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دولة فلسطين
مجلس القضاء األعلى

محكمة بداية طولكرم
دائرة التنفيذ

الرقم: 2017/2627 
التاريخ: 2017/10/12

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: نداء لطفي محمد الحش���اش من ذنابة، مربعة حنون، ومجهول محل اإلقامة 
حاليًا.

عماًل بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2017/10/11 في القضية التنفيذية 2017/2627  
والتي موضوعها إزالة ش���يوع وتنفيذ وكالة دوري���ة، فقد تقرر اعالمك حيث أنه وعماًل بالمادة 
10 من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ 
تبلغ���ك بتنفيذ مضم���ون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له خيري رش���يد خليل ملحم من 
اكتاب���ا، وإذا لم تق���م بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجع���ة فتضطر دائرة التنفيذ إلى 

مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2017/10/12

مأمور التنفيذ
احمد دقم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ:  2017/10/17
الرقم: 2016/1281

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2016/1281
إلى المدعى عليه سناء سليمان أحمد المدني من نابلس ومجهول محل اإلقامة.

عم���اًل بقرار محكمة صل���ح نابلس بالدعوى الحقوقية رق���م 2016/1281 فقد تقرر تبليغكم 

ق���رار الحكم الصادر بالدعوى المذكورة أعاله والصادر بتاريخ 2017/1/26 وفق أحكام المادة 

20 من قانون األصول المحاكمات المدني���ة والتجارية والذي أقامها عليك بهاء زيد واصف 

الرفاعي من نابلس بواس���طة وكيلها األستاذ حسام فتوح والمتضمن إلزام المدعى عليهما 

األول والثاني بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ خمس���ين الف ش���يكل للمدعي وعماًل بأحكام 

الم���ادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وتضمين 

المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعوى ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة استئناف رام الله
تاريخ التحرير: 2017/10/9

مذكرة دعوى مستأنف عليه بالنشر
صادرة عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى رقم  2017/88 استئناف حقوق

إلى المس���تأنف عليهم: 1. رائد أحمد محمد الحويح/ رام الله 2. ناظم كوريا محمد زيادة/ رام 
الله 3. فاطمة كوريا محمد زيادة/ رام الله.

يقتضى حضوركم إلى محكمة اس���تئناف رام الله يوم االثنين 2017/11/20، الساعة 9:00 
للنظر في دعوى استئناف حقوق رقم 2017/88 والتي أقامها عليكم المستأنف/ين وديعة 
محمد محمود زيادة/ رام الله بواس���طة المحامي/ ين س���ميح محمد موس���ى عبد الصمد/ رام 
الله وموضوع االس���تئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم 

2014/943 والقاضي ب�:
تقرر المحكمة رد الدعوى

ويجوز لكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم بالنشر بإحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة 212 م���ن قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 

لسنة 2001.
واذا لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة استئناف رام الله

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

إعالن صادر
عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تغيير مسار شارع وإلغاء 
مقطع من شارع داخل مخطط هيكلي جيت المصادق

تعل���ن اللجن���ة اإلقليمية لمحافظ���ة قلقيلية وبناًء على جلس���تها رق���م 2017/11 بتاريخ 
2017/9/26 عن إيداع مش���روع تعديل تنظيمي لغايات تغيير مس���ار شارع وإلغاء مقطع 
من ش���ارع داخل مخطط هيكلي جيت المصادق لالعتراض���ات والمتعلق بالقطعة رقم 19 
حوض رقم 8/ مالية من أراضي جيت وذلك حس���ب المخططات المعلنة والمودعة في مقر 
مجل���س قروي جيت ومقر لجنة التنظيم المحلي���ة في الفندق ومقر مديرية الحكم المحلي 
لمحافظ���ة قلقيلية وذلك اس���تنادًا للم���واد 20، 21، 26 من قانون تنظي���م المدن والقرى 
واألبنية رقم 79 لس���نة 1966 ويجوز ألي شخص وألي س���لطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية 
ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المش���روع معنونة إلى 
رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل مدة ش���هر من تاريخ إعالن اإليداع بالجريدة الرس���مية 
وجريدتي���ن محليتين وتدعم االعتراضات أو االقتراح���ات المقدمة حيثما أمكن بمخططات 

