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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

دائرة تنفيذ نابلس4/4 د

اعالن بيع بالمزاد العلني للمرة األولى بالنشر صادر عن دائرة 
تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 4283 / 2017

المنفذ له : فتحي حسن علي شرقاوي
المنفذ ضده : خديجة كامل مصطفى زاغه  -2 ناصر سميح شريف زاغه  -3 هالة سميح شريف زاغه  
4 - زين سميح شريف زاغه  -5 دينا سميح شريف زاغه  -6 عالية سميح شريف زاغه  -7 نادية سميح 
شريف زاغه  -8 محمد واصف شريف مسعود زاغه  -9 فارس ناجح فارس زاغه   -10 سهير فؤاد مطيع 
ملحس  -11 ســاحرة فؤاد مطيع ملحس  -12 ســناء فؤاد مطيع ملحس  -13 لينا فؤاد مطيع ملحس  

-14 ماهر سميح شريف زاغه  -15 سائد سامر فؤاد ملحس/ نابلس 
تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 4283 / 2017 الصادر بتاريخ 
31 / 12 / 2018 عطفــا علــى قــرار محكمة صلح نابلس رقــم 671 / 2014 الصادر بتاريخ 15 / 12 / 

2016 وموضوعه ازالة شيوع . 
نعلن للعموم عن بيع قطعة االرض رقم 11 حوض رقم 17 موقع العظم الشــمالي من اراضي قرية 
طلوزة قضاء نابلس لعدم قابليتها للقسمة بالنسبة الصغر حصة فيها حسب االوصاف المدرجة ادناه 
وذلك لمدة 30 يوما من تاريخ النشر في هذا العدد وعلى من يرغب بالشراء والمزاودة الحضور لدائرة 
تنفيــذ او مراجعــة الدالل محمد بالل اســمه المزاد بعــد ان يدفع تأمينا وقــدره %10 من قيمة االرض 
المخمنة 745357 دينار وفي نهاية المدة ستعطى االحالة المؤقتة على اسم من يزاود بالبدل االعلى 
وان رســوم التســجيل والدالله والطوابع تعود على المشــتري وقد تم تعيين يوم االثنين الموافق 7 / 

5 / 2018 الجراء المزاد . 
اوصاف العقار :

1 - قطعة االرض موضوع التنفيذ تبلغ مساحتها 116643 متر مربع حسب سند التسجيل الصادر من 
دائرة تســجيل اراضي نابلس تقع في منطقة العقربانية وخارج المخطط الهيكلي لقرية العقربانية 
وطبيعتهــا جبليــة منحدرة من الجنوب الى الشــمال وتقع على طريق ترابــي عرض 6 متر يحدها من 
الجهة الشــمالية وقطعة االرض يمر منها طريق ترابية المتعارف عليها طريق مراكه وقطعة االرض 
صالحة للزراعة حيث يوجد منها اجزاء مستصلحة وجزء منها مشجرة باشجار الزيتون وشكلها الهندسي 

مستطيلة الشكل ومقام عليها ابنية وانشاءات واوصافها كما يلي :
2 - البناء االول ويقع هذا البناء في الجهة الشــمالية الغربية من القطعة وعلى الطريق الترابية التي 
تحد القطعة من الجهة الشمالية وهذا البناء حديث وواجهاته من الطوب وتبلغ مساحته 140 م2 تقريبا 
ويشــغله اســماعيل ابو رواع ويتبع هذا البناء ساحة سماوية مساحته 70 متر مربع تقريبا حيث قدرت 

قيمة هذا البناء بمبلغ 25000 دينار .
3 - البناء الثاني ويقع في الجهة الجنوبية من القطعة وهذا البناء يشغله سلمان ابو رواع والبناء عقد 

قديم تبلغ مساحته 100 م2 تقريبا قدرت قيمة هذا البناء بمبلغ 3000 دينار 
4 - البناء الثالث بركس تبلغ مســاحته 50 م2 تقريبا ويشــغله اســماعيل ابو رواع وقدرت قيمة هذا 

البركس بمبلغ 2000 دينار 
5 - البناء الرابع وهو بناء تحت االنشــاء تبلغ مســاحته 100 م2 تقريبا ويتألف من قواعد واعمده فقط 

