6

أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

الخميس 2018/6/14

"يافا الثقافي" ينفذ سلسلة نشاطات
تطوعية اجتماعية خالل رمضان
نابل���س " -األيام" :نظم مركز يافا الثقافي ،خالل ش���هر
رمضان ،سلس���لة نش���اطات تطوعية اجتماعي���ة وفنية،
وإفطارات جماعية بمقره في مخيم بالطة ،ش���رق نابلس،
وذلك ضمن دوره االجتماعي.
وقال المركز ،في بيان له ،أمس :منذ اليوم األول لش���هر
رمضان نفذت مجموعة كش���افة ومرش���دات يافا بإشراف
القائ���د رائد الخطي���ب ،حملة "م���ي وتمر" للع���ام الرابع
عل���ى التوالي ،التي ته���دف لتقديم إفط���ار للصائمين
المتأخرين في الطرقات عن موعد اإلفطار ،بهدف الحد من
وقوع حوادث الس���ير ،ولتعزيز الدور التطوعي االجتماعي
ل���دى القائمين عل���ى تنفيذ الحملة من أعضاء الكش���افة
ومتطوعي مركز يافا الثقافي.
وأضاف :نش���طت اللجن���ة االجتماعية للمرك���ز بتنفيذ
نشاطات تطوعية خيرية قدمت خاللها مساعدات عينية
ومادية ،استفاد منها أكثر من  500شخص بمخيم بالطة
والمناط���ق المحيطة به ،كما واصلت عملها في اإلش���راف
عل���ى إعادة بناء منزل أحد س���كان المخيم بس���بب وجود
حاجة ماسة إلعادة البناء.
ّ
وبين أن���ه أعيد تفعيل عم���ل اللجن���ة االجتماعية في
المرك���ز خالل اجتماع عقده مجل���س إدارة "يافا الثقافي"

في نيسان الماضي ،قرر فيه إعادة تفعيل اللجنة للقيام
بدوره���ا االجتماعي داخل مخيم بالطة ،وذلك بعد أن ُجمد
عملها قبل أكثر من ثالثة أعوام.
وأوضح أنه على الصعيد الفن���ي قدمت فرقة "عائدون"
للدبكة الشعبية وفرقة المهرجين التابعة لها قرابة عشرة
عروض فنية ،وذلك خالل مشاركاتها بأمسيات وإفطارات
رمضاني���ة بعدة أماكن ،بعضها كان موجها لأليتام داخل
محافظة نابلس ،إضافة لمش���اركة فريق "الكورال" التابع
للفرقة بتقديم عرض فني آخر خالل رمضان.
وذك���ر المركز أنه أق���ام ثالثة إفط���ارات جماعية منها
اثنان ألطفال المركز ومتطوعيه وفرقه الفنية والكشفية
وباقي وحداته العاملة ،ش���ارك فيهما عش���رات األطفال
إضافة ألصدقاء المركز والعاملي���ن فيه وهيئاته ،وأقيم
ثالث داخل المركز بدعم وتنظيم من مؤسس���ة "التعاون"
للش���باب ،بالش���راكة والتزام���ن بي���ن عدد م���ن مخيمات
الالجئين الفلس���طينيين في األردن ،ومخيم برج البراجنة
في لبن���ان ،وأحد مخيمات الالجئين في قطاع غزة ،ومخيم
بالطة ،وأعقب اإلفطار فقرات فنية وشعرية شاركت فيها
فرقة "عائدون" الفنية ،ش���ارك في اإلفط���ار قرابة  80من
أطفال المركز ووحداته وفرقه إضافة ألطفال مخيم بالطة.

