
7الخميس 2017/4/20 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
المحكمة الشرعية في بيت لحم 

التاريخ: 22 / 7 / 14٣٨هـ
وفق: 1٩ / 4 / 2017

مذكرة اعالن تبليغ طلقة اولى رجعية الت الى بائنة بينونة صغرى
الى المدعوة: يكتيرنيا سيرغيي يانكوفا من روسيا ومجهولة محل االقامة فيها.

ابلغ���ك ان زوجك الداخل عليك بصحيح العقد الش���رعي محمود عمر احمد ش���كارنة من 
نحالين والموج���ود حاليا في بريطانيا وكيله والده عمر احمد خليل ش���كارنه من نحالين 
وس���كانها بموجب وكالة خاصة صادرة عن بعثة فلسطين لدى المملكة المتحدة بتاريخ 
٢٢ / ٣ / ٢٠١٧ رقم ٣٧ / خ / ١٧ مصدقة حس���ب االصول وشاملة للخصوص االتي قد اوقع 
عليك طلقة اولى رجعية آلت الى بائنة بينونة صغرى بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ وتم تسجيل 
حجة اقرار بهذه الطلقة بواسطة وكيله والده عمر المذكور لدى محكمة بيت لحم الشرعية 
بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٧ رقم ٢٠٨ / ٦٤ / ٩٠ وان عليك العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه ادناه 
رعاية لحق الله تعالى وانك ال تحلين له اال بعقد ومهر جديدين ما لم تكوني مسبوقة منه 

بطلقتين من قبل تحريرا في ٢٢ رجب ١٤٣٨ه� وفق ١٩ / ٤ / ٢٠١٧م.
قاضي بيت لحم الشرعي المنتدب
بسام يوسف الشرش

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 1٨٣4 / 201٥ مدني
التاريخ: 21 / ٣ / 2017

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ١٨٣٤ / 2015

الى المدعى عليه: عصام عز الدين ابراهيم نجار - نابلس ومجهول محل االقامة.
يقتض���ى حض���ورك الى محكمة صلح رام الله يوم ٧ / ٥ / ٢٠١٧ الس���اعة التاس���عة صباحا للنظر 
ف���ي الدعوى المدني���ة رقم ١٨٣٤ / 2014، التي اقامها عليك المدعية ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية م.خ.م ج���وال / رام الله بواس���طة وكيله المحام���ي رمزي عفان���ة /  رام الله بدعوى 

وموضوعها المطالبة بمبلغ ٢٥٣٦ شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: ..
 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة )٦٢( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )٢( لسنة 

٢٠٠١. واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 1420 / 201٥ مدني
التاريخ: 21 / ٣ / 2017

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ١٤٢٠ / ٢٠١٥ 
الى المدعى عليه: يوسف محمد محمود عبد القادر سويدان - نابلس ومجهول محل االقامة.

يقتض���ى حض���ورك الى محكمة صلح رام الله يوم ٨ / ٥ / ٢٠١٧ الس���اعة التاس���عة صباحا للنظر 
ف���ي الدع���وى المدنية رقم ١٤٢٠ / ٢٠١٥، الت���ي اقامها عليك المدعية ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية م.خ.م ج���وال / رام الله بواس���طة وكيله���ا المحامي رمزي عفان���ة /  رام الله بدعوى 

وموضوعها المطالبة بمبلغ ٥٩١٦ شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: ..
 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة )٦٢( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )٢( لسنة 

٢٠٠١. واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل
اخطار عدلي بعزل وكيل

بواسطة كاتب عدل الخليل المحترم

عدل رقم 217٩ / 2017
المخطرة: سامية محمد ابراهيم نظير زلوم حاملة هوية رقم ٩٦١٠٥٤٥٦٦، والمعروفة قبل الزواج 
باسم س���امية محمد ابراهيم نظير المحتسب اردنية الجنس���ية حاملة رقم وطني اردني رقم 

)9712037373 و( / الخليل - عين سارة - بجانب شركة جوال.
المخطر اليه: امجد محمد ابراهيم نظير المحتس���ب حامل رقم وطني اردني رقم )٩٨٠١٠٤٤٥٢٦ 
ذ( مقيم س���ابقا ف���ي األردن / ومقيم حاليا في الس���عودية ومجهول مح���ل االقامة حاليا في 
الس���عودية، وبناء على قرار سعادة رئيس محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٧ 

والمتضمن بتبليغك مباشرة بالنشر بالجريدة فإنني اخطرك بما يلي:
موضوع االخطار: عزل وكيل عن وكالة عامة مطلقة

