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تنوية
في اعالن صادر عن دائرة تس���جيل اراضي محافظة طولكرم في معاملة بيع رقم 1133/ج/2017 
المنش���ور في جريدة االيام بتاريخ 2017/09/27 العدد 7797 لقد ورد خطا ان قطعة االرض تقع 

ضمن أراضي ذنابة والصحيح هو أراضي عنبتا لذا اقتضى التنويه.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2016/705 مدني 
التاريخ: 2017/9/11

إعالن تبليغ حكم
بالنشر صادر عن محكمة صلح رام الله
إلى المدعى عليه: سليمان محمد عبد المعطي فيالة ومجهول محل اإلقامة.

أود إعالم���ك بأن محكمة صلح رام الله أص���درت ضدك حكم في القضية المدنية رقم  2016/705 
والمقام���ة عليك من المدعي���ة مصلحة مياه محافظة الق���دس لمنطقة رام الل���ه والبيرة/ رام الله 

بواسطة وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله وهذا نصه:

الحكم
الصادر عن محكمة صل���ح رام الله بصفتها الحقوقية والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار األحكام 

باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة : القاضي السيد فاتح حمارشة

الكاتب: أديب الريماوي.
المدعية: مصلحة مياه محافظة القدس رام الله.

وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله.
المدعى عليه: سليمان محمد عبد المعطي فيالة/ رام الله مقابل محافظة رام الله والبيرة.

موضوع الدعوى: مطالبة بمبلغ 10184 شيقاًل.

وقائع الدعوى
بتاريخ 2016/3/7م تقدمت الجهة المدعية بواس���طة وكيلها بالئحة دعوى لدى محكمة صلح رام 

الله سجلت تحت الرقم 2016/705 وأهم ما جاء فيها:
1. المدعية مصلحة مياه محافظة القدس المنظمة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1966.

2. المدعى عليه هو أحد المشتركين لدى الجهة المدعية بموجب االشتراك رقم 16/635/000.
3. وفقًا للكشف المالي المتعلق باستهالك المدعى عليه للمياه فقد كان يترصد في ذمة المدعى 
عليه حتى تاريخ 2006/5/7 مبلغًا وقدره 4544 شيقل وذلك حسبما هو مبين في الكشف المرفق 

والصادر عن المدعية بتاريخ 2015/10/19 والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من الئحة الدعوى.
4. بسبب تخلف المدعى عليه عن تسديد قيمة االستهالك فقد قررت المدعية وقف خدمة الماء 
وت���م نزع العداد المنوه إليه بتاريخ 2006/5/7، ورغمًا عن ذلك فإنه وحس���بما هو مبين في تقرير 
الكشف المرفق، فقد تم فك سدة الماسورة، ثم تم شبك وصلة غير قانونية مكان العداد المنزوع.
5. قيمة المياه التي تم اس���تهالكها بطريق غير مشروع منذ تاريخ نزع العداد بتاريخ 2006/5/7 
وحتى 2008/6/24  تبلغ مبلغ 5040 ش���يقل إضافة إلى مبلغ 600 ش���يقل بدل أجرة عمل وأثمان 
قطع ورس���وم ليصبح مجموع كامل المبلغ المس���تحق للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ 10184 

شيقل.
6. طالبت المدعية المدعى عليه بتس���ديد ما هو مس���تحق في ذمته، إال انه تمنع عن ذلك دونما 

مبرر أو مسوغ قانوني.
وفي النتيجة التمس���ت الجهة المدعية الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به والبالغ 
10184 ش���يقل مع إلزامه بالرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

اإلجراءات
بالمحاكم���ة الجاري���ة علنًا وفي جلس���ة 2017/1/31 قررت المحكمة إج���راء محاكمة المدعى عليه 
حضوريًا، وفي ذات الجلس���ة كرر وكيل الجهة المدعية الئح���ة الدعوى، وقدم بينته التي تمثلت 
بالمبرز م/1 وهو اتفاقية اشتراك المياه مرفق به طلب ايصال مياه، والمبرز م/2 وهو كشف حساب، 
والمب���رز م/3 وهو تقرير مخالفة، والمبرز م/4 وهو فاتورة نزع عداد، وفي جلس���ة 2017/3/14 قدم 
وكيل المدعية باقي بينته التي تمثلت بشهادة الشاهد ابراهيم ابو طه، ثم ختم وكيل المدعية 
بينته وترافع ملتمسًا الحكم حسب ما جاء في الئحة الدعوى، وفي ذات الجلسة اختتمت إجراءات 

المحاكمة بتالوة الحكم التالي علنًا.

المحكمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى تجد المحكمة أنه ثبت لها الوقائع التالية:

1. المدعى عليه كان متعاقدًا مع الجهة المدعية على تزويده بخدمة المياه ثم أخذ المياه بطريقة 
غير مش���روعة من الجهة المدعية األمر ال���ذي يتبين للمحكمة من المب���رز م/1 المتمثل اتفاقية 
اش���تراك بالمياه والمبرز م/3 المتمثل بتقرير مخالفة وش���هادة الش���اهد ابراهيم ابو طه بجلسة 

2016/3/14 التي يتبين منها أن المدعى عليه كان يستهلك المياه بطريقة غير مشروعة.
2. قيم���ة الدين المس���تحق في ذمة المدعى علي���ه نتيجة العقد ونتيجة المياه المس���روقة هي 
10084 ش���يقل كما يتبين للمحكمة من المبرز م/2 المتمثل بكش���ف حساب المبرز م/3 المتمثل 
بتقرير المخالفة وش���هادة الشاهد ابراهيم ابو طه بجلسة 2016/3/14 التي يتبين منها أن قيمة 
المياه المستهلكة بطريقة غير مشروعة هي 5040 شيقل مضاف إليها 500 شيقل أجرة الطاقم 

الفني الذي عمل على إزالة المخالفة.
وبتطبي���ق حك���م القانون على الوقائع س���ابقة الذكر ولما كان العقد بوصف���ه مصدرًا من مصادر 
االلت���زام يرتب التزام���ات متقابلة في ذمة طرفيه لم���ا أنبأت عنه المادة 103 م���ن مجلة األحكام 
العدلي���ة، ولما كانت طبيعة العقد محل الدعوى ترتب في ذم���ة الجهة المدعية التزامها بتزويد 
الجهة المدعى عليها بخدمة المياه، وفي حين أن االلتزام المترتب في ذمة الجهة المدعى عليها 
ه���و دفع مبلغ مالي مقابل الت���زام الجهة المدعية المذكور، وحيث تبين للمحكمة، مما س���بق، أن 
الجه���ة المدعى عليها لم تعمل على تنفيذ التزاماته���ا التعاقدية وفقًا لمقتضى العقد، وحيث 
أن القانون أجاز للمتعاق���د مطالبة المتعاقد اآلخر بتنفيذ االلتزامات الناتجة عن العقد والمترتبة 
ف���ي ذمته، وحي���ث أن األصل تنفيذ االلتزامات الناش���ئة عن العقد، وحي���ث أن االلتزام المترتب 
ف���ي ذمة الجهة المدعى عليه���ا المتمثل بالمقابل المالي ممكن���ًا، وألن الجهة المدعى عليها لم 
تقم بتنفيذه وفقًا لمقتضى العق���د، لذلك تجد المحكمة أن الجهة المدعى عليها مدينة للجهة 

المدعية بأثمان المياه.
وتج���د المحكمة أن المدعى عليه أخذ المياه من الجهة المدعية بطريقة غير مش���روعة وحيث أن 
ذل���ك يدخل في مفهوم الفعل الضار كأحد مصادر االلت���زام وتجد المحكمة توافر عناصر الفعل 
الض���ار المتمثلة بالفع���ل والضرر والعالقة الس���ببية بينهما وذلك ألن أخذ المي���اه بطريقة غير 
مش���روعة من قبل المدعى عليه قد أضرت مباشرة بالجهة المدعية وسببت لها خسائر مادية وفقًا 

لما يتبين للمحكمة من تقرير المخالفة سابق الذكر.
وتجد المحكم���ة وبالرجوع إلى المادة 42 من قانون المخالف���ات المدنية الباحثة في التجاوز على 
المال غي���ر المنقول أنه يجوز للجهة المدعية الحصول عل���ى النصفة العادلة كتعويض لها عن 

الضرر الذي تسبب به المدعى عليه نتيجة فعل السرقة.
وباالستناد إلى ما سبق وحيث ان قيمة المياه المأخوذة بطريقة غير مشروعة والمستحقة في ذمة 
المدعى عليه نتيجة العقد وفقًا لما يتضح للمحكمة من البينات سابقة الذكر هي 10084 شيقل 

لذلك تجد المحكمة أن المدعى عليه مدين للجهة المدعية بالمبلغ المذكور.
وأما فيما يتعلق بالفائدة القانونية وحيث أنه ال يحكم بها إاّل إذا نص القانون أو العقد على ذلك 

األمر غير المتوفر في هذه الدعوى لذلك تجد المحكمة أنه ال مسوغ قانوني للحكم بها.
وبناء على ما تقدم

تقرر المحكمة إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 10084 ش���يكل للجهة المدعية مع تضمين 
الجهة المدعى عليها الرس���وم والمصاريف بنس���بة المبلغ المحكوم به و50 دينارًا أتعاب محاماة 

ورد المطالبة بالفائدة القانونية.
حكمًا صدر وتلي علنًا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم 2017/3/14.

وعماًل بأح���كام المادة 193 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 يجوز لك تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يومًا، من تاريخ تبليغك بالنشر وبعكس ذلك 

يصار باإلجراءات وفق أحكام القانون
مع االحترام

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2016/641
التاريخ: 2016/6/21

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية 2017/641

إلى المدعى عليه: ناجح محمد موس���ى عبد المنعم مرار وهو من الخليل سابقًا ومجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم األحد 2017/10/29 الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا في القضية الحقوقي���ة المذكورة أعاله والتي أقامتها ضدك المدعية ش���ركة االتصاالت 
الفلس���طينية "بالت���ل" )م.ع.م( وكيلها المحامي فادي العملة و/ أو معن ش���بانة والتي موضوعها 

المطالبة بمبلغ 804,83 شيكل.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 
النش���ر 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
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2017/593
التاريخ: 2017/6/14

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية 2017/593

إلى المدعى عليه: يوسف احمد محمود ارزيقات وهو من الخليل سابقًا ومجهول محل اإلقامة 
حاليًا.

يقتضى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم االثنين 2017/10/2 الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا في القضية الحقوقي���ة المذكورة أعاله والتي أقامتها ضدك المدعية ش���ركة االتصاالت 
الفلس���طينية "بالتل" )م.ع.م( وكيلها المحامي معن ش���بانة و/أو ف���ادي العملة والتي موضوعها 

المطالبة بمبلغ وقدره ثمانمائة واربع وستون شيكل وخمس وثمانون اغورة فقط ال غير.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 
النش���ر 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
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2017/535
التاريخ: 2017/6/21

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية 2017/535

إلى المدعى عليه: احمد محمد احمد عمرو وهو من الخليل سابقًا ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم األحد 2017/10/29 الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا في القضية الحقوقي���ة المذكورة أعاله والتي أقامتها ضدك المدعية ش���ركة االتصاالت 
الفلس���طينية "بالتل" )م.ع.م( وكيلها المحامي معن ش���بانة و/أو ف���ادي العملة والتي موضوعها 

المطالبة بمبلغ وقدره ثمانمائة شيكل وست وستون اغورة فقط ال غير.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 
النش���ر 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
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2017/529
التاريخ: 2017/7/6

تبليغ بالنشر الئحة دعوى وموعد جلسة
في الدعوى الحقوقية 2017/529

إلى المدعى عليه: شريف عمر توفيق اقنيبي وهو من الخليل سابقًا ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم 2017/10/12 الساعة التاسعة صباحًا في 
القضية الحقوقية المذكورة أعاله والتي أقامتها ضدك المدعية ش���ركة االتصاالت الفلسطينية 
"بالتل" )م.ع.م( وكيلها المحامي معن ش���بانة و/أو فادي العمل���ة والتي موضوعها المطالبة بمبلغ 

2883 شيكل و51 أغورة.
وعم���اًل بأح���كام المادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوج���ب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغ���ك هذا اإلعالن 
بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 

من قلم محكمة صلح الخليل وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
محمد ابراهيم طميزي
نائب رئيس قلم حقوق مكلف محكمة صلح الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2017/521
التاريخ: 2017/6/21

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية 2017/521

إلى المدعى عليه: عامر محمد عبد العزيز عدوان وهو من الخليل سابقًا ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم األحد 2017/10/29 الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا في القضية الحقوقي���ة المذكورة أعاله والتي أقامتها ضدك المدعية ش���ركة االتصاالت 
الفلس���طينية "بالتل" )م.ع.م( وكيلها المحامي معن ش���بانة و/أو ف���ادي العملة والتي موضوعها 

المطالبة بمبلغ وقدره الف ومائة وخمس وسبعون شيكل وخمسة عشر اغورة فقط ال غير.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 
النش���ر 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
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2016/518
التاريخ: 2017/6/21

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية 2016/518

إل���ى المدعى عليه: فض���ل عبد الفتاح طه غيث وهو من الخليل س���ابقًا ومجهول محل اإلقامة 
حاليًا.

يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم األحد 2017/10/29 الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا في القضية الحقوقي���ة المذكورة أعاله والتي أقامتها ضدك المدعية ش���ركة االتصاالت 
الفلس���طينية "بالتل" )م.ع.م( وكيلها المحامي معن ش���بانة و/أو ف���ادي العملة والتي موضوعها 

المطالبة بمبلغ وقدره الف ومئتان وثمان وسبعون شيكل وسبع وخمسون أغورة فقط ال غير.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 
النش���ر 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
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2017/168
التاريخ: 2017/6/21

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية 2017/168

إلى المدعى عليه: امير منير بدوي كرامه وهو من الخليل سابقًا ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم األحد 2017/10/29 الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا في القضية الحقوقي���ة المذكورة أعاله والتي أقامتها ضدك المدعية ش���ركة االتصاالت 
الفلس���طينية "بالتل" )م.ع.م( وكيلها المحامي معن ش���بانة و/أو ف���ادي العملة والتي موضوعها 

المطالبة بمبلغ وقدره الف وستمائة واربع وتسعون شيكل وواحد وتسعون اغورة فقط ال غير.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 
النش���ر 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
وزارة المالية والتخطيط

اإلدارة العامة لضريبة األمالك

الرقم 2017/97
التاريخ 2017/9/27

إعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى مكتب ضريبة أمالك الخليل

 الس���يد: عبد الله محمود عبد الله الحافظ من نوبا هوية رقم 981995319 وذلك بصفته 
مش���تري بموجب الوكالة الدورية الصادرة عن س���فارة دولة فلسطين في األردن وتحمل 

الرقم سجل 1746 صفحة 2017/63 بتاريخ 2017/9/27
في الحوض رقم 2 القطعة رقم 32

من البردان/ نوبا
وذلك من أجل البيع.

المشتري: يوسف محمد حسن البيدق.
اسم الموكل: وسام سليم محمد حافظ بصفته الشخصية بوكالة عامة عن الموكلين

1. رائد سليم محمد حافظ 2. عفاف سليم محمد حافظ 3. خالد سليم محمد حافظ 4. سناء 
س���ليم محمد حافظ 5. عطاف س���ليم محمد حافظ 6. عمر سليم محمد حافظ 7. نصر سليم 

محمد حافظ
اسم الوكيل: سهير سليم محمد حافظ

اسم المالك: محمد سليمان عبد الحافظ الدباس
المساحة المباعة: حسب الوكالة.

فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة أمالك الخليل خالل مدة أقصاها )15 يومًا( 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

مدير دائرة ضريبة أمالك الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2015/3385 مدني 
التاريخ: 2017/8/6

إعالن تبليغ حكم
بالنشر صادر عن محكمة صلح رام الله 

إلى المدعى عليه: محمد سعيد رمضان أبو ارميلة – رام الله ومجهول محل اإلقامة.
أود إعالم���ك بأن محكمة صلح رام الله أصدرت ضدك حكم في القضية المدنية رقم  2015/3385 
والمقام���ة عليك من المدعي���ة مصلحة مياه محافظة الق���دس لمنطقة رام الل���ه والبيرة/ رام الله 

بواسطة وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله وهذا نصه:

الحكم
الصادر عن محكمة صلح رام الله المأذونة بإصداره 

باسم الشعب العربي الفلسطيني
الدعوى حقوقية رقم: 2015/3385

الهيئة الحاكمة: القاضي فطوم قطامي
كاتب الضبط: محمد عمارنة

المدعية: مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة/ رام الله
وكيلها العام المحامي نبيل مشحور

المدعى عليه: محمد سعيد رمضان أبو ارميلة/ بيرنباال � رام الله.
موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ وقدره 9673 تسعة االف وستمائة وثالثة وسبعين شيكل جديد 

تعادل مبلغ 1940 الف وتسعمائة واربعين دينار أردني.

الئحة وأسباب الدعوى
1. المدعية مصلحة مياه محافظة القدس المنظمة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1966.

2. المدعى عليه هو أحد المشتركين لدى الجهة المدعية بموجب االشتراك رقم 28/022/000.
3. وفقًا للكشف المالي المتعلق باستهالك المدعى عليه للمياه فقد كان يترصد في ذمة المدعى 
عليه حتى تاريخ 2005/2/2 مبلغًا وقدره 6573 ستة آالف وخمسمائة وثالثة وسبعين شيكل 
جديد وذلك حس���بما هو مبين في الكش���ف المرفق والصادر عن المدعية بتاريخ 2015/5/25 

والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من الئحة الدعوى.
4. بس���بب تخلف المدعى عليه عن تس���ديد قيمة االس���تهالك فقد قررت المدعية وقف خدمة 
الم���اء وتم نزع العداد المنوه إليه بتاريخ 2004/12/7، ورغمًا عن ذلك فإنه وحس���بما هو مبين 
في تقرير الكش���ف المرفق، فقد تم فك سدة الماسورة، ثم تم شبك وصلة غير قانونية مكان 

العداد المنزوع.
5. قيمة المياه التي تم استهالكها بطريق غير مشروع منذ تاريخ نزع العداد بتاريخ 2004/12/7 
وحتى 2010/6/17  تبلغ مبلغ 2500 ألفين وخمس���مائة ش���يكل جديد إضافة إلى مبلغ 600 
شيكل بدل أجرة عمل وأثمان قطع ورسوم ليصبح مجموع كامل المبلغ المستحق للمدعية في 

ذمة المدعى عليه مبلغ 9673 تسعة آالف وستمائة وثالثة وسبعين شيكل جديد.
6. طالبت المدعية المدعى عليه بتس���ديد ما هو مس���تحق في ذمته، إال انه تمنع عن ذلك دونما 

مبرر أو مسوغ قانوني.
7. الصالحية: الدعوى من صالحية المحكمة الموقرة نظرًا لقيمتها وماهيتها ومكان إقامة المدعى 

عليه.
8. الطل���ب: تلتمس المدعية تبليغ المدعى عليه الئحة هذه الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة 
ومحاكمته وغب اإلثبات الحكم بإلزامه بالمبلغ المدعى به البالغ 9673 تس���عة آالف وستمائة 
وثالثة وس���بعين شيكل جديد تعادل مبلغ 1940 الف وتسعمائة وأربعين دينار أردني، هذا 
مع إلزامه ايضًا بالرس���وم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة 

وحتى السداد التام.

اإلجراءات
بالمحاكم���ة الجاري���ة علنًا وفي جلس���ة 2016/4/18 قررت المحكمة إج���راء محاكمة المدعى عليه 
حضوري���ًا وكرر وكيل الجه���ة المدعية الدعوى وق���دم بينته وأبرز للمحكمة ش���هادة صادرة عن 
س���جالت وقيود المدعية لمن يهمه األمر وصورة عن طلب إيص���ال المياه وصورة طبق األصل عن 
كشف حساب مفصل يفيد باس���تهالك المدعى عليه للمياه وهي المبرزة معًا بالحرف م/1، وفي 
جلس���ة 2016/5/16 قدم وكيل المدعية باقي بينته الشاهد ابراهيم ديب ابراهيم ابو طه، وختم 
بذلك بينته وترافع ملتمسًا الحكم حسب الئحة الدعوى، وفي جلسة 2016/5/31 ختمت المحاكمة 

بتالوة القرار التالي:

المحكمة
بالتدقيق في الئحة الدعوى والبينات المقدمة في هذه الدعوى، نجد أن موضوعها المطالبة بمبلغ 
9673 شيكل بدل انتفاع واس���تهالك المدعى عليه محمد سعيد رمضان أبو رميلة بخدمة المياه 

بموجب اشتراك رقم 028002000.
كما وتجد المحكمة أن البينات المقدمة من الجهة المدعية تمثلت في:

1. ش���هادة الش���اهد ابراهيم ديب ابراهيم ابو طه المعطاة ش���هادته بعد القسم القانوني في 
جلس���ة  2016/5/16 التي جاء فيها: )بحوزتي ملف االشتراك موضوع الدعوى رقم 28022 ويعود 

للمشترك محمد سعيد رمضان أبو رميلة(.
2. البين���ات الخطي���ة وهو عبارة ع���ن المبرز م/1 ال���ذي يتمثل في كتاب لمن يهم���ه األمر صادر 
ع���ن المدير العام للجهة المدعي���ة وصورة عن طلب ايصال مياه وصورة طبق األصل عن كش���ف 

استهالك مياه وقسيمة نزع عداد وتقرير مخالفة.
حيث ثبت للمحكمة استهالك المدعى عليه محمد ابو رميلة لخدمة المياه وأنه المستفيد من تلك 

الخدمة وقد ثبت هذا للمحكمة من خالل طلب ايصال المياه الذي هو أحد محتويات المبرز م/1.
وف���ي القانون، فقد جاء في الم���ادة الثانية من قانون البينات النافذ أنه على الدائن إثبات االلتزام 
وعل���ى المدين إثبات التخلص منه، وبناًء على ذل���ك تجد المحكمة أن البينات المقدمة من الجهة 
المدعية قد اس���تطاعت إثبات انش���غال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطال���ب به، ويقع على عاتق 
المدع���ى عليه بصفته المدين في هذه الدعوى أن يثبت للمحكمة تخلصه من الدين المطالب به، 
إاّل أنن���ا نجد أن المدعى عليه المذكور لم يقدم للمحكمة أي بينة إلثبات ذلك ولم يقدم للمحكمة 

ما ينفي و/أو يدحض بينة الجهة المدعية.
بالتال���ي فإن الثابت لدى المحكمة انش���غال ذمة المدع���ى عليه محمد أبو رميل���ة لصالح الجهة 
المدعية بالدين المطالب به والبالغ 9673 ش���يكل، بدل فواتير مياه المس���تحقة بذمته وقد ثبت 
هذا للمحكمة من خالل ش���هادة الش���اهد ابراهيم ابو طه ومن خالل كش���ف حساب مياه الخاص 

بالمدعى عليه الذي هو أحد محتويات المبرز م/1.
أما المطالبة بالفائدة فتجد أنها ال تس���تند إلى أي بينة قانونية أو أس���اس قانوني س���ليم، بذلك 

تكون حرية بالرد.

وعليه
واس���تنادًا لما تقدم تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه محمد سعيد رمضان أبو رميلة بدفع 
مبلغ س���تة آالف وستمائة وثالث وسبعون شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف، وثالثون دينار 

أردني أتعاب محاماة ورد المطالبة فيما عدا ذلك.
حكمًا حضوريًا صدر وتلي علنًا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 2016/5/31.

القاضي فطوم قطامي

وعماًل بأح���كام المادة 193 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 يجوز لك تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يومًا، من تاريخ تبليغك بالنشر وبعكس ذلك 

يصار باإلجراءات وفق أحكام القانون.
مع االحترام

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

خالل مؤتمر نظمته »القدس المفتوحة« و»شؤون الالجئين«

الدعوة لبناء سجل وطنّي لرصد معاناة الالجئين وإطالق قاعدة بيانات بحثية
يتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم.

وق���ال األغا: يش���كل المؤتمر قفزة نوعية باتجاه تحقيق التكاملية بين المؤسس���ات 
الفلس���طينية، ويأتي تتويجًا لمذك���رة التفاهم بين دائرة ش���ؤون الالجئين بمنظمة 
التحرير وجامعة القدس المفتوحة، التي تضم العدد األكبر من الطلبة الفلس���طينيين 

إلى جانب نخبة مميزة من األكاديميين.
وأض���اف: "من دواعي االعتزاز بأن توقي���ع المذكرة لم يكن حبرًا على ورق، بل نجح في 
االس���تثمار في موارد هذه المؤسس���ات وإمكانياتها لرفع مستوى األداء لخدمة وطننا 
وشعبنا الفلس���طيني، خاصة قضية الالجئين التي تواجه تحديًا صعبًا منذ عقود عدة، 

وهي بأمس الحاجة لممارسة المزيد من البحث العلمي لتحسين ظروفهم".
وأوضح أن هذه الفعاليات تس���هم في تحس���ين أوضاع الالجئين وتعزيز صمودهم 
حتى العودة إلى بالدهم، مش���يرًا إلى أن المؤتمر جاء ش���اماًل لمختلف أوضاع الالجئين 
مع التركيز على األوضاع المعيشية والتحديات التي تواجههم، خاصة في المخيمات.
وبّي���ن أن الجامعات الفلس���طينية يقع على عاتقها توعية الطلب���ة بحقوق الالجئين 
الفلسطينيين، ش���اكرًا جامعة القدس المفتوحة وجميع الباحثين على هذه الدراسات 
والبح���وث العلمية التي تتن���اول مختلف الجوانب، ومن المؤكد أنها س���تثري المؤتمر 

وتسهم في بلورة التوصيات المهمة حول القضايا المطروحة على جدول األعمال.
م���ن جهته، قال عم���رو: "نلتقي للمرة الثاني���ة في المؤتمر العلم���ي الثاني الخاص 
بالالجئين، وجامعة القدس المفتوحة ليس���ت ميدانًا للتعليم فحسب، إنما هي جامعة 
الوطن بكل جوانبه؛ تعاني مش���كالته وعلى رأسها قطاع الالجئين الفلسطينيين الذين 
يتعرضون اليوم لش���طب كامل من خالل المؤامرات التي تحيكها دولة االحتالل بنصرة 
مؤازريها في العالم، وعلى رأسها أميركا، إلجهاض وكالة الغوث التي هي عنوان مأساة 

الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "الفوضى الخالقة التي تجري في الش���رق األوس���ط، من أجل تفتيته تهدف 
ما تهدف إليه إلى وضع خطة إلنهاء وجود الالجئين الفلس���طينيين بإنهاء المخيمات 
بالتهجير أو الذوبان أو التذويب في المجتمعات، وألن وكالة الغوث عنوان شرعي ودولي 
لدعم الالجئين الفلس���طينيين وخدمتهم، فإنهاؤها يعني إنهاء ش���يء شرعي دولي 

اسمه إغاثة الالجئين الفلسطينيين".
وتابع عمر: دأبت "القدس المفتوحة"، بالتعاون مع دائرة ش���ؤون الالجئين في منظمة 
التحرير، على االهتمام بهذا القطاع المهم ألبناء شعبنا،  شاكرا كل من أسهم في إنجاح 
هذا المؤتمر للخروج بتوصيات تس���هم في تحسين أوضاع الالجئين إلى حين عودتهم 

لديارهم التي ُهّجروا منها.
بدوره، قال زامل: إن المؤتمر خصص للتذكير بمعاناة الالجئين المستمرة منذ سبعة 

عقود تقريبًا، وهم ينتظرون العودة إلى أرضهم، ومعاناة الالجئين التي عاش���وها منذ 
البدء أصبحت لوحات مأس���اوية. وهذا المؤتمر جاء تعبيرًا ع���ن االنتماء للوطن، وحرصًا 
عل���ى أن تبق���ى قضية الالجئين ماثلة، فه���و مؤتمر يعبر عن تكامل ف���ي الرؤى، وهذا 
العم���ل يدفعنا إلى توحيد الجهود وتس���ليط الضوء على القضايا التي تهم الش���عب 

