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دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/10/17
الرقم: 2018/1204

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2018/1204

إلى المحكوم عليها: ش���ركة الجديد لقطع التكيي���ف والتبريد/ وكيلها المحامي حماد مخو 
أو من ينوب عنه.

نعلمك أن المحكوم له: رضا عبد الجواد رضا سعيدي/ رام الله/ بيتونيا/ بالقرب من مفرق 17.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ ش���يك بقيمة 2000 شيكل باالضافة الى الرسوم 

والمصاريف ومبلغ 30 شيكل بدل رسوم تنفيذ.
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 بإج���راء التنفيذ حضوريًا بحقك وعل���ى ذلك تم إجراء 

تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي ــ بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس

تاريخ التحرير: 2019/6/19
رقم القضية: 2019/2514 

إلى المدين/ المحكوم عليه: زكي خليل صادق عبد الجليل
وعنوانه: نابلس � رفيديا � عمارة المصري ط4

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: محمد عدنان ماجد عبد الدايم/ رام الله
قد أبرز لهذه الدائرة شيك

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء   ب� 10111 شيكل اسرائيلي
 المرفق عنها صورة لالطالع

لذل���ك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حس���ب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف 2845/ج/2019
التاريخ: 2019/7/7

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد/ مصطفى عوض محمد 
حسين وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2018/2160 عدل طولكرم 

بتاريخ 2018/4/1
بمعاملة بيع القطعة 74 من الحوض 10 من أراضي بزاريا.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل فترة خمسة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

مصطفى عوض محمد حسين محمد عبد الكريم عبد الله نصار 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 114/ق/2019
التاريخ: 2019/7/4

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد/ة ضياء صادق شوقي 
يعيش وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1734/2018/2727 حوض 
2408 قطعة 16 س���جل 50 صفحة 55 نابلس بتاري���خ 2018/2/22 عدل نابلس فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حس���ب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

ضياء صادق شوقي يعيش هيثم تيسير عايش حبش  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس

رقم الملف: 1954/ج/2019
التاريخ: 2019/7/7

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس السيد/ انا عبد الكريم مصطفى عوض 
عامر بصفتي وكيال ع���ن البائع عمر مصطفى عوض الخضر بموجب الوكالة الخاصة رقم 
997/2019/187 تاري���خ 2019/6/11 صلح طوباس اصرح عن بيع مس���احته 400 متر من 

حصصي في قطعة االرض المذكورة
الصادرة من كاتب عدل صلح طوباس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طوباس حوض رقم 6 قطعة رقم 50
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

عبد الكريم مصطفى عوض عامر عمر مصطفى عوض الخضر  
دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 2295/ج/2019
التاريخ: 2019/6/27

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد/ة فادي���ة اديب مصطفى 
صالح بواس���طة الوكيل الخاص نادي فايق موس���ى عمار بموج���ب الوكالة الخاصة رقم 
2017/5226 بتاري���خ 2017/10/22 تصديق وزارة العدل والمعطوفة على حجة اذن بيع 
رقم 13/72/23 بتاري���خ 2019/5/16 والمعطوفة على حج���ة الوصايا رقم 589/107/76 

بتاريخ 2014/6/29
الصادرة من كاتب عدل تصديق وزارة العدل

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عين يبرود حوض رقم 2 قطعة رقم 106
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك( 
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

محافظة طولكرم
الرقم: 2019/5/12112
التاريخ: 2019/5/30

اعالن صادر
عن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تعديل مسار شارع هيكلي 
وتخفيض عرضه من 12م إلى 10م مشروع رقم 2019/5/12112 لجنة 

