
أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة االربعاء 62018/9/12

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي
الرقم: 3 / ٥ / ٦ / ٧ / 1234
التاريخ: 10 / 9 /2018

اعالن 

صادر عن اللجنة االقليمية لمحافظة نابلس

بشأن ايداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تغيير صفة استعمال من مرافق 
عامة الى سكن ب خاص في القطعة ٢٨٥ حوض ٨ جماعين

رقم المشروع: ت ٤١ / ٢٠١٨
تعل���ن اللجنة االقليمية لمحافظة نابلس عن ايداع مش���روع تعديل تنظيمي لالعتراضات 
لغاي���ات الغاء مراف���ق عامة في قطع���ة ٢٨٥ حوض ٨ جماعين وذلك حس���ب المخططات 

المعلنة والمودعة في مقر بلدية جماعين وفي مقر مديرية الحكم المحلي / نابلس 
 وذلك استنادا للمواد )٢١ ، ٢٠، ٢6( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم )٧٩( لسنة 
١٩66 ويجوز الي شخص وألي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك 
تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على المشروع معنونة لرئيس اللجنة المحلية للتنظيم 
والبناء في بلدية جماعين او رئيس اللجنة االقليمية  لمحافظة نابلس خالل مدة شهر واحد 
من تاريخ االعالن بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات او االقتراحات 

المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.
رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 1392 / 201٧ مدني
التاريخ: 23 / ٥ / 2018

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ١٣٩٢ / ٢٠١٧

الى المدعى عليه: نافع محمود اسماعيل عيسى / بيت لحم ومجهول محل االقامة.
يقتض���ي حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم ١٢ / ٩  / ٢٠١٨ الس���اعة التاس���عة صباحا للنظر 
ف���ي الدعوى المدنية رق���م ١٣٩٢ / ٢٠١٧، التي اقامها عليك المدعية: ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية )جوال( بواس���طة وكيلها المحامية ف���دوى الوعري / رام الله بدع���وى وموضوعها 

المطالبة بمبلغ وقدره )٧٣٣٫٠٥( شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
 حيث ان المدعى عليه كان قد اشترك لدى الجهة المدعية تحت رقم )٠٥٩٩٧٧٤٧٨٤(  وقد تراكم 

بذمته مبلغ وقدره )٧٣٣٫٠٥( سبع مائة وثالث وثالثون شيكل وخمس اغورات فقط ال غير.
ويمكن���ك الحضور ال���ى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدع���وى، ويتوجب عليك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنش���ر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 
)6٢( 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.
خضر ابو تمام 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 1٧0 / 2018 مدني
التاريخ: ٧ / ٦ / 2018

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ١٧٠ / ٢٠١٨

الى المدعى عليه: عبد الناصر علي سالم زيدات ومجهول محل االقامة.
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم ٢٥ / ٩  / ٢٠١٨ الساعة التاسعة صباحا للنظر 
في الدعوى المدنية رقم ١٧٠ / ٢٠١٨، التي اقامها عليك المدعية: شركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية )ج���وال( م.خ.م / رام الله بواس���طة وكيلها المحامية ف���دوى الوعري / رام الله 

بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ )6٣٧٫١١( شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
 حيث ان المدعى عليه كان قد اش���ترك لدى الجهة المدعي���ة تحت نظام فاتورة تحت رقم 
)٠٥٩٩١٠٤66٥(  وقد تراكم بذمته مبلغ وقدره )6٣٧٫١١( س���ت مائة وسبعة وثالثون شيكل 

واحد عشر اغورة فقط ال غير.
ويمكنكم الحض���ور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدع���وى، ويتوجب عليك تقديم 
الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية 
عمال بالمادة )6٢( 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: 1٥0 / 2018 مدني
التاريخ: ٧ / ٦ / 2018

