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تنويه 
فى االعالن معاملة قم الملف 1950/ج/2017 المنشور فى جريدة االيام بتاريخ 2017/7/3م  حيث 

لم يتم اضافة رقم القطعة 15 حوض رقم 19 المدينة حي رقم 12 فى االعالن المذكور. 

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 5107/ج/2017
التاريخ: 2017/12/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد ياسر مصطفى حسن دغلس 
وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكاالت العامة ذات األرقام س���جل 1779/ صفحة2017/3 
الصادرة عن س���فارة فلس���طين في عمان بتاريخ 2017/8/14 وبموج���ب الوكالة العامة رقم 
1791/ صفحة 2017/7 الصادرة عن س���فارة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/9/5 والوكالة 
العام���ة رقم 7144 الصادرة عن القنصلية العامة في دبي/ اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 

2017/8/6 والمصدقة من وزارة العدل الفلسطينية تحت رقم 3488 بتاريخ 2017/8/16
بمعاملة بيع القطعة 78 من الحوض 28 من أراضي برقا.

فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

الوكيلاسم الموكل )المالك(

هبة ناجي عبد الرحيم دغلس والهام احمد محمد نمر 
وأحمد ونيفين والنا وس���مر/ أبناء وبنات عزيز رشيد 

عبد الرحيم

ياسر مصطفى حسن دغلس

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 5101/ج/2017
التاريخ: 2017/12/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ رامي س���المة محمد 
صوالح���ة بصفته وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدورية رق���م 1709/2017/17755 بتاريخ 
2017/11/23 عدل نابلس والمعطوفة على الخاصة الصادرة عن سفارة فلسطين/ أبو ظبي 
بتاريخ 2017/11/16 رقم 9918 المصدقة من وزارة العدل بتاريخ 2017/11/22 رقم 5166 

 a/256 من وزارة الخارجية بتاريخ 2017/11/21 رقم
بمعاملة بيع على القطعة رقم 219 من الحوض 69 من اراضي طلوزة.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

احمد محمد وجيه فاعور محمد وجيه صبري فاعور  
رامي سالمة محمد صوالحة احمد محمد وجيه فاعور  

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سـلطـــة األراضـــي  

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف 3754/ج/2017

إعالن صادر عن دائرة األراضي في رام الله 
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة األراضي في رام الله  السيد  ايمن خليل ابراهيم القاضي  
بصفت���ه و كي���ال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم 2017/22573  ع���دل رام الله   بتاريخ 
2017/11/19 م و المعطوف���ة عل���ى الوكالة العامة رق���م 2016/24967 عدل رام الله بتاريخ 
2016/11/14 م و ذل���ك بفت���ح معامل���ة  بيع على قطعة األرض رق���م 506  من الحوض رقم 
27 ام الش���رايط      م���ن أراضي البيرة    فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض 
إل���ى دائرة األراضي خالل فترة عش���ر أيام من تاريخ هذا اإلعالن و بخالف ذلك يتم الس���ير 

بالمعاملة حسب األصول .
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

ايمن خليل ابراهيم القاضي انتصار يوسف سليمان عطا   
احسان و جنان و عثمان 

و بيان ابناء و بنات محمود عثمان عطا 

 دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة: 1461/ج/2017
التاريخ: 2017/11/29

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد حس���ام محمود الفي 
أب���و صالح وذل���ك بصفته وكيال خاص���ا بموجب الوكال���ة الخاصة رق���م 2017/7779 تاريخ 

2017/11/29 الصادرة عن عدل طولكرم.
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 21 حوض رقم 8175 من أراضي طولكرم.

