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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 9651/ج/2018
التاريخ: 2018/12/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أنا إبراهيم هالل عبد 
الكري���م عبد الكري���م بصفتي وكيال عن 1. ف���وزي 2. فايز 3. فواز أبناء فياض يوس���ف 
عبي���د بموجب العام���ة 439/2018/5527 عدل جني���ن بتاري���خ 2018/5/28 المعطوفة 
على العامة 44/م و ع م/2018 س���فارة فلس���طين بالرياض بتاري���خ 2018/3/11 والعامة 
438/2018/3642 عدل جنين بتاريخ 2018/4/5 المباع كامل حصص فايز وفواز/ و1408 
متر من حصص فوزي تقس���م على المش���ترين وداد 311 متر خالد 477 متر محمد 477 
متر انس 477 متر نس���رين 238 متر س���جود 238 متر سجى 238 متر حسن 2456 متر 

آمنة 657 متر وباقي الحصص لعائشة
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم 6 قطعة رقم 24
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(  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 9623/ج/2018
التاريخ: 2018/12/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ انا إبراهيم هالل عبد 
الكريم عبد الكريم بصفتي وكيال عن: 1. وداد جميل عبد المالك محمد 2. خالد 3. محمد 
4. انس 5. نس���رين 6. سجود 7. سجى أبناء نادر يوس���ف عبيد 8. حسن 9. فتحية 10. 
سهاد 11. آمنة 12. عائشة أبناء يوسف إبراهيم عبيد بموجب العامة 439/2018/5527 
عدل جنين بتاريخ 2018/5/28 المعطوفة على العامة 2017/6/1738 س���فارة فلسطين 
بعم���ان بتاري���خ 2017/5/7 والعامة 2017/25/1805 س���فارة فلس���طين بعمان بتاريخ 
2017/9/28 والعام���ة 2017/53/1777 س���فارة فلس���طين بعمان بتاري���خ 2017/8/10 
والعام���ة 435/2017/10597 ع���دل جني���ن بتاريخ 2017/10/22 المب���اع كامل حصص 
الجميع بالقطعتين باستثناء يوسف بالقطعة 120  359 متر من حصته فقط والقطعة 
األخ���رى كامل حصته مباعة يوزع المباع كالتال���ي بالقطعة 120 لفوزي 1557 متر لفايز 
1557 لف���واز 1557 وفارس 1557 وباقي الحصص لفايزة وبالقطعة 118 لفوزي 79 متر 

لفايز 79 فواز 79 فارس 79 وباقي الحصص لفايزة
الصادرة من كاتب عدل جنين وعمان

وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
اليامون حوض رقم 24 قطعة رقم 118
اليامون حوض رقم 24 قطعة رقم 120

 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(  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ 2018/10/25
الرقم: 2018/624

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2018/624

إلى المحكوم عليه: عصام عز الدين إبراهيم نجار/ رام الله/ البيرة/ البالوع/ بناية مكة/ شركة 
ارجوان للدعاية واإلعالن.

نعلمك أن المحكوم لها: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلس���طينية/ وكيله المحامي رمزي 
عفانة.

نعلم���ك أن المحكوم له حضر للدائرة وطرح/ت لتنفيذ حكم صادر عن محكمة صلح حقوق 
رام الل���ه الذي يحمل الرق���م 2015/1077 المتضمن الزام المحك���وم عليه دفع مبلغ 5105 
ش���يكل للجهة المحكوم لها مع تضمين المحكوم عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ 

المحكوم به ومبلغ خمسون دينار بدل اتعاب محاماة.
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 بإجراء التنفيذ حضوريًا بحق���ك وعلى ذلك تم إجراء 

تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
سلطة األراضي

الرقم: 43/ق/2018
التاريخ: 2018/11/6

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة

تسجيال جديدًا صادرا عن دائرة تسجيل أراضي رام الله

بشأن معاملة التسجيل الجديد رقم 43/ق/2018
يعلن الطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تس���جيل أراضي رام الله لتس���جيل المال 
غير المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تس���جياًل جديدًا وعلى 
كل م���ن يدعي بح���ق التصرف أو المنفعة أو الملكية أو التع���دي على حقوقه أن يتقدم 
باعتراضه الخطي إلى دائرة تسجيل أراضي رام الله خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

1. اسم وعنوان طالب التسجيل: فايزة شكري حسن موسى
2.  اسم المدينة أو القرية: عناتا

3� أ– اسم موقع األرض سطح القرية ب � نوع األرض: ملك.

