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الثالثاء 2018/4/17

رام الله  :إحياء الذكرى الثالثين الستشهاد القائد أبو جهاد
رام الل���ه " -األي���ام" :أحي���ت
مؤسس���ة خليل الوزير ،أمس ،في
قاعة متح���ف محم���ود درويش
ف���ي رام الل���ه ،الذك���رى الـ ()30
الستش���هاد القائ���د الوزي���ر،
بتنظي���م ن���دوة ج���اءت تح���ت
عنوان "أب���و جهاد  ...محطات في
المسيرة".
وش���ارك ف���ي الن���دوة ،كل من
رفيق���ة درب الش���هيد ،انتصار
الوزي���ر "أم جهاد" ،وعضو اللجنة
المركزي���ة لحرك���ة فت���ح أمي���ن
مقب���ول ،والمحاضر ف���ي جامعة
بيرزيت د .أحمد جميل عزم.
وذك���رت "أم جه���اد" ،أن م���ن
الصع���ب الحدي���ث ع���ن زوجها
الش���هيد ،ألن مس���يرته مقترنة
بقادة ومناضلين عظام.
وروت لحظات التشريد واللجوء
الت���ي واجهها زوجها الش���هيد
ُ
عندما اضطر ووالدته وأش���قاؤه
الى ترك منزلهم في الرملة قسرًا،
بعد احتاللها من قبل العصابات
الصهيونية.
وبين���ت أن حيثي���ات اللج���وء
والمعاناة المرتبطة بها ،لم تغب
عن باله حتى اللحظ���ات األخيرة
من حياته.
واس���تحضرت جوان���ب تتصل
بعالقة الشهيد ،بالرئيس الراحل
ياس���ر عرفات ،ودورهما وعدد من
المناضلي���ن في تش���كيل حركة
فتح.
وتحدثت ع���ن دور "أبي جهاد"
وفي تعزيز
التعبوي والتنظيمي ِ
عالق���ات الث���ورة المعاص���رة مع
الكثير من الدول ،مثل الصين.
كما تحدثت عن انطالقة "فتح"
وبعض التفاصيل المرتبطة بها،

في يوم األسير الذي يصادف اليوم

مطالبات بحماية األسرى ومحاسبة
دولة االحتالل على جرائمها بحقهم
رام الل���ه " -األي���ام" ،وكاالت :طالبت منظمات ومؤسس���ات وهيئ���ات محلية وحقوقية،
أمس ،بمناس���بة يوم األسير الفلس���طيني ،الذي يصادف اليوم ،بضرورة توفير الحماية
الدولية لألسرى في س���جون االحتالل ومحاسبة دولة االحتالل على جرائمها بحق األسرى
واألسيرات.

المجلس الوطني

حنان الوزير تلقي كلمتها في إحياء الذكرى.

موضحة أنه كان يفترض أن يتم
ذلك العام .1965
واس���تعرضت جانبا من معاناة
"أب���ي جهاد" وحرك���ة فتح بفعل
سياس���ات بعض الدول العربية،
الفت���ة إل���ى دوره ف���ي قي���ادة
االنتفاضة األولى ،التي رأت أنها
لم تكن عفوية.
وختمت باإلش���ارة إل���ى أن يوم
استشهاد "أبي جهاد" كان يوما
صعبا.
من جهت���ه ،لفت مقبول ،إلى أن
الش���هيد "أبي جهاد" ،كان قائدا
عظيم���ا ،ومفك���را اس���تراتيجيا،
مش���يرًا إلى بدايات معرفته بأبي
جه���اد ،وعالقت���ه التنظيمية به
عندم���ا كان هو أي مقب���ول ،طالبًا
ف���ي جامع���ة النج���اح ،وعناي���ة
القائد الشهيد بالحركة الطالبية
ُ
وتش���كيل أط���ر مختلف���ة داخل
الوطن.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله

ونوه إل���ى دور "أبي جهاد" في
اندالع االنتفاضة األولى وتهيئة
األجواء للتحضير لعصيان شامل.
وذك���ر أن "أبو جه���اد" لم يكن
قائدًا عس���كريًا فحس���ب ،بل كان
يعنى بالتعلي���م ،وجعله مجانيًا،
ع�ل�اوة عل���ى اهتمام���ه بالش���ق
االقتصادي وغيره.
كما أش���ار إلى عنايته باألسرى،
مبينا أنهم كانوا يمثلون أولوية
بالنسبة إليه.
أم���ا عزم ،فركز على قدرة القائد
الشهيد على التشبيك والتواصل
مع العالم.
وذكر أن القائد "أبو جهاد" كان
يعنى ب���أدق التفاصيل ،ويهتم
بالنواحي التنظيمية ،بما في ذلك
إيجاد ك���وادر تبرع ف���ي مجاالت
متنوعة مثل الصحافة.
وذكر أن احياء ذكرى استشهاد
"أبي جهاد" ،من قبل المؤسس���ة

