليغك 

النشر واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى 
الحقوقية رقم 2015/182 

الى المدعى عليه تركة المرحوم توفيق حسن احمد تايه من نابلس عراق التايه ومجهول محل االقامة. 
عمال بقرار محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2015/182 فقد تقرر تبليغكم قرار الحكم 
الصادر بالدعوى المذكورة اعاله والصادر بتاريخ 2018/6/25 باحكام المادة 20 من قانون االصول 
المحاكمــات المدنية والتجارية والذي اقامها عوني عادل درويش عاصي والمتضمن تقرر المحكمة 
وتأسيســا على ما ســبق ما يلي اوال رد الدعوى عن المدعى عليهم االول والثاني والثالث بصفتهم 
الشــخصية ثانيــا الحكم للمدعــي بمبلغ 1400 دينار على تركة توفيق حســن احمد تايه ورد ما زاد 

وتضمينها رسوم ومصاريف الدعوى و200 دينار بدل اتعاب محاماة. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2019/1615 

الــى المحكــوم عليه: اكرم محمد صالح زغل وصالح محمد صالــح الزغل نابلس العامرية ومجهول 
محل االقامة حاليا. 

يجــب عليك ان تؤدي في ظرف اســبوعين اعتبارا من تاريــخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في 
هــذا العــدد بالقرار المنفــذ الصادر في القضية التنفيذيــة رقم 2019/1615 دائــرة تنفيذ نابلس 
وموضوعها ازالة شــيوع بموجب قرار محكمة صلح نابلس رقم 2016/1453 بتاريخ 2018/12/31 
لصالح المحكوم له عمر محمد صالح زغل واذا انقضت هذه المدة فســتضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ 

الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 

اخطار نهائي قبل اتخاذ االجراءات القضائية 
بدون اجحاف بالحقوق 

المخطر: محمد ربحي جميل غبن من رام اهللا 
بواسطة وكيله المحامي ادهم عياد - رام اهللا 

المخطر اليه رائد روبين عوض عبد الرحمن هوية رقم 964150007 
عنوانه: رام اهللا - بيتونيا - وسط البلد 

موضوع االخطار: المطالبة بقيمة شيك بدون رصيد 
حيثيات االخطار 

بموجب الوكالة الممنوحة الي وبتفويض من المخطر اتوجه اليك باخطاري هذا: 
1 - حيث انك قمت بتحرير وتوقيع شيك بدون رصيد مسحوب على بنك مصرف الصفا المر المخطر 

على النحو التالي: 
البنك المسحوب عليه  تاريخ االستحقاق   قيمة الشيك   رقم الشيك  

بنك مصرف الصفا     2017/8/28 4000 شيكل    30000004
لدى عرض الشــيك على البنك المســحوب عليه عاد بدون صرف لعدم وجود رصيد قائم للدفع و/او 

لعدم كفاية الرصيد و/أو الغالق الحساب. 
2 - وحيــث ان المخطــر قد طالبكم مرارا وتكرارا بدفع قيمة الشــيك اال انكم تمنعتم عن الدفع دون 

وجه حق او مسوغ قانوني. 
3 - وحيث ان فعلكم هذا يشــكل جرم اصدار شــيك بدون رصيد خالفا الحكام المادة 421 من قانون 

العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتي تعاقب بالحبس. 
4 - لذلك كله نخطركم بدفع قيمة الشــيك البالغة 4000 شــيكل خالل عشرة ايام من تاريخ تبلغكم 

هذا االخطار. 
5 - بخالف ذلك ســنضطر الى اتخاذ اشــد االجراءات القانونية والقضائية التي تكفل حقوق موكلي 
االمر الذي يعرضكم لعقوبة الحبس والزامكم بدفع قيمة الشــيك البالغة اربعة االف شــيكل 4000 
شــيكل والفائدة القانونية من تاريخ االســتحقاق وحتى السداد التام والزامكم بالرسوم والمصاريف 

واتعاب المحاماة وانتم بال شك في غنى عن هذه االجراءات املين عدم التخلف. 
تحريرا في 2019/4/4م 

اخطار نهائي قبل اتخاذ االجراءات القضائية 
بدون اجحاف بالحقوق 

المخطر: محمد ربحي جميل غبن من رام اهللا 
بواسطة وكيله المحامي ادهم عياد - رام اهللا 

المخطر اليه عبد اللطيف راتب اسعد عرفة هوية رقم 080610785 
عنوانه: رام اهللا - البيرة - وسط البلد 

