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دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
التاريخ: 2019/10/30

رقم: 2019/307 دعوى حقوقية 

مذكرة دعوى مدعى عليهم بالنشر
صادرة عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم  2019/307

إلى المدعى عليهم: 1. لوريس باسيل نعيم سابا 2. بشارة يعقوب بشارة سابا 3. مرجريت يعقوب 
بشارة ريان 4. الين يعقوب بشارة بابا 5. ميرنا يعقوب بشارة العلمي 6. مروان يعقوب بشارة سابا 
7. ناديا بش���ارة جريس القشطة 8. لوريس بشارة جريس قش���طة 9. هيام حبش كامل سابا 10. 

ماهر كامل سابا قشطة 11. ميرنا كامل سابا قشطة.
يقتضى حضوركم إلى محكمة بداية رام الله يوم 2019/12/30 الساعة التاسعة صباحًا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2019/307، التي أقامها عليكم المدعي/ داود بش���ارة س���ابا بواسطة وكيله 

المحامي/ خالد محمد عثمان عطا، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:

الئحة الدعوى
 • يمل���ك المدعي والمدعى عليهم من االول وحتى الحادي عش���ر بصفتهم االرثية حصص في 
قطع���ة االرض رقم 7 حوض 19 حي 8 المغتربين من اراضي مدين���ة رام الله والتي آلت لهم ارثا 
عن مورثهم المرحوم بش���ارة جريس سابا قشطة بموجب حجة حصر اإلرث رقم 73/65 صادرة عن 
المحكمة الكنسية الالتينية بتاريخ 1973/8/20 والتي آلت لهم ايضا ارثا عن مورثتهم المرحومة 
مرغري���ت طناس فاش���ة بموجب حجة حصر االرث رق���م 96/125 صادرة عن المحكمة الكنس���ية 
الالتيني���ة بالقدس بتاري���خ 1996/10/26 والتي آلت ايضًا ارثا للمدع���ى عليهم من االول وحتى 
الس���ادس عن مورثهم يعقوب بش���ارة جريس س���ابا بموجب اعالم حصر االرث رقم 2016/120 
والصادرة عن المحكمة الكنس���ية الالتينية بالقدس بتاريخ 2016/10/26 عن مورثيه المذكورين 
اعاله وكما آلت ارثا للمدعى عليهم من التاس���ع وحتى الحادي عش���ر عن مورثهم المرحوم كامل 

بشارة جريس سابا عن مورثيه المذكورين.
 • بتاري���خ 1995/8/29 توفيت المرحومة مرغريت المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي في اوالدها 
وذل���ك بموجب حجة حصر االرث رق���م 96/125 صادر عن المحكمة الكنس���ية الالتينية بالقدس 

بتاريخ 1996/10/26.
 • بتاري���خ 2012/7/17 اصدرت المحكمة الكنس���ية الالتينية بالقدس ق���رار ملحق رقم 1 معدل 
إلعالم حصر ارث المرحوم بش���ارة جريس س���ابا القش���طة رقم 73/65 تاري���خ 1973/8/20 بإلغاء 
التخ���ارج الجاري والذي ت���م بموجب حجة حص���ر االرث الخاصة بالمرحوم بش���ارة المذكور لعدم 
القانونية وعليه وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التخارج واعادة انصبتهم الشرعية قبل التخارج 

حسب حصر اإلرث.
 • ان بقاء الحال على ما هو عليه دون الغاء س���ند التس���جيل يلحق بالمدعي افدح االضرار نتيجة 
نقصان نصيبه الش���رعي من حصصه االرثية في االرض المذكورة حس���ب ما هو مبين في الملحق 

حيث الغي التخارج وعادت اليه حصصه اإلرثية كاملة بموجب ملحق اإللغاء المذكور.
الصالحية: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظرًا لموضوعها وقيمتها 

ومكان المدعى عليهم وموقع العقار.
الطل���ب: يلتمس المدع���ي ووكيلها من محكمتك���م الموقرة تعيين موعد جلس���ة ومن ثم تبليغ 
المدعى عليهم نس���خة من الئحة الدعوى ومرفقاتها وبعد االثبات الحكم بفس���خ و/أو ابطال سند 
التس���جيل الخاص بقطعة االرض رقم 7 ح���وض 19 المدينة حي رق���م 8 المغتربين من اراضي 
مدينة رام الله وادراج اسماء الورثة في سند التسجيل الخاص بقطعة االرض المذكورة حسب قرار 
ملحق رقم واحد معدل العالم حصر ارث المرحوم بش���ارة جريس س���ابا القشطة رقم 73/65 تاريخ 
1973/8/20 وحس���ب حصورات االرث المذكورة لم���ورث المدعي والمدعى عليهم، وتوجيه الكتب 
الالزمة من اجل تنفيذ ذلك وخاصة دائرة االراضي رام الله وذلك حسب االصول والقانون مع الزام 

المدعى عليه بالرسوم  والمصاريف واتعاب المحاماة.
هذا مع االحترام

وكيلة المدعي
خالد عثمان

ويمكنك���م الحضور الى قلم المحكمة واالط���الع على اوراق الدعوى، ويتوجب عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم بالنشر بإحدى الصحف المحلية عماًل بالمادة 
62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، وإذا لم تحضروا او ترسلوا 

