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أيـــام فلـســطـيـنـيــة ودوليـــة

الثالثاء 2018/4/17

غزة :الهيئة الوطنية العليا لمسيرة
العودة تقر نشاطات الجمعة المقبل
كتب حسن جبر:

هولندا :توقيف 4
أشخاص خططوا لهجوم
ضد القنصلية التركية

الرابع���ة منوه���ا إلى اس���تمرار الفعالي���ات الثقافي���ة والفنية
والتراثية داخل خيام العودة.
إلى ذلك من المقرر أن تش���هد مخيمات العودة اليوم الثالثاء
مس���يرات ونش���اطات نس���وية نظمتها لجنة المرأة في الهيئة
على أن تشمل النشاطات فعاليات نسوية مختلفة في مخيمات
العودة الخمس على أن تتكرر هذه النشاطات كل يوم ثالثاء من
األسابيع القادمة.
وكان الحدث األبرز خالل األيام الماضية نجاح الشبان والنشطاء
في المواقع المختلفة في إش���عال الحرائ���ق داخل األراضي في
الجانب اآلخر من خط التحديد من خالل تثبيت ش���علة نارية في
الطائرات الورقية.
وش���وهدت أعمدة الدخ���ان تندلع في الحقول واألش���جار في
الجانب اآلخر من خط التحديد س���ارعت بعدها س���يارات اإلطفاء
اإلسرائيلية إلى المكان.
إل���ى ذلك علمت "األيام" أن الهيئة العليا لمس���يرة العودة ما
زالت تناقش النش���اطات التي ستجري في الرابع عشر والخامس
عشر من شهر أيار القادم والذي يصادف الموعد المقترح لنقل
السفارة األميركية إلى القدس وذكرى يوم النكبة.
ورغم اتفاق الجميع على أن يتم حشد آالف المواطنين بشكل
واسع خالل هذين اليومين إال أن االختالف يدور حول اليوم الذي
س���يتلوهما وإن كانت الفعاليات ستس���تمر أم تتوقف على أن
تبدأ نشاطات أو فعاليات أخرى وبأساليب مختلفة.

أجرت اللجنة العليا لمس���يرة العودة في محافظات غزة أمس،
تقييما ش���امال للنش���اطات التي جرت خالل األس���بوع الماضي
وخاص���ة يوم الجمع���ة "جمعة رفع األعالم الفلس���طينية وحرق
أعالم االحتالل.
وقال محمود خل���ف عضو اللجنة الوطني���ة العليا عن الجبهة
الديمقراطية إن كافة القوى والمؤسسات شاركت في تقييم ما
جرى خالل األسبوع الماضي وتوقفت على اإليجابيات والسلبيات
التي حدثت خالل التظاهرات الحاش���دة قرب خط التحديد شرق
قطاع غزة.
ون���وه خلف لـ "األيام" إلى أن الهيئ���ة عالجت بعض اإلخالالت
البس���يطة التي ت���م التطرق لها مؤكدا عدم وجود أي س���لبيات
كبيرة أثرت على العمل المشترك وفعاليات مسيرة العودة.
وأش���ار إلى أن الجمع���ة القادمة س���تكون جمعة الش���هداء
واألس���رى وفيها س���يتم العمل على تكريم ش���هداء مسيرات
العودة والشهداء البارزين الذين استشهدوا سابقا خالل شهر
نيس���ان الجاري الفتا إلى أن الهيئة س���تقيم في اليوم نفس���ه
مهرجانا لتكريم األس���رى الفلس���طينيين لمناسبة يوم األسير
الفلسطيني الذي يصادف السابع من شهر نيسان من كل عام.
وق���ال إن لجان االختصاص في الهيئة س���تجتمع خالل األيام
القليلة القادمة لوضع بعض التفاصيل والتجهيز ليوم الجمعة