ويشغله سلمان سالمه ابو رواع قدرت قيمة هذا البناء بمبلغ 5000  دينار 
6 - البناء الخامس وهو عبارة عن طابق ارضي تبلغ مساحته 50 م2 ويتبعه ساحة سماوية مسقوفة 
بالزينكو مســاحتها  30 م2 تقريبا ويشــغل هذا البناء عبد اهللا ســلمان ابو رواع وقدرت قيمته بمبلغ 

8000 دينار . 
7 - بركس واجهاته من الزينكو تبلغ مســاحته 80 م2 تقريبا وهذا البركس يشــغله عبد اهللا ســلمان 
ابو رواع قدرت قيمة االبنية واالنشاءات الموصوفه اعاله بمبلغ 45500 دينار قدرت قيمة المتر المربع 
الواحــد بمبلــغ 6 دنانيــر بدون قيمــة االبنية القيمة الكليــة للقطعة موضوع التنفيذ تســاوي 6 دينار 

×1166453 م2 = 699858 دينار .
8 - قيمة قطعة االرض وما عليها من انشــاءات تســاوي 699858 + 45500  دينار = 745357 دينار 
قيمة قطعة االرض وما عليها من انشاءات ينتج عن ذلك قيمة المتر المربع الواحد في قطعة االرض 

موضوع التنفيذ من ضمنه قيمة االبنية واالنشاءات يساوي 6,39 دينار .

مأمور تنفيذ نابلس

اعالن صادر عن مراقب الشركات 4/4 د
يعلن مراقب الشركات ان الشركة مصانع التنك المساهمة الخصوصية والمسجلة 
في سجل الشركات تحت الرقم 562400101 قد تقدمت بطلب لزيادة راس المال 

من 450000 دينار الى 500000 دينار.

 وزارة االقتصاد الوطني 

مراقب الشركات

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: 1452/ج/2018

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل اراضي نابلس الســيد حســام احمد حســن ســليمان وذلك 
بصفتــه وكيــال خاصا بموجب الوكالــة الخاصة رقم 8525/2017/1662 عــدل نابلس بتاريخ 11 /6 / 

2017 عدل نابلس 
بمعامله بيع على القطعة / القطع 252 من الحوض 1 من اراضي بيت وزن

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ 
نشر عهذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون .

اسم الموكل (المالك)                                         الوكيل                                  
دعد فياض مصطفى سليمان                            حسام احمد حسن سليمان

دائرة تسجيل اراضي - نابلس 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2792

يعلــن إلطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عالء محمــد أحمد أبو الرب بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 438/2018/3593 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/4/4 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2792/ج/2018 على القطعة رقم  208 من حوض رقم 8 من أراضي عجه. 
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 : عالء محمد أحمد أبو الرب.

 اسم الموكل « المالك:  سماح خالد عطا عطية.
الحصص المباعة:حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2798

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مصعب عصام محمد أبو فرحة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 1557/2018/437 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/2/12 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2798/ج/2018 على القطعة رقم  131 من حوض رقم 3، من أراضي 
فقوعه.  فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشــرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : مصعب عصام محمد أبو فرحة.

 اسم الموكل « المالك:  (علي+ آمنة+ فاطمة أبناء سعيد محمد الزيدات).
الحصص المباعة: الحصص .

دائرة تسجيل أراضي جنين 

4/4 د

4/4 د

4/4 د

فقد هوية
جنين - يعبد– أعلن أنا دياال رياض حلمي أبو بكر من يعبد عن فقدان هويتي رقم 413197104 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

تنويه
ورد خطأ في إعالن فقدان هوية باسم، عبد القادر إبراهيم نجم، فيما أن المواطن المذكور فقد جواز 

سفره الفلسطيني، وبقية المعلومات الواردة في اإلعالن صحيحة، لذا اقتضى التنويه. 

تنويه
 ورد خطأ في إعالن رقم 2018/2754 أراضي جنين ومنشور في الحياة قطعة رقم 161 حوض 20029 

أراضي جنين، والصحيح قطعة رقم 161 حوض 20092 من أراضي جنين لذا اقتضى التنويه. 