نابلس" :التضامن"
تصرف كفاالت  50يتيمًا
نابل���س " -األيام" :ش���رعت جمعية التضام���ن الخيرية ف���ي نابلس ،بتنفيذ
صرفية كفاالت لمجموعة من األيتام عن األش���هر من س���تة أشهر ،مقدمة من
الجمعية الخيرية المتحدة لألراضي المقدسة.
وقالت "التضامن" ،في بيان لها ،أمس ،إن  50يتيمًا لديها سيس���تفيدون من
الصرفية التي تنفذ كل ثالثة أش���هر على األيتام ،من خالل ما يقدمه قس���م
األيتام التابع للجمعية من تقارير دورية عن أوضاع األيتام ومعيليهم.
وذكرت أن جمعية األراضي المقدس���ة انطلقت من والية شيكاغو األميركية
في بداية سبعينيات القرن الماضي ،وتمكنت من تقديم المساعدات لأليتام،
ودفع أقساط جامعية لطلبة فلسطينيين طوال السنوات الماضية.
وأشار رئيس جمعية التضامن عالء مقبول إلى أن "التضامن" تعمل باستمرار
عل���ى توطيد العالقات مع الجمعيات واألش���خاص والمؤسس���ات ف���ي الخارج،
للمساهمة في دعم األيتام ،وزيادة عدد المستفيدين من الصرفيات.

األسير أنس عقبة يدخل
عامه الـ 17في األسر
جني���ن " -وف���ا" :دخ���ل األس���ير أنس
إبراهي���م عقبة من مدين���ة جنين ،أمس،
عامه الس���ابع عش���ر عل���ى التوالي ،في
سجون االحتالل.
وأش���ار مدير نادي األس���ير في جنين
منتصر سمور إلى أن األسير عقبة محكوم
بالس���جن لمدة  22عامًا ،بزعم المش���اركة
في تنفيذ عمليات ضد االحتالل.
وذكر ش���قيق األس���ير محمد عقبة أن
ق���اس وعزل
ش���قيقه تع���رض لتحقيق
ٍ
انف���رادي ،وتنق���ل ف���ي معظم س���جون
االحت�ل�ال ،وحاليًا ت���م نقله إلى س���جن
"النقب" الصحراوي ،مش���يرًا إلى أنه حرم
من الزيارة أكثر من مرة.

ُ
"مسلماني هوم" تطلق حملة كأس
العالم " 2018الكرة بملعبك"

عشراوي تبحث مع مبعوث السويد
للسالم المستجدات الفلسطينية
رام الله " -األيام" :بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،حنان عشراوي ،مع
مبعوث السويد الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ،بير أورينوس ،آخر التطورات
السياسية والمستجدات على األرض ،والتحديات التي تواجه العملية السياسية ،جراء
الممارس���ات اإلس���رائيلية والدعم األميركي الهادف لتحقيق مصال���ح دولة االحتالل،
وإنهاء حل الدولتين وتقويض فرص السالم.
وأعربت عشراوي خالل اللقاء ،الذي عقد بمقر المنظمة في رام الله ،أمس ،عن تقديرها
لدور السويد المبدئي والشجاع في الدفاع عن حقوق اإلنسان ،ومواقفها الداعمة لحقوق
الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والمساواة وتقرير المصير ،وتنديدها الدائم
بممارسات إسرائيل وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والدولي اإلنساني ،والتزام
الس���ويد الدائم بدعم وكالة الغوث (األونروا) وتبرعها مؤخ���رًا بمبلغ  58.5مليون دوالر
للوكالة في كانون الثاني الماضي.
وناق����ش الجانبان آخر التطورات العالمية واإلقليمية والمحلية ،حيث تطرقت عش����راوي
إلى الجرائم والمجازر اإلسرائيلية وتسارع دولة االحتالل لخلق أمر واقع على األرض ،وفرض
سياساتها االستعمارية اإلحاللية القائمة على التطهير العرقي والفصل العنصري.
وش���ددت على أهمي���ة التدخل الدولي المتع���دد األطراف لتوفي���ر الحماية الدولية
العاجلة للش���عب الفلس���طيني ،وإنهاء االحتالل ،ومحاس���بة ومس���اءلة إسرائيل على
جرائمها وانتهاكاتها المستمرة وضمان امتثالها للقوانين والشرائع الدولية.
وجرى في ختام اللقاء ،الذي حضره القنصل العام السويدي آنا صوفي ،ونائب رئيس
البعث���ة توماس بروندين ،بحث متابعة االجتماعات الس���ابقة التي ج���رت في رام الله
وس���توكهولم ،ومناقشة س���بل تعزيز التعاون والتنسيق المش���ترك بين البلدين في
العديد من المجاالت والقطاعات.

