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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 1757/ج/2018
التاريخ: 2018/4/22

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد فادي محمد حس���ين ش���ولي 
وذل���ك بصفة وكي���ا دوريا بموج���ب الوكالة الدوري���ة رق���م 1657/2017/7536 تاريخ 
2017/5/18 المعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 1646/2017/5349 عدل نابلس بتاريخ 
2017/4/9 والدورية رقم 1748/2018/5510 عدل نابلس بتاريخ 2018/4/15 المعطوفة 
عل���ى الوكالة الخاصة رقم 1747/2018/5251 عدل نابل���س بتاريخ 2018/4/9 والخاصة 
رقم 1666/2017/921 عدل نابلس بتاريخ 2017/7/2 والخاصة رقم 1681/2017/12148 
ع���دل نابلس بتاري���خ 2017/8/15 والخاص���ة 1747/2018/5413 ع���دل نابلس بتاريخ 
2018/4/11 والخاص���ة 1634/2017/2801 ع���دل نابل���س 2017/2/22 والخاص���ة رقم 

1590/2016/19778 عدل نابلس بتاريخ 2016/9/26
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عصيرة الشمالية حوض رقم 9 قطعة رقم 55
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خال فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعان، وبخاف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

صدقي وليد صادق الش���راقا و)لمع���ة ونصرة( أبناء 
ص���ادق محمد الش���راقا وعدلة حامد احم���د جوابرة 
و)معي���ن ومحمد وعماد وعائش���ة وس���لوى وعناية 

ونادية ونادرة وبادرة( أبناء نجم صادق الشراقا

فادي محمد حسين شولي

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
هيئة تسوية األراضي والمياه
مكتب تسوية رام الله والبيرة

تبليغ حكم بالنشر
علم وخبر وتبليغ بالنشر في القضية رقم 2011/8

صادر عن محكمة تسوية أراضي بير نباال

المطلوب تبليغه المعترض عليه: طاهر علي أشقر زيدان.
أود إعامك���م بأن محكمة تس���وية أراض���ي بير نباال أص���درت حكمًا ف���ي القضية رقم 
2011/8 حيث تقدم المعترضين راجح طاهر اش���قر وناجح طاهر اشقر بهذا االعتراض 
وذل���ك في القطعة رقم 157 ح���وض 3 حي 2 من أراضي بير نب���اال وبالمحاكمة الجارية 
ولتبليغ المعترض عليهم حس���ب األصول تقرر تس���جيل القطعة المذكورة أعاه باسم 

المعترضين راجح طاهر اشقر وناجح طاهر اشقر وذلك بالتساوي بينهم.

رئيس قلم محكمة تسوية أراضي بير نباال

دولة فلسطين
سلطة األراضي

الرقم: 59/ق/2018
التاريخ: 2018/4/19

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 2018/59
يعلن إلطاع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تس���جيل أراضي الخليل، لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تس���جيًا جديدًا، وعلى كل َمن 
يّدع���ي بحق التص���رف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي عل���ى حقوقه، أن يتقدم باعتراضه 
الخطي إلى مدير تس���جيل أراضي الخليل خال مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعان في الصحف اليومية المحلية.
1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: حسب الجدول التالي:

الجدول

1980/321 1� غسان سليم عبد الفتاح زلوم 
1980/531 2� منذر سليم عبد الفتاح زلوم 
1980/177 3� مروان سليم عبد الفتاح زلوم 
1980/177 4� برهان سليم عبد الفتاح زلوم 
1980/420 5� محسن سليم عبد الفتاح زلوم 
1980/354 6� عبد الله جبريل سليم زلوم 

2 - اسم المدينة أو القرية: الخليل.
ب- نوع األرض: وقف خليل الرحمن. 3 - أ- اسم موقع األرض: قيزون 

رقم القطعة: 171 قسيمة رقم 2 مؤقت 4 �  رقم الحوض: 34436  
دونم متر مربع  5 � المساحة بموجب قيود المالية: 

22  410    
دونم متر مربع  6 -  المساحة بموجب المخطط:  

11  516    
7 - الحصص المطلوب تسجيلها:  حسب الحصص المذكورة أعاه 

8 - الحدود بموجب المخطط:
- شمااًل: شارع عام معبد ومحمد وليد عبد الغفار زلوم
- جنوبًا: طريق ترابي وتوفيق سعيد توفيق مسودة

- شرقا: محمد وليد عبد الغفار زلوم وقطعة رقم 6 مؤقت على المخطط
- غربًا: طريق مقترح يليها قطعة رقم 1 مؤقت على المخطط وإسماعيل راغب اسحق زلوم

- وكيفية األيلولة لطالبي التسجيل: التصرف الهادئ.
تحريرًا في: 2018/4/19

مدير تسجيل أراضي الخليل
غسان قباجة

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط

اإلدارة العامة لضريبة األمالك
الرقم 2018/77
التاريخ 2018/4/22

إعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل
يعلن إلطاع العموم بأنه تقدم إلى مكتب ضريبة أماك الخليل

 الس���يد: محم���د إبراهيم فهد وزوز من الخلي���ل هوية رق���م 907609309 وذلك بصفته 
مش���تري بموجب الوكالة الدورية الصادرة عن س���فارة دولة فلسطين / عمان سجل 1489 
صفح���ة 2015/58 بتاريخ 2015/5/11 وبموجب الوكالة الصادرة عن بعثة منظمة التحرير 
الفلس���طينية في واش���نطن وتحمل الرقم 80513085 بتاري���خ 2015/5/13 وتحمل رقم 

التصديق من وزارة العدل تحمل الرقم 1070 بتاريخ 2015/6/14
القطعة رقم 232	  في الحوض رقم 8 
من أراضي: الخليل/ خلة أبو عقيلة	 
وذلك من أجل البيع.	 
المشتري: فرج نايف صبحي أبو صبيح.	 
اس���م الموكل: عاطف وعبد الله ومحمد س���عيد أبناء محمد محمد المصري وإس���ماعيل 	 

محمد محمد إسماعيل المصري وايوب يونس عبد الجواد وزوز وباسم أيوب يونس وزوز.
اسم الوكيل: فداء حسن عطا وزوز.	 
اسم المالك: إبراهيم خليل وزوز.	 
المساحة المباعة: حصص إرثية.	 

فم���ن له اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائ���رة أماك الخليل خال مدة أقصاها )15 
يومًا( من تاريخ نشر هذا اإلعان. 

مدير دائرة ضريبة أمالك الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله - دائرة التنفيذ
التاريخ: 2018/4/4
الرقم: 2015/6914

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/6914

إل���ى المحكوم عليه/ فادي عزام فالح صالح/ طولكرم/ ش���ارع الحدب/ عزبة ش���وفة/ مجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم لها: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال( م.خ.م/ وكيلها المحامي 
صامد حجير.

ق���د حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ الحكم الصادر ع���ن محكمة صلح حقوق رام الله المؤرخ 
بتاري���خ 2015/6/30 في الدعوى حقوق رقم 2014/2670 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 
1588 ش���يكا للجهة المدعية إضافة الى الرس���وم والمصاريف وثاث���ون دينارا ارتعاب محاماة. 
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خال أس���بوعين من نشر هذا اإلعان 
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله - دائرة التنفيذ
التاريخ: 2018/4/1
الرقم: 2018/2162

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2018/2162

إلى المحكوم عليه: عبد الكريم احمد عبد الجبار خضير/ رام الله/ بيتونيا/ عمارة الشعلة الطابق الثالث.
نعلمك أن المحكوم لها: ش���ركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة، بواسطة وكيلها 

المحامي، مهند سعيد محمود عساف.
ق���د حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفي���ذ الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله المؤرخ بتاريخ 
2018/1/29 في الدعوى حقوق رقم 2016/470 المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب 
به وقيمته 1353,14 ش���يكل، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وثاثون دينار اتعاب 
المحاماة. لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خال أسبوعين من نشر هذا 
اإلعان وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك 

بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس - دائرة التنفيذ
الرقم: 2015/3470
التاريخ: 2018/4/4

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2015/3470

إلى المحكوم عليه: خالد جاس���ر س���عد الدين كعبي نابلس شارع عمان طلعة الماتورات ومجهول 
محل اإلقامة حاليًا.

يج���ب عليك أن تؤدي في ظرف أس���بوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورق���ة اإلخبار التنفيذي هذه 
ف���ي هذا العدد بالق���رار الصادر في القضي���ة التنفيذية رقم 2015/3470 دائ���رة تنفيذ نابلس 
وموضوعها مطالبة مالية 14151 ش���يكل وذلك بموجب شيك لصالح المحكوم له عرفات سليمان 
عبد الله بش���ارات، وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول 

والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2016/2912 مدني 
التاريخ: 2018/4/16

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2016/2912

إلى المدعى عليه: عان شاهر عبد الجواد سلهب/ نابلس ومجهول محل اإلقامة.
يقتض���ى حضورك إلى محكم���ة صلح رام الله يوم 2018/6/10 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر 
في الدعوى المدني���ة رقم 2016/2912، التي أقامتها عليك المدعية ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية م.خ.م جوال بواس���طة وكيله���ا المحامي رمزي عفانة/ رام الل���ه بدعوى وموضوعها 

المطالبة بمبلغ 3622,37 شيكل قيمة فواتير، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :
لدى محكمة صلح رام الله الموقرة       حقوق رقم 2016/2912

المدعية: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلس���طينية م.خ.م )جوال( المسجلة لدى مراقب الشركات 
ب���وزارة االقتصاد الوطني برام الله تحت الرقم 562451310، وكيلها الخاص المحامي رمزي عفانة 

بموجب الوكالة الخاصة ذات الرقم 2014/22233، تصديق عدل رام الله بتاريخ 2014/11/10..
المدعى عليه: عان شاهر عبد الجواد سلهب � المفوض بالتوقيع عن سلهب الكترونيك واتصاالت 

عنوانه للتبليغ: نابلس � شارع الجامعة � مقابل فندق القصر.
موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ وقدره 3622,37 شيكل قيمة فواتير.

الئحة وأسباب الدعوى
1. الشركة المدعية تعمل بمجال االتصاالت الخلوية ومسجلة حسب األصول لدى مراقب الشركات 
ب���وزارة االقتصاد الوطني ب���رام الله تحت الرقم 562451310 وتعمل على تزويد العامة بش���رائح 

اتصال خلوي وخدمة  االتصال بنظام الفاتورة وأجهزة اتصال السلكي )موبايل(.
2. المدعى عليه كان قد اشترك لدى الشركة المدعية وعلى نظام الفاتورة تحت الرقم/ أرقام 

المبلغ المترصد   رقم الخط  
97,7  599999314
99,3  592155233

183,08  598104554
1100,13  599679188
2142,16  599999318

وقد تراكم بذمته مبلغ وقدره 3622,37 كتابة )ثاثة االف وس���تمائة واثنان وعش���رون ش���يكا 
وس���بعة وثاثون اغورة( بدل قيمة فواتير عن إجراء مكالمات و/أو ش���راء أجهزة ومرفق صورة عن 

الفاتورة و/أو كشف الحساب الخاص بالمدعى عليه ضمن الئحة الدعوى هذه.
3. قامت الجهة المدعية بمطالبة المدعى عليه مرارا وتكرارا بضرورة دفع المبالغ المترصدة بذمته 
وكما هو وارد بالبند الثاني أعاه إال ان المدعى عليه لم يستجب لمطالبات المدعية و/او يقم بالدفع 

وذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني.
4. المدعي���ة ونتيجة لتعنت وتخل���ف المدعى عليه المذكور أعاه بعدم دف���ع المبالغ المترصدة 

بذمته موضوع هذه الدعوى يصيبها وما زال الضرر.
5. محكمتكم الموقرة هي صاحبة االختصاص والصاحية بنظر هذه الدعوى والفصل بها.

الطلب: لكل ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب تلتمس الجهة المدعية ما يلي:
1. تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها.

2. في جلسة المحاكمة وغب اإلثبات الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وهو بمبلغ 
3622,37 موضوع الدعوى، والزامه بالرسوم والمصاريف والنفقات واتعاب المحاماة.

تحريرا بتاريخ 2016/2/28
مع االحترام

التوقيع
وكيل المدعية

ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطاع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خال خمس���ة عش���ر يوم���ًا من تاريخ تبليغك بالنش���ر بإحدى 
الصحف المحلية عمًا بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضر أو ترسل وكيًا عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

خضر أبو تمام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

الرقم: 2018/310
التاريخ: 2018/4/17

مذكرة دعوى 
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية المدنية رقم 2018/310

إلى المدعى عليه: رأفت محمود محمد فقيات/ نابلس � نصف اجبيل ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك الى هذه المحكمة بتاريخ 2018/5/24 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر بالدعوى 
الحقوقية رقم 2018/310 والتي أقامها عليك وائل عطية محمد فقيات بواس���طة وكيله المحامي 

عمر فتوح وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 20500 دينار اردني.
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطاع عل���ى تفاصيل الدعوى. وعمًا بالمادة 62 من قانون 
أص���ول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتضى علي���ك تقديم الئحة 
جوابية خال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكيًا عنك تجري 

محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ طوباس
التاريخ: 2018/3/27
الرقم: 2017/788

ورقة إخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ 
طوباس في القضية التنفيذية رقم 2017/788

إل���ى المحكوم عليه: احمد إبراهيم محمد س���مارة م���ن جنين � اليام���ون أول البلد � مجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

أخب���رك ب���أن الدائن غازي الف���ي مفضي صوافطة قد أب���رز لهذه الدائرة ش���يك يحمل توقيعك 
ومستحقة األداء بمبلغ 6000 شيكل و107 شيكل الرسوم والمصاريف.

لذل���ك عليك الحضور لهذه الدائرة خال اس���بوعين م���ن تاريخ تبلغك هذا اإلخط���ار التنفيذي 
بواسطة النشر لدفع قيمة الدين المذكور أو االطاع على الملف المتعلق بهذا الدين وبيان ردك أو 
اعتراضك عليه وبخاف ذلك س���تقوم هذه الدائرة بالتنفيذ الجبري وتحصيل قيمة الدين مضافًا 

إليها الرسوم والمصاريف وفقًا للقانون.
مأمور تنفيذ طوباس
محمد عابد

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس
الرقم: 2018/489
مذكرة دعوى

صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2018/489

إلى المدعى عليه: عمار إبراهيم بكر قدومي من نابلس � ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صل���ح نابلس يوم 2018/5/20 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر 
بالدعوى الحقوقية المرقومة أعاه والتي أقامها عليك محمد صالح عطية حش���اش بواسطة وكيله 

األستاذ سليمان ياسين وموضوعها إخاء مأجور ومطالبة مالية.
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطاع على تفاصي���ل الدعوى وعمًا بالمادة 62 من قانون 
أص���ول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتضى علي���ك تقديم الئحة 
جوابية خال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكيًا عنك تجري 

محاكمتك حضوريًا.
عنه/ رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ طوباس
التاريخ: 2018/3/27
الرقم: 2017/1123

