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 دائرة تسجيل أراضي جنين 

رقم المعاملة: 7527 /2011   

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة:1256/ج/ 2017 

  الرقم :188|ق|2017

دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف : 101/ق/2009 دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف : 4401/ج/2017

المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية 

الروم االرثوذكس بالقدس الشريف

 رقم المعاملة :7473 /2017

 رقم المعاملة :2017/7547

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين 
 يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب جنين  السيد/ة سالم مصطفى عوده الحين وذلك 
بصفته وكيال بموجب  الوكالة الدورية رقم 2017/5872 تاريخ : 2017/10/18 والمعطوفة على العامة 
رقم 2017/725 والصادرة عن عدل طولكرم بتاريخ 2017/1/31 الصادرة من كاتب عدل  الخليل . 

وذلــك لتقديــم معاملــة بيــع علــى القطــع أرقــام رقــم  34 7++340+39+20  حــوض رقــم 
68+39+34+35+29 من أراضي كفر راعي   .  

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة  خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر واال سيتم السير في إجراء ت المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل (المالك) : وليد يوسف اسعد يحيى .   
اسم الوكيل : سالم مصطفى عوده الحين .                                                     .  

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم دائرة األراضي مكتب جنين   
 يعلــن للعمــوم انه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي طولكرم أنا شــروق جالل كامــل دويكات وذلك 
بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 2007/2975 تاريخ 2007/6/24 الصادرة عن عدل طولكرم 

 التمام معاملة بيع رقم 20 حوض رقم 8495 من اراضي ذنابة 
  ومــن لــه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تســجيل أراضي طولكرم خالل فترة 
عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل  اسم الموكل(المالك)   
شروق جالل كامل دويكات  نصري يونس محمود العمور   

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

 اعالن لتسجيل اموال غير منقولة تسجيال جديدا صادر 
عن دائرة تسجيل اراضي نابلس بشأن معاملة التسجيل 

الجديدة رقم 188|ق|2017
يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تســجيل اراضي نابلس لتســجيل المال غير المنقول 
المبينه اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او 
المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى مدير دائرة اراضي نابلس 

خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف المحلية اليومية
الجدول

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل بسام مفلح يوسف حج محمد بواسطة محمد خلوصي عبد الرحيم 
حج محمد بالوكالة رقم 1479/2015/14622 عدل نابلس

2 - اسم المدينة او القرية         بيت دجن
ميري 3 - أ- اسم موقع االرض   الزيتون الغربي    ب-نوع االرض   

رقم القطعة         417 بموجب القيود الماليه  2 4 - رقم الحوض  
5 - رقم الحوض   رقم القطعة   حسب جدول االدعاءات

6 - المساحة بموجب قيود المالية 
7 - المساحة بموجب المخطط              م2    د
1  880                                            

  2/1 8 - الحصص المطلوب تسجيلها 
9 - الحدود بموجب المخطط:

شماال- طريق ترابي
جنوبا-  طريق ترابي+ خالد عبد العزيز حامد

شرقا –  ورثة رفيق حج محمد
غربا-  صبري فليح صالح حامد

10 -  كيفية االيلوله لطالب التسجيل عن بموجب شراء بالوكالة الدورية سجل 1526 صفحة 2015/32 
سفارة دولة فلسطين في عمان والوكالة الدورية 1453/2015/9337 عدل نابلس

 مامور تسجيل اراضي نابلس

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد فتحي حســن علي الشرقاوي وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  634/2005/6905 بتاريخ 2005/8/3 عدل نابلس 
والمعطوفــة على الوكالة الخاصة رقــم 634/2005/6853 عدل نابلس بتاريخ 2005/8/2 والخاصة 
رقم 634/2005/6852 عدل نابلس بتاريخ 2005/8/2 الصادرة من كاتب عدل نابلس   وذلك بمعاملة 
بيع على القطعة  سجل (33) سجل 41 صفحة ( 178+179 ) صفحة 66 من أراضي نابلس  فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اســم المــوكل (المالــك ) : عبــد الناصر خليل داود ابو ســير وازدهار خليل داود عيــاش / هيثم غالب 

