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دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
 صادر عن دائرة تنفيذ دورا

هيئة القاضي: حسين قنام
في الدعوى رقم 2018/5993 تنفيذ

طالب التبليغ قاسم غازي داود قواسمة.
المطلوب تبليغه: رفعت محمود راغب ثبتة هوية رقم: 854338431

وعنوانه: دورا ـ الظاهرية ـ المشروع ـ راس العقبة ـ عمارة شحدة شاهين.
وعمـــًا بأحكام المـــادة 20 من قانون أصـــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 
يتوجب عليك الحضور الى المحكمة اعاه في الموعد المحدد أو ارسال محام عنك وكذلك يتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خال مدة خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعان بواسطة 
النشـــر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استام نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
 صادر عن محكمة صلح الخليل
هيئة القاضي: جهاد شراونة

في الدعوى رقم 2019/811 حقوق 
طالب التبليغ: المحامي: معن هاني محمد عايش شبانة

المطلوب تبليغه: حاتم عبد السام احمد العويوي
وعنوانه: الخليل ـ الكرنتينا ـ مقابل الصالة االبراهيمية
األوراق المبلغة: الئحة دعوى ومرفقاتها وموعد جلسة

الجلسة يوم االثنين الموافق 2019/11/4 الساعة 9:00.
يقتضى عليك تقديـــم الئحة جوابية خال 15 يوما من تاريخ تبليغك الئحة الدعوى وفق المادة 
62 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، وفي حال عدم حضورك 
أو تقديم الئحة جوابية يجري بحقك المقتضى القانوني بموجب المادة 63 من القانون المذكور.

وعمـــًا بأحكام المـــادة 20 من قانون أصـــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 
يتوجب عليك الحضور الى المحكمة اعاه في الموعد المحدد أو ارسال محام عنك وكذلك يتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خال مدة خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعان بواسطة 
النشـــر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استام نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
 صادر عن محكمة صلح الخليل
هيئة القاضي: نادر أبو عيشة

في الدعوى رقم 2019/101 حقوق 
طالب التبليغ: شركة االتصاالت الفلسطينية 

المطلوب تبليغه: محمد راتب سليم ابو هيكل هوية رقم: 947942470
وعنوانه: الخليل A ـ تل الرميدة ـ بالقرب من منزل السيد راضي أبو عيشة.

الجلسة يوم األحد الموافق 2019/11/3 الساعة 9:00.
وعمـــًا بأحكام المـــادة 20 من قانون أصـــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 
يتوجب عليك الحضور الى المحكمة اعاه في الموعد المحدد أو ارسال محام عنك وكذلك يتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خال مدة خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعان بواسطة 
النشـــر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استام نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
 صادر عن محكمة صلح الخليل
هيئة القاضي: جهاد شراونة

في الدعوى رقم 2018/1289 حقوق 
طالب التبليغ: المحامي: معن هاني محمد عايش شبانة

المطلوب تبليغه: محمد محمد عبد الحميد الرجبي هوية رقم 854764628
وعنوانه: الخليل ـ جبل جوهر ـ قرب مسجد جبل جوهر.
األوراق المبلغة: الئحة دعوى ومرفقاتها وموعد جلسة
الجلسة يوم األحد الموافق 2019/11/3 الساعة 9:00.

يقتضي عليك تقديـــم الئحة جوابية خال 15 يوما من تاريخ تبليغك الئحة الدعوى وفق المادة 
62 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، وفي حال عدم حضورك 
أو تقديم الئحة جوابية يجري بحقك المقتضى القانوني بموجب المادة 63 من القانون المذكور.

وعمـــًا بأحكام المـــادة 20 من قانون أصـــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 
يتوجب عليك الحضور الى المحكمة اعاه في الموعد المحدد أو ارسال محام عنك وكذلك يتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خال مدة خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعان بواسطة 
النشـــر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استام نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
 صادر عن محكمة صلح الخليل
هيئة القاضي: نادر أبو عيشة

في الدعوى رقم 2018/1291 حقوق 
طالب التبليغ: شركة االتصاالت الفلسطينية 

المطلوب تبليغه: محمد ماجد مصطفى جمل هوية رقم: 999852023
وعنوانه: الخليل ـ حارة أبو سنينة ـ بجانب مدرسة رابعة
الجلسة يوم االثنين الموافق 2019/11/4 الساعة 9:00.