حيث انني قمت بتوكيل المخطر اليه وكالة عامة مطلقة تحمل رقم )٢٠٨٩ / ٢٠٠٩( عدل الخليل 
بتاريخ 16 / ٤ / ٢٠٠٩ وحيث انني ارغب في عزل المخطر اليه نهائيا عن هذه الوكالة لذا فإنني 
اخطرك بالتوقف فورا عن اس���تخدام واستعمال هذه الوكالة بكل تفاصيلها وكل ما ورد فيها 
وعدم القيام بأي تصرف فيما يتعلق بحقي فيها اعتبارا من تاريخ نش���ر هذا االخطار واعلمك 
ب���أن أي تصرف قد تقوم به بعد تبلغك هذا االخطار بالنش���ر يع���د باطال والغيا وبعكس ذلك 
فانني احملك كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك، وعليه التمس من حضرة كاتب 

العدل المحترم بنشر هذا االخطار وتبليغه للمخطر اليه حسب االصول.
هذا مع االحترام،

تحريرا في ١٩ / ٤ / ٢٠١٧
المخطرة
سامية »محمد إبراهيم« نظير زلوم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 11٥٥ / 201٥ مدني
التاريخ: 11 / 4 / 2017

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ١١٥٥ / ٢٠١٥

الى المدعى عليه: احمد حسني عمران - رام الله ومجهول محل االقامة.
يقتض���ى حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم ١٤ / ٥ / ٢٠١٧ الس���اعة التاس���عة صباحا للنظر 
في الدع���وى المدنية رق���م ١١٥٥ / ٢٠١٥، التي اقامها عليك المدعية ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية م.خ.م ج���وال / رام الله بواس���طة وكيله المحام���ي رمزي عفان���ة /  رام الله بدعوى 

وموضوعها المطالبة بمبلغ ٢٦٣٤ شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: ..
 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة )٦٢( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )٢( لسنة 

٢٠٠١. واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2٩٦0 / 201٦ مدني
التاريخ: 10 / 4 / 2017

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ٢٩٦٠ / ٢٠١٦ 
المدعى عليه: خالد حمزة محمد البغدادي - رام الله ومجهول محل االقامة.

يقتضى حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧ الس���اعة التاس���عة صباحا للنظر 
في الدع���وى المدنية رقم ٢٩٦٠ / ٢٠١٦، التي اقامها عليك المدعية ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية م.خ.م / رام الله بواسطة وكيله المحامي رمزي عفانة /  رام الله بدعوى وموضوعها 

المطالبة بمبلغ ٤٠٨٧ شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: ..
 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 
الصح���ف المحلية عمال بالم���ادة )٦٢( من قانون اصول المحاكمات المدني���ة والتجارية رقم )٢( 
لس���نة ٢٠٠١. واذا لم تحضر او ترس���ل وكيال عنك س���وف يتم الس���ير في الدعوى وفق احكام 

القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2٩7٣ / 201٦ مدني
التاريخ: 10 / 4 / 2017

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ٢٩٧٣ / ٢٠١٦ 

المدعى عليه: بهجت عيسى محمد سميرات - رام الله ومجهول محل االقامة.
يقتض���ى حضورك ال���ى محكمة صلح رام الله يوم ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧ الس���اعة التاس���عة صباحا للنظر 
ف���ي الدع���وى المدنية رقم ٢٩٧٣ / ٢٠١٦، الت���ي اقامها عليك المدعية ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية م.خ.م / رام الله بواس���طة وكيلها المحامي رمزي عفانة /  رام الله بدعوى وموضوعها 

المطالبة بمبلغ ٢٧٥٩ شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: ..
 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنش���ر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة )٦٢( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )٢( لس���نة 

٢٠٠١. واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2٩٣1 / 201٦ مدني
التاريخ: 20 / ٣ / 2017

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ٢٩٣١ / ٢٠١٦ 

الى المدعى عليه: مصطفى عوض مصطفى العفيفي - رام الله ومجهول محل االقامة.
يقتض���ى حضورك ال���ى محكمة صلح رام الله يوم ٤ / ٥ / ٢٠١٧ الس���اعة التاس���عة صباحا للنظر 
ف���ي الدعوى المدنية رق���م ٢٩٣١ / 2016، التي اقامها عليك المدعية ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية م.خ.م ج���وال / رام الله بواس���طة وكيله المحام���ي رمزي عفان���ة /  رام الله بدعوى 

وموضوعها المطالبة بمبلغ ٦٥٣ شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: ..
 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة )٦٢( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )٢( لسنة 

٢٠٠١. واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

 دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية قلقيلية
التاريخ: ٣ / 4 / 2017
الرقم: 11٣٩ / 2017