وكيال عنكم سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام الله

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
صادر عن محكمة صلح طوباس 

هيئة القاضي: دليلة شوملي
في الدعوى رقم: 2019/310 حقوق

طالب التبليغ كمال محمد طالب بشارات، المحامي: محمود كمال محمد بشارات
المطلوب تبليغه: جمعة حسان احمد سبيتان 905065967

الجلسة يوم الخميس الموافق 2019/12/19 الساعة 9:00
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرسال محام عنك وكذلك يتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا م���ن تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواس���طة 
النش���ر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
 صادر عن محكمة صلح نابلس

هيئة القاضي: لينا اشتية
في الدعوى رقم 2019/655 حقوق

طالب التبليغ: خالد محمد محمد شحادة، المحامي: حمزة محمود حافظ مطور
المطلوب تبليغه: عارف عوني عارف ظاهر هوية رقم: 947591194

وعنوانه: نابلس � ياصيد � وسط البلد
الجلسة يوم الخميس الموافق 2019/12/12 الساعة 9:00.

يقتضى عليك تقدي���م الئحة جوابية خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك الئحة الدعوى وفق المادة 
62 م���ن أصول المحاكمات الحقوقية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001، وف���ي حال عدم حضورك أو 

تقديم الئحة جوابية يجري بحقك المقتضى القانوني بموجب المادة 63 من القانون المذكور.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور الى المحكمة اعاله في الموعد المحدد أو ارسال محام عنك وكذلك يتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 
النش���ر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
المحكمة الشرعية في طوباس

الرقم: 2019/209
التاريخ: 1441/3/21هـ
وفق: 2019/11/18م

إعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة طوباس الشرعية
في الدعوى أساس 2019/209

إلى المدعى عليه: احمد فواز فايز س���المة، من حوارة اصاًل وس���كان االردن ومجهول محل االقامة 
فيها وآخر محل اقامة له في البالد في بيت شقيقته ناهد فواز فايز سالمة/ حوارة.

أبلغك أنه وبتاري���خ 2019/11/18م، وبموجب اعالم الحكم رقم 191/252/5 في الدعوى اس���اس 
2019/209 الص���ادر عن هذه المحكم���ة فقد حكمت بالتفريق بينك وبي���ن زوجتك ومدخولتك 
بصحيح العقد الش���رعي المدعية ميريت ناصر محمود عودة من طمون وس���كانها بطلقة واحدة 
بائنة بينونة صغرى للغيبة والضرر، وان عليها العدة الش���رعية اعتبارا من تاريخه ادناه، وانها ال 
تحل لك اال بعقد ومهر جديدين ما لم تكن مس���بوقة منك بطلقتين، وذلك لتركك لها في بيت 
الزوجية الكائن في حوارة ألكثر من سنة وغيابك عنها غيبة مستمرة دون انقطاع بال عذر مقبول 
منذ شهر 2015/12م ولغاية اآلن، وأنها تضررت من هذه الغيبة وال زالت تتضرر منها، وضمنتك 
الرسوم والمصاريف القانونية، حكما غيابيا قابال لالعتراض واالستئناف وتابعا له موقوف النفاذ 
على تصديقه اس���تئنافا وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول، أفهم علنا حسب االصول، 

تحريرا في 1441/3/21ه� وفق 2019/11/18م.
قاضي محكمة طوباس الشرعية
مصعب يوسف ادعيس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس

رقم الملف: 3732/ج/2019
التاريخ: 2019/11/24

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس السيد/ ايمن مصطفى علي صوافطة بصفتي 
وكيال خاصا عن عقاب وانش���راح ابناء يونس عودة ابو عليان بالوكالة الخاصة سجل 2154 صفحة 
2019/69 س���فارة دولة فلسطين/ عمان 2019/9/23 والمعطوفة على الوكالة العامة سجل 2112 
صفحة 2019/14 س���فارة دولة فلس���طين/ عمان 2019/7/18 اصرح عن بيع ما هو مصرح به في 

الوكالة الخاصة المشترية وهيبة 503م2 والباقي 640م2 للذكر و320م2 للبنت
الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين عمان

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طوباس حوض رقم 31 قطعة رقم 27
 فمن له أي 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(  

ايمن مصطفى علي صوافطة عقاب وانشراح ابناء يونس عودة ابو عليان  
دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين

هيئة تسوية األراضي والمياه

محكمة تسوية نابلس
التاريخ: 2019/11/24

مذكرة دعوى معترض عليهم بالنشر

صادرة عن محكمة تسوية نابلس في االعتراض رقم 2018/45 محكمة تسوية 
نابلس

 إل���ى المعترض عليهم: ورثة فتحية رضا داود ابو حس���ين، ومحمود واحمد ومحمد وفايزة 
ورئيسة وانتسال أبناء صالح محمود صالح.