الفلسطيني.
ولف���ت إلى أن المؤتمر يضم كوكب���ة من األكاديميين والسياس���يين والباحثين في 
جامعة القدس المفتوحة ودائرة ش���ؤون الالجئين بمنظم���ة التحرير اللتين تتكامالن 
لدعم قضية الالجئين في المخيمات، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي ثمرة لمذكرة تفاهم 

مشتركة بين المؤسستين.
وأضاف زامل: "جرى إقرار 18 بحثًا من األوراق العلمية المقدمة للمؤتمر التي تجاوزت 
الس���بعين، وغطت المح���اور الثالثة للمؤتمر، وكلنا أمل في أن تس���هم هذه األوراق وما 
يرافقها من مناقش���ات إلى نتائج علمية وتوصيات مهمة تس���هم في رسم سياسات 

داعمة لالجئ الفلسطيني".
وبعث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب 
 تمنى فيها للمؤتمرين النجاح، وأشار إلى أنه يتابع من العاصمة األميركية 

ً
عريقات، رس���الة

واشنطن )حيث يتلقى العالج( أعمال هذا المؤتمر المهم، وأمل له النجاح والخروج بتوصيات 
تسهم في التخفيف من معاناة الالجئين ودعم صمودهم حتى العودة.

وتضمن المؤتمر ثالث جلس���ات علمية، حملت األولى عن���وان: واقع العملية التربوية 
والتعليمية والنفس���ية في المخيمات الفلس���طينية، ترأس���ها يحيى ندى، فيما كان 
مقررها نانسي هندي، واستعرض خاللها الباحث عبد الحافظ سالمة من جامعة القدس 
المفتوح���ة ورقة بعنوان "واقع األمن النفس���ي لدى طلبة المخيمات الفلس���طينية في 
مؤسس���ات التعليم العالي في ضوء بعض المتغيرات"، كما عرضت ورقة بعنوان "لماذا 
تفوق طلبة مدارس وكالة الغوث على طلبة المدارس الحكومية في فلس���طين: دراس���ة 
تحليلي���ة لبينات دراس���ة التقويم الوطني 2016م" للباحث محم���د عثمان مصطفى من 

وزارة التربية والتعليم العالي.
وعرض���ت ليلى فؤاد حرز الله من الجامعة العربي���ة األميركية ورقة بعنوان "الضغوط 
وعالقتها بالصالبة النفسية لدى عينة من طلبة الصف التاسع في مدارس وكالة الغوث 
في مخيم جنين"، فيما قدم ناصر س���عيد حمودة من جامع���ة القدس المفتوحة ورقة 
بعنوان "أثر االنتفاضة الفلس���طينية عل���ى التعليم في المخيمات الفلس���طينية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة )1994-1987(".
واس���تعرض فايز كمال ش���لدان وحس���ين عبد الكريم أبو ليلة من الجامعة اإلسالمية 
ف���ي غزة ورقة بعنوان "دور الجامعات الفلس���طينية في توعية الطلبة بحقوق الالجئين 

الفلس���طينيين وس���بل تطويره: جامعة األزهر دراس���ة حالة"، كما قدمت ورقة بعنوان 
"التحديات المعاصرة التي تواجه الالجئ الفلس���طيني في ظل األزمات الراهنة وس���بل 

التغلب عليها" للباحث األستاذ بهاء الدين سالم من جامعة القدس المفتوحة.
وفي الجلس���ة العلمية الثانية التي جاءت بعنوان: األوضاع السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية في المخيمات، وترأسها محمد عليان، وكان مقررها أسامة مناصرة، عرضت 
س���ت أوراق علمية؛ ج���اءت األولى بعنوان "الحياة االجتماعي���ة واالقتصادية في مخيم 
بالط���ة منذ نش���أته عام 1948م حتى الوقت الحاضر" للباحث األس���تاذ س���عيد عبد الله 
بيش���اوي من جامعة القدس المفتوحة، وجاءت الورقة الثانية بعنوان "أثر البطالة على 
األوضاع الداخلية في المخيمات الفلس���طينية في محافظات ش���مال الضفة من وجهة 
نظر سكانها" للدكتور مجدي سالمة من القدس المفتوحة. وقدم عبد الرحيم غانم من 
القدس المفتوحة ورقة بعنوان "األوضاع الصحية والسكانية والتعليمية في المخيمات 
الفلس���طينية: مخيم نور ش���مس أنموذجا". وقدمت منيرة معالي وسعاد حجاجرة من 
مدرس���ة بنات مس���قط الثانوية ببيت لحم ورقة بعنوان "األوضاع الصحية والس���كنية 
في مخيم الدهيش���ة"، تلتها ورقة بعنوان "المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني: 
دراس���ة مقارنة بين الشباب في المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية" للدكتور رمزي 
عودة من جامعة القدس المفتوحة، وعرض األستاذ محمود أبو عودة )موظف في السلطة 

