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اخلميس 2011/6/2

القواسمي يصادق على موازنة
بلدية بيرزيت للعام الجاري
رام الل���ه " -األيـام" :صادق وزير الحكم المحلي د .خالد فهد القواس���مي ،أمس ،على
موازن���ة بلدية بيرزيت ،ش���مال رام الله ،للعام  ،2011بم���ا تضمنته من خطط تنفيذية
للخط���ة المتكاملة للتنمية المجتمعية ،التي تم إعدادها مؤخرًا ،بمش���اركة فاعلة من
المجتم���ع المحلي في البلدة ،وبدعم من الوكال���ة األميركية للتنمية الدولية ،من خالل
برنامج "تواصل" الذي تنفذه مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية (.)CHF
وأش���ارت البلدية إلى أنها المرة األولى التي يتم فيه���ا إعداد الموازنة باالعتماد على
منهجي���ة تش���اركية تتيح المجال أمام المجتم���ع المحلي ليق���رر احتياجاته وأولوياته
التنموية ،لتحقيق رؤيته المستقبلية المشتركة للبلدة .وأوضحت أن تقديرات الموازنة
اإلنمائية للعام  2011بلغت حوالي  5.8مليون ش���يكل ،تركزت على إعادة تأهيل وتطوير
شبكة الطرق الداخلية ،وأن المصادقة تضمنت اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية
وتس���كين الموظفين وفقًا لهذا الهيكل ،إضافة إلى مش���روع تعزيز البناء المؤسس���ي
للبلدي���ة لتمكينها من الحصول على تصنيف ( )Bوفقًا لمعايير صندوق تطوير وإقراض
البلديات ،وبما يشمل تعيين مدقق حسابات خارجي ،مبينة أنها تعاقدت مع شركة طالل
أبو غزالة للتدقيق على البيانات المالية للسنة المنتهية في .2010/12/31

اجتماع في بلدية رام الله يبحث
التحضيرات للمخيم البيئي الثالث
رام الله " -األيـام" :عق���دت بلدية رام الله ،أمس ،االجتماع التحضيري الثاني للمخيم
البيئ���ي الصيفي الثالث للعام الجاري ،الذي يس���تهدف  100طال���ب وطالبة من الفئة
العمرية  12 -11عامًا ،والذين ش���اركوا في مس���ابقة المس���رحية البيئية التي نظمتها
البلدي���ة العام الجاري ،وس���ينفذ المخيم في حديقة العائلة التابع���ة للبلدية بين 20
حزي���ران و 11تموز .وحضر االجتماع وليد الهودلي م���ن مصلحة مياه رام الله والقدس،
وابتس���ام الوزني من س���لطة الطاقة ،وأمل قويدر من اإلغاثة الزراعي���ة ،ومنار نزال من
معهد المياه الفلس���طيني للتدريب/مجموعة الهيدرولوجين ،وهويدة نفل من مجلس
الخدمات المش���ترك للنفايات الصلبة ،وآن دحدح من مؤسس���ة الحق في اللعب ،وبهاء
صواحة من مديرية صحة رام الله ،وربحية أحمد جودة من مركز جبل النجمة ،بمش���اركة
عدنان فرمند رئيس لجنة الصح���ة والبيئة في بلدية رام الله ,وم.ملفينا الجمل ،وصقر
حناتشة ،وإيمان عبيد ،وإبراهيم عوايصة من البلدية.
وبين���ت البلدي���ة أن المخيم البيئ���ي يأتي ضم���ن احتفاليتها بيوم البيئ���ة العالمي،
بالتعاون مع عدة مؤسس���ات مختصة وذات عالقة .وأنه يهدف إلى رفع وعي الطلبة تجاه
القضايا البيئي���ة العالمية كتآكل طبقة األوزون ،واالحتب���اس الحراري ،وظاهرة التصحر،
وتعزي���ز روح العم���ل التطوعي لدى المش���اركين ،وتعريفهم بالبني���ة التحتية البيئية
الخاص���ة ببلدية رام الله من مكب المدينة إلى محط���ة تنقية المياه العادمة ،إضافة إلى
تعريفهم بمرافق البلدية األخرى .وأوضحت :أنه س���يتم تعريف المشاركين بالمخلفات
الملوث���ة للبيئة الناتجة عن المصانع ،وبمب���ادئ إدارة النفايات الصلبة وتدوير النفايات
العضوية والورق ،وأن البلدية ستزود المشاركين بإرشادات حول ترشيد استهالك المياه
والطاقة الكهربائية ،وس���ترفع وعيهم حول اآلثار الصحية السلبية الناتجة عن اإلضافات
الكيماوي���ة لألغذي���ة ،واألخطار الت���ي تهدد التن���وع الحيوي الفلس���طيني ،إضافة إلى
التعريف بإجراءات الس�ل�امة واإلخالء عند الطوارئ وتطوير مهارات المشاركين الزراعية
وتعزيز أهمية الحفاظ على األشجار ،وتطوير مهاراتهم الدرامية ،والرقص الفلكلوري.

