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دولة فلسطين

وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات
اعالن للعموم

يعل���ن مراقب الش���ركات المحافظات الجنوبية ان ش���ركة تمكي���ن للتأمين   

والمس���جلة كشركة ذات مس���ؤولية محدودة ويمثلها الس���يد / محمد قدورة 

حسين اس���ناف والمسجل لدينا لدى مراقب ش���ركات في رام الله تحت رقم 

562601476 بتاريخ 2016/8/15 أنه تم اعتماد طلب الشركة لفتح فرع جديد 

لها ليكون في غزة وعنوانها – غزة تل الهوى مفترق المالية عمارة رباح الطابق 

األرضي. للش���ركة ممارس���ة األعمال المنصوص عليها في غاياتها في الفرع 

الجديد وفقًا للقانون

تحريرا في 2018/1/25م 
 يعقوب الغندور

مراقب الشركات

تنويه
ورد عن طريق الخطأ والس���هو باإلعالن الصادر عن جريدة األيام بتاريخ 2017/12/5 عدم ذكر اس���م 

الموكلة )المالك( والصحيح هو: مريم شريف مصطفى الياسين، لذا اقتضى التنويه.

تنويه
س���قط سهوا في اعالن تسجيل اراضي نابلس رقم 328/ج/2018 والمنشور يوم 2018/1/25  ابناء 
فرحان مس���عود المشاقي وصبحه نايف حسن عس���اف و الصحيح  ابناء فرحان مسعود المشاقي 

وصبحه نايف حسن مشاقي  لذا اقتضي التنويه.

دولة فلسطين 
سلطة االراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي

مكتب جنين 
رقم الملف : 615/ج/2018
التاريخ   :2018/1/25

اعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب جنين
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب جنين  السيد/ة  انا سبأ شاهر محمد عتيق 
بصفتي وكيال عن نسيم محمود عبد الله علي بموجب الدورية ) 676/2018/437( عدل جنين 
بتاري���خ  2018/1/21 وذلك بصف���ة وكيال / عاما/خاصا/ دوريا بموجب الوكالة  الدورية رقم  ) 

676/2018/437( بتاريخ  2018/1/21  الصادره من كاتب عدل جنين 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع )1( حوض رقم )2( من اراضي مزرعة تنين   .

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة االراضي خالل فترة عش���رة ايام 
من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.

إسم الموكل)المالك(   : نسيم محمود عبد الله علي
إسم الوكيل             :  سبأ شاهر محمد عتيق

دائرة االراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة االراضي

رقم المعامله : 2018/635
التاريخ      : 2018/1/25

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة  س���هى محمد احمد مراعبة  من بلدة  جنين 
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم ) 7803/2017( الصادره عن س���فارة فلس���طين 
بدب���ي بتاريخ 2017/12/10 وذلك لتقديم معامل���ة بيع رقم 635/ج/2018 على قطعة االرض 

رقم )26( من الحوض )12( من اراضي يعبد  .
فم���ن له اي اعت���راض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة مدة ال تتجاوز عش���رة ايام من 

تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة    : سهى محمد احمد مراعبة  
اسم الموكل ) المالك(                : بالل احمد محمود حمارشة

عدد الحصص المباعة                : حسب الدورية
مدير دائرة تسجيل اراضي جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية جنين
التاريخ: 2018/1/8
الرقم: 2017/7820