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ١٥٠ / ٢٠١٨

الى المدعى عليه: مازن حمدان محمد عباس ومجهول محل االقامة.
يقتض���ي حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم ٢٥ / ٩  / ٢٠١٨ الس���اعة التاس���عة صباحا للنظر 
ف���ي الدع���وى المدنية رقم ١٥٠ / ٢٠١٨، الت���ي اقامها عليك المدعية: ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية )جوال( م.خ.م / رام الله بواس���طة وكيلها المحامية فدوى الوعري / رام الله بدعوى 

وموضوعها المطالبة بمبلغ )٣٥٥٫٣٤( شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
حيث ان المدعى عليه كان قد اش���ترك لدى الجهة المدعية تحت رقم )٠٥٩٨١6٨٥٢٠(  وقد تراكم 
بذمته مبلغ وقدره )٣٥٥٫٣٤( ثالث مائة وخمس وخمسون شيكل واربع وثالثون اغورة فقط ال غير.
ويمكن���ك الحضور ال���ى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدع���وى، ويتوجب عليك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنش���ر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 
)6٢( 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

وزارة الحكم المحلي
الرقم 1235/7/7/5/3
التاريخ 2018/9/10   

اعالن
صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس

بشأن ايداع مشروع تعديل تنظيمي لإللغاء شارع بعرض 12 م وتنظيم 
شارع بعرض 10 م في دير شرف رقم المشروع ت 2017/22

تعلن اللجن���ة اإلقليمية لمحافظة نابلس عن ايداع مش���روع تعديل تنظيمي لالعتراضات 
لغاية الغاء شارع بعرض 12 م وتنظيم شارع بعرض 10 م بالقطع 38+39+34+37+20+33 
حوض 5 دير ش���رف وذلك حس���ب المخططات المعلنة والمودعة في مقر مجلس الخدمات 
المش���ترك لقرى شمال غرب نابلس وفي مقر مديرية الحكم المحلي /نابلس وذلك استنادا 
للمواد )26+21+20( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم )79( لس���نة 1966 ويجوز 
ألي ش���خص وألي سلطة او مؤسس���ة رس���مية او اهلية ممن لهم مصلحه في ذلك تقديم 
اقتراحاته���م او اعتراضاتهم على المش���روع معنونه لرئيس مجلس الخدمات المش���ترك 
لقرى ش���مال غرب نابلس خالل مدة ش���هر واحد من تاريخ نش���ر االعالن بالجريدة الرسمية 
وجريدتي���ن محليتين وتدعم االعتراضات او االقتراح���ات المقدمة حيثما امكن بمخططات 

ايضاحية ووثائق ثبوتيه 

رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء
محافظة  نابلس

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

الرقم: 3 / ٥ / ٦ / ٧ / 1233
التاريخ: 10 / 9 /2018

اعالن 
صادر عن اللجنة االقليمية لمحافظة نابلس

بشأن ايداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تغيير صفة استعمال من سكن ب 
خاص الى مرافق عامة في القطعة ١٢٣ حوض ١٢ جماعين

رقم المشروع: ت ٤٢ / ٢٠١٨

تعل���ن اللجنة االقليمية لمحافظة نابلس عن ايداع مش���روع تعديل تنظيمي لالعتراضات 
لغاي���ات الغاء مرافق عام���ة في القطعة ١٢٣ حوض ١٢ جماعين وذلك حس���ب المخططات 

المعلنة والمودعة في مقر بلدية جماعين وفي مقر مديرية الحكم المحلي / نابلس 
 وذلك استنادا للمواد )٢6 ، ٢١ ، ٢٠( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم )٧٩( لسنة 
١٩66 ويجوز الي شخص وألي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك 
تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على المشروع معنونة لرئيس اللجنة المحلية للتنظيم 
والبناء في بلدية جماعين او رئيس اللجنة االقليمية لمحافظة نابلس خالل مدة شهر واحد 
من تاريخ االعالن بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات او االقتراحات 

المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.
رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 1٧٦ / 201٧ مدني
التاريخ: 29 / ٥ / 2018