"الخارجية" :حكومة االحتالل تتفاخر
بمخططاتها لدفن حل الدولتين
رام الل���ه " -األيام" :قالت وزارة الخارجي���ة والمغتربين :إن عمليات االحتالل،
الهادفة إلى ضم المناطق المصنفة (ج) ومحو ما يسمى (الخط األخضر) ،وصلت
مراحل متقدمة وخطيرة تكاد تطيح بشكل نهائي بأي فرصة لتحقيق السالم،
القائم على أس���اس حل الدولتين ،من خالل توس���يع وتعميق االستيطان في
األرض الفلسطينية المحتلة ،وتكثيفه في المناطق الحدودية المحاذية للخط
األخضر وفي القدس ومحيطها ،وفي األغوار الفلسطينية ،وعبر إقدام الحكومة
اإلسرائيلية على اتخاذ سلسلة من المواقف واإلجراءات والقرارات التي تسهل
عملية فرض القانون اإلسرائيلي على المناطق المصنفة (ج) تمهيدًا البتالعها.
وأضافت "الخارجية" ،في بيان صحافي ،أمس" :ال يتردد أركان حكومة اليمين
في إس���رائيل من التصريح بذلك علنًا والتفاخر بمخططاتهم الرامية إلى دفن
حل الدولتين"ّ .
وحملت "الخارجية" اإلدارة األميركية المس���ؤولية المباشرة عن
نتائج انحيازها األعمى لالحتالل وسياس���اته االستعمارية التوسعية ،معربة
عن استغرابها "من صمت الدول التي ّ
تدعي الحرص على حل الدولتين ومبادئ
حقوق اإلنسان على هذه الجرائم ،واكتفائها في أحسن األحوال بإصدار بيانات
الشجب واالستنكار التي ال تغني وال تسمن من جوع".
وأكدت أن عدم محاس���بة إس���رائيل ومعاقبتها عل���ى جرائمها يدفعها إلى
التمادي ف���ي تمردها عل���ى القانون الدولي والش���رعية الدولي���ة وقراراتها،
واالستمرار في تنفيذ مخططاتها االستعمارية التوسعية.

"المخابرات" ّ
يقدم مساعدات
لجمعيات في طولكرم

طولكرم " -وفا" :تبرع جهاز المخابرات العامة في طولكرم ،لجمعية األمل للفشل
الكلوي ،بس���يارة لنقل المرضى للمستشفى ،وبمبالغ نقدية لعدد من الجمعيات

رام الله-أطلقت شبكة معارض "مسلماني هوم" َحملة
جديدة ُلمناس���بة انطالق كأس العالم لكرة القدم 2018
ُ
بعن���وان "الكرة بملعبك" ،وتش���مل الحمل���ة خصومات
وتخفيض���ات ُمميزة على شاش���ات التلفاز من ش���ركة
سامس���ونج من جميع األحجام الموج���ودة في معارض
مسلماني هوم.
وأوضح بش���ير المس���لماني مدي���ر إدارة المبيعات أن
الش���ركة تحرص دائمًا على ُمواكبة المناسبات المحلية
والعالمية التي تهم الش���ارع الفلسطيني ،كما نسعى
ُ
دائمًا لتقديم ُ
والخصوم���ات المميزة ُ
للمواطن
العروض
بم���ا يتالءم م���ع الوضع االقتصادي الس���ائد وبأس���عار
معقولة في متناول الجميع.
وتقدم شركة مسلماني هوم العديد من الخدمات
ُ
للمس����تهلك ،من ِضمنها التسهيالت المالية التي
ُ
ُ
من ش����أن المواطن االس����تفادة منه����ا ،حيث يمكن
للمس����تهلك اختيار وس����يلة الدفع ُ
ُ
المناس����بة له
ُ
كالشيكات الشخصية ،بطاقات االئتمان ،المعامالت
البنكية ،واالتفاقيات الخاصة بالشركات والنقابات
الفلس����طينية ،باإلضاف����ة لمجموعة م����ن الخدمات