4 -  رقم الحوض: 3 رقم القطعة 5   بموجب قيود المالية.
د  5 – المساحة بموجب قيود المالية:  م2 
1  432    
د  م2  6 – المساحة بموجب المخطط: 
1  806    
حصة من حصة 7� الحصص المطلوب تسجيلها:   

12/3    
8–  الحدود بموجب المخطط: 

شمااًل: يوسف محمد عبد الغفور أبو هنية + عبد الوهاب سيف الدين الخطيب
جنوبًا: الشارع العام
شرقًا: طريق 4 متر

غربًا: عبد الهادي محمد مصطفى ابراهيم
9� كيفية األيلولة لطالب التس���جيل بطريق الش���راء بموجب اتفاقية البيع المؤرخة في 
1982/9/25 عطف���ًا على الوكالة العامة رقم 1981/1836 ع���دل رام الله عطفًا على حجة 

اإلرث رقم 132/74/604 بتاريخ 1979/9/9
الموكل                                الوكيل

عبد الباري زيادة        محمد احمد عبد الباري موسى
مأمور تسجيل أراضي رام الله والبيرة

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 5336/ج/2018
التاريخ: 2018/12/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد فادي محمد حسين شولي وذلك 
بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1496/2015/17965 تاريخ 2015/11/17

الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي 

عصيرة الشمالية حوض رقم 2 قطعة رقم 47
عصيرة الشمالية حوض رقم 4 قطعة رقم 4

عصيرة الشمالية حوض رقم 4 قطعة رقم 42
عصيرة الشمالية حوض رقم 19 قطعة رقم 2

عصيرة الشمالية حوض رقم 27 قطعة رقم 113
عصيرة الشمالية حوض رقم 32 قطعة رقم 29

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

يسرى احمد حسن شولي   فادي محمد حسين شولي
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 4601/ج/2018
التاريخ: 2018/12/2

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي رام الله الس���يد عيس���ى عودة عيس���ى 
جودة بواس���طة الوكيل الدوري رامي بس���ام اندراوس س���احلية بموجب الوكالة الدورية 

2015/14867 بتاريخ 2015/8/6 عدل رام الله
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي 
الطيبة حوض رقم 15 قطعة رقم 53
الطيبة حوض رقم 15 قطعة رقم 36

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(  

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 5314/ج/2018
التاريخ: 2018/12/4

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة نور الدين احمد سليم 
دوي���كات وذلك بصفة وكيال خاصا بموج���ب الوكالة الخاصة رق���م 633/2005/6562 عدل 

نابلس بتاريخ 2005/7/25
بمعاملة بيع على القطعة رقم 7 من الحوض 34 من اراضي طلوزة.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(                                 الوكيل

نور الدين احمد سليم دويكات عالء "سلمان جواد" محمود دويكات 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 5325/ج/2018
التاريخ: 2018/12/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائ���رة األراضي نابلس الس���يد فايز رامز فايز س���ايح وذلك 
بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 1809/2018/17360 تاريخ 2018/11/25 
والمعطوفة عل���ى الوكالة العامة رق���م 1519/2016/1920 عدل نابل���س بتاريخ 2016/2/7 

والعامة رقم 17194/2014/1387 عدل نابلس بتاريخ 2014/10/28
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي طلوزة حوض رقم 19 قطعة رقم 47
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانن.

اسم الموكل )المالك(                             اسم الوكيل  
والء وشادي أبناء محمود عبد الهادي أبو سريس   فايز رامز فايز سايح

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 9602/ج/2018
التاريخ: 2018/12/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة سهى محمد احمد مراعبة 
الوكيل���ة عن: امين وعبير أبناء عبد اللطيف امي���ن أبو بكر ونجاح وهناء بنات لطفي امين أبو 
بكر وبسام فتحي عبد الرحمن أبو بكر بموجب الدورية 442/2018/12736 عدل جنين بتاريخ 

2018/11/28
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي يعبد حوض رقم 43 قطعة رقم 12
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 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(   
امين وعبير أبناء عبد اللطيف امين

 أبو بكر ونجاح وهناء بنات لطفي
سهى محمد احمد مراعبة  امين أبو بكر وبسام فتحي عبد الرحمن أبو بكر  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 9654/ج/2018
التاريخ: 2018/12/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد ان���ا إبراهيم هالل عبد 
الكريم عبد الكريم بصفتي وكيال عن: 1. حسن 2. فتحية 3. سهام 4. آمنة 5. عائشة أبناء 
يوسف إبراهيم محمد 6. فوزي فياض يوسف عبيد بموجب العامة 439/2018/5527 عدل 
جنين بتاريخ 2018/5/28 المعطوفة على العامة 2017/6/1738 س���فارة فلسطين بعمان 
بتاريخ 2017/5/7 والعامة 2017/53/1777 س���فارة فلس���طين بعمان بتاريخ 2017/8/10 
والعامة 435/2017/10597 عدل جنين بتاريخ 2017/10/22 المباع حسن 441 متر و 6سم 
وباق���ي البائعين كامل الحصص توزع كالتالي على المش���ترين فايز 1761 متر فواز 650 

متر فايزة 361 متر و6سم
الصادرة من كاتب عدل جنين 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي اليامون حوض رقم 12 قطعة رقم 10
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر 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 األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس

رقم الملف: 2813/ج/2018
التاريخ: 2018/12/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد/ة حس���ني زياد حسني دراغمة 
بصفتي وكيل عن مهند جميل احمد دراغمة واحسان شهيل سعد دراغمة بموجب الوكالة 
الدوري���ة رق���م 177/2018/1345 عدل طوباس بتاري���خ 2018/8/1 والمعطوفة على الوكالة 

الخاصة رقم 156/2016/1637 عدل طوباس بتاريخ 2016/8/8
الصادرة من كاتب عدل طوباس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طوباس حوض رقم 11 قطعة رقم 78
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

حسني زياد حسني دراغمة مهند جميل احمد دراغمة واحسان شهيل سعد دراغمة 
دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس

رقم الملف: 2808/ج/2018
التاريخ: 2018/12/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد/ة أس���امة محمد حامد مغربي 
بصفتي وكيال خاصا عن طرب طاهر يوس���ف الخطيب بالوكالة الخاصة 179/2018/1810 
ع���دل طوب���اس 2018/10/15 والمعطوفة عل���ى الدوري���ة 121/2014/649 عدل طوباس 

2014/3/20 والمعطوفة على الخاصة 121/2014/624 عدل طوباس 2014/3/19
الصادرة من كاتب عدل طوباس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طوباس حوض رقم 2 قطعة رقم 33
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

أسامة محمد حامد مغربي طرب طاهر يوسف الخطيب  
دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2018/7664
التاريخ: 2018/12/3

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس

بالدعوى التنفيذية 2018/7664
إلى المحكوم عليه: بس���ام مطيع عبد الس���الم عناب � نابلس � قرب منتزه جمال عبد الناصر � 

مطعم عناب ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من تاري���خ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي 
ه���ذه في هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر ف���ي القضية التنفيذية رقم 2018/7664 دائرة 
تنفي���ذ نابلس وموضوعه���ا مطالبة مالي���ة 300 دينار بموجب الحكم الص���ادر عن محكمة 
االس���تئناف رقم 2018/457 والصادر بتاريخ 2018/9/4 لصالح المحكوم له بهاء خضر عبد 
الله بشارات، وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول 

والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 356/ق/2018
التاريخ: 2018/12/4

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد نغم عبد الرؤوف “محمد 
وليد” شكعة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 189/2018/17356 عدل 

نابلس بتاريخ 2018/11/25
بمعاملة بيع على القطعة الضريبية رقم 24013 من الحوض )قس���يمة( رقم 46 س���جل رقم 

35 صفحة رقم 48 من أراضي 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 حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(   الوكيل

نغم عبد الرؤوف “محمد وليد” شكعة عماد محمد حلمي لحام  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 9601/ج/2018
التاريخ: 2018/12/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة إبراهيم هالل عبد الكريم 
عبد الكريم بصفتي وكيال عن: حسن + فتحية + سهام أبناء يوسف إبراهيم عبيد بموجب 
الوكال���ة العامة رقم 5527/2018/439 تاريخ 2018/5/28  المعطوفة على العامة س1777 
ص2017/53 سفارة فلس���طين عمان 2017/8/10 والعامة 435/2017/10597 عدل جنين 

2017/10/22
بيع كامل حصص فتحية + سهام + 451م من حصص حسن

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي اليامون حوض رقم 24 قطعة رقم 70

فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 9655/ج/2018
التاريخ: 2018/12/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة فيصل “محمد غازي” 
إبراهي���م جرادات بصفتي وكيال عن: ناظم امين س���ليمان حس���ين وذلك بموجب الوكالة 

العامة رقم 906248 تاريخ 2018/10/3
بيع كامل الحصص

الصادرة من كاتب عدل المفوضية الفلسطينية العامة/ كندا
وذلك بمعاملة بيع على اراضي اليامون حوض رقم 20 قطعة رقم 89

فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الموكل )المالك(   اسم الوكيل

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين 
وزارة المالية

مديرية ضريبة األمالك
الرقم: 2018/46
التاريخ: 2018/12/3

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة ضريبة األمالك بيت لحم
 السيد: علي يوسف محمد شكارنة حامل هوية رقم 994463289 وذلك بصفته وكيال خاصا 
بموجب وكالة خاصة بتاريخ 2018/11/1، س���جل 1982 صفحة 2018/58 عن الوريث محمد 

عبد الرحمن يوسف ياسين الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في األردن
من القطعة رقم 37 للحوض رقم 4 

من أراضي نحالين
اسم المالك: عبد الرحمن يوسف ياسين

المساحة: 19000م2
وذلك من أجل عمل إخراج قيد في القطعة المذكورة أعاله.

فم���ن له اعتراض عليه التقدم إلى دائرة ضريبة أمالك في بيت لحم خالل مدة أقصاها )15 
يومًا( من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن. وبخالف ذلك س���وف يتم السير بإجراءات الملف حسب 

األصول.
واقبلوا االحترام

مدير دائرة ضريبة األمالك بيت لحم

تنويه
تاريخ اإلعالن 2018/11/27 � رقم الملف 2018/9284 س���قط سهوًا ذكر قطعة األرض رقم 
27 حوض رقم 4 من أراضي فحمة وورد اس���م الموكل “المالك” سامي محمد صالح دحبور 
بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصة رقم 1793/2018/14390 بتاريخ 2018/9/30 وبهاء 
عبد الله لطفي عواد والصحيح هو: بهاء عبد الله لطفي عواد بصفته وكيل بموجب الوكالة 
الخاص���ة 1793/2018/14390 بتاريخ 2018/9/30، وس���امي محم���د صالح دحبور بصفته 

الشخصية، لذا اقتضى التنويه.

"خضوري" توقع اتفاقية لتجديد 
مشاركة طلبتها في برنامج "تمّيز" 

طولكرم - "األي����ام": وقعت جامعة فلس����طين التقنية 
"خضوري" ف����ي طولك����رم، ممثلة بعميد ش����ؤون الطلبة 
عالء عيس����ى، أمس، اتفاقية ش����راكة مع منتدى ش����ارك 
الشبابي، لتجديد مشاركة طلبتها في برنامج "تميز" في 
موسمه الخامس، وخالل حفل في رام الله، بحضور ممثلي 

المؤسسات والجامعات الشريكة ومنتسبي البرنامج.
وأش����ار عيس����ى إلى أن توقيع االتفاقية يأتي في ظل 
إيمان جامع����ة "خضوري" بأهمية البرنام����ج، كونه يعزز 
المه����ارات الحياتية والتقنية والعملية قبيل تخرجهم، 
ويجعلهم أكثر كفاءة في س����وق العم����ل وأكثر فاعلية 
في خدمة المجتمع، مبين����ًا أن توجيهات إدارة الجامعة 
تتمحور حول إشراك الطلبة في مختلف البرامج الريادية 
التي تط����ور مهاراته����م، وتعزيز انتمائه����م للمجتمع 

والوطن وتسعى الى تأمين مستقبلهم المهني.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمنتدى "شارك" بدر 
زماعرة، إن البرنامج يسعى الى التعلم من خالل الخدمة، 
وأن����ه تضمن ف����ي المواس����م الماضية مش����اركة الطلبة 
بتدريبات األمن الوطني والش����رطة وبناء قرية الش����باب 
ف����ي كفر نعمة، إضافة الى تزويد الطلبة بمهارات إطالق 
المبادرات والحمالت وتنظي����م األعمال التطوعية وزيارة 

المشاريع الريادية.
وأشار الى أن البرنامج، الذي ينفذ بالشراكة مع صندوق 
األمم المتحدة للس����كان، أشرك في موسمه الحالي طلبة 
"خضوري" بمقرها الرئيس في طولكرم، وفي فرعها برام 
الله، اليمانه بالدور الفعال لهؤالء الطلبة، السيما في ظل 
وج����ود الدعم الكبير من إدارة الجامعة لترس����يخ عالقات 
الش����راكة التي تهدف إلث����راء طلبتها علمي����ًا وثقافيًا 

وتقنيًا.

البرازيــل تقدم دعمًا لترميم كنيســة المهد
بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: قدمت الحكومة البرازيلية، ممثلة بس���فيرها 
المقيم في فلسطين فرنسيسكو دي هوالند، أمس، دعمًا ماليًا لترميم كنيسة 
المهد بقيمة 203 آالف دوالر، تس���لمها نيابة عن الجانب الفلس���طيني رئيس 
اللجنة الرئاسية إلعمار كنيسة المهد الوزير زياد البندك، بمشاركة المستشار 
حنان ج���رار مدي���ر إدارة األميركتين والكاريب���ي ممثلة ع���ن وزارة الخارجية 
والمغتربي���ن، وحضور ممثلي الطوائف الث���الث؛ بطريركية الروم األرثوذكس، 

وحراسة األراضي المقدسة )الفرنسيسكان(، وبطريركية األرمن األرثوذكس.
وش���كر البندك حكومة البرازيل على مس���اهمتها ودعمها لمشروع الترميم، 
وقدم ش���رحا للس���فير البرازيلي والوفد المرافق حول أهمية كنيس���ة المهد، 
مش���يرا الى ان دولة فلسطين هي المتبرع الرئيس لترميم الكنيسة، الفتًا إلى 
أن كلفة الترميم حتى اآلن بلغت 14،5 مليون دوالر، فيما س���تبلغ قيمة الترميم 

حال انجازه 17 مليون دوالر.
وطالب البندك الحكومة البرازيلية بعدم نقل السفارة البرازيلية إلى القدس، 
واحت���رام الوضع القائم فيها، ألن من ش���أن ذلك التأثير عل���ى العالقات بين 

الجانبين.
فيما أبدى السفير البرازيلي تقديره لجهود اللجنة الرئاسية لترميم كنيسة 
المهد التي تعتبر محجا لمس���يحيي العالم، مش���يرًا إلى أن المنحة البرازيلية 

الفلسطيني  الجانب  لمساعدة  تأتي 
في استكمال مشروع الترميم.

فيما قالت جرار: إن هذا الدعم المقدم 
البرازيلية، سيس���هم  الحكوم���ة  م���ن 
في تعزي���ز الجه���ود المبذولة لترميم 
كنيسة المهد، مشيرة إلى أهمية هذه 
المس���اعدة المالية التي ستس���تخدم 
لترمي���م جزء مه���م من الفسيفس���اء 
األرضي���ة داخ���ل الكنيس���ة، وأك���دت 
فلس���طين  بين  المتمي���زة  العالق���ات 

والبرازيل على مختلف الصعد.
فيما نوه المستش���ار الفني للجنة 
الرئاس���ية عم���اد نصار ب���أن عملية 
داخلي���ًا  المه���د  كنيس���ة  ترمي���م 
وخارجيًا في مراحلها النهائية، ومن 
المتوقع أن تنته���ي أعمال الترميم 

في أيلول 2019.