التي تحمل اسمه ،تكتسب زخما
متزاي���دا عاما تلو آخ���ر ،ما يقترن
بتنام���ي حج���م التج���اوب معها
والمشاركة فيها.
وقدم���ت رئيس���ة المؤسس���ة
حن���ان الوزي���ر ،نجل���ة الش���هيد
"أب���و جه���اد" ،كلم���ة موجزة في
مس���تهل الفعالية ،تناولت فيها
أهداف المؤسس���ة ،وتتمثل في
نق���ل تجرب���ة والدها الش���هيد
لألجيال الصاعدة ،عبر أرش���فتها
وتوثيقها.
وأشارت إلى تزامن احياء ذكرى
استش���هاد "أبو جهاد" ،مع حلول
ي���وم األس���ير ،مبين���ة أن���ه كان
لألسرى أهمية خاصة في مسيرة
القائد الشهيد.
وأوضح���ت أن الن���دوة ،ج���اءت
بهدف تسليط الضوء على بعض
المحطات النضالية في حياة "أبو
جهاد".

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح نابلس
الرقم 2017/2974 :مدني
التاريخ2018/4/12 :

مذكرة دعوى مدعى عليهم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2017/2974

إلى المدعى عليهم .1 :س���مير يعقوب داود طنوس  .2فاتن سليمان يعقوب السعدان  .3سائدة
سليمان يعقوب طنوس /رام الله ومجهولي محل اإلقامة.
يقتضى حضوركم إلى محكمة صلح رام الله يوم  2018/6/27الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر في
الدع���وى المدنية رق���م  ،2017/2974التي أقامها عليكم الجهة المدعية ميش���يل يعقوب داود
طنوس /رام الله بواسطة وكيله المحامي فضل نجاجرة بدعوى وموضوعها قسمة وإزالة شيوع في
عقار وتقسيم أموال غير منقولة ،وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم بالنشر بإحدى
ً
الصح���ف المحلية عمال بالمادة  62من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
.2001
ً
وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
خضر أبو تمام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين
صهيب محمد توفيق حمامدة
جنين قباطية الحارة الشرقية بجانب مشتل ذياب

نعلمكم انه بتاريخ  2018/1/4قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/1958
و المكونة فيما بين
المحكوم له/م  1- :نبيل محمد محمود حمادة/جنين
المحكوم عليه/م  1- :صهيب محمد توفيق حمامده/جنين
اش���عرك انه يجب عليك ان تقوم في ظرف اسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ (17000
شيكل) و الرس���وم  ،قيمة شيك عدد  3لصالح المنفذ نبيل محمد محمود حمادة من جنين
وكيله االس���تاذ نداء صالح  ،لبيان ردك او اعتراضك عليه  ،و بخالف ذلك س���تضطر دائرة
التنفيذ لمباشرة االجراءات التنفيذية بحقك.
لوحة اعالنات المحكمة
على اخر محل اقامة
بالنشر
مع االحترام
مأمور التنفيذ

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2016/159

إلى المدعى عليه :هاني ش���اكر ممدوح عبد الحق من نابلس ـ شارع المريج ومجهول محل اإلقامة
حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صل���ح نابلس يوم  2018/5/15الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر
بالدعوى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامتها عليك ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلس���طينية
(جوال) بواسطة وكيلها المحامي محمد أبو حنيش /نابلس وموضوعها مطالبة بمبلغ  1964شيكل.
ً
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى وعمال بالمادة  62من قانون
أص���ول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001فإنه يقتضى علي���ك تقديم الئحة
ً
جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري
محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح سلفيت
دائرة التنفيذ

التاريخ 2018/3/21
الرقم2017/8890 :

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/8890

إلى المحكوم عليها :سحر نادر فايز رزق /حزما شارع طوبالس /مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم له :سمير إبراهيم سعيد مرعي /وكيله المحامي رامي ريان.
قد حض���ر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ ش���يك بقيمة  3500ش���يكل باإلضافة إلى مبلغ 45
شيكل رس���وم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف ،لذا يتوجب
عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس
ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب
األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
جمال ياسين