يقتضى حضوركم إلى محكمة تسوية نابلس بتاريخ 2019/12/12 الساعة التاسعة صباحًا 
للنظ���ر في االعتراض رق���م 2018/45 المقام عليكم من المعترضت���ان: آمنة فائق رضا ابو 

حسين وسميرة فائق رضا أبو حسين.
والت���ي موضوعها اعتراض على قطعة االرض رقم 32 حوض رقم 5 حي 1 من أراضي صرة/ 

نابلس، وعليكم الحضور للمحكمة بتاريخ 2019/12/12.
ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم حسب 
ن���ص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والمدنية النافذ، وإذا لم تحضروا أو 

تنيبوا وكيال عنكم سوف يتم السير في االعتراض حسب األصول والقانون.
رئيس قلم محكمة تسوية نابلس
فراس دوابشة

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر 

صادر عن دائرة تنفيذ جنين
تاريخ التحرير: 2019/11/14
رقم القضية: 2019/7014 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: محمد كمال عزات الجعبري هوية رقم: 853113769
وعنوانه: جنين � اليامون � وسط البلد � قرب جمعية اليامون الخيرية
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: كفاح راسم أنيس أبو حسن/ جنين

قد أبرز لهذه الدائرة شيك
تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 6000 شيكل اسرائيلي.

 المرفق عنها صورة لالطالع
لذلك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس���بوعين من تاريخ هذا اإلع���الم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني 
حس���ب األصول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب 

القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين 

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر

صادر عن محكمة بداية جنين

هيئة القاضي: محمد غالي

في الدعوى رقم: 2018/438 حقوق 
طالب التبليغ المحامي: يوسف شافع حسن سنان

المطلوب تبليغه: يوس���ف احمد كايد مرعي + يوس���ف شافع حسن سنان + عمر علي عبد 
الرحمن نصر + سامية علي عبد الرحمن نصر

وعنوانه جنين � قباطية � الحارة الغربية � حارة السباعنة
الجلسة يوم الثالثاء الموافق 2019/12/17 الساعة 9:00

وعماًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن 
بواس���طة النش���ر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نس���خة عن الئحة الدعوى 

ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

بيت لحم: "القدس المفتوحة" تخّرج 
الدبلومات المهنية ودورات التعليم المستمر

بيـــت لحـــم - "األيـــام": احتفلـــت جامعة 
القـــدس المفتوحة ـ فرع بيـــت لحم، أمس، 
بتخريـــج الفوج الســـادس مـــن الدبلومات 
التدريبية،  والدورات  المتخصصة  المهنية 
المســـتمر  التعليم  التـــي ينظمها مركـــز 

وخدمة المجتمع في فرع بيت لحم.
وحضـــر حفـــل التخريج محافـــظ بيت لحم 
كامـــل حميد، ونائب رئيـــس جامعة القدس 
ســـمير  األكاديميـــة  للشـــؤون  المفتوحـــة 
النجـــدي، ومدير فرع بيت لحـــم علي صالح، 
ومدير مركز التعليم المســـتمر محمد فحل، 
وعدد من ممثلي األجهزة األمنية ومؤسسات 
المجتمع المحلي، وعدد من أعضاء الهيئتين 

األكاديمية واإلدارية في الفرع.
وأشاد حميد بدور "القدس المفتوحة" في 
تطوير قدرات أبناء المجتمع، مؤكدًا أهمية 
التركيـــز علـــى الدبلومات المهنيـــة التي 
تؤهل خريجيها مـــن العمل المهني والذي 

يحد من البطالة.
مـــن جهته، أشـــار النجـــدي إلـــى تطور 
الجامعة وإنجازاتها وتميز خريجيها، مباركًا 
لجميع الخريجين والمشاركين في الدورات.

بدوره، أكد صـــالح أن "القدس المفتوحة" 
تســـعى لتخريج كادر مميز يخـــدم الوطن، 
منوها إلى بناء الطابق الجديد الذي ســـاعد 
في زيـــادة تخصصات جديـــدة تم طرحها 
مؤخرًا والتي تلبي احتياجات ســـوق العمل، 
وتنفرد بها الجامعة على مستوى المحافظة.

ولفت إلـــى الدورات التـــي ينظمها مركز 
التعليم المستمر والتي تعمل على تطوير 
قدرات أبناء المجتمع المحلي وطلبة الجامعة 

بإشراف مدربين مميزين.
أمـــا فحـــل فهنـــأ الخريجيـــن متمنيًا لهم 
التوفيق والنجاح، وقدم عرضًا حول الدبلومات 
والـــدورات التـــي يقدمهـــا مركـــز التعليـــم 
المستمر لمؤسسات المجتمع المحلي، مشيرًا 
إلى إنجـــازات المركز خالل الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، ونّوه إلـــى الخطة االســـتراتيجية 
المســـتقبلية لالنخـــراط في برامـــج تدريبية 

جديدة لالنخراط في سوق العمل.  
وألقى بثينة أبو الشـــيخ كلمة الخريجين 
ثمنت فيهـــا تنظيم "القـــدس المفتوحة" 
الدبلومات المهنية التي تعمل على تطوير 
قـــدرات المشـــاركين فيهـــا وتجهيزهـــم 
 النجاح 

ً
لالنخـــراط بســـوق العمل، متمنيـــة

والتوفيق لجميع الخريجين.
وقـــدم صـــالح درعـــًا تكريميـــة للمدير 
بوتيـــن  الرئيـــس  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
الفلســـطينية للثقافة معتز مزهر لتعاونه 

المستمر مع الجامعة.
واســـتكمااًل لمراســـم التخريج وتســـليم 
الشـــهادات دعا منســـق التعليم المستمر 
ى عرافة االحتفال، 

ّ
فراس كوعلي، الـــذي تول

مدير الفرع وضيوفه لتســـليم الشـــهادات 
للخريجيـــن والخريجـــات فـــي الدبلومـــات 

المهنية المتخصصة وهم:

دبلوم المهارات اإلدارية
إباء طالل حســـين عرار، أحمـــد نبيل أحمد 
أبـــو نعمة، اســـراء ذياب محمـــود الفواغرة، 
أنوار مازن هاني الزعـــول، بثينة على محمد 
أبو الشيخ، تسنيم ماجد علي حمامرة، تمارا 
حســـن محمد جلهم، حنين مصطفى محمود 
أبو حســـين، داليا خالد ابراهيـــم العويس، 
دانيـــة نبيـــل طالب مســـالمة، روان حســـن 
اسماعيل نجاجرة، روان ناجي موسى سالمة، 
رؤى محمد عدنان عيســـى، صابرين سليمان 
صبيح ســـلمان، كفاية بشير حسن نغنغية، 
ندين علي فوزي عيســـى، نغـــم وليد محمد 
اللحام، نور الدين علـــي محمد حمامرة، نورا 
خليل محمود أبو حسين، ياسمين سمير عبد 

الزواهرة، يسرى محمد شحادة الفواغرة.
بعد ذلك تم تســـليم شـــهادات التخريج 
لــــ 109 متدربين للدورات الســـت وهي: لغة 
اإلشـــارة الفلســـطينية بمســـتوييها األول 
والثاني، ورخصة قيادة الحاســـوب الدولية، 
واللغة العبرية، ودورة التعلم النشط، ودورة 
المحاســـبة العملية، ودورة برنامج بيســـان 

المحاسبي.
وتخلل االحتفال، الـــذي افتتح بآيات من 
الذكر الكريم تالها الطالب محمد عبيات، ثم 
النشيد الوطني الفلسطيني، ودقيقة صمت 
وحداد على أرواح الشهداء، فقرتان فنيتان 
للفنان الفلســـطيني أشرف أبو شمة وعازف 

األورغ مراد نسيم والطالبة سارة عودة.

ديوان الموظفين والمعهد العربي
للـتخطيـط يوقعـان مذكـرة تـعـاون

رام اللـــه - "األيـــام": وقـــع رئيـــس ديـــوان 
الموظفين العام، رئيس مجلس إدارة المدرسة 
الوطنية لإلدارة موســـى أبو زيد، وبالشـــراكة 
مع المجلس االقتصادي الفلســـطيني للتنمية 
واإلعمـــار "بكدار"، في رام اللـــه، أمس، مذكرة 
تفاهم مع مدير عام المعهد العربي للتخطيط 
بدر مال الله، بهدف تعزيز التعاون والشراكة 

في مجاالت تطوير وتنمية الموارد البشرية.
وحضـــر التوقيـــع رئيس مجلـــس "بكدار" 
محمد أبو عوض، ورئيس ديوان رئيس الوزراء 
فيصـــل العطاري، ومدير مركز المشـــروعات 
الصغيرة والمتوســـطة فـــي المعهد العربي 

للتخطيط إيهاب مقابله.
وأشـــار أبو زيـــد إلـــى العالقـــة القوية بين 
فلســـطين والكويت، مشـــيدًا بوقوف الكويت 

الدائم إلى جانب فلسطين.
وبّين أهمية المعهد العربي للتخطيط كونه 
مؤسســـة عريقة، تتمتع بخبـــرة تزيد عمرها 
على أربعين ســـنة، وأن هـــذا التعاون النوعي 
بيـــن فلســـطين والكويت من شـــأنه أن يعمل 
على إحـــداث فرق مهم عبر إثـــراء العديد من 
التجارب على مســـتوى العالم، "حيث ستشكل 
هذه المذكرة التي تتم برعاية وإشراف ودعم 
من رئاسة الوزراء فرصة مهمة لتبادل الخبرات 

جانب من حفل التخريج.

بين الطرفين، وتطوير الموارد البشـــرية، إلى 
جانـــب نقل هـــذه الخبرات المشـــتركة لدول 

أخرى تقع على خريطة العالم".

مـــن جهته، أكد مـــال الله موقـــف الكويت 

الداعـــم لفلســـطين والقضية الفلســـطينية، 

وما تشـــكله فلســـطين من أهمية كبيرة لدى 

الشعب الكويتي، إلى جانب عضوية فلسطين 

فـــي المعهد العربي للتخطيط، واالســـتعداد 

للتعـــاون وتقديم كل ما يدعم صمود شـــعب 

فلسطين.

ولفت إلـــى أهمية المذكرة التي ســـتضم 

مجموعة من البرامج التدريبية واالستشـــارية 

المطورة لخبرات الموارد البشـــرية، مثمنًا دور 

المدرسة الوطنية لإلدارة، خاصة برنامج إعداد 

القادة، وقال: "لـــم أَر برنامجا مثيال له في كل 

الـــدول العربية، وهـــذا يؤكد وجـــود قيادات 

متمكنة في فلســـطين تفوق كثير من الدول 

األخرى".

دولة فلسطين
سلطة األراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم المعاملة: 4710/ج/2019
التاريخ: 2019/11/24

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائ���رة األراضي في رام الله كل من امل عبد ربه علي يوس���ف 
بواس���طة الوكيل الخ���اص محمد عبد الكريم مصطفى حميده بموج���ب الوكالة الخاصة رقم 
)2860(  تصديق وزارة العدل بتاريخ 2018/5/16 والمعطوفة على حجة الوصاية الصادرة عن 
محكمة عمان الجنوبية الش���رعية بتاريخ 2014/12/22 تحت الرقم 77/158/314 والمعطوفة 
على حجة بيع حصص محجور عليهم صادرة عن المحكمة الش���رعية في رام الله الش���رقية 
تح���ت الرقم 16/75/23 بتاريخ 2019/7/10 وبديعه محمد محمود حميده بموجب بواس���طة 
الوكي���ل الخاص محم���د عبد الكريم مصطف���ى حميده الوكالة الخاصة رق���م 2016/18623 
تصديق كاتب عدل رام الله بتاريخ 2016/8/28 والس���يد ميسر عزات أحمد حميده بواسطة 
الوكيل العام محمد عبد الكريم مصطفى حميده بموجب الوكالة العامة رقم )345( تصديق 
وزارة العدل الفلس���طينية بتاري���خ 2019/7/17 وذلك بمعاملة بيع عل���ى قطعة االرض رقم 
)98( من حوض لوزة رقم )15( من أراضي قرية المزرعة الش���رقية. فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض إلى دائرة االراضي خالل فترة خمس ايام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل)المالك(   

امل عبد ربه علي يوسف وميسر عزات أحمد 
حميده وبديعة محمد محمود حميده 

محمد عبد الكريم مصطفى حميده

دائرة اراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم المعاملة: 4708/ج/2019
التاريخ: 2019/11/24

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعموم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي ف���ي رام الله كل وصفية عب���د الحفيظ محمد 
حميده بواس���طة الوكيل الخاص محمد عبد الكريم مصطفى حميده بموجب الوكالة الخاصة 
رق���م )2016/17979( الصادرة عن كات���ب عدل رام الله بتارخ���ي 2016/8/21 وعماد وصفي 
عبد الحفيظ حميده بواس���طة الوكيل الخاص خال���د محمد عبدالغني حميده بموجب الوكالة 
الخاصة رقم )3600( تصديق وزارة العدل الفلس���طينية بتاري���خ 2017/7/13 وعبد الحفيظ 
ونجاة ابناء وصفي عبد الحفيظ حميده بواس���طة الوكيل الدوري محمد عبد الكريم مصطفى 
حميده بموجب الوكالة الدورية رق���م 8861 تصديق وزارة العدل بتاريخ 2016/12/6 وراقية 
وصفي عب���د الحفيظ حميده بواس���طة الوكيل الدوري محمد عب���د الكريم مصطفى حميده 
بموجب الوكالة الدورية رقم )5725( تصديق وزارة العدل بتاريخ 2016/11/6 وذلك بمعاملة 
بيع على قطعة االرض رقم )144( من حوض وادي الس���انا رقم )18( من أراضي قرية المزرعة 
الش���رقية. فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إل���ى دائرة االراضي خالل فترة 
خمس ايام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل)المالك(    اسم الوكيل

وصفي���ة عبد الحفي���ظ محمد حمي���ده ونجاة 
وراقية وعماد وعبد الحفيظ ابناء وبنات وصفي 

عبد الحفيظ حميده 

محمد عبد الكريم مصطفى حميده

دائرة اراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم المعاملة: 4710/ج/2019
التاريخ: 2019/11/24

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائ���رة األراضي في رام الله كل من امل عبد ربه علي يوس���ف 
بواس���طة الوكيل الخ���اص محمد عبد الكريم مصطفى حميده بموج���ب الوكالة الخاصة رقم 
)2860(  تصديق وزارة العدل بتاريخ 2018/5/16 والمعطوفة على حجة الوصاية الصادرة عن 
محكمة عمان الجنوبية الش���رعية بتاريخ 2014/12/22 تحت الرقم 77/158/314 والمعطوفة 
على حجة بيع حصص محجور عليهم صادرة عن المحكمة الش���رعية في رام الله الش���رقية 
تح���ت الرقم 16/75/23 بتاريخ 2019/7/10 وبديعه محمد محمود حميده بموجب بواس���طة 
الوكي���ل الخاص محم���د عبد الكريم مصطف���ى حميده الوكالة الخاصة رق���م 2016/18623 
تصديق كاتب عدل رام الله بتاريخ 2016/8/28 والس���يد ميسر عزات أحمد حميده بواسطة 
الوكيل العام محمد عبد الكريم مصطفى حميده بموجب الوكالة العامة رقم )345( تصديق 
وزارة العدل الفلس���طينية بتاري���خ 2019/7/17 وذلك بمعاملة بيع عل���ى قطعة االرض رقم 
)98( من حوض لوزة رقم )15( من أراضي قرية المزرعة الش���رقية. فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض إلى دائرة االراضي خالل فترة خمس ايام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل)المالك(   

امل عبد ربه علي يوسف وميسر عزات أحمد 
حميده وبديعة محمد محمود حميده 

محمد عبد الكريم مصطفى حميده

دائرة اراضي رام الله
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سلطة األراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم المعاملة: 4708/ج/2019
التاريخ: 2019/11/24

