
3أيــــام فــلــســطــيــنــيــــة األحد 2021/10/17

 إعالن إعادة طرح عطاء تنفيذ أعمال استبدال عدادات 
كهربائية )للمرة الثانية(

 
تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن إعادة طرح عطاء تنفيذ أعمال استبدال 

عدادات كهربائية

)للمرة الثانية(
عطاء رقم )2021/36(

 
مراجعة  العطاء  الحصول على نسخة من  الراغبين في  المختصين  فعلى جميع 
دائرة التوريدات في شركة توزيع كهرباء الشمال – االدارة العامة – مجمع بلدية 

نابلس التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .
شيك   ( بتأمين  مرفقة  الشركة  في  التوريدات  دائرة  إلى  العطاء  نسخة  تعاد 
مصدق أو كفالة بنكية ( بقيمة )50,000( شيكل ، وذلك حتى الساعة الثالثة 
بعد هذا  يرد  عطاء  أي  يقبل  ولن   2021/10/25 الموافق  اإلثنين  يوم  من  مساًء 

الموعد أو ال يحتوي على التامين المطلوب .
•  رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	

• ثمن نسخة العطاء )1,000( شيكل غير مستردة .	

• يتم تسليم نسخ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارًا من صباح يوم 	
األحد 2021/10/17

 االدارة العامة 

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

إعـــــالن

صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )2425(

منطقة تنظيم - غزة 

قانون تنظيم المدن رقم (28( لسنة 1936
                      

قد  أنها  للعموم  غزة  بمحافظات  المدن  وتنظيم  لألبنية  المركزية  اللجنة  تعلن 
قررت بجلستها رقم 2021/24 المنعقدة بتاريخ 2021/8/18م التصديق النهائي 
على المخطط التفصيلي لمسار الشارع رقم )2425( بعرض )10( متر بدون ارتداد 
والمحصور بين الشارع رقم )1611( والشارع رقم )1479( والمار بالقسائم )10-9-8-

11-12( من القطعة رقم )626(.
السابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عن اللجنة المركزية والذي نشر 

في جريدة فلسطين بتاريخ 2020/4/22.
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين 

محليتين أيهما أقرب.
وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن.

اللجنة المركزية لالبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين

وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للشركات – مراقب الشركات

إعالن للعموم

رفيق رائد  شركة  بأن  الجنوبية  المحافظات   – الشركات  مراقب  السيد/   ُيعلن 

بتاريخ  563435189 رقم  لدينا كشركة تضامن تحت  والمسجلة   السقا وشركاه 

 1996/3/14م تقدمت بطلب لتحويل الشركة من شركة تضامن إلى شركة ذات

إلتمام الالزمة  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  وسيتم  محدودة   مسؤولية 

عملية التحويل، وذلك بناًء على قرار الجمعية العامة للشركاء بتاريخ 2021/9/19م.

 لذا تم اإلعالن وتبليغ العموم بخصوص قرار التحويل وسيتم قرار التحويل في

حال االنتهاء من إجراءات التحويل وفق األصول القانونية واإلدارية.

 تحرير 2021/10/7م

مراقب الشركات

 إعالن إعادة طرح عطاء ) للمرة الثالثة(
تأهيل وصيانة كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس المالئكة ميخائيل لألقباط 

األرثوذكس – رام الله
RAMALLAH-CON03/2021 :رقم العطاء 

  17NGO/08 : منحة رقم
 تعلن اللجنة الرئاس���ية العليا لمتابعة ش���ؤون الكنائس في فلس���طين (HCC)، عن اعادة 
طرح عطاء تأهيل وصيانة كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس المالئكة ميخائيل لألقباط 
األرثوذك���س في رام الله )للمرة الثالثة(، بتمويل م���ن الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي من خالل اللجنة الرئاس���ية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين وفقا 
للمخطط���ات والمواصفات وج���داول الكميات المرفقة بوثائق المش���روع، فعلى المقاولين 

الراغبين بالتقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
يمك���ن للراغبين باالش���تراك في هذا العطاء الحصول على نس���خة منه من الدائرة . 1