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل 
مدة أقصاها عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراء 

المعاملة حسب القانون واألصول.
اسم الموكل )المالك(   اسم الوكيل

حسام محمود الفي أبو صالح/ وكيل خاص جمال أحمد محمد ذياب  
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ :3 /2017/12
رقم المعاملة : 1264/ج/2017
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة أس���امه س���ليمان عوض المشني   من بلدة 
طوباس بصفته الوكيل  بموجب الوكالة الدورية   رقم )2015/825/ 137( الصادرة عن عدل 
طوباس  بتاريخ 2015/4/6 والمعطوفه على الوكالة العامة  رقم )2012/1410/ 99( الصادرة 
عن عدل طوباس  بتاريخ 2012/7/8 والمعطوفه على الوكالة العامة  رقم )2012/1418/ 99( 

الصادرة عن عدل طوباس  بتاريخ 2012/7/8
وذل���ك لتقديم معاملة بيع 1264/ج/2017 على قطعة األرض رقم)117(من الحوض )16( من 

أراضي طوباس
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: أسامة سليمان عوض المشني     

اسم الموكل ) المالك (: عزات ,حسني ,مصطفى,فوزية أبناء محمد عبد الرحمن ابو حمد 
نبيل ,سميرة ,نبيله ,ليلى,وفاء ,مها ,كفاح أبناء عبد الرحمن محمد ابو حمد     

دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

دولة فلسطين

سـلطـــة األراضـــي  

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي    

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله
رقم الملف 3778/ج/2017

إعالن صادر عن دائرة األراضي في رام الله 
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة األراضي في رام الله  السيد  ايمن خليل ابراهيم القاضي  
بصفته و كيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2014/13469  تصديق كاتب العدل    فى  
رام الل���ه بتاري���خ 2014/7/10    و ذل���ك بفتح معاملة  بيع على قطع���ة األرض رقم 179  من 
الحوض رقم 10 حى 2   االوس���ط من أراضي بيتوني���ا   قضاء رام الله  فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���ر أيام من تاريخ هذا اإلعالن و 

بخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول .
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

فاطمه عيسى صالح ابو غانم  يوسف محمد يوسف ناجي     

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 5110/ج/2017
التاريخ: 2017/12/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة سحر خليل محمد غانم 
وحس���ن صالح حسن حسن وسامر يوس���ف احمد حجه بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة 
الدورية رقم س���جل 1766/ صفحة 2017/42 بتاريخ 2017/7/25 س���فارة فلس���طين/ عمان 
بموج���ب الوكالة الدورية رقم 1661/2017/8347 بتاريخ 2017/6/6 عدل نابلس والمعطوفة 
على الخاصة رقم 432/2017/4593 بتاري���خ 2017/5/7 عدل جنين والمعطوفة على العامة 
رق���م 1645/2017/5116 بتاري���خ 2017/12/3 ع���دل نابل���س بموجب الوكال���ة العامة رقم 

1645/2017/5116 بتاريخ 2017/12/3 عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم 8 من الحوض 3 من أراضي برقا.

فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

الوكيلاسم الموكل )المالك(

محمد أحمد يوس���ف الحجي وعبد الرحيم 
وعم���اد ومحم���د ونه���اد وسوس���ن وآمنة 
وعط���اف/ أبناء بش���ير عب���د الرحيم غانم 
و)عن���ان ويوس���ف(/ ابناء أحمد يوس���ف 

الحجي

        سامر يوسف أحمد حجه

 عبد السالم محمد عارف الصالحسامر يوسف احمد حجه

حسن صالح حسن حسنعبد السالم محمد عارف الصالح

            سحر خليل محمد غانمحسن صالح حسن حسن
 دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 5125/ج/2017
التاريخ: 2017/12/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة إيمان نمر مصطفى 
الدل���ع وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 1710/2017/18096 عدل 

نابلس بتاريخ 2017/3/29
بمعاملة بيع القطعة 4 من الحوض 24072 من اراضي نابلس.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

إيمان نمر مصطفى الدلع أمجد رشيد راضي علوش  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

إخطار عدلي

إخطار رقم 1673/2017/10564
م���ن المخطر: ش���ركة التصفيات الكب���رى التجاري���ة العادية العامة المس���جلة لدى مراقب 
الشركات تحت الرقم 562172023 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها سعد فهد خضر جودة.
وكالؤه المحام���ون: س���مير دويكات و/أو علي دوي���كات و/أو ختام دوي���كات مجتمعين و/أو 

منفردين.
إل���ى المخطر إليه: أحم���د غالب محمد برق هوية رق���م 852342427 عنوانه نابلس/ رفيديا/ 

