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الخميس 2018/7/12

بلدية جنين  :بدء تنفيذ مشروع إنشاء
وتشطيب مبنى فحص المركبات
على تش���غيل المع���دات لفح���ص المركب���ات الصغيرة
والشاحنات الكبيرة.
من جهته لفت المش���رف على المش���روع م���ن الدائرة
الهندس���ية في البلدي���ة ،باس���م مناصرة ،إل���ى أنه تم
االنتهاء من مرحلة صب األساسات للمبنى وإقامة الجدران
واألسوار ،مشيرا إلى وجود س���احات لمبنى "الدينوميتر"
بمساحة 1700متر مربع.
وأوض���ح مناص���رة ،أن المش���روع يقع ف���ي المنطقة
الش���مالية للمدينة بجانب مبنى الحسبة الجديدة على
أرض مس���احتها  2100متر مربع ،وتكم���ن أهميته في
أنه يحقق إيرادات جديدة تس���اعد البلدية على تمويل
مشاريعها.

جنين  -محم���د بالص :قال رئيس بلدية جنين ،الدكتور
محم���د أب���و غال���ي ،أول م���ن أم���س ،إن البلدية ش���رعت
بتنفيذ مش���روع إنشاء وتش���طيب مبنى فحص المركبات
"الدينموميتر" في المدينة بمساحة  370مترا مربعا.
وذكر أبو غالي أن تكلفة إنش���اء ه���ذا المبنى تبلغ 702
ألف ش���يكل ،إضافة إلى عطاء توري���د األجهزة والمعدات
الخاصة بفح���ص المركبات بقيمة  226أل���ف يورو ،وذلك
بتمويل من صندوق البلدية.
وأك���د االنتهاء من إجراءات توري���د األجهزة والمعدات
الخ���اص بفح���ص المركب���ات ،والتي ش���دد عل���ى أنه تم
اختيارها وفق أحدث المواصفات المعتمدة عالميا.
وأضاف :إن عطاء توريد األجهزة يشمل تدريب الفنيين

اطالع وفد من مخيم العمل التطوعي الدولي على أوضاع جنين
جني���ن " -األي���ام" :أطل���ع محافظ
جني���ن الل���واء إبراهي���م رمضان في
مقر المحافظة ،أول م���ن أمس ،وفدا
م���ن مخيم العم���ل التطوعي الدولي
ف���ي جامع���ة بيرزيت ،عل���ى أوضاع
المحافظة
وض���م الوف���د ،ع���ددا م���ن الطلبة
المتطوعي���ن م���ن ع���دة جامع���ات
في الوالي���ات المتح���دة األميركية،
وإيطاليا ،وإنجلترا ،وكندا ،وإسبانيا،
وتركيا.
وقال القائمون عل���ى هذه الزيارة،
إنها جاءت بالتنس���يق م���ع مديرية
الس���ياحة واآلثار في جنين للتعرف

عل���ى المحافظة ،وراف���ق الوفد عزام
أب���و س�ل�امة ،م���ن مرك���ز زوار جنين
التابع للس���ياحة واآلثار ،وشارك في
االس���تقبال مس���اعد المحافظ أحمد
القسام ،وعدد من طاقم المحافظة.
وأك���د رمض���ان أهمي���ة الزيارات
للمتضامنين الدوليين لنقل الصورة
الحقيقي���ة لمعان���اة أبناء الش���عب
الفلس���طيني جراء سياسة االحتالل
التعسفية.
ً
ً
وقال" :نؤمن بالس�ل�ام ح�ل�ا عادال
لقضيتن���ا الفلس���طينية ،رغم القلق
من السياس���ات الدولية التي تحاول
عزل قضيتنا عن األجندة الدولية".

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
اإلدارة العامة لضريبة األمالك

الرقم 2018/100
التاريخ 2018/7/11

إعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى مكتب ضريبة أمالك الخليل
الس���يد :فهد عمر سلمان قواس���مة من الخليل هوية رقم  900348954وذلك بصفته
وكيال عاما بموجب الوكالة العامة الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين في األردن تحت
سجل رقم  1805صفحة رقم  2017/113بتاريخ 2017/10/1
في الحوض رقم  34403القطعة رقم15 :
من أراضي :الخليل /واد القناة
وذلك من أجل البيع.
المشتري .1 :وسام سليمان محمد قواسمة  .2نسيم سليمان محمد القواسمة  .3كريم
سليمان محمد القواسمة.
اسم الموكل :عبد الرحيم عمر سلمان القواسمة.
اسم الوكيل :فهد عمر سلمان قواسمة.
اسم المالك :ورثة عمران سلمان القواسمة.
المساحة المباعة2342 :م2
فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة أمالك الخليل خالل مدة أقصاها (15
يومًا) من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
مدير دائرة ضريبة أمالك الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية بيت لحم