اسعد فريتخ   
اسم الوكيل :  هيثم غالب اسعد فريتخ  / فتحي حسن علي الشرقاوي

دائرة تسجيل أراضي نابلس

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلــن للعمــوم انــه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضــي نابلس الســيد عصام محمد عطــا اهللا هندي 
وذلــك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقــم  1680/2017/12082 عدل نابلس  بتاريخ 
2017/8/12 والمعطوفــة علــى الــوكاالت الخاصة رقــم 1680/2017/12036 عــدل نابلس بتاريخ 
2017/8/14 والوكالــة العامــة رقــم 1287/2013/15108 عدل نابلس بتاريــخ 2013/10/27 وذلك 
بمعاملة بيع على القطعة  47 حوض 28  من أراضي عصيرة الشــمالية  فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل (المالك ) : انتصار حســن ابراهيم جوابرة و منتصر صالح راغب جوابرة وتميم صالح 

راغب جوابرة    
اسم الوكيل :  عصام محمد عطا اهللا هندي / نور محمد فايز ياسين / تميم صالح راغب جوابرة

دائرة تسجيل أراضي نابلس

اعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية 
الروم االرثوذكس بالقدس الشريف

الى المدعى عليها في الدعوى الزواجية عدد السجل 2016/43 تانيا ري استن نعلمك انه قد تم تحديد 
موعد جلسة للسير في اجراءات الدعوى بتاريخ 2017/11/5 الساعة العاشرة صباحا فعليك الحضور 
في التاريخ المذكور اعاله الى قاعة المحكمة و/او من ينوب عنك وبخالف ذلك ستسير هذه المحكمة 

باجراءاتها القانونية حسب االصول
القدس في : 2017/9/14

المحكمة

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطــالع العمــوم بانه تقدم الــى هذه الدائرة زياد محمود يوســف بداد من بلــدة جبع  بصفته 
الوكيــل بموجــب الوكالة الدوريــة رقــم (9835/2016/429) الصادرة عن كاتب عــدل جنين بتاريخ 
2016/10/13 وبموجب الوكالة العامه  رقم (1924/2006/356) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 
2006/3/16وذلك لتقديم معاملة بيع رقم7473 /ج/ 2017على قطعة االرض رقم (17) من الحوض 
رقم (12) من اراضي جبع  فمن له أي اعتراض عليه 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: زياد محمود يوسف بداد
اسم الموكل (المالك):-1 ميسون فهمي محمد الملقب تايه ابو عون -2 فهيم محمد أبو عون 