"القدس المفتوحة" في الخليل تحيي ذكرى يوم األسير
وفي كلمته قال أبو س���نينة" :ليس منا م���ن يتخاذل تجاه
وطنه وتجاه األس���رى ،فمهما قدمنا لهم فنحن مقصرون ،وما
هذا التكريم إال قليل مما يستحقون.
ّ
وذكر النجار في كلمته بمعاناة األسرى داعيًا طلبة الجامعة
إلى المش���اركة في الفعاليات التي تنظ���م دعمًا لصمودهم
ودع���وة لتحريره���م ،وق���ال" :علينا اس���تخدام كل وس���ائل
التكنولوجيا لنصرتهم ،وجعل قضيتهم قضية عالمية".
وأشار مدير الفرع عبد القادر الدراويش إلى حرص الجامعة
على إقامة مثل هذه الفعاليات الخاصة باألسرى.
وتحدث رئيس مجلس اتحاد الطلبة صالح جابر مخاطبًا ذوي
ً
األس���رى والمعتقلين قائال" :نبقى مقصري���ن ،فأبناؤكم هم
صناع المجد والكبرياء والعزة والش���موخ ،وهم القادة" ،مذكرًا
بأهم المناس���بات التي يحييها الشعب الفلسطيني في هذا
الشهر خاصة.
وفي نهاي���ة االحتفال ،ال���ذي تخلله تقدي���م فرقة كورال
الجامعة وصلة وطنية ،تم تكريم أهالي األسرى والمعتقلين.

الخليل " -األيام" :نظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة
الطالبية في فرع جامع���ة القدس المفتوحة بالخليل ،فعالية
تضامنية بعنوان "أس���رانا ف���ي عيوننا "،إحي���اء لذكرى يوم
األسير الفلسطيني.
وحضر الفعالي���ة عضو اللجنة المركزي���ة لحركة فتح دالل
س�ل�امة ،والمحافظ كامل حميد ،ورئيس البلدية تيس���ير أبو
سنينة ،ومدير نادي األسير أمجد النجار ،ومدير هيئة شؤون
األس���رى والمعتقلين في الخليل إبراهي���م نجاجرة ،وأعضاء
لج���ان أقالي���م حركة فتح ف���ي المحافظة ،وع���دد من ممثلي
المؤسسات الرس���مية واألهلية والمدنية ،وجمهور من طلبة
الجامعة.
ودعت س�ل�امة في كلمتها إل���ى أن تكون قضية األس���رى
حاضرة في أذهاننا ،فلكل أسير قصة نضال وفداء.
من جانبه ،قال حميد إن هذا اليوم هو يوم األس���ير وشهره
وعامه ،وإننا ش���عبًا وقيادة مدينون لألسرى الذين رفعوا لواء
الشرف والكرامة واإلنسانية.

غنيم يبحث احتياجات هيئات محلية من مشاريع مائية
رام الله " -األيام" :التقى رئيس سلطة
المياه مازن غنيم في مكتبه أمس ،وفي
لقاءات منفصل����ة مجموعة من الهيئات
المحلية مجلس قروي دير ابو مش����عل،
دير دبوان ،ومجلس الخدمات المشترك
بيت لقيا ،خربث����ا المصباح لالطالع على
احتياجاتهم في مجال المياه والصرف
الصحي ،وبح����ث الخطوات المترتبة على
المجال����س من أجل تحس����ين العمل في
ه����ذا القطاع ال س����يما الحد م����ن الفاقد
وتحسين عملية الجباية.
وق����د ثم����ن مجل����س دير ابو مش����عل
اهتم����ام س����لطة المي����اه ف����ي تطوير
وتحس����ين الوضع المائي في القرية من
خالل تنفيذها لمش����روع تأهيل شبكة
المياه وبناء خزان مائي بسعة  500كوب
بتكلفة مالية تص����ل الى  2مليون و400
الف دوالر يس����اهم في تخفيف العبء
ال����ذي تعاني من����ه القري����ة والمتعلق
بنس����بة الفاقد العالية الت����ي أدت الى
حرم����ان اهال����ي دي����ر اب����و مش����عل من
االستفادة من حصتهم المائية.
كذلك بحث غنيم م����ع مجلس دير ابو
مشعل قضية جدولة الديون المتراكمة