موضوع االخطار: المطالبة بقيمة شيك بدون رصيد 
حيثيات االخطار 

بموجب الوكالة الممنوحة الي وبتفويض من المخطر اتوجه اليك باخطاري هذا: 
1 - حيث انك قمت بتحرير وتوقيع شــيك بدون رصيد مســحوب على بنك القدس المر المخطر على 

النحو التالي: 
البنك المسحوب عليه  تاريخ االستحقاق   قيمة الشيك   رقم الشيك  

بنك القدس      2018/12/30 5000 شيكل    30000093
لدى عرض الشــيك على البنك المســحوب عليه عاد بدون صرف لعدم وجود رصيد قائم للدفع و/او 

لعدم كفاية الرصيد و/أو الغالق الحساب. 
2 - وحيــث ان المخطــر قد طالبكم مرارا وتكرارا بدفع قيمة الشــيك اال انكم تمنعتم عن الدفع دون 

وجه حق او مسوغ قانوني. 
3 - وحيث ان فعلكم هذا يشــكل جرم اصدار شــيك بدون رصيد خالفا الحكام المادة 421 من قانون 

العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتي تعاقب بالحبس. 
4 - لذلك كله نخطركم بدفع قيمة الشــيك البالغة 5000 شــيكل خالل عشرة ايام من تاريخ تبلغكم 

هذا االخطار. 
5 - بخالف ذلك ســنضطر الى اتخاذ اشــد االجراءات القانونية والقضائية التي تكفل حقوق موكلي 
االمر الذي يعرضكم لعقوبة الحبس والزامكم بدفع قيمة الشــيك البالغة خمســة االف شيكل 5000 
شــيكل والفائدة القانونية من تاريخ االســتحقاق وحتى السداد التام والزامكم بالرسوم والمصاريف 

واتعاب المحاماة وانتم بال شك في غنى عن هذه االجراءات املين عدم التخلف. 
تحريرا في 2019/4/4م 

اخطار 
بدون اجحاف بالحقوق 

المخطر: شركة ابو سهيل النبالي واوالده للصرافة البيرة رام اهللا جوال رقم 0562710711 
المخطر اليها: محمد نعمان رجب مطير من سكان كفر عقب - رام اهللا 

وعنوانها كفر عقب - شارع المطار 
موضوع االخطار: شيكات بدون رصيد ومجموع هذه الشيكات 219340 شيقل 

انك قد قمت بمنحي الشــيكات المشــار اليها ادناه وعند عرض هذه الشــيكات على البنك المسحوبة 
عليه تبين عدم وجود رصيد وانني وبموجب هذا السند ابلغك بوجوب دفع هذا المبلغ في مدة اقصاها 

عشرة ايام من تاريخ هذا االخطار. 
وانه في حالة عدم دفعك لقيمة هذه الشيكات في المدة المذكورة فانني سأضطر اسفا لتقديم الشيكات 
للمحكمة لتحصيلها واقامة شكوى جزائية ضدك بتهمة اعطاء شيكات بدون رصيد وكذلك اقامة دعوى 

حقوقية لتحصيل قيمة الشيكات وكافة المخاسر واالعطال واتعاب المحاماة. 
وعليه اخطرك بوجوب دفع قيمة الشيكات وهي: 

قيمته    تاريخ االستحقاق  البنك المسحوب عليه   رقم الحساب  رقم الشيك  
25000 شيكل   2018/12/21  البنك االسالمي العربي فرع البيرة  917261  30000065
25000 شيكل   2018/12/19  البنك االسالمي العربي فرع البيرة 917261  30000064 

55000 شيكل   2018/12/8  البنك االسالمي العربي فرع البيرة 1723386012  30001294 
28585 شيكل   2019/1/14  البنك االسالمي العربي فرع البيرة 917261  30000067 
28585 شيكل   2018/12/27  البنك االسالمي العربي فرع البيرة 917261  30000066 
28585 شيكل   2019/1/21  البنك االسالمي العربي فرع البيرة  917261  30000068 
28585 شيكل   2019/1/10  البنك االسالمي العربي فرع البيرة 917261  30000069 
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محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2014/5754 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2019/261 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2019/56 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2014/5754 