دعوى مدنية رقم2018/103 :
التاريخ2018/7/4 :

تبليغ بواسطة النشر الئحة دعوى ومرفقاتها وموعد جلسة

صادرة عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 2018/103
إل���ى المدع���ى عليه الياس فارس الي���اس البطوزي هوية رقم  / 987121431بيت لحم ـ الس���وق
المركزي ـ مخازن البراد السابق ـ الدكان /4ع
نعلمك بأنه ق���د أقامت ضدك الجهة المدعية بلدية بيت لحم ممثلة برئيس���ها المحامي أنطون
س���لمان بواسطة وكيلها المحامي هاني شاهين من حلحول دعوى حقوقية حملت الرقم المذكور
أعاله ،موضوعها المطالبة بمبلغ ستة عشر الف ومئتان دينار اردني.
ً
وبناء على الق���رار الصادر بتاريخ  2018/7/4في الدعوى المذك���ورة أعاله فقد تقرر تبليغك موعد
الجلس���ة القادمة والئح���ة الدعوى ومرفقاتها ف���ي إحدى الصحف المحلية وعل���ى لوحة إعالنات
المحكمة وآخر مكان إقامة حس���ب القانون ،وعليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا
من تاريخ هذا التبليغ ومراجعة المحكمة و/أو إرس���ال وكيل عنك ،علمًا بأن موعد الجلس���ة القادمة
هو يوم الثالثاء  ،2018/10/9وبعكس ذلك ستجري محاكمتك حضوريًا وفق األصول والقانون.
وفيما يلي نص الئحة الدعوى:
حقوق 2018/103
لدى محكمة بداية بيت لحم الموقرة
المدع���ي /بلدية بيت لح���م ممثلة برئيس���ها المحامي أنطون س���لمان وكيلها الع���ام المحامي
هاني احمد عبد الس�ل�ام ش���اهين بموجب الوكالة العامة رقم  2010/4047عدل بيت لحم تاريخ
 2010/11/11ـ الخليل
المدعى عليه :الياس فارس الياس البطوزي هوية رقم 987121431
عنوانه :بيت لحم ـ السوق المركزي ـ مخازن البراد السابق ـ الدكان /4ع
موضوع الدعوى :المطالبة بمبلغ ستة عشر الف ومئتان دينار اردني.
الئحة وأسباب الدعوى
 .1يضع المدعى عليه يد مستأجرا على عقار ملك الجهة المدعية عبارة عن الدكان /4ع من مخازن
البراد السابق في السوق المركزي ـ بيت لحم ـ بموجب عقد ايجار موقع بينه وبين الجهة المدعية
ً
ابتداء من  2004/3/1بأجرة س���نوية قدرها 1200
بتاريخ  2004/1/29لمدة س���نة ميالدية كاملة
دينار اردني تدفع على أربعة أقساط متساوية قيمة كل قسط  300دينار اردني بتاريخ  3/1و 6/1
و 9/1و  12/1الستخدامه مطعم وحسب شروط العقد سالف الذكر.
 .2ان المدعى عليه استمر بوضع يده على المأجور بحكم القانون.
 .3تخلف المدعى عليه عن دفع األجرة كما يلي:
 300 1 .1دينار اردني قسط  2004/9/1من سنة اإليجار المبتدأة بتاريخ  2004/3/1والمنتهية
بتاريخ 2005/2/29
 3002 .2دين���ار اردن���ي قس���ط  2004/12/1من س���نة اإليج���ار المبتدأة بتاري���خ 2004/3/1
والمنتهية بتاريخ 2005/2/29
 144003 .3دينار اردني كامل اجرة ( )12س���نة المبتدأة بتاريخ  2005/3/1والمنتهية بتاريخ
2017/2/28
 3004 .4دينار اردني قسط  2017/3/1من سنة اإليجار المبتدأة بتاريخ  2017/3/1والمنتهية
بتاريخ 2018/2/28
 3005 .5دينار اردني قسط  2017/6/1من سنة اإليجار المبتدأة بتاريخ  2017/3/1والمنتهية
بتاريخ 2018/2/28
 3006 .6دينار اردني قسط  2017/9/1من سنة اإليجار المبتدأة بتاريخ  2017/3/1والمنتهية
بتاريخ 2018/2/28
 15900 #دينار أردني المجموع.
 .4اخطر المدعى عليه عدليًا وجرت مطالبته بالمبلغ بموجب االخطار العدلي رقم  2017/5388عدل
الخليل تاريخ  2017/10/1وقد تبلغه حس���ب األصول اال انه انتهت مدة الثالثين يوما ولم يراجع
الجهة المدعية أو يدفع المبلغ.
 .5كما تخلف المدعى عليه عن دفع القسط المستحق بتاريخ  2018/3/1والبالغ  300دينار اردني
رغم المطالبة.
 .6المدعى عليه ملزم بدفع األجرة المس���تحقة والبالغ���ة  15900دينار اردني  300 +دينار اردني
=  16200دينار اردني.
 .7لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل بهذه الدعوى حسب األصول.
الطلب :يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة تعيين يوم للمحاكمة وتبليغ المدعى عليه نسخة
الئحة الدعوى ومرفقاتها وموعد جلس���ة وغب اإلثبات الحكم للجه���ة المدعية بالمبلغ المدعى به
والبالغ  16200دينار اردني (س���تة عش���ر الف ومئتان دينار اردني) وال���زام المدعى عليه بدفعه
للجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
حافظة المستندات
1ـ البينة الشفوية :يحتفظ المدعي لنفسه بتسمية بينته في دوره في البينة.
2ـ البينة الخطية :يحتفظ المدعي لنفسه بتسمية بينته في دوره في البينة.
واقبلوا فائق االحترام
تحريرا في
وكيل المدعي
فاتن عليان
رئيس قلم الحقوق
محكمة بداية بيت لحم