تبليغ اخطار تنفيذي بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية
الى المحكوم عليه س���امر عدنان يوس���ف عودة - قلقيلية - حبلة - قرب ديوان عودة، ومقيم خارج 
الب���الد حاليا، اعلمك ان المحكوم له يوس���ف يوس���ف محمود غرابة - قلقيلية ق���د طرح للتنفيذ 
ل���دى دائرة تنفيذ قلقيلية ش���يك مس���تحق االداء ويحمل توقيعك بقيم���ة )٣٨٠٠( ثالثة االف 
وثمانمائة ش���يكل اس���رائيلي باالضافة الى الرسوم والمصاريف وقد س���جلت لدى دائرة تنفيذ 
قلقيلية تحت الرقم ١١٣٩ / ٢٠١٧، لذا فإنه ينبغي عليك او من تنيب مراجعة دائرة تنفيذ قلقيلية 
لتسوية دينك او البداء اعتراضك خالل اسبوعين من تاريخ تبلغك االشعار، واال سيصار الى اتخاذ 

االجراءات التنفيذية بحقك وذلك حسب االصول والقانون.
تحريرا في ٣ / ٤ / ٢٠١٧

مأمور تنفيذ قلقيلية

دولة فلسطين
السلطة القضائية

الرقم: 7٣٣ / 2011
التاريخ: ٩ / 4 / 2017

مذكرة دعوى 
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية الحقوقية رقم )٧٣٣ / ٢٠١١(
الى المدعى عليهم: ورثة المرحومة الئقة عزات بدوي ارملة المرحوم عدنان احمد محمود بدوي.

يقتض���ى حضوركم الى هذه المحكمة يوم ١٨ / ٥ / ٢٠١٧ الس���اعة الثامنة صباحًا للنظر بالدعوى 
الحقوقية رقم ٧٣٣ / ٢٠١١  التي اقامتها عليكم سميرة احمد محمد قوزح وصديقة احمد محمود 
بدوي بواس���طة وكيلهما المحامي حس���ام فت���وح و/او عمر فتوح - نابل���س وموضوعها: المطالبة 
بحصص ارثية ويمكنكم���ا الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى عمال بالمادة 
)٦٢( م���ن قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )٢( لس���نة ٢٠٠١ فإنه يقتضى عليكما 
تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغكما النشر واذا لم تحضرا او ترسال 

وكيال عنكما تجري محاكمتكما حضوريا.
رئيس قلم محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: ٥٦٨ / 201٥ مدني
التاريخ: ٩ / 4 / 2017

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ٥٦٨ / ٢٠١٥ 

الى المدعى عليه: شركة ماك شين بورجر للمطاعم - رام الله ومجهول محل االقامة.
يقتضى حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم ١٥ / ٥ / ٢٠١٧ الس���اعة التاس���عة صباحا للنظر 
ف���ي الدعوى المدنية رق���م ٥٦٨ / ٢٠١٥، التي اقامها عليك المدعية ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلسطينية / رام الله بواسطة وكيله المحامي رمزي عفانة /  رام الله بدعوى وموضوعها المطالبة 

بمبلغ ٧٥٣٦ شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: ..
 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة )٦٢( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )٢( لسنة 

٢٠٠١. واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح قلقيلية
الرقم: ٥44 / 201٥ حقوق
التاريخ: 1٥ / ٣ / 2017

مذكرة دعوى بالنشر
خاصة بالمدعى عليه صادرة عن محكمة صلح قلقيلية

بالدعوى رقم )٥٤٤ / ٢٠١٥( 
الى المدعى عليه: سمير رجب محمد السوقي من قلقيلية سابقا ومجهول محل االقامة حاليا.

يقتض���ى حضورك الى محكمة صلح قلقيلية بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠١٧ الس���اعة الثامنة صباحا، للنظر 
في القضية الحقوقية رقم ٥٤٤ / ٢٠١٥ لغايات ابداء موقفك فيما اذا كنت ترغب بش���راء حصص 
المدع���ي جمال حس���ن محمد داود في قطع���ة االرض رقم ٦٤ من الحوض رق���م ٧٥٧١ موقع امرج 
الزيتونات من ضمن اراضي قلقيلية وهي على الش���يوع ام ال، ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة 
واالطالع عل���ى تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة )٦٢( من قان���ون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم )٢( لس���نة ٢٠٠١ فإنه يقتضى عليك الحضور إلى المحكمة واذا لم تحضر او ترسل 

وكيال عنك يجري بحقك المقتضى القانوني وقد جرى تبليغك بالنشر حسب االصول.
تحريرا في ١٠ / ٤ / ٢٠١٧

رئيس قلم حقوق محكمة صلح قلقيلية
اياس باكير

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم
دعوى الرقم 107 / 2017 حقوق صلح طولكرم
التاريخ: 2٨ / ٣ / 2017