على المجلس وايجاد آلية فاعلة لضمان
س����داد الفاتورة الش����هرية بما يضمن
عدم تراك����م الديون ،وتحس����ين عملية
التحصيل لضمان اس����تمرارية المجلس
ف����ي تقدي����م الخدمة بش����كل فاعل اوال
وتسديد التزاماته للحكومة ثانيًا.
وفي لق����اء منفص����ل بح����ث غنيم مع
مجلس قروي دي����ر دبوان طلب المجلس
المتعلق بمش����روع ص����رف صحي لدير
دبوان للعمل على المشكلة التي تعاني
منها القرية ال س����يما البل����دة القديمة،
مؤك����دًا ف����ي ه����ذا المجال انه س����تتم
متابع����ة ذلك م����ع الدائ����رة المختصة
والتي ستعمل على تقديم دراسة فنية
للواقع الحالي والحلول الممكنة حيث ان
سلطة المياه تعكف حاليا على االنتهاء
من اس����تراتيجية الصرف الصحي على
مس����توى فلس����طين والتي نس����عى من
خاللها للعمل عل����ى تطوير هذا القطاع
بشكل عملي لتس����تفيد منه التجمعات
الفلسطينية بشكل متكامل.
كذلك التق����ى غنيم بمجلس الخدمات
المش����ترك لق����رى بي����ت لقي����ا وخربثا
المصب����اح لالطالع على المش����اكل التي

دولة فلسطين
سلطة االراضي
دائرة تسجيل االراضي

رقم الملف /3033 :ج2018/
التاريخ 2018/4/12:

دائرة االراضي في سلطة 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 ( )394/2009/5950بتاريخ  2009/7/14
المعطوفة على العامة رقم س���جل  810صفحة  2008/13س���فارة فلس���طين عمان بتاريخ
2008/11/24
الصادره من كاتب عدل جنين 	
وذلك بمعاملة بيع على القطعة /القطع ( )31حوض 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.
إس���م الموكل(المالك)    :علي عبد اللطيف لطفي جرار  +دولت محمد ابراهيم جرار  +عماد
 +ج���واد  +رام���ي  +مراد  +احمد  +داليا  +اماني (ابناء حلم���ي عبد اللطيف جرار)  +لطفي
عبد اللطيف لطفي جرار
		
إسم الوكيل  :طارق ناصر مصطفى جرار

تعاني منها المنطقة والتي تتعلق اوال
بمش����كلة مياه الصرف الصحي واعتماد
المنطق����ة عل����ى الحف����ر االمتصاصية،
ومعان����اة المواطني����ن اليومي����ة نتيجة
لعدم توفر ش����بكة مي����اه صرف صحي
وتحمل المواطن لتكلفة عالية للتخلص
من ه����ذه المياه عب����ر صهاريج النضح،
الى جانب التل����وث الناجم عنها نتيجة
لعدم وج����ود اماكن آمن����ة للتخلص من
هذه المياه.
باالضافة الى طلب المجلس تغيير خط
المياه الرئيسي الناقل المزود للمنطقة
م����ن المصدر وتحويله م����ن قطر  8انش
الى  14انش بطول  5كيلو ،وطرح مشكلة
تلف جزء من الشبكة وعدم وصول المياه
الى المناطق المرتفعة في المنطقة.
من جانبه أكد غنيم على عمل دراس����ة
فنية من قبل مهندس����ي سلطة المياه
والمجال����س لح����ل مش����كلة المناط����ق
المرتفعة م����ن خالل دراس����ة الخيارات
المتاحة والمتعلقة ،اما ببناء خزان وخط
ناقل لكل قرية او تشغيل وتأهيل خزان
مياه بيت عور التحتا.
وفيما يتعلق بقضية الصرف الصحي
فقد أوعز غنيم للمختصين في س����لطة
المياه بعمل دراس����ة كامل����ة والتوصل
الى افض����ل الحلول الممك����ن تنفيذها
بالسرعة الممكنة للتغلب على المشكلة
التي باتت تؤرق أهالي المنطقة.