الى المحكوم عليه: خالد محمود سالم مناصرة هوية رقم 973796766 رام اهللا - بيتونيا. 
نعلمك ان المحكوم له شركة الريفيرا للمفروشات المساهمة الخصوصية المحدودة 562490979 
نعلمك ان المحكوم له بواســطة وكيله قام بتجديد االجراءات في الملف اعاله حيث ان المحكوم له 
حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ شيك بقيمة 2500 باالضافة للرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك 
انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم 
السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2019/261 

الى المحكوم عليه: حسن محمد حسن اطبيش - البيرة - البالوع - بالقرب من الهاشم للمفروشات 
نعلمك أن المحكوم له: عالء عماد حسن بدرية - وكيله المحامي براء مخو 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شــيك بقيمة 2000 شــيكل باالضافة الى 30 شيكل بدل 
رســوم دائرة التنفيذ لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من 
نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك ســيتم الســير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء 

تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2019/56 

الى المحكوم عليه: محمد علي مصطفى ابو كنعان - رام اهللا - ام الشرايط - برج امطير - ط 5 
نعلمك أن المحكوم له: ابراهيم محمود علي امطير وكيله المحامي براء مخو 

قــد حضر/ت الى دائرتنــا وطرح/ت للتنفيذ كمبيالة بقيمة 12300 شــيقل باالضافة الى مبلغ 133 
شــيقل بدل رســوم تنفيذ لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين 
من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء 

تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

«شؤون األسرى و«القدس المفتوحة» تحتفالن بتخريج 3 أسرى
الجديــدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
خرجت هيئة شــؤون األسرى 
مــع  بالتعــاون  والمحرريــن 
جامعــة القــدس المفتوحــة، 
أمس، ثالثة أسرى معتقلين، 
وهم األســرى: خضر سليمان 
راضي مــن تخصص الخدمة 
االجتماعيــة، وقصــي يونس 
إدارة  تخصــص  مــن  حننــي 
األعمــال، ومحمد يزن ســليم 
من تخصص العلــوم المالية 

والمصرفية.
شــؤون  هيئة  رئيــس  وقــال 
األســرى والمحرريــن قــدري 
الحفــل  خــالل  بكــر،  بــو  أ
الــذي  أقيــم في مقر رئاســة 
الجامعة بمدينــة رام اهللا: إن 
األسرى يمرون بحالة صعبة، 
ويتعرضون لقمع غير مسبوق 
من قبل سلطات االحتالل، وقد 

يدخلــون في إضــراب مفتوح 
عن الطعام للتصدي إلجراءات 
االحتــالل الهادفــة إلى كســر 

إرادتهم وسحب منجزاتهم.
وأوضح أبو بكر أن «األســرى 
الذيــن يتم تخريجهــم اليوم 
ينضمــون إلــى (26) خريجــاً 
كانوا فــي الجامعــات ودخلوا 
الجامعات وأكملوا دراســتهم، 
ويوجد (36) طالب ماجســتير 
القدس،  جامعــة  من  تخرجوا 
و(3276) أسيراً محرراً تخرجوا 
مــن الجامعــات، وجلهــم من 
جامعــة القــدس المفتوحــة، 
وحالياً يوجد (1591) ينتسبون 
للجامعات المختلفة من ضمنها 
جامعــة  فــي   (900) قرابــة 

القدس المفتوحة».
أســرى  عــن تخريج  وتحــدث 
في مختلــف المجــاالت، حيث 

شــخصاً  تخريــج (651)  تــم 
من دورات علميــة وأكاديمية 
تســجل  وهــذه  متخصصــة، 
األســيرة  الحركــة  إلنجــازات 
التي انضم إليها قرابة (800) 
والمــرأة  فلســطيني.  ألــف 
الفلســطينية كانت جزءاً من 
مسيرة كفاح األسرى، وتشير 
آخــر إحصائيــة إلى أنــه أكثر 
مــن (16) ألفاً دخلن ســجون 
االحتالل وقدمت بحقهن لوائح 

اتهام.
وبيــن أبــو بكر أن «األســرى 
وذويهم يشكلون فئة أساسية 
من فئات شعبنا الفلسطيني، 
بدعــم  االحتــالل  حكومــة  و  
من أميركا تســتهدف األسرى 
بشكل مباشر، ولوال الشهداء 
واألسرى والجرحى لما كان لنا 

قضية فلسطينية».
وقــال: إن «اقتطــاع جزء من 
المقاصة التي تصرف لرواتب 
األســرى يؤكــد أن االحتــالل 
يحاول أن يجرم نضاالت شعبنا 
ونحن  الســنين،  عبر عشرات 
فــي هيئــة شــؤون األســرى 
دعم  ســنواصل  والمحرريــن 