ُ
المتوف����رة لدى ش����بكة مع����ارض مس����لماني هوم
كالصيانة ،الش����حن المجاني ،خدمة الزبائن ،وبرامج
ُ
العضوية.
وتدعو شبكة معارض مس���لماني هوم زبائنها لزيارة
معارضها لالس���تفادة م���ن الحملة التي تس���تمر حتى
ُ
 ،2018/7/20إضاف���ة للع���روض األخرى والخصوم���ات
ُ
المتوفرة في جميع معارض الشركة.
يذكر أن ش���بكة معارض مس���لماني هوم هي امتداد
ُ
لمجموعة مس���لماني كبرى الش���ركات الفلسطينية في
مجال اس���تيراد وتس���ويق أجود األجه���زة الكهربائية
وأفخم األدوات المنزلية ،والوكيل الحصري في فلسطين
لكبرى عالمات تجارية عالمية ،وهي:
Samsung, Lofra, Ariston, Whirlpool, Bompani,
TurboAir, Elica, Tefal, Moulinex, Babyliss,
Babyliss PRO, Rowenta, Krups, Luminarc,
Pyrex, Zwilling, Staub, OXO, Tescoma, Ocean,
.Home Market
وتنتشر ش���بكة معارض مس���لماني هوم في كل من
طولكرم ،نابلس ،الخليل ،والقدس.

في طولك���رم ،وذل���ك بتعليمات من
رئيس الجهاز اللواء ماجد فرج.
وترع���ى جمعية األم���ل ومقرها في
طولكرم 131 ،مريضًا بالفشل الكلوي،
يحتاج���ون لرعاي���ة خاص���ة ،حي���ث
جاء ه���ذا المكرمة بعد مناش���دة من
الجمعي���ة لرئيس الجه���از الذي لبى
النداء على وجه السرعة.
ج���اء ذل���ك عل���ى هام���ش اإلفطار
الجماع���ي الخيري ال���ذي نظمه جهاز
المخابرات تحت رعاية الرئيس محمود
عب���اس ،اس���تكماال لحمل���ة رمض���ان
الخير ،حيث ض���م اإلفطار العديد من
الفعالي���ات الوطني���ة والتنظيمي���ة،
والمؤسس���ات والجمعيات الرس���مية
واألهلية والخيرية ،وأس���ر الشهداء
واألسرى والشخصيات االعتبارية.
وت���م توزي���ع مبال���غ نقدي���ة من
"المخاب���رات" ،عل���ى  13جمعي���ة
ف���ي المحافظ���ة وهي :لجن���ة الزكاة
المركزية ،وجمعية مخيم نور شمس
لتأهيل المعاقين ،وجمعية المعاقين
في مخيم طولك���رم ،وجمعية الهالل
األحمر ف���ي طولك���رم ،وجمعية دار
اليتيم العربي ،وجمعية قاقون للصم
والبكم في مخي���م طولكرم ،وجمعية
المكفوفي���ن ،وجمعية الش���عراوية
لذوي االحتياج���ات الخاصة ،واالتحاد
العام ل���ذوي االحتياج���ات الخاصة،
ومرك���ز الع���ودة ل���ذوي االحتياجات
الخاص���ة ،وجمعي���ة بي���ت األج���داد
لرعاية المسنين ،وجمعية دار الكوثر
لرعاي���ة المس���نين ،وجمعية تأهيل
أطفال التوحد.