روتردام -األناضول :أوقفت الس���لطات
الهولندي���ة ،ام���س 4 ،أش���خاص كانوا
يعتزمون تنفي���ذ هج���وم إرهابي على
القنصلية التركية ف���ي مدينة روتردام
غربي البالد عام .2016
وأف���اد بي���ان ص���ادر ع���ن النياب���ة
العام���ة الهولندي���ة ،أن دائ���رة األم���ن
واالس���تخبارات ،تأك���دت م���ن أص���وات
األش���خاص األربعة بعد رص���د اتصاالت
س���ابقة م���ع أح���د اإلرهابيي���ن لتنفيذ
الهجوم ،وأوقفتهم امس .
وأشار البيان الى أن الموقوفين األربعة
يحملون الجنس���ية المغربية ،وتم إلقاء
القبض على  3منهم في هولندا والرابع
في بلجيكا.
والعام الماضي ،كانت محكمة روتردام
أصدرت ً
حكما بالس���جن  4س���نوات بحق
متهم بالتخطيط لتنفيذ الهجوم.
وذك���رت المحكم���ة آنذاك ف���ي بيان
لها ،أنها عثرت ف���ي منزل المتهم على
رايات لتنظيم داعش اإلرهابي ،وبندقية
كالش���ينكوف ،وذخائ���ر ،ودلي���ل حول
كيفية صناعة القنابل.

روما-األناض���ول :حث وزير الخارجي���ة والتعاون الدول���ي اإليطالي انجيلينو
ألفانو ،الحلفاء الغربيين وخاصة الواليات المتحدة األميركية على إبقاء قنوات
الحوار مفتوحة مع روسيا بشأن سورية.
وقال ألفانو ف���ي تصريحات نقلها التلفزيون الحكوم���ي ،امس " ،من المهم
للغاية الحفاظ على بقاء واشنطن في المفاوضات التي تقودها األمم المتحدة،
ويتعي���ن على اإلتح���اد األوروبي أن يبقي قنوات الح���وار مفتوحة مع الالعبين
ً
الرئيسيين في األزمة السورية ،أوال وقبل كل شيء مع روسيا".
ووصف ألفانو موسكو بأنها "العبة رائدة" في األزمة السورية.
وأوضح أن "الحل السياس���ي وحده هو ال���ذي يمكن أن ينهي النزاع الذي دام
أكثر من  7أعوام في سورية".
وأضاف "من واجبنا أن نتذكر أنه ال يوجد حل عسكري للحرب في سورية وأنه
يجب أن يكون لدينا استراتيجية سياسية".
وأش���ار أن "االتح���اد األوروبي يمكن���ه لعب دور مهم في اتفاق س�ل�ام حول
سوريةا في إطار المفاوضات التي تقودها األمم المتحدة في جنيف".
وجدد ألفانو دعم بالده "لمبعوث األمم المتحدة الخاص لسورية ستافان دي
ميس���تورا والدور المحوري لعملية جنيف ،والتي يمكن ألوروبا أن تلعب فيها
ً
دورا ً
هاما".

العراق :إعدام  13شخصًا
بينهم  11بتهمة "اإلرهاب"

التاريخ2018/3/28 :
الرقم2017/9231 :

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/9231

إلى المحكوم عليه :محمد يعقوب برهوم رمسه /رام الله /بيتونيا /مقر الـ 17سابقًا.
نعلمك أن المحكوم لها :شركة رشيد وشركاه لالستثمار /وكيلها المحامي أحمد شومان.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ ش���يكات عدد  4بقيمة  6000شيكل باإلضافة إلى مبلغ
 70شيكل 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
يحيى عطا

واشنطن -أ ف ب :رد الرئيس االميركي دونالد ترامب أمس على
تصريحات جيمس كومي قائال أنه مذن���ب بارتكاب "العديد من
الجرائ���م" فيما افتتح كومي ،مدير مكت���ب التحقيقات الفدرالي
الس���ابق (اف بي اي) جولة للترويج لكتاب���ه بمقابلة وصف فيها
ترامب بأنه "غير مؤهل اخالقيًا" للرئاسة.
واتهم ترامب كومي بالك���ذب على الكونغرس وتبرئة هيالري
كلينتون في تحقيق عام  2016بسبب تصدرها استطالعات الرأي
قبل انتخابات الرئاسة.
وقال في تغريدة صباحية عل���ى تويتر "كومي كان وراء تبرئة
هيالري قبل أن يتحدث اليها بفترة (كذب في الكونغرس)".
وأضاف "وبع���د ذلك بن���ى قراراته على ارقام االس���تطالعات.
ولغضب���ه ارتكب هو و(نائب المدير الس���ابق لالف بي اي اندرو)
ماكابي وغيرهم العديد من الجرائم".
وفي وقت متاخر من االحد اطلق كومي جولة ترويجية لمذكراته
بعنوان "الوالء األكب���ر :الحقيقة واألكاذيب والزعامة" ،بمقابلة مع
"ايه بي سي نيوز".
ووصف في المقابلة ترامب بأنه يكذب باستمرار و"سيلوث كل
من حوله"/.مايو  2017على خلفية التحقيق في اتهامات بتدخل
روسي في االنتخابات الرئاسية ما يشكل تهديدا لرئاسة ترامب.