أسرنا داخل األسر وخارجه».
وقــال رئيــس مجلــس أمناء 
ســمارة:  عدنــان  الجامعــة 
واالعتــزاز  بالفخــر  «نشــعر 
وجامعــة  أســرى،  بتخريــج 
القــدس المفتوحــة تواصــل 
دورها المتمثل بتوفير التعليم 
لألســرى، ونشــعر بالفخر أن 
األهــداف  تحقــق  الجامعــة 
التي أنشــأها القــادة العظام، 
تفيد  للقيادة  رســالة  ونرسل 
بأننا ملتزمون باألهداف التي 

أنشأت الجامعة من أجلها».
وقال رئيــس الجامعة يونس 
المناســبة  إن «هــذه  عمــرو 
هــي مناســبة شــرف، خاصة 
أننا نحتفــي بتخريج من هم 
أكــرم منــا ومن هــم أعز منا 
علينــا وعلى هذا الوطن ممن 
وبحريتهم  بأنفســهم  ضحوا 
والعامة  الخاصــة  وبحياتهــم 
وحملوا أرواحهم على أكفهم 
دفاعاً عن األرض في وجه هذا 

المغتصب اللئيم».
وقال إن «واجب جامعة القدس 
المفتوحــة هو الوقوف معهم 
في كل األحوال من أجل تأمين 

حيــاة كريمة لهم حتــى أثناء 
وجودهم في االعتقال، فكان 
برنامج الدراســة لألسرى في 
ســجون االحتالل بالتعاون مع 
وزارة التربية والتعليم العالي 

وهيئة شؤون األسرى».
وقــال أ. قصــي حننــي، فــي 
كلمة ألقاها نيابة عن األسرى 
الخريجين، إن األسرى ينقلون 
رســالة عــز وفخــار لجامعــة 
وتأكيدهم  المفتوحة  القدس 
علــى مواصلــة العطــاء حتى 
المســتقلة  الدولــة  إقامــة 

وعاصمتها القدس الشريف.
وأضــاف أن أســرانا فــي قالع 
الدور  يثمنــون  كافــة  األســر 
الكبير الذي تقــوم به جامعة 
القــدس المفتوحــة فــي كل 
الدور  وكذلــك  األســر،  قــالع 
األسرى  شــؤون  لهيئة  الكبير 
والمحررين. وقال إن «التعليم 
داخــل الســجون يختلــف عن 
جدية  فهناك  خارجه،  التعليم 
والتزام كبيران داخل السجون، 
والصعوبة التي وجدناها داخل 
الســجون تضاهــي ضعفــي 

صعوبة التعليم خارجها».

فلسطين تشارك بالمؤتمر العربي
 األول لرعاية خريجي دور األيتام

القاهرة- وفا- انطلقت أمس، فعاليات المؤتمر 
العربــي األول للرعايــة الالحقة لخريجي دور 
رعاية األيتام، بالشــراكة مع وزارة التضامن 
االجتماعي المصريــة، برعاية األمانة العامة 

لجامعة الدول العربية، بمشاركة فلسطين.
ويشــارك في المؤتمر عدد مــن صناع القرار 
فــي الوطن العربي، إضافــة إلى ممثلين عن 
المجتمــع المدنــي علــى المســتوى المحلــي 
واإلقليمي والدولي، ووفود من 17 دولة عربية 
و50 شابا وشابة من النماذج اإليجابية لشباب 

من دور األيتام.
وقالت مؤسسة ورئيسة  مجلس إدارة جمعية 
«وطنية» عن الرعاية الالحقة عزة عبد الحميد: 
ان الجمعية تسعى خالل المؤتمر إلى استكمال 
مسيرتها نحو حياة كريمة لكل يتيم، بتسليط 
الضــوء علــى احتيــاج اليتيم للتأهيــل الجيد 
للخــروج للمجتمع بثقة، واســتكمال مشــوار 
حياتــه باألدوات والمفاهيم والمبادئ التي تم 

تعريفه بها وتدريبه عليها منذ الصغر.
للشــؤون  المســاعد  العــام  األميــن  وقالــت 

االجتماعيــة فــي الجامعة العربية الســفيرة 
هيفــاء أبــو غزالة: إن الجامعــة حرصت على 
رعاية هذا المؤتمر في إطار مواصلة جهودها 
في االهتمام باأليتام، مضيفة إنه يجب إيجاد 
آليــة تضمن جودة الحيــاة لهذه الفئة وضمان 
دمجهم فــي المجتمع واإلســهام في العملية 
التنموية، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني.

وقالت وزيرة التضامــن االجتماعي المصرية 
غادة والي: إن التحدي الخاص بمنظومة القيم 
العامــة والوعي العام داخــل المجتمع ونظرة 
المجتمــع ألبنــاء دور الرعاية فنحن في حاجة 
إلــى تغييــر نظــرة المجتمع وتنمية الشــعور 

بالمسئولية داخل األبناء.
وأكدت مســؤولة ملــف القطــاع االجتماعي 
العربيــة  بالجامعــة  فلســطين  بمندوبيــة 
االحتــالل  أن  الغــول  جمانــة  المستشــار 
ســاهم في زيــادة عدد األيتام فــي المجتمع 
الفلســطيني على مدار الســنوات الماضية، 
مطالبــة بتكريــس كافة الجهــود والطاقات 

لخدمة اليتيم الفلسطيني.

محافظ جنين يفتتح ورشة عمل لمناقشة 
أجندة وبرامج خطة التشغيل للعام 2019 
جنين – الحياة الجديدة افتتح محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب 
امس ورشــة عمل نظمها مجلس التشغيل والتعليم والتدريب 
المهني والتقني المحلي في المحافظة، لمناقشة أجندة وخطة 
التشغيل وبما يدعم توحيد الرؤى والتصورات لجميع المؤسسات 
فــي المحافظة. وقال الرجــوب «نحن معنيون ببذل المزيد من 
الجهود والشــراكات لجلب المشــاريع في هــذا االتجاه وأضاف 
هناك مجاالت مفتوحة أمامنا في العديد من القطاعات لتشغيل 
المواطنين وتعزيز صمودهم في كل االتجاهات». وأكد ضرورة 
دراسة وتحيد االحتياجات والخروج بها إلى النظرية إلى التنفيذ 

لرفد قطاع التشغيل المهني بكل فروعه. 
بدورهم أكد أعضاء المجلس أن الهدف من الورشــة بناء خطة 
التشغيل لعام 2019 من خالل تحديد أهداف تفصيلية واقعية، 
وغير مســتحيلة قريبة ومتوسطة المدى تتوافق مع طموحات 
جميع االطراف الشريكة، بما يهيئ الفرص لتجسير فجوات االداء 
مع االمكانات والموارد في مجاالت التشغيل والتدريب والتعليم.

يوم طبي مجاني شرق قلقيلية
مــن سلســلة إجــراءات إســرائيلية 
ممنهجة، تهدف إلى ســرقة األرض 
االســتيطاني.  المشــروع  لصالــح 
وأكد رئيس جمعيــة أطباء لحقوق 
اإلنســان د. صالح الحــاج يحيى أن 
الجمعية تنشط منذ 31 عاماً واليوم 
الطبي هو ضمن أولويات الجمعية، 
وأشــار إلــى أن الهــدف مــن األيام 

الطبيــة تعزيــز صمــود المواطــن 
مــن خــالل الدعم الصحــي للفئات 
المهمشــة.وأطلع رئيــس المجلس 
المحلــي عبداهللا حجــاوي الحضور 
علــى واقــع البلــدة ومعاناتهــا من 
خالل شرح تفصيلي عن البلدة وما 
تعانيه بفعل اإلجراءات اإلسرائيلية 

المتمثلة بالجدار واالستيطان.

قلقيلية- الحيــاة الجديدة- افتتح 
رافــع  اللــواء  قلقيليــة  محافــظ 
رواجبــة، أمس، يومــاً طبياً مجانياً 
فــي بلــدة حجة شــرق المحافظة، 
لحقــوق  أطبــاء  جمعيــة  نظمتــه 
اإلنســان بالشــراكة مــع محافظة 
قلقيليــة ومجلــس قــروي حجــة، 
في المدرســة الثانوية في البلدة. 
وشمل اليوم الطبي عدة تخصصات 
ضمت العظام، واألعصاب، والعالج 
الطبيعي، والطب العام، وطب أسرة 

واألطفال.
وأكد المحافظ علــى أهمية األيام 
الطبية والتي تســتهدف التجمعات 
السكانية في المحافظة التي تعاني 


