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اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات 
يعلن مراقب الشــركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة اليافع 
للتجارة والخدمات المســاهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدينا 
تحت رقم 562460626 تقدمت بطلب تصفيتها تصفية اختيارية وتم 
تعيين االستاذ المحامي يوســف شوكت كمصفي للشركة المذكورة 
ولكل من له مصلحة في االعتراض أن يتقدم باعتراضه لدى المصفي 
على الرقم 02412522 او لدى مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه. 
مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني 

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 324/ق/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 657/ق/2016 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

دائرة تسجيل أراضي أريحا 
الرقم: 767/ج/2017 

دائرة أراضي أريحا 
الرقم: 772/ج/2017 

دائرة أراضي أريحا 
الرقم: 744/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
رقم الملف: 2374/ج/2017 

الرقم: 69/ق/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد سامر صالح خليل المصري وذلك بصفته 
وكيال دوريا وخاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 1739/صفحة 2017/57 الصادرة عن سفارة 
فلســطين في عمان بتاريخ 2016/8/18 وبموجب الوكاالت الدورية ذات االرقام سجل 1636/صفحة 
2016/103 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2016/8/18 وبموجب الوكالة الدورية رقم 
سجل 1425/صفحة 2014/61 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2014/11/13 وبموجب 
الوكالة الدورية رقم ســجل 1710/صفحة 2017/61 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 
2017/3/7 بمعاملة ســجل رقم 41 صفحة رقم 32 والســجل 42 صفحة 70 والسجل 49 صفحة 43 

القطعة الضريبية رقم 24032 قسيمة رقم 54. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): نمر اكرم محمود خير، سحر اكرم محمود خير، دجانة جودت محمود اغا، فؤاد 

نمر فؤاد النمر ووائل نمر فواد النمر 
الوكيل: سامر صالح خليل المصري 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد غسان حلمي حسين الديشة بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية 479/2001/1422 بتاريخ 2001/12/31 بمعاملة بيع على القطعة 

63 من الحوض رقم 24051 من اراضي نابلس سجل 30 صفحة 75. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): حسام الدين معروف عارف الشكعة 

الوكيل: غسان حلمي حسن الديشة 
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد مازن عمر طه ظاهر وذلك بصفته 
وريثا بموجب حجة الوراثة رقم 84/59/23 شرعية نابلس الرغبية بتاريخ 2006/4/12 وحجة الوراثة 
رقم 521/167/485 شرعية نابلس الغربية وذلك بمعاملة تسوية على القطعة 17 حوض رقم 8 من 
اراضي ياصيد فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

اسم المورث حسب حجة الوراثة: طه عبد الكريم ظاهر 
اسم المورث حسب سجالت االراضي: طه عبد الكريم عبد اهللا ظاهر 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن 
يعلــن الطــالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تســجيل أراضي أريحا الســيد ســمير نقوال ميخائيل 
مســعد بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة 2017/10194 عدل رام اهللا من اجل فتح معاملة 
بيع على قطعة االرض رقم 40 من الحوض رقم 33024 من اراضي اريحا فمن له اي اعتراض عليه 
التقدم باعتراضه الى دائرة التســجيل خالل مدة عشــرة أيام واال سيتم السير باجراءات الملف حسب 

األصول والقانون. 
اسم الموكل: اميل نقوال ميخائيل مسعد 
اسم الوكيل: سمير نقوال ميخائيل مسعد 

الحصص المباعة: كامال 
المشتري: سري اميل نقوال مسعد 

مدير دائرة أراضي أريحا 
عثمان أبو حطب 

اعالن 
 يعلــن الطــالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تســجيل أراضي أريحا المحامي موســى احمد حســن 
مغربــي بصفتــه وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم ســجل 1765/ صفحة 2017/67 الصادرة 
عن ســفارة دولة فلســطين - عمان، وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 33 حوض رقم 
33004 اريحا، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر االعالن وبخالف ذلك سيتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل: معروف محمود حسن مقون، منصور محمود حسن مقون، محمد محمود حسن مقون، 

ماجد محمود حسن مقون، فاطمة محمد احمد عواجنة، عزية محمد احمد عواجنة 
اسم الوكيل: موسى احمد حسن مغربي 