من المقرر ان يجري كومي مقابالت حول كتابه مع عدد من اهم
ش���بكات التلفزيون هذا االسبوع ،كما س���يزور عدة مدن للترويج
لكتابه شخصيا.
وقال في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" أنه يعتبر ترامب "غير
مؤهل أخالقيا".
وأش���ار المدعي الفدرالي الس���ابق إلى االسلوب الذي "يتحدث
ويتعامل فيه (ترامب) مع النساء وكأنهن قطع لحم" فيما "يكذب
مرارا بش���أن أمور كبيرة وصغيرة ويصر على أن الشعب األميركي
يصدقه".
وقال كومي إن "القيم ضرورية" مش���يرا إلى أن "هذا الرئيس ال
يمثل قيم هذا البلد".
وأش���ار كذلك إلى أن العمل ضمن إدارة ترامب يشكل معضلة
أخالقية حقيقية قائال "التحدي الذي يشكله هذا الرئيس هو أنه
سيلوث كل من حوله".
وقال لش���بكة "ايه بي سي" التي نشرت النص الكامل للمقابلة
"السؤال هو كم من التلوث سيجعلك في النهاية غير قادر على
تحقيق هدفك في حماية البالد وخدمتها؟"
س���عى ترامب والجمهوريون الى الحد م���ن تأثير كتاب كومي
باتهامه بتسريب مواد سرية والفساد في التحقيق مع كلينتون
في .2016
وأنشأ الجمهوريون موقعا الكترونيا لمهاجمة الكتاب ووصفه
ب"كومي الكاذب".
ووصف ترامب كومي بأنه "كتلة من الكذب" وقال ان طرده كان
"شرفا عظيما".
وقال ترامب في واحدة من سلسلة تغريدات نشرها األحد قبل
المقابلة "لم أطلب يوما الوالء الش���خصي من كومي .بالكاد اعرفه.
ه���ذه ايضا احدى اكاذيب���ه الكثيرة .مذكرات���ه تخدم مصلحته
الشخصية وهي زائفة".

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ بيت لحم

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طوباس

التاريخ 2018/4/16 :
رقم المعاملة 2018 / 447 :

يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى ه���ذه الدائرة جواد طالل فارس البزور  بصفته الوكيل
الدوري بموجب الوكالة الدورية  ( )173/2018/612الصادرة عن محكمة صلح طوباس بتاريخ
  2018/4/10وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  /446ج 2018/على قطعة األرض رقم()116من
الحوض ( )16من أراضي رابا
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام
من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :جواد طالل فارس البزور  
اسم الموكل ( المالك ) :محمد سعيد محمد القصاروة  

دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ دورا

كومي :ترامب غير مؤهل أخالقيًا للرئاسة
وترامب يتهمه بـ"ارتكاب العديد من الجرائم"

