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واشنطن  :تكهنات حول مستقبل نيكي هيلي
واش���نطن  -رويترز :تخرج سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم
المتح���دة نيكي هيل���ي من إدارة الرئيس دونال���د ترامب كأبرز
امرأة ف���ي الحكومة ،وس���ط تكهنات بأنها قد تصبح مرش���حة
محتملة للح���زب الجمهوري ال���ذي يواجه صعوب���ات في جذب
أصوات النساء.
وحاول���ت هيل���ي ( 46عام���ا) أثن���اء إعالنها االس���تقالة الذي
ج���اء مفاجئا أول م���ن أمس قطع الحديث ع���ن احتمال خوضها
انتخابات الرئاس���ة عام  2020ومنافسة ترامب في مسعاه لفترة
والية ثانية.
لك���ن ذلك لم يمنع واش���نطن من بدء جول���ة جديدة في لعبة
التكهنات داخل أروقة الس���احة السياسية :من سيترشح لماذا؟
فكل المناصب مطروحة على الطاولة من منصب الرئيس ومنصب
نائب الرئيس إلى عضوية مجلس الشيوخ.
وم���ن يعرفون هيلي في الوقت الذي كانت تتولي فيه منصب
حاكمة س���اوث كاروالينا وتحظى بش���عبية كبيرة يرون أنها في
وضع متميز جدا.
وقال روب جودفري المس���اعد السياس���ي الس���ابق في ساوث
كاروالينا "ما قامت به كس���فيرة لدى األمم المتحدة ال يعزز فقط
ملفها الش���خصي ،القوي بالفعل ،بل يعزز كذلك ملف الوظيفة
ذاتها ،وقد تركت مكانا اتسع بحيث يصعب ملؤه".
ولم توضح هيلي سبب اس���تقالتها ،مشيرة فقط إلى رغبتها
في أخذ قس���ط من الراحة .وفي خطاب االس���تقالة أش���ارت إلى
عودتها للقطاع الخاص.
وال يتوق���ع الكثيرون ممن تابعوها على مر الس���نين أن تترك
الساحة العامة لفترة طويلة.
وق���ال جوردان راجوس���ا أس���تاذ العل���وم السياس���ية بكلية
تشارلس���تون في س���اوث كاروالينا "التفسير األكثر ترجيحا هو
أنها تريد أن تنأى بنفسها بعض الشيء عن ترامب قبل الترشح
للرئاسة".
تب���دو اآلن هيل���ي ،الت���ي ل���م تك���ن لديها خب���رة تذكر في
الدبلوماس���ية قبل منصبها باألمم المتحدة ،مرش���حة األحالم..

تلك التي توصلت إلى طريقة للعمل مع ترامب ،طليق اللس���ان،
دون أن تس���رق من���ه األض���واء ،لكنها كانت أيض���ا ال تتورع عن
االعتراض في المسائل التي تعنيها.
فقد أش���ادت بالنساء الالئي تقدمن باتهامات عن سوء سلوك
الرجال الجنس���ي ،وقالت إنه يتعين س���ماع أصواتهن حتى وإن
ك���ن يتهمن ترامب نفس���ه .واتخ���ذت موقفا أكثر تش���ددا من
رئيس���ها فيما يتعلق بروس���يا .وفي أعقاب احتجاجات عنيفة
للقوميين البيض في تشارلوتس���فيل ف���ي فرجينيا دعت طاقم
العاملي���ن معها لنبذ الكراهية ،وه���و موقف اعتبر متعارضا مع
رد فعل ترامب.
وأثارت اس���تقالة هيلي أيضا تكهنات ب���أن تحل محل لينزي
غراهام في عضوية مجلس الش���يوخ عن س���اوث كاروالينا وهو
احتمال هون ترامب من ش���أنه .وتتردد األحاديث في واشنطن
عن أن ترام���ب ،إذا اختار تعيين جراهام ليحل محل وزير العدل
جيف سيشنز بعد انتخابات التعديل النصفي يوم السادس من
تشرين الثاني ،فسيكون هنري مكماستر حاكم ساوث كاروالينا
هو المسؤول عن اختيار البديل حتى انتخابات عام .2020
وكان مكماستر من قبل الرجل الثاني في الوالية بعد هيلي.
ورغم الحبل المشدود الذي تسير عليه هيلي في التعامل مع
ترامب ،س���رعان ما ثارت التكهنات في واشنطن عن أن الرئيس
قد يتخلى عن نائبه مايك بنس ويختار هيلي للترشح معه على
منصب نائب الرئيس في انتخابات .2020
وقالت كارين فلويد الرئيس���ة السابقة للحزب الجمهوري في
ساوث كاروالينا "السفيرة هيلي أمامها مستقبل سياسي مديد
ربما يشمل منصب نائب الرئيس أو ما هو أعلى".
ويعاني ترامب من انخفاض نسبة النساء بين مؤيديه ،فنسبة
كبيرة من الناخبات ال تؤيدن أداءه في المنصب ويمكن لترشيح
هيلي أن يكسبه المزيد من أصوات النساء.
لكن االس���تراتيجي الجمهوري ريك تايلر وصف فكرة أن تحل
هيلي محل بنس بأنها "بعيدة المنال" وقال إن مستقبلها مشرع
األبواب ،لكنه شكك في احتمال أن تنضم مرة أخرى لإلدارة.