ورقة إخبار تنفيذي صادر
عن دائرة تنفيذ طوباس في القضية التنفيذية رقم 2017/1123

إلى المحكوم عليه: غازي محمد احمد صوافطة من طوباس � قرب مدرسة نبيه المصري )عصفورة( 
ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يج���ب عليك أن تؤدي وفي ظرف أس���بوعين من تاريخ تبلغك هذا اإلخبار بواس���طة النش���ر إلى 
المحكوم له إبراهيم الفي مفضي صوافطة مبلغ ومقداره 2000 دينار )145( شيكل لحكم محكمة 
صل���ح طوباس دع���وى حقوق 2012/423 وتضمي���ن المدعى عليه الرس���وم والمصاريف وأتعاب 
محاماة والصادر بتاريخ 2015/1/25، وإذا انقضت المدة فتضطر هذه الدائرة لمباش���رة المعامات 

التنفيذية الازمة بحقك.
مأمور التنفيذ
محمد عابد

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 3253/ج/2018
التاريخ: 2018/4/22

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أنا عباس فوزي محمود 
حنتولي وس���امر فوزي محمود حنتولي مجتمعي���ن بصفتنا وكاء عن خالد فوزي محمود 
حنتول���ي بموجب العامة 428/2016/8279 عدل جنين بتاريخ 2016/8/24 نعلن عن بيع 
مت���ران ونصف فقط من حصص خالد وكذلك أن���ا عباس فوزي محمود حنتولي بصفتي 

الشخصية أعلن عن بيع ثاثة امتار فقط من حصصي
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي تلفيت حوض رقم 4 قطعة رقم 2.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خال فترة عش���رة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعان وبخاف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

عب���اس فوزي محمود حنتولي + س���امر فوزي محمود خالد فوزي محمود حنتولي
حنتولي+ عباس فوزي محمود حنتولي

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2018/55 
التاريخ: 2018/3/19

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: س���مير صبحي ملحم عبد الكريم من نابلس، ياصيد، الحارة الغربية، ومجهول 
محل اإلقامة حاليًا.

عمًا بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2018/3/19 في القضي���ة التنفيذية 2018/55 والتي 
موضوعها كمبيالة بقيمة 4085 ش���يكل ش���امًا للرسوم والمصاريف، فقد تقرر إعامك حيث أنه 
وعمًا بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر إعامك أنه عليك أن تقوم خال خمس���ة عشر يوما 
م���ن تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو اداء الدين إلى المحكوم لها س���مر س���ليمان احمد 
علوش���ي من نزلة عيس���ى، وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة 

التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/3/19

مأمور التنفيذ
احمد دقم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف 1745/ج/2018
التاريخ: 2018/4/22

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد مصطفى عوض محمد 
حس���ين بصفته وكيا خاص���ا بموجب الوكالتين الخاصتين رق���م 1582/2016/14484 
بتاريخ 2016/8/28 ع���دل نابلس والخاصة رق���م 157/2016/1870 بتاريخ 2016/9/22 

عدل طوباس 
بمعاملة بيع على القطعة رقم 19 من الحوض 9 من أراضي بزاريا.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خال فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعان، وبخاف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(                الوكيل

مصطفى عوض محمد حسين ماجدة حسين أسعد زريق و)ابتهاج واكرام( 
أبناء محمد عبد القادر زريق 

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 1746/ج/2018
التاريخ: 2018/4/22

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد محمد توفيق عبد الرحمن اشقر 
وذلك بصفة وكيا دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1882/صفحة 2018/23 تاريخ 

2018/4/12
الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين � عمان.

وذلك بمعاملة بيع على أراضي اجنسنيا حوض رقم 3 قطعة رقم 17
فمن ل���ه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خال فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعان، وبخاف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(      اسم الوكيل 

نادية رشاد محمد ناصر و)غادة وسلمى(            محمد توفيق عبد الرحمن أشقر
أبناء ناصر أحمد الشايب

دائرة األراضي نابلس

الخليل: افتتاح المؤتمر العلمي التنموي الدولي الثاني حول السياحة والتنمية
اللجن����ة  افتتح����ت  "األي����ام":   - الخلي����ل 

التحضيري����ة، واللجن����ة العلمي����ة للمؤتم����ر 

العالمي التنموي الدولي الثاني المش����ترك، 

تح����ت رعاي����ة الرئي����س محمود عب����اس، في 

الخليل، أمس، الفعاليات واألنشطة السياحية 

والثقافية المرافقة للمؤتمر، ضمن األس����بوع 

السياحي الثقافي الفلسطيني.