ورقة اإلخبار
صادرة عن دائرة تنفيذ جنين في القضية التنفيذية رقم 2017/7820

إلى المنفذ ضده: كامل محمد كامل جرار من جنين � جبع محطة جبع للمحروقات.
بناًء على قرار س���عادة قاضي التنفي���ذ والصادر بتاريخ 2018/1/4 ف���ي القضية التنفيذية ذات 
الرقم 2017/7820 تقرر إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أس���بوعين من تاريخ تبلغك 
تنفيذ القرار الصادر عن محكمة حقوق بداية جنين رقم 2016/1309 الصادر بتاريخ 2017/10/19 
وموضوع���ه تنفيذ قرار ابطال عقود االنتقال رقم 2014/538 بتاريخ 2014/4/10 في قطعة االرض 
رق���م 4 و68 و23 من الح���وض رقم 32 من أراضي جبع جنين وابطال عقد االنتقال رقم 2014/690 
بتاري���خ 2014/4/30 في قطعة األرض 4 ح���وض رقم 20051 من اراضي جنين وجميعها متعلقة 
بحصص المورث وجيهة محمد ابراهيم جرار وذلك بحدود حصص المشترين في الوكالة الدورية 
رق���م 307/2004/7796 المنظمة لدى كاتب ع���دل جنين بتاريخ 2004/8/31 فيما يخص حصص 
المدعين في تلك الوكالة دون حصص المش���ترية ريم ناجح محمد نزال لعدم االدعاء وشطب أية 
قيود تتعارض مع مضمون القرار، لصالح المنفذ سنية راغب احمد خلف من جنين وآخرون وكيله 
األستاذ شاكر عبوشي، لذلك يتوجب عليكم الحضور إلى دائرة تنفيذ جنين من أجل تنفيذ القرار 
المنفذ أو لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك س���تضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك.
مأمور التنفيذ

 دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

كامل محمد كامل جرار
جنين جبع محطة جبع للمحروقات

نعلمكم انه بتاريخ 2018/1/4 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/2712
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. عبير احمد محمود شرعب/ جنين.
عبير احمد محمود عبوشي/ جنين  .1

المحكوم عليه/م: 1. كامل محمد كامل جرار/ جنين.
كامل محمد كامل جرار/ جنين  .1

إشعارك أنه يجب عليك ان تقوم في ظرف اسبوعين من تاريخ تبلغك تنفيذ القرار الصادر 
عن محكم���ة حقوق صلح جنين رق���م 2015/1283، الصارة بتاري���خ 2017/2/12 وموضوعه 
تنفيذ قرار مطالبة بمبلغ 100 دينار أردني والرس���وم، لصالح المنفذ لها األستاذة عبير أحمد 
ش���رعب، لذلك يتوجب عليكم الحضور إلى دائرة تنفيذ جنين من أجل تنفيذ القرار المنفذ 
أو لبي���ان ردك أو اعتراضك عليه وبخالف ذلك س���تضطر دائرة التنفيذ لمباش���رة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 606/ج/2018
التاريخ: 2018/1/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة سماح لطفي عبد اللطيف 
ج���رار وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م 436/2017/13102 تاريخ 

2017/12/27 المعطوفة على الخاصة 434/2017/8065 عدل جنين 2017/8/16
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي مزرعة تنين حوض رقم 2 قطعة رقم 3.

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 الوكيل اسم الموكل )المالك(  
سماح لطفي عبد اللطيف جرار أمل محمود سعيد عالونة  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 602/ج/2018
التاريخ: 2018/1/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة سماح لطفي عبد اللطيف 
جرار وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 436/2018/4 تاريخ 2018/1/2

بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي جبع حوض رقم 12 قطعة رقم 161.
فم���ن 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(  

سماح لطفي عبد اللطيف جرار منير اسماعيل اسعد غنام  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 597/ج/2018
التاريخ: 2018/1/24

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد محم���د محمود نصار 
مناصرة وذلك بصفة وكيال خاص���ا بموجب الوكالة الخاصة رقم 435/2017/10871 تاريخ 
2017/10/29 والمعطوفة على الدورية رقم س���جل 1825 صفحة 2017/87 والصادرة عن 
سفارة فلس���طين/ عمان بتاريخ 2017/7/12  والدورية رقم سجل 1825 صفحة 2017/87 
والصادرة عن س���فارة فلس���طين/ عمان بتاريخ 2017/11/16 وبصفتي وكيل خاص أصرح 

عن بيع كامل حصصي
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيت قاد حوض رقم 20025 قطعة رقم 4.
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 الوكيلاسم الموكل )المالك(

داني���ة + محمد + س���فيان أبناء رائد س���فيان الخالد 
فهمية + فادي + س���ائد + غامد أبناء س���فيان محمد 
أديب الخالدي نظمية "فائدة" نظمي محمد الخالدي + 