تونس  -أ ف ب :صادق البرلمان التونسي ليلة الثالثاء على ّأول
قانون للقضاء على جميع أش���كال التمييز العنصري في البالد،
في نص كان ينتظ���ر بترقب كبير اعتبرته منظمات مدافعة عن
االقليات "تاريخيا".
وق���ال رئي���س المنت���دى التونس���ي للحق���وق االقتصادية
واالجتماعي���ة مس���عود الرمضان���ي لوكال���ة فران���س برس إن
القان���ون "هو نقطة تحول مهمة في تونس ،يضاهي قرار إلغاء
العبودية".
وألغت تونس العبودية العام  1846خالل حكم "البايات".
ويحدد القانون الجديد عقوبات لإلدالء بكالم عنصري ،تتراوح
بين شهر وسنة من الس���جن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار
(حوالى  300يورو).
كما يعاقب بالس���جن من عام الى ثالثة أع���وام وبغرامة مالية
م���ن ألف الى ثالثة آالف دينار (ألف ي���ورو) كل من يحرض على
العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري ،وكل من ينشر
أفكارا قائمة عل���ى التمييز العنصري أو كذلك "تكوين مجموعة
أو تنظيم يؤي���د بصفة واضحة ومتك���ررة التمييز العنصري أو
االنتماء اليه أو المشاركة فيه".
ويمكن أن تبلغ الغرامة المالية  15ألف دينار (حوالي خمس���ة

االف يورو) بالنسبة للشخص المعنوي.
ويهدف القانون رقم  2018/11الى "القضاء على جميع أشكال
التميي���ز العنص���ري ومظاه���ره حماية لكرامة الذات البش���رية
وتحقيقا للمس���اواة بي���ن األفراد ف���ي التمتع بالحق���وق واداء
الواجبات وفقا ألحكام الدس���تور والمعاهدات الدولية المصادق
عليها من قبل الجمهورية التونسية".
وصادق نواب البرلم���ان بـ 125صوتا على القانون ،مقابل صوت
واحد ضده ،في حين امتنع خمسة نواب عن التصويت.
ويبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي  217نائبا.
وطالبت منظمات تونس���ية مدافعة عن حقوق األقليات بهذا
القانون األول من نوعه.
واعتبرت الجمعية التونس���ية لمس���اندة األقلي���ات القانون
"لحظة تاريخية في تونس" متعهدة بالسهر على تطبيق بنوده.
وأكد الرمضاني على انه "خطوة عمالقة ،ولكن يبقى الكثير من
العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني  10في المئة من التونسيين
ذوي البش���رة الس���مراء واألفارقة م���ن جنوب الصحراء الش���تم
والعنف الشديد في بعض األحيان".
وتابع "هناك إقرار بالعقاب ،ولكن يجب بث االحترام من خالل
التربية".

البرلمان التونسي يصادق على ّأول قانون
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

ّ
ُ
عمان تعلق الدراسة في ظفار مع اقتراب إعصار

مس���قط  -أ ف ب :أعلنت ُعمان تعليق الدراس���ة ،امس ،في محافظة ظفار مع اقتراب
إعصار من المنطقة الواقعة جنوب العاصمة مس���قط ،بعد نحو  5أشهر من إعصار أدى
الى مقتل  11شخصا في السلطنة وفي اليمن المجاور.
وقالت مديرية التربية والتعليم في ظفار (نحو  950كم جنوب مسقط) في بيان امس،
ان القرار جاء "حرصا على س�ل�امة الطالب والعاملي���ن وفي إطار تحديد عدد من مدارس
المحافظة كمراكز إيواء للمواطنين".
وتستعد المحافظات الجنوبية في سلطنة عمان ،وجزر يمنية تقع في المنطقة ذاتها
بينها سقطرى ،للتعامل مع إعصار "لبان" الذي يقترب من جنوب الخليج العربي ،ويتوقع
ان تبلغ سرعة الرياح فيه  120كم في الساعة.
ّ
وفي الوقت الحالي يصنف خبراء "لبان" على أنه إعصار من الدرجة االولى.
وف���ي أيار الماضي ،اس���فر اإلعصار "ميكون���و" الذي اجتاح جزيرة س���قطرى اليمنية
وجنوب غربي سلطنة عمان ،عن وفاة  11شخصا على االقل.
وتس���ببت االعصار بعزل أجزاء من جزيرة س���قطرى في اليمن الذي يش���هد حربا منذ
سنوات ،ما دفع بالسلطات المعترف بها دوليا الى اعتبار الجزيرة منطقة منكوبة.