الخليل :ورشة تبحث اآلثار النفسية
النتهاكات االحتالل في البلدة القديمة
الخلي���ل " -األيام" :نظم مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع مركز العمل
النس���وي في البلدة القديم���ة من الخليل ،أمس ،ورش���ة عمل حول س���بل التقليل من
اآلثار النفس���ية المترتبة على االنتهاكات التي يمارسها االحتالل والمستوطنون ضد
المواطنين ،وذلك بمشاركة حشد من االهالي المقيمين في المنطقة.
وش���ملت الورش���ة التي نظمت ضمن برنامج التوعية المجتمعية الذي ينفذة "مركز
ع�ل�اج وتأهيل ضحاي���ا التعذيب" في مجال الوقاية من األمراض النفس���ية ،مناقش���ة
قضايا متنوعة متصلة بالصحة النفس���ية وحقوق االنس���ان في البلدة القديمة ،حيث
توزع المشاركون والمش���اركات في  3مجموعات أدارها كل من :االخصائية مريم برقان
وبالل المالح وحسام ش���عفوط .وأوضح المركز أن النقاشات في الجلسات انتهت بعدد
من التوصيات ،بينها :تكوين لجنة لمتابعة ملفات واحتياجات البلدة القديمة وتفعيل
المتابع���ة اإلعالمي���ة لرصد انتهاكات حقوق اإلنس���ان ،وتوعي���ة المواطنين بتقنيات
التعامل مع الظروف الصعبة التي يعيشونها ،وتنظيم ورشات عمل تفريقية لألطفال
وزيادة التنس���يق بين المؤسس���ات لتعزيز صمود المواطني���ن ،والتعاون مع المدارس
للتخفيف من الضغط النفسي الذي يعانية الطلبة ،وتفعيل دور المرشدين التربويين،
ودم���ج اكبر عدد من األطفال ف���ي المخيمات الصيفية ،وتطوير مه���ارات عند األطفال
لتجنب المشاكل النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم

"وزارة االتصاالت" نظمت ورشة عمل حوله في رام الله

ّ
إطار التبادل البيني "زنار"  ...خطوة
أولى نحو حكومة إلكترونية فلسطينية
كتب يوسف الشايب:
نظمت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،أمس ،ورش���ة عمل حول
إطار التب���ادل البيني الفلس���طيني
ّ
(زن���ار) بحضور ممثلين ع���ن وزارات
ومؤسسات حكومية وأهلية وخاصة،
في متنزه بلدية البيرة.
ّ
وزنار ،هو نتيجة عمل س����ت وزارات
ومؤسس����ات حكومي����ة ه����ي :وزارة
االتصاالت وتكنولوجي����ا المعلومات،
ووزارة الداخلية ،ووزارة المالية ،ووزارة
االقتص����اد الوطن����ي ،وس����لطة النقد،
وجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني،
وهو عب����ارة ع����ن مجموعة م����ن األطر
والمواصفات والمقاييس ،التي تحكم
عمليات تبادل البيانات الكترونيًا بين
المؤسسات الحكومية ،لضمان تبادل
س����ليم ومتفق علي����ه للبيانات ،حيث
ّ
(عدسة" :وفا")
							