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية رقم )١٠٧ / ٢٠١٧( 

لتبليغ المدعى عليه بالنشر
الى المدعى عليه : جعفر محمود مصطفى حمدان بصفته الش���خصية وبصفته من باالضافة الى 
باقي تركة المرحوم والدهم محمود مصطفى يوسف حمدان من بلعا ومجهول محل االقامة حاليا، 
يقتضى عليك الحضور الى محكمة صلح طولكرم يوم ٧ / ٥ / ٢٠١٧ الساعة التاسعة صباحا للنظر 
في الدعوى الحقوقية رقم ١٠٧ / ٢٠١٧ والتي اقامها عليك المدعي سنيه محمود مصطفى ابراهيم 
بصفته الش���خصية وبصفت���ه من باالضافة الى باق���ي تركة المرحوم والده���م محمود مصطفى 

يوسف حمدان بواسطة وكيله المحامي نصر بلعاوي.
وموضوعها: منع معارضة بحصص ارثية بعقار قيمته ستة االف دنيار اردني

يمكنك الحضور الى قلم المحكمة ش���خصيا او ارس���ال وكيال عنك لالطالع على تفاصيل الدعوى 
وعم���ال بأحكام المادة رقم ٦٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رقم ٢ لس���نة 
٢٠٠١ يقتض���ى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك بالنش���ر 

وبخالف ذلك تجري محاكمتك حضوريا.
مع االحترام

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
محمود سالمة

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 1٥7 / 2017 مدني
التاريخ: 12 / 4 / 2017

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ١٥٧ / ٢٠١٧
الى المدعى عليهم: ١- س���مير مصطفى خميس قرط ٢- راض���ي مصطفى خميس قرط ٣- ماجدة 
عبد المنعم خميس قرط ٤- س���وزان ربحي فالح ابو خليل ٥- ربح���ي فالح ربحي ابو خليل - بيتونيا 

وجميعهم مجهولين محل االقامة.
يقتضى حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم ١٠ / ٥ / ٢٠١٧ الس���اعة التاس���عة صباحا للنظر في 
الدع���وى المدنية رق���م ١٥٧ / ٢٠١٧، التي اقامها عليكم المدعي خميس عبد المنعم خميس قرط / 
رام الله بواس���طة وكيله المحامي ليث الدحلة /  رام الله بدعوى وموضوعها قسمة مال غير منقول 

وازالة شيوع وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: ..
 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنش���ر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة )٦٢( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )٢( لس���نة 

٢٠٠١. واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح بيت لحم
الرقم: ٣٩ / 2017 
التاريخ: 10 / 4 / 2017

تبليغ بالنشر
في القضية الحقوقية رقم ٣٩ / ٢٠١٧ صلح بيت لحم 

الى المدعى عليهما: ١ - ش���ركة اس���تونلي للرخام والشايش المس���اهمة الخصوصية المحدودة 
بواسطة من يمثلها قانونا بيت فجار - بجانب المسجد االحمر.

٢ - أمين محمد علي امين طقاطقة / بيت فجار - بجانب المسجد االحمر.
يقتضى حضورك الى محكمة صلح بيت لحم يوم االثنين الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٧ الساعة ٩:٠٠ صباحا 
للنظر في القضية المدنية المذكورة اعاله والتي اقامتها ضدك كاس���ترو س���ميح الياس مكركر - 
بيت جاال - ش���ارع الصرار وكيلها المحامي جورج صابات وموضوعه���ا: مطالبة بمبلغ قدره )٨٠٦٢( 
شيكل، وعمال بأحكام المادة ٦٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواسطة 
النشر او ارسال محام عنكم، ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة 

صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا.
وعلي���ه وتنفيذا لقرار س���عادة قاضي محكمة صل���ح بيت لحم الصادر بتاري���خ ١٠ / ٤ / ٢٠١٧ في 
الدع���وى المذك���ورة اعاله المتضمن تبليغك ف���ي احدى الصحف المحلية جرى تبليغك حس���ب 

االصول والقانون.
فداء اللحام
رئيس قلم الحقوق / محكمة بيت لحم

في تقرير هو الثاني من نوعه

"مدار": القوانين اإلسرائيلية تجّسد استفحال التطرف 
في إسرائيل واستهداف الشعب الفلسطيني

رام الله – "األيام": أبرز تقرير للمركز 
اإلســـرائيلية  للدراسات  الفلســـطيني 
"مدار"، نشـــرت معطياتـــه، خالل ندوة 
نظمهـــا بمقـــره فـــي رام اللـــه، أمس، 
تصاعد حالة التطرف المســـتفحل في 
رأس الهرم السياســـي اإلسرائيلي، بما 
يشمل ليس قرارات المؤسسة الحاكمة، 
بل والقوانين الصادرة عن "الكنيست"، 
في  الفلسطيني  الشـــعب  وتستهدف 

مختلف المجاالت.
الثاني  التقريـــر، الذي يعتبـــر  وأبرز 
مـــن نوعه، ويتنـــاول "ســـجل القوانين 
في  لالســـتيطان"  والداعمة  العنصرية 
اطار دورة الكنيســـت الحالية الـ )20(، 
وتغطي الدورة الصيفية 2015، والدورة 
األحـــزاب  تســـابق   ،2017 الشـــتوية 
والحكومـــة اإلســـرائيلية بشـــكل عام، 
على طرح قوانين عنصرية تســـتهدف 
الفلســـطيني على كامل أرض  التواجد 