 10آالف مسافر يجتازون معبر رفح خالل رمضان
كتب محمد الجمل:
من المتوقع أن تعيد الس���لطات المصرية إغالق معبر
رف���ح البري اعتبارًا من صباح أول أي���ام عيد الفطر ،بعد
فتح���ه ألكثر من ش���هر ،س���مح خاللها لم���ا يزيد على
 10,700عالق بالس���فر إلى مصر ،كما عاد آالف العالقين
إلى القطاع.
وقالت مص���ادر متطابقة لـ"األي���ام" ،إن اليوم الخميس
س���يكون آخر يوم عمل عل���ى معبر رفح ،بعدها س���يغلق
في كال االتجاهين ،موضحة أن اس���تمرار فتحه من عدمه
سيتضح بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.
لكن بع���ض المصادر توقعت أن يتواص���ل فتح المعبر
باآللية نفس���ها عق���ب العيد ،عل���ى أن يس���مح للحاالت
اإلنسانية والمرضى والجرحى بالسفر إلى جمهورية مصر
العربية ،واس���تمرار إدخال مساعدات مختلفة للقطاع ،مع
استمرار السماح للعالقين في مصر بالعودة لغزة.

وشهدت أزمة العالقين على المعبر تراجعا كبيرا مقارنة
بم���ا كان عليه الحال قبل ش���هر رمضان ،م���ع تمكن نحو
نصف المسجلين من المغادرة ،فيما ارتفع عدد الراغبين
بالسفر مجددًا مع فتح باب التسجيل المغلق.
ويوميا تنشر هيئة المعابر في قطاع غزة كشفًا بأسماء
المسافرين ممن جاء دورهم للسفر ،حيث تسمح السلطات
المصرية ف���ي كل يوم لنحو  300مواط���ن بمغادرة قطاع
غ���زة ،بعد قرار الرئيس المصري فتح المعبر طوال ش���هر
رمضان المبارك.
ورغم نش���ر أسماء من سيس���مح لهم بالسفر ،فإن عددًا
كبيرًا من الراغبين في الس���فر من أنحاء القطاع يتدفقون
يوميًا إلى صالة أبو يوس���ف النجار بمحافظة خان يونس،
ويتكدسون في الخارج ،على أمل السماح لهم بالمغادرة.
ويأمل س���كان القطاع باستمرار فتح المعبر كما كان في
ش���هر رمضان ،وأن يشهد تسهيالت أخرى بإدخال فئات
جديدة من القائمة المسموح لهم بالسفر.

مسرح "الحرية" يختتم فعالياته الثقافية الرمضانية
جنين-محمد بالص :اختتم مسرح "الحرية" ومقره
الرئي���س مخي���م جنين ،أم���س ،فعالي���ات رمضان
الثقافية والتي أطلقها للع���ام الثاني على التوالي
عشية شهر رمضان ،واشتملت على أمسيات ثقافية
وعروض أفالم لألطفال.
وق���ال القائم���ون عل���ى الفعاليات ،إنه���ا ابتدأت
بأمس���ية مع عائلة "وتر" ،حيث قدمت فرقة الجوقة
وفرقة طلبة معهد "وتر" مجموعة لوحات موسيقية
من الع���زف الفردي والجماعي كنتاج طلبة "وتر" في
سنتهم الدراسية األولى.
وكانت األمسية الثانية ،مع الممثل أحمد طوباسي
في مس���رحيته "وهنا أنا" ،من إنتاج "Developing
 ،"Artistsوكتاب���ة العراق���ي حس���ن عب���د ال���رازق،
وأخرجته���ا البريطاني���ة زوي الفيرت���ي ،وفي إدارة
اإلنت���اج ،محمد يوس���ف أب���و عطية ،حي���ث قدمت
المسرحية عرضها الثاني بعد مخيم الفارعة بتمويل
م���ن ش���بكة الفنون األدائي���ة الفلس���طينية ضمن
اتفاقية إتمام أعم���ال مبادرات لعام  2018من خالل
مش���روع "الفنون األدائية حق واستحقاق" والممول
م���ن الوكالة الس���ويدية للتنمية الدولية "س���يدا"،
والتي استكملت عروضها في ذات المشروع في بيت
لح���م والخليل ورام الله وأريحا ،وذلك بالش���راكة مع
الصن���دوق العربي للثقافة والفنون "آفاق" بدعم من
مؤسسة عبد المحسن القطان.
أما األمس���ية الثالثة ،فكانت من أكثر األمس���يات
صخب���ًا وحملت اس���م "ع���رض متل���ون" ،حيث تمت
اس���تضافة مبدعي فن موس���يقى وغن���اء الراب في
األردن وفلس���طين ،وهم ليث الحسيني "سينابتك"،
ومحم���د الحاج عارف "ش���عراب" ،إل���ى جانب جعفر
ارشيد "س���ايكديلك" ،بمشاركة الكوميدي الشهير
الفن���ان عدي خليفة من الناصرة بعرض س���تاند أب
كوميدي.
واختتم���ت األمس���يات الثقافي���ة الرمضاني���ة،

بعرض فني موسيقي قدمته جمعية "الكمنجاتي"
الموسيقية بقيادة الفنان إياد استيتي وبمشاركة
ط�ل�اب فرق���ة الكمنجاتي ف���ي جني���ن ،وبحضور
الفن���ان ع���دي الخطيب م���ن مخيم الف���وار ،حيث
قدم الكمنجاتي باقات من الموس���يقى الش���رقية
واألغاني العربية.
وكانت انطالقة عروض نادي الس���ينما في رمضان
بفيلم "ب�ل�ال" ،من إنتاج بارج���ون إنترتيمنت ،ومن
تألي���ف وإخراج وقص���ة أيمن جمال واش���ترك معه
في اإلخراج خوارم آلفي ،وكاتب الس���يناريو آليكس
كرونم���ر ،ومايكل وول���ف ،وخورام آالفي ،وياس���ين
كامل ،وهو فيلم عربي ثالثي األبعاد محرك حاسوبي
وفيه إثارة ومغامرة تاريخية ،ومس���توحى من سيرة
ُ
حياة الصحاب���ي بالل بن رباح ،وت���دور أحداثه حول
الفتى بالل الذي تم اختطافه هو وش���قيقته كعبيد
من الحبش���ة إل���ى أرض جزيرة الع���رب فيتحرر من
عبوديته.
وجرى عرض فيلم "قبر اليراعات" ،وهو فيلم رسوم
متحرك���ة ياباني "أنمي" أنتج ع���ام  1988من إخراج
إي���زاو تاكاهاتا ،نفذ الرس���وم الكرتونية إس���تديو
جيبل���ي ،وه���ذا الفيلم مأخ���وذ عن رواي���ة بنفس
االس���م للكاتب أكايوكي نوس���اكا والتي استندت
عل���ى أحداث حقيقية عايش���ها الكاتب زمن الحرب
العالمية الثانية ونشرها عام  ،1967كاعتذار ألخته
حيث يعتبر أن إهماله لها كان الس���بب الرئيس في
وفاتها.
واختتمت عروض نادي السينما بفيلم "آرمسترونغ
المرن :الهروب" ،من إنت���اج فليكس– ،2018وإخراج
فيكتور كوك ،وهو نتاج مسلس���ل رس���وم متحركة
أميركي أنتجته استوديوهات هاسبرو استنادا إلى
ش���خصيات من شخصية س���ترتش أرمسترونج في
السبعينيات ،وتم تطوير المسلسل من كيفن بورك،
وكريس "دوك" وايت.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

الرقم2018/236 :

مذكرة دعوى

إعالن طرح عطاء
ترغـــب جمعية الجليل للرعاية والـتأهيل المجتمعي الخيرية بطرح عطاء
لتوريـــد جهاز خاص بصناعة األطراف الصناعية () CAD CAM System
وذلك بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية من خالل برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي /برنامج التمكين االقتصادي للشـــعب الفلســـطيني وبإشراف
وزارة التنميـــة االجتماعيـــة  ،فعلـــى المورديـــن المتخصصين في هذا
المجال والمرخصين رسميا حسب األصول والراغبين في التقدم الحصول
على شـــروط العطاء من مقر الجمعية في جنين  -شـــارع العودة – خلف
مستشفى جنين الحكومي.
آخر موع���د لتقديم العطاءات ي���وم االثنين الموافق  2018/6/25الس���اعة
الواحدة ظهرا في مقر جمعية الجليل – جنين.

لمزيد من المعلومات :
يرجى االتصال على هاتف الجمعية 042435640
بريد الكتروني locore2000@yahoo.com :

صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2018/236
إلى المدعى عليها :مريم صالح مصطفى أبو عمر ومجهولة محل اإلقامة حاليًا.
يقتضي حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم  2018/6/18الساعة التاسعة صباحًا للنظر بالدعوى
الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليك تيسير بسيم سعيد دغلس بواسطة المحامي (عالء
حاجة) وموضوعها دعوى تملك بحق األولوية قيمتها  2500دينار أردني.
ً
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى وعمال بالمادة  62من قانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001فإنه يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية
ً
خالل مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضروا أو ترسل وكيال عنك تجري
محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح حلحول

الرقم التنفيذي2018/1346 :
التاريخ2018/6/13 :

تبليغ بالنشر
دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ نابلس

إخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح حلحول في القضية التنفيذية
رقم 2018/1346
الرقم2017/3535 :
التاريخ2018/6/13 :

إعالن بيع بالمزاد العلني للمرة األولى بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2017/3535
المنفذ له :محمد أمين محمد عايش
المنفذ ضده :أسامة رضا سليم الحلواني
تنفي���ذ الق���رار الصادر عن قاض���ي نابلس ف���ي القضية التنفيذي���ة رق���م  2017/3535بتاريخ
 2018/2/19عطف���ًا عل���ى قرار محكمة صل���ح نابلس رق���م  2015/44الصادر بتاري���خ 2017/1/9
وموضوعه إزالة شيوع.
نعل���ن للعموم عن بيع قطعة األرض رقم  44حوض رقم  24072موقع أبو طبيخ من أراضي نابلس
لعدم قابليتها للقس���مة بالنسبة ألصغر حصة فيها حس���ب األوصاف المدرجة أدناه وذلك لمدة
 15يومًا من تاريخ النش���ر في هذا العدد وعلى من يرغب بالشراء والمزاودة الحضور لدائرة تنفيذ
أو مراجعة الدالل محمد بالل اسمه المزاد بعد أن يدفع تأمينًا وقدره  5%من قيمة اإلحالة المؤقتة
 149252دين���ار وفي نهاية المدة س���تعطى اإلحالة القطعية على اس���م من يزاود بالبدل األعلى
وأن رس���وم التس���جيل والداللة والطوابع تعود على المش���تري وقد تم تعيين يوم األحد الموافق
 2018/7/1إلجراء المزاد.
أوصاف العقار:
 .1قطعة األرض موضوع التنفيذ تبلغ مس���احتها 1136م 2وقطعة األرض تقع في منطقة الجبل
الش���مالي داخل حدود بلدية نابلس في حي األرصاد حيث تقع على شارع عام معبد يسمى شارع
األرصاد وتقع ضمن منطقة س���كنية وحيوية وطبيعتها صخرية جبلية وهي منحدرة وتقع تحت
مستوى الشارع حيث تنحدر من الشرق باتجاه الغرب وقطعة األرض مطلة حيث يحدها من الجهة
الغربية أرض وبناء مجاور آل الشخش���ير ويحدها من الناحية الش���مالية أرض وبناء لعائلة الباشا
ويحدها من الناحية الجنوبية عمارة سكنية عايش والدردوك.
 .2قطعة األرض تم اقتطاع مساحتها الكلية بمقدار 410م 2للشوارع والطرق.
 .3قطع���ة األرض مقام عليها بناء يتألف من  8طوابق عظم غير مش���طبة وأوصافها كما يلي.1 :
طابق تس���وية خامسة ومس���احتها 70م ،2وهي غير مشطبة  .2طابق تس���وية رابعة ويتألف من
شقتين شقة جنوبية وشقة شمالية ومساحة كل شقة 125م .3 2طابق تسوية ثالثة وتتألف من
شقتين شقة جنوبية وشقة شمالية ومساحة كل شقة 125م .4 2طابق تسوية ثانية وتتألف من
شقتين شقة جنوبية وشقة شمالية ومساحة كل شقة 125م 2مع الخدمات  .5طابق تسوية أولى
يتألف من شقتين شقة جنوبية بمساحة 125م 2وشقة شمالية بمساحة 125م .6 2طابق أرضي
مع مستوى الشارع ويتألف من المدخل الرئيسي لبناية العمارة ومطلع بيت درج ومواقف سيارات
حيث تبلغ مس���احة هذا الطابق 347م .7 2الطابق األول ويتألف من ش���قتين ش���مالية وجنوبية
ومس���احة كل ش���قة 108م .8 2الطابق الثاني ويتألف من شقتين شمالية وجنوبية ومساحة كل
ش���قة 108م 2ق���درت قيمة األرض وما عليها من إنش���اءات بمبلغ  149250دينار مائة وتس���عة
وأربعون ألف ومائتان وخمس���ون دينار وقدرت قيمة المتر المربع الواحد ومن ضمنه قيمة األبنية
واإلنشاءات يساوي  131,38دينار مائة وواحد وثالثون دينار وثالثمائة وثمانون فلسًا.
مأمور تنفيذ نابلس

إلى المحكوم عليه :غسان سامي سعيد أبو خلف ـ حلحول ـ بالقرب من مدرسة حلحول.
اس���تنادًا إلى قرار س���عادة قاضي تنفيذ محكم���ة صلح حلحول الصادر بتاري���خ  2018/6/11في
الدع���وى التنفيذية رق���م  2018/1346والمقامة ضدك من قبل المحك���وم له :محمد عبد المهدي
محيس���ن أبو ريان ـ حلح���ول ،وموضوعها إخالء المحك���وم عليه من المأجور وتس���ليمه خاليًا من
الش���واغل والشاغلين والحكم عليه بدفع المبلغ المطالب به والبالغ  5500دينار باإلضافة إلى مبلغ
 50دينار أتعاب محاماة حسب األصول والقانون.
لذا تقرر إعالمكم بضرورة حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة تنفيذ حلحول
خالل أس���بوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة  10من قانون التنفيذ الفلسطيني
وإذا لم تبادروا بذلك س���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ الجبري بحق حس���ب األصول
والقانون.
مأمور تنفيذ حلحول
سمير أبو علي

دولة فلسطين
السلطة القضائية
المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة بني سهيال الشرعية االبتدائية

التاريخ2018/6/13 :

إعالن وراثة صادر عن محكمة بني سهيال الشرعية
تقدم لمحكمة بني س���هيال مضبطة موقعة من مختار عائلة أبو ش���اب مؤرخة في2018/6/13 :م
تتضمن أن :حمدية بنت حس���ين بن صقر الرقب المش���هورة أبو صقر توفيت إلى رحمته تعالى
بتاري���خ 1988/1/1م وانحصر إرثها الش���رعي واالنتقالي في أوالدها المتولدي���ن لها من زوجها
المتوفى قبلها أحمد بن خليل بن محمد أبو تيم وهم ش���حدة وشحادة ومحمد وفاطمة وحمدة ثم
بتاريخ 1980م توفي ش���حدة المذكور وانحصر إرثه الشرعي واالنتقالي في زوجته حمدية حمدان
محم���د أبو دقة وفي أوالده منها وهم محمد ومجدي وس���ميرة وس���ناء ووفاء ف���ي زوجته الثانية
فوزي���ة منصور نصر الله أبو تيم وفي أوالده منها وهم علي ونعمة ووفاء وعبير ثم بتاريخ 2004م
توفيت فاطمة المذكورة وانحصر إرثها الشرعي واالنتقالي في ابنها محمد المتولد لها من زوجها
المتوفى قبلها سلمان محمد أبو برهم وفي أوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها سالم
عبد الله المولى الدرديسي وهم عيد وعايدة وروحية وخيرية فقط وال وارث للمتوفين المذكورين
س���وى من ذكر وليس لهم وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة
سوى من ذكر ،فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة بني سهيال الشرعية خالل خمسة عشر يومًا
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وحرر في  28رمضان لسنة 1439هـ وفق 2018/6/13م.

قاضي محكمة بني سهيال الشرعية