من جهته ،قدم مس���اعد المحافظ
ش���رحا ع���ن طبيع���ة المحافظ���ة
وأهميته���ا الس���ياحية للوفد الذي
زار مخي���م جنين ،وكنيس���ة برقين،
وقصور آل عبد اله���ادي األثرية في
بلدة عرابة جنوبا.

"األعمال الخيرية" تقدم جهازًا
مخبريًا لمركز بديا الطبي
س���لفيت  -محم���د بالص :س���لمت
هيئ���ة األعم���ال الخيري���ة لمكتب
أس���تراليا ،المرك���ز الطب���ي التاب���ع
للجمعية العلمي���ة الطبية في بلدة
بديا ش���مال غ���رب س���لفيت ،جهازا
مخبري���ا لعمل الفح���وص الكيمائية
تبرع���ت ب���ه الهيئ���ة لصالح قس���م
المختبر في المرك���ز ،وذلك في إطار
مش���روع متكامل تنفذه لإلس���هام
في تعزي���ز الخدم���ات الصحية في
فلسطين.
وج���رى تس���ليم الجه���از الطب���ي
المتطور ،أول من أمس ،بحضور مفوض
عام الهيئة ،إبراهيم راش���د ،ورئيس
الجمعي���ة العلمية الطبية ،س���لطان
الريماوي ،وأعض���اء الهيئة اإلدارية،
والمدي���ر التنفيذي للجمعية ،محمد
جمعة ،ورئيس بلديه بديا ،الدكتور
محمد حسين سالمة ،وفراس سالمة،
ممثال ع���ن محافظ س���لفيت ،ومدير
شركه "ترس���ت" للتأمين ،عمر محمد
طه ،ممثال عن القطاع الخاض.
وبي���ن الريم���اوي ف���ي كلمته الى
الخدمات التكميلي���ة التي تقدمها
الجمعية ف���ي المناطق المهمش���ة
والبعي���دة الت���ي تفتق���ر لخدمات
الرعاية الصحية".

"الطاقة" تطالب "كهرباء القدس" بوقف
المخالفات لتجنب أي اقتطاعات من المقاصة
رام الل���ه " -وفا" :وجهت س���لطة الطاق���ة والموارد الطبيعي���ة ،امس ،إخطارًا
لش���ركة كهرباء محافظة القدس ،طالبتها بوقف مخالفاتها لشروط الرخصة،
لتجنب أية اقتطاعات إسرائيلية من عائدات المقاصة.
وقالت س���لطة الطاقة في بيان انه "نتيجة الس���تمرار الش���ركة في مخالفة
ش���روط الرخصة الممنوحة لها ،فقد قررت س���لطة الطاقة والموارد الطبيعية
إخطار الش���ركة حس���ب نظام أس���س ترخيص ش���ركات التوزيع رقم ( )9لعام
 2010لتصويب مخالفات بنود الرخصة الممنوحة لها بخصوص إدارة الش���ركة،
وبما يضمن المحافظة على هذا الصرح الوطني المقدس���ي ،واستمرار الشركة
بتقديم الخدمات للمواطنين ،واتخاذ كل ما من ش���أنه تجنب قيام إس���رائيل
باقتط���اع الديون من ايرادات المقاصة ،وتعري���ض الخزينة العامة للمزيد من
األعباء المالية".
وأضافت س���لطة الطاقة والم���وارد الطبيعية ،أنه بناء عل���ى مداوالت مجلس
الوزراء ،امس ،ونتيجة اس���تمرار ش���ركة كهرب���اء محافظة الق���دس بارتكاب
المخالفات بعدم التزامها باالتفاقيات الموقعة مع الحكومة ،خاصة االتفاقية
الموقعة مع وزارة المالية والتخطيط ،بخصوص تس���ديد المستحقات المالية
عليها ،خاصة بعد االتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الجانب اإلس���رائيلي العام
الماضي بخصوص نقل إدارة قطاع الكهرباء إلى الس���لطة الوطنية ،وعدم قيام
الش���ركة بدفع فواتير ش���راء الكهرباء للمصدر بش���كل كامل وفي مواعيدها
المحددة ،ما أدى إلى تراكم الديون لصالح المزود لتصل إلى حوالي ( 450مليون
شيكل) ،وتزداد بشكل شهري ،وهو ما يشكل عائقا في تطوير قطاع الطاقة في
فلس���طين في حال تعثر نقل ادارة قطاع الكهرباء للجانب الفلسطيني ،وعبئا
ماليا على خزينة الدولة وذلك نتيجة تهديد الجانب اإلسرائيلي باقتطاع هذه
المستحقات من إيرادات المقاصة الفلسطينية.
وشددت سلطة الطاقة ،على أن شركة كهرباء محافظة القدس تواصل مخالفة
بن���ود رخصة التوزيع الصادرة عن س���لطة الطاقة الفلس���طينية ،وذلك بعدم
تقديمها للبيانات والقوائم المالية الخاصة بالش���ركة في مواعيدها وباآللية
المحددة ،اضافة إلى عدم االلتزام بتعليمات مراقب الش���ركات ،بخصوص عقد
اجتماعات الهيئة العامة ،وتقديم تقاريرها المالية حسب األصول.

