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"ذكور الدهيشة األساسية"
 تخّرج طلبة صفوف التاسع

بيت لحم – "األيام": احتفلت مدرس���ة ذكور الدهيش���ة األساسية بمحافظة 
بي���ت لحم، التابعة لوكال���ة الغوث "األونروا"، ومجلس أولي���اء األمور في تجمع 
مدارس وكالة الغوث، بتخريج طلبة صفوف التاس���ع األساسي، بحضور رئيس 
جه���از المخابرات اللواء ماجد ف���رج، ومحافظ نابلس إبراهي���م رمضان، ومدير 
الوكالة ف���ي جنوب الضفة أمجد ابو لب���ن، والنائبين الس���ابقين محمد اللحام 
وعيسى قراقع، ورئيس اللجنة الش���عبية للخدمات في مخيم الدهيشة محمد 
طه أبو عليا، والناطق باس���م الحكومة إبراهيم ملحم، والعديد من الشخصيات 

والفعاليات الوطنية، وأهالي الخريجين.
وألق���ى مدير المدرس���ة محمد عطية رمض���ان هنأ فيها الطلب���ة الخريجين، 
مش���يدًا بالمؤسس���ات والفعاليات التي أس���همت بإنج���اح االحتفال وتقديم 

الهدايا للخريجين. 
وأك���د جمال هماش، في كلمة مجلس أولياء أمور الطلبة، أهمية دور المجلس 
في تعزيز العالقة بين المجتمع المحلي وإدارة المدرس���ة، والمس���اهمة بدعم 

وتوفير االحتياجات الضرورية للطلبة.
وأشاد أبو عليا بمبادرة إدارة المدرسة ومجلس أولياء أمور الطلبة بتنظيم هذا 
االحتفال الذي ينظم ألول مرة في تاريخ المدرس���ة، مشيرا إلى احتفال مماثل 
سينظم لمدرس���ة اإلناث، وأبدى اس���تعداد اللجنة الش���عبية لتقديم الدعم 

والمساعدات الممكنة للطلبة.  
وفي ختام االحتفال، الذي تخللته فقرتان فنيتان للطالب، ولمؤسس���ة إبداع، 
ج���رى تكريم 50 طالبًا من األوائل عبر تقديم جوائز مالية من خريج المدرس���ة 

سابقًا رجل األعمال عمر عبد ربه.

"القدس المفتوحة" تكرم طلبتها 
المتفوقين في عدد من الفروع

رام الله - "األيام": احتفلت جامعة 
القدس المفتوح���ة، بتكريم طلبتها 
المتفوقي���ن في فروعه���ا بطولكرم 

وجنين ودورا ويطا.
فقد نظم���ت الجامعة حفاًل لتكريم 
الطلب���ة المتفوقين في فرع طولكرم، 
بحضور مدير الفرع س���المة س���الم، 
ورئيس قس���م ش���ؤون الطلبة سامي 
كنعان، حيث أكد س���الم أن رئاس���ة 
الجامع���ة خطت خط���وات كبيرة في 

مجال اإلبداع والتميز.
المفتوحة"  "الق���دس  ف���رع  ونظم 
ف���ي جني���ن، حف���ل تكري���م للطلبة 
المتفوقين، وتخريج طلبة الدبلومات 
المهني���ة، وذل���ك في قاع���ة المركز 
مدير  بحض���ور  الك���وري،  الش���بابي 
الف���رع عماد ن���زال، ونائ���ب محافظ 
جنين كمال أبو ال���رب، ومفتي قوات 
األمن محمد اسعيد، ورئيس جمعية 
أصدق���اء الجامع���ة، والمفوض العام 
لهيئة األعمال الخيرية في فلسطين 
إبراهيم الراش���د، ومدير جهاز األمن 
الوقائ���ي العمي���د مهند أب���و علي، 
العقيد حس���ني  الش���رطة  وممث���ل 
السياس���ي  التوجيه  وممثل  قاللوة، 
والوطن���ي الرائ���د ثمين الس���عدي، 
وممثل عن جه���از المخابرات العامة 
ف���ي جني���ن، وممثلين ع���ن الدوائر 
المدني���ة ف���ي المحافظ���ة، وأعضاء 
الهيئة التدريس���ية ف���ي الجامعة، 
وأهالي الطلب���ة المتفوقين، وأهالي 