تنويه
ورد خطأ في إعالن رقم 2707 أراضي جنين ومنشور في الحياة الجديدة الوكالة العامة 436/2017/13025 

عدل جنين تاريخ 2018/12/26، والصحيح تاريخ 2017/12/26 لذا اقتضى التنويه.
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دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2799

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة رامي فايز محمود ســالطنه بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 438/2018/3557 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/4/3، 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2799/ج/2018 على القطعة رقــم 19 من حوض رقم 2 من أراضي 
مزرعة تنين. 

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 فايز محمود سالطنه.
 اسم الموكل « المالك:  بالل عزت أحمد زكارنه. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2786

يعلــن إلطــالع العمــوم أنــه تقدم لهــذه الدائــرة وفيقة شــاكر مصطفى غانــم وريــاض أحمد أديب 
فشافشــة بصفتــه وكيال بموجب الوكالــة الدورية رقم 10763/2017/435 الصــادرة عن عدل جنين 
بتاريــخ 2017/10/25 والدوريــة رقم 437/2018/718 عدل جنين تاريــخ 2018/1/21 والدورية رقم 

436/2017/1886 عدل جنين تاريخ 2017/11/23 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2786/ج/2018 على القطعة رقم  208 من حوض رقم 8 من أراضي عجه. 
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 : وفيقة شاكر مصطفى غانم ورياض أحمد أديب فشافشة.

 اســم الموكل « المالك:  (محمد+ ســامح+ إيناس+ جيهان+ رابعة أبناء خالد عطا السليمان)، رحاب 
بكري «شيخ إسماعيل» الحاج عبد اهللا.

عدد الحصص المباعة:حسب الدوريات. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

4/4 د

4/4 د
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دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2623

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة وفيقة شاكر مصطفى غانم بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 10763/2017/435 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/10/25 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2623/ج/2018 على القطعة رقم  31 من حوض رقم 7 من أراضي عجه. 
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 : وفيقة شاكر مصطفى غانم.

 اسم الموكل « المالك:  رحاب بكري «شيخ إسماعيل» الحاج عبد اهللا، سامح خالد عطا السليمان

دائرة تسجيل أراضي جنين 

4/4 د
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دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2795

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة بســام ســليم عطا عبد اهللا بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 6941/2012/412 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2012/9/13 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2795/ج/2018 على القطعة رقم 3 من حوض رقم 77 من أراضي عنزه. 
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 : بسام سليم عطا عبد اهللا.

 اسم الموكل « المالك:  حسن محمد صدقة الصدقة
عدد الحصص المباعة:حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2776

يعلــن إلطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ناصر علــي محمود عباس بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 3265/2018/438 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/3/27 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2776/ج/2018 على القطعة رقم  6 من حوض رقم 18، من أراضي برقين. 
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 : ناصر علي محمود عباس.

 اسم الموكل « المالك:  (هيفاء كامل علي عنبتاوي).

دائرة تسجيل أراضي جنين 
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دائرة تسجيل اراضي طوباس

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طوباس 
رقم المعاملة 2018/394

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مراد إبراهيم محمد القيسي بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم سجل 1864 صفحة 2018/88 سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2018/2/26 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2795/ج/2018 على القطعة رقم  6 من حوض رقم 8 من أراضي عقابه. 
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 : مراد إبراهيم محمد القيسي.

 اســم الموكل « المالك:  (معروف+ نضال+ ســليمان+ جعفر+ ســحر+ ســهاد أبناء محمد ســليمان 
أبو غانم).

عدد الحصص المباعة:حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي طوباس

4/4 د
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دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2803

يعلــن إلطالع العموم أنــه تقدم لهذه الدائرة أحمد فتحي فخري ميتاني بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 3607/2018/438 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/4/4 

وذلــك لتقديــم معاملــة بيــع رقــم 2803/ج/2018 على القطعة رقــم  40 من حوض رقــم 16، من 
أراضي يعبد. 

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 : أحمد فتحي فخري ميتاني.
 اسم الموكل « المالك:  (عدنان خضر محمد حمارشة).