أبو دقة يتحدث خالل ورشة العمل.
يوفر "زنار" البنية التحتية المناس����بة
لتصميم وبناء خدمات الحكومة االلكترونية بش����كل كمنهجي���ة عمل ،ولي���س كعمل اس���تثنائي ،لكن يح���وي معلومات عن كل الخدمات ،وقواعد البيانات
عبر أس���س مفهومة للتخاطب فيم���ا بيننا كوزارات الموجودة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية.
سليم وفعال وقابل للتوسع والتطور.
ّ
وت���م في الورش���ة عرض إط���ار التب���ادل البيني ومؤسسات حكومية ،وهذا هو "زنار" الذي هو عبارة
ويق���ول جرار :حتى نعالج كل هذه األمور ،وننش���ئ
ّ
الفلسطيني (زنار) ،والحديث عن ماهيته ،وأهميته ،عن قواعد ومقاييس ومواصفات محددة تتناس���ب توافقًا ف���ي فهم البيان���ات االلكتروني���ة المتبادلة
ومب���ررات وجوده ،وكيفية بنائه واالس���تفادة منه ،وأوضاعنا في فلسطين ،على ضرورة أال نغفل أهمية بي���ن مزودي الخدمات ومس���تهلكيها م���ن الهيئات
وم���ا تم إنج���ازه لغاية اآلن في ه���ذا اإلطار ،إضافة برنامج ضم���ان "أمن المعلومات" ،مش���ددًا على دور والوزارات المختلفة ،نحتاج باألس���اس إلى إطار عمل
ّ
ّ
إل���ى عرض عملي يوض���ح كيفية اس���تخدام "زنار" الوزارات الش���ريكة ،وغيرها ،ما من شأنه أن يضمن ندع���وه "إطار التب���ادل البيني الفلس���طيني" (زنار)،
عملي���ًا للحضور من ممثلي الوزارات ،والمؤسس���ات حالة من ش���فافية العمل ،ومكافحة الفساد ،إضافة ويتكون من خمس���ة أجزاء مختلف���ة ومترابطة في آن
إلى تس���هيل األمور على المواطنين ،مش���ددة على هي :خادم (سيرفر) األنطولوجيا ،ويحوي وصفًا دقيقًا
الشريكة ،وغيرها.
وانطلق���ت الورش���ة بكلم���ة لوزي���ر االتص���االت ض���رورة أن يكون تبادل المعلوم���ات داخليًا ،وليس للبيان���ات االلكترونية المتبادلة في خدمات الحكومة
وتكنولوجيا المعلومات ،د .مش���هور أبو دقة ،شدد عبر "سيرفرات" في الخارج ،ما من شأنه ضمان "األمن االلكترونية ،وخ���ادم الكينونات ،ويحوي المواصفات
ّ
فيها على أهمية "زنار" كبرنامج يتجه نحو حكومة المعلومات���ي" م���ن جهة ،وتقلي���ص تكلفة نفقات والمقايي���س ،ورم���وز التصنيفات الت���ي تم اإلجماع
الكترونية فلس���طينية ،وقال :هذا البرنامج يسهم االتصاالت على السلطة الوطنية من جهة أخرى.
عليها ،وخ���ادم العناوي���ن ،ويمثل البني���ة التحتية
المؤتمتة لنظام العنونة الفلس���طيني ،وسجل قواعد
في تطوير البنية التحتية ،والمقاييس ،والمعايير،
حول "زنار"
البيان���ات ،ويحوي معلومات عن جميع قواعد البيانات
التي يجب اتباعها في تطوي���ر خدمات الكترونية
ّ
وق���دم جرار ش���رحًا وافيًا حول "زن���ار" والحكومة والسجالت في المؤسس���ات الحكومية الفلسطينية،
للمواطنين ،مس���تعينين بخبرات من داخل وخارج
الحكومة ،خاصة خبرة د .مصطفى جرار ،الذي كان له االلكترونية ،اش���تمل على جوان���ب عملية ونظرية ،وسجل الخدمات ،ويحوي معلومات عن جميع الخدمات
ّ
دور في اإلشراف على برامج الحكومات االلكترونية مش���يرًا إلى أن "زنار" عبارة ع���ن مجموعة من األطر المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية الفلسطينية.
في عديد من دول العالم ،واليوم هو أستاذ محاضر والمواصفات والمقاييس التي تحكم عمليات تبادل
"زنار"  ...ضرورة ملحة
ف���ي جامعة بيرزيت ،وفريق العم���ل المرافق له من البيان���ات الكتروني���ًا بين المؤسس���ات الحكومية،