فلسطين التاريخية.
ولفـــت الباحـــث برهـــوم جرايســـي، 
الذي أعد التقريـــر، وهو حصيلة تعاون 
مشـــترك بين "مـــدار"، ودائرة شـــؤون 
المفاوضـــات في منظمـــة التحرير، إلى 
"أنه خالل الوالية البرلمانية الـ )17(، أي 
الفترة بين 2006 و2009، أقر الكنيست 
بالقراءة النهائية ســـتة قوانين، بينما 
أقر خالل الواليـــة البرلمانيـــة الـ )18( 
2009-2013، نهائيا ثمانية  الفترة  أي 
قوانيـــن، بينمـــا فـــي غضـــون عامين 
برلمانييـــن أقر الكنيســـت 24 قانونا"، 
مضيفا "إن كافة المؤشـــرات تدل على 
أن هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات 

حتى االنتخابات المقبلة".
وقـــال: 136 قانونا تـــم إدراجها على 
جدول أعمال الكنيست خالل عامين، 25 
قانونا أقرت بشـــكل نهائي، بخالف 15 

في مراحل التشريع.
وأضـــاف: الحظنا من رصـــد القوانين، 

تســـارعا كبيـــرا جـــدا ومنافســـة بين 
النواب، على طـــرح المزيد من القوانين 
لصالح االســـتيطان مباشـــرة، اذ يجري 
الحديـــث عـــن 37 قانونا مباشـــرا، من 
بينهـــا 30 قانونا تهـــدف إلى فرض ما 
على  اإلســـرائيلية"  "الســـيادة  يسمى 
المســـتوطنات، أو على الضفة ككل، من 
بينها ثالثـــة قوانين تم تجميدها بعد 
اقرارها بالقراءة التمهيدية، لتستبدل 
المســـمى  األراضـــي  نهـــب  بقانـــون 

"تسويات".
وتابع: استدعت الحكومة اإلسرائيلية 
بإيعاز من رئيســـها بنيامين نتنياهو، 
اســـتثنائية  جلسة  لعقد  الكنيســـت، 
خالل عطلـــة الربيع وصـــادف الخامس 
من نيســـان الحالي، كي يقـــر بالقراءة 
يســـتهدف  قانون  مشـــروع  النهائية 
فلســـطينيي الـ 48، في قضيـــة البناء، 
أو ما يســـمى "البنـــاء غيـــر المرخص" 
االضطراري، )...( ويهـــدد القانون آالف 
البيوت بتســـريع أوامر الهدم، دون أن 
تكون صالحية للمحكمـــة بوقفها، كما 
يفرض غرامات باهظة جدا على أصحاب 

هذه البيوت.
الشتوية  الدورة  وأردف: تزايدت في 
الطابـــع  ذات  القوانيـــن   ،2017-2016
االســـتبدادي والتنكيلي ضـــد كل من 
الحكومية  السياســـات  عـــن  يختلـــف 
ومع أجنـــدات االئتالف، وعلى رأســـها 
قانون حظر أذان المســـاجد، الذي أقره 
الفتا  التمهيدية،  بالقراءة  الكنيســـت 
بالمقابـــل عبر رصد مشـــاريع القوانين 
والتصويت عليها، "التواطؤ والمشاركة 
الفاعلة لكتلتي المعارضة أي "المعسكر 
الصهيوني" و"يوجد مستقبل" في هذه 

العملية".
وفي معـــرض تعقيبه علـــى التقرير، 
أثنى النائب عن "القائمة المشـــتركة" 
أســـامة الســـعدي، على التقرير واصفا 

إياه بـ "المهني".
وأوضـــح أن من ضمـــن القوانين التي 
تناولهـــا التقريـــر، 10 قوانين تتعلق 
باألســـرى وتشـــديد العقوبات عليهم، 
الفتا إلـــى أن الكم الكبير من مشـــاريع 
القوانين التي تطرح ضمن "الكنيست"، 
تعكس مدى سيطرة اليمين اإلسرائيلي 
على مقاليد األمور، وعدائه الشديد لكل 

ما هو فلسطيني.
الحالية ضربت  "الحكومـــة  أن  وبّيـــن 
الرقـــم القياســـي مـــن حيث تشـــريع 
القوانيـــن، ولـــم تتـــوان عـــن اعـــالن 
الـــدورة المقبلة دورة لفرض الســـيادة 
المحتلة،  المناطـــق  على  اإلســـرائيلية 
)ج("،  المصنفـــة  المناطـــق  وتحديـــدا 
مشـــيرا إلى أنه ال يوجد في "الكنيست" 
التوجهـــات  ويقـــاوم  يعـــارض  أحـــد 
ومشـــاريع القوانين العنصرية، ســـوى 

