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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3393/ج/2019 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3400/ج/2019 

دائرة األراضي في سلطة األراضي سلفيت  

رقم الملف: 2736/ج/2019 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد طارق واسامة ابناء طاهر الشلبي بواسطة 
الوكيــل الخــاص جــاد اهللا محمود ابراهيم حجــاز بموجب الوكالــة الخاصــة 2017/17881 بتاريخ 
2017/9/13 المعطوفــة على الوكالة الخاصة 2017/7500 والوكالة الدورية 2019/6372 تصديق 
وزارة العــدل خليــل ووديعة ومنى وامنة ابناء عبد الفتاح محمد زبن بواســطة الوكيل الخاص عالء 
محمــد فارس حمــاد بموجب الوكالة الخاصة 2018/2684 والوكالــة الخاصة 2017/8165 والوكالة 
الخاصة 2017/2197 المعطوفة على الوكالة العامة 2015/11905 عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع 
على اراضي المزرعة الشرقية حوض رقم 1 قطعة رقم 98 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم 

السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): طارق طاهر عبد القادر الشلبي، اسامة طاهر عبد القادر الشلبي، خليل عبد 
الفتاح محمد زبن، وديعة عبد الفتاح محمد زبن، منى عبد الفتاح محمد زبن، امنة عبد الفتاح محمد زبن 

اسم الوكيل: جاد اهللا محمود ابراهيم حجاز، عالء محمد فارس حماد 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد شفيع شحادة خليل شلش بواسطة الوكيل 
الــدوري خالد ابراهيم محمد حمدان بموجب الوكالة الدورية رقم 2019/1948 بتاريخ 2018/2/24 
عدل رام اهللا والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 2006/4039 بتاريخ 2006/4/16 عدل رام اهللا 
وذلــك بمعاملــة بيع على اراضي البيرة حوض رقم 10 قطعة رقم 625 فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): شفيع شحادة خليل شلش 

اسم الوكيل: خالد ابراهيم محمد حمدان 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي سلفيت  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي سلفيت السيد محمد سليمان يوسف شباك وذلك بصفته 
وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم سجل 2134 صفحة 2019/55 تاريخ 2019/8/26 المصدقة 
من وزارة العدل رقم 5011 تاريخ 2019/8/27 الصادرة من كاتب عدل ســفارة دولة فلســطين في 
المملكة الهاشمية االردنية - عمان وذلك بمعاملة بيع على اراضي فرخة حوض رقم 8 قطعة رقم 
85 فمــن لــه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام 
من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): ناهدة حسين عبد الجواد ابو علي 
اسم الوكيل: محمد سليمان يوسف شباك 

دائرة األراضي سلفيت  

9/11 د

9/11 د

9/11 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

9/11 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2019/4534       

الى المحكوم عليه: منجد ماهر موســى قبيطات عنوانه ســابقا رام اهللا - البيرة - الحارة الشرقية - 
مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمــك أن المحكوم له: جوري محمد ســعيد ســليمان وكيله المحامي محمــد نجار قد حضر/ت الى 
دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شــيك بقيمة 2000 شــيقل باالضافة الى مبلغ 30 شيقل بدل رسوم تنفيذ 
حالة ومستحقة االداء لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من 
نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك ســيتم الســير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء 

تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

اخطار 
دون اجحاف بالحقوق 

المخطر: فواز راضي العبد نصر حامل هوية رقم 981580186 
المخطر اليه محمد اسماعيل عقل بدران حامل هوية رقم 851609453 

رام اهللا - بيت عور التحتا - اول البلد - بجانب سوبر ماركت باب الحارة 
الوقائع: 

اوال: تعلــم ايهــا المخطر اليه انك حررت لمصلحة المخطر شــيكات بقيمة 31000 واحد وثالثون الف 
شيكل تفاصيله على النحو االتي: 

البنك المسحوب عليه  تاريخ االستحقاق  قيمة الشيك    رقم الشيك  
بنك االستثمار الفلسطيني  2019/8/4  15000 الف شيكل    30000037
بنك االستثمار الفلسطيني  2019/8/13  16000 الف شيكل    30000038