تنظيم محلية لبلدية الكفريات المشتركة/ كفر جمال ـ محافظة طولكرم
تعلن اللجن���ة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم عن إيداع مش���روع تعديل تنظيمي 
لغايات تعديل مس���ار ش���ارع هيكلي وتخفيض عرضه من 12م الى 10م لالعتراضات والمتعلقة 
باإلحداثيات المرفقة من اراضي كفر جمال � محافظة طولكرم، وذلك حس���ب المخططات المعلنة 
والمودعة في مقر بلدية الكفريات المشتركة ومجلس كفر جمال وفي مقر مديرية الحكم المحلي 
� محافظة طولكرم وذلك اس���تنادا للمواد )20 ، 21 ، 26( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية 
رقم )79( لس���نة 1966 ويجوز ألي ش���خص وألي س���لطة أو مؤسسة رس���مية أو أهلية ممن لهم 
مصلح���ة في ذلك تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على المش���روع معنونه الى رئيس اللجنة 
المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الكفريات المش���تركة خالل مدة ثالثين يوما ش���هر من تاريخ 
إعالن اإليداع بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات او االقتراحات المقدمة 

حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.
م. إياد خلف
رئيس اللجنة االقليمية لتخطيط والبناء
لمحافظة طولكرم

جدول إحداثيات المشروع

NO. X Y

1 155404.90 181441.65

2 155263.47 181425.60

3 155189.54 181424.67

4 155106.76 181465.93

5 155070.06 181534.57

6 155040.34 181616.31

7 155059.61 181730.28

8 155106.72 181737.04

9 154993.36 181514.10

10 155109.52 181377.92

11 155307.88 181379.97

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ سلفيت
مرسل إلى: ليلى عدنان سعيد حج محمود هوية رقم: 852163914
العنوان: طولكرم � مخيم نور شمس � وسط المخيم � قرب المسجد

نعلمكم أنه بتاريخ 2019/6/12 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/1740
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. شركة بديا مول للتجارة وممثلها السيد جبر نافز محمد جودة/ سلفيت.
2. ليلى عدنان س���عيد حج محمود/  المحكوم عليه/م: 1. شركة ايلين للمواد الغذائية/ طولكرم  

3. رامي عبد الرحمن سعيد حج محمود/ طولكرم. طولكرم  
يبلغ بإحدى الصحف المحلية/ مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

يتوج���ب علي���ك أنت أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من اش���عارك للرد على 
الدعوى المرقومة اعاله وهي ش���يك بقيمة 4808 ش���يكل، وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بحقك 

حضوريًا..
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

مرسل إلى: أحمد عدنان محمد طحاينة هوية رقم: 853662419.
العنوان: جنين � كفردان � الحارة الفوقا

نعلمكم انه بتاريخ 2019/6/24 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2019/2819
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. احمد يونس حسن مجيرمة/ جنين.
المحكوم عليه/ م: 1 احمد عدنان محمد طحاينة/ جنين.

بإش���عارك بموافقة المنفذ احمد يونس حسن مجيرمة من جنين على طلب التقسيط المقدم من 
قبلك لذا عليك دفع االقس���اط المس���تحقة عليك من تاريخ 2019/5/6 بواقع 400 شيقل شهريًا، 
لذا عليك االلتزام بدفع االقس���اط المس���تحقة في موعدها، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ 

لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5150/ج/2019
التاريخ: 2019/7/7

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد ايهاب سامي توفيق عبيد وذلك 

بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 446/2019/6127 تاريخ 2019/4/16
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي سيلة الحارثية حوض رقم 7 قطعة رقم 43
فم���ن له أي اعت���راض على ذلك التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

ايهاب سامي توفيق عبيد نجالء وليد ذيب العتر  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5147/ج/2019
التاريخ: 2019/7/7

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد محمود حاتم محمود الش���روف 
بصفت���ي وكيال عن: ليلى + طالل أبن���اء عبد اللطيف عامر عليات بموجب الوكالة العامة س1959 

ص2018/56 تاريخ 2018/9/19
بيع كامل الحصص

الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان
وذلك بمعاملة بيع على اراضي دير ابو ضعيف حوض رقم 1 قطعة رقم 61

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي نابلس

رقم الملف: 2858/ج/2019
التاريخ: 2019/7/7

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي نابلس الس���يد محمود محمد نمر قرطلو وذلك بصفة 

وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 9015/2019/1866 تاريخ 2019/6/30 عدل نابلس
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طلوزة حوض رقم 17 قطعة رقم 2
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

محمود محمد نمر قرطلو فيصل عادل سليم جودة  
دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط

دائرة ضريبة أمالك نابلس
إعالن صادر عن دائرة ضريبة أمالك نابلس )المالية(

نعل���ن الطالع العموم بأنه تقدم لدى ضريبة أمالك نابلس الس���يد: س���مير عبد الغني حلوم رزق 
المصري بصفته وكيال عامًا بموجب الوكالة العامة والصادرة عن س���فارة دولة فلسطين في عمان 
 A/2/75 رق���م س 733 ص2008/30 بتاريخ 2008/2/13 وذلك لفتح معاملة بيع على القطعة رقم

من حوض رقم 24052 أراضي نابلس.
فمن له اعتراض عليه التقدم بطلب رسمي لدى دائرة ضريبة األمالك )المالية( بنابلس خالل مدة 
أقصاها خمسة عش���ر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وخالف ذلك سوف يتم السير باإلجراءات 

القانونية حسب األصول.

الحصص المباعةاسم الوكيلاسم الموكل

ماه���ر عب���د الغن���ي حل���وم 
المصري

س���مير عب���د الغن���ي حلوم 
المصري

كامل الحصص اإلرثية

مدير دائرة ضريبة أمالك نابلس

إلى المدعى عليه: ضياء هشام محمد علي القواسمة من الخليل، ليكن معلوما لديك ان محكمة بداية 
الخليل قد أصدرت حكمًا بتاريخ 2019/03/10، بناء على االستدعاء المقدم من قبل المستدعي )طارق 

زهير سعدي الخطيب من الخليل( بواسطة وكيله األستاذ خالد طافش وهذا نصه.
الحكم

الص���ادر عن محكمة بداية الخليل المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باس���م الش���عب العربي 
الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: السيد القاضي محمد الهشلمون.
الكاتب: اماني زاهدة.

المدعي: طارق زهير سعدي الخطيب من الخليل هوية رقم )900023110(.
وكيلة المحامي خالد طافش – الخليل.

المدعى عليه: ضياء هشام محمد علي القواسمة من الخليل هوية رقم )906219928(.
موضوع الدعوى: المطالبة بحقوق عالمية مبلغ وقدره )14.200( دينار أردني.

الوقائع
تقدم المدعي بواس���طة وكيله بهذه الدعوى لدى محكمة بداية الخليل سجلت تحت رقم 2018/850 

وجاء في الئحة الدعوى التالية:
• المدعى عليه صاحب مشغل لتصنيع وتشكيل الذهب والمدعي يعمل عامل لدى المدعى عليه.

• عمل المدعي لدى المدعى عليه من شهر 9/1/ لسنة 2012 ولغاية 10/18/ لسنة 2017 وكان يعمل 
عامل تحت اش���راف ومس���ؤولية المدعى عليه في محله الواقع في الخليل/ الحرس مش���غل لتصنيع 
وتش���كيل ويعمل دون انقطاع وبشكل متواصل في العمل وكان يتقاضى أجرته على أساس شهري 

600 دينار وكانت يوميته 25 دينار أردني يومي.
 • المدعي عمل الشهر األخير ولم يتقاضى أجره كامل عن آأخر شهر فقط قبض 400 دينار.

 • كان المدعي يعمل طوال أيام الشهر باستثناء أيام العطل األسبوعية أي ما يعادل 24 يوم شهريًا.
 • استحق للمدعي في ذمة المدعى عليه حقوق عمالية موضحة على النحو التالي :

 • بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 3300 دينار أردني.
 • بدل اجازات سنوية مبلغ 2500 دينار أردني.

 • بدل اجازات ثقافية وأعياد دينية مبلغ 1000 دينار أردني.
 • بدل فصل تعسفي مبلغ 6600 دينار أردني.
 • بدل عدم اشعار بالفصل 600 دينار أردني.

 • بدل راتب آخر شهر متبقي 200 دينار أردني.
ويكون مجموع مستحقاته مبلغ وقدره 14200 دينار أردني.