الوطنية( ورقة بعنوان "األوضاع االقتصادية واالجتماعية في مخيمات قطاع غزة".
وحملت الجلسة الثالثة عنوان: دور وكالة الغوث والمؤسسات الفاعلة في المخيمات، 
وترأس���ها ياس���ر أبو كش���ك، ومقررها عبد الرحيم غانم، واس���تعرض خاللها الباحثون 
س���ت أوراق بحثية؛ جاءت األولى بعنوان "األوضاع التربوية والتعليمية والنفس���ية في 
المخيمات ودور وكالة الغوث في تحس���ينها" لألس���تاذات فائدة شيب وندى أبو حجلة 

وفداء شيب من وزارة التربية والتعليم العالي. 
وقدم ش���اهر س���المة من جامع���ة القدس أبو دي���س ورقة بعن���وان "دور وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين في مخيمات جنوب الضفة الغربي���ة وكيفية تقديمها للخدمات"، 
واستعرض أحمد األسطل )موظف في وزارة التربية والتعليم العالي( ورقة بعنوان "دور 

وكالة غوث وتشغيل الالجئين في المخيمات الفلسطينية". 
وعرض���ت ورقة بعنوان "دور مراكز الش���باب في خدمة الالجئين الفلس���طينيين في 
محافظات غزة" للدكتور أحمد صالح من جامعة القدس المفتوحة، فيما استعرض حسام 
يونس من كلية الدراس���ات المتوس���طة لجامعة األزهر ورقة بعن���وان "تحديات جهود 
األونروا في إغاثة الالجئين الفلس���طينيين في قطاع غزة )2007-2016(". فيما قدم خالد 
صافي من جامعة األقصى في غزة ورقة بعنوان "المحاوالت اإلس���رائيلية لتغيير الوضع 

القانوني لمخيمات الالجئين في قطاع غزة من 1967-1994م: مخيم البريج أنموذجًا".

رام الل���ه - "األيام": نظمت كلية العلوم التربوية بجامع���ة القدس المفتوحة، ودائرة 
شؤون الالجئين في منظمة التحرير، أمس، في البيرة، وعبر تقنية )الفيديو كونفرنس( 
مع فرع الجامعة في غزة، مؤتمرًا تحت عنوان: "الالجئون الفلس���طينيون في المخيمات: 
الواقع والتحديات...األوضاع التربوية والنفسية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والقانونية"، بمش���اركة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة ش���ؤون 

الالجئين، زكريا األغا.
وتح���دث في افتتاح المؤتم���ر األغا، ورئيس جامعة الق���دس المفتوحة يونس عمرو، 
ورئي���س اللجنة التحضيري���ة للمؤتمر عميد كلي���ة العلوم التربوي���ة بجامعة القدس 

المفتوحة مجدي زامل.
وأوصى المؤتمرون ببناء س���جل وطني لرصد معاناة الالجئين، وأهمية رفع قضاياهم 
أمام المحاكم الدولية لمطالبة إسرائيل بتعويضهم، ليس فقط عن األضرار المادية، بل 
عن األضرار النفس���ية والجسدية، وإطالق قاعدة بيانات بحثية بالتعاون مع المؤسسات 
األكاديمي���ة والبحثية كافة لتوثيق قضايا الالجئين، س���عيًا نحو خطة اس���تراتيجية 

وطنية لحماية حقوقهم السياسية والقانونية.
وأكد المش���اركون ضرورة وض���ع برامج تهدف إل���ى تخفيض األزم���ات االقتصادية 
واإلنس���انية التي يعاني منها الالجئون، وتقلل من معدالت الفقر والبطالة المتفشية، 
بم���ا فيها دعم المش���اريع الصغيرة داخل المخيمات، وتس���هيل الق���روض الصغيرة 

للمساهمة في خلق فرص عمل ذاتية مستدامة.
وطالبوا بالعمل على معالجة الكثافة السكانية في المخيمات من الجهات المختصة، 
وتطوير النظام التربوي والتعليمي حتى يتالءم مع الظروف السياس���ية غير المستقرة 

التي يعيشها الالجئون بما يتناسب مع كل زمان ومكان.
وش���ددوا على ضرورة التوجه نحو بناء مدارس مهنية وصناعية تقدم فرصة التعليم 
ألبن���اء المخيمات كافة، داعين إلى تضمين بعض المس���اقات الجامعية بكل ما يتعلق 
بقضية الالجئين الفلس���طينيين وحقوقه���م، وبتضمين المناهج المدرس���ية بكل ما 