خريجي الدبلومات المهنية.
وقال نزال: "احتفالنا اليوم بتكريم 
المتفوقي���ن دلي���ل عل���ى أن جامعة 
القدس المفتوحة ستبقى منارة علم 
يهت���دي بنورها الطالب، وس���تبقى 
احتياجات  تلم���س  عل���ى  الحريصة 
طلبتها، ودليل على اهتمام الجامعة 

بطلبتها وأبنائها".
الطلب���ة المتفوقين  الرب  أبو  وهنأ 
وذويهم على تفوقهم في دراستهم 
الطلبة  الراش���د  الجامعية، فيما هنأ 
وذويه���م على تفوقه���م ونجاحهم 
ف���ي حياته���م الجامعي���ة، متمنيًا 
له���م النجاح والتف���وق في حياتهم 
العملي���ة، كما ق���دم للطالبة هديل 
سميح أبو بكر )األولى على فرع جنين 
بمع���دل 97.4( جائزة هي رحلة عمرة 
مدفوعة التكاليف بش���كل كامل لها 

وألحد أقاربها )محرم(.
ب���دوره، قال رئيس قس���م ش���ؤون 
الطلبة أحمد استيتي: إن احتفاليتنا 
نتذكر  يجعلنا  المتفوقي���ن  بطلبتنا 
ف���ي  الطلب���ة  ش���ؤون  عم���ادة  دور 
بالعمود  يوص���ف  ال���ذي  الجامع���ة 
الفقري للجامعة، فهي تس���عى إلى 
بن���اء ش���خصية أكاديمي���ة للطالب 
متكاملة متفردة عن بقية الجامعات 
م���ن الناحية الفكري���ة واالجتماعية 

والنفسية".  
وقالت الطالب���ة خديجة كميل في 
كلم���ة المتفوقين، "ال ش���يء يعدل 
فرح���ة النجاح وال أجم���ل وال أروع من 

النجاح المزين بالتفوق والتميز".
وتخلل���ت الحف���ل فق���رات فني���ة 
قدمته���ا فرقة "األض���واء" للمواهب 
المفتوحة"  "القدس  وقدمت  الشابة، 
درع���ًا تكريمي���ة لهيئ���ة األعم���ال 
الخيرية لمساهمتها بإنجاح الحفل.

كما كرم ف���رع "القدس المفتوحة" 
في يط���ا، الطلبة المتفوقين، بحضور 
مدير الفرع محم���د الحروب، وأعضاء 
من الهيئتين اإلدارية واألكاديمية، 
ورئيس مجل���س الطلبة عالء مخامرة، 
ومنس���ق الش���بيبة ثائ���ر الهريني، 
وأهالي المتفوقين وحشد من الطلبة.

وأشار رئيس ش���عبة شؤون الطلبة 
محمد أبو زهرة، إل���ى أهمية تكريم 
الطلبة المتفوقين لتعزيز جهودهم 

وتحفيزهم.
ونظم ف���رع الجامعة في دورا، حفاًل 
لتكريم الطلب���ة المتفوقين، بحضور 
مدي���ر الف���رع ماجد ملح���م، وأعضاء 
واألكاديمية،  اإلداري���ة  الهيئتي���ن 
ومجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة 
الطالبي���ة، والمتفوقي���ن وذويه���م، 
وحشد من الطلبة والمجتمع المحلي.

وهنأ ملح���م الطلبة المتفوقين في 
دراس���تهم الجامعية، مب���اركًا لهم 
إصراره���م وإرادته���م العالي���ة في 
تحقيق التف���وق والوصول إلى القمة 

عن طريق العلم.
الطالبة  الخريجي���ن  كلم���ة  وألقت 
رغد فقوس���ة، أش���ادت فيها بجهود 

الجامعة وذويها.