وقدم كل م���ن أمجد حرب ،وبدر نوف���ل من وزارة
مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الجديدة ،لضمان تبادل س���ليم ومتفق عليه للبيانات ،فيوفر
مس���تفيدون من التجارب الدولية في هذا المجال ،البني���ة التحتية المناس���بة لتصميم وبناء خدمات الداخلية ،وأنطون دعيق ،وبالل فراج ،وعمر مسلماني
وخاصة التجربة األس���تونية الرائ���دة ،بعد توقيع الحكومة االلكترونية بش���كل س���ليم وفعال وقابل م���ن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وبالل
اتفاقية مع الحكومة االستونية ،التي تعد من أكثر للتوسع والتطور ،فحتى تتمكن األنظمة المؤتمتة كامل من وزارة االقتصاد الوطني ،وسليمان عمارنة
ّ
دول العالم تقدمًا في مجال الحكومات االلكترونية .في الهيئات وال���وزارات الحكومي���ة المختلفة من من وزارة المالية ،أوراق عم���ل حول مكونات "زنار"،
وأضاف أبو دقة :عملن���ا بخطوات هادئة وعملية ،تب���ادل البيانات االلكترونية فيم���ا بينها ،يجب أن تحدث���وا عبرها ع���ن عديد التفاصي���ل حولها ،أكد
وبعيدًا ع���ن الصخب ،ووفق منهجي���ة عمل تقنية يكون هن���اك توافق وفهم لألج���زاء المختلفة في د .مصطف���ى ج���رار ،أن "الحكوم���ة االلكترونية في
فلس���طين ليس���ت ترفًا ،بل ضرورة ملح���ة ،خاصة
متخصص���ة نحو حكومة الكترونية تضبط ما يمكن البيانات االلكترونية المتبادلة.
وفي عبارة أخرى ،كم���ا يضيف جرار :لكي تتمكن بسبب انتشار الحواجز العسكرية اإلسرائيلية ،وما
تقديمه من خدم���ات الكترونية للمواطنين ،بحيث
نعم���ل وفق معايير ومواصف���ات محددة للتخاطب األنظمة المؤتمتة في الهيئات والوزارات الحكومية تخلفه وجدار الفص���ل العنصري من عرقلة لتحرك
من تزويد واس���تهالك بيانات عبر خدمات الحكومة المواطنين بشكل طبيعي ،إضافة إلى كون  %70من
االلكتروني بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.
االلكتروني���ة ،يج���ب أن تتفق الجه���ات المختلفة الفلس���طينيين هم من الالجئين والمغتربين خارج
(المزودة والمستهلكة للخدمات) على بنية البيانات الوطن ،إضافة إلى ما توف���ره الحكومة االلكترونية
دور تنسيقي لوزارة االتصاالت
وأكد أبو دق���ة :دورنا في الوزارة تنس���يقي ليس االلكتروني���ة المتبادل���ة ،والتس���ميات المختلفة ،من تس���هيل ف���ي الخدمات المقدم���ة للمواطنين،
أكث���ر ،بمعنى أنن���ا ال نتدخل في قواع���د البيانات والمعن���ى الدالل���ي للبيانات ،ورم���وز التصنيفات ،بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية ،وضمان فاعلية
الخاصة بكل وزارة ،أو مؤسسة حكومية ،والتي برأيي والمقايي���س المختلف���ة ،والقي���ود والقواني���ن وش���فافية أفضل في تقدي���م الخدم���ات ،إضافة
عليه���ا أن تتنافس فيما بينها على تقديم خدمات المختلف���ة التي تحكم ه���ذه البيانات ،وذلك حتى إلى ما تحققه م���ن جوانب إيجابي���ة على الصعيد
"س���هلة" للمواطنين ،وهذه الس���هولة في تقديم تشكل الجهات الحكومية المختلفة بما تقدمه من االقتصادي ،من حيث توفير المصروفات الحكومية
الخدم���ات تأتي عبر اتب���اع الخدم���ات االلكترونية خدمات ،عبر قواعد البيانات هذه مستودعًا مركزيًا بشكل واضح".
بسم الله الرحمن الرحيم
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سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي جنين

سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي جنين

سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي

رقم المعاملة2011/3839:
التاريخ2011/6/1 :

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين

يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة شادي سامي عبد العزيز شالخ من بلدة كفرراعي
بصفته الوكيل
بموجب الوكالة الدورية رقم ( )406/2011/3768الصادره عن عدل جنين بتاريخ 2011/4/24
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم/3839ج2011/على قطعة االرض رقم  8من الحوض  13من
اراضي كفرراعي .
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة ايام من
تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة  :شادي سامي عبد العزيز شالخ
 :خالد محمد قاسم رحال
اسم الموكل (المالك )
طارق محمد قاسم رحال
صالح محمد قاسم رحال
زهرية محمد قاسم رحال
عدد الحصص المباعة :المشار اليها الدورية
مدير دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي
االداره العامه لتسجيل االراضي
رقم االمعامله/751 :ج2011/
التاريخ2011/06/01 :

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي طولكرم

يعلن للعموم أنه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي طولكرم  :السيد /محمد اسعد قاسم سعاده
وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكاله الدوريه رقم سجل  960ص  2010/6والصادره عن
سفارة دولة فلسطين في عمان-االردن بتاريخ  2010/05/19وامعطوفه على الخاصه رقم
 2010/4626عدل طولكرم .
وذلك بمعاملة بيع على القطعه رقم  3من حوض رقم  8176من اراضي طولكرم .
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تسجيل اراضي طولكرم خالل فترة
عشر ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعامله حسب االصول
ووفقا للقانون .
اسم الوكيل
			
اسم الموكل(المالك)
دينا والنا وايمن ومامون اوالد وبنات عماد الدين الوكيل الدوري  :محمد اسعد قاسم سعاده
اسعد سعاده وفيروز اسعد قاسم سعاده .
دائرة تسجيل اراضي طولكرم

تنويه
سقط سهوا في اعالنات اراضي جنين بتاريخ  2011/4/25في المعامله رقم
2011/2808
اسم الوكل المالك  :اسراء محمد حسين زكارنه

تنويه

سقط سهوًا في جريدة االيام يوم الثالثاء بتاريخ  2011/05/31في العدد ( )5525في اعالن
صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس بخصوص معاملة بيع تحمل الرقم /2210ج 2011/تاريخ
 2011/05/26وذكر بها اسم الموكل (خيريه محمد حسن يوسف)خطأ والصحيح انه (خيريه
محمد حسين يوسف)لذلك اقتضي التنويه،،،

رقم المعاملة2011/3833:
التاريخ2011/6/1 :

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين

يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة نداء علي احمد صالح من بلدة كفردان بصفته
الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم ( )407/2011/4963الصادره عن عدل جنين بتاريخ
2011/5/13
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم/3833ج2011/على قطعة االرض رقم  9من الحوض  21من اراضي قباطية .
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة ايام من
تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة  :نداء علي احمد صالح
 :اسعد محمد احمد كعبية
اسم الموكل (المالك )
محمد مجدي حسين زكارنه
عدد الحصص المباعة :بموجب الوكالة الدورية
مدير دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي
االداره العامه لتسجيل االراضي
رقم االمعامله/748 :ج2011/
التاريخ2011/06/01 :

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي طولكرم  :السيدة /ياسمين حسن محمد بدران
وذلك بصفتها وكيال دوريا بموجب الوكاله الدوريه رقم  2010/6731والصادره عن كاتب عدل
طولكرم بتاريخ  2010/10/20والمعطوفه على الخاصه رقم  2010/4626عدل طولكرم .
وذلك بمعاملة بيع على القطعه رقم  3من حوض رقم  8176من اراضي طولكرم .
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تسجيل اراضي طولكرم خالل فترة
عشر ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعامله حسب االصول
ووفقا للقانون .
		
اسم الموكل(المالك)
محمد وعمر ونهاية ورجاء اوالد وبنات اسعد
قاسم سعاده وشهناز اسعد قاسم تايه
ووفاء اسعد قاسم جالد وسهاد اسعد قاسم
مصطفى وامال اسعد قاسم شواهنه وفادية
اسعد قاسم صدوق
الوكيل الخاص :محمد اسعد قاسم سعاده

اسم الوكيل
الوكيل الدوري  :ياسمين حسن محمد بدران

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

تنويه
سقط سهوًا في جريدة االيام يوم االربعاء بتاريخ  2011/06/01في العدد
( )5526في اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس بخصوص معاملة
بيع تحمل الرقم /2010ج 2011/تاريخ  2011/05/16وذكر بها رقم الوكالة
الصادرة من طوكيو ( )13/A/08خطأ والصحيح انه ( )08/A/13ولم يذكر سهوًا
ً
ان الوكيل جميل وكيال للموكلين (مؤيد ومنار وزينب وايناس وجنان وفراس)
لذلك اقتضي التنويه ،،،

الرقم/31 :ق2011/
التاريخ2011/5/31:
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم
السيد/ة :ابراهيم فؤاد عارف حميدي بصفته وكيال بموجب الوكالة العامة
رقم  2006/3726تاريخ  2006/8/2الصادرة عن الديوان العمومي للتوثيق/الجزائر
وبوكالتي الخاصة رقم ( )#40316095صادرة عن بعثة منظمة التحرير /واشنطن
وبوكالتي الخاصة رقم ( )7183صادرة عن القنصلية العامة لفلسطين في دبي
والعامة رقم ( )4390جلد  11الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري /الكويت
وذلك لفتح معاملة بيع على الصفحة رقم  6سجل رقم 18
من أراضي طولكرم
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول و وفقا للقانون.
اسم الوكيل
			
اسم الموكل
إبراهيم فؤاد عارف حميدي
		
سالمة صدقي إبراهيم حسان
		
ليلى صدقي إبراهيم حسان
		
سلمى صدقي إبراهيم حسان
إبراهيم صدقي إبراهيم حسان		
		
رماح صدقي إبراهيم حسان
صبحيه محمد علي حسان
دائرة تسجيل أراضي طولكرم
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رام الله :توقيع اتفاقية لتعزيز
النزاهة والشفافية في قطاع األمن
رام الل���ه " -األيـام" :وق���ع ديوان الرقابة المالي���ة واإلدارية مع مرك���ز جنيف للرقابة
الديمقراطية على القوات المس���لحة ،أمس ،اتفاقية تعاون مشترك ،تهدف إلى تعزيز
مبدأي النزاهة والش���فافية في قطاع األمن ،من خالل تبادل الخبرات والتعاون في مجال
التدريب والتطوير لموظفي الديوان.
ووقع االتفاقية عن الديوان جمال فوزي أبو بكر القائم بأعمال رئيس الديوان ،ورونالد
فريد رش رئيس مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في فلسطين،
بحضور عدد من العاملين في المؤسستين.
وأشاد أبو بكر بالجهود التي يبذلها رئيس مركز جنيف للمساعدة في تعزيز وترسيخ
مبادئ الحكم الرشيد في قطاع األمن ،من خالل تطوير الحوكمة الرشيدة والشفافة وبناء
القدرات ،مؤكدا ضرورة االس���تفادة واالطالع على الخب���رات اإلقليمية والدولية في هذا
المجال ،واتباع أفضل األساليب المطبقة على المستوى العالمي.
بدوره ،أثنى فريد رش على السياس���ة التي ينتهجها ديوان الرقابة خاصة في مجال
إقامة العالقات مع الجه���ات المختصة في العمل الرقابي ،ومنها مركز جنيف ،وقال إن
االتفاقية الموقعة تشكل بداية جيدة للمضي قدما في تطوير األداء الحكومي المتعلق
بالرقاب���ة على قطاع األم���ن ،وتعبر عن المس���ار الصحيح الذي يعزز م���ن رؤية القيادة
الفلسطينية ،خاصة من ناحية جاهزية المؤسسات الوطنية الفلسطينية ،واستعداده
الدائم لإلعالن عن الدولة المستقلة ،وعاصمتها القدس الشرقية في أيلول.