ثانيا: كما تعلم بانه لدى قيام المخطر بعرض الشيكات الموصوفة اعاله على البنك المسحوب عليه 
اعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد االمر الذي يشــكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب قانون 

العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدل بموجب االمر العسكري رقم 890 لسنة 1981. 
ثالثا: كما تعلم بانك بالرغم من مطالبات المخطر المتكررة لك بضرورة دفع قيمة الشيكات والبالغة 
31000 واحد وثالثون الف شــيكل اال انك لم تقوم بدفع قيمة الشــيكات لغاية االن رغم االســتحقاق 

والمطالبات المتكررة لكم بذلك. 
وعليه، واستنادا الى ما تم ذكره فاننا نخطرك اخطارا نهائيا بان تقوم بدفع قيمة الشيكات المذكور 
اعــاله والبالغــة 31000 واحد وثالثون الف شــيكل الــى موكلي المخطر خالل عشــرة ايام من تاريخ 
تبلغك هذا االخطار وبعكس ذلك فاننا سنضطر التخاذ كافة االجراءات القانونية ضدك الحقوقية منها 
والجزائية بما في ذلك اقامة شكوى جزائية ضدك موضوعها اصدار شيك بدون رصيد باالضافة الى 
اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة امام المحاكم والجهات المختصة لتحصيل حقوق المخطر والحفاظ 
على مصالحه ومطالبتك بالتعويض عن كافة االضرار التي لحقت و/او قد تلحق بالمخطر وتكبيدك 

رسوم ومصاريف واتعاب المحاماة التي ما زلت في غنى عنها. 

المخطر 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3396/ج/2019

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد داود ريان عبد الحميد ريان بواسطة الوكيل 
العام حماد يونس احمد شوخة بموجب الوكالة العامة 8385 بتاريخ 2019/9/10 تصديق وزارة العدل 
وذلك بمعاملة بيع على اراضي رمون حوض رقم 2 قطعة رقم 37 فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

دائرة األراضي رام اهللا 
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محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2018/2212 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

السلطة القضائية

السلطة القضائية

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2019/2021       

الــى المحكــوم عليــه: محمد عبــد الكريم علي خلف - عنوانــه ســابقا: رام اهللا - رنتيس - مجهول 
محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: احمد خالد سليم انجاص - وكيله المحامي جميل البزار قد حضر/ت الى دائرتنا 
وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة 20000 شيقل باالضافة الى مبلغ 210 شيقل بدل رسوم تنفيذ حالة 
ومستحقة االداء لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر 
هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك 

بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2018/2212        

الى المحكوم عليه: 1 - شــركة فينيق لالعالم ممثلة بواســطة المفوضين بالتوقيع محمد ســالمة 
محمــود محاجنــة - القدس 2 - منى حســن اســماعيل عســاف - رام اهللا - دوار الســاعة نعلمك أن 
المحكوم له شركة االتصاالت الفلسطينية - وكيلها المحامي عبد اهللا ريان نعلمكم ان المحكوم له 
بواســطة وكيله حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ شــيكات بقيمة 3078 دوالر باالضافة الى مبلغ 41 
شــيكل بدل رســوم تنفيذ لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين 
من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء 

تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

 اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2018/9911       

الى المحكوم عليه: 1 - عمر حامد عبد الهادي زيتاوي - جماعين - حوارة 2 - راجح محمد احمد حمايل 
عنوانه كفر مالك 3 - ناصر ســعيد طاهر ابراهيم عنوانه شــوفة 4 - عصام ســعيد طاهر ابراهيم 

عنوانه نزلة عيسى مجهولو محل االقامة حاليا. 
نعلمك أن المحكوم له شركة كهرباء محافظة القدس - وكيلها المحامي عبد اهللا ريان نعلمكم ان 
المحكوم له بواسطة وكيله حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ شيكات بقيمة 8000 شيكل باالضافة 
الى مبلغ 90 شيكل بدل رسوم تنفيذ لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك 

تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية 
المدنية رقم 2019/65 

الــى المدعــي عليه مهدي عقيل عبد الكريم عواده من نابلس ومجهول محل االقامة حاليا يقتضى 
حضورك الى هذه المحكمة بتاريخ 2019/9/17 الساعة الثامنة صباحا للنظر في الدعوى الحقوقية 
رقم 2019/65 والتي اقامها عليك المدعي بسام عبد الرحمن احمد دويكات بواسطة وكيله المحامي 
ضيــاء حمــو وموضوعها مطالبة مالية بقيمــة 43512.6 دوالر امريكي ويمكنــك الحضور الى قلم 
المحكمــة واالطالع على تفاصيــل الدعوى وعمال بالمادة 62 من قانون اصــول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لســنة 2001 فانه يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمســة عشــر 
يوما من تاريخ تبليغكم النشر واذا لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريا. 

رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس 

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى 
الحقوقية رقم 2018/362 

الى المدعى عليه سهيل قاسم علي ابو وزه سلفيت كفل حارس 
عمــال بقــرار محكمة صلح نابلــس بالدعوى الحقوقية رقــم 2018/362 فقد تقــرر تبليغكم قرار 
الحكــم الصــادر بالدعوى المذكورة اعاله والصادر بتاريــخ 2019/1/14 احكام المادة 20 من قانون 
االصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي اقامها عليك المدعية الشركة العالمية المتحدة للتأمين 
المســاهمة العامة المحدودة بواســطة وكيلتها المحامية االســتاذة ربا المساعيد والمتضمن الحكم 
بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 7350 شــيكل للجهة المدعية وتضمينه الرسوم والمصاريف 

و50 دينار اردني اتعاب محاماة. 

رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس 

شركة كهرباء محافظة القدس
المساهمة المحدودة

اعالن طرح عطاء 2019/20 
تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31 

لشركة الكهرباء وشركاتها التابعة 
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس المساهمةالمحدودة عن رغبتها في 
التعاقد مع مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق بياناتها المالية وبيانات 
الشركات التابعة للسنة المنتهية في 2019/12/31 ضمن الشروط التالية: 
1 - ان يكون المتقدم مرخصا لمزاولة مهنة التدقيق من الجهات الرسمية 
ذات العالقــة فــي مناطق الســلطة الوطنية ومناطــق القدس (ترخيص 

اسرائيلي) مع ارفاق نسخة عن رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول. 
2 - أن يكون المتقدم ممثال لمكتب تدقيق عالمي. 

3 - البيانات المالية المطلوب تدقيقها: 
أ - شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة (تسجيل اسرائيلي) 

ب-  شركة كهرباء محافظة القدس االردنية (تسجيل فلسطيني) 
ج - البيانات الموحدة لشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة 

د - الشركات التابعة 
هـ - البيانات الموحدة لشركة الكهرباء وشركاتها التابعة. 

4 - تقدم العروض بالظرف المختوم الى مكتب مجلس االدارة الكائن في 
17 شــارع صالح الدين القدس في موعد اقصــاه يوم الخميس الموافق 
2019/9/19 الســاعة الواحدة بعــد الظهر ولن تقبل اي عطاءات ترد بعد 

هذا التاريخ. 
5 - يرفــق مع العرض كفالة دخول عطاء ســارية المفعول لمدة 90 يوم 
من تاريخ تســليم العطاء بقيمة 5 ٪ من قيمة العرض المقدم علما انه 
لــن ينظر في تلك العروض غيــر المرفقة بالكفالة و/أو اذا نقصت قيمة 
الكفالة عن القيمة المحددة و/أو اذا كانت غير مستوفية لشروط الكفالة. 
6 - االســعار المقدمــة يجب أن تكون بالشــيكل شــاملة لضريبة القيمة 

المضافة. 
7 - يجب أن يشمل العرض اصدار بيانات مالية مرحلية نصف سنوية. 