 -ترامب "غير مؤهل اخالقيا"-

بغداد (العراق) -,أ ف ب :أعلن���ت وزارة العدل العراقية تنفيذ احكام باعدام 13
محكوما بينهم  11مدانا بجرائم ارهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف
قوات االمن او عمليات اختطاف ،حسب بيان رسمي امس.
ونقل البيان عن وزارة العدل "االعالن عن تنفيذ احكام االعدام بحق ثالثة عش���ر
مدان���ا بعقوبة االعدام بعد اكتمال جميع االجراءات القانونية ،بينهم احد عش���ر
مدانا بجرائم ارهاب بين تفجير س���يارات مفخخة أو قتل عناصر امنية او عمليات
اختطاف".
ولم يكشف البيان عن مكان الجرائم التي ارتكبها هؤالء المدانون او متى حدث
ذلك.
ونفذ الع���راق ما اليقل عن  111حكما باالعدام خالل العام الماضي غالبيتها بحق
مدانين بجرائم "ارهابية" ،وفقا لمنظمة العفو الدولية.
في  15كانون االول ،تم اعدام  38ش���خصًا من الجهاديين بتهمة "اإلرهاب" في
س���جن الناصرية بجنوب العراق ،وقبلها بثالثة أشهر ،اعدمت السلطات  42آخرين
في نفس السجن.
وتوج���ه انتقادات للعراق من قبل دبلوماس���يين ومنظمات حقوقية تس���تنكر
احكام اإلعدام التي تصدر بشكل متكرر من قبل المحاكم المختصة.
والعراق واحدا بين اربع دول ،اضافة الى إيران والسعودية وباكستان ،نفذت 84
بالمئة من عقوبات االعدام في العالم خالل العام .2017
ويسمح قانون مكافحة االرهاب بتوجيه االتهام الشخاص غير متورطين باعمال
عنف لكن يش���تبه في تقديمهم مساعدة للجهاديين وينص على عقوبة االعدام
بتهمة االنتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في اعمال قتالية.
واعتقلت القوات العراقية  20الف شخص خالل الهجوم ضد الجهاديين وانتهت
محاكمة عدد كبير من هؤالء باالدانة دون تنفيذ عقوبات بحقهم حتى االن.

دائرة االراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

دمشق  -رجل سوري يمر أمام الجامع الكبير المدمر في دوما بعد إعالن جيش النظام مغادرة جميع قوى المعارضة للغوطة الشرقية ،أمس.

إيطاليا :يجب إبقاء قنوات الحوار
مفتوحة مع روسيا حول سورية

رقم التنفيذ 2017/3713 :
التاريخ2017/12/24 :

تبليغ ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ دورا في القضية
التنفيذية رقم  2017/3713بواسطة النشر

إلى المحكوم عليه :بالل كامل عثمان الرجوب من دورا ـ كريس���ة ـ خربة مس���لم ـ ومجهول محل
اإلقامة حاليًا.
أعلمك أن المحكوم لها :هالة يوسف علي مصري من دورا قد قام بطرح كمبيالة عدد  1بما قيمته
 1850شيكل في القضية التنفيذية رقم  2017/3713مع الرسوم البالغة  29شيكل.
لذا يتوجب عليك وفي غضون أس���بوعين من تاريخ نش���ر هذا اإلخطار الحضور إلى دائرة تنفيذ
دورا أو إرسال من ينوب عنك ودفع المبلغ المذكور و/أو االطالع على القضية ،وبعكس ذلك سوف
تتخذ بحقك اإلجراءات الالزمة قانونًا والسير بحقك حضوريًا.
مأمور تنفيذ محكمة صلح دورا
عنه /حنان عمرو

رقم التنفيذ2018/605 :
التاريخ2018/4/15 :

ورقة إخبار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ بيت لحم في القضية
التنفيذية رقم  2018/605بواسطة النشر

إلى المحكوم عليه :فؤاد موسى سليم زرزر /بيت لحم ـ الباطن ومجهول مكان اإلقامة حاليًا.
أعلم���ك أن المحكوم له الياس أنطون الياس دعيق تقدم بواس���طة وكيله المحامي جورج صابات
بتاري���خ  2018/2/11بط���رح إعالم الحك���م رق���م  2017/201الصادر عن محكمة صل���ح بيت لحم
موضوعها تخلية مأجور وسجلت تحت الرقم  2018/605تنفيذ بيت لحم.
وعلي���ه يتوجب عليك مراجعة دائ���رة التنفيذ او دفع المبلغ المطلوب خالل أس���بوعين من تاريخ
تبلغك هذا االخبار وبعكس ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراء القانوني الالزم بحقك.
معتصم عمرو
مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم

حقوق رقم2017/885 :

(أ.ف.ب)