دائرة تسجيل أراضي جنين 

4/4 د

فقد هوية
 أعلن أنا خميس هاشــم خميس ابو خليفة  عن فقدان هويتي رقم 401104971 الرجاء ممن يجدها 

تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

بيرزيت: مؤتمر دولي حول العدالة البيئية والمناخ في فلسطين
بيرزيــت - الحياة الجديــدة - نظمت كلية الحقوق 
واإلدارة العامــة في جامعة بيرزيت، أمس، مؤتمرا 
دوليا بعنوان: «البحث عن عدالة البيئية والمناخ في 

فلسطين: القوانين الوطنية والمعايير الدولية».
وبينت رئيســة سلطة جودة البيئة عدالة األتيرة أن 
المؤتمــر يأتي في وقت تعاظــم فيه الظلم وغياب 
العدالة في فلســطين، نتيجة اإلجراءات الممنهجة 
لدولة االحتالل وعصابات المستوطنين، مؤكدة أن 
هذه اإلجراءات تستهدف الوجود الفلسطيني، والذي 
شــمل كافة مناحي الحياة السياسية واالقتصادية 
والثقافيــة واالجتماعيــة وحتــى البيئيــة للمجتمع 

الفلسطيني.
وقالــت إن «اإلجراءات التي تقوم بها ســلطة جودة 
البيئة لدعم قطاع البيئة على المستوى الدولي هو 
أحــد أهم األهداف االســتراتيجية البيئية الوطنية، 
وتكريس الشــخصية السياســية والقانونية لدولة 
فلســطين في حماية البيئة واالستفادة من اآلليات 
القانونيــة والماليــة والفنيــة التــي توفرهــا هذه 
المنظومــة، من خــالل االنضمام إلى المؤسســات 
الدولية البيئيــة واالتفاقيات الدولية البيئية، والتي 
تمكننــا مــن مواجهــة انتهــاكات دولــة االحتــالل 

ومستوطنيها الهمجية للبيئة الفلسطينية».
وأكــد رئيس جامعة بيرزيت عبد اللطيف أبو حجلة 
أهمية موضــوع المؤتمر كقضية دولية، وكشــأن 
محلي، مبينا «أن بيرزيت من الجامعات التي تؤمن 
بالتغييرِ في المجتمعات، وهي مصدر إلهام وتجديد 

في القضايا العامة».
وأضــاف: «تولــي جامعــة بيرزيــت أهميــة خاصة 
لموضوعِ البيئة بمختلف أبعادها، العتقادها بوجود 
عالقــة وثيقة بين الممارســات البيئيــة والتغيرات 
المناخيــة، حيث عملــت الجامعة على تحقيق ذلك، 
فالجامعة تســعى دائما لتشــجيع األبحــاث العلمية 
المرتبطــة بالبيئة ودعمها، حيث قامت بتأســيس 

معهد متخصص للدراســات البيئيــة والمائية الذي 
 المياه ماجســتير في هندســة برنامجــي يوفــر

والبيئة، وكذلك في علومِ المياه والبيئة».
وقال إن «االهتمام بالبيئة والتغير المناخي بات شأنا 
دوليا، يناقش على أعلى المستويات، باعتباره على 
صلة مباشــرة بالموارد الطبيعية المتاحة، المغذي 
األساســي للحياة؛ إال أن وجود االحتالل اإلسرائيلي 
فــي بالدنــا يجعل هــذا األمــر أكثر أهميــة، نظرا 

لخطورته».
مــن جهته، قال عميد كلية الحقوق واإلدارة العامة 
ياســر العموري إن «هذا المؤتمر يأتي ضمن رؤية 
ورســالة وقيم كلية الحقــوق واإلدارة العامة، التي 
تســعى لخدمة المجتمع وتزويد المؤسسات العامة 
واألهلية والخاصة بالمعارف والمهارات المتخصصة، 
لتكون بيتا للخبرة ترفد المجتمع بالكوادر المؤهلة، 
وتبني جيالً يلتزم بالعمل من أجل مستقبل أفضل 
لإلنســان ويلتــزم باحتــرام اآلخر وبمبــادئ العدل 

والمساواة».