"األورومتوسطي" يحذر من تداعيات تشديد
الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة
ّ
غزة -حام���د جاد :حذر مكتب المرصد
األورومتوس���طي لحق���وق اإلنس���ان في
األراض���ي الفلس���طينية م���ن خط���ورة
التداعي���ات المترتبة على قرار س���لطات
االحتالل المتعل���ق بإغالق معبر "كرم أبو
سالم" التجاري ،وتقليص مساحة الصيد
إلى س���تة أميال بحري���ة ،مبينًا أن فرض
إجراءات كهذه س���يؤدي إل���ى تقويض
االقتص���اد الغ���زي ،والقض���اء عل���ى كل
محاوالت المجتم���ع الدولي من أجل دعم
القطاع الخاص.
واعتب���ر المرص���د ،في رس���ائل عاجلة
ّ
وجهها لس���فراء دول االتح���اد األوروبي
لدى الس���لطة الوطنية؛ بهدف إطالعهم
عل���ى تداعيات الق���رار المذكور ،أن وقف
الص���ادرات وال���واردات يعن���ي انضمام
عشرات اآلالف من س���كان غزة إلى أعداد
المتعطلي���ن عن العم���ل ،وذلك في وقت
يعتبر فيه معدل البطالة في غزة األعلى
حول العالم.

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس التنظيم األعلى

الرقم2458/9/1 :
التاريخ2018/7/2 :

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى
بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع تسوية بعرض 3م وتنظيم درج بعرض 3
بالقطع  40 ،41في الحوض رقم  16ـ رام الله /محافظة رام الله والبيرة.
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم  2018/5بتاريخ 2018/6/11م بموجب القرار رقم
 112الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ المتعلق بالقطع ذوات األرقام ،41 ،40
 249حوض رقم  16بطن الهوا من أراضي رام الله ،وذلك حسب المخططات المودعة في
مقر الحكم المحلي /محافظة رام الله والبيرة ومقر بلدية رام الله.
ويعتبر مخط���ط التنظيم نافذًا بعد مضي  15يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة
الرسمية ،وجريدتين محليتين ،وذلك استنادًا للمادتين  26 ،21من قانون تنظيم المدن
والقرى واألبنية رقم  79سنة .1966
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

رام الل���ه " -األي���ام" :نظم���ت الحرك���ة
العالمية للدفاع عن األطفال ،بالش���راكة
م���ع وزارة التربي���ة والتعلي���م العال���ي،
ومؤسسة إنقاذ الطفل ،في رام الله ،أمس،
ورش���ة عمل حول "وثيقة إعالن المدارس
آمن���ة والتزامات دولة فلس���طين بحماية
التعليم".
وحضر افتتاح الورش���ة وكيل "التربية"
بص���ري صالح ،وخميس عاب���دة من وزارة
األوقاف ،ومديرة مكتب مؤسس���ة إنقاذ
الطف���ل في فلس���طين جينفي���ر مورهد،
ومدير ع���ام الحرك���ة العالمي���ة للدفاع
عن األطف���ال ،خالد قزمار ،واس���تهدفت
مدي���ري اإلدارات العام���ة ف���ي وزارات
التربي���ة والحك���م المحل���ي والداخلي���ة
والشرطة والدفاع المدني واالستخبارات
العسكرية.
وق���ال صال���ح :كان���ت فلس���طين م���ن
الس���باقين للتوقيع على ه���ذه الوثيقة
"ألننا ش���عب يحمي الم���دارس والتعليم
واألطفال ،خاصة أننا ما زلنا تحت االحتالل
ورغم األهوال إال أننا حافظنا على التعليم
وحققنا إنجازات ضخمة".
وأش���ار إلى أن دول���ة االحتالل لم توقع
عل���ى ه���ذه الوثيقة ،وأن "ال���ذي يرفض
التوقيع عل���ى هذه الوثيقة يقول للعالم
إن المدراس مس���تباحة من وجهة نظره
وه���ذا ما حص���ل بغ���زة" ،مش���يدا بدور
مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة
الخ���روق الت���ي يمارس���ها االحتالل بحق
مؤسسات التعليم.
وشدد على ضرورة مواجهة االعتداءات
بحق المؤسس���ات التعليمي���ة ومتابعة
األح���داث ،ورف���ع الوع���ي للمحافظة على
المدرس���ة كمؤسس���ة مجتمعية ،مؤكدا
أن التعليم الجيد هو مس���ؤولية الجميع
والحفاظ عليه هو مسؤولية الجميع.
من جهتها ،قالت موره���د" :إن حماية
الطفل من أولويات مؤسسة إنقاذ الطفل،
وهو مرتبط بأولوي���ة حماية الطفل تحت
االحتالل وفي النزاعات المسلحة" ،مشيرة
إلى أن  70دولة وقعت على الوثيقة منها
فلس���طين التي وقعت رغ���م انتهاكات
االحتالل.
وبين���ت أن م���ن القضاي���ا الت���ي يتم
التركي���ز عليها هي دع���م خطة الطوارئ
الت���ي تعمل عليها وزارة التربية ،لضمان
وصول الدعم الكافي للمدارس" ،والطموح
هو تطوير خطة للس���ياق الفلس���طيني
لترجمة إعالن مدارس آمنة وضمان وصول
الدع���م للم���دارس المنتهكة .الس���ياق

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح بيت لحم

الرقم2018/269 :
التاريخ2018/7/8 :

رقم المعاملة/5281( :ج)2018/
التاريخ2018/7/11:

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة عرفات س���عيد عبد الكريم فريحات وذلك
بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم س()1907ص( ))32/2018الصادرة عن س���فارة
فلس���طين بعمان بتاريخ  2018/6/20وذلك لتقديم معاملة بيع رقم (/5281ج )2018/على
قطعة األرض رقم ( )110من الحوض ( )18من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :عرفات سعيد عبد الكريم فريحات
اسم الموكل “المالك” :هاش���م+محمد+حكم (أبناء يوسف عبد الكريم مصطفى)+سعدة
“فاطمة” إبراهيم أسعد غزال
عدد الحصص المباعة :حسب الوكاالت
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

الرقم/1120 :ج2018/
التاريخ2018/7/9 :

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي أريحا السيد محمد صبحي
موس���ى خطيب بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم س���جل 2018/71/1885
الصادرة عن س���فارة فلس���طين في األردن والمعطوف���ة على الوكالة العامة رقم س���جل
ً
 2018/5/1879الصادرة عن سفارة فلسطين في األردن ،وكذلك بصفته وكيال عامًا بموجب
الوكالة العامة رقم سجل  2018/70/1885الصادرة عن سفارة فلسطين في األردن.
وذل���ك لفتح معاملة بي���ع على قطعة األرض رقم  53من الح���وض رقم  2من أراضي قرية
الديوك.
فمن له اي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل مدة عشرة أيام واال
سيتم السير بإجراء الملف حسب األصول والقانون.
الحصص المباعة
اسم الوكيل
		
اسم الموكل
رانية بهجت كامل اإليراني
كلناز بهجت كامل إيراني
رانية بهجت كامل اإليراني
ً
كامال
محمد صبحي موسى خطيب
رندة بهجت كامل اإليراني
نوال أحمد بدوي أبو جعفر
المشتري /عالء طلحة إبراهيم بركة
مدير دائرة أراضي أريحا

الفلس���طيني يتعقد واالنتهاكات تزيد،
خاصة بعد تقليص ميزانيات األونروا".
ب���دوره ،أك���د قزم���ار أن ح���ق التعليم
أساس���ي ،وأن العائق الحقيقي أمامه هو
االحت�ل�ال ،وأن الحرك���ة العالمية للدفاع
عن األطفال رحبت بتوقيع فلسطين على
هذه الوثيق���ة ،واس���تعدادها للتعاون
مع كاف���ة الجهات لتس���هيل تطبيقها
وفق الس���ياق ،وقال" :الوثيق���ة جزء من
ثقافتن���ا ،وتطبيقه���ا ُيمكنن���ا من رصد
وتوثيق االنتهاكات بحق مدارسنا وفضح

سياسات االحتالل والمطالبة بمساءلته".
أم���ا مدير عام اإلدارة العامة للمتابعة
والتفتي���ش ف���ي وزارة التربي���ة ،أيوب
علي���ان ،فأوضح أن الورش���ة تهدف إلى
تعريف المش���اركين بإع�ل�ان المدارس
كمناطق آمن���ة ،واالتفاق على تعريفات
مح���ددة لالنته���اكات والهجم���ات
والش���ركاء والمدارس اآلمن���ة ومصادر
االنتهاكات ،للخ���روج بخطوات واضحة
إلع���داد ورق���ة سياس���اتية وخطة عمل
لتطبيق اإلعالن.

مناقشة رسالتي ماجستير في الحاسوب
وحل الصراعات بـ «العربية األميركية»
جنين " -األيام" :ناقش���ت الباحثة إس���راء عبد الله نور ،الطالبة في تخصص ماجستير
علم الحاس���وب في الجامعة العربي���ة األميركية ،أمس ،رس���التها للحصول على درجة
الماجستير والتي حملت عنوان "إعادة تشكيل وصياغة جمل البحث في مجال استرجاع
المعلومات الطبية".
وقررت اللجنة المكونة من المش���رف الرئيس على الرس���الة ،رئيس اللجنة ،الدكتور
محمد عبد اللطيف مرعي ،والممتحن الداخلي من الجامعة العربية األميركية ،األس���تاذ
الدكت���ور محمد عوض ،والممتح���ن الخارجي من الجامعة العربي���ة المفتوحة ،الدكتور
لبيب عرفة ،في نهاية المناقش���ة ،منح الطالبة إس���راء نور درجة الماجستير بعد إجراء
تعديالت بسيطة على الرسالة.
وفي سياق متصل ،ناقش الباحث وليد ذيب فضل ،طالب حل الصراعات والتنمية في
كلية الدراس���ات العليا في حرم الجامعة العربية األميركية برام الله ،رس���الته للحصول
على درجة الماجستير والتي حملت عنوان "تطبيق األمن اإلنساني على مجتمع الالجئين
الفلسطيني /مخيم جنين وبالطة حالة دراسية".
وفي نهاية المناقشة ،قررت اللجنة المكونة من المشرف على الرسالة ،رئيس اللجنة
األس���تاذ الدكتور أيمن يوسف ،والمشرف الثاني ،الدكتور نضال الجيوسي ،والممتحن
الداخلي من الجامعة العربية األميركية ،الدكتور رزق س���مودي ،والممتحن الخارجي من
جامعة القدس ،الدكتور محمود الفطافطة ،منح الطالب فضل درجة الماجستير.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
اإلدارة العامة لضريبة األمالك

الرقم 2018/101
التاريخ 2018/7/11

إعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى مكتب ضريبة أمالك الخليل
الس���يدة :فوزية محمد عبد الحميد قواس���مة من الخليل هوي���ة رقم  903869824وذلك
بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين في األردن
تحت سجل رقم  1121صفحة رقم  2011/84بتاريخ 2011/12/26
في الحوض رقم  34403القطعة رقم15 :
من أراضي :الخليل /واد القناة
وذلك من أجل البيع.
المشتري .1 :وسام سليمان محمد قواس���مة  .2نسيم سليمان محمد القواسمة  .3كريم
سليمان محمد القواسمة.
اسم الموكل :عبد الحميد محمد عبد الحميد زايد.
اسم الوكيل :فوزية محمد عبد الحميد قواسمة.
اسم المالك :ورثة عمران سلمان القواسمة.
المساحة المباعة2342 :م2
فمن له اعتراض عليه التق���دم باعتراضه إلى دائرة أمالك الخليل خالل مدة أقصاها (15
يومًا) من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
مدير دائرة ضريبة أمالك الخليل

تبليغ بالنشر في القضية الحقوقية رقم  2018/269صلح بيت لحم

إلى المدعى عليه :صالح الدين عبد الحليم خليل عواودة (أبو ش���يخة) /بيت لحم /السوق المركزي/
مخزن 4م.
يقتضى حضورك إلى قلم محكمة صلح بيت لحم يوم األربعاء بتاريخ  2018/9/26الس���اعة 10:00
صباح���ًا للنظر في القضية المدنية المذكورة أعاله والت���ي أقامها ضدك المدعية بلدية بيت لحم
ممثلة برئيس���ها المحامي أنطون س���لمان وكيلها العام المحامي هاني احمد عبد السالم شاهين
وموضوعها :تخلية مأجور أجرته الس���نوية  5400دينار اردني ،والمطالبة بمبلغ ثمانية االف ومئة
ً
دين���ار أردني  8100دينار أردني ،وعمال بأحكام المادة  62م���ن قانون أصول المحاكمات المدنية
والتجارية رقم  2لس���نة  2001يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من
تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواس���طة النش���ر أو إرس���ال محام عنكم ويمكنك اس���تالم نسخة عن
الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
وعليه وتنفيذًا لقرار س���عادة قاضي محكمة صلح بي���ت لحم الصادر يوم األحد بتاريخ 2018/7/8
ف���ي الدعوى المذكورة أعاله المتضمن تبليغك في إحدى الصحف المحلية جرى تبليغك حس���ب
األصول والقانون.
فداء اللحام
رئيس قلم الحقوق /محكمة بيت لحم