افتتاح دورة في "العربية األميركية"
حـول القـانـون الـدولـي اإلنـسانـي

الجامعة  افتتحت  ب����الص:  جنين-محمد 
العربية األميركية، أم����س، دورة تدريبية 
حول القانون الدولي اإلنساني استهدفت 
طلب����ة م����ن كلية الحق����وق ف����ي الجامعة، 
وهدفت إلى تعزي����ز المعرفة للطلبة بهذا 
القانون، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، وجمعي����ة الهالل األحمر 

الفلسطيني.
وافتتح الدورة، أس����تاذ القانون الدولي 
اإلنساني في كلية الحقوق، الدكتور سعيد 

أبو فارة، بكلمة أكد فيها أن الكلية تسعى 
دائما إلى استضافة المؤسسات القانونية 
والحقوقية والخبراء القانونيين لالستفادة 
م����ن خبراتهم، وإضافة المعلومات للطلبة، 
وذلك بالت����وازي مع التعلي����م األكاديمي، 
حيث يسهم في زيادة المعرفة وتعزيزها 

لدى طلبة الكلية.
بدورها، أش����ادت مدي����رة مكتب اللجنة 
الدولية للصليب األحم����ر في جنين، ديما 
محاجنة بال����دور الذي تقوم ب����ه الجامعة 

ف����ي تنظي����م دورات وورش عم����ل وإتاحة 
الفرصة للطلبة للمعرفة وتنظيم األنشطة 

الالمنهجية. 
لمدة  التي تس����تمر  ال����دورة  وتضمنت 
يومي����ن، ع����رض فيلمي����ن قصيري����ن عن 
القانون الدولي اإلنساني واللجنة الدولية 
دور  إل����ى  باإلضاف����ة  األحم����ر،  للصلي����ب 
الدولية للصليب األحمر  اللجنة  ونشاطات 
وجمعية الهالل األحمر الفلس����طيني في 

األراضي المحتلة.

قلقيلية: "القدس المفتوحة" تفتتح بازارها األول
قلقيلي���ة - "األي���ام": افتت���ح محافظ 
قلقيلي���ة راف���ع رواجبة، أم���س، البازار 
الخي���ري األول، ال���ذي تنظم���ه جامعة 
القدس المفتوحة في مدينة قلقيلية، 

بالشراكة مع الغرفة التجارية.
ويض���م البازار الذي يس���تمر يومين، 
عدة زوايا تش���مل منتج���ات وصناعات 
غذائية، وأش���غااًل يدوية، وقرطاس���ية 
وهدايا ومالبس وألعابًا، إلى جانب زوايا 
توعوي���ة قدمتها عدة ف���رق مثل فريق 

األمل للسرطان، ومنظمة أطباء العالم.
وأش���ار رواجبة إلى ال���دور االجتماعي 
وتلمس���ها  المفتوحة،  القدس  لجامعة 
والمواطني���ن،  الطلب���ة  احتياج���ات 
مس���تعرضًا واقع محافظة قلقيلية وما 
تعاني���ه من ظ���روف اقتصادية صعبة 
إن  وقال:  واالستيطان،  لالحتالل  نتيجة 

فكرة البازار تس���هم في التخفيف على 
المواطنين.

من جهته، أوض���ح مدير فرع الجامعة 
ف���ي قلقيلية نور األق���رع، أن البازار وما 
يحمله من أفكار وأهداف، هو إس���هام 
ف���ي الحفاظ على الرواية الفلس���طينية 
في مواجهة ادعاءات االحتالل، وس���لبه 
بم���ا  الفلس���طيني  الوطن���ي  الت���راث 
يتضمن���ه من أعمال يدوي���ة ومأكوالت 

تراثية، إضافة إلى أهدافه اإلنس���انية 
والوطنية.

بدوره، ذكر مدير الغرفة التجارية في 
قلقيلي���ة، محمد قطق���ط، أن البازار جاء 
ف���ي ظل الظ���روف االقتصادية الصعبة 
الت���ي تمر بها المحافظ���ة، خاصة طلبة 
الجامع���ة، حيث عم���ل عل���ى توفير ما 
يلزم الطلبة بأس���عار زهيدة تشّجع على 

الشراء.