القائمة العربية، وحزب "ميرتس".
المشـــتركة  القائمـــة  أداء  وقـــال: 
مشـــرف، ونحن نناقـــش ونناضل، لكن 
النضـــال األساســـي يظـــل متمثال في 
النضال الشـــعبي الجماهيري، وإن كان 
البرلماني  للنضال  التأثير  هناك بعض 

والقضائي.
كما أشـــاد أمين عام حـــزب "التجمع 
الوطني" د. امطانس شـــحادة، بالتقرير، 
مشـــيرا إلـــى أهميـــة الموضـــوع الذي 
يتناوله، ورأى أن آلية عمل "الكنيست" 
ومشـــاريع القوانين التي تطرح، تجسد 
طبيعـــة التغير الجذري الذي تشـــهده 
اســـرائيل، لجهـــة تنامـــي التوجهات 

اليمينية المتطرفة فيها.
وقـــال: التحـــول الجـــدي فـــي الفكر 
والسياسة في اســـرائيل، ينعكس في 
القوانين ومقترحات القوانين، اذ تعمل 
اســـرائيل عبرها على فرض الحل الذي 

تريد بعيدا عن التفاوض.
وذكـــر أن الوضع االقليمـــي والدولي 
يشجع اســـرائيل على المضي قدما في 
خطوات، واجـــراءات، وتوجهات لم تكن 
تجـــرؤ على اإلقدام عليها في الســـابق، 
مثل "شرعنة" المستوطنات، واالستيالء 

على أراضي الضفة.
وأوضـــح أن آلية التشـــريع في الدولة 
العبرية، يجسد تحولها إلى نظام فاشي 
ديني، مبينا أنه ال توجد معارضة جدية 
في اســـرائيل، في ظل ســـيطرة الطابع 
والتوجهـــات اليمينيـــة علـــى مختلف 
مفاصـــل الدولـــة، بما يشـــمل القضاء، 

واإلعالم، والبرلمان، وغيرها.
وختـــم باإلشـــارة إلـــى أن الجمهـــور 
اإلسرائيلي ذاته في غالبيته يجنح إلى 
اليمين، بالتالي فإن األحزاب المختلفة 
تتنافس على طرح أفكار تتناســـب مع 

هذا األمر.

لقاء في البيرة يناقش فعاليات 
إحياء الذكرى الـ ٦٩ للنكبة

البيـــرة - "األيام": عقـــدت اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكـــرى النكبة، بمقر 
دائرة شـــؤون الالجئيـــن في مدينة البيـــرة، أمس، اجتماعًا؛ لمناقشـــة وإقرار 

فعاليات ونشاطات إحياء الذكرى الـ 69 للنكبة.
وشـــارك باالجتماع لجان العودة في المحافظـــات والمخيمات، وممثلو القوى 

الوطنية، واالتحادات والنقابات والمؤسسات المختلفة في الضفة الغربية.
وتناول االجتماع االستعدادات وبرامج الفعاليات في المحافظات.

وأوضح منســـق عام اللجنة الوطنية محمد عليان في كلمته أن الذكرى تأتي 
هذا العام مع مرور مائة عام على وعد بلفور المشـــؤوم، وفي ظل ما يتعرض له 
أبناء الشـــعب الفلسطيني من ســـلب لحقوقهم والمخاطر التي تواجههم في 

ظل إجراءات االحتالل التعسفية.
وأكد المشـــاركون في ختام االجتماع أن 15 أيار يومًا وطنيًا شـــاماًل، يشارك 

فيه أوسع عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني في الفعاليات المقامة.
ودعا المشاركون لجان المحافظات إلى عقد االجتماعات ووضع برامجها ليتم 
تضمينها البرنامج العام، وضرورة االنتهاء من البرنامج العام وإعالنه مع بداية 

شهر أيار.
وأكدوا ضرورة التنســـيق مع الوزارات والمؤسســـات المختلفـــة للتعاون مع 

اللجنة الوطنية إلنجاح برنامج الفعاليات.
كمـــا تم االتفاق علـــى أن تعقد اللجنة اجتماعًا لها، األســـبوع القادم؛ إلقرار 

برامج المحافظات والفعاليات المركزية والجغرافية والقطاعية.