تركيا توافق على زيادة ضخ المياه إلى العراق
أربي���ل (الع���راق)  -رويترز :قال رئي���س البرلمان العراقي محمد الحلبوس���ي أمس إن
الرئي���س التركي رجب طيب أردوغ���ان وافق على زيادة ضخ المياه من س���د في جنوب
شرقي تركيا إلى العراق الذي يواجه أزمة مائية.
وتحتج���ز تركيا المياه في نهر دجلة لملء خزان وراء س���د إليس���و في خطوة أقلقت
العراق وتسببت في نقص المياه خاصة في محافظة البصرة في الجنوب.
وقال الحلبوس���ي ،الذي اجتمع مع أردوغان في تركيا أول من أمس ،إن الرئيس التركي
وافق على طلب العراق بزيادة اإلمدادات المائية.
وأضاف الحلبوس���ي في بيان إن ذلك يهدف "لضمان وصول المياه إلى كل محافظات
العراق ومنها البصرة على وجه الخصوص".
وأوقفت تركيا مؤقتا ملء الخزان في حزيران لكنها اتفقت مع العراق على اس���تئناف
ذلك في تموز .ويتدفق نحو  70في المئة من إمدادات المياه إلى العراق من دول مجاورة
خاصة عبر نهري دجلة والفرات اللذين يمران في تركيا.
وأدى نق���ص المي���اه في العراق إلى اتخ���اذ إجراءات مثل حظر زراع���ة األرز ،كما دفع
مزارعين لترك أراضيهم.
وشهدت محافظة البصرة احتجاجات استمرت شهورا على عدم توفر مياه نظيفة للشرب.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى بغداد اليوم.

ّ
الصين تشن حملة على األطعمة
والمشروبات الحالل في شينجيانغ

بكين  -أ ف ب :شنت السلطات الصينية حملة ضد منتجات الحالل تحت اسم مكافحة
التطرف في عاصمة مقاطعة ش���ينجيانغ ش���مال غربي البالد حيث يواجه المس���لمون
مجموعة من القيود على ديانتهم.
وفي الس���نوات األخيرة ش���نت بكين حمل���ة قمع في المقاطعة ض���د من تقول إنهم
عناص���ر انفصالية ،وق���ال تقرير لألمم المتح���دة إن ما يقرب من ملي���ون من االويغور
المس���لمين وغيرهم من األقليات المس���لمة محتجزون في مخيمات غير قانونية إلعادة
تأهيلهم سياسيا.
وقاد زعماء من الحزب الش���يوعي في مدينة اورمتشي عاصمة المقاطعة ،الكوادر إلى
القسم بمكافحة "التوجه إلى األطعمة والمشروبات الحالل حتى النهاية".
وفي مقال نش���ر على صفح���ة المدينة الرس���مية على موقع "ويبتش���ات" للتواصل
االجتماعي ،تم الطلب من كوادر الحزب وضع نفس القس���م على حساباتهم على مواقع
التواصل االجتماعي والذي اشتمل على التخلي عن الدين.
وجاء في القس���م "معتقدي هو ماركسي  -لينيني  ..ويجب أن ارفع العلم عاليًا وأقاوم
(التوجه إلى الحالل) حتى النهاية وأن أتمسك بمعتقداتي حتى إلى الموت".
وج���اء في المقال أن على المس���ؤولين الحكوميين أن ال تك���ون لديهم أي قيود على
الطعام والش���راب ،مضيفا إنه سيتم تغيير مطاعم العمل حتى تصبح لدى المسؤولين
تجربة "أطعمة من جنسيات مختلفة".
والعام الماضي منعت الصين اللحى "الطويلة جدًا" والحجاب في شينجيانغ المحاذية
ألفغانستان وباكس���تان ،وأمرت كل أصحاب السيارات في المنطقة بوضع أجهزة نظام
تحديد المواقع "جي بي أس" للتتبع االلكتروني.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح الخليل

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب بيت لحم
رقم الملف/357 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب بيت لحم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب بيت لحم الس���يد رمزي صالح سعيد أبو عياش
هوية رقم  992140160وكيل عنه السيد فادي سعيد صالح ابو عياش هوية رقم 905737656
بموج���ب وكالة دورية غير قابلة للعزل رق���م  2017/4663مصدقة من كاتب عدل محكمة بداية
بيت لحم بتاريخ 2017/8/9
وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيت لحم حوض رقم  28096قطعة رقم 32
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 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)
فادي سعيد صالح أبو عياش
		