غنام تؤكد ضرورة تنفيذ األنشطة
الهادفة إلى تعزيز دور الشباب
رام الله – "األيام" :أكدت د .ليلى غنام ،خالل لقائها أعضاء حكومة الظل الشبابية ،في
مكتب المحافظة ،أمس" ،ضرورة توحيد الجهود الشبابية بهدف إعالء حقوقهم وتعزيز
دورهم بطريقة سليمة والوصول إلى تطلعاتهم وآمالهم".
وبينت ان "أمام الش���باب عقب���ات يجب أال يقفوا عندها بل عليه���م تخطيها بالعمل
البن���اء ،من خالل تنفيذ األنش���طة الوطني���ة الهادفة إلى تعزيز دوره���م في المجتمع
المحلي".
وأوضحت غنام "ضرورة أن تكون أفكار الش���باب ركيزة لبناء مجتمع متماس���ك بعيدًا
عن التحفيزات الخارجية التي ال تعنى بالحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني".
وأبدت اس���تعدادها على دع���م فكرة حكومة الظل الش���بابية والتع���اون في تنفيذ
نشاطاتها الوطنية ،مؤكدة ضرورة أن تكون هذه األفكار جديدة وخالقة وهادفة.
من جهته قام رئيس حكومة الظل الش���بابية هش���ام هندي بالتعريف عن الحكومة
ونش���أتها وأهدافها ،موضحًا أن "حكومة الظل أنهت المرحلة األولى من خطتها ،وأنها
اآلن بصدد إنه���اء المرحلة الثانية ،وفي المرحلة القادمة س���تقوم الحكومة والوزارات
بتنفيذ برامجها الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب من اجل الوصول إلى
دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة".
على صعيد متصل التقت حكومة الظل الش���بابية مدير الش���ؤون الشبابية في وزارة
الشباب والرياضة وليد عطاطرة.
وثم���ن عطاطرة "دور الش���باب الفلس���طيني به���دف الوصول إلى دولة فلس���طينية
مستقلة".
بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
رقم المعاملة / 755:ج2011/
التاريخ2011/6/1 :
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم
السيد/ة :حازم نعيم عبد الرحيم خليلية وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم
 2011/3418بتاريخ  2011/5/19الصادرة عن كاتب عدل طولكرم وذلك لفتح معاملة بيع على
القطعة  /القطع رقم  2حوض رقم 8667من أراضي شويكة فمن له اعتراض على ذلك عليه
التقدم باعتراض إلى دائرة تسجيل اراضي طولكرم خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل
اسم الموكل ( المالك )
حازم نعيم عبد الرحيم خليلية:وكيل دوري
نزار خال احمد قب
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة2011/3815:
التاريخ2011/5/31 :
اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة مصطفى خالد مصطفى حمارشه من بلدة يعبد
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم ( )404/2011/144الصادره عن عدل جنين بتاريخ
 2011/1/5وذلك لتقديم معاملة بيع رقم/3815ج2011/على قطعة االرض رقم  86من الحوض
 20057من اراضي جنين.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة ايام من
تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة  :مصطفى خالد مصطفى حمارشه
 :سهيله مصطفى حسن دربي
اسم الموكل (المالك )
عدد الحصص المباعة :بموجب الوكالة الدورية
مدير دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة2008/4686:
التاريخ2011/6/1 :

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين

يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة سميح زياد فتحي اعمور من بلدة يعبد بصفته
الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم ( )383/2008/8605الصادره عن عدل جنين بتاريخ
 2008/9/29وذلك لتقديم معاملة بيع رقم/4686ج2008/على قطعة االرض رقم  23من الحوض
 16من اراضي قباطية .
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة ايام من
تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة  :سميح زياد فتحي اعمور
 :عبد الله عبد الرحمن عبد الله ابو كحيل
اسم الموكل (المالك )
عدد الحصص المباعة:
مدير دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين

