أيــــــام فلسطينية

االربعاء 2018/2/14

ّ
أقر الخطة االستراتيجية الوطنية للتدريب 2022-2018

م��ج��ل��س ال����������وزراء :ت���ل���وي���ح إس���رائ���ي���ل ب���ف���رض ال���س���ي���ادة
ع��ل��ى ال��ض��ف��ة ي��ؤك��د إص���راره���ا ع��ل��ى ال��ت��ن��ص��ل م��ن االت��ف��اق��ات
رام الل���ه " -وفا" :أكد مجلس الوزراء أن تلويح الحكومة اإلس���رائيلية بإقرار قانون
لفرض الس���يادة اإلس���رائيلية على الضف���ة الغربية ،وضم الكتل االس���تيطانية
واالحتف���اظ باألغوار وغيرها من مخططات التهويد واالقتالع ،يؤكد إصرار الحكومة
اإلس���رائيلية على التنصل من كافة االتفاقات المبرمة بي���ن الطرفين ،وهو تعبير
واض���ح على عدم رغبتها بالس�ل�ام أو أي نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلس���طيني
اإلسرائيلي.
وش���دد المجلس خالل جلس���ته األس���بوعية التي عقدها ،امس ،ف���ي مدينة رام
الله ،برئاس���ة رامي الحمد الله ،على أن القيادة الفلس���طينية والحكومة والشعب
الفلس���طيني لن يقبل بأي ح���ال لغة اإلمالءات التي تحاول الحكومة اإلس���رائيلية
فرضها بمس���اندة ودع���م اإلدارة األميركية ،ولن يقفوا مكتوف���ي األيدي إزاء هذا
االنتهاك الفظ للقانون الدولي ،وقرارات الش���رعية الدولية ،مؤكدا أن اإلقدام على
مثل هذه الخطوة لن يكون فقط نهاية لحل الدولتين ،إنما نهاية ألي أمل بتحقيق
السالم ،وستكون له انعكاساته على المنطقة بأكملها.
وأوض���ح المجلس أن اإلدارة األميركية والرئي���س األميركي الذي اتخذ قراره غير
القانوني والمنحاز بشأن القدس سيدرك قريبا أن ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية
من هجمة استيطانية مسعورة ،ومن سن تشريعات عنصرية يؤكد موقف الحكومة
اإلس���رائيلية المعادي إلحياء عملية س�ل�ام جادة ،ويهدف إلى ترس���يخ االحتالل
واالس���تيطان وتقويض ركائز الدولة الفلس���طينية ،والقضاء على أي إمكانية لحل
الدولتين ،وهو يؤكد اس���تهتار الحكومة اإلس���رائيلية وإصرارها على إفش���ال أي
جهد دولي وأميركي يرغم إسرائيل على االلتزام بقرارات الشرعية الدولية وبإرادة
المجتمع الدولي.
وج���دد المجلس مطالبت���ه ل�ل�إدارة األميركية بالتراج���ع عن قرارها المش���ؤوم
باالعت���راف بالقدس عاصمة إلس���رائيل ،وخطواتها بنقل الس���فارة األميركية إلى
القدس ،مؤكدا أن اإلدارة األميركية س���تدرك كذلك جدية القيادة الفلس���طينية،
وعلى رأسها س���يادة الرئيس محمود عباس ،ورغبتها بتحقيق السالم القائم على
عدم اإلجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني ،والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية
لتحقي���ق أهدافنا الوطنية في الحرية واالس���تقالل ،وإقامة دولتنا الفلس���طينية
المستقلة كاملة السيادة على حدود عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على الموقف الفلسطيني الداعي إلى عقد مؤتمر دولي للسالم ينبثق عنه
آلية متعددة األطراف لرعاية المفاوضات.
كما وجه التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني لالستمرار في تعبيرهم عن رفض
القرار األميركي الجائر ،وأدان التصعيد اإلس���رائيلي الخطير الذي تمارس���ه قوات
االحتالل بحق أبناء الشعب الفلس���طيني األعزل ،والذي أدى في األيام األخيرة إلى
استشهاد عدد من المواطنين الفلس���طينيين ،ووقوع عشرات اإلصابات ،باإلضافة
إلى اتس���اع دائ���رة المداهمات واالقتحام���ات واالعتقاالت في عدي���د من البلدات
والمخيمات والمدن الفلسطينية.
وش���دد المجلس على أن عدم اس���تجابة المجتمع الدولي ،خاص���ة مجلس األمن
الدولي وامتناعه عن محاسبة إس���رائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية
وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
المحكمة الشرعية في سلفيت