"شؤون الالجئين" واللجان الشعبية تدعوان 
للمشاركة الواسعة في فعاليات النكبة

رام الله - وفا: دعت دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير 
واللجان الش���عبية في محافظات الضفة، أمس، إلى المش���اركة 

الواسعة في إحياء فعاليات الذكرى 71 للنكبة.
جاء ذلك في ختام اجتماع موس���ع عقدت���ه الدائرة، أمس، في 
مقره���ا بمدين���ة رام الله بحض���ور اللجان الش���عبية وفعاليات 
المخيمات في المحافظات الشمالية تحت شعار "من رماد النكبة 

إلى تجسيد العودة، فلنسقط المؤامرات".
وتناول االجتماع الذي ترأسه مدير عام دائرة شؤون الالجئين 
أحمد حنون االس���تعدادات وبرامج الفعالي���ات في المحافظات 
الشمالية والمخيمات وآليات تنفيذها بما يضمن إيصال رسالة 
الش���عب الفلس���طيني الموحدة في تمس���كه بحقه العادل في 
العودة إل���ى دياره ورفض كافة الحلول الت���ي تقفز عن حقوقه 

المشروعة وفي المقدمة منها صفقة القرن. 
وأك���د المجتمعون أهمية عملية التحش���يد والتعبئة لضمان 
أوس���ع مش���اركة في فعاليات النكب���ة وعلى رأس���ها الفعالية 

المركزية في مدينة رام الله بتاريخ 15 /5 /2019.
وش���ددوا على أن الذكرى 71 للنكبة تأت���ي هذا العام في ظل 
إجراءات االحتالل التهويدية للقدس الش���ريف وفي ظل الحالة 
السياس���ية الراهنة والق���رارات األميركي���ة باالعتراف بالقدس 
عاصمة لدولة االحتالل، ونقل السفارة مع ذكرى النكبة وتقليص 
المس���اهمات لألونروا ومحاولة تصفية قضية الالجئين وشطب 

حق العودة. 
وج���دد المجتمعون تمس���كهم بالثوابت والحق���وق الوطنية 

الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة.
وطالب���وا بضرورة االس���تنفار خ���الل األيام القادم���ة والعمل 
المس���تمر للج���ان المخيم���ات والمحافظات كل ف���ي محافظته؛ 
للوصول إلى أوسع مشاركة من معظم فئات الشعب الفلسطيني 
بكل ألوانه وانتماءاته السياسية والفكرية والعمرية والثقافية.
وأكدوا ضرورة التنس���يق والعمل المتواصل مع المؤسس���ات 
اإلعالمي���ة، وحثه���ا عل���ى أخذ دوره���ا المهم في إب���راز النكبة 
وتداعياته���ا وحج���م المعان���اة واألل���م ال���ذي لحق بالش���عب 
الفلسطيني وما زال، بالوطن والشتات نتيجة الهجرة القسرية.

وأش���اروا إل���ى ض���رورة أن يتضم���ن البرنامج فعالي���ات تعزز 
المقاومة الش���عبية في معظم المحافظات، وتوحيد الش���عارات 
الت���ي تؤكد على العودة والحقوق الوطني���ة في العودة وتقرير 
مصي���ره وإقامة الدولة المس���تقلة كاملة الس���يادة وعاصمتها 

القدس.
وحض���ر اللقاء مدير عام المخيمات ياس���ر أبو كش���ك، ومدير 
مخيمات الوس���ط محمد عليان، ومدير مخيمات الشمال نسرين 
ذوقان، ومدير مخيمات القدس نانسي الهندي، ورئيس المكتب 
التنفيذي محم���ود مبارك، وأعض���اء المكتب، ورؤس���اء وأعضاء 

وممثلون عن لجان المخيمات والالجئين في الضفة.

دولة فلسطين
سلطة االراضي 

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي

مكتب جنين
اعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب جنين

رقم الملف: ٣4٨5 / ج / 2019
التاريخ: 22 / 4 / 2019
 يعل���ن للعموم انه تق���دم الى دائرة االراضي مكتب جنين الس���يد اياد جهاد جميل نصر 
وذل���ك بصفة وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدورية رق���م ٨٨٨٠ / ٢٠١٨ / ٤٤٠ تاريخ ٢٧ / ٨ 

 ٢٠١٨ /
معطوف���ة على العامة رقم ٣٤٤٣ / ٢٠٠٩ / ٣٩١ الص���ادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ ٢٣ / 
٤ / ٢٠٠٩ والخاص���ة رقم ٦٨٦٤ / ٢٠١٧ / ٤٣٣ الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ ٢٣ / ٧ / 
٢٠١٧ والخاصة رقم سجل ١٨٧٢ صفحة رقم ٧٩ / ٢٠١٨ الصادرة عن سفارة دولة فلسطين / 
عمان بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٨ والمعطوفة على العامة س���جل رقم ٦٧٧ صفحة رقم ١٧ / ٢٠٠٧ 