جنين: حلقة دراسية بالقدس المفتوحة
حول تعزيز المشاركة السياسية 

جنيـــن - "األيام": نظمـــت المبادرة الفلســـطينية لتعميق الحـــوار العالمي 
والديمقراطية "مفتاح"، أمس، حلقة دراســـية في جامعـــة القدس المفتوحة 
لمنطقة جنين التعليمية حول "أهمية توفير البيئة الداعمة لمشاركة النساء 

والشباب في عملية صناعة القرار السياسي والمشاركة في الحياة العامة".
وقالت منســـقة "مفتـــاح" في جنين، فرحـــة أبو الهيجاء، إن هـــذه الحلقة نظمت 
ضمن مشـــروع "دعم المشاركة السياسية للمرأة في الحكم المحلي من خالل تعزيز 
."GIZ" المساواة بين الجنسين"، والذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة التعاون األلماني
وأشارت أبو الهيجاء، إلى أن الحلقة الدراسية استهدفت طلبة الجامعة وعددا 
من القيادات الشابة والنسوية، وتمحورت حول أهمية مشاركة الشباب والمرأة 
في الحياة السياســـية والعامة، وأهمية تعزيز المســـاواة ما بين الجنســـين، 

وتوعية الشباب بحقوقهم ودورهم السياسي.
واســـتعرض المشـــاركون اإلشـــكاليات والمعيقات التي تواجه الشباب في 
المشـــاركة وأهمية توفير بيئة داعمة لمشـــاركة الشـــباب والمرأة في عملية 

صناعة القرار السياسي.
وشارك في الحلقة الدراسية، د. سائد ربايعة، من جامعة القدس المفتوحة، وعضو 

الثـــوري لحركة فتح، وســـناء  المجلس 
بدوي، وحنان دلبح، العضوين السابقين 
في بلديـــة جنين، والمحامية ســـوزان 

جرار، وعدد من القيادات الشابة.
وأكد المشاركون ضرورة العمل الجاد 
من أجل تعزيز المشـــاركة السياســـية 
للمرأة والشباب وذلك من خالل التوعية 
بمفهوم المشـــاركة السياسية وإعطاء 
فرصـــة للشـــباب مـــن كال الجنســـين 

لممارسة حقوقهم السياسية.

"القدس المفتوحة" و"الزرقاء" تفتتحان مؤتمر 
المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

رام الله - "األيام": افتتحـــت جامعتا القدس المفتوحة 
والزرقـــاء األردنيـــة، أمـــس، المؤتمر العربـــي األول حول 
المســـؤولية المجتمعيـــة للجامعات العربيـــة، وذلك في 

أروقة جامعة الزرقاء باألردن.
وحضـــر االفتتاح وزير التعليم العالـــي والبحث العلمي 
األردني، عادل الطويســـي، ورئيس مجلـــس إدارة جامعة 
الزرقاء د. محمود أبو شـــعيرة، ورئيـــس جامعة الزرقاء د. 
محمـــود الوادي، ورئيـــس جامعة القـــدس المفتوحة، د. 
يونس عمرو، ورئيس اللجنة التحضيرية مدير فرع نابلس، 
د. يوسف ذياب عواد، ورئيس المؤتمر عميد كلية العلوم 
التربوية بجامعة الزرقاء، د. عمر همشري، ورئيس مجلس 

أمناء جامعة الزرقاء، د. راتب سعود.
وثّمن الطويسي هذه المبادرة المشتركة إليجاد اهتمام 
يسلط الضوء على فلسفات جديدة ال يمكن للجامعات أن 
تكون بعيدة عنها، معتبرًا المسؤولية المجتمعية من أبرز 

نقاط التحول للجامعات.
وقـــال: إن الجامعـــات المتفوقـــة في العالـــم اتجهت 
إلـــى ثالوث جديد هـــو التعلم بداًل مـــن التعليم، والبحث 
والتطوير واالبتكار، بداًل من البحث العلمي، والمســـؤولية 
المجتمعيـــة بداًل من خدمة المجتمع، وبدأ المخططون في 
الجامعات المتفوقة لوضع الرؤى واإلســـتراتيجيات التي 
تحقق المهـــام الجديدة للقرن الحادي والعشـــرين، ومن 
هنا يأتي عقد هذا المؤتمر في جامعة الزرقاء، لمناقشـــة 
موضوع المســـؤولية المجتمعية فـــي الجامعات العربية 

وسبل تطويرها.
مـــن جهته، قـــال عمـــرو: إن "القـــدس المفتوحة" هي 
الحاضنة والمبادرة إلى هذا االهتمام المسؤول، الفتًا إلى 
أن الجامعة مأسســـت عملها ضمن هـــذا االهتمام، ناقاًل 
تحيـــات القيادة الفلســـطينية برئاســـة الرئيس محمود 