الحصص المباعة: حسب الوكالة 
المشترية: فايزة احمد حسن مغربي 

مدير دائرة أراضي أريحا 
عثمان أبو حطب 

اعالن 
 يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تسجيل أراضي أريحا السيد احمد خليل يونس جاليطة 
بصفتــه وكيــال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 97/1103 عدل اريحا وذلك لفتح معاملة بيع على 
قطعــة االرض رقــم 1 من الحوض رقم 33011 من اراضي مدينة أريحا، فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر االعالن وبخالف ذلك 

سيتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اســم الموكل: ظاهر حمادة علي جاليطة، ابراهيم عبد حمادة جاليطة، شــاهر عبد حمادة جاليطة، 

علي حمادة علي جاليطة 
اسم الوكيل: احمد خليل يونس جاليطة 

الحصص المباعة: كامال 
المشترية: سبتا حمادة علي جاليطة 

مدير دائرة أراضي أريحا 
عثمان أبو حطب 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد ميســر ماجد محمد ابو زينة وذلك 
بصفتــه وكيــال خاصا بموجب الوكالــة الخاصة رقم 2017/3597 بتاريــخ 2017/7/11 عدل رام اهللا 
المعطوفــة على الوكالة الدورية رقــم 2011/19099 بتاريخ 2011/11/23 عدل رام اهللا المعطوفة 
على الوكالة الخاصة رقم 2011/19040 بتاريخ 2011/11/22 عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على 
القطعــة 148 حوض رقم 9 الســنابل وطرفين من اراضي عطارة فمــن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): خليل عبد الفتاح سالم بزار 

اسم الوكيل: ميسر ماجد محمد ابو زينة 
دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن لتسجيل أموال غير منقولة  تسجيال جديدا صادرا 
عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا  بشأن معاملة التسجيل 

الجديدة رقم 69/ق/2017 
يعلن الطالع العموم أنه تقدم طلب الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا لتســجيل المال غير المنقول 
المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول أدناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف أو 
المنفعة أو الملكية أو التعدي على حقوقه أن يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة تسجيل أراضي رام 

اهللا خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف اليومية المحلية. 
الجدول 

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: جبران عبد الرحمن جبران عجاج 
2 - اسم المدينة أو القرية: بيت اكسا 

3 - أ- اسم موقع األرض: البرانس ب- نوع األرض: ميري 
4 - رقم الحوض: 11 رقم القطعة: 75 بموجب قيود المالية 

5 - المساحة بموجب قيود المالية: 4 د 
6 - المساحة بموجب المخطط: 215م2 / 4د 

7 - الحصص المطلوب تسجيلها: كامال 
8 - الحدود بموجب المخطط: 

شماال: محمد محمود عبد الوهاب + اسماعيل خليل محمد / عنه / حسين اسماعيل خليل محمد 
جنوبا: محمد جابر حوبيلة + ورثة بشير حسن + طريق زراعي 

شرقا: ورثة محمد حسني شحادة غيث / عنهم / ماجدة محمود نصر منصور + ورثة بشير حسن 
غربا: عبد السالم رشيد محمد اسماعيل / عنه / نادر عبد السالم يوسف اسماعيل 

9 - كيفية األيلولة لطالب التسجيل بطريق الشراء بموجب اتفاقية البيع المؤرخة في 2016/11/26 
عطفا على حجة االرث رقم 427/41/698 تاريخ 1993/12/4 

مأمور تسجيل أراضي رام اهللا والبيرة 
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   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية 
محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية 

اعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة رام اهللا والبيرة 
الشرعية  في الدعوى أساس 2017/251 

الــى المدعــى عليه: منار جمال محمود ســالم / من بيــت لحم - الدوحة / ومجهــول محل االقامة في 
الواليات المتحدة االمريكية / وآخر محل اقامة له في البالد في بيت لحم - الدوحة / طلعة بقالة عبيد 