الرقم2017/235 :
التاريخ1439/5/26 :هـ
الموافق2018/2/12 :

إعالن مذكرة تبليغ إعذار صادر عن محكمة سلفيت الشرعية
في الدعوى أساس 2017/235

إلى المدع���ى عليه :محمد جواد عزت صايمة /من نابلس وس���كان أمري���كا ومجهول محل
اإلقامة فيها وليس له محل إقامة.
لقد تقرر في جلس���ة يوم  2018/2/12في الدعوى أس���اس  2017/235وموضوعها تفريق
للش���قاق والنزاع المقامة عليك لدى هذه المحكمة من قبل زوجتك الداخل والمختلي بها
ً
المدعية س���الي مازن عدنان صايمة من نابلس وس���كانها وعمال بأح���كام المادة  132من
قانون األحوال الش���خصية فقد تقرر بأن تصلح حالك مع زوجتك المدعية سالي المذكورة
وإمهالك لمدة ش���هر كامل له���ذه الغاية من تاريخ تبلغك اإلعذار ف���إذا لم يتم اإلصالح
بينكما س���تجري هذه المحكمة المقتضى الشرعي وإذا لم تفعل ولم تبد معذرة مشروعة
فإن المحكمة س���تعمل على إعمال المادة المذكورة بحقك علمًا أن موعد الجلس���ة القادمة
يوم األربعاء الموافق  2018/3/14الس���اعة التاسعة صباحًا وعليه صار تبلغك ذلك حسب
األصول تحريرًا في 1439/5/26هـ وفق 2018/2/12م.
قاضي سلفيت الشرعي
مالك محمد داود