إيضاحية ووثائق ثبوتية. 
حاتم مسلم
رئيس اللجنة اإلقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني
محافظة قلقيلية

دولة فلسطين
سلطة األراضي

رقم الملف : 2017/7531
التاريخ:2017/10/19

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن للعموم بأنه تقدم إل���ى هذه الدائرة محمد نضال فايز عب���د الغفور من بلدة ميثلون 
بصفته الوكي���ل بموجب الوكالة الدورية رق���م 435/2017/10045 الصادرة عن عدل جنين 

بتاريخ 2017/10/8
وذلك لتقديم معاملة بيع رق���م 7531/ج/2017 على قطعة األرض رقم 125 من الحوض 11 

صانور.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة آيام 

من تاريخ النشر واال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل )المالك( اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة 

جمال عرسان نصر دار علي محمد نضال فايز عبد الغفور 
احمد محمود ناصر جرار 

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية.

دولة فلسطين

سلطة االراضي
رقم الملف:2017/7515 
التاريخ : 19/10/2017 

اعالن صادر عن تسجيل دائرة االراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة فؤاد حسن ابراهيم السيد من بلده جنين

بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية 
رقم 10467/2017/435  الصادرة من كاتب عدل جنين بتاريخ  17/10/2017

وذلك لتقديم معامله بيع رقم  7515/ ج /2017 على قطعة االرض رقم 28 من حوض 7 من 
اراضي دير غزالة

 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائره خالل مده ال تتجاوز عشرة ايام 
من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعامله حسب االصول و القانون .

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة      
فؤاد حسن ابراهيم السيد
اسم الموك�����ل ) المالك (

نوال عبد اللطيف مسعود زكارنة
عدد الحصص المباعه حسب الدورية

تنويه
ف���ي االعالن الصادر عن دائرة االراضي جنين معاملة رقم 2017/6483 ذكر عن طريق الخطأ 
اس���م الوكيل عدنان بسام راضي الس���يد و الصحيح اسم الوكيل غسان بسام راضي السيد  

لذا اقتضى التنويه.

مجلس أمناء جامعة بيرزيت
بيرزيت – فلسطين

هاتف: 2956229 - 02، فاكس2954383 - 02

إعالن استمالك

يعلن مجلس أمناء جامعة بيرزيت وباالس���تناد إل���ى المادة )2( من القرار بقانون رقم 

)3( لس���نة 2011 المعدل لقانون االستمالك رقم )2( لسنة 1953 بأنه سيتقدم بعد 

انقضاء خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في الصحف المحلية بطلب 

إلى مجلس ال���وزراء إلصدار القرار الالزم وفقًا للفقرة )1أ( م���ن المادة )4( والفقرة )1( 

من المادة )12( من قانون االستمالك األردني رقم )2( لسنة 1953 باستمالك قطعة 

األرض المبينة تفاصيلها أدناه اس���تمالكًا مطلقًا مع الحيازة الفورية لحاجة الجامعة 

لقطعة االرض لبناء أبنية ومرافق للجامعة تخدم المنفعة العامة:

رقم رقم القطعة
الحوض

اسم الحوض 
والموقع

مساحة 
األرض

الحصص 
المطلوب 

استمالكها 
ومساحتها

أسماء 
المالكين مع 

حصصهم

المرج من 1017
أراضي بيرزيت 
قضاء رام الله

 2933
متر مربع

خليل سالمة كامل الحصص
عصفور

مجلس أمناء جامعة بيرزيت

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 7539 /2017
التاريخ: 2017/10/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد شادي سامي عبد العزيز 
ش���الخ وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 435/2017/10253 تاريخ 

2017/7/12
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 289 حوض رقم 34 من اراضي كفر راعي.
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(  
شادي سامي عبد العزيز شالخ خالد "عايد رفيق" محمد شيخ ابراهيم 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

رقم الملف : 2017/7504
التاريخ:2017/10/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة عبد الفتاح مزعل عبد الرحمن عتيق من بلدة برقين 
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم 2017/25/1812 الصادرة عن س���فارة فلسطين 

بعمان بتاريخ 2017/10/16
وذل���ك لتقديم معاملة بيع رق���م 7504/ج/2017 على قطع���ة األرض رقم 6 من الحوض 19 

برقين.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة آيام 

من تاريخ النشر واال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل )المالك( اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة 