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح الخليل

التاريخ 2018/3/25

تبليغ بالنشر الئحة دعوى وموعد جلسة
في الدعوى الحقوقية 2017/885

إلى المدعى عليها :ش���ركة مصنع البت���راء للبوظة ورأس العبد وهي من الخليل س���ابقًا ومجهول
محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضور الممث���ل القانوني والمف���وض بالتوقيع إلى محكمة صلح الخلي���ل الموقرة يوم
 2018/5/29الس���اعة التاس���عة صباحًا في القضية الحقوقية المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك
المدعي ش���ادي يوس���ف محمود المرقطن من الخليل وكيله المحامي احمد فطافطة و/أو اش���رف
ذباينة والتي موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة  35367شيكل.
ً
وعم�ل�ا بأحكام الم���ادة  20من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة 2001
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد إو إرس���ال محام عنك وكذلك
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن
بواس���طة النشر في إحدى الصحف المحلية ومرفق نسخة عن الئحة الدعوى وبعكس ذلك تجري
محاكمتك حضوريًا.
نادر الجوالني
رئيس قلم حقوق محكمة صلح الخليل

وفي مقابلة منفصلة مع ش���بكة ايه بي س���ي ،قالت المتحدثة
باسم البيت األبيض ساره ساندرز األحد "انظروا ،من الواضح جدا
أن جيمس كومي مسرب (للمعلومات) يعترف بذلك بنفسه .لقد
كذب على الكونغرس".
في كتابه ،ش���به كومي الرئيس األميرك���ي بزعيم عصابة غير
صادق وقال إنه طالب بوالء مدير "اف بي آي" الس���ابق ش���خصيا
في ش���هادة أثارت غضب ترامب في وق���ت يزداد حجم الضغوط
القانونية على جبهات أخرى.
وقال ترامب في واحدة من سلسلة تغريدات نشرها األحد قبل
المقابلة "لم أطلب يوما الوالء الش���خصي من كومي .بالكاد اعرفه.
ه���ذه ايضا احدى اكاذيب���ه الكثيرة .مذكرات���ه تخدم مصلحته
الشخصية وهي زائفة".
وقال الرئيس إن كومي تعاطى بـ"غب���اء" مع التحقيق المرتبط
بمنافس���ة ترامب في االنتخابات الرئاس���ية ع���ام  2016هيالري
كلينت���ون بش���أن كيفي���ة اس���تخدامها خادما خاص���ا لبريدها
االلكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية.
وف���ي تغريدة أخرى ،قدم ترامب عرض���ا موجزا لمذكرات مدير
"اف بي آي" السابق.
وأشار إلى وجود اسئلة "كبيرة" تستدعي اإلجابة في ما يتعلق
بمذكرات كومي " --كيف نش���ر معلومات س���رية (س���جن) ،لماذا
كذب عل���ى الكونغرس (س���جن) ،لماذا رفضت اللجن���ة الوطنية
الديموقراطية تزويد مكتب التحقيقات الفدرالي بخادم انترنت
(لماذا لم يأخذوه)؟"
وب���دا ترامب كأنه يش���ير إلى مجموعة اتهامات غير مس���ندة
وجهه���ا ال���ى كومي زاعما بأن���ه كذب في ش���هادة أمام مجلس
الش���يوخ في أيار/مايو الماض���ي عبر نفيه أنه س���رب معلومات
لوسائل اإلعالم على أنه مصدر لم يكشف عن هويته.
وقال كومي إن الرئيس قد يكون عرقل القضاء عندما طلب منه
التخلي عن التحقيق بشأن مستشار األمن القومي السابق مايكل
فلين.
وقال "من الممكن .أعني أن ذلك يش���كل بالتأكيد دليال ما على
عرقلة القضاء" مؤكدا أن األمر "س���يعتمد على أشياء أخرى تركز
على نواياه".
وواجه ترامب ومس���اعدوه حملة كومي اإلعالمية عبر مهاجمة
طريقة إدارته للتحقيق المرتبط ببريد كلينتون االلكتروني.
وأق���ر كومي ف���ي مقابلته مع "ايه بي س���ي" ب���أن اقتناعه بأن
كلينتون س���تفوز في االنتخابات كان "عامال" أثر في قراره إعادة
فت���ح التحقيق في مس���ألة بريدها االلكتروني قب���ل  11يوما من
االنتخابات ،وهو تطور تصر كلينتون على أنه تس���بب بهزيمتها
المفاجئة.
وق���ال كومي "كانت س���تنتخب رئيس���ة ،ولو اخفي���ت (األمور
المتعلق���ة بالتحقي���ق) عل���ى الش���عب االميركي لنزع���ت عنها
الشرعية ما ان يتم اعالن ذلك بعد انتخابها".
ورد ترام���ب بغضب قائ�ل�ا "ال يعقل ،جيمس كوم���ي يقول ان
االس���تطالعات التي كانت تش���ير الى تقدم الفاس���دة هيالري
كلينتون ش���كلت عامال في توليه (االخ���رق) للتحقيق في قضية
البريد االلكتروني لكلينتون".
وأضاف "أي بعبارة أخرى ،كان يتخذ قرارات مبنية على أس���اس
اعتقاده بأنها ستفوز ،وكان يريد وظيفة .كتلة قذارة!"