8 - الشركة غير ملزمة بقبول اقل االسعار. 
9 - للشــركة الحــق في الغــاء العطاء في اي وقت تراه مناســبة من دون 

ابداء االسباب. 
10 - يجب ان يشــمل الظرف المختوم العرض المالي الذي يوضح اتعاب 
التدقيق مرفق معه عرض فني يوضح طريقة واســلوب التدقيق وخطة 
العمــل وايــة معلومات مهنية اخــرى. يجب ارفاق الســيرة الذاتية لمكتب 
التدقيق والســيرة الذاتية لفريق التدقيق واسماء المؤسسات والشركات 

التي يقوم المكتب بتدقيقها. 
11 - للراغبين في التقدم للعطاء دفع رســوم بقيمة 1000 شــيكل تدفع 
في صناديق الشركة مع ارفاق نسخة عن وصل الدفع مع وثائق العطاء. 
12 - لمزيــد مــن المعلومــات يمكــن ارســال االستفســارات الــى البريد 

 info@jdeco.net االلكتروني

االدارة 
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«القدس المفتوحة» تحصد المراتب األولى

إعالن نتائج مسابقة فلسطين لصائدي الثغرات األمنية لعام 2019

اكتشــاف ثغرات فــي مواقع 
عالميــة مثــل «فيســبوك»، 
و»لينكد إن» والموقع الرسمي 

لوزارة الدفاع األميركية.
صائدي  مســابقة  أن  يذكــر 
الثغــرات األمنية تعقد للمرة 
الثانية في دولة فلســطين، 
حيــث حازت دولة فلســطين 
فئــة  فــي  األول  المركــز 
المستجيبين للحوادث األمنية 
اإلقليمــي  المســتوى  علــى 
في الــدورة الســابقة. وهي 
عربيــة  إقليميــة  مســابقة 
ينظمهــا مركــز فلســطين 
لالستجابة لطوارئ الحاسوب 
التصــاالت  ا ة  ر ا ز و فــي 
المعلومات على  وتكنولوجيا 
المستوى الوطني وبالتعاون 

اإلقليمي  مع المركز العربي 
التابــع  الســيبراني  لألمــن 
لالتحــاد الدولــي لالتصاالت 
Si- وشــركة (ITU-ARCC)

مخصصــة  وهــي   .lensec
لمجموعتيــن: األولــى للفئة 
العمريــة مــن 24-17 عاماً، 
واألخــرى لما فــوق 24، من 
األمــن  بمجــال  المهتميــن 
لديهــم  الذيــن  الســيبراني 
الثغــرات  اكتشــاف  مهــارات 
األمنيــة المعلوماتية وإيجاد 
أفضــل الحلــول لســد تلــك 
الثغــرات. وقــد شــارك فــي 
المرحلة النهائية للمســابقة 
مــن  تأهلــوا  مشــاركاً   (18)
بين (90) مسجالً في الدورة 
الثانية للمسابقة لعام 2019.

مــن  اإللكترونيــة  الوطــن 
واالختالس،  والسرقة  العبث 
فكما يعلم الجميع أنّ حروب 
اليوم والمستقبل هي حروب 
مــن  تســتخدم  إلكترونيــة 
الفضــاء الســيبراني مجــاالً 
لشن هجماتها التي قد تلحق 
أضــراراً بجميــع القطاعــات 

الحيوية».
من جانبه، شــكر أ. د. عمرو، 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات علــى تنظيمهــا 
لمثل هذه المســابقات التي 
كفــاءة  رفــع  فــي  تســهم 
لثغــرات  ا عــن  لباحثيــن  ا
يحصــن  بشــكل  األمنيــة، 
مؤسســات الوطــن ويحميها 
مــن االختراقــات والهجمــات 

السيبرانية.
وأضاف: «إن الطلبة والعاملين 
في جامعة القدس المفتوحة 

حققوا نجاحات على مستوى 
الوطــن والعالــم، وحصلــت 
الجامعة علــى مجموعة من 
الجوائــز العالميــة المميــزة 
في الســنوات األخيرة، وهذه 
تــدل  المتراكمــة  الجهــود 
العاملين  حــرص  مدى  على 
والطلبة على اإلبداع وخدمة 