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعموم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي ف���ي رام الله كل وصفية عب���د الحفيظ محمد 
حميده بواس���طة الوكيل الخاص محمد عبد الكريم مصطفى حميده بموجب الوكالة الخاصة 
رق���م )2016/17979( الصادرة عن كات���ب عدل رام الله بتارخ���ي 2016/8/21 وعماد وصفي 
عبد الحفيظ حميده بواس���طة الوكيل الخاص خال���د محمد عبدالغني حميده بموجب الوكالة 
الخاصة رقم )3600( تصديق وزارة العدل الفلس���طينية بتاري���خ 2017/7/13 وعبد الحفيظ 
ونجاة ابناء وصفي عبد الحفيظ حميده بواس���طة الوكيل الدوري محمد عبد الكريم مصطفى 
حميده بموجب الوكالة الدورية رق���م 8861 تصديق وزارة العدل بتاريخ 2016/12/6 وراقية 
وصفي عب���د الحفيظ حميده بواس���طة الوكيل الدوري محمد عب���د الكريم مصطفى حميده 
بموجب الوكالة الدورية رقم )5725( تصديق وزارة العدل بتاريخ 2016/11/6 وذلك بمعاملة 
بيع على قطعة االرض رقم )144( من حوض وادي الس���انا رقم )18( من أراضي قرية المزرعة 
الش���رقية. فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إل���ى دائرة االراضي خالل فترة 
خمس ايام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل)المالك(    اسم الوكيل

وصفي���ة عبد الحفي���ظ محمد حمي���ده ونجاة 
وراقية وعماد وعبد الحفيظ ابناء وبنات وصفي 

عبد الحفيظ حميده 

محمد عبد الكريم مصطفى حميده

دائرة اراضي رام الله

طهــران: الحرس الثــوري يتعهد معاقبة 
"المرتزقة" المســؤولين عن اندالع العنف
طهران - أ ف ب: قال نائب قائد الحرس الثوري اإليراني، أمس: إن إيران ستعاقب بشدة »المرتزقة« 

الذين اعتقلوا إثر موجة أعمال عنف في الشوارع اندلعت بعد ارتفاع حاد في أسعار الوقود.
وتؤكد الجمهورية اإلسالمية أنها استعادت الهدوء، وأعلنت عزمها على تنظيم تظاهرة موالية 

للحكومة إلدانة »المشاغبين« في ساحة انقالب بعد ظهر اليوم.
واندلعت االحتجاجات في جميع أنحاء البالد في 15 تشرين الثاني، بعد أن رفعت السلطات سعر 

البنزين في شكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 في المئة.
هبت متاجر بعد أن تحولت التظاهرات 

ُ
حرقت بنوك ومحطات وقود ون

ُ
وأغلقت الطرق السريعة وأ

إلى العنف وانتشرت في عشرات المدن والبلدات في أنحاء إيران.
وذكرت وكالة فارس، أمس، نقاًل عن مسؤولين في قوات إنفاذ القانون أنه تم اعتقال 180 من قادة 
االحتجاجات التي شهدت إغالق طرق سريعة وإضرام النار في مصارف ومراكز شرطة ونهب متاجر.

وقال نائب قائد الحرس الثوري األدميرال علي فدوي: »بالتأكيد ســـنرد بحســـب الوحشية التي 
ارتكبوهـــا«. وأضاف: في مؤتمر صحافي بطهران: »لقد قبضنا على جميع العمالء والمرتزقة الذين 

قدموا اعترافات صريحة بأنهم كانوا مرتزقة ألميركا والمنافقين وآخرين«.
ويشير المسؤولين اإليرانيون بالمنافقين عادة إلى جماعة »مجاهدي خلق« اإليرانية المعارضة 

التي تعتبرها طهران تنظيمًا »إرهابيًا«.
وذكرت الحكومة أن رفع أســـعار البنزين سيتيح لها دفع مبالغ مالية للمحتاجين في إيران التي 
يعانـــي فيها الكثيرون من صعوبة العيش منذ أعادت واشـــنطن فـــرض عقوبات على طهران بعد 

االنسحاب من االتفاق النووي في أيار الماضي.
وأكـــد فدوي: »لقد قبضنا عليهم جميعًا، وإن شـــاء الله فإن القضاء ســـيحكم عليهم بأقســـى 
العقوبات«. وكان يتحدث في تجمع لعضوات الباســـيج، الميليشـــيا اإلسالمية الموالية للمؤسسة 

الحاكمة في طهران.
والجمعـــة، أعلنت قيادة الباســـيج أن االضطرابات الناجمة عن ارتفاع أســـعار الوقود ترقى إلى 

»حرب عالمية« ضد طهران تم إحباطها، وحملت مسؤوليتها لواشنطن والرياض وإسرائيل.
وقال اللواء ســـاالر أبنوش، نائب رئيس ميليشيا الباسيج: »لقد تم شن حرب عالمية ضد النظام 

والثورة ولحسن الحظ ماتت تلك الحرب في مهدها«.
ونقلت وكالة األنباء )إســـنا( شبه الرسمية عن أبنوش قوله: إن االستجوابات كشفت أن »تحالف 

الشر« المكون من »الصهاينة وأميركا والسعودية« كان وراء »الفتنة«.