رمزي صالح سعيد أبو عياش
دائرة األراضي مكتب بيت لحم

الرقم2015/775 :
التاريخ2018/9/26 :

تبليغ بالنشر الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية 2015/775
إلى ورثة المدعى عليه المرحوم مازن يوس���ف محمد بدر وهم من الخليل سابقًا ومجهولي
محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك���م إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم الثالثاء  2018/11/13الس���اعة
التاس���عة صباحًا في القضية الحقوقية المذكورة أعاله والتي أقامها ضدكم المدعون.1 :
محمد ماهر يوس���ف محمد بدر  .2إكرام ماهر يوسف محمد بدر  .3ميسون يوسف محمد
بدر  .4محمد ش���اهر يوسف محمد بدر باألصالة عن أنفسهم وباإلضافة إلى تركة مورثهم
المرحوم يوسف محمد دبر وكيلهم المحامي اسحق ووسيم مسودي والتي موضوعها منع
معارضة في حصص إرثية في جزء من عقار.
ً
وعمال بأحكام المادة  20من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة 2001
يتوج���ب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد إو إرس���ال محام عنك
وكذل���ك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك
هذا اإلعالن بواس���طة النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة
الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح الخليل وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
نادر الجوالني
رئيس قلم محكمة صلح الخليل

دولة فلسطين
قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
محكمة طولكرم الشمالية الشرعية/عتيل

التاريخ1440/2/1 :ه
الموافق2018/10/10 :م

إعالن طلب تسجيل حجة حصر إرث صادر عن محكمة طولكرم
الشرعية الشمالية /عتيل

يعلن للعموم بأن المس���تدعي /محمد عبد الرحمن حسن خليل  929191112/1972من
زيتا وس���كانها قد تقدم لهذه المحكمة بطلب تس���جيل حجة حص���ر إرث ذكر فيه بأن
بهية حس���ن محمد الخطيب من زيتا توفيت بتاريخ 2007/4/2م وانحصر إرثها الشرعي
في ابنتها منال المتولدة لها من زوجها /عبد القادر محمد الخطيب المتوفى قبلها وفي
ش���قيقها عبد الرحمن حسن محمد خليل وفي ش���قيقاتها /لطفية حسن محمد خليل
وفوزية حس���ن محمد عتامة فقط ال غير ،ثم وف���اة لطفية المذكورة بتاريخ 2014/1/28م
وانحصر إرثها الش���رعي في ش���قيقها /عب���د الرحمن المذكور ،وفي ش���قيقتها فوزية
المذك���ورة فقط ال غير ثم وفاة عبد الرحمن المذك���ور بتاريخ 2015/1/26م وانحصر إرثه
الشرعي في زوجته /فاطمة علي حسن خليل وفي أوالده منها محمد وبشار وأشرف وزياد
واياد وانتصار ووفاء وس���هير فقط ال غير وأنه ال وارث وال مستحق للتركة سوى من ذكر
وجميع الورثة المذكورين بالغون.
وكل م���ن له اعتراض على مضمون هذا االس���تدعاء عليه أن يتقدم باعتراض خطي لدى
محكمة طولكرم الشرعية الشمالية /عتيل خالل أسبوع من تاريخ نشره في الجريدة.
تحريرًا في 1440/2/1هـ وفق 2018/10/10م.
قاضي محكمة طولكرم الشرعية الشمالية /عتيل

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية قلقيلية

التاريخ2018/10/3 :
الرقم2018/1947 :

تبليغ اخطار بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية

إلى المحكوم عليه :عالء مصطفى محمد عدواني ـ جنين ـ الحارة الش���رقية مجهول محل اإلقامة
حاليًا.
أعلم���ك أن المحكوم ل���ه مروان فهمي محمد اس���ليم ـ قلقيلي���ة ،قد طرح للتنفي���ذ لدى دائرة
تنفيذ قلقيلية ش���يك ع���دد  1مس���تحق األداء ويحمل توقيعك بقيمة  8500ش���يكل ثمانية
آالف وخمس���مائة شيكل إسرائيلي باإلضافة إلى الرس���وم والمصاريف ،وقد سجلت تحت الرقم
 ،2018/1947لذا فإنه ينبغي عليك أو من تنيب مراجعة دائرة تنفيذ قلقيلية لتسوية دينك ،أو
ّ
إلبداء اعتراضك خالل أس���بوعين من تاريخ تبلغك هذا اإلشعار ،وإال سيصار إلى اتخاذ اإلجراءات
التنفيذية بحقك حسب األصول والقانون.
تحريرًا في 2018/10/3
مأمور تنفيذ قلقيلية