المحتلة ،إضاف���ة إلى االنحياز األميركي اإلس���رائيلي ،واس���تمرار رفض المجتمع
ّ
بتحمل مس���ؤولياته القانوني���ة واألخالقية إلنهاء االحت�ل�ال وإجباره على
الدولي
الرحيل ،وإلزام إس���رائيل باإلقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة،
وتمكين الش���عب الفلس���طيني من نيل حريته وحقوقه ،واالكتف���اء بالتصريحات
واالنتقادات الخجولة ،كل ذلك يش���جع إس���رائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم
بحق الش���عب الفلس���طيني ،ويدفعها إلى االس���تمرار في تحدي المجتمع الدولي
واإلرادة الدولية.
وأدان مش���روع القانون العنصري الذي تقدم به وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور
ليبرم���ان ،بخصم مخصص���ات األس���رى وعائالت الش���هداء ،من أم���وال المقاصة
ّ
الفلس���طينية ،مؤكدا أن هذه األموال هي أموال فلس���طينية ،وهي ليست منة من
إسرائيل ،تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته  3%من عوائد
الضرائب ،والتي تصل إلى حوالي ( )21مليون شيقل شهريا وأن أي خصم من هذه
العائدات ،ما هو إال قرصنة إسرائيلية على األموال الفلسطينية.
وتابع :كما أن سياس���ة الخص���م واالحتجاز التي تتبعها الحكومة اإلس���رائيلية،
وإصرارها على التصرف باألموال الفلس���طينية بإرادتها المنفردة مرفوضة جملة
وتفصيال ،وهي نهب لألموال الفلسطينية ،وانتهاك فاضح لالتفاقيات والمواثيق
الدولية.
وفي الس���ياقّ ،
وجه المجل���س تحية إكبار وإجالل ألس���رانا األبطال في معتقالت
االحتالل الذين يسطرون بنضالهم وكفاحهم المجيد وصمودهم األسطوري أعظم
مالحم وس���ير البطولة ،محمال الحكومة اإلسرائيلية المس���ؤولية الكاملة عن حياة
األسرى ،داعيا المجتمع الدولي ومنظمة األمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية
واإلنس���انية وكل أحرار العالم إلى التدخل العاجل إلنقاذ حياة أس���رانا واالنتصار
لحريتهم وكرامتهم وحقوقهم العادلة.
إلى ذلكّ ،
ثمن موقف االتحاد األوروبي من عملية الس�ل�ام ودعمه لحل الدولتين،
مجددا الش���كر والتقدير اللتزام االتحاد األوروبي بتقديم المس���اعدات وزيادتها
للشعب الفلسطيني.
كم���ا رحب ببيان رؤس���اء بعثات االتح���اد األوروبي في الق���دس ورام الله ،والذي
طالب فيه الس���لطات اإلس���رائيلية بوقف هدم البيوت واالستيالء على الممتلكات
الفلس���طينية ،بموجب التزاماته���ا كقوة احتالل وفق القانون الدولي اإلنس���اني.
أراض لالستخدام
وكذلك وقف سياس���ة بناء وتوس���يع المس���توطنات وتخصيص
ٍ
اإلس���رائيلي الحصري ،وحرمان الفلس���طينيين من حقهم في النمو والتطور ،ومن
استخدام أرضهم وممتلكاتهم.
ّ
وثمن المجلس بنتائج االجتماع الس���نوي الثالث لرؤساء البرلمانات العربية الذي
عقد في العاصمة المصرية القاهرة ،والذي طالب بقطع جميع العالقات مع أي دولة
تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،أو تنقل سفارتها إليها ،ووجوب وقوف جامعة
الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الش���رعية الدولية بعدم
تصويته���ا لصالح قرار الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة الخ���اص بالقدس بتاريخ
 .2017/12/21كما طالب االجتماع من القمة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية
على مستوى الرؤس���اء والتي ستعقد في الس���عودية في آذار المقبل تنفيذ قرار

دولة فلسطين
سلطة األراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم المعاملة/324 :ج2018/
التاريخ1.2.2018 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد محم���د عبد الكريم مصطفى
ً
حميده وذلك بصفته وكيال خاصا عن الس���يده وصفية عبد الحفيظ محمد حميده بموجب
الوكال���ة الخاصة الص���ادرة عن كاتب ع���دل رام الله تح���ت الرق���م  2016/17979بتاريخ
 2016/8/21وبصفت���ه الوكي���ل الخ���اص عن محمد عب���د الحفيظ محم���د حميده بموجب
الوكال���ة الخاصة الصادرة ع���ن كاتب عدل رام الل���ه تحت الرق���م ( )2017/23001بتاريخ
 2017/11/23والمعطوف���ة عل���ى الوكالة الخاصة المصادق عليها ل���دى وزارة العدل تحت
الرق���م ( )2007/2226بتاريخ  2007/5/21ومس���تند محفوظ لدى كاتب عدل رام الله تحت
الرق���م ( )2007/6463بتاريخ  2007/6/6وذلك بمعاملة بيع على قطعة االرض رقم ( )24من
حوض وادي السانا رقم ( )18من أراضي قرية المزرعة الشرقية .فمن له اعتراض على ذلك
عليه التقدم باعتراض إلى دائرة االراضي خالل فترة عش���ر ايام من تاريخ نشر هذا اإلعالن
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل(المالك)
وصفية عبد الحفيظ محمد حميده
محمد عبد الحفيظ محمد حميده