مسؤولون أميركيون هاجمهم الرئيس ترامب  
ألنهم شهدوا ضده، ال يزالون في إدارته

واشـــنطن - أ ف ب: تســـببت الفضيحـــة 
التـــي تحيـــط بالرئيس األميركـــي دونالد 
ترامب بمأزق محرج وغير مســـبوق، إذ على 
الدبلوماســـيين وموظفين في مجال األمن 
القومـــي مواصلة عملهم بعـــد تعّرضهم 
للهجـــوم من ســـيد البيت األبيـــض، أعلى 

مسؤول عنهم.
وتعّرض خبير البيت األبيض في الشأن 
األوكراني اللفتنانت كولونيل ألكســـندر 
فيندمان لهجوم عبـــر اإلنترنت من قبل 
الجهة نفسها التي توظفه، بينما شكك 
حلفاء الرئيس بأسلوب عدائي في إمكان 
الوثوق بالقائم بأعمال السفير األميركي 
فـــي كييف بيـــل تايلـــور علـــى الهواء 

مباشرة.
ـــه، عاد هذان الشـــاهدان 

ّ
وبعد ذلك كل

الرئيســـيان في التحقيـــق المرتبط بعزل 
ترامب وغيرهما لممارسة عملهما.

وال يـــزال فيندمان، الخبيـــر في مجلس 
األمن القومـــي الذي ذكر أنه قـــال لوالده 
الالجـــئ الســـوفياتي: إنـــه ال شـــيء لديه 
ليخشاه عبر قول الحقيقة... في منصبه في 
البيت األبيض، الذي نقل حســـابه الرسمي 
على تويتر عن مديره تشـــكيكه في مدى 

قدرته على التمييز.
مات 

ّ
وبينما اضطر فيندمان لتحّمل تهك

عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي تتعلق 
د الجيش األميركي 

ّ
بأصوله األوكرانيـــة، أك

أنه يقـــّدم الدعـــم الالزم لضمـــان حماية 
العســـكري السابق الذي شـــارك في حرب 

العراق.
أما تايلور فرســـم صـــورة تؤكد التهمة 
األساسية بأن ترامب حاول لي ذراع الرئيس 
األوكراني فولوديمير زيلينســـكي إلجباره 
علـــى اإلعالن عن تحقيق بشـــأن منافســـه 

األبرز في انتخابات 2020 جو بايدن.
ولـــم يتردد جيم جوردان، النائب المؤيد 
بشدة لترامب، عن االستهزاء بالدبلوماسي، 
مؤكدًا أنه "ال يمكنه تصديق" أن تايلور هو 

"أبرز شاهد" بالنسبة للديمقراطيين.
وبعد ذلك، عـــاد تايلور لتمثيل الواليات 

المتحدة في أوكرانيا.
وأصدر بيانًا أشاد فيه باإلفراج عن ثالث 
ســـفن كانت محتجزة لدى روســـيا، قائاًل: 
ئ الرئيس زيلينسكي وفريقه المعني 

ّ
"أهن

بالسياسة الخارجية بإنجازاتهم األخيرة".
بـــدوره، عاد ســـفير الواليـــات المتحدة 
لـــدى االتحاد األوروبي غوردون ســـوندالند 
إلى بروكســـل بعد ســـاعات من إفادته بأن 
ترامب أمر بتأجيل عقد قمة مع زيلينسكي 

للضغط عليه لإلعالن عن التحقيق.
وقال دبلوماســـي أجنبي في واشـــنطن: 
ـــرت بشـــكل ملحوظ على 

ّ
إن الفضيحـــة أث

التعامالت مع أوكرانيا، المنخرطة في نزاع 
ضد مقاتليـــن انفصالييـــن مدعومين من 

روسيا في شرق البالد.
وأشـــار المصدر إلى أنـــه "ال يوجد حاليًا 
محاور أميركي" بشأن أوكرانيا بعد استقالة 
مندوب واشـــنطن كورت فولكـــر واإلهانة 

العلنية التي تعّرض لها تايلور.
وفي هـــذا الصدد، تســـاءل المســـؤول 
الســـابق فـــي وزارة الخارجيـــة والوكالـــة 
الذي تخصص  الدولية  للتنمية  األميركية 
فـــي الشـــأن األوكراني جوناثـــان كاتز عن 
الطريقة التي ستنتهجها كييف لتحديد 
من تثق به، خصوصًا بعدما قال شهود: إن 
م مســـؤولية تحديد السياسات 

ّ
ترامب سل

لمحاميه الخاص رودي جولياني.

وقال كاتـــز، الخبير حاليًا لـــدى صندوق 
مارشـــال األلماني في الواليـــات المتحدة، 
عـــن المســـؤولين الذين وجدوا أنفســـهم 
منخرطين في الفضيحة: إنها "تقّوض بكل 
تأكيد قدرتهم علـــى مواصلة مهام األمن 

القومي بشكل طبيعي".
وأشار إلى أن مهاجمة الرئيس األميركي 
للموظفيـــن الدبلوماســـيين أو الحكوميين 
الذيـــن عادة ما يحصلون على دعم الحزبين 

هو أمر غير مسبوق.
وأضـــاف كاتز: "أنـــا متأكد مئـــة بالمئة 
بـــأن أيًا من هـــؤالء األشـــخاص الذين أدلوا 
بشـــهاداتهم ما كان ليفكـــر قبل عام بأنه 

سيكون في هذا الموقف".
وتابع: "عندما تشـــعر بأنك تقوم بأفضل 
وظيفة ممكنة من أجـــل الواليات المتحدة 
ويكـــون لديك رئيس يتصـــرف من منطلق 
مصالحـــه الخاصـــة وال يقّوضـــك فحســـب 
ر في 

ّ
بل يغتالك سياســـيًا، فان ذلـــك يؤث

شـــكل كبير على مسيرات هؤالء األشخاص 
المهنية وحياتهم وعائالتهم".

بخـــالف معظم الديمقراطيـــات الغربية، 
يختـــار الرئيـــس بموجب نظـــام الواليات 
المتحدة جميع السفراء، ما يعني تغييرات 
واسعة ووجود فجوات تستمر لوقت طويل 

بعد كل تغّير في اإلدارة األميركية.
وعلى وقـــع فضيحة أوكرانيـــا، تعّهدت 
لالنتخابـــات  الديمقراطيـــة  المرشـــحة 
الرئاســـية إليزابيـــث وارن منـــح أولويـــة 
خذوا من 

ّ
ات الدبلوماســـيين الذين  لتعيين 

األمر مهنة وإلغاء الممارســـة الشائعة في 
أوســـاط الحزبيـــن بتعييـــن المانحين في 

أفضل المناصب.
وقالـــت: "يجـــب إنهـــاء ممارســـة بيـــع 
الدبلوماسية األميركية في مزاد علني لمن 

يدفع أعلى سعر".
الذيـــن تعّرضوا  الدبلوماســـيون  وحظي 
للهجـــوم بتضامـــن صامت مـــن زمالئهم 
مـــن  العديـــد  فشـــارك  الخارجيـــة.  فـــي 
الدبلوماســـيين على صفحاتهـــم الخاصة 
في وســـائل التواصل االجتماعي شـــهادة 
مـــاري يوفانوفيتش، التـــي أقالها ترامب 
من منصبها كســـفيرة لدى أوكرانيا، بينما 
وصفهـــا خـــالل مكالمـــة مع زيلينســـكي 

بـ"الخبر السيئ".
وأشـــارت يوفانوفيتش، التـــي هاجمها 
ترامب مباشـــرة عبر تويتـــر بينما كانت ال 
تـــزال تدلي بشـــهادتها، إلـــى تضحيات 
الدبلوماســـيين وبينهـــا احتجـــاز موظفي 
الســـفارة األميركية في طهـــران لمدة 444 

يومًا بعد اقتحام المقر عام 1979.
وتطرقـــت كذلـــك إلـــى مقتـــل أربعـــة 
أميركيين بينهم ســـفير في بنغازي بليبيا 
التي  الغامضـــة  الصوتيـــة"  و"الهجمـــات 
تعّرض لها دبلوماسيون أميركيون في كل 

من كوبا والصين.
وقالـــت: "أعتبر نفســـي محظوظة كوني 
مســـؤولة فـــي الخارجيـــة ولقدرتـــي على 
المســـاهمة فـــي أفضل ما يمكـــن ألميركا 
تقديمه ولخدمتي الشـــعب األميركي على 

مدى األعوام الـ33 الماضية".
انتهائها من اإلدالء بشـــهادتها،  ولدى 
حظيـــت يوفانوفيتش بتصفيـــق حار مّمن 

حضروا جلسة االستماع العلنية.

رئيسة بوليفيا تصدر قانون تنظيم 
انتخابات رئاسية وتشريعية

الباز - أ ف ب: أصدرت الرئيســـة المؤقتة لبوليفيا جانيـــن أنييز، أمس، قانون الدعوة النتخابات 
رئاسية وتشريعية من دون مشاركة الرئيس السابق إيفو موراليس، ويهدف االقتراعان الستعادة 

ف 32 قتياًل خالل شهر.
ّ
السلم في هذا البلد األميركي الجنوبي الذي شهد عنفًا خل

وقالت أنييز بعد توقيع مشروع القانون بقصر الحكومة في الباز خالل حفل نقله التلفزيون البوليفي: 
»تلقينا تفويضًا لتنظيم انتخابات نظيفة وعادلة وشفافة. نحن نضمن لكم أننا سنحقق ذلك«.

ويلغي نص القانون الذي كان أقره البرلمان بغرفتيه، أول من أمس، االنتخابات الرئاســـية التي نظمت 
في 20 تشرين األول، وأعلن موراليس فوزه فيها، ما أثار غضب المعارضة التي نددت بـ »تزوير« االقتراع.

واستقال موراليس الذي كان يطمح إلى والية رابعة، ويقيم حاليًا في المنفى بالمكسيك.
وتتمثل الخطوة التالية في تعيين البرلمان أعضاء المحكمة العليا االنتخابية السبعة. وتتولى 
المحكمة تحديد تاريخ االنتخابات. وبعد االنتخابات الرئاسية األخيرة المثيرة للجدل، تم توقيف 

العديد من أعضاء المحكمة العليا االنتخابية بسبب »مخالفات« أثناء االقتراع.
ويقول اليســـاري موراليس: إنه كان ضحية »انقالب« ويندد بـ »ديكتاتورية« أنييز من منفاه في 
المكســـيك. ومنذ تنحيه في العاشر من تشرين الثاني يتظاهر آالف من أنصاره خصوصًا في الباز 

العاصمة اإلدارية للبالد وقرب معقله كوشابامبا )وسط(.
وقتل 32 شخصًا على األقل في أعمال عنف شهدتها بوليفيا منذ 20 تشرين األول.