عمارة بهجت يونس/ البرق للكهربائيات.
الئحة وأسباب اإلخطار

تعلم أيها المخطر إليك أنك قمت بتحرير وتوقيع الش���يكات الواردة تفاصيلها في الجدول 
أدناه:

قيمة الشيكرقم الحسابالبنك المسحوب عليهتاريخ االستحقاقرقم الشيك

2000 شيكل0000231101البنك اإلسالمي العربي300000232016/12/1

2500 شيكل0000231101البنك اإلسالمي العربي300000222016/11/1

لقد تم عرض الشيكات المذكورة آنفًا على البنك المذكور لغايات صرفها من قبل المخطر إاّل 
ان البنك المسحوب عليه الشيكات اعاده دون صرف بسبب عدم كفاية الرصيد.

لق���د طالبك المخطر م���رارا وتكرارا بالوفاء بقيمة الش���يكات إاّل أنك ممتن���ع عن دفع قيمة 
الش���يكات والبالغة 4500 أربعة آالف وخمسمائة ش���يكل دون وجه حق و/أو مسوغ قانوني 

سليم.
وعليه فإن المخطر يطلب منك تس���ديد كامل قيمة الش���يكات المذك���ورة والبالغة قيمتها 
للمخطر 4500 أربعة آالف وخمس���مائة شيكل خالل مدة عش���رة أيام من تاريخ تبلغك هذا 
اإلخطار، وبعكس ذلك فإن المخطر س���يكون مضطرًا لمراجع���ة المحاكم والدوائر المختصة 

لمقاضاتك جزائيًا وحقوقيًا بهذا الخصوص، راجيًا أن ال تحوجه إلى ذلك.
إلى المخطر إليه: أحمد غالب محمد برق وحيث أنه تعذر تبليغه بالطرق االعتيادية القانونية 

كونه مجهول محل اإلقامة فإنني أبلغك نسخة من هذا اإلخطار بواسطة النشر.
تحريرًا في /2017/11

كاتب العدل

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ :3 /2017/12
رقم المعاملة : 1271/ج/2017
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة اياد يوسف مصطفى ابو عره    من بلدة عقابا 
بصفته الوكيل   بموجب الوكالة الدوريه   رقم س���جل )1686(ص)107/ 2017( الصادرة عن 

سفارة فلسطين في عمان  بتاريخ 2017/1/8
 وذل���ك لتقديم معاملة بيع 1271/ج/2017 على قطع���ة األرض رقم)20(من الحوض )5( من 

أراضي عقابا
 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
 اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: اياد يوسف مصطفى ابو عره 

اسم الموكل ) المالك (: كريمه محمد عبد الرحمن ابو عره 
اسم المشتري :محمود مالك ابو عرا      

 دائرة تسجيل أراضي
 محافظة طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ :3 /2017/12
رقم المعاملة :1262/ج/2017
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة أس���امة س���ليمان عوض المش���ني     من 
بلدة طوباس  بصفت���ه الوكيل بموجب الوكالة الدورية  رقم )2015/823/ 137( الصادرة عن 
كاتب عدل طوباس بتاريخ 2015/4/6 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم )99/2012/1418( 

الصادرة عن عدل طوباس  بتاريخ 2012/7/8
وذل���ك لتقديم معاملة بيع 1262/ج/2017 عل���ى قطعة األرض رقم)28(من الحوض )25( من 

أراضي طوباس
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: أسامة سليمان عوض المشني 

اسم الموكل ) المالك (: ليلى ,سميرة ,مها بنات عبد الرحمن محمد صوافطه 
دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ :3 /2017/12
رقم المعاملة :1261/ج/2017
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة أس���امة سليمان عوض المشني     من بلدة 
طوب���اس  بصفت���ه الوكيل بموجب الوكال���ة الدورية  رق���م )2015/833/ 137( الصادرة عن 
كاتب عدل طوباس بتاريخ 2015/4/6 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم )99/2012/1410( 
الص���ادرة عن ع���دل طوب���اس  بتاري���خ 2012/7/8 والمعطوفة عل���ى الوكال���ة العامة رقم 

)2012/1418/ 99( الصادرة عن كاتب صلح طوباس بتاريخ 2012/7/8
وذلك لتقديم معاملة بي���ع 1261/ج/2017 على قطعة األرض رقم)42(من الحوض )24( من 

أراضي طوباس
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: أسامة سليمان عوض المشني 

اس���م الموكل ) المالك (: عزات +حس���ني +مصطفى +زياد +ش���وقيه +معزوزه أبناء محمد 
عبد الرحمن صوافطه .نبيل +س���ميره +نبيله +ليلى +وف���اء +مها +كفاح أبناء عبد الرحمن 

محمد صوافطه 
دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

 دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 497/ق/2016
التاريخ: 2017/12/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد/ اسالم صبري احمد سمارة 
بصفتي وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 1636/ صفحة 2016/73 س���فارة 
دولة فلس���طين � عمان بتاريخ 2016/8/18 والدورية رقم 1690/2017/14063 عدل نابلس 
بتاري���خ 2017/9/19 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 1685/2017/13016 عدل نابلس 

بتاريخ 2017/8/28
معاملة بيع عل���ى القطعة الضريبية رقم 24036 من القس���يمة رقم 98 من أراضي نابلس 

سجل 35 صفحة 169
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

إسالم صبري أحمد سمارة نبيه وناصر وحسام/ أبناء نايف المصري   
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة 
إعالن تبليغ طالق رجعي أول 

صادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
إلى المدعوة: نورما كونستنازا غارسيا من أمريكا.

أبلغك أن زوجك الداخل بك رزق مصطفى س���ليمان خاليفة الداخل بِك بموجب حجة إقرار 
بزواج الصادرة عن هذه المحكمة رق���م 710/89/488 تاريخ 2017/11/27م، قد أوقع عليك 
طلقة أول���ى رجعية بموجب الحجة الصادرة عن هذه المحكم���ة رقم 516/103/487 تاريخ 
2017/12/3م، وان عليك العدة الشرعية اعتبارًا من تاريخه أدناه وبأن له الحق في إرجاعك 
قواًل أو فعاًل خالل عدتك الش���رعية ما لم تكوني مسبوقة منه بطلقتين وعليه تم تبليغك 

ذلك حسب األصول.
تحريرًا في 1439/3/15ه� وفق 2017/12/3م.

قاضي رام الله والبيرة الشرعي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية جنين
مذكرة دعوى

صادرة عن محكمة بداية جنين بالقضية الحقوقية رقم 2017/410
إلى المدعى عليهم: زهيدة احمد يوس���ف محمود وس���ميرة عبد الله احمد يوسف وتيسير عبد 
الله احمد يوسف ومرضية عبد الله احمد يوسف وداود مصطفى يوسف محمود من ظهر المالح 

ويعبد جنين ومجهولي محل اإلقامة حاليًا. 
يقتض���ى حضوركم الى ه���ذه المحكمة ي���وم 2017/12/21 للنظر في الدع���وى الحقوقية رقم 
2017/410 محكم���ة بداية جنين والتي أقامها عليكم المدعي مهند محمود احمد خضر وآخرون 
بواس���طة وكيلهم المحام���ي محمد زكي طحاينة/ جنين والتي موضوعها تنفيذ عقد مغارس���ة. 
وبإمكانكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى، وعمال بالمادة 20 من قانون 
اص���ول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 لذا يقتض���ى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغكم واذا لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم تجري 

محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية جنين
أشرف أبو سيفين

إعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية

لبطريركية الروم األرثوذكس بالقدس الشريف

في القضية الحقوقية عدد السجل 2017/236
ليكن معلومًا لدى الجميع أن المس���تدعي يعقوب ميشيل متري شماع قد تقدم بطلب لدى 
ه���ذه المحكمة بتاريخ 2017/11/23، ألجل اس���تصدار إعالم حصر ارث المرحوم/ة س���ميرة 
ميش���يل متري ش���ماع من القدس، وقد تحدد يوم الخميس الموافق 2018/1/11 الس���اعة 
العاش���رة موعدًا للنظر في هذا الطل���ب، فعلى كل َمن يرغب في االعت���راض عليه أن يقدم 
اعتراض���ه إلى هذه المحكمة لغاية تاريخ النظر في ه���ذا الطلب المبين أعاله. وبخالف ذلك 

فان هذه المحكمة ستسير في إجراءاتها القانونية حسب األصول.
القدس في 2017/11/23

المحكمة

دولة فلسطين 

وزارة المالية

مديرية ضريبة األمالك
الرقم: 2017/64
التاريخ: 2017/10/12

يعلن إلطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة ضريبة األمالك بيت لحم
 السيد: محمد رشدي محمد البطمة هوية رقم 982064651

وذلك بصفته مش���تري نصف الحصة اإلرثية للورثة أحمد + عبيدة + محمد + مها + ريمه 
أوالد عل���ي أحمد أب���و بدر + الوريثة فوزية بدر عبد الفتاح ب���در بموجب وكالة دورية صادرة 

عن سفارة دولة فلسطين في األردن سجل1718، صفحة 2017/35، بتاريخ 2017/3/28.
قطعة رقم: 113 الحوض رقم: 10 
من اراضي: بتير الكائنة بموقع: وعرة الصغير 

اسم المالك: احمد اسماعيل احمد أبو بدر
المساحة: 12000م2.

وذلك من أجل عمل إخراج قيد.
فم���ن له اعت���راض عليه التقدم إلى دائرة ضريبة األمالك ف���ي بيت لحم خالل مدة أقصاها 
)15 يومًا( من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن. وبخالف ذلك س���وف يتم الس���ير بإجراءات الملف 

حسب األصول.
واقبلوا االحترام

مدير دائرة ضريبة األمالك بيت لحم

االثنين 2017/12/4

غزة: مسيرة للفصائل تطالب بتشكيل 
لجنة وطنية إلسناد جهود المصالحة 

كتب حسن جبر:

طالب متظاهـــرون في غزة بتشـــكيل لجنة وطنية 
إلســـناد الجهود المبذولة إلنهاء االنقسام ومساعدة 

جميع األطراف وتذليل العقبات التي تعترضها.
وشـــدد متظاهرون شـــاركوا في مســـيرة انطلقت 
فـــي مدينة غزة على أهمية تفعيـــل اللجنة اإلدارية 
والقانونيـــة والشـــروع فـــي عملها بحضـــور الراعي 

المصري وفقًا لمخرجات لقاء القاهرة.
وكان المشـــاركون في المســـيرة التي انطلقت من 
مفترق الســـرايا وصواًل إلى باحـــة الجندي المجهول 
في المدينـــة، لبوا دعوة القـــوى والفصائل الوطنية 
واإلســـالمية - ما عدا فتح وحمـــاس – للتظاهر دعما 
لمســـيرة المصالحة وألجـــل تذليل العقبـــات التي 

تعترضها.
وطالب صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية ومســـؤول فرعها فـــي القطاع بااللتزام 
بتطبيـــق اتفاق القاهـــرة 2011 وبما جـــاء في اتفاق 
حركتـــي فتح وحمـــاس 12-10-2017 وبمخرجات حوار 
القاهرة يومي 21 - 22/11/2017 بموجب البيان الصادر 

عن جلسات الحوار.
وأكد  في كلمـــة ألقاها خالل التظاهرة ضرورة رفع 
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق سكان القطاع 
منوها إلى أهمية أن تلبي الحكومة احتياجات الناس 

وتذليل العقبات أمامها.
ودعا ناصـــر الجميع إلى التحلـــي بالحكمة والصبر 
وعدم العودة إلى المناكفات واالتهامات عبر اإلعالم 
مطالبـــا بوضع اآلليات إلزالة أي لبس وتباين في فهم 
النصوص بروح التوافق والمســـؤولية بعيدا عن لغة 

التوتير واالشتراطات المتبادلة.

وشـــدد على أهميـــة تمكيـــن الحكومة فـــي أداء 
مهامهـــا وتولي مســـؤولياتها كاملة عـــن اإلدارات 
والمؤسســـات واألجهزة في قطاع غزة إلى جانب رفع 
الحصار واإلجراءات كضرورة ملحة تمس حياة الناس 
مؤكدا أهمية رفع الحصار والضيم واإلجراءات وتوفير 
األمـــان الوظيفي لكافة الموظفيـــن ومزاولة عملهم، 
ورفض القرارات المتسرعة الداعية لعودة الموظفين 
لاللتحاق بوزاراتهم وااللتزام بما تم االتفاق عليه في 

.12/10/2017
وطالب بتحصيـــن اتفاق المصالحـــة والعمل على 
ضرورة إنجازها وعدم التراجـــع عنها إلصالح النظام 
السياســـي على قاعدة الشراكة الوطنية واالنتخابات 
الشـــاملة باســـتكمال ما تم االتفاق عليـــه عبر دعوة 
لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلســـطينية 
إلعادة االعتبار للبرنامج الوطني وتبني إســـتراتيجية 
نضاليـــة وكفاحية بديلة ألوســـلو تجمع بين الكفاح 
في الميـــدان وتدويـــل القضية والحقـــوق الوطنية 

الفلسطينية.
وحذر ناصر من نقل السفارة األميركية للقدس 
أو االعتـــراف بالقدس عاصمة موحدة إلســـرائيل، 
وكذلـــك االشـــتراطات األميركيـــة بشـــأن مكتب 
منظمـــة التحريـــر، ما ينـــزع صفة الوســـيط عن 
اإلدارة األميركية في تسوية الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي. 
وطالب القيادة الرســـمية للســـلطة الفلســـطينية 
بعـــدم االســـتجابة للشـــروط والضغـــوط األميركية 
والعمل بموجب ما اتخذته المؤسســـات التشريعية 
والتنفيذية الفلســـطينية من قرارات بشـــأن العمل 
على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية 

في المحافل الدولية.

االحتالل يعتقل مسنًا من سلوان وشابًا في األغوار
القدس - "وفا": اســـتدعت شـــرطة االحتالل، أمس، حارس المســـجد األقصى لؤي أبو 
الســـعد للتحقيق، واستدعت رئيسة شعبة الحارسات بالمسجد األقصى المبارك زينات 
أبو صبيح أيضًا للتحقيق معها، في حين اعتقلت الليلة قبل الماضية، مواطنًا مسنًا من 

بلدة سلوان.
واعتقلت قوات االحتالل، الحاج خليل عبد الرحيم العباسي "عبيسان" بعد دهم منزله 
بحي عين اللوزة، ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، بذريعة البحث عن راشقي حجارة 

في المنطقة.
وكانت قوات االحتالل اقتحمت ســـلوان، ودهمـــت العديد من أحيائه عقب مواجهات 

شهدتها المنطقة مساء أول من أمس واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.
كمـــا اقتحمت قوات االحتالل بلدة العيســـوية وســـط القدس، ودهمـــت العديد من 

أحيائها وشوارعها، ولم يبلغ عن اعتقاالت.
واعتقلت قوات االحتالل، أمس، شابًا من منطقة عين الحلوة في األغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن قوات االحتالل اعتقلت المواطن مهند عوض، 
أثناء رعيه األغنام بالقرب من مستوطنة "مسكيوت".

ضبط كميات من المخدرات في رفح
رفح - محمد الجمل: تمكن جهاز مكافحة المخدرات في بشرطة محافظة 
رفــــح جنوب القطاع، مــــن ضبط 50 فرش حشــــيش و8500 حبة ترامادول 

مخدر.
وأوضــــح الرائد أنور حماد مدير المكافحــــة برفح، أن عناصره تمكنت من 
ضبط الكميات المذكورة خالل كمين محكم وســــط رفــــح، واعتقال ثالثة 

مهربين خطرين وهم )ع. أ(، و)م.ع(، و)أ.ش(.
وأشــــار حماد إلى أنه تــــم تحويل القضية لمفتش التحقيق بالشــــرطة 

األسير مراد أبو زيتون 
يدخل عامه الـ14 بالسجون

جنيـــن - "وفا": دخل األســـير مراد 
حســـن أبو زيتون )34 عامًا( من قرية 
زبوبا، غـــرب جنين، أمس، عامه الرابع 
عشـــر في االعتقال، أمضاها متنقاًل 

في عدد من سجون االحتالل.
واعتقلـــت قـــوات االحتـــالل مراد 
أبو زيتـــون فـــي 3-12-2003م، أثناء 
تواجـــده في أحـــد مســـاجد جنين، 
وحكم عليه بالســـجن لمـــدة 22 عامًا 

بتهمة مقاومة االحتالل.

الستكمال اإلجراءات القانونية مع 
التحرز على الكمية المضبوطة.

وكانــــت المكافحــــة أعلنــــت عن 
ضبــــط 18500 من حبوب ترامادول 
المخدرة في الخامس والعشــــرين 
الثاني الماضي،  من شهر تشرين 

أي قبل اقل من عشرة ايام.

  "القدس المفتوحة" تنظم ورشة حول 
 التحكيم والنشر في الدوريات التربوية

رام الله - "األيام": نظمت جامعة القدس المفتوحة، 
أمـــس، ورشـــة عمـــل لمناقشـــة الئحـــة المعاييـــر 
المقترحة التي تم التوصل إليها في ورشـــة العمل 
الخاصـــة بمعايير التحكيم والنشـــر فـــي الدوريات 
التربوية العلمية العربيـــة، التي عقدت بمقر اتحاد 
الجامعـــات العربية باألردن، وشـــاركت بها الجامعة، 
ضمن مشـــروع عربي لتطوير وتوحيد قواعد النشـــر 
والتحكيم في الدوريـــات التربوية العربية، وتنفذه 
شـــبكة المعلومات العربية التربوية )شمعة( بدعم 

من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وشارك في الورشة رؤساء وأعضاء هيئات التحرير 
لمجـــالت الجامعة، التي تنشـــر أبحاثًا تربوية، وهي 
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات 
التربوية والنفسية التي يرأس هيئة تحريرها محمد 
شـــاهين، ومســـاعد رئيس الجامعة لشـــؤون الطلبة 
عميد شـــؤون الطلبـــة، كذلك المجلة الفلســـطينية 
للتعليـــم المفتوح التي يرأس هيئة تحريرها جهاد 
البطـــش، نائب رئيـــس الجامعة لشـــؤون قطاع غزة، 
ومجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات 
التـــي يرأس هيئـــة تحريرها ســـمير النجدي نائب 
الرئيـــس للشـــؤون األكاديمية، إضافـــة إلى أعضاء 
مجلس البحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة 

وعبر )الفيديـــو كونفرنس( مع قطـــاع غزة، بحضور 
أعضـــاء هيئات تحريـــر المجالت المعنيـــة وأعضاء 
مجلس البحث العلمي في قطاع غزة، وهدفت الورشة 
إلى مناقشـــة الئحة المعاييـــر المذكورة ثم إقرارها 

وتطبيقها على مجالت الجامعة التربوية.
وأكد النجدي أن رئيس "القدس المفتوحة" يونس 
عمـــرو يولي جل اهتمامـــه لتطوير البحـــث العلمي 
في الجامعة، مشـــيرًا إلى أهمية الورشة لما لها من 
انعكاس على تطوير مجالت الجامعة والنهوض بها 

إلى مصاف المجالت المتميزة عالميًا.
وقـــّدم عميـــد البحث العلمـــي ومشـــرف التحرير 
لمجـــالت الجامعة المحكمة، حســـني عـــوض، عرضًا 
تضمن بنـــود الئحـــة المعايير المقترحـــة، موضحًا 
نسبة تطبيقها على مجالت الجامعة، وأكد أن مجالت 
الجامعة تطبق فعليًا أكثر من 94% من معايير النشر 
وإجراءاته التي جاءت في الالئحة، داعيًا الحضور إلى 
تركيز النقاش علـــى البنود غير المطبقة أو المطبقة 

جزئيًا حتى تصل نسبة التطبيق إلى %100.
واتفـــق المشـــاركون في الورشـــة علـــى عدد من 
المالحظـــات الخاصـــة ببعض المعاييـــر التي يجب 
تعديلها، إضافة إلى إقـــرار تعديل البنود المطبقة 

جزئيًا إلى أن تطّبق بالكامل.