مجتمعهم».
وقــال إن النتائــج المتقدمة 
التي حققتهــا الجامعة تأتي 
اهتمامهــا البالغ  فــي إطــار 
فــي مجال أمــن المعلومات، 
وســعيها المتواصل لتطوير 
والعاملين  الطلبــة  مهــارات 

فيها. 
وذكر أن أعضاء فريق جامعة 
القدس المفتوحة حققوا في 
إنجازات الفتة  فترات سابقة 
على المســتوى العالمي في 
مجال أمــن المعلومات، منها 

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
القــدس  جامعــة  حصــدت 
المفتوحــة، المراتــب األولى 
في الفئات الثالث لمســابقة 
فلســطين لصائدي الثغرات 

األمنية لعام 2019. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي 
عقــد أمس، في مقــر وزارة 
وتكنولوجيــا  التصــاالت  ا
المعلومات بــرام اهللا، أعلن 
فيــه د. إســحق ســدر وزيــر 
وتكنولوجيــا  التصــاالت  ا
يونــس  د.  وأ.  المعلومــات، 
عمرو رئيس جامعة القدس 
المفتوحة، نتائج المسابقة. 

كل  المســابقة  فــي  وفــاز 
مــن: الطالب أمجــد قبها من 
جامعــة القــدس المفتوحــة 
علــى المركــز األول في فئة 
المهاجميــن علــى مســتوى 
دولة فلســطين، وحصل م. 
فــراس الحوامدة من جامعة 
علــى  المفتوحــة  القــدس 
المركــز الثانــي مــن الفئــة 
نفســها. فيمــا فــاز أ. خليل 
شــريتح بالمركــز األول عن 
فئة المدافعين على مستوى 
دولــة فلســطين. وحصل أ. 
ماهــر عبــده علــى المركــز 
األول في فئة المســتجيبين 
للحوادث األمنية على مستوى 
فلســطين، وحصــل محمــد 
قرجــة، الطالب في «القدس 
المفتوحــة»، علــى المركــز 

الثاني من الفئة نفسها.
وعقدت التصفيــات النهائية 

مســتوى  علــى  للمســابقة 
للفــوز  فلســطين  لــة  و د
للحوادث  مســتجيب  بأفضل 
الســيبرانية وأفضل مهاجم 
وأفضل مدافع على مستوى 
دولة فلســطين من كل فئة 
ســيمثلون  والذين  عمريــة، 
فــي  فلســطين  لــة  و د
النهائية  اإلقليميــة  الجولــة 
التــي ســتعقد يوم الســبت 

 14/09 /2019م. 
وأكــد د. ســدر تميــز جامعة 
فــي  لمفتوحــة  ا لقــدس  ا
مختلف المجاالت، وقال: «إن 
المشــاركة علــى المســتوى 
هــذه  مثــل  فــي  اإلقليمــي 
المسابقات هو فخر واعتزاز 
مــة  عا فلســطين  لــة  لدو
وشــهادة  خاصة،  وللفائزين 
حية على ما يتميز به الشباب 
الفلسطيني من قدرات عالية 
وعزيمة قوية تؤهله لتحقيق 
اإلبداع والسبق في المحافل 

والميادين كافة».
وأضــاف د. ســدر: «نؤكد أنّ 
المشــاركة فــي مثــل هــذه 
لمتخصصــة  ا لمســابقات  ا
يعــد  الســيبراني  باألمــن 
المســؤولية  منطلــق  مــن 
االجتماعية لجميع المؤسسات 
 ، صــة لخا ا و ميــة  لحكو ا
وعلينــا جميعــاً العمــل على 
الوطنيــة  الكــوادر  تأهيــل 
التصدي  فــي  المتخصصــة 
نيــة  و لكتر إل ا ت  للهجمــا
ممتلــكات  علــى  والحفــاظ 

البيرة: دورة تحضيرية لألطباء المتقدمين 
المتحان االمتياز «طب االسنان»