واصف شافع يوسف جرار عبد الفتاح مزعل عبد الرحمن عتيق 
عدد الحصص المباعة: كاماًل

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/7487
التاريخ: 2017/10/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة حمادة ماجد احمد ابو 
حس���ن وذلك بصفة وكياًل خاص���ا بموجب الوكالة الخاصة رق���م 435/2017/10255 تاريخ 

2017/10/12
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 48 حوض رقم 15 من أراضي اليامون.
فمن ل���ه 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 الوكيلاسم الموكل )المالك(

عدن���ان + خيرية + فاطمة + انتصار/ أبناء 
أحمد مرعي سمودي

حمادة ماجد أحمد أبو حسن

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2017/9/25
الرقم: 2017/1334

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم  2017/1334

إلى المحكوم عليه: ناجي محمود علي حجازي/ القدس س���مير اميس مقابل مستشفى الهندي/ 
مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحك���وم له: معتصم محمد مصطفى نعيرات/ ميثل���ون جنين/ وكيله المحامي نور 
الدين جرار.

قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ ت لتنفيذ ش���يك بقيمة 62500 ش���يكل، باإلضافة إلى مبلغ 636 
ش���يكل بدل رسوم تنفيذ حالة ومس���تحقة األداء إضافة إلى الرس���وم والمصاريف، لذا يتوجب 
عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس 
ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنش���ر حسب 

األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
اياد مشهور

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس
الرقم : 2017/1324

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2017/1324

إلى المدعى عليه: خضر احمد حسن خضر من نابلس ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى محكم���ة صلح نابلس يوم 2017/11/20 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر 
بالدعوى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليك محمد حس���ن احمد ابو ترابي ونبيل حس���ن 

احمد ابو ترابي بواسطة وكيلهما األستاذ فارس أبو حسن وموضوعها منع معارضة.
ويمكن���ك الحضور إلى قل���م المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعم���اًل بالمادة 62 من قانون 
أص���ول المحاكم���ات المدني���ة والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتضى علي���ك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك تجري 

محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2015/745 مدني
التاريخ: 2017/10/9

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2015/745

إلى المدعى عليه: معزوز محمد ابراهيم يونس/ نابلس � شارع عصيرة ومجهول محل اإلقامة.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2017/12/7 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في 
الدع���وى المدنية رقم 2015/2898، التي أقامها عليك الجهة المدعية ش���ركة بنك القاهرة عمان 
المس���اهمة العامة المحدودة/ رام الله بواس���طة وكيلها المحامي مهند عس���اف وآخرون بدعوى 
وموضوعها مطالبة بمبلغ 4191,432 اربعة آالف ومائة وواحد وتس���عون دينارا اردنيا، واربعمائة 

واثنان وثالثون فلسا وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :

الئحة وأسباب وقائع الدعوى:
أواًل: حص���ل المدعى عليه األول وبكفالة المدعى عليه الثاني من المدعية على تس���هيالت مصرفية/ 
قرض بقيمة )5000( خمسة آالف دينار أردني بموجب عقد قرض مؤرخ في 2011/5/30 على أن يتم 
تس���ديده بموجب )48( ثمانية وأربعون قسطًا شهريًا متس���اويًا بواقع )122( مائة واثنان وعشرون 
دينارًا للقس���ط الواحد بحيث يستحق القسط األول بتاريخ 2011/6/25 وهكذا شهريا حتى السداد 

التام، وذلك بموجب عقد القرض المشار إليه والمرفق مع الئحة الدعوى كجزء ال يتجزأ منها.
ثاني���ًا: قام المدعى عليه األول وبكفالة المدعى عليه الثاني باس���تغالل التس���هيالت المصرفية 
الممنوحة له والمذكورة أعاله من خالل حسابه رقم )589105( والمفتوح لدى المدعية فرع/ فيصل.
ثالث���ًا: بالرغم من حصول المدع���ى عليه األول وبكفال���ة المدعى عليه الثاني على التس���هيالت 
المصرفية المش���ار إليها أعاله إال أنه لم يلتزم بس���داد س���وى جزء بسيط من األقساط وامتنع عن 
س���داد الباقي رغم االس���تحقاق األمر الذي يجعل باقي األقس���اط مس���تحقة األداء دفعة واحدة 
عم���اًل بالمادة 3/9 من عقد القرض المش���ار إليه، حيث ترصد في ذم���ة المدعى عليهما بالتكافل 
والتضام���ن فيما بينهما لصال���ح المدعية مبلغ )4,191,432( أربعة آالف ومائة وواحد وتس���عون 

