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 رقم المعاملة : 2017/7324

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/7032

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة رامي أحمد عطا عبد العزيز بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصــة رقــم 9680/2017/435 الصــادرة عــن عدل جنيــن بتاريــخ 2017/10/1 والمعطوفة على 
الدوريــة 277/2002/6332 الصــادرة عن عدل جنين بتاريخ 2002/10/13 والمعطوفة على الخاصة 
رقــم 275/2002/6041 الصــادرة عن عدل جنين بتاريــخ 2002/9/29 والدورية 6334/2002/277 
الصــادرة عــن عدل جنين بتاريخ 2002/10/13 والدورية رقــم 6335/2002/277 الصادرة عن عدل 

جنين بتاريخ 2002/10/13  
وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 7032/ج/2017 على القطعة رقم (119)+(9)+(8) من حوض رقم 

(20072)+ (20078)+(20074) من أراضي جنين . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : رامي أحمد عطا عبد العزيز.

 اســم الموكل « المالك:   بشــار عارف عبد الرحيم الســوقي، عدنان عارف عبد الرحيم السوقي، عبد 
الرزاق عارف عبد الرحيم السوقي، سعاد عارف عبد الرحيم السوقي، سمر عارف عبد الرحيم السوقي. 
دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2013/1954

يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عصام حســني حســن األطــرش من كفر راعي بصفته 
وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 414/2013/2455 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2013/4/1

وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 1954/ج/2013 علــى القطعة رقم 77  من حــوض رقم   25  من 
أراضي كفر راعي . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : عصام حسني حسن األطرش.
 اسم الموكل « المالك: رضية يوسف عبد اهللا شيخ إبراهيم. 

عدد الحصص المباعة:  حسب الدورية. 
دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/7343

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أيمن حاتم فايز عبد الحي بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 9957/2017/435 الصادرة عن  عدل جنين بتاريخ 2017/10/5 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7343/ج/2017 على القطعة رقم 17 من حوض رقم   1 من أراضي 
أم التوت . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : أيمن حاتم فايز عبد الحي.
 اسم الموكل « المالك:عاصم سعد علي زكارنة. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/7313

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة غســان محمد علي مســاد بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 9691/2017/435 الصادرة عن  عدل جنين بتاريخ 2017/10/1 

وذلــك لتقديــم معاملــة بيــع رقــم 7313/ج/2017 على القطعة رقــم 183 من حــوض رقم  9 من 
أراضي جبع . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : غسان محمد علي مساد.
 اسم الموكل « المالك: ( شوقية + سميرة + منال / بنات محمود إسماعيل الفشافشة). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
رقم الملف : 343 / ج / 2017   

يعلن للعموم أنه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي قلقيلية الســيد : حمزة عبد اهللا شــتيوي أبو شهاب 
وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 3711 / 2017 / 16 الصادرة من عدل قلقيلية 

بتاريخ 17 / 9 / 2017 .
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 8 من الحوض رقم 7555 من أراضي قلقيلية فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون .
اسم الموكل ( المالك ) : محمد شاكر محمود عوينات                

اسم الوكيل حمزه عبد اهللا اشتيوي أبو شهاب 
      مأمور تسجيل أراضي قلقيلية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
رقم الملف : 351 / ج / 2017  

يعلن للعموم أنه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي قلقيلية السيد : لواء يعقوب مصطفى عصفور وذلك 
بصفته وكيال عن عزمي صالح عبد الرحمن حسن بموجب الوكالة الدورية رقم 1457 / 2015 / 09  

الصادرة عن عدل قلقيلية بتاريخ 14 / 04 / 2015 .
وذلــك بمعاملــة بيع على القطعــة رقم 25 من الحوض رقم 7549 من أراضي قلقيلية حســب قيود 
المالية فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام 

من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون .
اسم الموكل ( المالك ) :  عزمي صالح عبد الرحمن حسن                

اسم الوكيل:  لواء يعقوب مصطفى عصفور 
      مأمور تسجيل أراضي قلقيلية

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطــالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة زياد محمود يوســف البداد  بصفته الوكيل بموجب 
الوكالــة الدوريــة رقــم (10753/2009/398) الصــادرة عن كاتب عــدل جنين بتاريــخ 2009/12/7 
والمعطوفــة علــى العامــة رقــم 3234/2003/295 والصادره عــن عدل جنين بتاريــخ 2013/5/31 
والعامة رقم 6924/2002/306 والصادره عن عدل جنين بتاريخ 2015/9/9 وبموجب الوكالة الدورية 
رقــم 9780/2013/417 والصــادره عن عدل جنين بتاريخ 2013/12/4 والمعطوفة على العامة رقم 
1875/2002/151 والصادره عن عدل جنين بتاريخ 2017/10/5 والعامة رقم 1980/2001 والصادره 
عن عدل رام اهللا بتاريخ 2002/3/2  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7324/ج/ 2017على قطعة االرض 
رقم (44) من الحوض رقم (24) من اراضي جبع فمن له أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى 
هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشــرة ايام من تاريخ النشــر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة 

حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: زياد محمود يوسف البداد  

اسم الموكل (المالك):فهيم + فهمية + مهدية + رشدية +منيرة ابناء محمد ذيب ابو عون و وفيقة 
مصطفــى خليــل ابو عــون + ناجح فهمي محمد الملقب تايه ابو عــون + محمد + مازن + ماهر + 

مجاهد + نجاح +اقبال + دالل ابناء فتحي محمد الملقب تايه ابو عون
عدد الحصص المباعة
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية رفح

اعالن صادر عن اللجنة المحلية لبلدية رفح
تعلن اللجنة المحلية لبلدية رفح لألخوة المالكين المتصرفين المجاورين 
ألرض القســمة رقــم ( 26 ) مــن القطعة رقم ( 7 ) الكائنــة برفح الحي 
اإلداري والبالغة مساحتها ( 16 ) دونم فقط ال غير بانه قد تقدم لها ورثة 
حمدان محمد محمود الشاعر من مواليد رفح  ويحمل بطاقة تعارف رقم ( 
700418304 ) بحافظة مستندات تحتوى علي سند بيع ابتدائي والمصدقة 
حكم محكمة قضائية رقم 2001/14 وصدور الحكم بتاريخ 28 /2016/4  
والقضية التنفيذية رقم 2017/739 والصادر فيها قرار تنفيذي بتاريخ 7 

/3 / 2017 وذلك بغرض تقديم مشروع
تقسيم لقطعة األرض الموضحة أعاله والبالغة مساحتها ( 16 ) دونم بما 
فيها الشوارع المستقطعة وحدودها من الشرق ارض سلمان ثابت زعرب 
ومن الغرب شــارع رقم (44) بعرض (11) متــر ومن الجنوب ارض البائع 
جمعة حســن الشاعر وشــارع بعرض ( 8 ) متر ومن الشمال شارع رقم ( 
77 ) بعرض ( 15 ) متر وعليه وحســب األصول المتبعة نعلن للجميع ان 
كل من لديه أغراض على الملكية او طلب من المالكين المجاورين او من 
الجهات الرســمية ان تقدم اعتــراض للجنة المحلية لبلدية رفح خالل 15 
يوم من تاريخ نشــر اإلعالن في الصحف المحلية ولن نقبل أي اعتراض 

بعد ذلك لهذا التاريخ المذكور . 
تحريرا 2017/9/26

بلدية رفح اللجنة المحلية  

10/14 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن
المجلس االعلى للقضاء
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محكمة بداية رام اهللا
الرقم:  6357 / 2017 

محكمة بداية رام اهللا
الرقم:  801 / 2010 

محكمة صلح رفح 

 اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف النتفيذي رقم : (6357 /2017)

 الــى المحكــوم عليه : فؤاد زكي مصطفى كراجه – رام اهللا – صفا بجانب مخبز صفا– مجهول محل 
االقامة حاليا .

نعلمك أن المحكوم له :- محمود شعبان مسعود عبد موسى / وكيله المحامي ناصر الدبواني 
قد حضر إلى دائرتنا وطرحت للتنفيذ اقرار وتعهد بقيمة (120000) شيكل باألضافة إلى مبلغ  (1210) 
شــيكل بدل رســوم تنفيذ حالة ومســتحقة األداء اضافة الى الرســوم والمصاريف لذا يتوجب عليك 
أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســبوعين من نشــر هذا األعالن، وبعكس ذلك سيتم 
السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب االصول والقانون .           

  مع االحترام 
مأمور التنفيذ

 اياد مشهور  

 اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف النتفيذي رقم : (801 /2010)

 الى المحكوم عليه : ورثة المرحوم اسامة محمد امين حسين بدر  – كفر عقب قرب ملحمة ابو عيشة 
فوق سوبر ماركت حمايل –مجهول محل االقامة حاليا .

نعلمك أن المحكوم له :- احمد خميس حسن قويدر / وكيله المحامي ناصر الدبواني 
قد حضر إلى دائرتنا وطرحت للتنفيذ شيك بقيمة (6500) شيكل باألضافة إلى مبلغ  (77) شيكل بدل 
رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء اضافة الى الرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب 
مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا األعالن، وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ 

حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب االصول والقانون .           
  مع االحترام 

مأمور التنفيذ
 اياد مشهور  

في القضية الحقوقية رقم 2017/528صلح رفح
في الطلب رقم 2017/667

المستدعي / سعيد جهاد محمد ابو سعود    سكان رفح 
المستدعى ضده / -1 احمد محمد السيد ابو سعود   من سكان رفح سابقا خارج البالد حاليا 

نوع الدعوى / حقوق 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2017/528
الى المدعى عليه بعاليه بما ان المدعي قد اقام عليك دعوى حقوق استنادا الى ما يدعيه في الئحة 
دعواه المرفقة لكم نســخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى 
هــذه المحكمــة خالل عشــرة ايام من تاريخ تبليغــك بهذه المذكرة كما يقتضــي ان تودعا قلم هذه 
المحكمة ردكما التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة علما انه قد تحدد 
لها جلسة الثالثاء 2017/11/14 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن ذلك يجوز 

للمدعي ان يسير في دعواه حسب االصول .
تحريرا في 2017/10/11  

 رئيس قلم محكمة صلح رفح 
االستاذ / اكرم محمد ابو طعيمه  

فقد هوية
نابلــس / أعلــن أنا عصمت اســعد عبد الفتاح قادري عن فقد بطاقتي الشــخصية التــي تحمل الرقم 

(947841136) الرجاء ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

إعالن فقد جواز سفر
رفح / اعلن انا المواطن محمد جميل عبد الرحمن حسونة  هوية رقم / 945604353عن فقد جواز سفري 
الفلسطيني الذى اجهل رقمه فالرجاء ممن يجده ان يسلمه ألقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر سلفا

إعالن فقد جواز سفر
غــزه / اعلــن انا المواطن رامز عمــر رمضان أبو عواد هوية رقم / 901636589عن فقد جواز ســفري 
الفلســطيني الذى يحمل رقم 3918330 فالرجاء ممن يجده ان يســلمه ألقرب مركز شرطه وله جزيل 

الشكر سلفا

تنويه
جنيــن/ ورد خطــأ في إعالن تســجيل األراضي رقم 2016/4750 المنشــور في جريــدة الحياة بتاريخ 
2016/4/26 حيث ورد أن رقم الوكالة الدورية هو 428/2016/6830 والصحيح هو 428/2016/6870 

لذا اقتضى التنويه. 

د  10/14
   دولــة فلسطيــن

قاضي القضاة

 المحاكم الشرعية 
محكمة جنين الشرعية الجنوبية 

مذكرة تبليغ حضور صادر عن محكمة جنين الشرعية 
الجنوبية/قباطية

الــى المدعــى عليه /ايمــن محمود عبد الكريم ابو الرب من االردن ومجهــول محل االقامة فيها واخر 
محل اقامة له في قباطية.

يقتضــي حضــورك الــى محكمــة جنيــن الشــرعية الجنوبية/قباطية وذلك يــوم االحــد الواقع في 
2017/11/19م في تمام الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى اساس 2017/233 وموضوعها/

نفقة زوجة المقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشــرعي المدعية/مرام احمد 
حسن ابو الرب من قباطية وسكانها 

فاذا لم تحضر في الوقت المعين يجري بحقك المقتضى الشرعي حسب االصول
وعليه صار تبليغك  ذلك حسب االصول تحريرا في 1439/1/22هـ وفق 2017/10/12م.

قاضي محكمة جنين الشرعية الجنوبية
بشار محمد داود

ددددددددددددددددد

فقد هوية
ســيلة الظهــر- جنين- أعلن أنا يزن تيســير احمد أبو لحيه من ســيلة الظهر عن فقــدان هويتي رقم 

411444938 الرجاء ممن يجدها تسليما ألقرب مركز شرطة وله الشكر.

فقدان جواز سفر 
الفندقوميــة- جنيــن- أعن أنا نجاح صالح يوســف صالــح حاملة هوية رقم 947546388 من ســكان 
الفندقومية عن فقدان جواز ســفري الفلســطيني الرجاء ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله 

الشكر. 

فقد هوية
جنين / أعلن أنا باسم محمد أحمد عصعوص من مثلث الشهداء / جنين عن فقدان هويتي الشخصية 
التي تحمل الرقم 900102013 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 

دولـــــة فلسطيــــن
سلطة االراضي الفلسطينية
مكتب رئيس سلطة االراضي

 دعوة لتقديم عطاء
 (PLA/GB/2017 /001 ) :المناقصة العامة رقم
(DMS - نظام ادارة وثائق) :موضوع المناقصة 

الجهة المشترية : ( سلطة االراضي الفلسطينية ) 
1 – تدعو ســلطة االراضي الفلسطينية المناقصين أصحاب اإلختصاص 
والمسجلين رسميا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم 
2 – تقديم االســعار ب ( الدوالر ) شــاملة لكافة أنــواع الضرائب بما فيها 

ضريبة القيمة المضافة 
3 – يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وئائق المناقصة 
من خالل االدارة العامة للشؤون المالية – دائرة اللوازم والمشتريات خالل 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر 
4 – تدفع رســوم كراســة المناقصة والبالغ قيمتها ( 100 شيكل ) لحساب 
الخزينة العامة – إيرادات ســلطة االراضي الفلسطينية لدى الصندوق أو 
في بنك فلســطين على حســاب رقم ( 28 / 219000 ) ويتم إرفاق وصل 

الدفع ( فيشة االيداع ) مع العطاء المقدم 
5 – يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في سلطة االراضي 
الفلسطينية – االدارة العامة للشؤونن المالية – الطابق الخامس في موعد 
أقصاه الساعة ( 12:00) من يوم الثالثاء الموافق ( 7 / 11 / 2017 ) ويتم 
رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد وسيتم فتح العطاءات 

في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين 
6 – على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية 
أو شيك بنكي مصدق بقيمة ( 1250 دوالر ) على أن يكون ساري المفعول 

حتى تاريخ ( 31 / 12 / 2017 ) 
7 – أجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة

8 – تعتبر هذه الدعوة جزءاً من وثائق المناقصة 
رئيس سلطة االراضي الفلسطينية

صائب نظيف  

10/14 د

 مركز البحوث اإلدارية واالقتصادية في 
«القدس المفتوحة» ينظم ورشة لنقل الخبرات 

الجديــدة-  الحيــاة  البيــرة- 
نظــم مركــز البحــوث اإلداريــة 
معــة  جا فــي  يــة  د قتصا ال ا و
القــدس المفتوحــة، بالتعــاون 
مع عمادة كلية العلــوم اإلدارية 
الجامعــة،  فــي  واالقتصاديــة 
ورشــة عمــل متخصصــة لنقل 
الخبــرات والمعــارف والتجــارب 
التي تكونت لــدى أعضاء هيئة 
التدريس الذين تلقوا خالل هذا 
العام دورات تدريبية في إسبانيا 
وإيطاليــا ضمــن مشــروع بنــاء 
القدرات لمراكز البحوث اإلدارية 
فــي مؤسســات  واالقتصاديــة 
التعليــم العالــي الفلســطينية، 
بتمويــل مــن برنامــج االتحــاد 
األوروبي (إيراســموس+)، وقد 
عقــدت الورشــة بمبنــى اإلدارة 

العامة بالبيرة. 
وحضــر الورشــة مجموعــة من 
أعضاء هيئة التدريس من فروع 
الجامعــة في الضفة، ومجموعة 
أخرى من فروع الجامعة في قطاع 

غزة عبر (الفيديو كونفرنس).
وأكد عميد كلية العلوم اإلدارية 
واالقتصادية يوســف أبــو فارة، 
على الــدور الذي يقوم به مركز 
البحــوث اإلداريــة واالقتصادية 
مشــيراً إلى سعيه لزيادة فاعلية 
حركة البحث العلمي في الجامعة 
والجامعات الفلسطينية األخرى، 
وســتكون لــه أنشــطة بحثيــة 
مشــتركة مع مؤسسات التعليم 
العالــي والمؤسســات الحكومية 

ومؤسسات القطاع الخاص.
وأوضــح أنــه تــم وضــع خطــة 
إســتراتيجية للمركــز للســنوات 
ــزت علــى المحاور  القادمــة، ركّ

والجوانــب المختلفة، وتشــكيل 
مجموعــات بحثيــة مــن أعضاء 
هيئة تدريس من فروع الجامعة 
المختلفة، ومن المتوقع أن تحقق 

إنجازات بحثية متميزة. 
واســتعرض مدير دائرة الجودة 
في الجامعة ومنســق المشروع 
يوســف الصباح، في كلمة إدارة 
مشــروع (بناء القــدرات لمراكز 
البحــوث اإلداريــة واالقتصادية 
فــي مؤسســات التعليــم العالي 
الفلســطينية) التطــورات التــي 
مــر بهــا المشــروع، مؤكــداً أن 
برنامــج (إيراســموس+) يتيــح 
الفرصة ألعضاء هيئة التدريس 
ت  معــا لجا ا مــن  حثيــن  لبا ا و
فــي  المشــاركة  الفلســطينية 
تطوير قدراتهــم البحثية، وبناء 
شــراكات بحثية مع الباحثين من 

داخل فلسطين وخارجها.
وقــدم د.فضــل عيــدة العرض 
المعــارف  ــزاً علــى  األول، مركّ
والخبرات التي تــم تلقيها خالل 
الــدورة التدريبيــة التــي عقدت 

في إيطاليا تحت إشــراف جامعة 
الكويال اإليطالية.

وتنــاول آليــات الترويــج لإلبداع 
الفكري والتقني التي تعتمد في 
مؤسسات التعليم في الجامعات 
اإليطاليــة، مــع إبــراز إمكانيــة 
تطبيقهــا ونقــل تلــك الخبرات 
إلى الجامعات الفلســطينية. ثم 
اســتعرض أنواع اإلبــداع بجميع 
أشــكاله والتقنيــات التي يمكن 
تحويلها وتحريكها من مكان إلى 
آخر، مثل المعرفة، والمعلومات.

وقــدم د. صــالح صبري العرض 
الثاني، وتناول فيه جانباً آخر من 
المعارف والخبرات التي تم تلقيها 
خالل الدورة التدريبية المنعقدة 
ــز خالله على  فــي إيطاليــا، وركّ
اطــالع المشــاركين على تجربة 
الجامعــات اإليطاليــة- جامعــة 
الكويال- في التعاون والشــراكة 
مع القطــاع الخاص، وبخاصة ما 
يتعلق بإنشــاء شــركات جديدة 
حديثــة باالعتماد علــى البحوث 
العلمية والكوادر األكاديمية، ثم 

تطرق العرض إلى دور الجامعة 
العام ضمن ثالثة محاور: المحور 
األكاديمــي، والمحــور البحثــي، 
والمحــور التنمــوي، وقــد أظهر 
كيف يتم الربط بين محور عمل 
الجامعة في البحث العلمي ومحور 
التنمية في المجتمع، مشيراً إلى 
أن نقل التكنولوجيا التي تتوصل 
إليها األبحاث الجامعية في جامعة 
الكويــال يتم من خــالل الدخول 
في شراكات تبنى عليها شركات 
كأحد أشــكال التعاون والشراكة 
بين الجامعة والمجتمع المحلي، 
ممثالً بالقطاع الخاص، باإلضافة 
إلــى نقل التكنولوجيــا للمجتمع 
من خالل بيــع بــراءات االختراع 
التــي تتوصل إليهــا األبحاث في 

الجامعات.
وقــدم د. عطية مصلح العرض 
الثالــث، متنــاوالً فيــه المعــارف 
والخبرات التي تــم تلقيها خالل 
الــدورة التدريبيــة المنعقدة في 
إســبانيا برعاية جامعــة ألميريا 
اإلسبانية. وأوضح أن العالم اليوم 

يعيش في عصــر المعلوماتية، 
ويتلقــى البشــر كمــاً هائالً من 
البيانــات بشــكل يومــي بفعل 
التكنولوجيــا، وأصبــح اإلنســان 
اليوم من مصدري البيانات في 

كل لحظة من حياته.
وأشار إلى أن أبحاث شركة (إنتل) 
تقدر حجــم البيانات التي ولدها 
البشــر منذ بدايــة التاريخ حتى 
عام 2003م بنحو (5) إكسابايت، 
لكن هذا الرقــم تضاعف (500) 
مرة خــالل عــام 2012م ليصل 
إلى (2.7) زيتابايــت، ويتوقع أن 
يتضاعف هــذا الرقم أيضاً ثالث 
مــرات؛ فمثالً يعالج (فيســبوك) 
ما معدلــه (50) مليار صورة من 
قاعدة مســتخدميه، أمــا (تويتر) 
فيعالــج (500) مليــون تغريــدة 
يوميــاً، وهذه طائــرة (إيرباص) 
تنتــج نحــو (380) مليار ســطر 
مــن الشــيفرات البرمجيــة كل 
نصــف ســاعة، أو (10) تيرابايت 
مــن البيانــات، وهــذه البيانــات 
تولدها المحركات والحساســات 

في الطائرة.
ثم قدم د. بســام الترك العرض 
األخيــر، مؤكداً أن هــذا العرض 
يأتي الحقاً للمشاركة في الدورة 
التدريبية التي عقدت في إسبانيا 
حــول التحليل الكمــي والنوعي 
للبيانات والبيانات الكبيرة وعلم 
التــي كانــت عقــدت  البيانــات، 
ز  في جامعة الميريــا، وفيها ركّ
علــى عــدة موضوعــات، ونقــل 
د. التــرك خــالل هــذه الورشــة 
 ،(R) الخبــرات المتعلقــة بلغــة
وهي لغة برمجة تعنى بالتحليل 

اإلحصائي.

 الخليل: نقابة الصحفيين تعقد 
اجتماعها دعماً لصمود المواطنين

الخليــل- الحياة الجديــدة- عقــدت األمانة 
العامــة لنقابة الصحفيين، أمــس، اجتماعها 
الدوري، فــي دار بلدية الخليل، دعماً لصمود 
المواطنيــن فــي المدينة، رداً على سلســلة 
االجراءات واالنتهاكات التي انتهجتها سلطات 
االحتالل مؤخراً، وأبرزها تشكيل هيئة محلية 

للمستوطنين.
واســتقبل رئيس البلدية تيســير أبو سنينة 
أعضــاء االمانة العامــة للنقابة على رأســها 
النقيــب ناصــر أبــو بكــر، بحضور عــدد من 
أعضاء المجلس البلدي، وثَمن هذه الخطوة، 
مبيناً اهمية ودور االعالم في فضح سياسات 
االحتــالل وتعزيــز صمــود المواطنين ونقل 

حقيقة ممارساته الى المجتمع الدولي.

وأكــد أن إدراج الخليــل القديمــة على قائمة 
التراث العالمي في اليونسكو جاء نتيجة جهود 
القطاعــات المختلفة وعلى رأســها االعالم، 
الذي خلق حالةً من الــرأي العام الدولي تجاه 
الخليــل ومقدراتهــا االنســانية والتاريخيــة، 
مطالبــاً اياهم بوضع خطــة اعالمية لترويج 

المدينة وتأكيد الحق الفلسطيني فيها.
وبين أن البلدية تدرس مسألة تشكيل مجلس 
استشاري اعالمي للمحافظة، داعياً النقابات 
والمؤسســات المختلفة لعقد اجتماعاتها في 
الخليل. وأوضح أبو بكر أن هذا التوجه تعمل 
عليــه نقابة الصحفيين لدعــم كل المناطق 
المهــددة وتبــذل الجهــود الممكنــة من أجل 

مناصرة الحق الفلسطيني واظهار الحقيقة.

 قلقيلية: الشبيبة تنظم محاضرة حول 
«األمن الفكري» في مدرسة بنات جيوس

قلقيلية- الحيــاة الجديدة- 
أمــس،  الشــبيبة،  نظمــت 
«االمــن  حــول  محاضــرة 
الفكري» في مدرســة بنات 
الثانويــة، قدمهــا  جيــوس 
شــتيوي  نايــف  عقيــد  د. 
المؤسســة  فــي  المحاضــر 
االمنية، بحضور ومشــاركة 
محمــد مصلــح ممثــال عــن 

حركــة الشــبيبة الطالبيــة 
في منطقة شــرق محافظة 
قلقيليــة، ورجــاء شماســنة 

مديرة المدرسة.
واســتعرض د. شــتيوي مع 
المشــاركات فــي المحاضرة 
الفكــري،  االمــن  مفهــوم 
واهميته في تعزيز االنتماء 
الوطنــي، وااليمــان بالقيم 

الوطنيــة واالنســانية، كمــا 
ناقش شــتيوي مــع الحضور 
المخاطــر التــي تتعرض لها 
المجتمعــات واالفــراد حــال 
المساس باألمن الفكري لتلك 
المجتمعات، وســبل تحصين 
االفراد والمجتمعات بمنظومة 
قيميــة متينــة. واشــار ابــو 
ســائد قواس مسؤول حركة 
الشبيبة الطالبية في حركة 
فتــح اقليم قلقيليــة الى ان 
المحاضرة يأتي ضمن سياق 
الحــراك الفكــري والثقافــي 
الونــي الــذي تحدثهــا حركة 
الشبيبة الطالبية في مدارس 
المديرية، ضمن خطة عملها 
الوطنيــة، بهــدف  ورؤيتهــا 
تعزيز القيــم الوطنية ورفع 
مستوى الثقافة لدى الطلبة.

متحدثون في الورشة