محمد عبد الكريم مصطفى حميده
دائرة اراضي رام الله

مؤتمر قمة ّ
عمان عام  ،1980بش���أن قطع جميع العالقات م���ع الدول التي تعترف
بالقدس عاصمة إلس���رائيل ،والذي أعيد تأكيده في عدد آخ���ر من القمم العربية،
في بغداد عام  ،1990والقاهرة عام  ،2000والذي ش���دد أيضًا على دعم ومس���اندة
القيادة والمؤسس���ات الفلسطينية وما اتخذته سياس���ات وقرارات لمواجهة قرار
اإلدارة األميركية بش���أن الق���دس ،للحفاظ على عروبتها كونه���ا العاصمة األبدية
لدولة فلس���طين ،وتقديم الدعم الالزم لها في توجهاتها على كافة المس���تويات
من خالل شبكة أمان مالية وسياسية عربية.
واس���تهجن المجلس ما تناقلته وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية حول عزم السلطات
اإلس���رائيلية ،السماح بإدخال المساعدات اإلنس���انية التي ستقدمها المؤسسات
الدولي���ة لقطاع غزة ،في الوق���ت الذي تواصل فيه حصاره���ا الظالم للعام الحادي
عش���ر على التوالي ،عدوانها الوحشي المتكرر خالل هذه السنوات وما ألحقته من
دمار هائل طال كافة مناحي الحياة ،فإنها تتحمل المس���ؤولية الكاملة عن معاناة
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
من جهة أخرى ،تق���دم المجلس بالتعازي للرئيس الروس���ي "فالديمير بوتين"،
وللش���عب الروس���ي الصديق بضحايا الطائرة المنكوبة ،معربًا عن تضامنه ووقوف
الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب الروسي في هذه المحنة األليمة.
صعيد آخر ،ناقش المجلس الخطة االستراتيجية الوطنية األولى للتدريب
وعلى
ٍ
وخط���ة التدري���ب المنبثقة عنها لألع���وام  ،2020 - 2018به���دف إيجاد إطار عام
وأداة لتخطي���ط التدري���ب وتنمي���ة الموارد في قط���اع الخدم���ة المدنية تعكس
األولويات التطويرية ،وتحسين قدرات الموارد البشرية من خالل تعزيز مهاراتهم
ومعارفهم واتجاهاتهم اإليجابية ،والتحول من التدريب وتنمية الموارد البشرية
المبن���ي على المعروض من ال���دول المانحة والصديقة إلى برام���ج تدريبية مبنية
على احتياج فعلي وأولويات فلسطينية مرتبطة بالخطط التي ستنفذها مؤسسات
الدولة ،وتحقيق االستخدام األمثل للموارد المالية المتاحة وتوجيهها لألولويات
والحاجات الفعلية من برامج تدريبية تخصصية وغيرها ،وتعزيز مبدأ االعتماد على
الذات في التدريب وتنمية الموارد البش���رية ،والتوس���ع في التكنولوجيا ألغراض
التدريب ،ما سيسهم في تخفيض نفقات التدريب وتوسيع قاعدة المستفيدين.
كم���ا ناقش موضوع تدوير الموارد البش���رية فيما بين الدوائ���ر الحكومية ،وفقًا
ألس���س ومعايير تراعي احتياجات الدوائر الحكومي���ة ،والمؤهالت ،والتخصصات
العلمي���ة ،والخبرات الفعلية ،وفقا لجدول تش���كيالت الوظائف ،بهدف تنس���يق
الجهود بين مؤسس���ات الخدمة المدنية الرئيس���ية ،وتحقيقًا للمصلحة الفضلى
لالستثمار في الموارد والحفاظ عليها ،والوصول إلى اإلدارة الفعالة والحكم الرشيد
من خالل االستثمار في الموارد البش���رية ،وسد النقص في االحتياجات الوظيفية
مما يخفف بدوره من التعيينات الجديدة ويحد من تراكم الموارد البشرية والترهل
اإلداري واالزدواجية في المهام ،ومن تخفيض النفقات.
وقرر المجلس إحالة مشروع نظام بشأن استعمال وحماية شارات الهالل األحمر،
والصلي���ب األحمر ،والبل���ورة الحمراء إلى أعض���اء مجلس الوزراء لدراس���ته ،وإبداء
المالحظات بش���أنه ،تمهيدًا لعرضه على جلس���ة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى
القانون المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي رام الله