الصادرة عن سفارة دولة فلسطين / عمان بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٠٧
الص���ادرة من كاتب عدل جنين وذلك بمعاملة بيع على اراضي قباطية حوض رقم ٦ قطعة 
رقم ١١، فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض ال���ى دائرة االراضي خالل فترة 
خمس���ة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول 

والقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

اياد جهاد جميل نصركاملة عبد الرحمن احمد الحاج وارشيد + احمد + امل +

محمد + مالك + اميمة + صبحة + ميرفت ابناء طاهر احمد 
عبد الرازق

محم���د + فيصل ابناء ماجد محمد اب���و الهيجا ونزار + مراد 
+ صادق

اياد جهاد جميل نصر

+ رشا + نسرين + سناء ابناء سعيد صادق الحاج
دائرة االراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة االراضي 

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي

مكتب جنين

اعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب جنين
رقم الملف: ٣4٨٣ / ج / 2019
التاريخ: 22 / 4 / 2019
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب جنين السيد اياد جهاد جميل نصر وذلك 

بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ٨٨٨٠ / ٢٠١٨ / ٤٤٠ تاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠١٨ 
معطوفة على العامة رقم ٧٩٥٩ / ٢٠١٧ / ٤٣٤ الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ ١٤ / ٨ / 
٢٠١٧ والعامة رقم ٣٤٤٣ / ٢٠٠٩ / ٣٩١ الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٩

الص���ادرة م���ن كاتب عدل جنين وذل���ك بمعاملة بيع على اراض���ي جلقموس حوض رقم ٥ 
قطعة رقم ٥٩، فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل 
فترة خمس���ة ايام من تاريخ نش���ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب 

االصول والقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

عبد الفتاح صادق عبد الغافر الحاج وكاملة 
عبد الرحمن احمد

اياد جهاد جميل نصر

الح���اج ونزار + م���راد + صادق + رش���ا + 
نسرين + سناء 

ابناء سعيد صادق الحاج
دائرة االراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم
رقم المعاملة: 5٨2 / ج / 2019
التاريخ: ٣0 / 4 / 2019

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تس���جيل اراضي طولكرم الس���يد عزام زهير سليم ذياب 
وذل���ك بصفت���ه وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم ٣٢٢٢ / ٢٠١٩ تاريخ     /      /     الصادرة 
عن عدل طولكرم والوكالة العامة سجل ٢٠٧٣ صفحة ٦٦ / ٢٠١٩ سفارة فلسطين في عمان 

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم ٤٨ حوض رقم ٨١٨٢ من اراضي طولكرم. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تس���جيل اراضي طولكرم خالل 
فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب 

االصول والقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(

عزام زهير سليم ذياب وكيل دوريحمزة عبد الهادي احمد عمر

محمد بسام حسن العيسى وكيل عام
دائرة تسجيل اراضي طولكرم

دولة فلسطين

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم
رقم المعاملة: 5٨٣ / ج / 2019
التاريخ: ٣0 / 4 / 2019

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تس���جيل اراضي طولكرم الس���يد عزام زهير سليم ذياب 
وذل���ك بصفت���ه وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم ٣٢٢٢ / ٢٠١٩ تاريخ     /      /     الصادرة 
عن عدل طولكرم والوكالة الخاصة سجل ٢٠٧٣ صفحة ٦٦ / ٢٠١٩ سفارة فلسطين في عمان 

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم ١٢ حوض رقم ٨١٨١ من اراضي طولكرم. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تس���جيل اراضي طولكرم خالل 
فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب 

االصول والقانون.
اسم الوكيل  اسم الموكل )المالك(  

عزام زهير سليم ذياب وكيل دوري حمزة عبد الهادي احمد العمر 
محمد بسام حسن العيسى وكيل عام    

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

دولة فلسطين
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم
رقم المعاملة: 5٨0 / ج / 2019
التاريخ: ٣0 / 4 / 2019