دينارًا وأربعمائة واثنان وثالثون فلسًا.
وهذا المبلغ يمثل في الواقع أقس���اط القرض المس���تحقة والقائمة والمديونية المترتبة في ذمة 
المدع���ى عليهما بالتكافل والتضام���ن فيما بينهما نتيجة حصول المدع���ى عليه األول وبكفالة 
المدعى عليه الثاني على التس���هيالت المصرفية والمش���ار إليها أعاله واس���تغاللها حتى تاريخ 
إغالق الحس���اب الواقع ف���ي 2014/5/19 وما زالت ذمة المدعى عليهما مش���غولة لصالح المدعية 

بهذا المبلغ حتى تاريخه.
رابعًا: طالب���ت المدعية المدعى عليهما بضرورة دفع المبلغ/ المدع���ى به المترصد في ذمتهما إال 
أنهم ممتنعان عن الدفع رغم االس���تحقاق والمطالبات المتك���ررة لهما بذلك مما اضطر المدعية 

إلغالق الحساب حسب األصول بتاريخ 2014/5/19 وإقامة هذه الدعوى.
خامس���ًا: المدعى عليه الثاني كفيل للمدعى عليه األول وملزمان بالتكافل والتضامن معه بسداد 
المبل���غ المدعى به للمدعية مع ما يترتب عنه من رس���وم ومصاريف وأتعاب محاماة باإلضافة إلى 

الفائدة القانونية بحدها األعلى من تاريخ إغالق الحساب وحتى السداد التام.
سادس���ًا: محكمتكم الموقرة صاحبة الصالحية واالختصاص للنظر والفصل في هذه الدعوى نظرًا 
لقيمتها وس���ندًا ألحكام البند 23 من عقد القرض والبند 24 من الش���روط واألحكام العامة لفتح 

الحساب والمرفقان مع الئحة الدعوى كجزء ال يتجزأ منها.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوم���ًا من تاريخ تبليغك بالنش���ر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضر و/أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم
هيئة القاضي عال شريف الرقم: 2017/740 حقوق صلح طولكرم 
التاريخ: 2017/10/17

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية رقم 
2017/740  حقوق صلح طولكرم لتبليغ المدعى عليه بالنشر

إلى المدعى عليه: محمد عبد الرؤوف صالح الخطيب من نزلة عيسى ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى عليك الحضور إلى محكمة صلح طولكرم يوم 2017/11/9 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر 
في الدعوى المدنية رقم 2017/740 حقوق صلح طولكرم والتي أقامها عليك المدعي علي عدنان 

محمد جبارين بواسطة وكيله المحامي حسام حطاب مرفق صورة عن الئحة الدعوى.
وموضوعها: المطالبة بمبلغ 1700 شيكل. 

يمكنك الحضور إلى قلم المحكمة ش���خصيًا أو إرس���ال وكياًل عنكم لالطالع على تفاصيل الدعوى 
وعماًل بأحكام المادة رقم 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رقم 2 لس���نة 
2001 يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بالنش���ر 

وبخالف ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مع االحترام

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
رائد زيدان

مدني رقم: 2017/74

لدى محكمة صلح طولكرم الموقرة
المدعي: علي عدنان محمد جبارين/ طولكرم/ هوية رقم 039819206

وكالؤه المحامون حسام حطاب و/أو بيسان ابو شمعة و/أو هاني ذنيبي و/أو عرين الشيخ
المدعى عليه: محمد عبد الرؤوف صالح الخطيب/ نزلة عيسى/ هوية رقم 940836638

موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ 1700 شيكل.