رقم الملف/208 :ج2018/

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي رام الله الس���يد محمد ربحي مسعود
جيط���ان ،وذلك بصفته وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدورية رق���م  2018/865تصديق
كات���ب عدل رام الله ،بتاريخ  ،2018/1/15وذل���ك بمعاملة بيع لحصص في قطعة األرض
رقم  165حوض  47الحرايق من اراضي كفر مالك قضاء رام الله.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
محمد ربحي مسعود جيطان
		
جميلة غنايم عوض غنايم
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي رام الله
إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله

رقم المعاملة/464 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي في رام الله الس���يد صالح عبد الكريم مصطفى
حميده بصفته الوكيل الخاص عن س���هيل محمد مصطفى شلش بموجب الوكالة الخاصة
رق���م ( )2015/9147كاتب عدل رام الله بتاري���خ  2015/5/14وذلك بمعاملة بيع على قطعة
االرض رقم ( )57من حوض المدرسة رقم ( )2من أراضي بيتونيا .فمن له اعتراض على ذلك
عليه التقدم باعتراض إلى دائرة االراضي خالل فترة عش���ر ايام من تاريخ نشر هذا اإلعالن
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
		
اسم الموكل(المالك)
سهيل محمد مصطفى شلش

اسم الوكيل
صالح عبد الكريم مصطفى حميده
دائرة اراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف/602 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد محمد عثمان س���عيد
نص���ار وذلك بصفة وكي�ل�ا خاصا بموجب الوكالة الخاصة رق���م  2017/12/80الصادرة عن
سفارة فلس���طين في روما بتاريخ  2017/12/11والمصدقة حسب األصول من وزارة العدل
الفلسطينية تحت رقم  5623بتاريخ 2017/12/18
بمعاملة بيع على القطعة رقم  31من الحوض  8اراضي بالطة.
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 الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
		
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
محمد عثمان سعيد نصار
		
وائل محمد عثمان نصار
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/1225 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة/1220 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد رشاد عبد الرزاق رشاد طور
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  434/2017/8723بتاريخ 2017/9/5
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي مزرعة تنين حوض رقم  2قطعة رقم 21
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)
شمس الدين عبد العزيز فريد أبو الرب رشاد عبد الرزاق رشاد طور
دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة رياض أحمد أديب فشافشة من جبع بصفته
الوكي���ل بموجب الوكالة الدورية رق���م ( )437/2018/1373الصادرة ع���ن عدل جنين بتاريخ
 2018/2/7بموج���ب الوكالة الخاصة رق���م ( )2018/1763الصادرة عن ع���دل رام الله بتاريخ
 2018/1/31وذلك لتقدي���م معاملة بيع رقم (/1220ج )2018/على قطعة األرض رقم ( )4من
الحوض ( )18من أراضي جبع.
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 :رياض أحمد أديب فشافشة
اسم الموكل «المالك» :وليد نجيب مصطفى األحمد
عدد الحصص المباعة :حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

تنويه

تنويه
تنويه

دائرة تسجيل أراضي رام الله

رقم الملف/606 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد جميل محمد جميل سيف
وذلك بصفة وكيال خاص���ا بموجب الوكالة الخاصة رقم  2018/2532الصادرة عن عدل رام
الله بتاريخ 2018/2/11
بمعامل���ة بيع على القطع���ة  28من الحوض  29والقطعة رقم  44م���ن حوض رقم  35من
أراضي برقا.
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)
جميل محمد جميل السيف
سيف ايمن اديب السيف
دائرة تسجيل أراضي نابلس

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

ورد في صحيفة األيام الصادرة بتاريخ  2018/2/13إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي
طولكرم للس���يد عامر احمد خالد الخال���د للوكالة الدورية رق���م  903175وأنه لم يرد في
اإلعالن ذكر رقم المعاملة  ،2018/188لذا اقتضى التنويه.