اهللا / حارة الياسيني. 
أعلمك انه وبتاريخ 2017/7/17م، وفي الدعوى اساس 2017/251 وموضوعها «اثبات طالق» المقامة 
عليك من قبل الجهة المدعية / وكيلة نيابة االحوال الشــخصية االســتاذة فاطمة عياد / باســم الحق 
العــام الشــرعي، والمدعية الثانية ايمــان عرفات ابراهيم ابو عليا، قد صدر القــرار التالي: (بناء على 
الدعــوى والطلــب والبينة الخطية المبرزة، ونكول المدعى عليه عن حلف اليمين الشــرعية على نفي 
الدعوى، وحلف المدعية الثانية اليمين الشرعية وفق دعواها، وتوفيقا لاليجاب الشرعي، وسندا للمواد 
1818 و1819 و1820 من المجلة، و72 و75 من قانون اصول المحاكمات الشرعية و85 و86 و94 من 
قانــون االحوال الشــخصية، فقــد حكمت بثبوت وقوع «طلقة أولى بائنــة بينونة صغرى قبل الدخول 
أو الخلــوة»، من المدعــى عليه (منار) المذكور على زوجته غير الداخل وال المختلي بها بصحيح العقد 
الشــرعي المدعية الثانية (ايمان) المذكورة، لمخاطبته لها في أواخر شــهر 2016/3م عصرا وهو في 
الحالة المعتبرة شــرعا برســالة عبر الهاتف الجوال مكتوب فيها: (انت طالق)، وانها ال تحل له اال بعقد 
ومهر جديدين ما لم تكن مسبوقة منه بطلقتين، وانه ال عدة عليها لعدم الدخول او الخلوة الشرعية 
بينهمــا، كما حكمت برد الطالق المدعى بــه من انه خاطبها بتاريخ 2016/4/5م ليال، وهو في الحالة 
المعتبرة شــرعا عبر برنامج «ســكايب» بقوله لها: «انت طالق» وبرد الطالق المدعى به من انه بعد 
يومين من الطالق السابق الواقع بتاريخ 2016/4/5م خاطبها وهو في الحالة المعتبرة شرعا برسالة 
نصية عبر الهاتف الجوال مكتوب فيها: «انت طالق»، وبرد الطالق المدعى به من انه خاطبها بتاريخ 
2016/5/10م الســاعة الثانية عشــرة ليال عبد الهاتف الجوال، وهو في الحالة المعتبرة شــرعا بقوله 
لها: «انت طالق طالق طالق وهي بالثالث وأنا بكامل قواي العقلية»، ذلك ان المدعى عليه قد خاطب 
المدعيــة الثانيــة بهذه الطالقات المدعى بها المذكورة بعد وقــوع الطالق االول البائن منه عليها، فال 
محل لوقوعها، حكما غيابيا قابال لالعتراض واالستئناف وتابعا له موقوف النفاذ على تصديقه استئنافا، 

افهم علنا حسب األصول، تحريرا في 1438/10/23هـ وفق 2017/7/17م. 
وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول. 

قاضي محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية 

فقد جواز سفر أردني 
أعلــن أنا ياســر عبد اللطيــف ابراهيم قرعوش صاحب هوية رقم 965683261 عن فقد جواز ســفري 
األردني الذي يحمل الرقم 775770، الرجاء ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا هيثم ايهاب صبحي حلس عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 405188046 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
البيرة / أعلن أنا بشارة سعيد بشارة عز عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 402283634 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا عقيلة معيقل ابراهيم ابو علي عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 996057634 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
رقم الملف: 2354/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد اسالم ابراهيم احمد هند وذلك بصفته 
وكيــال دوريا بموجب الوكالــة الدورية رقم 2013/2017/1181 تاريخ 2017/7/20 الصادرة عن عدل 
اريحــا وذلــك بمعاملة بيع على القطعة رقم 57 حــوض رقم 19 حي 24 من اراضي رام اهللا فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر 

هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): فتحي محمد ابراهيم مصلح 

اسم الوكيل: اسالم ابراهيم احمد هند 
دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

8/7 د

فقد هوية
 اعلن انا فاطمة محمد احمد براهمة عن فقد بطاقتي الشخصية التي اجهل رقمها الرجاء ممن يجدها 

تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أريحا / أعلن أنا وداد محمد عبد اهللا ارميلية عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي أجهل رقمها، الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس 8/7 د
دائرة التنفيذ - الرقم: 2015/3097 

تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ نابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2015/3097 

الــى المحكــوم عليه: 1 - نائل جالل حامد الرطــروط 2 - وهيب جالل حامد الرطروط 3 - وضاح جالل 
حامــد الرطــروط 4 - مامون جــالل حامد الرطروط 5 - حامد جالل حامد الرطــروط 6 - معاوية كامل 
اسعد الرطروط 7 - جاودة كامل اسعد الرطروط 8 - رباب جالل حامد الرطروط نابلس جامعة النجاح 

الوطنية ومجهول محل االقامة حاليا. 
نشعرك القرار الصادر بتاريخ 2017/7/10 بالقضية التنفيذية رقم 2015/3097 والذي تقرر بموجبه 
اشعارك بأنه تم وضع اليد على حصصك في قطعة االرض رقم 47 حوض 24036 موقع عمارة الصبر 
مــن اراضي نابلس والذي تم بتاريــخ 2015/10/11 وعليك مراجعة دائرة تنفيذ نابلس خالل ثالثون 
يوما من تاريخ تبلغك هذا االشعار لصالح المنفذ له محمد عيد محمد امين سعيد كلبونة وبعكس ذلك 

سيتم بيع هذه الحصص بالمزاد العلني. 
مأمور تنفيذ نابلس 

 وقعت مع بلدية السموع مذكرة تفاهم لتطوير المناطق المهمشة

«القدس المفتوحة» تختتم استعداداتها إلطالق حفالت تخريج الفوج العشرين
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
لقــدس  ا معــة  جا نهــت  أ
اســتعداداتها  المفتوحــة 
النطــالق حفــالت تخريــج 
الفوج العشــرين «فوج كل 
الوطــن»، الــذي ســتنطلق 
تكريــم  بحفــل  باكورتــه 
الطلبة المتفوقين من أوائل 
التخصصــات فــي مختلــف 
فــروع الجامعة، فــي قاعة 
الهالل األحمر الفلســطيني 

بمدينة البيرة غدا.
ويعقــد االحتفــال برعايــة 
فلســطين  دولــة  رئيــس 
محمــود عبــاس، وتشــمل 
االحتفاالت هذا العام تخريج 

3 طلبة أسرى. 
وســتعقد حفــالت التخريج 
لســبت  ا فــة  كا ع  و للفــر
طلبــة  لـتخريــج  المقبــل 
الفوج العشــرين (فوج كل 
الوطن) البالغ عددهم (11) 
ألــف طالب وطالبة، كل في 
فرعــه التعليمــي. وقــال أ. 
د. يونــس عمــرو، رئيــس 
الجامعــة: «تحتفــل جامعة 
القــدس المفتوحة، جامعة 
الوطن الفلسطيني، بتخريج 
كوكبة جديدة من خريجيها، 
وقــد آثــرت أن تطلق اســم 
«فــوج كل الوطــن» علــى 
فوجهــا العشــرين انطالقاً 
مــن أن رســالتها ال تنحصر 
علــى التعليم فحســب، بل 
تتمثل فــي دورها الوطني 
بيــت  إلــى كل  بالوصــول 
فلســطيني». وقال رئيس 
اللجنــة المركزيــة لحفالت 
شــؤون  عميــد  التخريــج، 
الطلبة فــي جامعة القدس 
محمــد  د.   . أ لمفتوحــة  ا
شــاهين: «إن االحتفــاالت 
هذا العام تجــري وفق آلية 
جديدة من خالل منح الفروع 
والتفويــض  الصالحيــات 

إلقامــة الحفالت ومراســم 
التخريج ما ينعكس إيجابا 
على هــذه الحفالت ويحقق 
األهــداف المطلوبة، ويمنح 
الوقــت الكافــي للخريجين 
للمشــاركة فــي تفاصيــل 
الحفــل المختلفــة. وأوضح 
شــاهين أن ســبب تســمية 
الفــوج بـ»فوج كل الوطن» 
يأتــي انســجاماً مــع إقامة 
الحفالت كافة في وقت واحد 
في فروع الجامعة المنتشرة 
في ربوع الوطن، ما يجســد 
امتداد الجامعة الجغرافي في 
جناحي الوطن، مشــيراً إلى 
أن حفــل التكريم المركزي 
ألوائــل الخريجين ســيكرم 
(210) خريجــا وخريجة من 
التخصصــات علــى  أوائــل 
مســتوى الجامعة. وأضاف: 
يــة  كز لمر ا للجنــة  ا ن  أ »
الفــوج  تخريــج  لحفــالت 
العشــرين ودوائــر الجامعة 
أتمــت ترتيباتهــا  المعنيــة 

أبنائهــا  لالحتفــال بتخــرج 
الطلبــة بمشــاركة خريجي 
والثانــي  األول  الفصليــن 
والــدورة الصيفيــة وكذلك 
الطلبة المتوقع تخرجهم في 
الدورة الصيفية الثانية للعام 
األكاديمي (2017/2016)»، 
الفــوج  مبينــاً أن خريجــي 
العشــرين ســينضمون إلى 
أكثــر مــن (104) آالف مــن 
زمالئهــم الخريجين طوال 
ووقــع  الجامعــة.  مســيرة 
القــدس  جامعــة  رئيــس 
المفتوحــة يونــس عمــرو، 
ورئيس بلدية السموع حاتم 
المحاريــق، امــس، مذكرة 
تفاهــم للتعــاون في مجال 
تطوير المناطق المهمشــة 
(ج)، يتبنى بموجبها التعاون 
المشــترك بيــن الطرفيــن 
ل  و للــد م  لتقــد ا ف  بهــد
المانحــة والحصــول علــى 
مشــاريع وتنفيذهــا بهدف 
فــي  البلديــة  دور  تعزيــز 

تحســين فــرص الحياة في 
مناطق(ج) وربطها بمناطق 
(ب) و(أ) بمنطقة الســموع، 
وذلك باالســتعانة بالخبرات 
المتوافرة لدى  واإلمكانــات 
المســتمر  التعليــم  مركــز 
وخدمــة المجتمــع بجامعــة 
القــدس المفتوحة. وحضر 
اللقاء، نائب رئيس الجامعة 
للشــؤون األكاديمية سمير 
النجــدي، ومســاعد رئيس 
الجامعــة لشــؤون المتابعة 
آالء الشخشير، ومدير مركز 
التعليــم المســتمر وخدمة 
المجتمــع محمــود حوامدة، 
العالقــات  دائــرة  ومديــرة 
العامة ســالفة مسلم، ومن 
بلدية السموع حضر عضوا 
البلديــة هــارون أبو كرش، 
وفاتنــة بدارين. وأكد عمرو 
أن الجامعة تكثف عملها في 
المناطق المهمشة والمناطق 
التــي يســتهدفها االحتالل، 
خصوصاً المناطق المصنفة 

«ج»، فهــي جامعة الشــعب 
الفلسطيني، وتسعى لتوفير 
التعليــم لمختلف فئات أبناء 
الشعب الفلسطيني. وأشار 
إلى أن «القدس المفتوحة» 
سارت بخطى حثيثة لالرتقاء 
مصــاف  لــى  إ والوصــول 
العالميــة، وهــا  الجامعــات 
هي اليوم تعــد في مصاف 
التــي  الوطنيــة  الجامعــات 
تســعى إلى رفعــة التعليم 
ودعمه بمنتج مميز مخلص 
الوطــن  لخدمــة  وصــادق 
والشــعب. وشــدد المحاريق 
علــى أن التعــاون معها يعد 
مــن القضايا االســتراتيجية 
التــي تتبناهــا البلديــة من 
أجــل توفيــر التعليــم ألبناء 
الواقعــة جنــوب  المناطــق 
الضفــة الغربية، وأن تعاون 
البلدية اســتراتيجي ويهدف 
إلــى خدمــة المواطنين في 

السموع.

 بلدية كفردان تطالب المحافظة بالتدخل 
الستبدال موقع مشروع الطاقة الشمسية 

جنين– الحياة الجديدة- طالب رئيس بلدية كفردان 
بــالل مرعي خــالل لقائه نائب محافــظ جنين كمال 
أبــو الــرب، أمــس، التدخل لــدى الجهــات المختصة 
باســتبدال أرض المشــروع المزمع إنشــاؤه من قبل 
صندوق االستثمار الفلسطيني «محطة إلنتاج الطاقة 
الشمســية في قطعة» األرض رقم ( 7 ) من الحوض 
من رقم ( 27 ) من أراضي كفردان من أمالك خزينة 

الدولة، بأرض تابعة لوزارة األوقاف.
ورافق رئيس البلدية عدد من أعضاء المجلس البلدي، 
وبحضور ناظم نعيــرات مدير دائرة الهيئات المحلية 
فــي المحافظــة. وأوضــح مرعي أن البلديــة تفاجأت 
بقيام لجنة التخمين مع بداية الشــهر الحالي مشكلة 
مــن مديريــة الحكم المحلــي ودائرة تســجيل جنين 
بالكشــف على القطعة المذكــورة لنقل ملكيتها إلى 
صندوق االستثمار الفلسطيني، وقال: علما أن وزارة 
األوقــاف تمتلك 92 دونما محاذية ألرض الدولة، وتم 

اســتئجار (37) دونما من قبل صندوق االستثمار ولم 
تعتــرض البلديــة على ذلك. وتابع «بإمكان توســعة 
مشــروع الطاقــة الشمســية ضمن مســاحة األرض 
المخصصة باألوقاف دون الحاجة إلى أرض الخزينة، 
وتعكــف البلديــة لتخصيصها لمشــاريع مســتقبلية 
لصالــح المواطنين فــي كفرذان، لقربهــا من مركز 
البلدة والســتخدامات تتناســب مع التواجد الســكاني 
كمدارس ومؤسســات عامة. مــن جانبه أكد أبو الرب 
أن المحافظة وبتوجيهات من المحافظ اللواء إبراهيم 
رمضان تتابع شؤون الهيئات المحلية وتذليل العقبات 
التي تصادفها في عملية التطوير للنهوض بمستوى 
الخدمات. وأضاف أبو الرب: إن محافظة جنين ستتابع 
قضيــة األرض التــي ذكرها المجلــس البلدي والذي 
طالــب بموجبه وقف ملك األرض للجهة المســتثمرة 
واســتبدالها بقطعة أخرى بديلة بغرض إقامة تنفيذ 

مشروع الطاقة.

 بلدية سلفيت تكرم 
مواطنا لتبرعه بقطعة ارض

ســلفيت- الحياة الجديدة- نــادر زهد- كرم 
رئيــس بلديــة ســلفيت عبد الكريــم زبيدي 
وأعضــاء المجلــس البلــدي المواطن فارس 
مصطفى معالي، على تبرعه السخي للبلدية 
ســلفيت بقطعــة أرض تســتخدم لصالــح 

المشاريع العامة في مدينة سلفيت. 
وشــكر الزبيــدي المواطــن فــارس معالــي 
علــى هــذا التبرع الــذي سيســتخدم لصالح 
المشاريع العامة في المدينة، داعيا المواطنين 
المقتدرين للتبرع لصالح المؤسســات العامة 

التي تخدم المدينة. 
وقــال المواطــن فــارس معالي خــالل حفل 
التكريــم « أعتقــد أن المواطن القــادر ماليا 

يفترض أن يســهم في تقديم الخدمات إلى 
جانــب البلديــة، مــن منطلق التشــارك في 
المسؤولية والواجبات، فعندما يتبرع البعض 
بقطعة ارض لبناء منشــأة عامه فهذا سلوك 
رائع وكبير ألن المؤسســة تعزز االنتماء لدى 
المواطنين وتقدم لهم خدمات لتيســير أمور 
حياتهــم». وكان المواطــن فارس مصطفى 
معالي قد تبرع بقطعة أرض لبلدية سلفيت 
تقع داخل المخطط التنظيمي وسط المدينة، 
وتعتبــر مــن أفضــل المواقع داخــل المدينة 
ومــن أفضل العقارات المعدة للســكن وذلك 
الســتخدامها لصالــح المشــاريع العامة التي 

تخدم البلدية والمواطنين. 

طولكرم: منحة الستكمال االعمال 
الخارجية لمبنى جمعية المكفوفين

طولكــرم– الحياة الجديدة– مراد ياســين- 
وقــع رئيس بلدية طولكرم م.محمد يعقوب 
مذكــرة تفاهــم لتنفيــذ االعمــال الخارجية 
لمبنى جمعية المكفوفين الخيرية، مع رئيس 
الجمعيــة وليــد أبو هــوال، في مقــر البلدية 
أمس، وبتمويل من الصندوق العربي لإلنماء 
االجتماعي واالقتصادي واشــراف مؤسســة 

التعاون.  
وقــال م. يعقوب ان المنحة تأتي اســتكماالً 
لألعمــال التي تــم تنفيذهــا والمتمثلة في 

إنشــاء مقر ومركــز جمعيــة المكفوفين في 
المدينة كجزء من اهتمام البلدية في الشرائح 
المجتمعية المهمشة وذوي االحتياجات الخاصة، 
إذ سبق وأن تم إنشاء وتشطيب مدرسة الصم 
من خــالل تمويــالت تحصلــت عليهــا بلدية 
طولكرم لهذه الغاية من عدة مؤسسات دولية. 
 وشــكر وليد أبو هوال بلدية طولكرم والصندوق 
العربي لإلنماء ومؤسسة التعاون على هذه المنحة 
التي تصب في خدمة شريحة مجتمعيه بحاجة 

الى الدعم والرعاية .

جانب من توقيع المذكرة