وق���ال محاف���ظ الخليل، كام���ل حميد، في 

كلم���ة الرئي���س: إن هذا المؤتم���ر هو األول 

م���ن نوعه الت���ي تحتضنه مدين���ة الخليل، 

وانعق���اده تتويج لمجموع���ة من المؤتمرات 

الت���ي عقدت في  والديني���ة  االقتصادي���ة 

المدينة، مش���يرًا إلى أن السياحة هي جواز 

الس���فر للتنمية، "ومن دونها ال نستطيع أن 

نواجه الرواية اإلسرائيلية، التي تعتمد على 

األكذوبة العلمية من خالل دراسات وأبحاث".

من جهته، أع���رب رئيس جامعة القدس 

المفتوح���ة يون���س عم���رو، عن س���عادته 

بالمؤتم���ر "الذي يضع مدين���ة الخليل في 

ش���يء من الع���دل ويوفيها حقه���ا بمجال 

الس���ياحة، فالخليل متح���ف أثري حضاري 

ودين���ي، وال ي���كاد ش���بر فيه���ا يخلو من 

خطوة مقدس���ة، فقد كان حجاج مسيحيون 

إليها،  يخلع���ون نعاله���م حينما يأت���ون 

ويمشون حفاة لقداسة ثرى هذه المدينة 

الت���ي احتوت قبور األنبياء، وعلى رأس���هم 

الجد األكبر إبراهيم خليل الرحمن".

وشدد على ضرورة إحياء ثقافة السياحة 

ل���دى الش���عب الفلس���طيني، وتكري���س 

ثقافة الحفاظ على اآلث���ار، وعدم تدميرها 

وإهماله���ا أو بيعه���ا بثمن بخ���س، وقال: 

"نحن بحاجة إلى ثقافة خاصة عبر الترويج 

له���ذه المواقع األثرية الدينية تش���جيعًا 

للسياحة الدينية بالدرجة األولى، فالخليل 

ه���ي المدينة الرابعة األكثر قداس���ة لدى 

المس���لمين؛ ففيها س���يد األنبياء وجدهم 

إبراهي���م الخليل، وهي ترتبط بمكة حينما 

ذهب إليها سيدنا إبراهيم مودعًا مولوده 

الوحي���د ف���ي واد غي���ر ذي زرع، وكذل���ك 

لتميزها بأنها من أكناف بيت المقدس".

وبّي���ن أن عددًا من أبن���اء الخليل يحمون 

البل���دة القديم���ة م���ن مدين���ة الق���دس 

المحتل���ة ألنه���م يعرفون أهمي���ة المدن 

العتيقة، وقال: "نحن تحت احتالل بغيض 

يعتدي على كل ش���يء حتى أنفاسنا، فهم 

يسعون إلى س���رقة كل ما لنا ثم ينسبونه 

إليهم"، مش���يرًا إلى التزوير الذي يقوم به 

المستوطنون في محيط مدينة الخليل من 

أجل السيطرة على الخليل.
ولف���ت إل���ى أهمي���ة دح���ض الرواي���ات 

قائ���اًل:  بالخلي���ل  المتعلق���ة  اإلس���رائيلية 

"نتح���دث عن قضي���ة وج���ود، فالخليل كلها 

وقف إس���المي وكلها مقدسة، وعلينا جميعًا 

أن نب���ذل الجه���ود الكامل���ة المتكاملة في 

تثقيف أنفسنا أثريًا وسياحيًا"، وثّمن جهود 

كل من أسهم في تنظيم المؤتمر وإنجاحه.

ب���دوره، قال رئيس جامع���ة القدس عماد 

أبو كش���ك: "يش���رفني أن أك���ون في هذه 

المدين���ة الكريم���ة الطيب أهله���ا، مدينة 

خلي���ل الرحمن، الفتتاح المؤتمر وتس���ليط 

الضوء على أهمية دور قطاع الس���ياحة في 

فلس���طين ومس���اهمته في الناتج المحلي، 

وكي���ف يمكن لهذا القطاع أن يس���هم في 

تحقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل 

وتحقيق التنمية المس���تدامة في فلسطين 

بصفة عامة وفي الخليل بصفة خاصة".

وأض���اف أبو كش���ك: البل���دة القديمة في 

الخلي���ل بإرثها وتراثها الدين���ي والثقافي 

وطبيعته���ا تعبر ع���ن عبقري���ة أهلها في 

المج���االت االقتصادي���ة كاف���ة، فه���ي في 

الطليعة بمجال الصناعات الحرفية، وأدرجت 

كمدين���ة حرفي���ة عالمية في الع���ام 2016 

م���ن قبل المجلس العالم���ي للمدن الحرفية، 

وأدرج���ت البلدة القديمة ف���ي العام التالي 

على الئحة )اليونيسكو( للتراث العالمي.

وتح���دث ع���ن تحدي���ات حقيقي���ة تواجه 

قطاع الس���ياحة، تحديدًا الس���ياحة الدينية، 

والس���ياحة بوجه عام، وفي الخلي���ل على نحو 

خاص، في ظل ممارس���ات االحت���الل المجحفة 

والضغ���وط والقي���ود التي يضعه���ا االحتالل 

بهدف إعاق���ة التنمية وتعطي���ل عجلة النمو 

االقتصادي، "فالمؤتمر يلقي الضوء على الواقع 

والتحديات التي تواجه الس���ياحة في مدينة 

الخليل وسبل تنميتها والنهوض بها".

أما رئي���س بلدي���ة الخليل تيس���ير أبو 

س���نينة، فق���ال: إن البلدية س���تدعم كل 

الجهود الهادفة إلى تس���ليط الضوء على 

مدينة الخليل وإبرازها سياحيًا، مشيرًا إلى 

أهمية إحياء الرواية الفلسطينية ومحاربة 

التزوي���ر، وس���نبقى نق���اوم ه���ذه الرواية 

الم���زورة التي وضعه���ا االحت���الل لتبرير 

وجوده في الخليل.

متحدثون في افتتاح المؤتمر.

وأعرب أبو سنينة عن أمله بأن تكون الجهود 

المبذولة في مدينة الخليل تتالءم مع مكانتها 

الوطني���ة والدينية والس���ياحية، "وهي جهود 

مرح���ب به���ا، وهي مح���ط اهتمامن���ا، فبلدية 

الخليل ممثلة بمجلس���ها وطواقمها المختلفة 

تقدم الخدمات ب���كل جوانبها، على نحو تكون 

فيه مدينة الخليل على أفضل صورة".

وذك���ر أن المؤتم���ر س���يضيف كثي���رًا 

للمكتبة السياحية في الخليل، ويسهم في 

نش���ر العلم والثقافة الس���ياحية بين أبناء 

الخليل، ويساعد البلدية على القيام بالعمل 

المطل���وب منها على أتم وجه، مش���يرًا إلى 

أن البلدية س���تدرس وتناق���ش التوصيات 

اإلس���تراتيجية  الخط���ة  ضمن  وتضعه���ا 

لبلدية الخليل في المرحلة المقبلة.

ن���داء  وقال���ت ممثل���ة وزارة الس���ياحة 

الخلي���ل تتحدث عن نفس���ها،  العيس���ة: 

فمقوماته���ا الت���ي تنف���رد بها ع���ن باقي 

م���دن العالم، وليس فقط فلس���طين، ورغم 

االنتهاكات اإلس���رائيلية الممارس���ة بحق 

س���كان الخليل، وتحدي���دًا البلدة القديمة، 

حصدت لقبًا نافس���ت فيه مدن دول العالم 

العريقة، وهو لقب مدينة الحرف العالمية 

من المجل���س الحرفي بالصي���ن، مبينة أن 

ال���وزارة "تعم���ل على اس���تقطاع س���ياحة 

دينية مس���تدامة في مدين���ة الخليل عبر 

خطط مختلفة على مستوى الوطن".

وأوضح رئي���س اللجنة العلمي���ة للمؤتمر 

من جامع���ة القدس المفتوحة، يوس���ف أبو 

فارة، أن المؤتمر "يعقد بالشراكة بين خمس 

مؤسس���ات فلس���طينية عريقة يمثلها قادة 

هذه المؤسسات، الذين قدموا كل اإلمكانيات 

إلنجاح المؤتمر الذي يخدم السياحة ويسهم 

في تطويرها في فلسطين".

ون���وه إل���ى أن الس���ياحة ج���واز الس���فر 

للتنمية، فه���ي تحقق التنمي���ة بمختلف 

أنواعها ومجاالتها، "ومن هنا كان اهتمامنا 

بعقد ه���ذا المؤتمر الذي يركز على العالقة 

بين الس���ياحة والتنمية، ويركز أيضًا على 

دراس���ة نقاط القوة والضع���ف والتحديات 

الت���ي تواج���ه ه���ذا القط���اع، وص���واًل إلى 

توصي���ات تقود إلى تطوير وتحس���ين هذا 

القط���اع، وذلك في ظل إدراج مدينة الخليل 

عل���ى الئحة التراث العالمي؛ للمحافظة على 

هذا اإلنجاز العالمي".

وأشار أبو فارة إلى أن النتائج التي خرجت 

به���ا الدراس���ات قب���ل 20 عام���ًا، "والنتائج 

الت���ي خرجت بها دراس���ات الي���وم، تؤكد 

أن القط���اع الس���ياحي لم يتطور بالش���كل 

المطل���وب، وال يوج���د تحس���ن ف���ي الواقع 

الفلس���طيني؛ لذلك نحن بحاجة  السياحي 

إلى تطوير السياحة في فلسطين، خصوصًا 

في ظل مس���اعي االحتالل لوصف األراضي 

الفلس���طينية بأنها غير آمنة، من أجل دفع 

السياح لإلحجام عن زيارة فلسطين".

وش���دد عل���ى أهمي���ة توفي���ر التعليم 

الس���ياحي ف���ي الجامعة، وكذل���ك تأهيل 

األدالء الس���ياحيين لك���ي يقوم���وا بخدمة 

العلمية تلقت  اللجن���ة  الس���ائحين، وقال: 

عددًا كبيرًا م���ن األوراق وصل إلى 80 ورقة 

علمية م���ن داخ���ل فلس���طين، إضافة إلى 

األوراق القادم���ة من خارج فلس���طين، وقبل 

منها 40 ورقة بحثية، إضافة إلى متحدثين 

رئيسيين في المؤتمر. نأمل بأن يخرج هذا 

المؤتمر بنتائج وتص���ورات لتطوير القطاع 

الس���ياحي"، ش���اكرًا الوفد التركي الوحيد 

الذي تمكن من الوصول إلى هذا المؤتمر.
وعّب���ر رئيس اللجن���ة التحضيرية للمؤتمر 

من جامعة القدس عمر الصليبي، عن أمله بأن 

تكون للمؤتمر مساهمة في تحسين األوضاع 

التنموي���ة عامة والس���ياحية بش���كل خاص، 

وتحديدًا في مدينة الخليل، وصواًل لمحافظة 

س���ياحية صامدة في وج���ه التحديات التي 

يفرضها االحتالل والمستوطنون.