الئحة وأسباب الدعوى
1. وكل المدعى عليه المدعي والذي يعمل محام يزاول مهنة المحاماة داخل الخط األخضر وذلك 
بتاري���خ 2015/11/7 ف���ي مدينة طولكرم م���ن أجل أن يعمل المدعي على إزال���ة المنع األمني عن 
المدع���ى علي���ه لقاء مبلغ وقدره 2700 ش���يكل دفع المدعى عليه منه مبلغ وقدره 1000 ش���يكل 

فترصد في ذمته مبلغ وقدره 1700 شيكل.
2. طال���ب المدعي المدع���ى عليه بضرورة دفع المبلغ المطالب ب���ه إاّل أن المدعي ممتنع عن الدفع 

بدون مبرر أو مسوغ قانوني.
3. محكمة صلح طولكرم الموقرة صاحبة الصالحية واالختصاص في نظر هذه الدعوى نظرًا للقيمة 

ومكان إقامة األطراف ومكان نشوء االلتزام.
4. الطلب: 1. يلتمس المدعي تعيين جلس���ة لنظر هذه الدعوى وتبليغ المدعى عليه بنسخة عن 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.
2. بع���د المحاكمة وغ���ب الثبوت الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبل���غ المطالب به أعاله والبالغ 

1700 شيكل باإلضافة إلى تضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
مع االحترام

وكالء المدعي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح بيت لحم
التاريخ: 2017/10/18
الرقم: م.ص.ب 2017/730

تبليغ بالنشر
في القضية الحقوقية رقم 2017/730 صلح بيت لحم
إلى المدعى عليه: مروان محمد محمد دمدوم من بيت لحم ومجهولة محل اإلقامة حاليًا.

يقتض���ى حضوركم إلى قلم محكمة صلح بيت لحم يوم األحد 2017/11/19 الس���اعة التاس���عة 
صباحًا للنظر في القضية المدنية المذكورة أعاله والتي أقامتها ضدكم ش���ركة كويك لالتصاالت 

وكيلها المحامي سائد صالح، وموضوعها: مطالبة بمبلغ 3473,81 شيكل.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 62 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2011 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 
النشر أو إرسال محام عنكم ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة 

صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
وعلي���ه وتنفيذًا لقرار س���عادة قاضي محكمة صل���ح بيت لحم الصادر بتاري���خ 2017/10/18 في 
الدع���وى المذك���ورة أعاله المتضمن تبليغك ف���ي إحدى الصحف المحلية جرى تبليغك حس���ب 

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

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح يطا

حقوق رقم: 2016/228
التاريخ: 2017/10/9

تبليغ موعد جلسة بواسطة النشر
في القضية الحقوقية 2016/228

إلى المدعى عليه: إبراهيم يوسف خليل المخامرة � يطا � الشارع الرئيسي � مقابل معرض المصري 
لالتصاالت � سابقًا ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يقتضى حضورك إلى محكمة صلح يطا الموقرة يوم األحد 2017/11/12 الس���اعة التاسعة صباحًا 
في القضية الحقوقية المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك ش���ركة االتصاالت الفلسطينية بالتل، 
بواس���طة وكيلها المحامي فادي العمل���ة والتي موضوعها المطالبة بمبل���غ مالي قدره 1337,60 

شيكل.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوج���ب عليك الحضور إلى محكم���ة صلح يطا في الموعد المحدد إو إرس���ال محام عنك، وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن 
بواس���طة النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 

من قلم محكمة صلح يطا وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا اعتباريًا.
رئيس قلم محكمة صلح يطا
عنه/ وسام سراحنة

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية/ محكمة طوباس الشرعية
الرقم: 21/1/ ـ ـ ـ ـ
التاريخ: 1439/1/29هـ
وفق: 2017/10/19م

مذكرة تبليغ زواج بالنشر

إلى الزوجة المدعوة: شريفة إبراهيم محمود عبد الله/ من األردن وسكانها.
أعلمك بأن زوجك المدعو ناجح محمد عيس���ى خطاب من عين س���ينيا/ رام الله وس���كانها، 
ق���د تقدم لهذه المحكمة بمعاملة زواج، لرغبته بالزواج من إحدى الفتيات المس���لمات من 

إحدى قرى فلسطين.
وعليه فقد تم إعالمك وإش���عارك بذلك حس���ب تعليمات س���ماحة قاضي القضاة المكرم 

حسب األصول. 
مدير ديوان محكمة طوباس الشرعية
مجاهد حامد سليمان خضير "البيتاوي"

بتمويل من صندوق الخير في لبنان

توزيع 50 منحة دراسية على طلبة
محتاجين في الجامعة اإلسالميـة

غـــزة - "االيام": احتفـــل مركز تنمية المـــوارد بالجامعة 
اإلســـالمية بتوزيـــع 50 منحـــة دراســـية علـــى الطلبـــة 
المحتاجين، وذلك بتمويل مـــن صندوق الخير دار الفتوى 
في لبنان، وبإشـــراف وقف األمل للتعليم في تركيا، ويأتي 
توزيـــع المنح ضمن مشـــروع تمكين الطلبـــة المحتاجين، 
وأقيم اللقاء بحضور المهندس عالء الهشيم - رئيس قسم 
المنح الطالبية بمركز تنمية الموارد، ولفيف من المهتمين 

والمختصين، وعدد من الطلبة المستفيدين من المنحة.
من جهته، أوضح المهندس الهشيم أن الجامعة تسعى 
للتنسيق مع كافة المؤسســـات العربية والدولية لتقديم 
منح دراسية لدعم الطلبة المحتاجين لتخيف عبء الرسوم 
عـــن كاهل اآلباء، مبينًا أن تقديم الدعم يأتي ضمن تطوير 

وبناء المجتمع ورفعته.
وأشـــار المهندس الهشيم إلى أن اختيار الطلبة للمنحة 
جاء وفق شـــروط ومواصفات معينـــة باالتفاق مع صندوق 
الخير، منها: اختيار الطالب المتميز للحصول على المنحة، 
ونصح الطلبة باالهتمام بدراستهم لرفع شأن الجامعة في 

مختلف المؤسسات المحلية والدولية.
بـــدوره، شـــكر الطالـــب محمد أبـــو عاصي - أحـــد الطلبة 
المســـتفيدين من المنحة - صندوق الخيـــر على تقديمه 
المنـــح للطلبة المحتاجيـــن، وبذل كل الجهور لمســـاعدة 
الطلبـــة والوقـــوف بجانبهـــم، وأكد الطالب أبـــو عاصي أن 
المنحة ســـتكون حافزًا ومشجعة لهم للتفوق والنجاح في 

الدراسة.

افتـتاح دورة في أريحا حول حماية األســرة
أريحـــا - "األيـــام": افتتحت في كلية فلســـطين للعلوم الشـــرطية، بمدينة أريحـــا، أمس، دورة 
تخصصية لدائرة حماية األســـرة واألحداث في الشـــرطة، بحضور مدير الكليـــة، العقيد حقوقي 
زاهـــر صباح، ومدير دائرة التعليم األكاديمـــي في الكلية، المقدم خالد طميزي، وعدد من الضباط 

والمدربين. 
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واالعالم في الشـــرطة، أن الدورة تســـتمر أسبوعين، ويشارك 
فيها 7 أفراد جدد من الدائرة، ويحاضر فيها منســـق التدريب في دائرة حماية األسرة واألحداث، 
المقدم شـــادي جبارين، وتهدف إلى تعريف المشاركين بالمهارات األساسية للعمل في حماية 

األسرة.
وأشار العقيد صباح الى أهمية الدورة، داعيًا المشاركين فيها إلى االستفادة من خبرات المدرب، 

وتطبيق المخرجات، واالستفادة منها في إطار العمل والخدمة الشرطية وفي كافة المجاالت.

جنيــن: ندوة في "القدس المفتوحة" توصي بضرورة 
توعيــة األبناء باالســتخدام اآلمن والمفيــد لإلنترنت

جنين - محمد بالص: أوصى مشـــاركون 
في نـــدوة نظمت فـــي جامعـــة القدس 
التعليمية،  جنيـــن  لمنطقة  المفتوحـــة 
أمس، حـــول الجرائم اإللكترونية ومخاطر 
العنكبوتية،  الخاطئ للشبكة  االستخدام 
بضرورة تغليب لغة الحـــوار ما بين اآلباء 
واألبناء لتجنيـــب اآلخرين مخاطر الوقوع 

ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم.
وشـــارك في هذه النـــدوة، نائب مدير 
فرع حماية األســـرة واألحداث في شرطة 
المحافظة، الرائد ضـــرار الحاج، والنقيب 
فادي مرعي، مـــن فرع العالقـــات العامة 
واإلعـــالم، وممثلـــون عـــن مجلـــس طلبة 
الجامعـــة، وحركـــة الشـــبيبة الطالبيـــة، 
وشـــبكة "ديار" الثقافية، والعشرات من 

طلبة الجامعة.

الجرائم  الحـــاج، توضيحا حـــول  وقدم 
اإللكترونية وما يندرج تحتها من قضايا 
المعلومات  وســـرقة  والتهديد  كاالبتزاز 

وما إلى ذلك من أمور.
وبيـــن آليـــة التعامـــل مع مثـــل هذه 
القضايا، مشيرًا إلى كم المخاطر الناجمة 
عـــن االســـتخدام الخاطـــئ والغيـــر آمن 
لشبكة اإلنترنت، والتواصل مع المجهول 
والذي قـــال الحـــاج، إنه بدوره ســـيكون 
ســـببا أساسيا في وقوع الفرد تحت طائلة 

الجرائم اإللكترونية بأنواعها المختلفة.
وأكـــد الحـــاج أهميـــة االنتبـــاه أثناء 
تعامـــل الفرد مـــع التقنيـــات واألجهزة 
التكنولوجية الحديثـــة والتي قال، إنها 
أصبحـــت من أساســـيات الحيـــاة، رغم ما 
تحويه من مخاطر إذا اســـتخدمت بشكل 

خاطئ أو غير مدروس.

وأكد حرص شـــرطة المحافظة على حل 

اإلشكاليات التي قد يتعرض لها ضحايا 

هذا النوع مـــن الجرائم، من خالل التوجه 

إلى وحـــدة حماية األســـرة واألحداث، أو 

قســـم الجرائم اإللكترونية في المباحث 

العامـــة لتقديـــم يد العون والمســـاندة 

لهـــم، مؤكـــدا، أن ضباط هـــذه الوحدات 

يتعاملون مع ما يعرض عليهم من قضايا 

وإشكاليات بسرية تامة ومهنية عالية.

النـــدوة، على  المشـــاركون في  وأجمع 

ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التثقيفية 

والتوعوية لتشمل كافة شرائح المجتمع، 

وتحديـــدا طلبـــة الجامعـــات والمدارس، 

وأهمية التواصل المباشـــر مع الشـــرطة 

لكونهـــا األقرب إلـــى المواطـــن في حل 

المواطن،  يواجههـــا  التي  اإلشـــكاليات 

وتغليب لغـــة الحوار والتواصـــل ما بين 

اآلبـــاء واألبناء لتجنيبهم الوقوع في مثل 

هذه القضايا.

توقيع ديوان "محطات الذعة" للشاعرة 
منال دراغمة في الجامعة األميركية

جنين - محمد بالص: احتفل في الجامعـــة العربية األميركية، أمس، وتحت 
رعايتها، بإشهار ديوان "محطات الذعة" للشاعرة منال دراغمة، وذلك بالتعاون 
مع مديرية الثقافة في جنين، وبالشراكة مع الصالون الثقافي "يمام، ومنتدى 

األديبات الفلسطيني "مدى"، ومؤسسة أصدقاء الرؤية المجتمعية.
ونظم الحفل بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية، فالح 
أبو عرة، والقائـــم بأعمال مدير الثقافة، آمال غزال، ومســـاعد المحافظ، أحمد 
القســـام، وطاقم الجامعة، وممثلي المؤسسات الحكومية واألهلية، ومجموعة 

من المثقفين واألدباء والشعراء. 
وافتتـــح الحفـــل، أبو عرة بكلمة هنأ فيها الشـــاعرة دراغمـــة، إحدى أعضاء 

الهيئة اإلدارية في الجامعة على هذا اإلنجاز.
وتخلـــل الحفل عرض فيلم قصير عـــن الجامعة، وفيلم آخر عن حياة الكاتبة 
ومســـيرتها األدبية، وفقرة زجل شـــعبي، وختم الحفل بتوزيع نسخ الديوان 

وتوقيعه للحضور.
يشـــار إلى أن ديوان "محطات الذعة"، يجمـــع 30 قصيدة نثر، وهو المنجز 
األول للشـــاعرة دراغمة، يحمـــل بصمات إبداعية للعديد مـــن القامات، وتم 

تصميـــم الغـــالف بمهـــارة عالية، 
ويضم الكتاب عـــدة لوحات فريدة، 
وسيشـــارك الديـــوان فـــي كبـــرى 
واألوروبيـــة،  العربيـــة  المعـــارض 
وســـيعرض فـــي كبـــرى المكتبات 

المعروفة عربيا ودوليا.