وعمـــًا بأحكام المـــادة 20 من قانون أصـــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 
يتوجب عليك الحضور الى المحكمة اعاه في الموعد المحدد أو ارسال محام عنك وكذلك يتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خال مدة خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعان بواسطة 
النشـــر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استام نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2018/796
التاريخ: 2019/9/15

تبليغ بالنشر الئحة دعوى وموعد جلسة 
في الدعوى الحقوقية 2018/796

إلى المدعى عليه: شيماء محمد خليل يوسف حداد من الخليل ومجهولة محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم الثاثاء 2019/10/22 الســـاعة التاســـعة 
صباحًا فـــي القضية الحقوقية المذكورة أعـــاه والتي أقامها ضدك المدعية شـــركة االتصاالت 
الفلسطينية بالتل بواســـطة وكيليها المحاميين فادي العملة و/أو معن شبانة والتي موضوعها 

المطالبة بمبلغ مالي 1299,52 شيكل.
وعمـــًا بأحكام المـــادة 20 من قانون أصـــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد أو إرســـال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعان بواسطة 
النشر في إحدى الصحف المحلية ومرفق نسخة عن الئحة الدعوى وبعكس ذلك تجري محاكمتك 

حضوريًا.
معاذ هور
عن رئيس قلم حقوق محكمة صلح الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

صادر عن دائرة تنفيذ جنين   
 تاريخ التحرير 2019/9/22
رقم القضية 2019/4343  سجل تنفيذ           

الى المدين / المحكوم عليه                        
• شادي ناصر صالح هندومي هوية رقم 401548532

و عنوانه نابلس/شارع عمان فوق من صيدلية العريض – عمارة يعيش هاتف 
اخبرك بأن الدائن / المحكوم له -1 حمزه ابراهيم رأفت صبحي دواسي / جنين

قد أبرز لهذه الدائرة شيك
تحمل توقيعك / بصمتك و مستحقة االداء بمبلغ 2400 شيقل إسرائيلي

المرفق عنها صورة لاطاع
لذلـــك فإنـــه يتوجب حضـــورك و مراجعتك بالذات او ارســـال وكيل عنك لدائـــرة التنفيذ خال 
اســـبوعين من تاريخ هذا االعان وفقا ألحكام المادة )10( من قانون التنفيذ الفلســـطيني حسب 
األصـــول و اذا لم تبادر بذلك فســـوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حســـب القانون لذا 

اقتضى اخطارك بذلك .
 مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

صادر عن محكمة بداية جنين
هيئة القاضي: محمد غالي

في الدعوى رقم 2019/280 حقوق           
طالب التبليغ -1 عمر سعيد عبد الكريم قدوره

المطلوب تبليغه                        
• هديل نجوات لطفي اسعد

و عنوانه جنين/سيلة الظهر مقابل بنك القدس صالون بيسان للسيدات هاتف 
اخبرك بأن الدائن / المحكوم له -1 حمزه ابراهيم رأفت صبحي دواسي / جنين

الجلسة يوم االربعاء الموافق 2019/10/23 الساعة 9:00
و عما بأحـــكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم )2( لســـنة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى المحكمة اعاه في الموعد المحدد أو ارسال محام عنك و كذلك يتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خال مدة خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعان بواسطة 
النشر في احدى الصحف المحلية و يمكنك استام نسخة عن الئحة الدعوى و مرفقاتها من قلم 

المحكمة و بعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا .
توقيع رئيس القلم / مأمور

دوله فلسطين
السلطة القضائية

محكمه صلح  جنين
  التاريخ 2019/03/25
رقم الدعوى : 2018/1272 حقوق صلح جنين

 مذكره دعوى صادر عن محكمه صلح  جنين في الدعوى الحقوقيه رقم 
2018/1272   لتبليغ المدعى عليه 

بالنشر 
الـــى المدعـــى عليه : ) ايـــاد كمال خليل الشـــيخ محمد  ( من  اليامـــون – جنين   مجهول 
محـــل االقامه حاليا ، يقتضي حضـــورك الى هذة المحكمة يـــوم 2019/10/15  للنظر في 
الدعوى التي اقامتها عليك  المدعي /ه محمود رياض ابراهيم جرادات من بواســـطه وكيله  
المحامـــي/ة   ) بدر الدين ســـمودي  (- جنيـــن   التي موضوعها : مطالبـــه ماليه ويمكانك 
الحضـــور الى قلم المحكمه و االطاع على تفصيل الدعوى ، و عما بالمادة ) 62 ( من قانون 
اصول المحاكمات المدنيه و التجاريه رقم ) 2 ( لسنه ) 2001 ( لذا يقتضي عليكما تقديم 
الئحه جوابيه خال خمســـه عشـــر يوم من تاريخ تبلغكم وإذا لم تحضروا او ترســـلو وكيا 

عنكم تجري محاكمتكم حضوريا .
 رئيس قلم محكمه صلح  جنين 
 منذر دمج

 دوله فلسطين
السلطة القضائية

محكمه صلح  جنين
                                                                                           
 التاريخ 2019/04/01
رقم الدعوى : 2017/777 حقوق صلح جنين

  

تبليغ قرار حكم للمدعى عليه بالدعوى المدنيه  رقم 2017/777  صلح جنين 
بالنشر 

الـــى  المدعى عليه : ) احمد يوســـف ســـليمان مســـاد   ( من كفر دان  و مجهـــول محل االقامه 
حاليـــا ، نعلمك بأن محكمة صلح  جنين قررت وبتاريخ )2019/01/22( في الدعوى الحقوقيه رقم 
)2017/777 ( صلـــح جنين الزامك بدفع مبلغ وقدرة 4000 دينار للمدعي عايد صالح محمد صاح 

من كفردان وكذلك الزامك  بالرسوم و المصاريف و مائه  دينار اتعاب محاماه  
حكما حضوريا  صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 2019/01/22

 رئيس قلم الحقوق محكمه محكمه صلح  جنين 
 منذر دمج

          دوله فلسطين 
        السلطة القضائية 
        دائره تنفيذ جنين 
   اخطار تنفيذي بالنشر

رقم القضيه 2019/4782
تحرير في 2019/09/03

الى المدين /المحكــــــــــــــــوم عليه : 
عماد صاح مصطفى ابو جبل هويه رقم 926440611

وعنوانه : جنين ، اليامون ، حارة الخمايسه / بجانب بير المياة 
اخبرك بأن الدائن المحكـــــــــــــــــــوم له :  عزام فوزي اسماعيل زايد   / جنين 

قد ابرز لهذه الدائرة : كمبياله 
 تحمل توقيعك / بصمتك و مستحقه االداء بمبلغ 41000 شيكل 

المرفق عنها صوره لاطاع 
لذلـــك فانه انه يتوجب حضورك و مراجعتك بالذات او ارســـال وكيل عنك  لدائرة التنفيذ خال 
اســـبوعين من تاريخ هذا االعام وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلســـطيني حسب 
االصول ، وذا لم تبادر بذلك فســـوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حســـب القانون لذا 

اقتضى اخطارك بذلك .
 مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2018/451
التاريخ: 2019/9/15

تبليغ بالنشر الئحة دعوى وموعد جلسة 
في الدعوى الحقوقية 2018/451

إلى المدعى عليه: زياد محمد سعدي عبد القادر البكري من الخليل ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم الثاثاء 2019/10/22 الســـاعة التاســـعة 
صباحًا في القضية الحقوقية المذكورة أعاه والتي أقامها ضدك الجهة المدعية شركة االتصاالت 
الفلسطينية بواسطة وكيليها المحاميين فادي العملة و/أو معن شبانة والتي موضوعها المطالبة 

بمبلغ وقدره 1106,85 شيكل.
وعمـــًا بأحكام المـــادة 20 من قانون أصـــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد أو إرســـال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعان بواسطة 
النشر في إحدى الصحف المحلية ومرفق نسخة عن الئحة الدعوى وبعكس ذلك تجري محاكمتك 

حضوريًا.
معاذ هور
عن رئيس قلم حقوق محكمة صلح الخليل

 دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح حلحول
الرقم: 2018/244
التاريخ: 2019/9/9

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة في القضية الحقوقية رقم 2018/244
إلى المدعى عليه: احمد محمد ابراهيم سعدة من حلحول سابقا، ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يقتضى حضورك إلى محكمة صلح حلحـــول الموقرة بتاريخ 2019/10/13 في القضية الحقوقية 
المذكورة أعاه والتي أقامتها ضدك الجهة المدعية شـــركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل( م ع 
م نابلس والتي موضوعها المطالبة بمبلغ 1304,39 شـــيكل الف وثاثمائة واربعة شواكل وتسع 

وثاثون اغورة.
وعمـــًا بأحكام المـــادة 20 من قانون أصـــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح حلحول في الموعد المحدد أو إرســـال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعان بواسطة 
النشـــر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استام نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