إخطار بالنشر
بدون إجحاف بالحقوق

"حزب الله" يطالب بتسلم حقيبة الصحة

بيروت :بري يشير إلى "أجواء واعدة"
بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
بي���روت  -رويترز :قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري،
أمس ،إن البعض يتحدث عن "أجواء واعدة" في محادثات تشكيل
حكوم���ة جدي���دة وإن مكتبه يش���ارك بفاعلية ف���ي االتصاالت
الجارية بشأن هذه القضية رغم أنها تتطلب مزيدا من الوقت.
وق����ال بري ،وه����و أحد أقوى الش����خصيات في الب��ل�اد ،إن الوضع
االقتصادي "دقيق للغاية" وحث الجميع على "تحمل مسؤولياتهم"
حسبما نقل تلفزيون المنار التابع لـ"حزب الله" الشيعي.
ولم يتمكن السياس���يون اللبنانيون من االتفاق على تشكيل
حكومة جديدة منذ االنتخابات البرلمانية في أيار.
وقال رئيس الوزراء المكلف س���عد الحريري ،الثالثاء ،إن جميع
األط���راف قدمت تنازالت ف���ي المفاوضات وأع���رب عن أمله في
تش���كيل الحكومة الجديدة بعد عودة الرئيس ميشال عون من
رحلة في الخارج .ومن المتوقع عودة عون يوم غد.
ولدى لبنان ثالث أكبر دين نس���بة إلى الناتج المحلي اإلجمالي
ف���ي العالم ،إذ يزي���د عل���ى  150بالمئة .ومن المتوق���ع أن تبدأ
الحكومة الجديدة التحرك نحو خفض العجز.
وح���ث صندوق النقد الدول���ي لبنان على إج���راء تعديل مالي
"كبير وفوري" لتحسين قدرته على تحمل الديون.
وقال سياس���ي كبير في جماعة "حزب الله" ،أمس ،إن الجماعة

ارتفاع عدد الضحايا األفغان جراء
الضربات الجوية بنسبة  39بالمئة
كاب���ول  -أ ف ب :أفادت األمم المتحدة
أمس بأن ع���دد األفغان الذي���ن قتلوا أو
أصيبوا في ضربات جوية ارتفع بنس���بة
 39بالمئة في االش���هر التس���عة األولى
م���ن  2018فيم���ا ال تزال أع���داد الضحايا
المدنيين عند "مستويات مرتفعة جدا".
وأوقع���ت الضربات الجوية  649أفغانيا
بين قتيل أو جريح ،ما يفوق أي فترة سنة
كاملة منذ أن بدأت "بعثة األمم المتحدة
لتقدي���م المس���اعدة إلى أفغانس���تان"
بإع���داد التقاري���ر ف���ي  ،2009في وقت
صعدت الق���وات األميركي���ة واألفغانية
القصف الجوي.
ويمثل ه���ذا الرقم  8بالمئة من مجمل
حصيل���ة الضحاي���ا بي���ن المدنيين في
الفت���رة الممتدة من كان���ون الثاني الى
أيلول والت���ي تراجعت إلى  8050ضحية
هم  2798قتيال و 5252جريحا.
وقال���ت دانيي���ل بيل ،المس���ؤولة عن
حقوق االنس���ان في البعثة الدولية "كل
وف���اة لمدني تدمر أس���رة  ...وكل إصابة
لمدن���ي ج���رح أو بترت أطرافه تتس���بب
بمعاناة ال توصف".
وق���ال التقري���ر إن الق���وات الدولي���ة
مس���ؤولة عن  51بالمئة من عدد الضحايا
المدنيي���ن الناج���م عن ضرب���ات جوية.
بالمقابل فإن القوات األفغانية مس���ؤولة

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحكمة الشرعية في أريحا
إعالن بيع حصص قاصرين في قطعة ارض بالمزاد العلني صادر عن
محكمة أريحا الشرعية

يعلن للعموم أنه معروض للبيع لدى هذه المحكمة بالمزاد العلني حصص القاصرين محمد
وش���رحبيل ودانية أوالد المرحوم والدهم مزيد يوس���ف محمد الناصر ،وحصص القاصرين
ع���ون وغنى وغزل ،أوالد المرحوم س���امي خل���ف جميل البخيت ،بطلب من المس���تدعي عبد
الل���ه رمضان خميس حمي���دات ،بصفته وكيال خاصا عن الوصية فاطم���ة عبد الكريم محمد
الناص���ر ،وعن الوصية انتصار عودة علي المناصير ،والذي يطلب فيه بيع حصص القاصرين
المذكوري���ن في قطع���ة االرض رقم  14حوض  10من اراضي قري���ة النويعمة /قضاء اريحا،
البالغة مس���احتها الكلية  6دون���م و 940مترا مربعًا ،ويخص القاصرين /محمد وش���رحبيل
ودانية وعون وغزل وغنى المذكورين فيها على المش���اع  31مترا مربعا ،ويحد قطعة األرض
المذكورة من الش���رق /قطعة ارض ملك عماد وزياد وع���ز الدين العجوري ،ومن الغرب /أرض
البريش���ة ،ومن الشمال /شارع فرعي ،ومن الجنوب /شارع النويعمة الرئيسي ،فعلى الراغبين
بالشراء والمزاودة الحضور إلى قاعة هذه المحكمة ثم التوجه إلى قطعة األرض المشار إليها
إلجراء المزاودة على رقبتها ،وذلك يوم الخميس الموافق 2018/10/25م ،الس���اعة العاش���رة
صباحًا ،على أن ينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية اليومية مدة أسبوع من تاريخ نشره ،علمًا
بأن البيع موقوف النفاذ على موافقة سماحة قاضي قضاة فلسطين المحترم ،تحريرًا في /29
محرم1440/هـ وفق 2018/10/9م.
الكاتب قاضي محكمة أريحا الشرعي المنتصر بالله محسن مصعب يوسف ادعيس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ2018/7/10 :
الرقم2016/6557 :

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2016/6557

إلى المحكوم عليهم .1 :مجد سعيد عبد العزيز فرسخ  .2فهد سعيد عبد العزيز فرسخ  .3سعد
سعيد عبد العزيز فرسخ  .4عبد العزيز سعيد عبد العزيز فرسخ  .5بالل سعيد عبد العزيز فرسخ
 .6ش���هد سعيد عبد العزيز فرس���خ  .7دعد سعيد عبد العزيز فرسخ  .8غنيمة سعيد عبد العزيز
فرسخ  .9بثينة سعيد عبد العزيز فرسخ  .10بشرى سعيد عبد العزيز فرسخ /رام الله /بيرزيت.
نعلمك أن المحكوم له :فادي فهيم الفي قسيس /وكيله المحامي طارق حسان.
لق���د تقرر تبليغكم أنه ت���م الحجز ووضاعة الي���د على قطعة األرض رق���م  231حوض رقم 11
المس���يجيد من أراضي بيرزي���ت /قضاء رام الله .لذا يتوجب عليكم أنت���م و/أو من تنيبون عنكم
مراجعة دائرة التنفيذ خالل ش���هر من نش���ر هذا اإلعالن .وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء
التنفيذ حضوريًا بحقكم وعلى ذلك تم إجراء تبليغكم بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

وكيل المخطر
المحامي محمد دمدوم

عن  38بالمئة منها.
والواليات المتحدة هي القوة األجنبية
الوحي���دة المعروف بأنها تش���ن ضربات
جوية في أفغانستان.
ّ
وكثفت الق���وات األميركية واألفغانية
بشكل كبير ضرباتها الجوية مستهدفة
متمردي طالبان وتنظيم الدولة االسالمية
"داع���ش" في الس���نة الماضية لوضع حد
للنزاع المستمر منذ  17عاما.
واس���تخدمت الق���وات األميركية 746
قطعة ذخي���رة في تموزـ هي األكبر عددا
في أي ش���هر منذ تش���رين الثاني ،2010
بحسب آخر بيانات مركز القيادة الوسطى
للقوات الجوية األميركية.
وه���ذا العدد يتجاوز ضعف���ي الذخائر
المس���تخدمة ف���ي تم���وز  2017والت���ي
بلغت  ،350قبل ش���هر من إعالن الرئيس
األميرك���ي دونالد ترامب اس���تراتيجيته
الجدي���دة ألفغانس���تان الت���ي منح���ت
القوات األميركية مس���احة أكبر لمطاردة
المتمردين.
ب���دوره كث���ف س�ل�اح الج���و األفغاني
ضرباته فيم���ا عززت الوالي���ات المتحدة
قدراته بمزيد من الطائرات واألسلحة.

ويأتي التقرير األخير بشأن اإلصابات
بي���ن المدنيين ف���ي أعق���اب ضربتين
جويتين في األس���ابيع الماضية ،ذكرت
تقاري���ر البعثة الدولية إنهما تس���ببتا
بمقتل أكثر من  20شخصا من عائلتين.
وبقيت العب���وات الناس���فة المحلية
الصنع ومنها المستخدمة في تفجيرات
انتحارية ،الس���بب الرئيس���ي لالصابات
بي���ن المدنيين في االش���هر التس���عة
األولى ،وازداد اس���تخدامها بنس���بة 21
بالمئة مس���جلة  3634إصابة ،بحس���ب
التقرير.
وحذرت البعثة الدولية في وقت سابق
من أن ازدياد ع���دد "الهجمات المتعمدة
والعش���وائية" ض���د المدنيين يش���كل
"انته���اكات خطيرة للقانون اإلنس���اني
الدول���ي" يمك���ن أن ترق���ى لجرائم حرب
وجرائم ضد اإلنسانية.
وغالبي���ة القتلى والجرح���ى المدنيين
أصيبوا بنيران المتمردين .وقالت البعثة
الدولية إن طالبان ،أكبر مجموعة متمردة
في أفغانستان ،مس���ؤولة عن  35بالمئة
وتنظيم الدولة اإلسالمية مسؤول عن 25
بالمئة.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين
شادي فواز محمد طبجي
جنين الجلمة وسط البلد

نعلمكم انه بتاريخ  2018/9/7قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/3024
والمكونة فيما بين
المحكوم له/م .1 :اياد عمر كامل نصار /جنين
المحكوم عليه/م .1 :شادي فواز محمد طبجي /جنين
يجب عليك أن تقوم في ظرف أس���بوعين من تاريخ تبلغك بالحضور إلى هذه الدائرة حيث تقرر
إشعارك بالنش���ر لحضور موعد جلس���ة االقتدار المقررة بتاريخ  ،2018/10/25لصالح المنفذ اياد
عمر كامل نصار وكيله األس���تاذ فراس العليات ،وبخالف ذلك س���تضطر دائرة التنفيذ لمباشرة
اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين
حمزة يحيى صالح خطيب
جنين ظهر المالح داخل جدار الفصل العنصري

نعلمكم انه بتاريخ  2018/9/10قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/4011
والمكونة فيما بين
المحكوم له/م .1 :قتيبة احمد غالب عالونة /جنين.
المحكوم عليه/م .1 :حمزة يحيى صالح خطيب /جنين
إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أس���بوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ  3000شيكل
والرسوم ،قيمة شيك عدد  1لصالح المنفذ قتيبة احمد غالب عالونة وكيله األستاذ ليث الكيالني،
لبيان ردك أو اعتراضك عليه ،وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية
بحقك.
مع االحترام
مأمور التنفيذ

الرقم2018/4714 :
التاريخ2018/10/4 :

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية
التنفيذية  2018/4714بالنشر

إلى المحكوم عليه .1 :هش���ام خليل محمد الحوامدة  .2ش���ركة الكوسوفي للمقاوالت واالستثمار
الخليل شارع بير السبع ومجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
ليك���ن معلومًا لديكم انه وبموجب الم���ادة  10من قانون التنفيذ الفلس���طيني قد تقرر وبتاريخ
 2018/10/3إشعارك أنه بتاريخ  2018/9/17قام المحكوم له :بهاء الدين عبد المطلب توفيق الزرو
بواسطة وكيله المحامي عامر القاضي بطرح شيكات عدد  1موقعة من قبلكما ومسحوبة على بنك
اإلسالمي الفلسطيني بقيمة  940دوالر على الحساب رقم  1028660011والمبين:
قيمته
		
رقم الشيك
تاريخ االستحقاق
الرقم
 940دوالر
		
20000015
		
2018/4/31
1
حيث سجلت لدينا تحت رقم  2018/4714تنفيذ الخليل.
ل���ذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيبه عنك في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من
تاريخ نش���ر هذا اإلخطار وبخالف ذلك س���تقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
بحقك حسب األصول.
مأمور تنفيذ الخليل

المخطر :عالء فؤاد محمد غراب ـ يافا /فلسطين المحتلة.
وكيله المحامي محمد دمدوم /رام الله.
المخط���ر إليه :عمر محم���د علي الحوامدة /حامل هوية رق���م  901030700ـ وعنوانه للتبليغ
أريحا /محطة الغاز (جوردان فالي) /بجانب ش���ركة حس���ونة للحدي���د بوكالتي عن المخطر
وبتفويض منه أتوجه إليك بما يلي:
• حي���ث أنك قمت بتحرير ش���يكات ألمر المخطر بقيمة مئة واثنان وثالثون ألف ش���يكل
وجميعها مسحوبة على البنك العربي على النحو التالي:
تاريخ االستحقاق
البنك المسحوبة عليه
قيمة الشيك
رقم الشيك
2018/2/15
		
البنك العربي
 66000 0039618759شيكل
2018/3/15
		
البنك العربي
 66000 0039618760شيكل
• لدى عرض جميع الشيكات المبينة أعاله على البنك المسحوبة عليه عادت جميعها دون
صرف لعدم وجود رصيد و/أو لعدم كفاية الرصيد لكون الحساب مغلق.
ّ
ّ
• طال���ب المخطر المخطر إليه مرارًا وتكرارًا بضرورة دفع الش���يكات إال انه ماطل وتمنع عن
الدفع دون مبرر و/أو مسوغ قانوني.
• ان فعل المخطر اليه يش���كل جرم اصدار ش���يكات بدون رصيد خالفًا ألحكام المادة 421
من قانون العقوبات لسنة  1960والمعاقب عليها بالحبس.
• لهذا فإن المخطر يتوجه إليك بضرورة تسديد قيمة الشيكات المبينة أعاله خالل عشرة
أيام من تبلغك هذا اإلخطار وبعكس ذلك سنضطر آسفين التخاذ كافة اإلجراءات القانونية
بحقك ومن ضمنها تقديم الش���كاوى لدى س���عادة وكيل نياب���ة رام الله ومحكمة صلح رام
الله مع احتفاظ المخطر بحقه باالدعاء الش���خصي مع تضمينك كافة الرس���وم والمصاريف
وأتعاب المحاماة.
مع االحترام ،
تحريرًا 2018/9/29

الش���يعية ينبغي أن تحصل عل���ى وزارة الصحة ف���ي الحكومة
الجديدة في البالد وهي وزارة توفر الخدمات لماليين المواطنين.
وكان الحريري قال األسبوع الماضي ،إنه ال مانع لديه في تولي
"ح���زب الله" حقيبة الصح���ة لكنه أضاف" ،إذا اس���تلم أي وزارة
وعليها قروض من البنك الدولي أو أي مؤسس���ات دولية فهناك
إمكانية كبيرة أن تقف كل المس���اعدات لهذه الوزارة .نريد أن
نكون واقعيين أو ال".
وتعتب���ر الواليات المتح���دة وبعض ال���دول الغربية والعربية
"حزب الله" المدعوم من إيران منظمة إرهابية.
وقال محمد فنيش وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف
األعم���ال لمحطة تلفزيون المنار التابعة لـ"ح���زب الله"" ،لنا حق
بوزارة خدماتية أساسية ورسا األمر على وزارة الصحة .وباالتفاق
بين (ح���زب الله) وحرك���ة أمل (الش���يعية) ف���إن وزارة الصحة
سيشغلها في هذه المرحلة (حزب الله)".
واعتبر فنيش أن اإلصغاء إلى شروط بعض الدول لتشكيل الحكومة
أم���ر "مهين للبلد ومهي���ن لكل من يتحدث به ،ألنه عندما سنس���مح
ألي دول���ة من ال���دول أن تقول إن أي جهة تتولى ه���ذه الحقيبة أو ال
يعني عمليا نحن نكش���ف البلد ونعترف أننا أمام انتقاص هائل في
السيادة .هذا األمر من حيث المبدأ مرفوض وغير مقبول".

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة/7941 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلط�ل�اع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة محم���د محمود فخري العبهري بصفته
الوكيل بموجب الوكالة الدورية رق���م ( )8841/2018/440الصادرة عن عدل جنين بتاريخ
 2018/8/26والمعطوف���ة على العامة رقم س���جل  1919صفح���ة  2018/29الصادرة عن
سفارة فلس���طين/عمان بتاريخ  2018/7/16والعامة رقم س���جل  1919صفحه 2018/49
والصادرة عن س���فارة فلس���طين/عمان بتاريخ  2018/7/16وذلك لتقديم معاملة بيع رقم
(/7941ج )2018/على قطعة األرض رقم ( )34من الحوض( )27من أراضي كفر دان.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :محمد محمود فخري العبهري
اس���م الموكل «المال���ك» :دالل إبراهي���م عبيد الله أبو صالح+علي أس���عد فاضل حس���ن
وأسعد+محمد+أحمد+محمود+ثائر +إبراهيم+حمزة+هنية+إيمان+عايشة+فلسطين+
نسرين+عبير+هناء أبناء علي أسعد حسن
عدد الحصص المباعة :حسب الوكاالت
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح سلفيت
دائرة التنفيذ
التاريخ2018/10/8 :
رقم2018/2025 :

تبليغ بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ سلفيت
في الملف التنفيذي رقم 2018/2025

إلى المحكوم عليه :ثائر ماهر اسعد سعدي /طولكرم والمجهول مكان اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم له :محمود سميح مصطفى عرباسي /قيرة.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة  5000شيكل باإلضافة إلى مبلغ  60شيكل
بدل رس���وم تنفيذ حالة ومس���تحقة األداء .ل���ذا يتوجب عليك أنت و/أو م���ن تنيب مراجعة دائرة
التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا
بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام،
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة/7944 :ج2018/
التاريخ208/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلط�ل�اع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة محم���د محمود فخري العبهري بصفته
الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم ( )10676/2018/441الصادرة عن عدل جنين بتاريخ
 2018/10/9وذل���ك لتقديم معاملة بيع رقم (/7944ج )2018/على قطعة األرض رقم ()17
من الحوض ( )3من أراضي كفر دان.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :محمد محمود فخري العبهري
اسم الموكل «المالك» :علي أحمد ذيب مساد
عدد الحصص المباعة :حسب الوكاالت
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