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- جمال عبد الحفيظ- نظم المجلس 
الطبي الفلسطيني، أمس، دورة تحضيرية لالطباء المتقدمين 
المتحان االمتياز طب االســنان (دورة ايلول 2019) في جمعية 
الهالل االحمر الفلســطيني بالبيرة، حاضــر فيها األمين العام 
للمجلس د. أمين ثلجي، ومديرة وحدة الفم واالسنان في وزارة 
الصحــة الدكتورة بهــادر طه. وتأتي هذه الــدورة ضمن خطة 
المجلس لتطوير طب االمتياز وتحقيق رؤية المجلس المتمثلة 
برفــد القطاع الصحــي بأطباء مؤهلين تأهيــال علميا وعمليا، 
وتعتبر هذه الدورة السادســة من سلسلة دورات االمتياز التي 

يعقدها المجلس للطب البشري وطب االسنان.
وقالت رئيســة قســم العالقات العامة بالمجلس الطبي وطب 
االمتياز نانســي العلمي: «يقوم المجلــس بعقد الدورات هذه 
باالطباء المتقدمين لالمتحان من الجامعات الخارجية اي لمزاولة 
المهنــة كطب عام واالخصائيين، فهــي تعتبر دورة تحضيرية 
لالطباء المتقدمين الى امتحان مزاولة المهنة الى اطباء االسنان 

وتشمل محاضرات بالمواد المتعلقة باالمتحان».
وأوضحت العلمي ان المجلس الطبي الفلسطيني يعقد امتحانات 
البورد الفلسطيني والذي بموجبه يحصل الطبيب على رخصة 

مزاولة المهنة كطبيب اخصائي.
رئيــس لجنة االشــراف علــى امتحانــات طب االســنان د. رائد 
الجنــدي، من جانبه قــال: «تعتبر هذه الدورة تنشــيطية قبل 
االمتحــان بهدف انعــاش ذاكرة االطبــاء للمــواد العلمية التي 
دروســها بالجامعات خالل 5 سنوات وللتحضير لالمتحان ويتم 
تقديــم هذا االمتحان على فترتيــن 3 - 9 من كل عام ويكون 
تحت اشراف المجلس الطبي الفلسطيني، وقد تقدم لالمتحان 

42 خريج من الجامعات الخارجية».
وحاضر في الدورة د. زياد ابو عرة طب االســنان التحفظي ود. 
باسم ابو قبع للمعالجة اللبية ود. مهند العسكر تقويم االسنان 
ود. رائد ابو هنطش االســتعاضة السنية ود. محمد ابو يونس 

جراحة الفم والوجه والفكين.

تنمية نابلس تسلم 3 ماكينات خياطة 
وتنمية بيت لحم توزع 900 حقيبة مدرسية

نابلس- بيــت لحم- الحياة الجديدة- ســلمت مديرية التنمية 
التنميــة في نابلس ومكتبها الفرعــي بحوارة، وضمن برنامج 
التمكين االقتصادي المنفذ بالشــراكة مع مؤسسة أنيرا ضمن 
مشــروع (المرأة تستطيع)، الذي يســتهدف األسر التي ترأسها 
امرأة. وقال مدير المديرية محمد بشارات، إن المديرية وضمن 
توجهاتها للتمكين االقتصادي يأتي هذا المشروع لضمان عيش 
كريم ألسرهن، حيث وشمل المشروع ثالث ماكينات خياطه لكل 
مســتفيدة. وسبق التســليم دورة تدريبية لمدة أربعة أيام في 
إدارة المشــاريع الصغيرة، وذلك ضمن تطبيق سياسة الوزارة 

من نقل األسر من حالة االحتياج إلى اإلنتاج
وأبدت المشاركات شكرهن وسعادتهن بالمشروع، وأنه سينقل 
اسرهن إلى االعتماد على انتاجهن وتحسين المستوى المعيشي 

لهم.
وفي محافظة بيت لحم، وزعت مديرية التنمية االجتماعية نحو 
900 حقيبة مدرسية، ضمن حملة الوزارة (احنا مع بعض)،التي 

تستهدف أبناء المستفيدين من الوزارة.
وثمن مدير مديرية بيت لحم بدران بدير، الجهود التشــاركية 
مــا بيــن المديرية وكافة الشــركاء المحليين من المؤسســات 

والجمعيات والبنوك وشركات التأمين والغرف التجارية.

السفير أبو زيد يطلع مسؤولة
 كازاخية على التطورات الفلسطينية

نور سلطان- الحياة الجديدة- أطلع سفير دولة فلسطين لدى 
جمهورية كازاخســتان منتصر أبو زيد، رئيسة مجلس الشيوخ 
للبرلمان الكازاخستاني داريغا نزارباييف على تطورات األوضاع 
في األراضي الفلســطينية المحتلة، واالنتهاكات اإلســرائيلية 
المتواصلة ضد أبناء شعبنا، والمخالفة التفاقيات جنيف وقواعد 

القانون الدولي، ورفضها تنفيذ كافة قرارات األمم المتحدة.
جاء ذلك خالل لقائهما، أمس، في مكتبها بمقر مجلس الشيوخ 

للبرلمان الكازاخستاني، في العاصمة نور سلطان.
وشــكر أبو زيد كازاخســتان علــى مواقفها الداعمة لشــعبنا، 
وتصويتهــا الدائــم لصالح كافة مشــاريع القــرارات في األمم 
المتحــدة ولجان حقوق اإلنســان بجنيف الخاصة بفلســطين، 
ونقل لها تحيات الرئيس محمود عباس للرئيس األول وزعيم 
األمة الكازاخســتانية نور سلطان نزارباييف، والرئيس الحالي 

لجمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.
من جانبها، أكدت نزارباييف المواقف المبدئية والثابتة لجمهورية 
كازاخستان بدعمها الدائم والمطلق للحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على 

حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويســتضيف البرلمان الكازخي نهاية الشهر الجاري اجتماعات 
رؤســاء برلمانات آســيا وأوروبا، حيث ستشارك دولة فلسطين 

بوفد رسمي فيها.

بلدية الخليل تنهي صيانة مدارس.. 
وتضيف 5 مركبات جمع نفايات    

الخليل- الحيــاة الجديدة- أنهت بلدية الخليــل امس، العمل في 
صيانة مجموعة من المدارس في المدينة، بهدف تحســين البيئة 
الدراســية فيها. وأشــار رئيس قسم المشــاريع في بلدية الخليل 
المهنــدس رائــد األشــهب، إلى أنّ هنــاك مدارس قديمــة بحاجة 
للتأهيــل، وهنــاك العديــد مــن المــدارس التي تقدمــت بطلبات 
لصيانتها، وأنه  يتم فرزها والعمل بها بناًء على األولوية والحاجة. 
وشملت األعمال على مدار الشهرين الماضيين، بناء مرابيع حجرية 
وأسوار لمدارس السيدة سارة والريان وخديجة بنت خويلد والكرامة 
وفضــل عابدين، وإعادة تأهيل الوحدة الصحية في مدارس خولة 
بنت األزور وتيســير مســودي واليقظة ورابعــة العدوية والخليل 
األساســية وعمر بن الخطاب، باإلضافة إلــى تنفيذ أعمال صيانة 
داخليــة وخارجية لرابعة العدوية وبركات ومحمد علي المحتســب 
للبنــات، كمــا تــم االنتهــاء من تأهيــل بعض مداخــل المدارس 
وســاحاتها والطريق المؤدية لها بشكل جزئي أو كلي ومنها خولة 
بنــت األزور وذو النورين ومحمد علي الجعبري وفهد القواســمي. 
على صعيــد منفصل، عملت البلدية علــى توفير خمس مركبات 
جديدة لجمع النفايات من الحجم الصغير، إلضافتها الى «اسطولها» 
الحالي، لرفع مســتوى الخدمة في جمــع النفايات. وأوضح رئيس 
قســم الصحة والبيئة في البلدية المهندس بدر حسونة، أنّ هذه 
المركبات ستساهم في جمع النفايات بشكل أفضل وأسرع، وذلك 
بسبب صغر حجمها، حيث يمكنها الوصول بسهولة إلى أزقة األحياء 
في المدينة، خاصةً في البلدة القديمة واألماكن المكتظة والضيقة.