بــدوره، قال منســق المؤتمر وأســتاذ القانون في 
الجامعة محمد القيســي، إن المؤتمر يشكل منبراً 
مالئماً للخبــراء من مختلف التخصصات والباحثين 
والمهتمين في الشــأن البيئي للنقاش والبحث في 
السياسات العامة واألطر التنظيمية، بهدف مراجعة 
األطــر التشــريعية والتنظيمية على المســتويين 
الوطني والدولي ســعيا وراء تحقيــق عدالة بيئية 

في فلسطين.
وانقســم المؤتمــر إلــى محورين رئيســين، األول 
حول عدالة البيئة على المســتوى الوطني، وشمل 
المســؤولية المدنية والجنائية، والقوانين الوطنية 
وانســجامها مع المعايير الدوليــة، والطاقة البديلة 
والتنمية المســتدامة، والتكيــف والحد من تأثيرات 

التغير المناخي.
وتنــاول المحــور الثانــي عدالة البيئــة والمناخ من 
المنظور الدولي، ويشــمل البيئة وحقوق اإلنسان، 
واألضرار البيئية عابرة الحدود ومســؤولية الدولة، 

ومعاهدات واتفاقيات البيئة الدولية.

جانب من المؤتمر

«اإلذاعة والتلفزيون» تبحث قضية الملكية 
الفكرية وآليات تطبيقها مع الجامعة العربية

القاهــرة - وفــا - بحث المستشــار القانوني 
لهيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلســطينية لؤي 
الفكريــة  الملكيــة  إدارة  مديــر  عالوي، مــع 
والمنافســة بجامعة الــدول العربيــة الوزيرة 
المفوضة مها بخيت، الملكية الفكرية وآليات 
تطبيقها وعملهــا بالهيئة، بما يضمن حقوق 

الهيئة وعدم تجاوز حقوق الغير.
وقــال عالوي، خالل اللقاء الذي عقد في مقر 
الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة 
أمــس، إن اللقــاء يأتــي بنــاء علــى تعليمات 
المشــرف العام على اإلعالم الرسمي الوزير 
أحمد عســاف، حيث أصدر التعليمات بإنشــاء 
دائــرة الملكية فــي الهيئة والعائــدة للدائرة 

القانونية.
مــن جانبها، دعت بخيت إلــى تطوير العالقة 
بين الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون وإدارة 
الملكية الفكرية بالجامعة العربية، من خالل 

تفاهم مشترك يتبعه اتفاق.
وأشــادت بنشــاط الهيئة في مجــال الملكية 
الفكرية، باعتبارها اإلدارة األولى على مستوى 
الــدول العربيــة بتخصيــص دائــرة للملكية 

الفكرية في العمل اإلعالمي.
ودعت بخيــت هيئة اإلذاعــة والتلفزيون إلى 
المشاركة في اليوم العالمي للملكية الفكرية، 
والمقــرر عقــده فــي نهايــة الشــهر الجاري 

بالقاهرة.

جامعة القدس المفتوحة تطلق مدونتها اإللكترونية
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - أطلقت كليــة اإلعالم في فرع 
جامعــة القــدس المفتوحــة فــي رام اهللا والبيــرة مدونتها 
االلكترونية الطالبية، وذلك بحضور مدير فرع رام اهللا والبيرة 
د. حسين حمايل والقائم بأعمال عميد كلية اإلعالم د. شادي 
أبو عيــاش، ومدير مركز التعليم المفتــوح أ. بهاء ثابت، وأ. 
جاد فريــج رئيس وحدة دعم التعلــم اإللكتروني في مركز 

تكنولوجيا المعلومات ICTC في الجامعة.
وافتتــح اللقاء د. حســين حمايل بكلمة ترحيبية نقل خاللها 
تحيــات رئيس الجامعة أ. د. يونــس عمرو، وتحدث عن أبرز 
انجــازات الجامعــة على الصعيد المحلــي والعربي والدولي، 
كاتفاقيات التعــاون التي وقعتها مع عدد كبير من الجامعات 
األردنيــة بعــد نجاح تجربة التعاون المشــترك مــع الجامعة 
األردنيــة وجامعــة الزرقــاء، باالضافــة إلــى االتفاقيات مع 
الجامعات الروسية والتي ستغطي مجاالت التبادل األكاديمي 

والبحث العلمي والمؤتمرات العلمية الدولية.

وحثّ د. حمايل طلبة كلية اإلعالم على بذل الجهود المضاعفة 
ليكونوا خير سفراء للجامعة ورسالتها بعد التخرج، مؤكدا أن 
كلية اإلعالم من أبرز استثمارات الجامعة للمستقبل، وعرج 
الى دور الجامعة ومسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع المحلي 

في كافة مناطق تواجدها.
من جهته تحدث د. شــادي أبو عياش عن الكلية وأنشــطتها، 
مشــيرا الى ان هذه المدونة ستكون بمثابة رسالة تعريفية 
رئيســية للكلية وطلبتها، حيث ســتنعكس معــارف الطلبة 
التراكمية عبر المســاقات الدراســية من خاللهــا، مؤكدا أن 
هذه المدونة ســتكون جزءاً من السيرة الذاتية للطلبة حيث 
ســيتمكنون مــن توثيــق انجازاتهــم وكتاباتهــم الصحفية 

المتنوعة.
وتحــدث أ. بهاء ثابت عــن المدونة كبوابــة تفاعلية للطلبة 
مع العالــم، وعبر عن طموح الجامعــة لتكون هذه المدونة 
االلكترونية من أهم المنصات التفاعلية في فلسطين، وأشار 

الى سعي مركز التعليم المفتوح ومركز تكنولوجيا المعلومات 
(ICTC) فــي الجامعة في توظيف كافــة التقنيات التعليمية 

التكنولوجية الحديثة في خدمة طلبة الجامعة.
واســتعرض أ. جــاد فريج أمام الطلبة والمشــاركين شــكل 
ومحتوى المدونة وأقسامها وآليات التعامل معها، حيث تلقى 
الطلبــة الحقا عرضــا توضيحيا كامال حــول كيفية التدوين 
والحســابات الخاصة بهــم عبرها. وفي ختام اللقاء تســلم 

الطلبة المتفوقين الشهادات التكريمية.

«بوليتكنك فلسطين» تفوز بالمركزين 
الثاني والرابع في مؤتمر بحثي في «خضوري»

طولكرم - الحياة الجديدة - فاز طلبة كلية تكنولوجيا 
المعلومات وهندســة الحاســوب في جامعة بوليتكنك 
فلسطين، بالمركزين الثاني والرابع في مؤتمر البحث 
واالبداع في مجال الهندســة وتكنولوجيــا المعلومات، 
والذي نظمته جامعة فلسطين التقنية «خضوري»، تحت 
رعاية وزارة التربية والتعليم العالي ونقابة المهندسين. 
وحصل الطلبة: م. محمد أبو جودة، م. عمر سلهب، م. 
نور جويحان ، بإشــراف د. موســى فرج اهللا ود. محمد 
ابو طه، على المركز الثاني من مشــروع بحثي بعنوان 
 Pseudo Random Number Generator Based »
بينمــا   ،» on Look-up Table and Chaotic Maps

 Gas Source Localization With » حصــل مشــروع
Mobile Robot «، على المركز الرابع، باشراف د. هاشم 
التميمــي، للطالبــات: كرمل شــحادة، وجنى رصرص. 
وتكونــت المســابقة من ثالث فئــات، كل فئة تتضمن 
خمس جوائز، وتمت مشــاركة الكلية في فئة العرض 
التقديمي، والقاء العروض الخاصة بالمشاريع المقدمة 
علــى الحضــور والمتخصصين في مجاالت هندســة 
وعلوم الحاسوب. وشــاركت كلية بوليتكنك فلسطين 
فــي لجان التحكيــم لجميع الفئات فــي المؤتمر، حيث 
مثّل الجامعة كل من رئيس دائرة هندسة الحاسوب د. 
موسى فرج اهللا  وم. خالد الدغامين ود. ليانا التميمي .

نائب رئيس الوزراء يطلع القنصل البريطاني 
وبرلمانيا كنديا على آخر المستجدات

رام اهللا - وفا - أطلع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، القنصل 
البريطانــي العام في القــدس فيليب هول، وعضــو البرلمان 
الكندي بيل كيسي كل على حدة، على آخر التطورات السياسية 
في فلسطين. كما تطرق االجتماع الذي عقد بمكتبه برام اهللا، 

على مجمل ما تم التوصل إليه بشأن المصالحة.