المالية في مقر اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في رام الله -البالوع 
)مبنى االتحادات الش���عبية–الطابق الرابع( ما بين الساعة التاسعة صباحًا والواحدة 
بعد الظهر من يوم األحد حتى الخميس في األيام )2021/10/18 الى 2021/10/28) 
وذلك مقابل رسم مالي مقداره ) 100 دينار أردني ( غير مستردة يدفع مسبقًا لدى 

البنك العربي على حساب رقم: 9090-497989-501
يجب على المقاولين المؤهلين تس���ليم عروضه���م في مظروف مغلق ومختوم الى . 2

الدائ���رة المالية في مقر اللجنة الرئاس���ية العليا لمتابعة ش���ؤون الكنائس في رام 
الله في موعد أقصاه يوم الثالثاء الموافق 2021/11/16 قبل الس���اعة الثانية عشرة 

ظهرًا، ولن يقبل بعدها أي عطاء ألي سبب كان.
س���يتم عقد اجتماع تمهيدي أثناء زي���ارة الموقع التحضيرية في رام الله في تمام . 3

الساعة التاسعة صباحًا من يوم االثنين الموافق 2021/11/01
فتح العطاء يوم الثالثاء الموافق 2021/11/16 الساعة الثانية عشرة ظهرا.. 4
كافة األسعار بالدينار األردني.. 5
اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس غير ملزمة بقبول أقل االسعار ودون . 6

إبداء األسباب.
يشترط على من يحال عليه العطاء اصدار شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة القيمة . 7

المضافة وشهادة خصم المصدر سارية المفعول.
على المتقدم للعطاء ابراز شهادة تصنيف من اتحاد المقاولين ومصنفًا لدى لجنة . 8

التصنيف الوطنية الموحدة – تخصص أبنية )درجة أولى أو ثانية( وأن يكون لديه 
خبرة في مجال تنفيذ مشاريع تأهيل وصيانة مشابهة.

على المقاول تقديم كفالة دخول العطاء على أن تكون كفالة بنكية أو شيك بنكي . 9
مصدق بقيمة ) 10000 دينار أردني( بحيث تكون سارية المفعول لمدة ال تقل عن 
90 يومًا من تاريخ فتح العطاء ولن ينظر في أي عرض ما لم يكن مرفق بالتامين ولن 

تقبل الشيكات الشخصية.
على المقاول تقديم فاتورة صفرية حيث أن المشروع معفى من الضريبة.. 10
رسوم جميع اإلعالنات في الصحف تدفع من قبل من يرسو عليه العطاء.. 11
س���يتم اإلعالن عن أي إج���راءات تخص العطاء عبر موقع اللجنة الرس���مي   . 12

  http://hcc.plo.ps في حال وجود أي حدث طارئ خاضع لتطورات الحالة 
الوبائية لجائحة كورونا في فلسطين.

 لمزي���د م���ن المعلومات يرج���ى مراجعة اللجنة الرئاس���ية العليا لمتابعة ش���ؤون . 13
الكنائس في فلس���طين وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي او االتصال على تلفون 

أرضي رقم :2420074-02، فاكس رقم: 02-2420073.  
pdm.hcc@gmail.com او info@hcc.plo.ps :او عبر البريد اإللكتروني

 د. رمزي خوري
مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني
رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس

الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي

دولة فلسطين
اللجنة الرئاسية العليا 
لمتابعة شؤون الكنائس

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية الكفريات المشتركة / محافظة طولكرم

إعالن طرح عطاء
تعن بلدية الكفريات المشتركة بإشراف وتمويل من وزارة الحكم المحلي )أمانات 
الكفريات/محافظة  في  رابطة  طرق  تأهيل  مشروع  عطاء  طرح  عن  الطرق(،  على 

طولكرم.

MOLG/VC/132/2021 :رقم المشروع

العامة  المرفقة  والشروط  الكميات  والمواصفات وجداول  للمخططات   وذلك وفقًا 
مراعاة  العطاء  لهذا  التقدم  في  الراغبين  المقاولين  فعلى  بالمشروع،  والخاصة 

الشروط التالية:

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.. 1

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا لدى لجنة . 2
التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة.

شيكل . 3  25000 بقيمة  المناقصة  دخول  كفالة  تقديم  المقاول  على  يجب 
تاريخ  لمدة ال تقل عن  120يوم من  المفعول  بنكية سارية  بكفالة  وذلك 

فتح العطاءات.

األسعار شاملة لجميع الضرائب, وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.. 4

يجب أن تكون األسعار بالشيكل.. 5

البلدية غير ملزمة بأقل األسعار.. 6

نسخة . 7 على  الحصول  يستطيع  العطاء  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  كل 
من وثائق العطاء من مقر بلدية الكفريات المشتركة ابتداء من يوم  األحد 

الموافق 2021/10/17  مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 400 شيكل.

أخر موعد لتسليم العطاءات في مقر البلدية الساعة 10:00 صباحًا من يوم . 8
بعد هذا  عطاءات  أي  يقبل  لن  أنه  العلم  2021/11/17مع  الموافق  األربعاء 

الموعد.

اإلجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم األحد الموافق 2021/10/31 الساعة . 9
11:30 صباحًا.

 فتح المظاريف الساعة 10:00 صباحًا من يوم األربعاء الموافق 2021/11/17 . 10
في مقر بلدية الكفريات المشتركة.

 .رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 11

الكفريات . 12 بلدية  في  المشاريع  قسم  مراجعة  يرجى  المعلومات  من  لمزيد 
المشتركة وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

 للتواصل/ تلفون  بلدية الكفريات المشتركة: 09-2683718

نائل حمد الله 
رئيس بلدية الكفريات المشتركة

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

طرح عطاء

مشروع تشطيب الطابق الثاني لمركز الطوارئ والوالدة اآلمنة 
الظاهرية / الخليل

يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واالعمار )بك���دار( وبتمويل من المصرف 
العربي للتنمية االقتصادي في افريقيا )باديا( ومن خال البنك االس���امي للتنمية عن طرح 

عطاء مشروع تشطيب الطابق الثاني لمركز الطوارئ والوالدة اآلمنة الظاهرية / الخليل.
يمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم االحد الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١ مقابل رس���م 
مالي ال يرد مقداره ١٠٠ دينار وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة - شارع رام الله القدس 

- خلف كلية التمريض سابقًا.
ان ه���ذه المناقص���ة مفتوح���ة للمقاولي���ن المصنفين ابنية م���ن الدرجة االول���ى والثانية 
والمؤهلي���ن لدى بكدار، علمًا بأن آخر موعد لتس���ليم الوثائق وفتح المظاريف هو الس���اعة 
الثانية عشرة ظهرا من يوم االحد الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١ في مقر المجلس الكائن في البيرة.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين اولي مقداره )٧٠٠٠ دوالر( وذلك على ش���كل 
كفالة بنكية او ش���يك بنكي مصدق على ان يكون عرض االسعار ساري المفعول لفترة ٦٠ 

يوما والكفالة سارية المفعول لفترة ٩٠ يوما من تاريخ االقفال.
س���وف يعقد اجتماع لاجابة على استفس���ارات المقاولين يتبعه زيارة للموقع وذلك يوم 

االحد الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١ الساعة الحادية عشرة في مقر المشروع.
ماحظة:

١ - رسوم االعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
٢ - ضرورة اتخاذ جميع اجراءات الصحة والس���امة العامة حسب تعليمات وزارة الصحة 

عند الحضور للمؤسسة.

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على االرقام التالية:

هاتف رقم: ٢٩٧٤٣٠٠ - ٠٢ فاكس رقم: ٢٩٧٤٣٤٢ -٠٢ مكتب ادارة ومراقبة المشاريع / بكدار

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي كور/ محافظة طولكرم

اعالن طرح عطاء 
يعل���ن مجلس قروي ك���ور و بتمويل  واش���راف مجلس قروي كور عن ط���رح عطاء تاهيل و 

توس���عة طرق داخلية / كور وذل���ك وفقًا للمواصفات وجداول الكميات والش���روط المرفقة 

العامة والخاصة بالمشروع ، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.. 1

يجب عل���ى المقاول أن يكون مس���جاًل »لدى إتحاد المقاولي���ن ومصنفًا« لدى لجنة . 2

التصنيف الوطنية في مجال الطرق. 

يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة 6000  شيكل وذلك بكفالة . 3

بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح العطاءات أو شيك 

بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

األسعار شاملة لجميع الضرائب. وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب .. 4

المجلس القروي غير ملزم بأقل األسعار .. 5

يجب أن تكون األسعار بالشيكل .. 6

كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة من وثائق . 7

العط���اء من مقر مجلس قروي ك���ور ابتداء من يوم  االح���د  الموافق  2021/10/17  

مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 300 شيكل أو ما يعادلها.

االجتماع التمهيدي للمقاولين يوم  االحد الموافق  2021/10/31  الس���اعة العاشرة . 8

صباحا .

أخر موعد لتس���ليم العطاءات في مقر المجلس القروي الساعة الحادية عشرة ظهرا  . 9

م���ن يوم االربع���اء الموافق   2021/11/17   مع العلم أنه ل���ن يقبل أي عطاءات بعد 

هذا الموعد.

فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق  2021/11/17 الس���اعة الحادية عش���رة عشرة . 10

ظهرا  في مقر المجلس القروي.

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 11

لمزي���د من المعلومات يرجى مراجعة مجلس قروي كور وذلك خالل س���اعات الدوام . 12

الرسمي او االتصال على 056-2502406

 رئيس المجلس

فريد جيوسي

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي كور/ محافظة طولكرم

اعالن طرح عطاء للمرة الثانية
يعلن مجلس قروي كور و بتمويل  واشراف وزارة الحكم المحلي - دولة فلسطين 
ع���ن طرح تاهيل وتعبيد ط���رق داخلية  / كور وذلك وفق���ًا للمواصفات وجداول 
الكميات والش���روط المرفقة العامة والخاصة بالمش���روع ، فعل���ى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.. 1
يجب على المقاول أن يكون مس���جاًل »لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا« لدى . 2

لجنة التصنيف الوطنية في مجال الطرق. 
يجب عل���ى المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة 8000  ش���يكل . 3

وذلك بكفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ 
فتح العطاءات أو ش���يك بنكي مصدق وال تقبل الش���يكات الشخصية أو 

المبالغ النقدية.
األسعار شاملة لجميع الضرائب. وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب .. 4
المجلس القروي غير ملزم بأقل األسعار .. 5
يجب أن تكون األسعار بالشيكل .. 6
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة . 7

من وثائق العطاء من مقر مجلس قروي كور ابتداء من يوم  االحد  الموافق  
2021/10/17  مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 400 شيكل أو ما يعادلها.

االجتماع التمهيدي للمقاولين يوم  االحد الموافق  2021/10/31  الساعة . 8
الحادية عشرة صباحا .

أخر موعد لتس���ليم العط���اءات في مقر المجلس القروي الس���اعة الثانية . 9
عش���رة ظهرا  من يوم االربعاء المواف���ق   2021/11/17   مع العلم أنه لن 

يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
10.فت���ح المظاريف يوم االربعاء الموافق  2021/11/17 الس���اعة الثانية . 10

عشرة ظهرا  في مقر المجلس القروي.
 رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 11
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مجلس قروي كور وذلك خالل. 12

ساعات الدوام الرسمي او االتصال على 056-2502406
 رئيس المجلس
فريد جيوسي

  إعالن إعادة طرح مزايدة بالظرف المغلق )للمرة الثانية(
 تعلن ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال عن رغبتها بإجراء مزايدة بالظرف المغلق 

لبيع مواد تالفة .
كالتالي:- 

أ-مواد حديدية تالفة
ب-عدة تالفة

ج-مفاتيح حماية الكترونية تالفة
د- الواح زينكو تالفة 

1- يمكن معاينة المواد التالفة اعتبارا من يوم األحد الموافق 17/10/2021خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي )8:00 صباحاً الى 4:00 مساًء( في مقر المستودع 
المركزي الواقع بالمنطقة الشرقية مقابل مستودعات بلدية نابلس والصالة 

الرياضية الواقعه برفيديا فوق مسجد البخاري
2 - يق���دم العرض المالي للمزايدة  في مغل���ف مقفل ومختوم بحيث يحتوي 

المغلف على تأمين دخول المزايدة  .
3 - يت���م دفع التأمينات نق���دًا في مقر اإلدارة العامة للش���ركة – مجمع بلدية 
نابل���س التجاري الطابق التاس���ع ، اإلدارة المالية أو إحض���ار كفالة بنكية أو 

شيك بنكي مصدق من أحد البنوك المعترف بها و العاملة في فلسطين .
4- آخر موعد إلس���تقبال الع���روض يوم اإلثنين المواف���ق 25/10/2021 لغاية 
الساعة الثانية مساءً في مقر الشركة - مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق 

التاسع .
5- سيتم فتح المظاريف أمام من يرغب من المتقدمين

6- عل���ى جمي���ع المختصين الراغبين في الحصول على نس���خة م���ن المزايدة  
مراجعة دائرة العطاءات والمش���تريات في ش���ركة توزيع كهرباء الشمال – 
اإلدارة العامة – مجمع بلدية نابلس التجاري - الطابق التاس���ع خالل ساعات 

الدوام الرسمي .
 مالحظات :-

• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه المزاد .	

• قيمة تأمين دخول المزايدة المدفوعة مستردة .	

• قيمة تأمين دخول المزاد ) 3,000 ( شيكل . 	

• يمكن تجزئة بيع المواد بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة 	

• الشركة غير ملزمة باألس���عار المقدمة ولها الحق بإلغاء المزايدة  	
أو أي جزء منها وإعادة الطرح مرة أخرى .

 االدارة العامة

اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي

تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التي���ار الكهربائي من الثامنة 

والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا ي���وم اإلثنين الموافق 2021/10/18 عن كل 

من المناطق التالية من محافظة بيت لحم:  

كامل بلدة نحالين

تعتذر الش���ركة عن هذا االج���راء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحويالت 

والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

 إعالن تأجير محالت تجارية 
 

تعل���ن بلدية رام الل���ه  عن توفر محالت ف���ي مدينة رام الله لاليجار ، حس���ب 
التفاصيل التالية:

محل تجاري في البلدة القديمة، شارع البلدية ، بمساحة 65 م².. 1
محل تجاري في البلدة القديمة، شارع البلدية، بمساحة 65 م².. 2

 محل تجاري ف���ي المنطقة الصناعية، مقابل الدفاع المدني، بمس���احة 	. 
65 م.²

بإمكان الراغبين باالس���تئجار الحصول على طلب االس���تئجار من مركز خدمات 
الجمه���ور في مبنى دار بلدية رام الله خالل أوقات الدوام الرس���مي، بحيث تتم 
اع���ادة الطلبات في موع���د أقصاه الس���اعة 12 من ظهر يوم الس���بت الموافق 

. 2021/10/	0
_  يش���ترط تسديد كامل رسوم البلدية على المكلف قبل تقديم 

الطلب.
_  أجور االعالنات تترتب على من يرسو عليه التأجير.

  ألية استفسارات يرجى ارسال مكتوب على فاكس رقم 214	296 
م. موسى حديد
رئيس بلدية رام الله

دولة فلسطين

وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للشركات – مراقب الشركات

إعالن للعموم

رفيق رائد  شركة  بأن  الجنوبية  المحافظات   – الشركات  مراقب  السيد/   ُيعلن 

بتاريخ  563435189 رقم  لدينا كشركة تضامن تحت  والمسجلة   السقا وشركاه 

 1996/3/14م تقدمت بطلب لتحويل الشركة من شركة تضامن إلى شركة ذات

إلتمام الالزمة  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  وسيتم  محدودة   مسؤولية 

عملية التحويل، وذلك بناًء على قرار الجمعية العامة للشركاء بتاريخ 2021/9/19م.

 لذا تم اإلعالن وتبليغ العموم بخصوص قرار التحويل وسيتم قرار التحويل في

حال االنتهاء من إجراءات التحويل وفق األصول القانونية واإلدارية.

 تحرير 2021/10/7م

مراقب الشركات

اختتام مؤتمر أخصائيي طّب الطوارئ
رام الل���ه - "األي���ام": اختتمت ف���ي رام الله، 
أول من أمس، أعم���ال المؤتمر الثاني لجمعية 
أخصائي���ي طب الطوارئ الفلس���طينية، الذي 
افتتح بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، ونقيب 
األطب���اء ش���وقي صبحة، وأمين ع���ام المجلس 
الطبي أمين ثلجي، ورئي���س اتحاد الصناعات 

الدوائية رامي قطب.
وناقش المؤتم���ر، الذي حمل عن���وان "نحو 
خدمات ط���وارئ أفضل في فلس���طين"، واقع 
الط���وارئ ف���ي فلس���طين، والحاج���ة الملحة 

الستكمال برنامج تخصصي.
وتخلل المؤتمر عرض كل ما هو جديد ومستحدث 
في ط���ب الط���وارئ العالمي، عن طري���ق كفاءات 
عالية من المشاركين من فلسطين واألردن ومصر 

ورومانيا وأميركا.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بالموافقة 
على استكمال البرنامج التخصصي، وضرورة زيادة 
أعداد الكوادر المؤهلة نظرًا لظروف االحتالل التي 
تستدعي وجود كادر مؤهل قادر على التعامل مع 

جميع الحاالت الطارئة.

ي
َ

"القدس المفتوحة" تطرح مساق
اإلعـالم الرياضـي واألمـن الـرقمـي

رام الل���ه - "األيام": طرحت كلية اإلعالم في جامعة 
القدس المفتوحة، خالل الفصل الدراس���ي الحالي، 
مساقين في اإلعالم الرياضي واألمن الرقمي، ضمن 
مساقات خاصة باإلعالم، ويتناول كل فصل موضوعًا 

إعالميًا معاصرًا.
وأش���ار القائم بأعم���ال عميد كلي���ة اإلعالم عمار 
جمهور، أمس، إلى أن المس���اقين يطرحان ألول مرة 
ف���ي كليات اإلعالم على المس���توى المحلي، "وهذه 
الخطوة تأت���ي ضمن رؤية الجامع���ة وكلية اإلعالم 
لسد الفجوة الحاصلة في بعض المواضيع اإلعالمية 

المتخصصة".
وأض���اف: تعم���ل الكلية عل���ى إكس���اب الطلبة 
المفاهي���م والقضايا اإلعالمي���ة المتخصصة، التي 
يحت���اج إليها س���وق العمل الفلس���طيني، وتنمية 
مهاراته���م وتوفير البيئة التحفيزي���ة واالبتكارية 

للطلبة.
وفيم���ا يتعلق بمس���اق اإلع���الم الرياضي، أوضح 
جمهور أن الحاجة ماسة لتأهيل طلبة متخصصين 

في اإلعالم الرياضي، خاصة في ظل التطور الرياضي 
الذي ش���هدته فلس���طين خالل الس���نوات القليلة 
الماضي���ة، مبين���ًا أن المس���اق، الذي يش���رف على 
تدريسه مجدي القاس���م، يتضمن أحد عشر محورًا 
كتغطية األح���داث، وفن كتابة األخب���ار الرياضية، 

ومهارات التقديم، وكذلك التصوير الرياضي.
وحول مس���اق األمن الرقمي للصحافيين، قال: إن 
التط���ور التكنولوجي يف���رض معطيات تحتم على 
الصحافيي���ن التعاط���ي معها، خاصة ف���ي حماية 

بياناتهم وخصوصياتهم من االختراق.
ولفت إلى أن المس���اق الذي يشرف على تدريسه 
أدهم حس���ونة، يش���مل مهارات نظري���ة وتقنية 
متعلقة بمفه���وم األمن الرقم���ي، وقضايا مرتبطة 
المعلومات،  وأمن  االجتماعية،  الهندس���ة  بمفهوم 
والبحث والتنص���ت التقليدي والحدي���ث، والبرامج 
الخبيث���ة ودوافع تطويره���ا وطرق الوقاي���ة منها، 
ورس���ائل االصطياد الخداعة، والبرامج التجسس���ية 

وأشباهها، والتشفير، ومفهوم التسوق اآلمن. 

جامعة القدس تشارك في مؤتمر 
علمـي دولـي حـول طـب األسنـان

رام الله - »األي����ام«: مثلت طالبتا طب األس����نان؛ رغد صالح، 
ومي����ار دنادنة جامعة القدس بمؤتم����ر علمي دولي في والية 
بوسطن األميركية، حول أبحاث طب األسنان، وذلك عبر تقنية 

»زووم«.
وقالت جامع����ة القدس، أمس، إن الطالبتي����ن قدمتا الورقة 
البحثي����ة األولى بعن����وان »م����ا وراء الموج����ة: عواقب اإلغالق 
»كورونا« على الصحة النفسية لطالب طب األسنان«، بمشاركة 
 Dental« الطالبة آية كويك، فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان
 »Health Behaviours Between Dental Students
بمش����اركة الطلبة ربى نيروخ، وهبة خريشي، وأحمد أبو هالل، 

وإشراف عميد البحث العلمي إلهام الخطيب.