عدد الحصص المباعة :حسب الدوريه  

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطــالع العموم بانه تقدم الى هــذه الدائرة زينب محمود درويش ابــو جمهور من بلدة جنين  
بصفتــه الوكيل بموجــب الوكالة الدورية رقم (5465/2017/433) الصــادرة عن عدل جنين  بتاريخ 
2017/6/4 والمعطوفه على الخاصة رقم (1738 صفحه 35/2017) الصادرة عن ســفارة فلســطين 
فــي عمــان  بتاريخ 2017/5/7  والمعطوفه على العامه  رقم (1714 صفحه 11/2017) الصادرة عن 
سفارة فلسطين في عمان  بتاريخ 2017/3/16 و العامه  رقم (1732 صفحه 1/2017) الصادرة عن 
ســفارة فلســطين في عمان  بتاريخ 2017/4/23 و الخاصة رقــم (432/ 4889/2017) الصادرة عن 
عدل جنين بتاريخ 2017/5/15 والوكاله الدوريه رقم (435/ 10369/2017) الصادرة عن عدل جنين  
بتاريخ 2017/10/16 والمعطوفه على العامه  رقم سجل(1803 صفحه 7/2017) الصادرة عن سفارة 
فلســطين في عمان  بتاريخ 2017/9/25 والعامه رقم (1801 صفحه 9/2017) الصادرة عن ســفارة 
فلسطين في عمان  بتاريخ 2017/9/20 والعامه رقم (1781 صفحه 22/2017) الصادرة عن سفارة 
فلســطين في عمان  بتاريخ 2017/8/17 والعامه رقم (50614053) الصادرة عن بعثة  فلســطين / 
واشنطن  بتاريخ 2017/6/14 والعامه رقم (1714 صفحه 11/2017) الصادرة عن سفارة فلسطين 
في عمان  بتاريخ 2017/3/16 والعامه رقم (1732 صفحه 1/2017) الصادرة عن سفارة فلسطين في 
عمان  بتاريخ 2017/4/23 وبموجب الخاصة رقم (432/ 4890/2017) الصادرة عن عدل جنين  بتاريخ 
2017/5/15 وبموجب الخاصة رقم (432/ 3070/2017) الصادرة عن عدل جنين  بتاريخ 2017/3/23 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 7547/ج/ 2017على قطعة االرض رقم (40+80) من الحوض رقم 
(7+7) من اراضي صانور فمن له أي اعتراض عليه 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: زينب محمود درويش ابو جمهور
اســم الموكل (المالك):-1 ســناء هاشــم ســعيد بشــير فتحي-2طاهر + وليد + اياد + صباح (ابناء 
محمد محمود الغربيه)-3 احمد + محمد +مها + منى + مياده (ابناء نبيل محمد صالح )-4 بسام + 
سالم + جميله (ابناء محمود محمد صالح)-5 امنه عبد الكريم صالح احمد -6 رائد + محمد + احمد 
+ رائده + رويدا +ريما (ابناء حســني محمد صالح)-7 ميســر ســعيد يوسف دربي -8 احمد +محمد 
+يوسف + ميساء + نداء (ابناء شحاده طاهر دربي )-9 سمير + صدقيه (ابناء محمود احمد الغربيه)
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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/21 د
محمد صلح قلقيلية

الرقم: 2017/922

مذكرة دعوى بالنشر خاصة بالمدعى عليه صادرة عن 
محكمة صلح قلقيلية بالدعوى رقم 2017/922

 الى المدعى عليه: عبدالرحيم محمود خليل ولويل / من قلقيلية سابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا 
يقتضى حضورك الى محكمة صلح قلقيلية بتاريخ 2017/11/20 الساعة الثامنة صباحا. للنظر في 
القضية الحقوقية رقم 2017/922 التي أقامها عليك المدعي شهاب محمد صالح تملي من قلقيلية 
بواسطة وكيلته المحامية هيام مرداوي موضوعها مطالبة بمبلغ ستة وعشرون الفا وستمائة وستة 
وستون شيقل ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 62 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فانه يقتضى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبلغك النشــر واذا لم تحضر او ترســل وكيال عنك يجري 

بحقك المقتضى القانوني وقد جرى تبليغك بالنشر حسب األصول.
تحريرا في: 2017/10/11

رئيس قلم حقوق محكمة صلح قلقيلية
اياس باكير

فقد هوية
طولكــرم –  عتيــل    -  أعلــن أنا منيا معتصــم عبد الكريم كحلة عن فقدان هويتي الشــخصية التي 
تحمل الرقم  : 403821028    الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر .  

تنويه
الخليل- ورد خطأ في اعالن فقد هوية باســم: ســالم باســم سالم قطينة، والصحيح هو: سالم بسام 

سالم قطينة، فاقتضي التنويه. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/21 د
محكمة بداية جنين

 مذكرة دعوى  صادره عن محكمة بداية جنين بالقضيه 
الحقوقيه رقم 2017/393

الــى المدعــى عليه :((ايمن فتحي عبد الكريم قراريه )من الفندقوميــه  ومجهول محل االقامه حاليا 
يقتضى حضورك الى هذه المحكمه يوم5 /2017/11 للنظر في الدعوى الحقوقيه رقم(2017/393) 
محكمة بداية جنين والتي اقامها عليك المدعي (عادل محمود يوسف عزام ) من الفندقومية  بواسطة 
وكيلــه المحامي محمد عيســه /جنين والتي موضوعها تنفيــذ وكاالت دوريه  وبامكانك الحضور الى 
قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالماده 20 من قانون اصول المحاكمات المدنيه 
والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 لذا يقتضي عليك تقديم الئحه جوابيه خالل خمسة عشر يوم من تاريخ 

تبلغك ولذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا .

رئيس قلم حقوق محكمة بداية جنين
اشرف ابو سيفين      

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/21 د
المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

محكمة خان يونس الشرعية االبتدائية 

الموضوع / تبليغات شرعية 
إلى المعي عليهما : سنية محمد علي زريق وشيرين حسن محمد عبد العال من مصر وسكانها حاليا 
ومجهولتا محل االقامة فيها وسابقا من سكان مدينة خانيونس يقتضى حضوركما الى محكمة خان 
يونس الشرعية يوم الخميس 2017/11/23م الساعة الثامنة صباحا وذلك للنظر في الدعوى أساس 
2017/931 وموضوعها ضم بنتين والمقامة عليكما من قبل المدعي : حيدر جالل أحمد االغا من خان 
يونس وسكانها وان لم تحضرا في الوقت المعين أو ترسال وكيال عنكما يجر بحقكما االيجاب الشرعي  

لذلك صار تبليغكما حسب األصول .
وحرر بتاريخ 29 من محرم لسنة 1439هـ  وفق 2017/10/19م .

قاضي خان يونس الشرعي 
الشيخ أحمد محمود عاشور 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي

مكتب الخليل 

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب الخليل
رقم الملف: 812/ج/2017

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب الخليل، السيد/ة يوسف امطير عيسى العواودة، وذلك 
بصفته وكيال/ عاما/ خاصا/ دوريا/ بموجب الوكالة العامة رقم 2013/3010 تاريخ 2013/8/26 الصادرة 
من كاتب عدل دورا، وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 25 حي رقم حوض  رقم 169 من اراضي 
دورا/ الصرة. فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة 

ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل (المالك)  

يوسف امطير عيسى العواودة محمد امطير عيسى العواودة  

دائرة االراضي مكتب الخليل

10/21 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/21 د
محكمة صلح رام اهللا

الرقم:2016/1917 مدني

 مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 1917/2016

إلى المدعى عليه : بالل خالد يعقوب ازغير - الخليل ومجهول محل اإلقامة.
يقتضي حضورك إلى محكمة صلح رام اهللا يوم 2017/12/7 الساعة التاسعة صباحاً للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2016/1917 التي أقامها عليكما المدعية شــركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية / رام 
اهللا بواسطة وكيله المحامي مروان عصفور / رام اهللا بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 6196.47 

شيكل وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
1 - المدعية هي شركة تجارية تعمل في مجال اإلتصاالت الخلوية.

2 - المدعــى عليــه بالل خالد يعقوب ازغير بصفته الشــخصية حيث ترصــد للمدعية بذمة المدعى 
عليه مبلغ 6196.47  ســتة آالف ومئة وســتة وتسعون شيقل وســبعة وأربعون أغورة وذلك بموجب 
إتفاقية بيع وتقديم خدمات جوال وكشف حساب فواتير عن بدل مكالمات وثمن أجهزة خلوية صادر 

من الجهة المدعية.
3 - طالبت المدعية المدعى عليه بالمبلغ المدعى به إال أنه امتنع عن ذلك دون حق أو وجه مشروع.
4 - لهذه المحكمة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظراً لقيمتها ومكان إقامة المدعى عليه.
الطلــب: :- تلتمــس المدعية من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نســخة عــن الئحة الدعوى 
ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة وغب اإلثبات الحكم للمدعية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى 
به وقدره 6196.47  ستة آالف ومئة وستة وتسعون شيقل وسبعة وأربعون أغورة وتضمين المدعى 

عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف 
المحلية عمالً بالمادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وإذا لم 

تحضر أو ترسل وكيل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

فقد هوية
أريحا / أعلن أنا بيان صبحي احمد عوضات عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي أجهل رقمها، الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلــن أنــا عبــد الناصر احمد عبد القادر بصالت عــن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 

959615196 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

جامعة القدس تتوصل لجهاز 
متطور لتقييم التركيبات الصناعية

القــدس المحتلــة- الحيــاة الجديــدة- توصل 
مجموعــة مــن الباحثين في جامعــة القدس 
 Nissin Fair Grade» (أبو ديس) إلى أن جهاز
التركيبــات  أدق  تقييــم  إلــى  يقــود   ،«100
الصناعية التي يصممها طلبة طب األســنان 

في مختبرات الجامعة.
وتســتخدم بعض كليــات طب األســنان في 
جامعــات العالم تقنيــات متقدمة تعمل على 
مبــدأ المحاكاة لتدريــب وتقييم الطلبة خالل 
مرحلــة التدريــب مــا قبــل الســريري، بينما 
اســتعاضت جامعة القــدس عن هذه األجهزة 
باهظة الثمن بهذا الجهاز النوعي الذي يعمل 
علــى تقييــم مهــارات الطلبــة فــي تحضير 
التركيبــات الصناعية قبــل انتقالهم لمرحلة 
التدريب الســريري، وذلك الهتمامها بتطوير 

ورفع مستوى العملية األكاديمية.
وجامعــة القــدس هــي الوحيدة في الشــرق 
األوســط التي نجحــت باســتقطابه وتدريب 
الطلبة والكادر التدريسي عليه، ثم استخدامه 
الحقاً في تقييــم أداء الطلبة وقبل انتقالهم 

لمرحلة التدريب السريرية.
وبحســب الباحثين، فإن التقييم الدقيق ألداء 
طلبة طب األســنان قبــل انتقالهــم لمرحلة 
التدريــب الســريري تعتبــر إحــدى الركائــز 

األساسية في عملية التدريس، بحيث يحدد هذا 
التقييم قدرتهم على التدريب ومستوى األداء 
خالل عملهم وتدريبهم في العيادات، ولذلك 
تعــد نتائج هذا البحث إضافــة نوعية لطرق 
وأساليب تدريس طب األسنان في فلسطين، 
ويسهم في تخريج أطباء وأخصائيين مؤهلين 
أكاديميــاً وعملياً قادرين على المنافســة في 
سوق العمل المحلي والعالمي وتقديم أفضل 

الخدمات العالجية للمرضى.
ونشــر البحث في المجلة األوروبية ألساليب 
تعليم طب االسنان، فيما عرض أيضاً كورقة 
علمية فــي مؤتمريــن عالمييــن، كان األول 
مؤتمر بحوث تعليم طب األســنان االميركي 
المنعقد فــي مدينة دينفر بالواليات المتحدة 
األميركيــة، أمــا الثانــي فكان مؤتمــر بحوث 
أساليب تعليم طب االســنان االوروبي والذي 

انعقد في لندن.
يذكــر أن الباحثيــن الذين قامــوا بإعداد هذا 
البحــث هم: د. إلهــام الخطيب، عميدة البحث 
العلمــي في جامعــة القــدس، د. مصعب أبو 
عرقوب، رئيس قســم االســتعاضة الســنية 
فــي كلية طب األســنان بالجامعــة، وكل من 
أخصائيي االستعاضات السنية د. مضر كمال، 

د. عاهد القضماني، ود. رائد أبو هنطش.

رئيس «القدس المفتوحة» يلتقي نقابة العاملين
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
التقى رئيس جامعة القدس 
المفتوحة أ. د. يونس عمرو 
الهيئــة  وأعضــاء  رئيــس 
اإلدارية لنقابة العاملين في 
الجامعــة، أمــس، فــي مقر 
رئاســة الجامعة بمدينة رام 
اهللا، وبحــث معهم عددا من 

القضايا النقابية.
عبــد  د.  االجتمــاع  وافتتــح 
القــادر الدراويــش رئيــس 
بجامعــة  العامليــن  نقابــة 
القــدس المفتوحة، شــاكرا 
رئاسة الجامعة وعلى رأسها 
أ. د. عمــرو، علــى اهتمامه 
بالعامليــن وبتطور الجامعة 
ووقوفــه بجانــب العامليــن 
لتحقيق حقوقهم ومطالبهم 
في هــذه المرحلــة الحرجة 

التي يمر بها شعبنا.
وأكــد عمــرو، حرصــه على 

حقــوق العامليــن واحترامه 
لالتفاقيــات الموقعــة بيــن 
النقابة وإدارة الجامعة، وبين 
ومجلــس  االتحــاد  مجلــس 
التعليــم العالي، وأن احترام 
االتفاقيات يعني االلتزام بها 

وتطبيقها.
الجامعــة  أن  علــى  وشــدد 

بنــود  بتطبيــق  ملتزمــة 
الــكادر الموحد بما فيها حق 
مســتحقات  على  الحصــول 
نهاية الخدمة، وفيما يتعلق 
فــإن  الجــدد  بالموظفيــن 
حقوقهم أيضا مصانة ويتم 
اطالعهم على تفاصيلها قبل 

التوظيف.

المجتمعــون  ناقــش  كمــا 
الخامس  الملتقــى  تنظيــم 
للعامليــن في أريحــا، وبين 
إدارة  أن  الجامعــة  رئيــس 
علــى  حريصــة  الجامعــة 
المشــاركة في هذا الملتقى 
السنوي الذي تنظمه النقابة 
ألنــه يعــزز الروح األســرية 

لقــدس  ا معــة  جا خــل  دا
المفتوحة.

الجامعــة  رئيــس  وتجــاوب 
مع عــدد من القضايــا التي 
طرحتهــا النقابــة فــي هذا 
االجتمــاع وبينها عالوة غالء 
عامي 2015- عن  المعيشة 

.2016

جانب من اللقاء.

برنامج غزة للصحة النفسية ينظم
 ورشة عمل حول الصحة في العمل

غــزة- الحيــاة الجديــدة- 
للصحة  غزة  برنامج  نظم 
النفســية، أمــس، ورشــة 
لصحــة  «ا حــول  عمــل 
النفسية في مكان العمل»، 
العالمي  اليــوم  بمناســبة 
للصحة النفسية، بمشاركة 
بالبرنامج،  العاملين  جميع 
وذلــك فــي قاعــة فنــدق 

المشتل بغزة.
وافتتح مدير عام البرنامج 
د. ياسر أبو جامع، الورشة 
بكلمة ترحيبية بالحضور، 
مشيراً إلى أن اختيار عنوان 
الورشــة جــاء في ســياق 

العنوان العام الذي اختارته 
منظمــة الصحــة العالمية 
للعــام  المناســبة  بهــذه 
2017، مؤكداً على أهمية 
عقد هذه الورشة للعاملين 
في البرنامج بهدف تحقيق 
االســتفادة المرجــوة على 

الصعيد المهني واإلداري.
وانقســمت الورشــة إلــى 
تقســيم  األول:  جزأيــن، 
المشاركين إلى مجموعات 
جلســات حوار  عــن  عبارة 
النفســية  الصحــة  حــول 
في مكان العمل، بإشــراف 
الســيدة راوية حمام مدير 

والبحــث  التدريــب  دائــرة 
العلمــي، والجــزء الثانــي 
الرعايــة  فــي  تمرينــات 
الذاتيــة قامت بــه كل من 
جــودة،  إينــاس  الســيدة 
محمود،  ســماح  والســيدة 
أخصائيتا الصحة النفسية 
المجتمعية بالبرنامج، كما 
العديد  الورشــة  تضمنــت 
والنشاطات،  الفقرات،  من 
تمرين  ومنها  والتمرينات، 
اليوغــا، وتمريــن القياس 
االجتماعي، وكذلك تمارين 
نفذها  والتي  االســترخاء، 

أخصائيون من البرنامج.

الشرطة تشارك في ندوة حول الجرائم االلكترونية بالقدس المفتوحة في جنين
 جنين- الحياة الجديدة- شاركت الشرطة، أمس، في 
ندوة حول الجرائم االلكترونية ومخاطر االنترنت، 
التي عقــدت لطلبة جامعة القــدس المفتوحة في 

جنين.
وقدم نائب مدير فرع حماية األســرة واألحداث في 
الشــرطة الرائد ضرار الحاج توضيحا حول الجرائم 

االلكترونية وما ينــدرج تحتها من قضايا كاالبتزاز 
والتهديد وسرقة المعلومات، وما إلى ذلك من أمور، 

مبينا آلية التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأشــار إلى كــم المخاطر الناجمة عن االســتخدام 
الخاطــئ وغيــر اآلمن لشــبكة االنترنــت، وكذلك 
التواصل مع المجهول، الذي بدوره ســيكون ســببا 

أساســا فــي وقــوع الفــرد تحــت طائلــة الجرائم 
االلكترونية بأنواعها.

وأكــد الرائد ضرار أهمية االنتباه أثناء تعامل الفرد 
مع التقنيات واألجهــزة التكنولوجية الحديثة، التي 
أصبحت من األساســيات في الحياة، وما تحوية من 
مخاطر إذا استخدمت بشكل خاطئ أو غير مدروس.

صيدم يلتقي خبيرة إيطالية في مجال التعليم الموسيقي
الجديدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
لتربيــة  ا وزيــر  لتقــى  ا
صبري  العالي د.  والتعليم 
الخبيــرة  أمــس  صيــدم 
التي  ريلال  سارة  اإليطالية 
تــم إيفادها من مؤسســة 
طالل أبــو غزالــة الدولية 
لبحث آفــاق التعــاون بين 
الــوزارة والمؤسســة فيما 
يختــص برعايــة وتنميــة 
في  الموســيقية  المواهب 

المدارس.
بــرز  أ صيــدم  وعــرض 
مــا تقوم بــه الــوزارة من 

خطوات إلطالق األوركسترا 
المدرسية الوطنية، ومجمل 
ما تم تحقيقه حتى اللحظة 
بالتعاون بين الوزارة وكلية 
الفنون الجميلة في جامعة 

النجاح الوطنية.
تثمــن  الــوزارة  أن  وأكــد 
مبادرة الريادي الفلسطيني 
طــالل أبــو غزالــة إلدراج 
ســيقى  لمو ا يــر  تطو
المدرســية في فلســطين 
ضمن اهتمامات مؤسسته، 
تنميــة  أن  إلــى  منوهــاً 
المواهب الموســيقية جزء 

ال يتجزأ من منظومة رعاية 
اإلبــداع في مجاالته كافة، 
ليواصــل طلبة فلســطين 
حضورهــم الزاهــي فــي 
المحافل العربية والدولية. 
كما تطرق الوزير إلى أبرز 
محاور خطة الــوزارة فيما 
يختــص برعايــة اإلبــداع 

الموسيقي.
اســتعداد  ريلــال  وأكــدت 
مؤسســة طالل أبو غزالة 
تحــت  إمكاناتهــا  لوضــع 
تصرف الوزارة، معلنةً عن 
وجود آفاق للعمل المشترك 

وبمــا يرفد جهــود الوزارة 
التي  األوركســترا  إلطالق 
بــدأ العمــل علــى تدريب 
إلــى  مشــيرةً  طاقمهــا، 
االســتعداد للتعاون إلنتاج 
مواد إعالميــة فنية تروج 

إلبداع طلبة المدارس.
وبحــث اللقاء إمكانية عقد 
دورات لمعلمي الموسيقى، 
عــالوةً علــى توافر فرص 
الستقدام خبراء دوليين، أو 
إيفاد مختصين من الوزارة 
لالطالع على تجارب دولية.

وتم فــي نهايــة االجتماع 

مواصلــة  علــى  االتفــاق 
أولويات  لتحديد  التنســيق 
الممكن  والتدخالت  العمل 
القيام بها على المستويين 

القريب والبعيد.
وحضــر اللقاء مديــر عام 
بيــة  لطال ا ت  طا لنشــا ا
صــادق الخضــور ورئيس 
قسم النشــاط الموسيقي 
األحمــد  إيمــان  بالــوزارة 
ومديــر االستشــارات فــي 
شــركة طــالل أبــو غزالة 
الدوليــة م. عبــد الكريــم 

كعابنة.