الرقم2017/4447 :
التاريخ2017/3/26 :

إلى المحكوم عليه :موس���ى توفيق موس���ى حميدة /أريحا /وس���ط البلد /منج���رة توفيق حميدة/
مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم له :جبريل موسى جبرين أبو الحالوة /وكيله المحامي ايمن القاضي.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ كمبيالة بقيمة  39350ش���يكل حالة ومس���تحقة األداء
إضافة إلى رس���وم ومصاريف دائرة التنفيذ البالغة  404ش���يكل .لذا يتوجب عليك أنت و/أو من
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس ذلك س���يتم السير
بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
إياد مشهور

تنويه
سقط سهوًا في إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس رقم الملف /891ج 2018/والمنشور
بتاريخ  2018/4/11إعالن صادر عن دائرة تس���جيل أراضي نابلس (تسوية) بإضافة وكالة دورية
ووكاالت عام���ة خطأ والصحيح إعالن صادر عن دائرة تس���جيل أراض���ي نابلس (تنويه) بإضافة
وكالة دورية ووكاالت عامة ،لذا اقتضى التنويه.

إلى المحكوم عليه :عبد الفتاح حسني محمد الزغيبي نابلس دير شرف وسط البلد بجانب المسجد
القديم ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في
ه���ذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذي���ة رقم  2017/4447دائرة تنفيذ نابلس
وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ  33340ش���يكل بموجب ش���يك لصالح المحكوم له نضال خميس
صب���ري عليان ،وإذا انقضت هذه المدة فس���تضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حس���ب األصول
والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

وأك���دت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية د .حنان عش���راوي أن
ّ
قضية األس���رى تقف دائمًا على رأس س���لم أولويات القيادة ،وأن موقف منظمة التحرير
ثابت ومس���تمر في متابعة قضيته���م والدفاع عن حقوقهم وص���ون كرامتهم وضمان
تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم ،ومالحقة إسرائيل قانونيًا وسياسيًا في المحاكم

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم2014/1683 :
التاريخ2018/3/20 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2014/1683

التاريخ2018/3/14 :
الرقم2017/2997 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/4447

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

وزارة اإلعالم
م���ن جهتها ،أكدت وزارة اإلعالم أن الس���ابع عش���ر من نيس���ان فرص���ة لمحاكمة دولة
االحتالل ،التي اعتقلت مليون فلس���طيني منذ النكبة ،وقتلت  215أس���يرًا داخل السجون
والمعتق�ل�ات منذ العام  ،1967ومارس���ت سياس���ات القتل البطيء واإلع���دام التدريجي،
وأمعنت في العزل داخل منافي األحياء ،وأقرت قوانين عنصرية لتشريع قتل أسرانا بدم
بارد ،وتحاكم أطفالنا وزهراتنا.
ودعت الوزارة ،في بيان صحافي ،أمس ،إلى إس���ناد الحركة الوطنية األس���يرة ،ورموزها
ونوابها وف���ي مقدمتهم المناضل مروان البرغوثي ،وفؤاد الش���وبكي ،وأحمد س���عدات،
وخالدة جرار ،وإيصال رس���الة الحرية الحمراء إلى كل ضمير ح���ي ،وإلى أروقة كل برلمان
ومجلس نيابي في دول األرض.
وحثت الوزارة ،وس���ائل اإلعالم الوطنية والعربية والدولية على منح األس���رى االهتمام
الذي يس���تحقونه ،فهم القطعة الغالية من أجسادنا ،التي يؤلمنا استمرار قهرها خلف
القضبان.

إلى المحكوم عليه :فريال طالب محمد جريبان نابلس المعاجين ـ ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
نش���عرك بموجب القرار بتاريخ  2018/3/18عن قاضي تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم
 2014/1683بالمثابرة على التنفيذ وتجديد اإلجراءات لمرور أكثر من س���تة أش���هر دون مراجعة
والتي موضوعها مطالبة بمبلغ  4000ش���يكل لصالح عرفات شفيق خضير نجار ،وعليك المراجعة
خالل أسبوعين من تاريخ تبلغك هذا اإلشعار بالنشر في هذا العدد لتقرير موقفك وبعكس ذلك
ستباشر الدائرة إجراءات التنفيذ بحقك.
مأمور التنفيذ

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ سلفيت
في الملف التنفيذي رقم 2017/2997

