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تنويه
لقد سقط س���هوًا في اإلعالن الصادر بتاريخ 2017/9/27 رقم الوكالة 2017/2798 والصحيح هو 

2017/3473 تصديق وزارة العدل. لذا اقتضى التنويه.

تنويه
س���قط سهوًا في إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس رقم 4141/ج/2017 والمنشور بتاريخ 
2017/10/5 بمعامل���ة بي���ع على القطعة رق���م 234+239 الحوض رقم 11 من اراض���ي بيت ايبا خطأ 
والصحي���ح ه���و رقم القطعة 76 + 134 حوض رقم 13 وقطعة رق���م 59 حوض رقم 14 وقطعة رقم 
28+30+40 حوض رقم 20 وقطعة رقم 52+101+129+133 حوض رقم 21 وقطعة رقم 174+162+16 

حوض رقم 30 وقطعة رقم 59 حوض رقم 42 من أراضي عصيرة الشمالية، لذا اقتضى التنويه.

تنويه
ورد ف���ي اإلعالن الصادر عن دائرة تس���جيل األراضي في طولكرم ف���ي جريدة األيام بتاريخ 
2017/9/12 للمعاملة رقم 1054/ج/2017 بأن الوكالة الدورية رقم 2016/3977 عدل طولكرم 
والصحيح هو 2016/3997 عدل طولكرم كما ورد رقم الوكالة الخاصة رقم 2017/9877 عدل 
رام الل���ه خطأ والصحيح هو 2016/9877 عدل رام الله، كما ورد اس���م والد البائعين س���ناء 

وأسامة وسميرة أبناء يوسف والصحيح أنهم أبناء يونس. لذا اقتضى التنويه.

تنويه
طولكرم � ورد في إعالن دائرة تسجيل أراضي طولكرم في المعاملة رقم 1126/ج/2017 والمعلنة 
بتاريخ 2017/9/27 في جريدة األيام، اس���م وفاء من ضمن أسماء الموكلين البائعين والصحيح 

أنها ليس من ضمن البائعين الموكلين، لذا اقتضى التنويه.

تنويه
 سقط سهوا في اعالن رقم 4132/ج/2017 ان الوكالة العامة رقم 2012/11947 عدل نابلس بتاريخ  

2017/7/29 والصحيح بتاريخ 2012/7/29 لذى اقتضى التنويه 

تنويه
س���قط سهوا في اعالن تسويه باسم س���ليمان عبد الله محمد عبد الرحمن والمنشور يوم 10-5-
2017 م ان رقم الحوض 3  قطعة 16 والصحيح رقم الحوض 3  قطعة 76 لذى اقتضى التنويه

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

شادي ربحي عمر شقير
قلقيلية صوفين بجانب صالة القصر

نعلمكم انه بتاريخ 2017/10/3 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/5405
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. محمد هشام عبد الرحيم عسلية/ جنين
المحكوم عليه/ م: 1. شادي ربحي عمر شقير/ قلقيلية

2� غادي سعيد أحمد قبها/ جنين
إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أس���بوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ 1900 شيكل 
والرس���وم، قيمة شيك عدد 1، لصالح المنفذ محمد هش���ام عبد الرحيم عسلية من جنين وكيلته 
األس���تاذة س���ماح زكارنة، لبيان ردك او اعتراض���ك عليه، وبخالف ذلك س���تضطر دائرة التنفيذ 

لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة تسجيل أراضي رام الله

رقم الملف : 3090/ج/2017

إعالن صادر عن دائرة أراضي رام الله 
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل اراضي رام الله السيد عمر فضل عمر زين الدين، 
وذل���ك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2017/17672 بتاريخ 2017/9/11 
الص���ادرة م���ن كاتب عدل رام الل���ه، والمعطوفة على الوكالة الدوري���ة رقم 2012/19615 
بتاريخ 2012/12/10 الصادرة من كاتب عدل رام الله والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 
2012/18169 بتاري���خ 2012/11/13 الصادرة من كاتب عدل رام الله والوكالة الخاصة رقم 
2012/18012 بتاري���خ 2012/11/8 الصادرة من كاتب عدل رام الله، والس���يد محمد ربحي 
مس���عود جيطان، وذلك بصفت���ه وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاص���ة رقم 4908 بتاريخ 

2017/10/5 تصديق وزارة العدل.
وذل���ك بمعاملة بيع لحصص ف���ي قطعة األرض رقم 404 حوض رقم 6 الجهير من أراضي 

رام الله.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراءات المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل  اسم الموكل )المالك(  

محمد ربحي مسعود جيطان جمال عبد الرحمن يونس الجيطان 
عمر فضل عمر زين الدين عدنان عبد الرحمن يونس الجيطان 
يحيى عبد الرحمن يونس الجيطان  عمر فضل عمر زين الدين

الى المش���تري عبد الصمد فضل عمر زين الدين حامل هوية مقدس���ية رقم 080218902 
بواسطة وكيله الخاص المحامي ياسر حسن زكي ابو شربك

دائرة تسجيل أراضي رام الله

اعالن صادر عن مراقب الشركات

يعل���ن مكتب مراقب الش���ركات بان ش���ركة ش���ريم للمقاوالت 

والتعه���دات العام���ة العادي���ة العامة والمس���جلة في س���جل 

الش���ركات تحت رقم 562134544 قد تقدمت لدينا بطلب تغير 

عنوان الشركة من مقرها الرئيس���ي قلقيلية - خربة راس عطية 

الى قلقيلية - حي شريم قرب تكسي الحسن فمن لديه اعتراض 

او تحفظ مراجعة مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه 
مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2017/8/28
الرقم: 2017/3837

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/3837

إلى المحكوم عليهما: 1. هيثم وليد خليل عفوري/ خلة العامود 2. خالد عبد الله لطفي شخش���ير 
من نابلس وسط البلد.

نعلمك أن المحكوم له: عماد عبد الحميد عبد الرحمن ميمي من رام الله..
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة 5000 شيكل، باإلضافة إلى مبلغ 61 شيكل 
بدل رس���وم تنفيذ حالة ومس���تحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف. لذا يتوجب عليك أنت 
و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم 
السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.

مع االحترام
مأمور التنفيذ
إياد مشهور

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله
رقم الملف : 3084/ج/2017
التاريخ: 2017/10/5

إعالن صادر عن دائرة أراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي رام الله المحامي سميح محمد موسى عبد 
الصمد و/أو عبد الباسط عبد الصمد مجتمعين أو منفردين بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة 

الدورية رقم 2015/7939 عدل رام الله بتاريخ 2015/4/28
وذلك بمعاملة بيع على قطعة األرض رقم 144 من الحوض 2 الظهر من  أراضي سردة.

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 الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

عبد الباسط محمد موسى عبد الصمد عبد الرؤوف ابراهيم سالمة  
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله
رقم الملف : 3083/ج/2017
التاريخ: 2017/10/5

إعالن صادر عن دائرة أراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي رام الله المحامي س���ميح محمد موسى 
عبد الصمد و/أو عبد الباسط عبد الصمد مجتمعين أو منفردين بصفته وكيال دوريا بموجب 

الوكالة الدورية رقم 2015/23518 عدل رام الله بتاريخ 2015/12/20
وذل���ك بمعاملة بيع على قطعة األرض رقم 145 من الحوض رقم 1 الصفحة من أراضي بلدة 

سردة وقطعة رقم 144 من الحوض 2 الظهر من أراضي سردة.
 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(  

عبد الباسط محمد موسى عبد الصمد حلوة ابراهيم سالمة  
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله
رقم الملف : 3076/ج/2017
التاريخ: 2017/10/4

إعالن صادر عن دائرة أراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي رام الله السيد جمال يوسف عيد صرمة 
بصفت���ه الوكيل الخ���اص بموجب الوكال���ة الخاصة رق���م 2017/10960 بتاريخ 2017/6/4 
المعطوفة على الوكالة الدورية رقم 2017/2592 بتاريخ 2017/5/24 تصديق وزارة العدل.

وذلك بمعاملة بيع على قطعة األرض 399 من الحوض 1 الصفحة  من أراضي سردة.
فم���ن 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(  

عبد الباسط عبد الصمد محمد العبد مناور جبر  
عبد الباسط عبد الصمد خضر العبد مناور جبر  
عبد الباسط عبد الصمد نورة العبد مناور جبر  
عبد الباسط عبد الصمد فاطمة العبد مناور جبر  

جمال يوسف عيد صرمة عبد الباسط عبد الصمد  
دائرة تسجيل األراضي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2015/714
التاريخ: 2017/7/5

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية 2015/714

إلى المدعى عليه: عماد عثمان محمد عبد الباس���ط وهو من القدس س���ابقًا ومجهول محل اإلقامة 
حاليًا.

يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم األربعاء 2017/10/8 الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا في القضي���ة الحقوقية المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك المدعي جابر علي اس���ماعيل 
طرده من تفوح، وكيله المحامي عبد الس���الم ارزيقات و/أو س���ليمان الحس���يني والتي موضوعها 

المطالبة بمبلغ وقدره أربعون الف شيكل.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد إو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 
النش���ر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

محكمة صلح الخليل وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
نائب رئيس قلم صلح الخليل مكلف
محمد ابراهيم طميزة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم
الرقم: 2017/586 حقوق صلح طولكرم
التاريخ: 2017/10/5

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية رقم 
2017/586 حقوق صلح طولكرم لتبليغ المدعى عليه بالنشر

إلى المدعى عليه: أيمن محمد حلمي شديد من عالر � طولكرم مجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى عليك الحضور إلى محكمة صلح طولكرم يوم 2017/10/24 الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا للنظر في الدعوى المدنية رقم 2017/586  حق���وق صلح طولكرم والتي أقامها 
عليك المدعي ايمن محمد مكاوي ش���ديد من عالر بواسطة وكيله المحامي محمد محمود 

ومرفق نسخة عن الئحة الدعوى.
وموضوعها: مطالبة بمبلغ 1400 دينار أردني، الف وأربعمائة دينار أردني. 

يمكنك الحضور إلى قلم المحكمة ش���خصيًا أو إرسال وكيل عنكم لالطالع على تفاصيل 
الدعوى وعم���اًل بأحكام المادة رقم 62 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية 
النافذ رقم 2 لس���نة 2001 يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا 

من تاريخ تبلغك بالنشر وبخالف ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مع االحترام

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
رائد زيدان

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2016/444
التاريخ: 2017/9/11

تبليغ بالنشر الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية 2016/444

إلى المدعى عليه: عز الدين عدنان اس���ماعيل الش���يوخي وهو من الخليل � باب الزاوية س���ابقًا 
ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يقتضى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم 2017/10/23 الساعة التاسعة والنصف 
صباح���ًا في القضية الحقوقي���ة المذكورة أعاله والتي أقامتها ض���دك المدعي بالل محمد أحمد 
رزيقات من الخليل وكيله المحامي عبد السالم ارزيقات والتي موضوعها المطالبة بحقوق عمالية 

بقيمة 12 ألف شيكل فقط ال غير.
وعم���اًل بأحكام المادة 20 من قان���ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد إو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوج���ب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاري���خ تبليغك هذا اإلعالن 
بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 

من قلم محكمة صلح الخليل وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
بأمر المحكمة

نائب رئيس قلم مكلف
حقوق محكمة صلح الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل
الرقم: 2017/296
التاريخ: 2017/10/2

تبليغ بالنشر
تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة

في الدعوى المدنية رقم 2017/296

إلى المدعى عليه: مريم فهد فالح طاللقة ـ الخليل ـ بيت أمر.
يقتضى حضورك إلى محكمة بداية الخليل الموقرة في يوم األحد 2017/11/19 الساعة التاسعة 
صباح���ًا في الدعوى المدنية المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك مجلس بلدي بيت امر "بلدية بيت 
امر" بوس���اطة وكيلها المحامي مازن عوض، وموضوعها المطالبة بمبلغ 1285050 ش���يكل مليون 

ومائتان وخمسة وثمانون الف وخمسون شيكل.
وعم���اًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 تم 
تبليغك بالنشر ويتوجب عليك الحضور في الموعد المحدد أو إرسال محام عنك،  ويمكنك استالم 
نس���خة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة بداية الخليل، وكذلك يتوجب عليك تقديم 
الئحة جوابية خالل مدة 15 يومًا من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواس���طة النشر في إحدى الصحف 

المحلية وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مع االحترام

عن/ رئيس قلم محكمة بداية الخليل
فداء عادي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2017/271
التاريخ: 2017/9/17

تبليغ بالنشر الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية 2017/271

إلى المدعى عليه: مصطفى ماجد مصطفى إمام من الخليل وهو من الخليل س���ابقًا ومجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم األحد 2017/10/29 الس���اعة التاس���عة 
والنصف صباحًا في القضية الحقوقي���ة المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك المدعي احمد محمد 
محمود خمايسة وكيله المحامي عبد السالم ارزيقات والتي موضوعها تخلية مأجور بأجرة سنوية 

مقدارها 1000 دينار اردني.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد إو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 
النش���ر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

محكمة صلح الخليل وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح الخليل
نادر الجوالني

دولة فلسطين
سلطة األراضي

رقم المعاملة: 2017/7076
التاريخ: 2017/10/5

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى ه���ذه الدائرة إبراهيم هالل عبد الكريم عبد الكريم من 
اليامون بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )1179/73/2012( الصادرة عن س���فارة 
فلس���طين بعمان بتاري���خ 2012/7/18 وذلك لتقديم معاملة بيع رق���م )2017/7076( على 

قطعة األرض رقم )41( من الحوض )16( من أراضي جبع.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: إبراهيم هالل عبد الكريم عبد الكريم

اسم الموكل »المالك«: دالل محمد صالح نوري+أحمد+خالد+محمد أبناء عايد أحمد ماليشة
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2017/1035 
التاريخ: 2017/7/24

تبليغ ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ بيت لحم في 
القضية التنفيذية رقم 2017/1035 بواسطة النشر

إلى المحكوم عليهم: 1. وليد فايز ابراهيم ش���اهين بيت س���احور � شارع ارارات 2. مصعب سمير 
عبد الزواهري الدوحة � مقابل سوبر ماركت المغربي ومجهولي مكان اإلقامة حاليًا.

أعلمكم أن المحكوم لها وكالة الش���ركة الفلس���طينية لإلقراض والتنمية "فاتن" تقدمت بواسطة 
وكيلتها لتنفيذ كمبياالت بقيمة 1908 دوالر تحمل توقيعكما.

س���جلت في القضية التنفيذية رق���م 2017/1035 بتاريخ 2017/3/22 ل���ذا يتوجب عليكما وفي 
غضون أس���بوعين من تاريخ نش���ر هذا التبليغ الحضور إلى دائرة تنفيذ بيت لحم بيت لحم ودفع 
المبل���غ المطالب ب���ه المذكور أعاله و/أو االطالع على القضية، وبعكس ذلك س���وف تتخذ بحقكما 

اإلجراءات الالزمة قانونًا.
معتصم عمرو
مأمور تنفيذ محكمة بداية بيت لحم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ : 2017/10/1
رقم المعاملة : 992/ج/2017

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة المحامي عنان عبد الرحيم محمود دراغمه   

من بلدة طوب���اس  بصفته الوكيل العام بموجب الوكالة الخاصة  رقم )165/2017/1146( 

الصادرة عن كاتب عدل طوباس بتاريخ 2017/8/3

وذل���ك لتقديم معاملة بيع / رقم992 /ج/2017 على قطعة األرض رقم)87(من الحوض )5( 

م���ن أراضي طوباس  فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إل���ى هذه الدائرة خالل 

مده ال تتجاوز عش���رة أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب 

األصول والقانون .

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عنان عبد الرحيم محمود درا غمة   

اسم الموكل ) المالك (: بسام، بشار، قدري أبناء سعيد محمد ابو حسن  
دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

 دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2008/102 
التاريخ: 2017/9/5

تبليغ ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ بيت لحم في 
القضية التنفيذية رقم 2008/102 بواسطة النشر

إلى المحكوم عليهم: 1. داود محمد موس���ى صالحات بيت لحم � دار صالح 2. مروان موس���ى عبد 
الزير بيت لحم � التعامرة 3. محمد حس���ين عودة الله عودة الله بيت لحم � بجانب دوار الفريديس 

ومجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
أعلمكم أن المحكوم لها وكالة الش���ركة الفلس���طينية لإلقراض والتنمية "فاتن" تقدمت بواسطة 

وكيلتها لتنفيذ كمبياالت بقيمة 406 دوالر تحمل توقيعكم.
سجلت في القضية التنفيذية رقم 2008/101 بتاريخ 2008/2/27 لذا يتوجب عليكم وفي غضون 
أس���بوعين من تاريخ نشر هذا التبليغ الحضور إلى دائرة تنفيذ بيت لحم ودفع المبلغ المطالب به 
المذكور أعاله و/أو االطالع على القضية، وبعكس ذلك سوف تتخذ بحقكم اإلجراءات الالزمة قانونًا.
معتصم عمرو
مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

الرقم: 1629/33/7/5/3
التاريخ: 2017/10/5

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس

بشأن إيداع مشروع هيكلي لغايات مشروع استثماري واقتطاع مباني عامة 
وتنظيم شوارع في نصف جبيل

رقم المشروع ت2017/20
تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس في جلس���تها رقم 2017/29 بتاريخ 2017/10/5 عن 
إيداع مش���روع هيكلي لغايات مشروع اس���تثماري واقتطاع مباني عامة وتنظيم شوارع في 
القطع���ة رق���م 1 حوض 5 من اراضي نصف جبيل وتنظيم ش���ارع يمر بالقطع 37 من حوض 
15 بي���ت امري���ن 40، 36، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 9، 8، 7، 19/10، 19/9، 19/8، 19/1، م���ن 
حوض رقم 20 من أراضي بيت امرين لالعتراضات وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة 
في مقر مجلس قروي بيت امرين ومجلس قروي نصف جبيل ومقر لجنة ش���مال غرب نابلس 
وفي مقر مديرية الحكم المحلي محافظة نابلس، وذلك اس���تنادا للمادة )20، 21( من قانون 
تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966. ويجوز ألي شخص وألي سلطة أو مؤسسة 
رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المشروع 
معنونة إلى رئي���س اللجنة اإلقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني في نابلس خالل ثالثين 
يومًا من تاريخ إعالن اإليداع بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات أو 

االقتراحات المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.
خالد اشتية
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
محافظة نابلس

اعتماد الموازنة التقديرية لـ "القدس المفتوحة"
رام الله - "األيام": عقد مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة، أمس، جلسته 

الســـابعة عشـــرة في مقر رئاســـة الجامعة بمدينة رام الله، وعبر نظام الربط 

التلفزيوني "الفيديو كونفرنس" مع أعضاء المجلس في قطاع غزة.

وافتتح رئيس المجلس عدنان ســـمارة الجلســـة بالترحيـــب بأعضاء مجلس 

األمناء، وقراءة الفاتحة على أرواح الشـــهداء، وناقشت الجلسة البنود المدرجة 

علـــى جدول األعمال، التي تضمنت اعتماد الموازنة التقديرية لجامعة القدس 

المفتوحة للعام 2018/2017 وتعديالت نظام الموارد البشـــرية بشقيه اإلداري 

واألكاديمي، وتخلل الجلسة عرض أهم إنجازات الجامعة.

قوى رام الله والبيرة تدعو الستكمال أجواء
المصالحة بخطوات عملية تنهي االنقسام

ضبط مشتل ماريغوانا شمال الخليل
الخليل - "وفا": ضبط جهاز األمن الوقائي في محافظة الخليل، أمس، مشـــتاًل 

لزراعة "الماريغوانا" المخدرة في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأشـــارت مصادر أمنيـــة، إلى أنه تم التحرز علـــى المضبوطات من قبل جهاز 

األمـــن الوقائي لحين تســـليمها لجهة االختصاص، كما جـــرى تحويل صاحب 

المشتل إلى النيابة العامة الستكمال التحقيق معه.

رام اللـــه - "األيـــام": دعـــت القـــوى الوطنية 
واالسالمية لمحافظة رام الله والبيرة الستكمال 
االجواء االيجابية التـــي تكللت بتوجه الحكومة 
لقطاع غزة وعقد اجتماعها، وتسلم صالحياتها 
بعـــد حـــل اللجنـــة االدارية بخطوات ملموســـة 
تســـاهم في دفـــع عجلـــة المصالحـــة وانجاح 
الحوارات المرتقبة منتصف هذا االســـبوع بلقاء 

وفدي حركتي فتح وحماس في القاهرة.
كما دعـــت الى االتفـــاق على كافـــة الملفات 
الداخليـــة برؤية وطنية تعيـــد اللحمة، بما في 
ذلك االتفاق على حكومة وحدة وطنية بمشاركة 
التشـــريعية  لالنتخابـــات  تحضيـــرا  الجميـــع 
والرئاســـية وللمجلـــس الوطني بعـــد التوافق 
على كافة الملفات بمشـــاركة جميع القوى التي 
وقعت اتفـــاق القاهرة في ايار 2011 واعادة بناء 
نظام سياسي فلســـطيني تعددي وديمقراطي 
ببرنامـــج كفاحـــي وطنـــي لمواجهـــة اجراءات 
للشـــعب  الوطنية  االحتالل لتصفيـــة القضية 

الفلسطيني. 
ودعـــت القـــوى فـــي ختـــام اجتماعهـــا برام 
الله، امس، للمشـــاركة الواســـعة في فعاليات 
التنديد بمئوية وعد بلفور المشـــؤوم انسجاما 
مع البرنامـــج الوطني التي تعكـــف القوى على 
اعداده خالل االيام القليلة القادمة بما يشـــمل 
عقد ندوات ولقـــاءات، واعتصامات تأكيدا على 
تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة وازالة 

االثار الناجمة عن هذا الوعد.

ودعت الى االنخراط الواســـع في التحضيرات 
الجاريـــة بهـــذا الصـــدد بمشـــاركة شـــعبية 
ومجتمعية واســـعة وصـــوال ليـــوم الثاني من 
تشرين الثاني المقبل لتصل الفعاليات ذروتها 
في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل 

ودول الشتات المنافي.
واســـتنكرت القوى في بيانها ادراج الواليات 
المتحدة لالمين العام لحركة الجهاد االســـالمي 
رمضـــان عبد اللـــه واالســـيرة المحـــررة احالم 

التميمي على قائمة ما يسمى االرهاب.
ودعت القوى لمقاطعة المسيرة النسوية التي 
يجري التخطيط لتنظيمها خالل االيام المقبلة 
في مدينة اريحا باعتبارها احد اشكال التطبيع 

المرفوض.
كمـــا دعت القـــوى في بيانها لحماية موســـم 
الزيتـــون الحالي في ظل اســـتهداف االحتالل 
وقطعان مســـتوطنيه للمزارعين، داعية الجميع 
للتوحـــد والوقوف امـــام المســـؤولية الوطنية 
والعمـــل علـــى مســـاعدة المزارعيـــن بحمالت 
التطوع واللجان الشـــعبية والتصدي لمحاوالت 
واستهداف  المحصول  ســـرقة  المســـتوطنين 
شـــجرة الزيتون لضرب احد مقومـــات الصمود 
للشـــعب الفلســـطيني وفي ظل تصاعد حمالت 
االستيطان المســـعورة وتهويد القدس لفرض 
االمر الواقع تمهيدا للسالم االقتصادي المزعوم 
وهو لن ينجح بفعل اســـتمرار الكفـــاح العادل 
للشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية.

31 ألف مسافر تنقلوا 
على معبر الكرامة 
األسبوع الماضي

أريحـــا - "األيام": تنقـــل أكثر من 
31 ألف مواطن ومواطنـــة وزائر، عبر 
معبـــر الكرامة الحـــدودي في أريحا، 
خالل األســـبوع الماضي، فيما أوقفت 

الشرطة 44 مطلوبًا جنائيًا.
وذكر بيـــان إلدارة العالقات العامة 
واإلعالم في الشـــرطة، أمس، أن عدد 
المغادريـــن على معبر الكرامة، خالل 
بلغ 14339 شخصًا،  الماضي  األسبوع 
فيمـــا بلـــغ عـــدد القادميـــن 17184 
شخصًا، وأن حركة المسافرين كانت 

متوسطة.
وأشـــار البيان إلى أن شرطة المعبر 
قبضت خالل الفترة نفســـها على 44 
مطلوبًا جنائيًا وممنوعًا من الســـفر، 
ســـواء أثنـــاء محاولتهـــم المغادرة 
عبر المعبـــر، أو ترقب وصولهم أثناء 
الفلســـطينية،  لألراضي  دخولهـــم 
مبينـــًا أنهـــم مطلوبون فـــي قضايا 
مرفوعة أمام المحاكم الفلســـطينية 

على اختالف تقسيماتها.
وأوضح البيـــان أن األجهزة األمنية 
العامـــة  اإلدارة  فـــي  والمدنيـــة 
للمعابـــر والحـــدود قدمـــت العديد 
من التســـهيالت والخدمـــات لكافة 
المواطنيـــن، حيث تم التنســـيق لـ 
13 حالة مرضية للســـفر بين جانبي 
اإلســـعاف  ســـيارات  فـــي  المعبـــر 
الجانـــب  أن  مبينـــًا  الفلســـطينية، 
29 مواطنًا خالل  أعـــاد  اإلســـرائيلي 

الفترة نفسها بذرائع أمنية.

تعديل ساعات العمل 
على معبر بيت حانون

رام اللـــه - "وفا": أعلن نظمي مهنا، مدير عـــام االدارة العامة للمعابر 
والحدود، عن تعديل ساعات العمل على معبر بيت حانون "ايريز" خالل 

األعياد اليهودية.
واوضح مهنا في بيان له أمس، انه واعتبارا من يوم االحد )2017-10-8( 
وحتى يـــوم الثالثاء المقبل )10-10-2017( يعمل المعبر حتى الســـاعة 

السابعة مساًء امام حركة الدخول فقط الى قطاع غزة.
واضاف مهنا "يغلق المعبر من صباح يوم االربعاء )11-10-2017( وحتى 
يوم االحد )15-10-2017( بشـــكل كامل ويسمح فقط للحاالت االنسانية" 

بعبوره.