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تس���جيل اراضي طولكرم الس���يد عزام زهير سليم ذياب 
وذل���ك بصفت���ه وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم ٣٢٢٢ / ٢٠١٩ تاريخ     /      /     الصادرة 
عن عدل طولكرم والوكالة العامة سجل ٢٠٧٣ صفحة ٦٦ / ٢٠١٩ سفارة فلسطين في عمان 

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم ٣ حوض رقم ٨١٨٢ من اراضي طولكرم. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تس���جيل اراضي طولكرم خالل 
فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب 

االصول والقانون.
اسم الوكيل  اسم الموكل )المالك(  

عزام زهير سليم ذياب وكيل دوري حمزة عبد الهادي احمد العمر 
محمد بسام حسن العيسى وكيل عام    

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

دولة فلسطين

سلطة االراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي

طولكرم
رقم الملف: 571 / ج / 2019
التاريخ: ٣0 / 4 / 2019

اعالن صادر عن دائرة االراضي طولكرم
يعل���ن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي طولكرم الس���يد بش���ار محمد نظام عبد القادر 
حام���د وذلك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكال���ة الخاصة رقم ٨٤١٧ /٢٠١٤ تاريخ ١٩ / ١١ / 
٢٠١٤ معطوف���ة على الوكالة الدورية رقم ١٥٤٥ / ٢٠٠٦ ع���دل طولكرم بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٠٦ 
المعطوفة على ÇáæßÇáÉ الخاصة رقم س���جل ٥٨٧ / صفحة ٧٦ / ٢٠٠٦ سفارة فلسطين 
ف���ي االردن بتاري���خ ١٠ / ٤ / ٢٠٠٦ الصادرة من كاتب عدل طولك���رم / تصديق وزارة العدل 
وذل���ك بمعاملة بيع على اراضي دي���ر الغصون حوض رقم ٨٦٧٧  -  قطعة رقم ٢١، فمن له 
اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تس���جيل اراضي طولكرم خالل فترة 
خمس���ة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير باجراء المعاملة حسب 

االصول والقانون.
اسم الوكيل  اسم الموكل )المالك(  

بشار محمد نظام عبد القادر حامد خالد احمد عبد الله المقرع  
بشار محمد نظام عبد القادر حامد جميل احمد عبد الله المقرع  
بشار محمد نظام عبد القادر حامد فاطمة احمد عبد الله المقرع  
بشار محمد نظام عبد القادر حامد زليخة احمد عبد الله المقرع  

دائرة االراضي طولكرم

تنويه
ورد عن طريق الخطأ والسهو باالعالن الصادر عن جريدة االيام بتاريخ )١٧ / ٤ / ٢٠١٩( ذكر 

رقم حجة االرث خطأ والصحيح حجة االرث ٣١٣ / ٢٣٨ / ٢٩٥، لذا اقتضى التنويه.

دولة فلسطين
هيئة تسوية االراضي والمياه

مكتب تسوية بيت لحم
التاريخ: 17 / ٣ / 2019

تبليغ بواسطة النشر
صادر عن محكمة تسوية بيت لحم في االعتراض رقم ٤١٩ / ٢٠١٧ 

الى المعترض عليهم ١� كريستيان نمر جاد الله ابو جريس ٢- نادر نمر جاد الله ابو جريس 
٣ - نلي نمر جاد الله ابو جريس / بيت جاال.

نعلمك���م بانه قد قدم المعترض���ون ١- خضر جورج جاد الله ابو جريس ٢ - امير جورج جاد 
الل���ه ابو جريس ٣  سوس���ن جورج جاد الله ابو جريس وكيلهم االس���تاذ عماد بطارس���ة، 
اعتراض يحمل الرقم ٤١٩ / ٢٠١٧ وموضوعه اعتراض على افراز الطابق االول والذي يحمل 
الرقم ١١١ من القطعة رقم ٣٢ تسوية حوض ٢٨٠٣٩ المراح والحدبة - بيت جاال وعلى وجود 
اسم سابا غازي فريد نشاش في جدول الحقوق وكذلك اعتراض على تسجيل الطابق االول 

كامال باسم المعترض عليهم
وبناء عليه تقرر تبليغكم الئحة االعتراض والمتضمنة ما يلي:

اعت���راض على اف���راز الطابق االول والذي يحم���ل الرقم ١١١ من القطعة رقم ٣٢ تس���وية 
حوض ٢٨٠٣٩ المراح والحدبة - بيت جاال وعلى وجود اس���م س���ابا غازي فريد نش���اش في 
جدول الحقوق وكذلك اعتراض على تس���جيل الطابق االول كامال باسم المعترض عليهم 
علما بأننا المعترضون نمتلك حصصا مش���تركة في الطابق االول لم يرد ذكرها في جدول 
الحقوق وكذلك تم التعدي على المس���احات المش���تركة في الطابق االول وكذلك ضمن 
عق���د البيع الذي ت���م بموجبه نقل الحصص والحقوق الواردة ف���ي جدول الحقوق المعلن 
لمصلحة سابا غازي النش���اش هو عقد بيع يتنافى واالصول والقوانين وانما ما ورد به من 
ادعاء ملكية لحص���ص وحقوق مزعومة وتم بيعها بموجب ه���ذا العقد تتنافى وحقيقة 
الواق���ع وحقيقة م���ا يمتلك الفريق البائع وذلك العطاء صفة البي���ع والتمليك كما ان هذا 
العقد يأت���ي باجحاف بحقوقنا نحن المعترضون وذلك فاننا نس���جل اعتراضنا على هذا 
العقد وعليه يلتمس المعترضون ازالة التعديات التي حصلت على المساحات المشتركة 
في الطابق االول والطابق االرضي وش���طب اسم سابا غازي نشاش من جدول الحقوق علما 
ب���ان المعترض االول خضر ابو جريس قد اقام دعوى تملك باالولوية على المذكور وتحمل 

الرقم ٦٨ - ٢٠١٦.
وبناء عليه تقرر تبليغك موعد الجلسة المعينة بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٩ والئحة االعتراض في 
احدى الصحف المحلية وبالتعليق وااللصاق حس���ب القانون، وعليك مراجعة قلم محكمة 
تس���وية بيت لحم او ارس���ال ممثل و/او وكيل عنك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا 
التبليغ وخالل الدوام الرس���مي وتكليفك بتقديم الئحة جوابية وبعكس ذلك س���تجري 

محاكمتك غيابيا حسب االصول والقانون.
نور نوفل
رئيس قلم محكمة تسوية بيت لحم

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم االعلى
الرقم: 1 / 9 / 12٦٣
التاريخ: 1٨ / ٣ / 2019

اعالن 
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة 
الى سكن )ب( في القطعة رقم )٤٦( من الحوض رقم )١٩( حي )١٢( - رام 

الله / محافظة رام الله والبيرة
قرر مجلس التنظيم االعلى في جلس���ته رقم )٣ / ٢٠١٩( بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٩ بموجب القرار 
 ãä )46( الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفي���ذ والمتعلق بالقطعة رقم )رقم )٨٨
ÍæÖ ÑÞã 19 Íí 12 ÌãÇá ÚÈÏ ÇáäÇÕÑ م���ن اراضي رام الله، وذلك حس���ب المخططات 

المودعة في مقر الحكم المحلي / محافظة رام الله والبيرة وفي مقر بلدية رام الله.
ويعتب���ر مخطط التنظيم نافذًا بع���د مضي )١٥( يوما من تاريخ نش���ر االعالن في الجريدة 
الرس���مية وجريدتين محليتين، وذلك استنادا للمادتين )٢١، ٢٦( من قانون تنظيم المدن 

والقرى واالبنية رقم )٧٩( لسنة ١٩٦٦م.
حسين االعرج
وزير الحكم المحلي
دولة فلسطينرئيس مجلس التنظيم االعلى

السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله

دائرة التنفيذ
التاريخ: 15 / 4 / 2019
الرقم: 90٦1 / 201٦

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم )٩٠٦١ / ٢٠١٦(
الى المحكوم عليه: اياد معاوية كايد ش���كوكاني - رام الله - البيرة - مقابل معرض سيارات 

اوتومار - عمارة الشكوكاني لتأجير السيارات - ط3.
نعلمك ان المحكوم له/ لها: محمد فهمي محمد عزام / وكيله المحامي حسين عطية.

قد ق���ام بتجديد االجراءات في الملف التنفيذي المرقوم اعاله،  لذا يتوجب عليك انت و/او 
من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اس���بوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم 
الس���ير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنش���ر حسب االصول 

والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة االراضي 

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي

مكتب جنين
اعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب جنين

رقم الملف: ٣5٦0 / ج / 2019
التاريخ: 2٣ / 4 / 2019
 يعل���ن للعموم انه تق���دم الى دائرة االراضي مكتب جنين الس���يد اياد جهاد جميل نصر 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ٢٠٣٧ / ٢٠١٩ / ٤٤٤ تاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٩ 

اياد جهاد جميل نصر
بصفتي وكيال عن : محمود حس���ين عبد الرحمن جبار + ش���اكر + وجيه + امنه )ابناء احمد 
صال���ح ابو ال���رب( المعطوفة على الخاصة ١٢٧٦٢ / ٢٠١٨ / ٤٤٢ ع���دل جنين ٢٨ / ١١ / ٢٠١٨ 

والخاصة ١٢٧٥٧ / ٢٠١٨ / ٤٤٢ عدل جنين  ٢٨ / ١١ / ٢٠١٨ بيع الحصص حسب الدورية
الص���ادرة م���ن كاتب عدل جنين وذل���ك بمعاملة بيع على اراض���ي جلقموس حوض رقم ٥ 
قطع���ة رقم ٥٣، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل 
فترة خمس���ة ايام من تاريخ نش���ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب 

االصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة االراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية اريحا
دائرة تنفيذ اريحا

التاريخ: 22 / 1 / 2019
رقم التنفيذ: 22 / 2014

تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية اريحا
في الدعوى التنفيذية رقم ٢٢ / ٢٠١٤

المحكوم عليه: ماهر شهير فندي عديلي - هوية رقم )٩٣٦٦٧١٢٧٠( اريحا - النويعمة سابقا 
ومجهول مكان االقامة حاليا

نعلمك انه تقرر تبليغكم بالنش���ر وبااللص���اق والتعليق وبالجريدة الرس���مية في الدعوى 
التنفيذي���ة رق���م ٢٢ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١٩ الت���ي اقامها عليك المحكوم له علي هايل 
علي بني عودة / اريحا بواس���طة وكيله المحامي محمود قاس���م جاد الله والذي تقرر تبلغكم 
بالنش���ر وعمال باحكام المادة )١٠( الفقرة )٢( من قانون التنفيذ رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٥ يتوجب 
عليكم مراجعة الدائرة و/او ارسال وكالء عنكم خالل مدة اسبوعين من تاريخ نشر هذا االعالن 
وبخالف ذلك س���تضطر دائرة التنفيذ لمباشرة المعامالت التنفيذية الالزمة بحقكم حسب 

القانون واالصول.
مع االحترام،

مأمور تنفيذ اريحا
كايد الدراويش

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس
الرقم: ٦15 / 2019
التاريخ: 22 / 4 / 2019

مذكرة دعوى 

صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم )٦١٥ / ٢٠١٩(
الى المدعى عليه )يوسف حسن احمد برهم( ومجهول محل االقامة حاليا.

يقتضى حضورك الى محكمة صلح نابلس يوم ١٦ / ٦ / ٢٠١٩ الساعة التاسعة صباحًا للنظر 
بالدع���وى الحقوقية المرقومة اع���اله والتي اقامها عليكم المدعون )ربحي حس���ن احمد ابو 
ضميدة ومحمد حس���ن احمد ابو ضميدة واحمد حس���ن احمد ابو ضميدة( بواسطة وكيلهم 
االس���تاذ ش���ريف ش���تيه وموضوعها ابطال عقدي آجار قيمتها ١٤٠٠ دينار لغاية الرس���م 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكم���ة واالطالع على تفاصيل الدعوى. وعمال بالمادة )٦٢( من 
قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )٢( لسنة ٢٠٠١ فإنه يقتضى عليك تقديم 
الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك النشر واذا لم تحضر او ترسل وكيال 

عنك تجري محاكمتك حضوريا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 271٦ / 2019
التاريخ: 24 / 4 / 2019

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس

بالدعوى التنفيذية رقم ٢٧١٦ / ٢٠١٩
الى المحكوم عليه: امجد محمد عطا عمر وراد / نابلس - مخيم عسكر القديم ومجهول محل 

االقامة حاليا.
يجب عليك ان تؤدي في ظرف اس���بوعين اعتبارا من تاري���خ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي 
ه���ذه في هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر ف���ي القضية التنفيذية رقم ٢٧١٦ / ٢٠١٩ دائرة 
تنفيذ نابلس وموضوعها مطالبة مالية ١٣٠٠ ش���يكل بموجب ش���يكين لصالح المحكوم له 
موس���ى علي ذيب السيد / نابلس واذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ 

الحكم حسب االصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
هيئة تسوية االراضي والمياه

محكمة تسوية قلقيلية
التاريخ: 29 / 4 / 2019

مذكرة دعوى معترض عليهم بالنشر

صادر عن محكمة تسوية قلقيلية في االعتراض رقم ١٠ / ٢٠١٩ 
الى المعترض عليهم:

* ندا معزور عيسى سدة
* نور معزوز عيسى السدة

* عايشة معزوز عيسى سدة
* هدى معزوز عيسى احمد

يقتضى حضوركم الى محكمة تسوية قلقيلية بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٩ الساعة التاسعة صباحا 
للنظر في االعت���راض رقم ١٠ / ٢٠١٩ المقام عليكم م���ن المعترضتان جميلة محمود احمد 
عطوة ورئيس���ة محمود احمد مرمش بواسطة وكيلهم المحامي ابراهيم خضر وموضوعها 
اعت���راض على قطعة االرض رقم )٢( حوض رقم )١٦( المس���مى المضامي���ر والصوانة من 
اراض���ي جيت وعليكم الحضور للمحكمة بتاري���خ ٢١ / ٥ / ٢٠١٩ واذا لم تحضروا / او تنيبوا 

وكيال عنكم سوف يتم السير في االعتراض بحقكم حسب االصول والقانون غيابيا.
وتفضلوا بقبول االحترام،

رئيس قلم محكمة قلقيلية
رشا زيتاوي

دولة فلسطين
هيئة تسوية االراضي والمياه

مكتب تسوية نابلس
مذكرة دعوى معترض عليهم بالنشر

صادر عن محكمة تسوية نابلس في االعتراض رقم ٣٥٦ / ٢٠١٨ 
الى المعترض عليهم:

* وائل غالب جبر بني شمسة
* ماهر غالب جبر ابو زيتون

* وفاء غالب جبر يمك
* مريم غالب جبر بني شمسة

* ياسمين غالب جبر بني شمسة
يقتضى حضوركم الى محكمة تسوية نابلس بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩ الساعة التاسعة صباحا 
للنظر في االعتراض رقم ٣٥٦ / ٢٠١٨ المقام عليكم من المعترضة منى فهمي حس���ن بني 
شمسة والتي وموضوعها اعتراض على قطعة االرض رقم )٤١( حوض رقم )١٤( حي )١( من 
اراض���ي بيتا قضاء نابلس وعليكم الحضور للمحكمة بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩ ويتوجب عليكم 
تقديم الئحة جوابية خالل خسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم حسب نص المادة )20( من 
قانون اص���ول المحاكمات الحقوقية والمدنية النافذ واذا لم تحضروا او تنيبوا وكيال عنكم 

سوف يتم السير في االعتراض حسب االصول والقانون.
ق.أ قلم محكمة تسوية نابلس
هبة ناطور

دولة فلسطين

السلطة القضائية
التاريخ: 22 / 4 / 2019

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم )١٠٢٩ / ٢٠١٨(
ال���ى المدع���ى عليه: فؤاد مثقال بره���ان ضامن من نابلس - ش���ارع الجامعة ومجهول محل 

االقامة.
عمال بقرار محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم ١٠٢٩ / ٢٠١٨ فقد تقرر تبليغكم قرار 
الحك���م الصادر بالدعوى المذك���ورة اعاله والصادر بتاريخ ١٧ / ١ / ٢٠١٩ بأحكام المادة ٢٠ من 
قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي اقامها عليك ش���ركة ياسر محمد موسى 
مكان والمتضمن )الحكم بالزام المدعى عليه فؤاد مثقال برهان ضامن بدفع مبلغ ٢٦٠٠ دينار 

مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ١٠٠ دينار اتعاب محاماة(.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس