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ١٧٦ / ٢٠١٧

الى المدعى عليه: حجازي كامل حجازي الحموري  ومجهول محل االقامة.
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم ١٨ / ٩  / ٢٠١٨ الساعة التاسعة صباحا للنظر 
في الدعوى المدنية رقم ١٧6 / ٢٠١٧، التي اقامها عليك المدعية: شركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية )ج���وال( م.خ.م / رام الله بواس���طة وكيلها المحامية ف���دوى الوعري / رام الله 
بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ )٢٤٧٤٫٣٩ شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:

لدى محكمة صلح رام الله الموقرة                                                                      حقوق رقم /2017
المدعية: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلس���طينية )جوال( م.خ.م بواس���طة ممثلها القانوني عبد 
المجيد ملحم المدير العام/ محافظة رام الله، بواس���طة وكيلتها المحامية االستاذة فدوى موسى 
محمود الوعري/ش���ركة بيت المقدس للمحاماة والدراس���ات وذلك بموجب وكالة خاصة ذات الرقم 

2015/1171 المسجلة لدى كاتب عدل رام الله، بتاريخ 2015/1/25.
المدع���ى علية: حجازي كامل حجازي الحموري / الخليل / باب الزاوية /بجانب الزاوية / حامل هوية 

رقم :999810310 .
موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ )2474.39 ( ألفان وأربعمائة وأربع وسبعون شيكل وتسع وثالثون 

أغورة فقط ال غير.

الئحة وأسباب الدعوى
المدعية ش���ركة مس���اهمة خصوصية فلس���طينية مس���جلة لدى مراقب الش���ركات تحت الرقم 

)562451310( تقوم بتقديم خدمات في مجال االتصاالت الخلوية.
2_المدعى عليه كان قد اشترك لدى الشركة المدعيه وعلى نظام الفاتورة تحت الرقم و/أو االرقام 
)0599277874( وق���د تراكم في بذمته مبلغ وقدره )2474.39 ( ألفان وأربعمائة وأربع وس���بعون 
شيكل وتسع وثالثون أغورة   فقط  ال غير بدل قيمه فواتير عن اجراء مكالمات و/أو شراء اجهزه.

طالبت المدعية المدعى عليه بضرورة دفع المبلغ المدعى به إال انه رفض بدون وجه حق أو مس���وغ 
قانوني سليم.

المدعى عليه ملزم فعاًل وقانونًا بدفع المبلغ المدعى به.
لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظرًا لقيمتها وموطن المدعى عليها.
الط����ل���ب: تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نس���خة عن الئحة الدعوى 
ومرفقاته���ا ودعوته للمحاكمة وبعد اإلثبات الحكم للمدعية بالمبلغ المطالب به والبالغ) 2474.39 

شيكل( وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 
وكيلة  الجهة  المدعية
المدعية: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلس���طينية )جوال( م.خ.م بواس���طة ممثلها القانوني عبد 
المجيد ملحم المدير العام/ محافظة رام الله، بواس���طة وكيلتها المحامية األستاذة فدوى موسى 
محمود الوعري/ش���ركة بيت المقدس للمحاماة والدراس���ات وذلك بموجب وكالة خاصة ذات الرقم 

2015/1171 المسجلة لدى كاتب عدل رام الله، بتاريخ 2015/1/25.
المدع���ى عليه: حجازي كامل حجازي الحم���وري / الخليل / باب الزاوية /بجانب الزاوية  حامل هوية 

رقم :999810310 .
 موض���وع الدعوى:  المطالبة بمبلغ )2474.39 ( ألفان وأربعمائة وأربع وس���بعون ش���يكل وتس���ع 

وثالثون أغورة فقط ال غير.

حافظة مستندات الجهة المدعية 

البينات الخطية:
صورة عن الوكالة العدلية رقم 2015/1171 .

صورة عن وثائق تسجيل شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(.
صورة عن فواتير صادرة من الشركة.

صورة عن نموذج طلب االشتراك  .
البينات الشفهية:

تحتفظ المدعية بحقها في تقديم أية بينة خطية و/أو شفوية حال الحصول عليها.
وكيلة الجهة المدعية 
حي���ث ان المدعى عليه كان قد اش���ترك لدى الجهة المدعية تح���ت نظام فاتورة تحت رقم 
)٠٥٩٩٢٧٧٨٧٤(  وق���د تراكم بذمته مبلغ وقدره )٢٤٧٤٫٣٩( الفان واربعمائة واربع وس���بعون 

شيكل وتسع وثالثون اغورة فقط ال غير.
ويمكنكم الحض���ور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدع���وى، ويتوجب عليك تقديم 
الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية 
عمال بالمادة )6٢( 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
سلطة االراضي

دائرة تسجيل االراضي 
دائرة االراضي في سلطة االراضي

نابلس
 رقم الملف: 389٧ و3899 و3894 / ج / 2018 / ج / 2018
التاريخ: 10 / 9 / 2018

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
 يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس الس���يد امين احمد محمود كايد بواسطة 
الوكيل الدوري س���ميرة عادل حامد ح���رز الله بموجب الوكالة الدوري���ة رقم ١٧٨٢/ ٢٠١٨ / 
١٢١٨٨ ع���دل نابل���س ١6 / ٨ / ٢٠١٨ وذلك بصفة وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدورية رقم 
 / ١٧٨٢ / ٢٠١٨ / ١٢١٨٨ + ١٧٨٢ / ٢٠١٨ / ١٢١٩٠ +  ١٧٨٢ / ٢٠١٨ / ١٢١٨٩ +  ١٧٨٢ / ٢٠١٨
١٢١٩١ تاري���خ ١6 / ٨ / ٢٠١٨ الص���ادرة من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
ص���رة ح���وض رقم )٥( حي رقم ١ قطعة رق���م ٩١، فمن له اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم 
باعتراض الى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

سميرة عادل حامد حرز الله امين احمد محمود كايد  
دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 1٥٥3 / 201٧ مدني
التاريخ: ٧ / ٦ / 2018

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ١٥٥٣ / ٢٠١٧

الى المدعى عليه: عماد جالل عياش فروخ ومجهول مكان االقامة.
يقتض���ي حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم ٢٧ / ٩  / ٢٠١٨ الس���اعة التاس���عة صباحا للنظر 
ف���ي الدعوى المدنية رق���م ١٥٥٣ / ٢٠١٧، التي اقامها عليك المدعية: ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلسطينية )جوال( رام الله بواسطة وكيلها المحامية فدوى الوعري / رام الله بدعوى وموضوعها 

المطالبة بمبلغ )١٣١6٫٩6( شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
 حيث ان المدعى عليه كان قد اشترك لدى الجهة المدعية تحت رقم )٠٥٩٩٧٠٤٩٨٨(  وقد تراكم 
بذمته مبلغ وقدره )١٣١6٫٩6( الف وثالثمائة وست عشر شيكال وست وتسعون اغورة فقط ال غير.

ويمكنك���م الحضور الى قلم المحكمة واالطالع عل���ى اوراق الدعوى، ويتوجب عليك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنش���ر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 
)6٢( 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
دائرة تنفيذ جنين

وليد محمود محمد العارضة
نعلمك انه بتاريخ ٩ / 6 / ٢٠١٨ قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم ٢١٧٢ / ٢٠١٨ 

والمكونة فيما بين 
المحكوم له/م: ١ - محمد وحيد عبد الرحمن ابو مخ/ جنين

٢ - سامر وحيد عبد الرحمن ابو مخ/ جنين
٣ - سالم وحيد عبد الرحمن ابو مخ/ جنين
٤ - ساري وحيد عبد الرحمن ابو مخ/ جنين

المحكوم عليه/م: ١ - جمال محمود محمد العارضة / جنين
٢ - وليد محمود محمد العارضة / جنين

٣ - محمود محمد اسعد العارضة / جنين
 يجب عليك ان تقوم في ظرف اس���بوعين من تاريخ تبلغك بالحضور الى هذه الدائرة حيث 
تقرر اش���عارك بالنش���ر لحضور موعد جلس���ة االقتدار بتاريخ ١6 / ١٠ / ٢٠١٨ لصالح المنفذ 
محمد وحيد عبد الرحمن ابو مخ واخرون وكيله االس���تاذ ايهاب عبيد، وبخالف ذلك ستضطر 

دائرة التنفيذ لمباشرة االجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام،

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة االراضي

دائرة تسجيل االراضي 
دائرة االراضي في سلطة االراضي

رام الله
رقم الملف: 318٧ / ج / 2018
التاريخ: 10 / 9 / 2018

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام الله الس���يد سمير روبين درويش خطيب 
بواس���طة الوكيلة الدورية ريم تيسير يوس���ف عيد بموجب الوكالة الدورية رقم ١٧٥٠٢ 
/ ٢٠١٨ بتاري���خ ٩ / ٩ / ٢٠١٨ عدل رام الله والمعطوف���ة على الوكالة الخاصة رقم ٨٢٤٣ / 
٢٠١٨ بتاري���خ ٣٠ / ٤ / ٢٠١٨ عدل رام الله الصادرة من كاتب عدل رام الله وذلك بمعاملة 
بي���ع على اراض���ي عطارة حوض رقم 6   قطعة رقم ٢٧٨، فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض الى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل )المالك(                                  اسم الوكيل 

سمير روبين درويش خطيب                         ريم تيسير يوسف عيد
دائرة تسجيل اراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 240٥ / 201٦ مدني
التاريخ: 29 / ٥ / 2018

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم ٢٤٠٥ / ٢٠١٦

الى المدعى عليه: ش���ركة ضوء الوس���يط للتجارة والخدمات العامة - الخليل  ومجهول محل 
االقامة.

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم ١٨ / ٩  / ٢٠١٨ الساعة التاسعة صباحا للنظر 
في الدعوى المدنية رقم ٢٤٠٥ / ٢٠١6، التي اقامها عليك المدعية: شركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية )ج���وال( م.خ.م / رام الله بواس���طة وكيلها المحامية ف���دوى الوعري / رام الله 
بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ )٢٠٢6٫٥١( شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:

حي���ث ان المحكوم عليه كان قد اش���ترك لدى الجهة المدعية عل���ى نظام فاتورة تحت رقم 
)٠٥٩٩٤٩٩٠٤٤( )٠٥٩٩٤٩٩٠٤٥( )٠٥٩٨٠٤6٣٣٧( )٠٥٩٩٤٩٩٠٤6( وق���د تراكم بذمته مبلغ وقدره 

)٢٠٢6٫٥١( الفان وست وعشرون شيكل وواحد وخمسون اغورة فقط ال غير.
ويمكنكم الحض���ور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدع���وى، ويتوجب عليك تقديم 
الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية 
عمال بالمادة )6٢( 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

تنويه
ورد عن طريق الخطأ والس���هو باالعالن الصادر ع���ن جريدة االيام بتاريخ )٩ / ٩ / ٢٠١٨( بالمعاملة 
رقم 6٨6٨ / ٢٠١٨ ذكر اس���م الموكلين )جهاد وتهاني وروز( والصحيح )جهاد وس���مر وروز(، لذا 

اقتضي التنويه.

إحياء ذكرى الهجرة النبوية في المسجد 
األقصى والحرم اإلبراهيمي

القدس، الخليل - "وفا": أحيت دائرة األوقاف اإلسالمية 

ف���ي مدينة القدس المحتلة، أمس، ذكرى الهجرة النبوية 

الشريفة، برحاب المسجد األقصى المبارك.

وحضر االحتفال مفتي عام القدس وفلس���طين الش���يخ 

محم���د حس���ين، ومدير عام األوقاف اإلس���المية الش���يخ 

عزام الخطيب، وإمام وخطيب المس���جد الش���يخ يوس���ف 

أبو س���نينة، ومدير التعليم الش���رعي في المسجد ناجح 

بكيرات.

وألقيت ع���دة كلمات ح���ول الذكرى النبوية الش���ريفة 

وال���دروس والعبر المس���تفادة منها، وربطه���ا بما يجري 

اليوم في أرض اإلسراء والمعراج.

وتخلل الحفل أناشيد دينية خاصة بهذه المناسبة.

وف���ي الحرم اإلبراهيمي الش���ريف احتش���دت جماهير 

غفي���رة من مختل���ف محافظات الوطن، ف���ي باحات الحرم 

وأروقته وساحاته، إحياًء لذكرى الهجرة النبوية الشريفة، 

على الرغم من العراقيل والحواجز العسكرية اإلسرائيلية، 

وإغالق القس���م المغتصب من الحرم اإلبراهيمي الشريف 

بالقوة.

وعل���ى بوابات الح���رم الحديدي���ة وااللكترونية، تبادل 

المواطن���ون الهداي���ا الت���ي كان أبرزه���ا الحلويات مثل 

الحلق���وم والغريبة، وتجولت العائالت الفلس���طينية في 

األماكن التي س���مح االحتالل بدخولها، فيما ردد عدد من 

األطفال نش���يد "طلع البدر علينا". واصطف العشرات من 

متطوعي جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني بالقرب من 

مدخل الحرم لمساعدة المواطنين وإرشادهم.

وقدر مدير الحرم اإلبراهيمي الش���يخ حفظي أبو سنينة 

عدد المشاركين في االحتفال باآلالف.

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

أحمد س���عيد التميمي، اهمية الرباط والتمسك بكل ذرة 

من تراب الوطن. وقال "نح���ن واجهة هذه األمة والمدافع 

األول ع���ن كرامته���ا ووجودها، ولن يتمك���ن االحتالل من 

السيطرة على الحرم اإلبراهيمي وال على المسجد األقصى 

المبارك وال غيرهما من األماكن، وأي مس���اس بالمقدسات 

يعد جريم���ة وانتهاكا للقان���ون الدولي ول���كل األعراف 

والقوانين والمواثيق الدولية".

ودعا التميمي، دول العالم واألمتين العربية واإلسالمية 

ومجلس حقوق اإلنس���ان واألمم المتحدة للتحرك العاجل 

لوقف االعتداءات الخطيرة على المقدسات في فلسطين.

من جانبه، قال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية الشيخ 

يوس���ف ادعي���س إن االحت���الل ل���ن يتمكن م���ن تفريغ 

الحرم من المصلين. ورس���التنا لالحتالل أن هذا مسجدنا 

وقل���ب الخليل النابض، وهو أحد أب���رز وأهم عناوين أمتنا 

اإلسالمية ولن يكون إال لنا.

ب���دوره أكد مدي���ر مديرية أوق���اف الخليل اس���ماعيل 

أبو الح���الوة، أن تواجد المواطنين ف���ي الحرم تأكيد على 

قدس���يته وإس���الميته، ويندرج ضمن مواجهة االحتالل 

وغطرسة مستوطنيه.

فيما أكد مدير مكتب المحافظ في البلدة القديمة نضال 

الجعبري، أن اإلغالقات والحواجز اإلس���رائيلية التي تحيط 

بالحرم، لن تمنع المواطنين من الوصول إليه والتجذر فيه 

والحفاظ عليه.

أما ممثل بلدية الخليل محمد عمران القواسمة، فقال إن 

توافد المواطنين رغم الحواجز هو بشرى خير.

وقدم���ت فرق���ة حياة للنش���يد اإلس���المي وصلة بهذه 

المناس���بة. بينما ألقيت ع���دة مواعظ دع���ت المواطنين 

للمواظب���ة على ش���د الرحال للمس���جد األقص���ى المبارك 

وللح���رم اإلبراهيم���ي الش���ريف من أج���ل حمايتهما من 

اعتداءات االحتالل والمستوطنين المتزايدة.

افتتاح دورة رسم على الزجاج 
لنزالء مركز اإلصالح في جنين

جنين - محمد بالص: افتتحت ش���رطة جنين ووزارة الثقافة، أمس، دورة رسم 
على الزجاج لن���زالء مركز اإلصالح والتأهيل في المدين���ة، وذلك في إطار عدة 

دورات تستهدف تأهيل النزالء وتزويدهم بحرف ومهن.
وذكر بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة، أنه تم افتتاح الدورة 
بحضور الرائد إياد س���مودي، ممثال عن مدير شرطة المحافظة، والنقيب عقاب 
س���مارة، ممثال عن مدير مركز اإلصالح والتأهيل، والمس���اعد مريم زعارير، من 
فرع العالقات العامة واإلعالم، وعدد من ضباط المركز، ومستشار وزارة الثقافة، 
عزت أبو الرب، والفنان التشكيلي محمد الشلبي، إلى جانب النزالء المشاركين.

وثمن أبو الرب، س���عي إدارة المركز المتواصل لتنظيم العديد من الفعاليات 
ذات األهمية وخاصة التراثية منها، واصفا هذا النوع من الفن التشكيلي بأنه 
إبداع يعبر عنه الش���خص بإنتاجه، مضيفا، إن وزارة الثقافة تس���تقبل كل من 

يريد أن يعبر عن إنجازاته في هذا المجال والمجاالت األخرى.
من جهته، ش���كر س���مارة، الوزارة على هذا الدعم لل���دورة التي تنظم ضمن 
السياس���ة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل والتي سيستفيد منها النزالء في 

تنمية قدراتهم ليكونوا منتجين ومفيدين للمجتمع.
وأش���ار إلى أنه يتخلل ه���ذه الفعالية قيام النزالء بالرس���م على الزجاج في 
دورة من المخطط أن تس���تمر لمدة ش���هر بواقع يومين في األس���بوع، وسيتم 
توزيع الشهادات على النزالء المشاركين في نهايتها، وذلك بإشراف عدد من 
ضباط المركز ومنهم النقيب نبيل البلش���ة ومسؤول قسم التأهيل والتدريب 

في مركز اإلصالح والتأهيل، المالزم أول مصطفى مشاقي.

"العمل الصحي" تنفذ نشاطات تثقيفية 
بمشروع الصحة اإلنجابية شمال الضفة

رام الل���ه - "األيام": نف���ذت طواقم التثقيف الصحي بمؤسس���ة لجان العمل 
الصحي، سلس���لة نش���اطات تثقيفية وتوعوية في المدن والقرى والمخيمات 
شمال الضفة بالمواضيع الصحية واالجتماعية التي تندرج تحت عناوين الصحة 
 إل���ى إجراء تدريبات 

ً
االنجابي���ة وفقًا الحتي���اج كل منطقة وكل مجموعة إضافة

عل���ى فحوصات ذاتية للثدي ف���ي العيادات وأثناء العم���ل الميداني وتقديم 
واالجتماعية  الصحية  االستش���ارات 
الفردي���ة ل���كل مس���تفيدة تطل���ب 
الخدمة والمشورة. ويأتي ذلك بحسب 
بيان صدر عن المؤسسة، أمس، ضمن 
مش���روع الصحة اإلنجابي���ة والحقوق 
القنصلية  م���ن  المدعوم  الجنس���ية 
الس���ويدية العامة في القدس الذي 
تنفذه مؤسس���ة لجان العمل الصحي 

في مناطق شمال الضفة.
ونف���ذت طواقم مش���روع "س���يدا" في 
الشمال مجموعة من األنشطة كان أبرزها 
لق���اءات ودورات ف���ي كل م���ن قلقيلية 
ونابلس وطوباس إلى جانب مجموعة من 

األنشطة بالشراكة مع المؤسسات.
كما عقدت طواقم التثقيف الصحي 
واالرش���اد مجموع���ة م���ن اللق���اءات 
المنزلية في كل م���ن الباذان وعورتا 
وسالم ضمن مجموعات منزلية حول 
الصحة االنجابية والحقوق الجنسية.

الجامعة األردنية تعتمد مجالت "القدس المفتوحة"
مة ألغراض الترقية األكاديمية

ّ
العلمية المحك

رام الله - "األي���ام": صدر عن لجنة اعتماد المجالت 

العلمية في الجامع���ة األردنية، مؤخرًا، قرار باعتماد 

مجالت جامع���ة القدس المفتوحة العلمية المحكمة 

ألغراض الترقية.

ويأتي هذا القرار، بحس���ب بيان صدر عن الجامعة، 

في رام الله، أمس، كثم���رة للتعاون ما بين الجامعة 

األردني���ة وجامعة القدس المفتوح���ة في المجاالت 

العلمي���ة واألكاديمي���ة المختلف���ة ومنه���ا: عق���د 

المؤتمرات العلمية المحكمة والنشر العلمي، وذلك 

بتوجيهات ومتابعة حثيثة م���ن رئيس الجامعة د. 

يونس عمرو.

يذكر أن جامعة الق���دس المفتوحة تصدر خمس 

مجالت علمية محكمة في مجاالت العلوم اإلنس���انية 

والتربوية  واالقتصادي���ة،  واإلدارية  واالجتماعي���ة، 

والنفس���ية، والتكنولوجي���ا والعل���وم التطبيقي���ة، 

والتعلي���م المفت���وح والتعل���م االلكترون���ي، وهي 

محكمة ومصنفة عالميًا، حصل أربع منها على معامل 

التأثير العربي )Arab Impact Factor( والخامس���ة 

بانتظ���ار حصولها عليه كونها حديثة اإلصدار، علمًا 

أنه���ا المجلة العلمي���ة المحكمة األول���ى في مجال 

التكنولوجي���ا الت���ي تصدر باللغ���ة اإلنجليزية على 

مستوى فلسطين.

ودعا د. عمرو في مع���رض تعقيبه على هذا القرار 

المهم، الباحثين في العالمين العربي واإلسالمي إلى 

نشر أبحاثهم العلمية في مجالت الجامعة المحكمة، 

مؤكدًا نها تتبع سياس���ة النشر أو الوصول المفتوح 

)open-access publishing( وال تتقاضى أي رسوم 

من الباحثين دعما لمسيرة البحث العلمي وانسجامًا 

مع التوجهات العالمية في مجال النشر العلمي.

وأكد د. حسني عوض عميد الدراسات العليا والبحث 

العلم���ي أن مج���الت الجامع���ة تتمتع بس���معة طيبة 

وبالرصانة العلمية ولها انتش���ار واسع على المستوى 

المحل���ي والعربي واإلقليمي نظ���رًا لمواكبتها للتطور 

العلمي في مجال نش���ر البحوث العلمية عالميًا، فهي 

تس���تخدم نظاما مفتوح المص���در اإللكتروني والذي 

يتميز بأحدث معايير الجودة والتميز في إدارة علمية 

النش���ر العلمي، إضافة الس���تخدامها نظ���ام المّعرف 

الرقم���ي )DOI( Digital Object Identifier( لألبحاث 

المنش���ورة وال���ذي يحفظ حق���وق الملكي���ة الفكرية 

للباحثين ويحقق معدالت انتش���ار أوس���ع لها، إضافة 

إلى رب���ط مجالت الجامع���ة بقواعد البيان���ات العربية 

 )Google scholar( والعالمية، ومنها قاعدة بيان���ات

e-(والمنهل وش���بكة المعلومات العربية و )DVAJ(و

Marefa(، وهي قي���د إجراءات التس���جيل في قواعد 

البيانات والفهرس���ة العالمية للمجالت العلمية مثل 

)Scopus( و)ISI WEP(، وغيرها من قواعد البيانات. 

وذكر د. عوض أن مجالت الجامعة العلمية المحكمة 

تنش���ر األبح���اث العلمي���ة لباحثين م���ن الجامعات 

والمؤسس���ات الفلس���طينية واإلقليمي���ة والدولية، 

ومنهم باحثون من ماليزيا وإيران وتركيا على سبيل 

المثال، في إش���ارة واضحة النتشار مجالت الجامعة 

دوليًا. 

مشاركون في احياء الذكرى في الحرم االبراهيمي.