"فـتـح" تـشـارك بـمـؤتـمـر
للحزب االشتراكي اإلسباني

مدريد - وفا: ش���اركت حركة »فتح« في المؤتم���ر األربعين للحزب 
االشتراكي العمالي اإلسباني، المنعقد حاليًا في »فالنسيا«.

ل الوفد الفلس���طيني مدير عام دائرة ش���ؤون المغتربين في 
ّ
ومث

منظمة التحرير الس���فير حسين عبد الخالق، وأمين سر حركة »فتح« 
إقليم إسبانيا أحمد معروف.

وأك���د الحزب االش���تراكي ف���ي أعم���ال المؤتمر دعم���ه للقضية 
الفلس���طينية، ووق���وف بالده مع الش���عب الفلس���طيني، وحقوقه 

العادلة.
وشدد وزير الخارجية اإلسباني 
خوسيه مانويل خالل لقائه وفد 
»فتح« على أن حل الدولتين هو 
الس���بيل الوحيد إلنهاء الصراع 

الفلسطيني - اإلسرائيلي.
العالق���ات  اللق���اء  وتن���اول 
عل���ى  والح���رص  الثنائي���ة، 
تعزيزه���ا، واالعت���راف بدول���ة 

فلسطين.

"النيابة" تختتــم دورة حول المتابعة والتقييم
رام الل���ه - "األيام": اختتمت 
النياب���ة العامة، أم���س، دورة 
لرؤس���اء  متخصصة  تدريبية 
ف���ي  والموظفي���ن  األق���الم 
الشمالية،  المحافظات  نيابات 
والتقيي���م  المتابع���ة  ح���ول 
بالش���راكة  وذلك  اإللكتروني، 
القضائ���ي  المعه���د  م���ع 
الفلس���طيني، وبتموي���ل من 
االتحاد األوروبي، اس���تمرت 3 

أيام.
وقال���ت "النيابة" إن الهدف 
من التدريب تحسين وتطوير 
أداء رؤساء األقالم والموظفين، 
المه���ارات  وإكس���ابهم 
المطلوبة، إضافة  والتطبيقات 
نظام  بتفعي���ل  الب���دء  إل���ى 
المتابعة والتقييم اإللكتروني 
لتكون خطة النيابات الجزئية 
أول ما يتم البدء به لتش���غيل 
المتابع���ة  برنام���ج  وتجرب���ة 
الذي  البرنامج  وهو  والتقييم، 

يتبناه برنامج "سواسية 2".
وأشارت إلى أنه أدار التدريب 

القبض على متهم بالسحر
والـشعـوذة فـي بيـت لحـم

بيت لحم - »األيام«: قبضت الش����رطة، في بيت لحم، أمس، على 
شخص يقوم بأعمال السحر والشعوذة مقابل حصوله على مبالغ 

مالية. 
وذكر بيان للش����رطة أنه بناء على معلومات حول ممارس����ة أحد 
األش����خاص أعمال السحر والش����عوذة داخل منزله في بيت لحم، 
مقابل حصوله على مبالغ مالية، شرعت المباحث العامة بإجراءات 
البحث والتحري، وتم القبض على المشتبه به وإحضاره لمديرية 
الش����رطة، حيث اعترف بقيامه بأعمال السحر والشعوذة، مدعيًا 
أنه يخرج الجن من المواطني����ن الذين يأتون إليه مقابل حصوله 

على المال.
وأش����ار البيان إلى أن����ه بعد تفتي����ش المنزل ت����م ضبط مواد 
تس����تخدم بأعمال السحر والشعوذة وكتب ودفاتر لشرح كيفية 
القي����ام بهذه األعمال وصور ألش����خاص مجهولين، وتم التحفظ 

عليها وتوقيف المتهم تمهيدًا إلحالته لجهة االختصاص.

مكتب  في  التخطي���ط  مديرة 
النائ���ب الع���ام تحري���ر عطا، 
ومس���ؤولة المتابعة والتقييم 
ياسمين الفقيه، وخبير برنامج 
مي���زان في برنامج سواس���ية 

ق���دم تدريبًا  الذي  رمان،  مراد 
عمليًا عل���ى البرنامج؛ لتمكين 
تفريغ خطة  من  المش���اركين 
النيابات الجزئية على البرنامج 

كخطوة أولى لتشغيله.