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

وطالب المجلس الوطني بس���رعة تحويل ملف األس���رى والمعتقلين الفلسطينيين إلى
المحكمة الجنائية الدولية ،لمحاسبة سلطات االحتالل على جرائمها بحقهم.
وأك���د المجلس الوطني ،في بيان صدر عنه ّ
بعمان ،أمس ،ووصلت "األيام" نس���خة منه،
االس���تمرار بمتابعة قضية األس���رى والمعتقلين األبط���ال البالغ عدهم ( )6500أس���ير،
وبذل كل الجهود ،وتس���خير كافة اإلمكانات الوطنية والعربي���ة والدولية من أجل نصرة
قضيتهم ،والعمل على إطالق سراحهم ،بمن فيهم  6نواب معتقلين.
ّ
وش���دد المجلس عل���ى أن هذه القضية المحورية س���تبقى على رأس س���لم األولويات
الوطنية ،وواجب الدفاع عنها واجب مقدس في وجه محاوالت تش���ويه وتجريم نضالهم
المشروع ،والقفز على تضحياتهم ومعاناتهم داخل سجون االحتالل الغاشم ،وهم الذين
ّ
قدموا  215ش���هيدًا داخل تلك الس���جون؛ من أجل كرامتهم؛ بس���بب التعذيب الوحشي
والقمع واإلهمال الطبي والتصفية الجسدية لبعضهم.
ودعا المؤسس���ات الدولية ذات الصلة لتحمل مس���ؤولياتها تجاه ما تمارس���ه سلطات
االحتالل اإلسرائيلي من جرائم بحق هؤالء األسرى خاصة  350من األطفال ،ورفض سياسة
االعتق���ال اإلداري اإلس���رائيلية ،حيث ال يزال هن���اك  500معتقل فلس���طيني يعانون،
وتصادر حريتهم بسبب تلك السياسة المحرمة دوليًا.
وأهاب المجلس بمؤسسات حقوق اإلنس���ان الدولية التدخل العاجل بشأن  1800أسير
مريض ،منهم  700بحاجة إلى تدخل عالجي عاجل إلنقاذ حياتهم ،بسبب اإلهمال الطبي
المتعمد من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،وامتناعها عن تقديم العالج الالزم لهم.

عشراوي
الرقم2016/159 :
التاريخ2018/3/21 :

دولة فلسطين
سلطة االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي
رقم الملف /3037 :ج2018/
التاريخ2018/4/12:

دائرة تسجيل االراضي
مكتب جنين
اعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب جنين

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب جنين
الس���يد/ة طارق ناصر مصطفى جرار وذلك بصفة وكيال  /عاما/خاصا /دوريا بموجب الوكالة
الدورية رقم ( )5956/2009/394بتاريخ 2009/7/14
و المعطوفة على العامة رقم س���جل  810صفحة  2008/13و الصادرة عن سفارة فلسطين
 /عمان بتاريخ 2008/11/24
الصادره من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة /القطع ( )10حوض رقم ( )4من اراضي الهاشمية
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة االراضي خالل فترة عش���رة ايام
من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
إسم الموكل(المالك)  :دولت محمد ابراهيم جرار و عماد  +جواد  +رامي  +مراد  +احمد +
دالي���ا  +اماني ابناء حلمي عبد اللطيف ج���رار و لطفي  +علي  +فتحية  +انعام  +ابناء عبد
اللطيف لطفي جرار
		
إسم الوكيل  :طارق ناصر مصطفى جرار
دائرة االراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة
إعالن بيع حصص قاصرين في قطعتي أرض بالمزاد العلني
صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

التاريخ2018/2/15 :
الرقم8013/2017 :

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 8013/2017

إلى المحكوم عليها :إسراء رسمي شعبان سعيد /حزما وسط البلد /مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم له :توفيق سليم مسلم أبو عليه /وكيله المحامي أحمد شومان.
ق���د حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ ش���يكات بقيمة  1400ش���يكل ،باإلضافة إلى مبلغ 24
شيكل ،بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر
حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
إياد مشهور

7

ً
بناء على االس���تدعاء المقدم من المستدعي إيهاب هاني بدر شاهين بصفته وكيال عن
والدته هناء عبد الكريم عبد الحافظ ش���اهين بموج���ب وكالة خاصة صادرة عن محكمة
الخليل الش���رعية رقم  40/88/512تاريخ 2018/3/29م منظمة ومصدقة حسب األصول
وش���املة لهذا الخصوص وهناء بصفتها الوصي الشرعي على بنتيها القاصرتين سارة
وماس���ة بنتي المرحوم هاني بدر يوس���ف ش���اهين بموجب حجة الوصاية الصادرة عن
محكمة الخليل الشرعية رقم  78/161/514تاريخ 2018/2/1م.
مع���روض للبيع بالم���زاد العلني حصص القاصرتين س���ارة وماس���ة المذكورتين بنتي
المرحوم هاني المذكور في قط���ع األراضي الواقعة في بيت لقيا رقم  58الحي الجنوبي
رقم  2من الحوض رقم  2ربع السمس���م وتبلغ مساحة األرض 1623م وقطعة األرض رقم
 59م���ن الحوض رقم  2ربع السمس���م الحي الجنوبي رقم  2وتبلغ مس���احتها 1995م2
وقطع���ة األرض رق���م  60ح���وض رقم  2ربع السمس���م الح���ي الجنوبي ح���وض رقم 2
تبلغ مس���احتها 3235م 2وجميعها م���ن أراضي قرية بيت لقيا قض���اء رام الله وتملك
القاصرتين سارة وماسة المذكورتين  17سهمًا من أصل  240سهمًا بموجب حجة حصر
اإلرث الصادرة عن محكمة الخليل الش���رعية رقم  47/49/517تاريخ 2018/1/28م ،فمن
يرغب في الشراء عليه الحضور إلى محكمة رام الله والبيرة الشرعية يوم األربعاء الموافق
2018/5/2م الساعة الثانية عشرة ظهرا لحضور المزاد في موقع العقار علمًا أن هذا البيع
موقوف النفاذ على موافقة س���ماحة قاضي قضاة فلسطين حفظه الله ،تحريرًا في /29
رجب 1439/هـ وفق 2018/4/16م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي

والمحافل الدولية ،ومحاسبتها ومساءلتها على االنتهاكات التي ترتكبها بحق األسرى.
وطالبت عشراوي ،في بيان صحافي ،أمس ،إسرائيل بتحمل مسؤولياتها تجاه قضيتهم
العادلة وتحقيق مطالبهم اإلنس���انية المكفولة بالش���رائع والقوانين الدولية ،واحترام
خطواتهم النضالية المش���روعة إلى حين اإلفراج عنهم ،من خالل وقف سياس���ات القهر
والتعذيب ،واإلهمال الطبي المتعمد وتوفير العالج الالزم والغذاء والتعليم ،وتس���هيل
زيارات ذويهم ،وإلغاء قانون االعتقال اإلداري والتوقف عن االعتقال السياس���ي وسياسة
العزل االنفرادي ،وإطالق س���راح جميع النواب وعلى رأسهم مروان البرغوثي وخالدة جرار
وأحمد سعدات ،وااللتزام بالمعايير والقوانين الدولية في معاملتهم.
ودعت عش���راوي المجتمع الدولي ،بما فيه األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات
جني���ف ،واألم���م المتحدة ومجلس حق���وق اإلنس���ان ،واللجنة الدولي���ة للصليب األحمر،
والهيئات الحقوقية والدولية ،بتحمل مس���ؤولياتهم األخالقية والقانونية والسياس���ية
تجاه قضية األسرى العادلة ،والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها
على اإلفراج عن األس���رى الفلسطينيين ،ومحاسبتها ومساءلتها ومالحقتها قضائيًا على
جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.

المنظمات األهلية
وطالب���ت ش���بكة المنظم���ات األهلية الفلس���طينية المؤسس���ات الدولي���ة الحقوقية
واإلنس���انية ،بالعمل فورًا لبدء خطوات ملموس���ة لمحاس���بة دولة االحتالل على جرائمها
تجاه األس���رى واألسيرات في سجون االحتالل؛ في ظل استمرار عمليات التنكيل اليومي،
وتصاع���د إج���راءات االحتالل التي تصل لجرائ���م الحرب وفق القان���ون الدولي ،بما فيها
المخالفات الخطيرة.
وأكدت الشبكة ،في بيان صحافي ،أمس ،وقوفها وإسنادها للخطوات المشروعة لألسرى
اإلداريين الذين ش���رعوا منذ الخامس عشر من ش���باط الماضي بمقاطعة محاكم االحتالل
رفضًا لسياسة االعتقال اإلداري الظالمة.
وحذرت الش���بكة في ذات الس���ياق من سلسلة القوانين ومش���اريع القوانين التي يتم
تقديمها أو إقرارها في الكنيس���ت اإلس���رائيلي ،ومنها مش���روع اإلعدام لألس���رى الذي
يمثل انتهاكًا فظًا للقانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنس���ان ،واقتطاع مخصصات األسرى
والشهداء من المقاصة التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية ،ومنع األهالي من الزيارة
وسلس���لة من القوانين التي تؤكد االتجاهات الس���ائدة في اللجان والطواقم التي تقوم
بصياغة هذه القوانين العنصرية والمتطرفة التي تتنكر ألبسط القيم والمعاير الدولية
واإلنسانية.

لجان العمل الصحي
ودعت مؤسس���ة لجان العمل الصحي ،لتوحيد الجهود الش���عبية والرسمية والحقوقية
لفضح ممارس���ات االحتالل بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل وما يتعرضون
له من اعتداءات وحرمان ألبس���ط الحقوق اإلنس���انية ،وكذلك االبتزازات والمساومة التي
تمارس بحق المرضى منهم ،والتحرش���ات اللفظية والجسدية بحق األطفال كما جرى مع
الفتاة عهد التميمي من قبل المحققين اإلسرائيليين.
كما دعت إلى ضرورة العمل على تبييض الس���جون من األس���رى واألس���يرات ،من خالل
العمل المس���تمر الميداني والدول���ي وتأمين العالج للمرضى منهم ،وما حالة األس���يرة
الجريحة إسراء الجعابيص وأسرى األمراض المزمنة المزمنة إال حاالت تدفع الجميع للعمل
بقوة على إنقاذ حياتهم.
وش���ددت على أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية لألس���رى والمعتقلين في س���جون
االحتالل وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني بالتعامل
مع المعتقلين ،والتأكيد على حقوق األسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح سلفيت

التاريخ2018/4/9 :
رقم الدعوى 2016/903 :حقوق /مدني

مذكرة تبليغ قرار بالنشر
صادرة عن محكمة صلح سلفيت في الدعوى المدنية رقم 2016/903

إلى المدعى عليهم /ورثة ماهر صالح عبد الرحيم زبيدية /سلفيت.
أعلمكم بأن محكمة صلح سلفيت أصدرت ضدكم قرارًا بالقضية الحقوقية رقم  2016/903المقامة
ضدكم من المدعية عائش���ة عبد الرحيم عصفور الس���وطري /س���لفيت وكيلها المحامي محمد أبو
حنيش وموضوعها /إزالة شيوع ،وهذا ما ورد بالنتيجة الحكم ما يلي:
تقرر إزالة الشيوع بقطعة األرض موضوع الدعوى رقم  4من الحوض رقم  13ببيعها بالمزاد العلني،
عل���ى أن يراعى م���ا ورد في تقرير الخبرة وعل���ى أن يصار بعد البيع إلى توزي���ع ثمن قطعة األرض
ً
محل الدعوى على الش���ركاء فيها كل بنس���بة حصته وعمال بالمادة  12من قانون تقسيم األموال
غير المنقولة النافذ تقرر المحكمة تحميل كل ش���ريك الرس���وم والمصاريف وفقًا لنس���بة حصته
في قطعة األرض موضوع الدعوى رقم  4من الحوض رقم  13المس���مى الحريقة التحتا من أراضي
سلفيت وعدم الحكم بأي أتعاب محاماة.
ً
وعم�ل�ا بأحكام المادة  193فق���رة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
 2001يجوز لك تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يومًا ،من تاريخ تبليغكم بالنشر وبعكس ذلك
يصار باإلجراءات وفق أحكام القانون.
مع االحترام
أماني دحدول
رئيس قسم الحقوق /محكمة صلح سلفيت

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/3089 :ج2018/
التاريخ2018/4/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة زينب ياس���ر عطية
قرع���اوي وذلك بصفة وكي�ل�ا عاما بموجب الوكالة العامة رق���م  436/2017/13025تاريخ
2017/12/26
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي برقين حوض رقم  18قطعة رقم 4
فم���ن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
زينب ياسر عطية قرعاوي
		
عمشة علي صالح قرعاوي
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/3101 :ج2018/
التاريخ2018/4/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن الط�ل�اع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد محمد مس���عود
محمد اسعد وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  432/2017/4127تاريخ
2017/4/23
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي
جنين حوض رقم  20082قطعة رقم 13
جنين حوض رقم  20082قطعة رقم 12
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
محمد مسعود محمد أسعد
ساري كاظم سليمان السليمان
دائرة األراضي مكتب جنين