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله

الرقم 2018/852 :مدني
التاريخ2018/5/17 :

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم
2018/852

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي جنين

دولة فلسطين
سلطة اراضي فلسطين
دائرة تسجيل أراضي أريحا

ّ
وتوق���ع المرص���د أن يفض���ي ق���رار
تش���ديد الحصار على قطاع غزة وفرض
عقوبات جديدة على السكان المدنيين،
الذي اتخذه رئيس الوزراء اإلس���رائيلي
بنيامي���ن نتنياهو ،اإلثني���ن الماضي،
إل���ى إغالق نح���و أربع���ة آالف مصلحة
اقتصادي���ة وصناعي���ة نتيج���ة إغالق
معبر كرم أبو سالم وارتفاع عدد الذين
يعتم���دون عل���ى تلقي المس���اعدات
اإلنسانية إلى نس���بة قد تتجاوز ،%90
باإلضافة إلى ارتف���اع معدالت انعدام
األم���ن الغذائ���ي إلى مس���تويات غير
مسبوقة.

رام الله" :الحركة العالمية" تنظم ورشة حول المدارس اآلمنة

إلى المدعى عليه :ميلر باسم ماهر جريس قمصية  /بيت لحم ومجهول محل اإلقامة.
يقتض���ى حض���ورك إلى محكمة صل���ح رام الله يوم  2018/9/5الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر
ف���ي الدعوى المدنية رق���م  ،2018/852التي أقامه���ا عليك المدعية ش���ركة االتصاالت الخلوية
الفلس���طينية جوال /رام الله بواس���طة وكيلها المحامي رمزي عفانة /رام الله بدعوى وموضوعها
المطالبة بمبلغ  628شيكل ،وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
حقوق رقم 2018/852
لدى محكمة صلح رام الله الموقرة
المدعية :ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلس���طينية م.خ.م (جوال) المسجلة لدى مراقب الشركات
ب���وزارة االقتصاد الوطني برام الله تحت الرقم  ،562451310وكيلها الخاص المحامي رمزي عفانة
بموجب الوكالة الخاصة ذات الرقم  ،2014/22233تصديق عدل رام الله بتاريخ  .2014/11/10رام
الله ـ حي الكرمل ـ عمارة القلعة ـ الطابق األرضي.
المدعى عليه :ميلر باسم ماهر جريس قمصية ـ هوية رقم 905742656
عنوانه للتبليغ :بيت لحم ـ الخليفات ـ بالقرب من مول األمجاد للمواد التموينية.
موضوع الدعوى :مطالبة مالية بقيمة  628ستمائة وثمانية وعشرون شيكل.
الئحة وأسباب الدعوى
 .1الشركة المدعية تعمل بمجال االتصاالت الخلوية ومسجلة حسب األصول لدى مراقب الشركات
ب���وزارة االقتصاد الوطني ب���رام الله تحت الرقم  562451310وتعمل على تزويد العامة بش���رائح
اتصال خلوي وخدمة االتصال بنظام الفاتورة وأجهزة اتصال السلكي (موبايل).
 .2المدعى عليه كان قد اش���ترك لدى الش���ركة المدعية وعلى نظام الفات���ورة تحت الرقم /أرقام
 598933315وق���د تراكم بذمته مبلغ وقدره  628ش���يكل 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.
 .3قامت الجهة المدعية بمطالبة المدعى عليه مرارا وتكرارا بضرورة دفع المبالغ المترصدة بذمته
وكما هو وارد بالبند الثاني أعاله إال أن المدعى عليه لم يستجب لمطالبات الجهة المدعية و/او يقم
بالدفع وذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني.
 .4الجه���ة المدعي���ة ونتيجة لتعنت وتخل���ف المدعى علي���ه المذكور أعاله بع���دم دفع المبالغ
المترصدة بذمته موضوع هذه الدعوى يصيبها وما زال الضرر.
 .5محكمتكم الموقرة هي صاحبة االختصاص والصالحية بنظر هذه الدعوى والفصل بها.
الطلب :لكل ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب تلتمس الجهة المدعية ما يلي:
 .1تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها.
 .2في جلس���ة المحاكمة وغب اإلثبات الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وهو مبلغ
وقدره  628شيكل موضوع الدعوى ،والزامه بالرسوم والمصاريف والنفقات واتعاب المحاماة.
تحريرا بتاريخ:
مع االحترام
التوقيع
وكيل المدعي
المرفقات:
1ـ وكالة محام
2ـ حافظة مستندات
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف
ً
المحلية عمال بالمادة  62من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة .2001
ً
وإذا لم تحضر و/أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
خضر أبو تمام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله

الرقم 2015/1555 :مدني
التاريخ2018/7/4 :

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2015/1555

إلى المدعى عليه :شركة جلوبال كوم للتجارة والتسويق ـ رام الله /اإلرسال ـ مجهول مكان اإلقامة.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم  2018/10/23الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر في
الدعوى المدنية رقم  ،2015/1555التي أقامها عليك الجهة المدعية ش���ركة االتصاالت الخلوية
الفلس���طينية بواس���طة وكيلها المحامي رمزي عفانة في دعوى موضوعه���ا مطالبة بمبلغ وقدره
 3516شيكل ،وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :
حقوق رقم 2015/1555
لدى محكمة صلح رام الله الموقرة
المدعية :ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلس���طينية م.خ.م (جوال) المسجلة لدى مراقب الشركات
ب���وزارة االقتصاد الوطني برام الله تحت الرقم  ،562451310وكيلها الخاص المحامي رمزي عفانة
بموجب الوكالة الخاصة ذات الرقم  ،2014/22233تصديق عدل رام الله بتاريخ .2014/11/10
المدعى عليه :ش���ركة جلوبال كوم للتجارة والتس���ويق ـ بواس���طة مديرها العام والمفوض عنها
إبراهيم بندلي إبراهيم قطان هوية رقم 976990788
عنوانه :رام الله ـ اإلرسال ـ بجانب شركة هيونداي ـ عمارة صن رايس ط.3
موضوع الدعوى :المطالبة بمبلغ وقدره  3516ثالثة االف وخمس���مائة وس���تة عشر شيكل قيمة
فواتير.
الئحة وأسباب الدعوى
 .1الشركة المدعية تعمل بمجال االتصاالت الخلوية ومسجلة حسب األصول لدى مراقب الشركات
ب���وزارة االقتصاد الوطني ب���رام الله تحت الرقم  562451310وتعمل على تزويد العامة بش���رائح
اتصال خلوي وخدمة االتصال بنظام الفاتورة وأجهزة اتصال السلكي (موبايل).
 .2المدعى عليه كان قد اشترك لدى الشركة المدعية وعلى نظام الفاتورة تحت الرقم /أرقام
 794 599043415شيكل
 245 599043416شيكل
 217 599043417شيكل
 78 599043418شيكل
 46 599043419شيكل
 606 599043421شيكل
 256 599043425شيكل
 235 599043426شيكل
 280 599043427شيكل
 279 599101191شيكل
 233 599210153شيكل
 247 599210163شيكل
وقد تراكم بذمتها مبلغ وقدره  3516ثالثة آالف وخمسمائة وستة عشر شيكل بدل قيمة فواتير
عن إجراء مكالمات و/أو شراء أجهزة ومرفق صورة عن الفاتورة و/أو كشف الحساب الخاص بالمدعى
عليه ضمن الئحة الدعوى هذه.
 .3قامت الجهة المدعية بمطالبة المدعى عليه مرارا وتكرارا بضرورة دفع المبالغ المترصدة بذمته
وكما هو وارد بالبند الثاني أعاله إال ان المدعى عليه لم يستجب لمطالبات المدعية و/او يقم بالدفع
وذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني.
 .4المدعي���ة ونتيجة لتعنت وتخل���ف المدعى عليه المذكور أعاله بعدم دف���ع المبالغ المترصدة
بذمته موضوع هذه الدعوى يصيبها وما زال الضرر.
 .5محكمتكم الموقرة هي صاحبة االختصاص والصالحية بنظر هذه الدعوى والفصل بها.
الطلب :لكل ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب تلتمس الجهة المدعية ما يلي:
 .1تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها.
 .2في جلس���ة المحاكمة وغب اإلثبات الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وهو مبلغ
 3516ثالثة آالف وخمس���مائة وستة عشر ش���يكل موضوع الدعوى ،والزامه بالرسوم والمصاريف
والنفقات واتعاب المحاماة.
تحريرا بتاريخ :االثنين  18أيار2015 ،
مع االحترام
التوقيع
وكيل المدعي
رمزي عفانة
المرفقات:
1ـ وكالة محام
2ـ حافظة مستندات
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى
ً
الصح���ف المحلية عمال بالمادة  62من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
.2001
ً
وإذا لم تحضر و/أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