 • طالب المدعي المدعى عليه بالمبلغ المطالب به إال أنه تمنع عن الدفع دون أي مبرر قانوني.
التم���س المدعي بالنتيجة الحك���م له بالزام المدعى علي���ه بدفع مبلغ ق���دره )14200( دينار أردني 

وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

اإلجراءات
بالمحاكمة الجارية علنًا وفي جلس���ة 2018/12/3 تقرر اج���راء محاكمة المدعى عليه حضوريًا اعتباريًا 
وكرر وكيل المدعي الئحة الدعوى وفي جلس���ة 2019/1/24 قامت المحكمة باستجواب المدعي وفي 
جلس���ة 2019/3/10 قدم وكيل المدعي بينته واس���تمعت المحكمة لش���هادة الشاهد محمد زهير 
سعدي الخطيب وبه ختم بينته وترافع وكيل المدعي ملتمسا بالنتيجة الحكم حسبما جاء في الئحة 
الدعوى وتضمين المدعى عليه الرس���وم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورفع الملف للتدقيق وإصدار 

الحكم وفي جلسة 2019/03/26 ختمت إجراءات المحاكمة بتالوة القرار التالي.

المحكمة 
وبالتدقيق في الئحة الدعوى تجد المحكمة أن المدعي قد أسس طلبه على سند من القول أن المدعى 
عليه صاحب مش���غل لتصنيع وتش���كيل الذهب والمدعي يعمل عامل لدى المدعى عليه وقد عمل 
المدعي لدى المدعى عليه من شهر 9/1/ لسنة 2012 ولغاية 10/18/ لسنة 2017 وكان يعمل عامل 
تحت اشراف ومسؤولية المدعى عليه في محله الواقع في الخليل/ الحرس مشغل لتصنيع وتشكيل 
ويعمل دون انقطاع وبش���كل متواصل في العمل وكان يتقاضى أجرته على أس���اس ش���هري 600 
دينار وكانت يوميته 25 دينار أردني يومي وأن المدعي عمل الشهر األخير ولم يتقاضى أجره كامل 
عن آخر ش���هر فقط قبض 400 دينار وكان المدعي يعمل طوال أيام الش���هر باستثناء أيام العطل 
األس���بوعية أي ما يعادل 24 يوم شهريًا وقد اس���تحق للمدعي في ذمة المدعى عليه حقوق عمالية 

موضحة على النحو التالي :-
 • بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 3300 دينار أردني.

 • بدل اجازات سنوية مبلغ 2500 دينار أردني.
 • بدل اجازات ثقافية وأعياد دينية مبلغ 1000 دينار أردني.

 • بدل فصل تعسفي مبلغ 6600 دينار أردني.

 • بدل عدم اشعار بالفصل 600 دينار أردني.
 • بدل راتب آخر شهر متبقي 200 دينار أردني.

ويكون مجموع مس���تحقات المدعي مبلغ وقدره 14200 دينار أردني وقد طالب المدعي المدعى عليه 
بالمبلغ المطالب به إال أنه تمنع عن الدفع دون أي مبرر قانوني.

بالتدقيق في الئحة الدعوى والبينات المقدمة والمتمثلة باستجواب المدعي وشهادة الشاهد محمد 
زهير سعدي الخطيب ومن خالل مرافعة وكيل المدعي فقد ثبت للمحكمة ما يلي :-

أوال: ثبت للمحكمة أن المدعي عمل لدى المدعى عليه بشكل منتظم ومستمر من سنة 2012 إلى سنة 
2017 وذلك من خالل شهادة الشاهد محمد زهير سعدي الخطيب الذي شهد قائاًل )إن أخي يعمل 
عنده في مشغل صياغة ذهب وال أذكر بداية العمل بالضبط ولكن كان بعام 2012 تقريبًا ولغاية عام 
2017 وال أذكر بأي شهر وطيلة فترة عمله كان مستمر ولم ينقطع عن العمل( وشهادة تدعم ما جاء 
على لس���ان المدعي باستجوابه والذي قال )وذلك منذ شهر 2012/9 ولغاية شهر 2017/10( وبذلك 
يكون عمل المدعي لدى المدعى عليه مدة خمس س���نوات، كما ثبت للمحكمة أن أجرة المدعي 600 
دينار ش���هريًا كما جاء في شهاد الش���اهد المذكور )وكان راتبه حسب ما قال لي 600 دينار شهريًا( 