عصام نعمان أديب الخالدي

محمد محمود نصار مناصرة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 352/ج/2018
التاريخ: 2018/1/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد عرفات جميل احمد حنني وذلك 

بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 696/2018/1723 تاريخ 2018/1/15
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عصيرة الشمالية حوض رقم 24 قطعة رقم 8.
فم���ن 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(  

عرفات جميل أحمد حنني أسامة عبد الله صادق سلهب 
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 335/ج/2018
التاريخ: 2018/1/25

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد: زهر خالد محمد شنابلة 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1721/2018/301 بتاريخ 2018/1/8 عدل 

نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم 34 من الحوض 10 من أراضي عسكر.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه 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(  

زهر خالد محمد شنابلة جهاد عبد أبو الحسن عالونة  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 334/ج/2018
التاريخ: 2018/1/25

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد: معزوز محمود رضا حجاب 
وذل���ك بصفة وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدورية رق���م 1370/2014/1362 عدل نابلس 

بتاريخ 2014/8/28.
بمعاملة بيع على القطعة رقم 71+73 من الحوض 13 من اراضي بيت وزن.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه 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.
اسم الموكل )المالك(                     الوكيل

معزوز محمود رضا حجاب حسني لطفي احمد عبد الحق 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 329/ج/2018
التاريخ: 2018/1/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعل���ن للعم���وم بأنه تقدم إل���ى دائرة األراضي نابلس الس���يد رامي مصطفى يوس���ف 
حس���ين وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1724/2018/758 تاريخ 

2018/1/16
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي دير الحطب حوض رقم 10 � قطعة رقم 65.
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(  
ناصر عادل عبد الرحمن عمران  رامي مصطفى يوسف حسين

دائرة األراضي نابلس

 دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة بيرزيت الشرعية

الرقم: 2017/181
التاريخ: 1439/5/8هـ
وفق: 2018/1/25م

إعالن تبليغ إنذار صادر عن محكمة بيرزيت الشرعية
في الدعوى أساس 2017/181

إلى المدعى عليه: رامي أحمد عبد عبد ربه/ س���كان أمريكا ومجهول محل اإلقامة فيها وآخر 
محل إقامة له في بيت والده في البيرة بجانب س���وبر ماركت الش���ني/ بالقرب من ش���ركة 

غرغور للسيارات.
أعلمك أنه في الجلس���ة المنعقدة يوم الخميس الموافق 2018/1/25م، في الدعوى أساس 
2017/181 والتي موضوعها تفريق للنزاع والش���قاق المقامة عليك لدى هذه المحكمة من 
قبل زوجتك الداخل بها بصحيح العقد الش���رعي فاطم���ة جمعة عبد الغني/ من قراوة بني 
زيد، وعماًل بأحكام المادة 132 من قانون األحوال الشخصية فقد تقرر إنذارك لتصلح حالك 
م���ع زوجتك المدعية فاطمة المذكورة وإمهالك مدة ش���هر من أجل هذه الغاية اعتبارًا من 
تاريخ تبلغك هذه المذكرة فإذا لم يتم الصلح بينكما فإن المحكمة ستقرر السير في هذه 

الدعوى حسب األصول وإجراء المقتضى الشرعي.
علمًا بأن موعد الجلسة القادمة في هذه الدعوى يوم االثنين الموافق 2018/2/26م الساعة 
التاس���عة صباحًا وعليه قد جرى تبليغك ذلك حس���ب األصول تحري���رًا 1439/5/8ه� وفق 

2018/1/25م.
قاضي محكمة بيرزيت الشرعية
ربحي حمادة

دولة فلسطين
 سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ :24 /2018/1
رقم المعاملة :88 /ج/2018
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى ه���ذه الدائرة عمر عبد ال���رؤوف أحمد دراغمة  بصفته 
الوكي���ل الخ���اص  بموجب الوكال���ة الخاصة  رق���م )84/1843/ 2017( الصادرة عن س���فارة 
فلس���طين / عمان  بتاريخ 2017/12/31 بموجب الوكالة الخاصة  رقم )16/18 تصديق عدل 

265/ 2018( الصادرة عن سفارة فلسطين / أبو ظبي  بتاريخ 2018/1/7
 وذل���ك لتقديم معامل���ة بيع 88 /ج/ 2018على قطع���ة األرض رقم)70(من الحوض )11( 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: عمر عبد الرؤوف أحمد دراغمة  

 اسم الموكل ) المالك (: أشرف ، سمير أبناء محمد أحمد زيد الكيالني  
 دائرة تسجيل أراضي
 محافظة طوباس
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استدراج عطاءات لتوريد ضيافة  
ترغب War Child باستدراج عطاءات لتوريد ضيافة وذلك لتنفيذ انشطة العام 2018 في قطاع 

غزة، وذلك حسب المواصفات التالية :

س���عر الوحدة الكمية الصنف  م.
الوحدة 

لس���عر  ا
االجمالي

لس���عر  ا
االجمال���ي 

بالحروف

عصي���ر طبيعي نكتار  1.
بأطعمة مختلفة 

) مانجو، خوخ، فراولة( 
غن���ي بالفيتامين���ات 
الغذائية  والعناص���ر 
س���عة العلبة 230 مل 
نس���بة تركيز الفواكة 
18 % تاريخ صالحية 
ألكثر من 6 شهور من 

تاريخ التسليم 

علبة عصير 30,000

بس���كوت ويفر بطعم 2.
وزن  الش���وكوالتة 
القطعة ال يقل عن 50 
تاري���خ صالحية  غرام 
ألكثر من 6 شهور  من 

تاريخ التسليم

قطع���ة 30,000
بسكوت

السعر االجمالي بالشيكل 

وعليه على من يرغب بالمشاركة االلتزام بالشروط التالية :
الشروط االلزامية:     

1.  يقدم العطاء  باجمالي االس���عار ش���امل تكلفة التوريد،  يومي االثنين والثالثاء الموافق 5 و6 
فبراير 2018  من الس���اعة 10:00 حتى الساعة 2:00 بعد الظهر في مكتب War Child عمارة أبو 

غليون2 الطابق الثالث.
 War Child 2.  يتم فتح العطاءات بعد انتهاء موعد تس���ليم العطاءات ف���ي مكتب في مكتب

عمارة أبو غليون2 الطابق الثالث. 
3.  يقدم مع العطاء عينة حس���ب المواصفات المطلوبة والس���عر المقدم في ظرف معنون باسم 

صاحب العطاء.
4. بقدم مع العطاء شهادة خلو طرف من الضريبة المضافة وضريبة الدخل.

5.  ثمن االعالن على من يرسو عليه العطاء.
6.  الكمايات قابلة للزيادة أة النقصان بنسبة 25%.

7.  يتم تس���ليم الكميات بالتدريج خالل العام 2018 وحسب االتفاق المسبق في االماكن التالية 
) بلوك -14 البريج ، الفخاري، بيت حانون ، الشجاعية ، رفح(.

8.  اصدار فاتورة ضريبية وتقديم ش���هادة عدم خصم من المنبع وش���هادات استالم لكل كمية 
مسلمه على حدى.

9.  يتم الدفع بموجب ش���يك او حوالة بنكية خالل 14يوم من تقديم الفاتورة الضريبية وشهادة 
عدم خصم من المنبع ونسخة من ارسالية المواد موقعة ومختومة من الجهة المستلمة.

War Child

Tel # 08 2846391
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اعالن عطاء لتوريد قرطاسية

ترغب War Child باس���تدراج عط���اءات لتوريد قرطاس���ية، وذلك لتنفيذ 

أنشطة خالل العام 2018 في قطاع غزة.

 War Child على من يرغب بالمش���اركة اس���تالم كراس���ة العطاء من مكتب

حس���ب العنوان الموضع ادناه  م���ن االثني���ن 2018/1/29 وحتى الخميس 

2018/2/1 وذلك من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا. مع االخذ بعين 

االعتبار الشروط االلزامية التالية:    

1.  يقدم العطاء  باجمالي االس���عار ش���امل تكلفة التوريد،  يومي  االثنين 

والثالثاء  الموافق 5 و2018/02/6 الساعة 2:00 بعد الظهر في مكتب 

War Child عمارة أبو غليون2 الطابق الثالث.

2.  يت���م فتح العط���اءات يوم الثالثاء بانتهاء موعد التس���ليم المحدد في 

مكتب في مكتب War Child عمارة أبو غليون2 الطابق الثالث. 

3.  يقدم مع العطاء شهادة خلو طرف من الضريبة المضافة وضريبة الدخل.

4.  يقدم مع العطاء كفالة بنكية بقيمة 5 % من قيمة العطاء.

5.  ثمن االعالن على من يرسو عليه العطاء.

6.  يحق للمؤسسة طلب عينات ممن يرسو عليه العطاء حسب المواصفات 

المطلوبة والسعر المقدم في ظرف معنون باسم صاحب العطاء.

7.  يحق للمؤسسة تجزئة العطاء.

8.  يت���م تس���ليم الكميات بالتدري���ج خالل العام 2018 وحس���ب االتفاق 

المس���بق في االماكن التالية ) بلوك -14 البريج ، الفخاري، بيت حانون 

، الشجاعية ، رفح(.

وفقًا لموقع سياحي دولي بارز 

بيت لحم: حوش السريان ضمن تصنيفات بيوت الضيافة األولى بالشرق األوسط 

حوش السريان في بيت لحم.

بيت لحم – حسن عبد الجواد: حصل 
بيـــت الضيافة ـ حوش الســـريان في 
 Travelers' بيت لحم، علـــى جائـــزة 
Choice واحتل المرتبة السادسة في 
تصنيف B&B and Inns للعام 2018 

.Trip Advisor الخاص بموقع
وجاء هذا التصنيف من بين 25 بيت 
ضيافة على مســـتوى الشرق األوسط، 

بناًء علـــى تقييمـــات وآراء الماليين 
من المســـافرين والسياح، وهذا العام 
كانت هنـــاك 10 تصنيفات للفنادق 
وبيوت الضيافة حول العالم، اعتمادًا 
على العديد من المعايير كمســـتوى 
الخدمـــة والترف والفنـــادق العائلية 

والصغيرة وغيرها.
ويعتبر حوش الســـريان الذي يقع 

فـــي البلـــدة القديمة أحد مشـــاريع 
بلديـــة بيـــت لحم، حيـــث عملت على 
إعـــادة تأهيلـــه بيـــن عامـــي 2011 
و2013 بهدف إعادة استخدامه كنزل 
ســـياحي، وجاء هذا المشـــروع بدعم 
مـــن الحكومـــة اإليطاليـــة، من خالل 
البلديات  لدعـــم  اإليطالي  البرنامـــج 
الفلسطينية، وبتنفيذ من مركز حفظ 

التراث الثقافي.
العام  االختيـــارات هـــذا  ووقعـــت 
على الفنـــادق وبيوت الضيافة األكثر 
تميـــزًا، والتي تقدم مســـتوى رفيعًا 
مـــن الخدمـــة وتلبي وســـائل الراحة، 
إن   :Trip Advisor موقـــع  وقـــال 
السياح  التصنيفات ستســـاعد  هذه 
والمســـافرين مـــن حـــول العالم على 
إيجاد أكثـــر الفنادق وبيوت الضيافة 
جـــودة ومســـاعدتهم فـــي تخطيط 

رحالتهم.
وأكد رئيس بلدية بيت لحم المحامي 
أنطون سلمان أهمية هذه الجائزة من 
قبل أهم المواقع الســـياحية، مشيرًا 
إلى أن هـــذا النجاح هو نجـــاح لبيت 
لحم بشـــكل خاص وفلسطين بشكل 
عام، وأن مشـــروع إعادة تأهيل حوش 
الســـريان جاء من خالل عالقة التوأمة 
التـــي تربط بلدية بيـــت لحم مع عدد 
مـــن البلديات اإليطاليـــة، ومن بينها 

فلورنسا ومونتيفاركي. 
وشـــدد ســـلمان علـــى أهمية هذه 
العالقات في جلب المشاريع التنموية 
المحلي  االقتصاد  وتنمية  المختلفة، 
وإبراز  العاملـــة،  األيـــدي  وتشـــغيل 

التراث الثقافي التلحمي.
من جهته، قال مدير حوش السريان 

والطاهـــي الرئيس فادي قطان: "هذه 
الجائـــزة هي فخـــر لنا، حيـــث عملنا 
الماضية  الســـنوات  جاهدين خـــالل 
لنجعل حوش الســـريان من بين أهم 
بيـــوت الضيافة حول العالـــم، وهذا 
التصنيف شكل دافعًا قويًا لنا لنكمل 
مشـــوار الخدمـــة المميزة، مـــا يدعم 
القطاع الســـياحي، فحوش الســـريان 
يعتبر تجربة فريدة للســـائح ليعيش 
التجربة التلحمية األصيلة"، مشـــيدًا 
بطاقم الشـــباب الذي يعمل معه في 
بيت الضيافـــة لحرصهم على تقديم 

األفضل.

سلفيت: تكريم طلبة "القدس المفتوحة" المتفوقين
سلفيت - "األيام": نظم قسم شـــؤون الطلبة، بالشراكة 
مع مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية في فرع 
جامعة القدس المفتوحة بســـلفيت، حفاًل لتكريم الطلبة 
المتفوقيـــن في الفصل األول، بحضور مدير الفرع باســـم 
شـــلش، ومدير التربية أمين عواد، وأمين سر حركة "فتح" 
في ســـلفيت عبد الستار عواد، وأهالي الطلبة المتفوقين، 

والكادر األكاديمي واإلداري في فرع سلفيت. 
وأشاد شلش بأهالي الطلبة الذين يوفرون األجواء المناسبة 
واإلمكانيات المادية ليتســـنى ألبنائهـــم التفوق والتقدم، 
وبالقائميـــن على هذا النشـــاط لتكريم الطلبـــة "باعتبارهم 
خير ســـفراء لجامعتنا الغراء الذين يثبتون للقاصي والداني 

جدارتهم وتميزهم في كافة أماكن تواجدهم". 
من جهته، ثّمن مدير التربية بدور "القدس المفتوحة" 
باعتبارها "المؤسســـة الكبرى فـــي المحافظة التي تقدم 
خدمة التعليـــم الجامعي، وتعمل علـــى تنمية القدرات 
والكفاءات لدى خريجيها الذين يحتلون المراكز األساسية 
والحساسة ولديهم القدرة على إطالق المبادرات والدخول 

في مســـابقات والفوز بها على مســـتوى الوطن"، وقال: إن 
األوائـــل المتقدميـــن على الوظائف فـــي التربية هم من 

خريجي جامعة القدس المفتوحة. 
بدوره، هنأ أمين ســـر حركة "فتح" الجامعة على افتتاح 
المقر الجديد، وقال: "أفضل االستثمار يكون في اإلنسان 
الفلســـطيني لفقر فلســـطين في المواد االقتصادية وإن 
أفضل استثمار يكون باإلنســـان الفلسطيني القادر على 

تنمية نفسه حسب اإلمكانيات والظروف المتاحة".
وألقت الطالبة لبنى زيدان، األولى على المتفوقين، كلمة 
أشادت فيها بالقائمين على حفل التكريم "ما يشكل رافعة 
أساسية للطلبة لمواصلة تفوقهم وتطورهم"، وقالت: هذا 
التفـــوق لم يكن وليد الصدفة وإنما نتيجة الســـهر والجد 
واالجتهاد، إضافة إلى الجهـــود الالمحدودة التي يقدمها 

األهالي من جو مناسب وإمكانيات مادية ومعنوية".
وفي ختـــام الحفل، الذي تولت عرافته رئيســـة مجلس 
اتحاد الطلبة نـــورس عبد الدايم، تم توزيع الشـــهادات 

التقديرية على الطلبة المتفوقين.