لقد ذكر في االعالن الصادر عن دائرة أراضي جنين رقم  2017/4699عن طريق الخطأ اسم الموكل
المالك محمد يوس���ف مصطفى حمدان و الصحيح محمد يوس���ف مصطف���ى حمران لذا اقتضى
التنويه

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي رام الله الس���يد محمد ربحي مس���عود
جيطان ،وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  2018/865تصديق كاتب
ع���دل رام الله ،بتاريخ  ،2018/1/15وذلك بمعاملة بيع لحصص في قطعة األرض رقم 210
حوض  36البصة من اراضي كفر مالك قضاء رام الله.
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.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
محمد ربحي مسعود جيطان
		
جميلة غنايم عوض غنايم

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

وردت عن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين في معاملة بيع رقم
(/901ج )2018/والمنش���ور في جريدة األيام بتاريخ  ،2018/2/5عبارة اسم الموكل «المالك»:
فتحية محمد أحمد محمد ،والصحيح هو اس���م الموكل «المالك» :فتحية محمود أحمد محمد،
فاقتضى التنويه.

افتتاح المعرض الثاني أللعاب
الذكاء في "العربية األميركية"
ّ
للتمي���ز بتكنولوجيا المعلومات
جنين  -محم���د بالص :افتتح مركز حس���يب الصباغ
في الجامعة العربية األميركية ،بالش���راكة مع ش���ركة "كونان" ،أمس ،المعرض الثاني
أللعاب الذكاء ،ال���ذي يهدف إلى تنمية العديد من المه���ارات والقدرات لدى مختلف
ش���رائح المجتمع خاصة طلبة المدارس ،وتقوية الحس اإلدراك���ي لدى الالعب ،وتعزيز
التفكي���ر المنطقي البناء ،وزيادة القدرة على التركيز ،وتطوير التفكير اإلس���تراتيجي
لدى المشاركين.
وحضر افتتاح المعرض ،نائب رئيس الجامعة لشؤون التدريب ،الدكتور نظام ذياب،
ومدير مديري���ة التربية والتعليم في طوباس ،س���ائد قبها ،ومس���اعد رئيس الجامعة
لشؤون تكنولوجيا المعلومات ،المهندس بهجت العيسة ،ومدير مركز حسيب الصباغ،
عالء حطاب ،وعضو مجلس إدارة المركز ،نقيب المهندس���ين في جنين ،المهندس زياد
ربايع���ة ،ومجموعة من أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية في الجامعة ،وعدد من طلبة
مدرسة ذكور طوباس األلمانية األساسية.
وتجول المش���اركون في معرض األلعاب ،حيث كانت باس���تقبالهم مجموعة من طلبة
الجامع���ة المتطوعين له���ذه الفعالية ،الذين عرضوا األلعاب أمام المش���اركين ،وبينوا
أهمية وفائدة وطريقة اللعب لكل لعبة.
وقال حطاب إن مركز حسيب الصباغ يهدف من خالل تنظيم هذا المعرض إلى توعية
المجتمع المحلي حول أهمية هذه األلعاب ،وتعريفه بوجود مختبر أللعاب الذكاء الدائم
في المركز ،كزاوية أساس���ية ،حيث بإمكان أية مجموعة من المجتمع ،سواء أكانوا طلبة
مدارس أم مؤسس���ات أم جمعيات ،الحضور واالس���تفادة من هذه الزاوية والتدرب على
هذه األلعاب مع إمكانية شرائها.
ّ
وبين أن األلعاب الموجودة في المعرض تس���تهدف مختلف المراحل العمرية ،مرورًا
بمرحلة الش���باب وحتى كبار السن ،وهي إحدى الوسائل التعليمية المهمة التي يمكن
ً
تفعيلها داخل الغ���رف الصفية وغرفة المصادر وحصص النش���اط ،وتعد بديال مهمًا
عن األجهزة اإللكترونية التي يعاني كثيرون من أفراد المجتمع من فرط اس���تخدامها،
وقال :لذلك يس���عى معرض ألعاب الذكاء إلى إضف���اء جو من التعلم والتعليم من خالل
المتعة والمرح.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طوباس