وباستجواب المدعي )بأجرة شهرية مقدارها 600 دينار(.
ثانيًا: وبخصوص طلبات المدعي في البند الخامس من الئحة دعواه ومنها

أ- الفصل التعس���في وبدل االشعار حيث جاء باستجواب المدعي )وقال لي ما بدي اياك تشتغل( 
ولكنه لم يقدم أية بينة على ما ذكره بخصوص الفصل التعسفي وأن شاهده الوحيد المذكور 
أعاله قال بخص���وص الفصل )وانا لم أكن موجود( وبالتالي وكون أن المدعي لم يثبت الفصل 

التعسفي فانه ال يستحق تعويضًا عنه وال تعويضًا عن بدل االشعار.
ب- وأما فيما يتعلق ببدل مكافأة نهاية الخدمة وكون انه عمل مدة خمس س���نوات فإنه يستحق 
بدل مكافأة نهاية خدمة أجرة ثلثي ش���هر عن كل س���نة وهي 600 دينار األجرة الش���هرية 

مضروبة ب 5 سنوات مضروبة بثلثين ليكون المجموع 2000 دينار أردني.
ت- وأما بدل االجازات الس���نوية وحيث أن المدعي عمل مدة خمس���ة سنوات وبذلك يستحق بدل 
اجازات عن أخر س���نتين واستنادًا إلى نص المادة )74( من قانون العمل الفلسطيني على -1 
يستحق العامل إجازة س���نوية مدفوعة األجر مدتها اسبوعان عن كل سنة في العمل وثالثة 
أسابيع للعامل في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة. 

-2 ...... -3 ...... -4 ال يجوز تجميع االجازات السنوية ألكثر من سنتين".
وبالتالي يس���تحق بدل 14 يوم عن الس���نة الرابعة من عمله و21 يوم عن الس���نة الخامسة من عمله 
وحيث ثبت للمحكمة من خالل استجواب المدعي انه كان تغيب بتقديره مدة 10 ايام كل سنة دون 
ان تخصم عنه بذلك يكون قد اس���تنفد 10 ايام من الس���نة األخيرة وتبقى له 11 يوم ليكون مجموع 
ما تبقى له من اجازاته الس���نوية هو 25 يوم مضروبة باألجرة اليومية وهي 20 دينار ليكون المجموع 

500 دينار اردني.
ث- ان المدعي طالب ببدل راتب آخر ش���هر مبلغ 200 دينار اردني وبذات الوقت ومن خالل استجوابه 
ذكر انه لم يس���تلم كامل راتبه عن آخر ش���هر كونه لم يعمل كامل الشهر وبالتالي ال يستحق بدل 

هذه المطالبة.
ج- ان المدعي اقر من خالل اس���تجوابه انه كان يعط���ل في االعياد الدينية ولم يخصم من راتبه كما 
انه لم يطالب باألعياد الرس���مية في الئحة طلب���ه واكتفى بذكر األعياد الدينية، أما بخصوص اإلجازة 

الثقافية فلم يقدم المدعي أية بينات حولها.
ثالث���ًا: نتيجة لما ذكر اعاله فقد اثبت المدعي اس���تحقاقه لبدل مكافأة نهاية الخدمة وباقي اجازاته 
الس���نوية ما مجموعه 2500 دينار اردني فقط واس���تنادا الى نص المادة الثانية من قانون البينات 
التي تنص على )على الدائن اثبات االلتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه( وكون ان المدعي اثبت 
المبلغ المذكور فقط وهو 2500 دينار ولم يثبت باقي المطالبات، وان المدعى عليه لم يثبت التخلص 

من هذا المبلغ او دفعه للمدعي.