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2016/2836

إل���ى المدعى عليهم���ا .1 :محمد نعيم محمد صبيح  .2مرفت نعي���م محمد صبيح /رام الله
ومجهولين محل اإلقامة ــــ خارج البالد.
يقتض���ى حضوركم إلى محكمة صلح رام الله يوم  2018/6/25الس���اعة التاس���عة صباحًا
للنظ���ر في الدعوى المدنية رقم  ،2016/2836التي أقامتها عليكم الجهة المدعية  .1عالء
أنور عقل عبد الوهاب  .2عمر أنور عقل عبد الوهاب بواس���طة وكيلتهما المحامية والء عبد
الوه���اب /رام الله بدعوى موضوعها تخلية مأجور أجرته الس���نوية  240دينار اردني ،وجاء
في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
الئحة وأسباب الدعوى
 .1المدعي���ن ه���م المالكين لقطع���ة األرض رقم  23حوض رق���م  28المدينة حي رقم 25
الصبيحة من أراضي مدينة البيرة قضاء رام الله.
 .2وحيث أن المدعى عليهم كانوا يش���غلون عن طريق اإليجارة محل في الطابق األول من
العمارة المذكورة أعاله والعائد للمدعين الستعماله بقالة وفقا لما هو وارد في عقد اإليجارة
المؤرخ في  1982/4/1بأجرة سنوية وقدرها  240مئتان واربعون دينار اردني تدفع اجرة كل
شهر عشرون دينارا اردنيا نقدا في اول يوم من كل شهر مضافا اليها ضريبة المعارف.
 .3وحيث أن المدعى عليهم ال يش���غلون المأجور وتاركين له منذ تاريخ  2016/3/1ولغاية
هذه اللحظة أي بما يزيد عن ستة اشهر.
ّ
 .4طال���ب المدعين المدعى عليهم بتس���ليم مفاتيح المأجور مرارا وتك���رارًا ،إال أن المدعى
عليهم قد تمنعوا حتى اآلن واضعين يدهم على المأجور دون إشغال.
 .5إن فعل المدعى عليهم يشكل مخالفة لبنود العقد وألحكام القانون واألمر الذي يوجب
ً
تخليته���م من المأجور عمال بأحكام المادة /1/4د من قانون المالكين والمس���تأجرين لعام
 1953الساري.
الصالحية :لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والبت في هذه الدعوى نظرًا لنوعها ولمكان
وقوع المأجور محل الدعوى.
الطل���ب :يلتمس المدعي���ن تبليغ المدعى عليهم نس���خة عن الئحة الدع���وى ومرفقاتها
وتعيين موعد للجلس���ة ودعوتهم للمحاكمة ،وبعد اإلثبات الحك���م بإلزام المدعى عليهم
بإخالء المأجور محل الدعوى وتس���ليمه للمدعين خاليًا من الش���واغل والشاغلين وإلزامهم
بالرس���وم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى
السداد التام.
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم بالنشر
ً
بإحدى الصحف المحلي���ة عمال بالمادة  62من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية
رقم  2لسنة .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