التاريخ 2018/2/13:
رقم المعاملة  /178 :ج2018/
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فاطمة فتحي أس���عد صبح بصفته الوكيل
الخ���اص بموجب الوكال���ة الخاص���ة ( )168/2017/1798الصادرة عن صل���ح طوباس بتاريخ
2017/11/16
وذلك لتقدي���م معاملة بيع رقم /178ج2018/على قطعة األرض رقم()15من الحوض ( )1من
أراضي طوباس
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام من
تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :فاطمة فتحي أسعد صبح
اسم الموكل ( المالك ) :محمود صبري عبدالله قطبط

دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف/27 :ق2018/
التاريخ2018/2/11 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف/463 :ج2018/

دولة فلسطين
سلطة األراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة األراضي رام الله
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دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/1234 :ج2018/
التاريخ2018/2/13 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد رش���اد عبد الرزاق رش���اد
ط���ور وذلك بصفة وكي�ل�ا دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م  435/2017/9914بتاريخ
 2017/10/4والمعطوفة على الخاصة  6059/2017/433عدل جنين 2017/7/2
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي مزرعة تنين حوض رقم  2قطعة رقم 19
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)
رشاد عبد الرزاق رشاد طور
كريستين يوسف انطون غطاس
دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيدة ديانا ناصر وجيه فاعور
وذلك بصف���ة وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م  489/2018/1722عدل نابلس
بتاريخ  2018/1/10والمعطوفة على الوكال���ة الخاصة رقم  186/2018/1720عدل نابلس
بتاريخ  2018/1/4والعامة رقم سجل /1818صفحة  2017/89سفارة دولة فلسطين ـ عمان
بتاريخ  2017/10/31والخاصة رقم  2018/389ع���دل رام الله بتاريخ  2018/1/8والخاصة
رقم  416/2018/1722ع���دل نابلس بتاريخ  2018/1/9والخاص���ة رقم 435/2018/1722
عدل نابلس بتاريخ  2018/1/10والعامة رقم سجل /1844صفحة 2018/106
بمعامل���ة بيع على القطعة الضريبية رقم  24052م���ن الحوض رقم  61من اراضي نابلس
سجل  53صفحة .86
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.
اسم الموكل (المالك)

الوكيل

باسم ومحمد وس���امر وعريب وغادة ونجوى وماجدة وفاتنة ديانا ناصر وجيه فاعور
وسوزان ونسرين أبناء حاتم فتح الله دروزة
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي رام الله

رقم الملف/462 :ج2018/

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي رام الله الس���يد محمد ربحي مس���عود
جيطان ،وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  2018/865تصديق كاتب
عدل رام الله ،بتاري���خ  ،2018/1/15وذلك بمعاملة بيع لحصص في قطعة األرض رقم 98
حوض  44التين الشامي من اراضي كفر مالك قضاء رام الله.
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.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
محمد ربحي مسعود جيطان
		
جميلة غنايم عوض غنايم
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية الخليل
إخطار عدلي رقم  2017/6484عدل الخليل

المخطر  :دولت سعيد سيد الصغير (األشهب بعد الزواج) من الخليل هوية رقم (،)858558109
جواز سفر أردني رقم ( ،)183530بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن كل من
 - 1سيد سعيد سيد الصغير حامل رقم وطني أردني رقم ()9541013220
 - 2عيسى سعيد سيد الصغير حامل رقم وطني أردني رقم ()9661028519
 - 3هاني سعيد السيد الزغير حامل رقم وطني أردني ()9601007947
 - 4جبريل سعيد سيد الصغير حامل رقم وطني أردني ()9571006052
وذل���ك بموجب الوكال���ة الخاصة المنظمة أمام س���فارة دولة فلس���طين في المملك���ة األردنية
والمصادق عليها من الس���فارة والتي تحمل الرقم سجل ( )1811صفحة ( ،)2017/45والمصادق
عليها من وزارة العدل الفلس���طينية بتاري���خ  2017/11/7تحت الرقم ( ،)2071والمصادق عليها
من وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ  - 2017/11/7وجميعهم بصفتهم ورثة المرحوم س���عيد
س���يد الصغير بموجب حجة حصر إرث تحمل الرق���م ( )662/107/79صادرة عن محكمة صويلح
الشرعية بتاريخ .2011/12/1
وكيلهما المحامي :شادي خياط  /الخليل
المخطر إليهما :
 - 1أيمن محمد عبد القادر اسعيد – الخليل – حارة الشيخ – بجانب منزل هشام الصاحب وبالقرب
من مدرسة محمد علي (مدرسة الجعبري)
 - 2رشيد محمد عبد القادر اسعيد – الخليل – شارع وادي التفاح – بجانب الخليل مول
وبناء على قرار س���عادة رئيس محكمة بداية الخليل الص���ادر بتاريخ  2018/1/18فإنني أخطرك
بما يلي:
بوكالتي عن المخطر وحيث أن المخطر إليه األول مس���تأجر من مورث المخطرين المرحوم (سعيد
سيد سعيد الصغير) عقار عبارة عن بيت سكن بالخليل بموقع خلة قشقلة – بجانب مدرسة محمد
علي (مدرس���ة الجعبري) وهو من ضمن البناء القائم على قطعة األرض التي تحمل الرقم ()112
ضمن الحوض رقم ( )34421وذلك بموجب عقد إيجار وس���ند مقاولة موقع فيما بينه وبين مورث
المخطرين المذكور أعاله بتاريخ  2001/10/1وبأجرة سنوية قيمتها ( ،)1200ألف ومائتي دينار
أردني لغايات الس���كن ،وحيث أن المخطر إليه الثاني هو كفيل للمخطر إليه األول (المس���تأجر)
ووقع على كفالته له على العقد المذكور ،وحيث أنه وبموجب البند السابع من العقد يعتبر الكفيل
الذي امضاؤه بذيل العقد مثل المستأجر وتابع إلى المحاكمة وكفيل بالمال وضامن إلجراء جميع
أحكام هذه المقاولة وبإيفاء جميع ما يترتب في ذمة المستأجر ومن ضمنها البدالت وتضمينات
سواء كانت قبل انقضاء المدة أو بعدها ،وحيث أن المخطر إليه األول السيد وليد محمد عبد القادر
اس���عيد ما زال يشغل العقار المذكور بموجب العقد المذكور ولم يقم بدفع األجور المترتبة على
إش���غال العقار منذ  2002/1/1وحتى نهاية  ،2017/11/1فإنن���ي أعلمكما وأخطركما بدفع هذه
األجور المترتبة في ذمتكما عن تلك األعوام والبالغة ( 20200دينار أردني) عشرون ألف ومائتي
دين���ار أردني ،مضافة إليه مبل���غ  750دينار أردني ضريبة معارف عن تلك الس���نوات ،وبعكس
ذلك س���أكون مضطرًا وآس���فًا لرفع األمر لدى المحاكم المختصة ومطالبتكما بتلك المبالغ مضافًا
إليها كافة الضرائب والبدالت والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبتخلية المأجور وتسليمه
لموكلتي خاليًا من الشواغل والشاغلين حسب األصول والقانون.
كاتب عدل الخليل
نضال يوسف عبد السالم شاهين