لذلك
تأسيس���ًا على ما تقدم تقرر المحكمة إلزام المدعى علي���ه بدفع مبلغ 2500 دينار اردني للمدعي ورد 

باقي المطالبات مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.
حكم���ًا صدر بحض���ور وكيل المدعي وحضوريًا بحق المدعى عليه وتلي علنًا باس���م الش���عب العربي 

الفلسطيني قاباًل لالستئناف وافهم في 2019/3/10
وعماًل بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 جرى تبليغك بواسطة 
النش���ر حس���ب االصول ويتوجب عليك مراجعة المحكمة بخصوص ذلك وبعكس ذلك سيتم السير 

بحقك في اإلجراءات حسب األصول والقانون.
بأمر من المحكمة
جواد شاهين
عن/رئيس قلم محكمة بداية الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل 
إعالن تبليغ حكم في القضية المدنية 2018/850 بداية الخليل

وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها األردني آفاق التعاون
عمان - وف���ا: بحثت وزيرة الصحة مي كيلة، مع نظيرها األردني س���عد 
جابر، ف���ي العاصمة األردنية، عّمان، أمس، آف���اق التعاون بين الجانبين، 

استعدادًا لتوقع بروتوكول ثنائي في المدى المنظور.
وقالت كيلة، "ان الجانب األردني أب���دى تعاونا كبيرا وتفهما للحاجات 
الصحية الفلس���طينية"، مؤكدة حرص الحكوم���ة على التوجه الى العمق 

العربي خاصة في األردن.
وأضافت: "نتطلع لتوس���يع نطاق الخدمات العالجية من خالل التعاون 
مع األش���قاء"، مبينة أن هذا التعاون هو اس���تمرار للتعاون القائم أصال 

بين الجانين.

وأش���ارت ال���ى الحاج���ات العالجية المتزاي���دة في فلس���طين نتيجة 
العتداءات االحت���الل وأبرزها جراحة األعصاب واألوعية الدموية، العيون، 
جراح���ة عظام األطفال، إضاف���ة الى الغدد الصم���اء وبعض التخصصات 

األخرى.
من جهته، أكد جابر "استعداد الوزارة لتقديم ما يحتاجه الفلسطينيون 

انطالقا من طبيعة العالقة األخوية التي تربطنا".
وقال: "ننتظ���ر ان يجري االتفاق على بروتوكول تع���اون بين الجانبين 
يلبي كافة االحتياجات الفلس���طينية"، مش���يرا إل���ى ان القطاع الصحي 

األردني "يمتلك كفاءة عالية تمكنه من سد جميع احتياجات األشقاء".

طلبة في »البوليتكنك« 
يشاركون بتدريب 

ميداني بجامعات عربية
- "األيام": غادر س���بعون  الخليل 
بوليتكن���ك  جامع���ة  م���ن  طالب���ًا 
فلسطين في الخليل، ومن مختلف 
كلي���ات الجامع���ة، متجهي���ن إلى 
ومص���ر  األردن  ف���ي  الجامع���ات 
وس���لطنة عمان واقليم كردتستان 
الع���راق � اربي���ل، وذلك ف���ي إطار 
بي���ن  التدري���ب  تب���ادل  برنام���ج 
الجامع���ات العربي���ة، الذي ينظمه 
واإلبداع  للتدريب  العربي  المجلس 

الطالبي.
إن  أمس،  "البوليتكن���ك"،  وق���ال 
العديد  عل���ى  حصل���ت  الجامع���ة 
م���ن ف���رص التدري���ب بمختل���ف 
التخصص���ات، وذلك بمش���اركتها 
والعش���رين  الخامس  الملتقى  في 
لتب���ادل ع���روض تدري���ب ط���الب 
الجامعات العربي���ة، الذي عقد في 
مدين���ة ده���ب المصري���ة، مؤخرًا، 
بتمثيل عميد ش���ؤون الطلبة وليد 

الريماوي.
التدري���ب  مس���ؤول  وأوض���ح 
ع���الء جالل  الخارج���ي  الميدان���ي 
التميم���ي، أن هذا العام الرابع على 
التوال���ي الذي يش���ارك فيها طلبة 
"البوليتكن���ك" مش���اركة واس���عة 
الخارجي،  الميداني  التدري���ب  في 
الذي يهدف لخدمة الطلبة وصقل 
معلوماتهم، وتمكينهم من تنفيذ 
التجارب العلمية والعملية، وتوفير 
فرصة لتعريفهم على تخصصهم 
ومقارنته دوليًا بالجامعات األخرى، 
وتب���ادل الثقافات والخب���رات بين 
المتدربي���ن، والتع���رف ع���ن قرب 
المش���اركة  الدول  حض���ارات  على 
في التدري���ب ولفترة ش���هر، كما 
اس���تقبلت "البوليتكنك" ثالثة من 
طلب���ة جامعة الزيتون���ة األردنية، 
وب���دأت بتنفي���ذ برنام���ج تدريبي 

متخصص لهم.