عباس لهذا البلد العربي األصيل قيادة وحكومة وشعبًا.
وأضاف: انطالقًا من أهمية الشراكة في تأطير المسؤولية 
المجتمعية للجامعـــات وتعزيزها، عقدت جامعتا القدس 
المفتوحة والزرقاء اتفاقية تعاون جســـدت هذا المؤتمر، 
وهو مؤتمر علمي عربي يتناول المســـؤولية المجتمعية 
للجامعات، إدراكًا منهما لما يمكن أن تلعبه الجامعات من 
دور بارز في تشـــخيص المشكالت المجتمعية واإلسهام 
الفاعل بالتغلب عليها، خاصة أن للجامعات دورًا رئيســـًا 
في ذلك بحكم الخبـــرات والكفاءات لديها، عدا احتوائها 
عناصر بشرية مدربة من مختلف االختصاصات والشرائح 
والتوزيـــع الجغرافي، وهذا يعد بمنزلـــة نقاط قوة تمكن 
الجامعات من االســـتمرار فـــي تعميم الخبرة وتوســـيع 
انتشـــارها ضمن منهجية علمية قائمة على خطة محددة 

زمانيًا ومكانيًا.
وبّين أن "القدس المفتوحة" ســـعت منذ نشـــأتها إلى 
تحقيق مبدأ العدالة في التعليم، وأرست ضمن فلسفتها 
إتاحة المجال لكل راغب فيه أبد الحياة، "وهي بذلك تعزز 
استثمار الوقت في أمور مهمة بداًل من أن يستسلم الناس 

للفراغ القاتل، المســـبب الرئيـــس للكثير من المعضالت 
والمشكالت المجتمعية".

بـــدوره، أشـــاد الـــوادي بالمؤتمـــر وبـــدوره الفاعل في 
إثراء العمـــل األكاديمي العربي ضمن هـــذا االختصاص 
واالســـتحقاق المنشودين، وقال: ســـيقدم المؤتمر 105 
باحثيـــن في 5 جلســـات على مدار يوميـــن كاملين ضمن 
محاور المؤتمر واهتماماته، مشـــيرًا إلى أن جامعة الزرقاء 
تجســـد الوحدة العربية منذ إنشـــائها فـــي العام 1994 
لتكون منـــارة المفكريـــن والعلماء العـــرب والعالميين، 
وضمت 14 كليـــة وثالث عمـــادات و45 تخصصًا من أجل 
التغيير نحـــو األفضل وتحقيق المســـتحيل وإضاءة كل 

طريق مظلم ومغلق.
ولفـــت إلى أن المؤسســـات التـــي تتبنى المســـؤولية 
المجتمعيـــة تحقـــق ازدهـــارًا ونمـــوًا أكبـــر بكثيـــر من 

المؤسسات التي ال تتبنى المسؤولية المجتمعية.
أما همشـــري فقـــال: إن جامعة الزرقاء هـــي جامعة كل 
العرب وإنه لشـــرف لنا أن نلتقي كباحثين عرب لنتداول 
األفكار حول المســـؤولية االجتماعية للجامعات العربية، 
وأضاف: تعـــد الجامعـــات العمود الفقـــري للمجتمعات 
ويتوقف نجاح المجتمعات على مستوى تقدم المخرجات 
فيها ودرجة تفاعلها مع المجتمع وأصبحت الجامعات أحد 
أهم معايير تقييم المجتمعات، وهي تســـتمد وجودها 

وأهدافها من المجتمع ذاته.
وأوضـــح أن الجامعات تقدم خدمات علمية تســـهم في 
تطويـــر المجتمع وتنميته وتنشـــر الوعي لـــدى الطلبة 
حـــول قضايا المجتمـــع واتجاهاته وتطور إســـتراتيجية 
واضحة المعالم للمســـؤولية المجتمعية، ليس على بيئة 
المسؤولية المجتمعية الخارجية بل الداخلية، بغرس قيم 

المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.
ونوه إلـــى أن المؤتمر يهدف لتعزيز التعاون في مجال 
تعليم المسؤولية المجتمعية بين الجامعتين وجامعات 
الـــدول العربية، وتفعيل مســـؤولية الجامعـــات العربية 
وتقديـــم مبـــادرات حـــول المســـؤولية المجتمعية في 

الجامعات العربية.
وذكر عـــواد أن عقـــد المؤتمر هو إنجاز عربي مســـؤول 
مجتمعيـــًا، يتيـــح المجال لتوســـيع االهتمامـــات ووضع 
التشريعات المناسبة نحو مســـتقبل واعد يبشر بتنامي 
المســـؤولية المجتمعية ثقافة وممارســـة، وقـــال: قلما 
حظي موضوع جدير باالعتبـــار والتأثير قدر ما بلغت إليه 
المسؤولية المجتمعية، ال سيما أن المشكالت التي باتت 
تعصف بالمجتمعات تقحم الجميع بتحمل مسؤولياتهم 
في تشخيص المشكالت المجتمعية وبناء إستراتيجيات 

فاعلة للتغلب عليها.
وفي ختـــام الجلســـة االفتتاحية، تم تكريـــم عدد من 
المســـاهمين في إنجاح المؤتمر وعلى رأسهم الطويسي 
ومحمد السميران محافظ الزرقاء، والعميد محمد أبو جسار 

مدير دفاع مدني الزرقاء، وعمرو.