عان 
ّ

»التربية« و»القدس المفتوحة« توق
اتفاقية لتدريب الطلبة في المدارس

ع وزير التربي���ة والتعليم مروان 
ّ
رام الله - "األي���ام": وق

عورتاني، ورئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو، 
في رام الله، أمس، اتفاقية تعاون، تهدف لتنظيم وتطوير 
التدريب الميداني والعملي لطلبة الجامعة في تخصصات 
اإلرش���اد النفس���ي والتربوي على مس���توى الماجستير، 
وتخص���ص التربية الخاص���ة والخدم���ة االجتماعية على 
مس���توى البكالوريوس ف���ي الم���دارس الحكومية، وذلك 
بحضور وكيل الوزارة بصري صالح، ونائب رئيس الجامعة 
للشؤون األكاديمية سمير النجدي، وعدد من المسؤولين 

من الوزارة والجامعة.
وتتضمن االتفاقية وضع األس���س والمعايير والضوابط 
المقنن���ة للتدريب الميدان���ي التي تتعل���ق بالعمل مع 
الحاالت الفردية وآلية التعامل معها، لضمان الخصوصية 
والسرية في التعامل مع هذه الحاالت، وتشجيع وتحقيق 
التكاملي���ة في البح���ث العلمي م���ن خالل قي���ام الطلبة 
بمشاريع تخرج إجرائية مس���توحاة من واقع بيئة العمل 

وظروفها المختلفة.
كم���ا تتضمن منح أكبر درجة م���ن المرونة في االتصال 
والتع���اون األفقي بي���ن الطلبة الذين يعملون بمش���اريع 
تخ���رج أو أبحاث مختلف���ة، والفرق البحثية في الش���ؤون 
العلمية والبحثية، وتس���هيل مهم���ة الطلبة في تنفيذ 
بعض النش���اطات كالندوات ومحاضرات اإلرشاد الجمعي 

لبعض المقررات التي لها جانب عملي كمقرري اإلرش���اد 
المدرسي واإلرشاد المهني في برنامج ماجستير اإلرشاد 

النفسي والتربوي.
وأك���د عورتاني أهمي���ة االتفاقية خاص���ة على صعيد 
تعزيز قدرات طلبة الجامعة في مجاالت اإلرشاد النفسي، 
وبما يحق���ق العائد اإليجابي على صعيد تعزيز اإلرش���اد 

النفسي للطلبة.
وأشاد بالشراكة مع "القدس المفتوحة"، مؤكدًا االهتمام 
ال���ذي توليه ال���وزارة لتعزيز خدمات اإلرش���اد النفس���ي 
والتربوي في المدارس؛ بما يس���هم في تطوير المس���يرة 

التعليمية وتحسين مخرجاتها.
من جهته، أش���ار عم���رو إلى أن الجامع���ة تفتح أبوابها 
للتعاون مع الوزارة بهدف تحسين نوعية التعليم والبيئة 
التعليمية في فلس���طين، وللنهوض بالتعليم الجامعي 
الفلس���طيني من مختلف النواحي النظرية والعملية من 
خالل تبني أفضل الممارسات التعليمية وفق التوجهات 

الحديثة.
وبّين أن "القدس المفتوحة" تعمل على تقديم الخدمات 
التعليمي���ة والتدريبي���ة وفق فلس���فة التعل���م المدمج، 
ولديها مراكز فني���ة وتدريبية تق���دم خدمات التدريب 
الفني والمهني لجميع ش���رائح المجتمع في جميع فروع 

الجامعة المنتشرة في كافة المحافظات.

عورتاني وعمرو يوقعان االتفاقية. 