محكمة صلح حلحول وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قسم الحقوق
كفاية عقل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
 صادر عن محكمة صلح الخليل
هيئة القاضي: نادر أبو عيشة

في الدعوى رقم 2018/1081 حقوق 
طالب التبليغ: شركة االتصاالت الفلسطينية )م.ع.م(

المطلوب تبليغه: محمد عبد المجيد محمد اغريب هوية رقم: 937180503
وعنوانه: دورا ـ وسط البلد ـ مقابل مقر جهاز األمن الوقائي.
الجلسة يوم الخميس الموافق 2019/10/31 الساعة 9:00.

وعمـــًا بأحكام المـــادة 20 من قانون أصـــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 
يتوجب عليك الحضور الى المحكمة اعاه في الموعد المحدد أو ارسال محام عنك وكذلك يتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خال مدة خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعان بواسطة 
النشـــر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استام نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ 2019/7/11
الرقم: 2019/2902

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم  2019/2902

إلى المحكوم عليه: مهران بسام مجاهد/ الخليل/ الجلدة.
نعلمك أن المحكوم له: محمود عيسى حسين العصا/ وكيله المحامي مصعب عبيد.

نعلمكم أن المحكوم له بواسطة وكيله حضر إلى دائرتنا وطرح للتنفيذ شيك بقيمة 4000 شيكل 
باالضافة الى مبلغ 50 شيكل بدل رسوم تنفيذ. لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة 
التنفيذ خال أســـبوعين من نشر هذا اإلعان وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا 

بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي نابلس

رقم الملف: 4146/ج/2019
التاريخ: 2019/9/24

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي نابلس الســـيد/ منجد عبد الجبار حسن الشراقا وذلك 
بصفة وكيـــا خاصا بموجب الوكالة الخاصـــة رقم 819/2008/9227 بتاريـــخ 2019/9/11 عدل 

نابلس
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عصيرة الشمالية حوض رقم 41 قطعة رقم 57
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خال فترة خمســـة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعان، وبخاف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

فاطمة اسعد داود جوابرة واسعد وامجد وميسر وزاهرة 
وصباح ونائلة ونهايـــة واخاص ونداء وراوية أبناء عبد 

الجبار حسن الشراقا

منجد عبد الجبار حسن الشراقا

دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 4142/ج/2019
التاريخ: 2019/9/24

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن الطاع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الســـيد/ منجد عبد الجبار حسن جوابرة 

وذلك بصفة وكيا خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 819/2008/9227 تاريخ 2008/7/22
الصادرة من كاتب عدل محكمة بداية نابلس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عصيرة الشمالية حوض رقم 19 قطعة رقم 124
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خال فترة خمســـة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعان وبخاف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

فاطمة اسعد داود جوابرة وكل من ميسر وزاهرة وصباح 
ونائلة ونهاية واخاص ونداء وراوية واســـعد ابناء عبد 

الجبار حسن الشراقا

منجد عبد الجبار حسن جوابرة

دائرة األراضي نابلس

"التربية" توقع مع 3 جامعات 
اتفاقيات لتطوير التعليم

الجامعيي���ن الذين يقومون بتس���جيل 
العمل���ي، ويعملون  التدري���ب  مس���اق 
على اس���تيفاء متطلب���ات اجتيازه في 
الم���دارس التابعة لل���وزارة، بما يضمن 
تعزيز ق���درات الطلب���ة وينعكس على 

مخرجات العملية التعليمية.
وأك���د عورتاني أهمي���ة االتفاقيات، 
لما تس���هم به في بناء جيل واٍع متعلم 
لب���ذل كافة  الجميع  ومثق���ف، داعي���ًا 
الجهود في سبيل توفير تعليم نوعي، 

وش���دد على ضرورة متابعة هذا الجهد 
النوع���ي والبن���اء عليه بم���ا يترجم روح 

التشاركية لخدمة التعليم.
من جهتهم، عبر رؤساء الجامعات عن 
س���عادتهم بهذا التوقي���ع الذي يأتي 
ضمن التع���اون الدائم والمش���ترك مع 
الوزارة، مشيرين إلى أن هذه االتفاقيات 
تحقي���ق الرؤى من خ���ال تنفيذ الطلبة 
لعدة مش���اريع تعمل على جسر الفجوة 

بين الطلبة وسوق العمل.

الموقعون على االتفاقيات.

رام الله - "األيام": وقعت وزارة التربية 
والتعليم، أمس، ثاث اتفاقيات تعاون 
مع جامعات فلسطين التقنية "خضوري" 
ف���ي طولك���رم، و"العربي���ة األميركية" 
بجني���ن، والنجاح الوطني���ة في نابلس، 
تهدف إلى تطوي���ر القطاع التربوي من 
خال اتباع أحدث التقنيات واألس���اليب 
العلمي���ة الحديث���ة والمواكب���ة ل���روح 

العصر.
ووقع االتفاقي���ات وزير التربية مروان 
عورتاني، ورؤس���اء "العربية األميركية" 
علي أبو زهري، و"النجاح" ماهر النتشة، 

ومساعد رئيس "خضوري" ضرار عليان.
وتنص االتفاقية األولى مع "خضوري" 
على مأسسة التشارك من أجل التعاون 
الفن���ي والتقني المتق���دم في عدد من 
المجاالت العلمي���ة والتقنية والنهوض 
بواق���ع التعلي���م المهن���ي والزراع���ي 
والبحث، ودعم برام���ج التعليم المهني 

بمساراته المختلفة.
وتضمن���ت االتفاقي���ة م���ع "العربية 
األميركية" عدة بنود حول تدريب طلبة 
الع���اج الوظيفي في م���دارس التربية 
لتحس���ين نوعي���ة التعلي���م والبيئ���ة 
التعليمي���ة، واالهتم���ام بالطلبة الذين 
يعانون من صعوب���ات التعلم لدمجهم 
ف���ي التعليم وتقديم الدعم النفس���ي 

واألكاديمي واالجتماعي لهم.
ورك���زت االتفاقية م���ع "النجاح" على 
بالطلب���ة  باالهتم���ام  خاص���ة  مح���اور 

"القدس المفتوحة" األولى إقليميًا 
بمسابقة صائدي الثغرات األمنية

رام الل���ه - "األيام": حصل العضو ف���ي فريق جامعة القدس المفتوحة، خليل 
ش���ريتح، على المركز األول إقليميًا عن فئة المهاجمين في مس���ابقة صائدي 
الثغ���رات األمنية لع���ام 2019، التي نظمه���ا المركز العرب���ي اإلقليمي لألمن 
الس���يبراني، التابع لاتحاد الدولي لاتصاالت وشركة "Silensec"، بالتعاون مع 
مركز فلس���طين لاستجابة لطوارئ الحاسوب "بالس���يرت" في وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.
وشارك في المسابقة، حسب بيان للجامعة، أمس، العديد من الدول العربية، 
وذلك للتصدي لسلس���لة من التحديات بمج���االت القرصنة األخاقية، وحماية 
نظم البنى األساس���ية لتقني���ة المعلومات واالتصاالت، وتحلي���ل البرمجيات 
الخبيثة واألدلة الرقمية، حيث فاز كل من: خليل ش���ريتح من فلسطين عن فئة 
)المهاجم(، وأحمد الش���ريف من مصر عن فئة )المدافع(، وس���الم درويش من 

سلطنة عمان عن فئة )المستجيب للحوادث األمنية(.
وكان���ت "الق���دس المفتوحة" حصدت المرات���ب األولى ف���ي الفئات الثاث 
لمسابقة فلسطين لصائدي الثغرات األمنية لعام 2019 على المستوى الوطني، 

ما مكنها من المشاركة إقليميًا.
وتهدف المس���ابقة إلى اختبار قدرات المشاركين بمجال البحث عن الثغرات 
األمنية وصد الهجمات الس���يبرانية واالس���تجابة لحوادث أمن المعلومات عن 
طريق طرح سيناريوهات عملية معقدة وإيجاد حلول لها من قبل المتسابقين.

بلدية رام الله تشرع بتعبيد 
المقاطع الجاهزة من الطرق الرابطة

رام الله - "األيام": ش���رعت بلدية رام الله بتعبيد المقطع األول من مش���روع 
الشوارع الرابطة الممول من الحكومة الصينية.

وقال مدير المشروع عدي الهندي، أمس، إن طول المقاطع الجاهزة من الطريق 
م���ن 7-8 كم، مع وجود بع���ض التعقيدات في بعض المقاطع بس���بب طبيعة 
المنطق���ة والتربة، والحاج���ة الى الجدران االس���تنادية والحفريات المتعددة، 
مش���يرًا إلى أن نس���بة اإلنجاز في العمل وصلت إلى 40% من المشروع، وتشمل 
األعمال قن���وات المياه واألمطار وقن���وات الصرف الصحي، والجزر الوس���طية 

والميادين واألرصفة واإلنارة وزراعة األشجار في المراحل الاحقة.
وأضاف الهندي: "نحاول قبل الش���تاء االنتهاء م���ن المقاطع الجاهزة، والتي 
تربط بين ش���ارع سردا الرئيسي باتجاه منطقة ردانا، وفي المقاطع بين الطيرة 

ومنطقة ردانا".
وبّين أن المش���روع يتضمن تنفيذ 9 طرق جدي���دة، ويهدف الى ربط األحياء 
الجديدة مع ش���بكة الطرق القائمة، ويش���كل هذا المش���روع ح���ا قصيرا الى 
متوسط المدى لمشروع الطريق الدائري الذي ال يزال لم يحصل على الموافقات 
اإلسرائيلية، إضافة إلى أن هذه الشوارع ستشكل مدخا جديدا للمدينة، حيث 

يتوقع جذب عدد كبير من المركبات خارج المركز.

نيويورك: المالكي يبحث مع نظيريه 
الكوستاريكي والمكسيكي تعزيز العالقات

رام الل���ه - "األيام": بح���ث وزير الخارجي���ة والمغتربين 
ري���اض المالكي، مع وزي���ر خارجية كوس���تاريكا مانويل 
فنتورا روبلس، عددًا من القضايا ذات االهتمام المشترك، 

إضافة إلى تعزيز العاقات الثنائية بين البلدين.
ووضع المالكي نظيره الكوس���تاريكي خال اللقاء الذي 
عقد عل���ى هامش أعم���ال ال���دورة 74 للجمعي���ة العامة 
لألم���م المتحدة في نيويورك، أمس، ف���ي صورة ما يقوم 
به الفلسطينيون من مهام ومس���اعدة في المنطقة ومن 
ضمنها الوف���د الطبي المتوجه الى س���انت فيينس���نت 

والجرينادين بمهمة طبية.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما بتطوير وتعزيز العاقة بما 

يخدم مصالح البلدين والشعبين.
كما التقى المالكي نظيره المكسيكي مارسيلو إيبرارد، 
وأطلعه على المستجدات السياسية فيما يخص القضية 

الفلس���طينية، والجرائ���م واالنته���اكات الت���ي ترتكبها 
سلطات االحتال وسياساتها الممنهجة وواسعة النطاق 
ونواياها االس���تعمارية المتمثلة بضم الضفة والتي كان 
آخره���ا تصريح���ات نتنياهو لضم األغوار وش���مال البحر 

الميت، والتي تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.
وناقش الطرف���ان القضايا المش���تركة وكيفية تطوير 
وتعزيز س���بل التعاون المش���ترك في عدة مجاالت فيما 
يصب بمصلح���ة البلدي���ن، والعمل على عقد مش���اورات 

سياسية لتطوير العاقات في شتى المجاالت.
ودعا المالكي نظيره المكس���يكي إل���ى االعتراف بدولة 

فلسطين اسوة بدول قارة أميركا الوسطى والجنوبية.
من جهته، رحب ايبرارد بمبادرات تعزيز وتطوير س���بل 
التعاون، وعقد المش���اورات السياسية بشكل دوري، ودعا 

المالكي لزيارة المكسيك تعزيزًا لهذه المبادرات.

ترفيع خمسة مجالس قروية
إلى بلديات ..وبلديتين لتصنيف "ب"

البيرة - "األيام": س���لم وكيل وزارة 
الحكم المحل���ي أحمد غنيم، بالنيابة 
الوزي���ر مجدي الصال���ح، قرارات  عن 
ترفيع خمس���ة مجال���س قروية إلى 
بلديات، وبلديتين الى تصنيف "ب".

جاء ذل���ك خ���ال لقاء عق���د بمقر 
ال���وزارة، أول م���ن أم���س، بحض���ور 
الوكيل المس���اعد لشؤون المديريات 
عبد الكريم س���در، والمدراء العامين 
ف���ي ال���وزارة والمديري���ات، وأعضاء 
المجالس التي ش���ملت كًا من صرة 
وبي���ت فوريك في محافظ���ة نابلس، 
التحتا  القبلية وبي���ت عور  والمزرعة 
في محافظة رام الل���ه والبيرة، وبيت 
أوال وع���رب الرماضين ف���ي محافظة 
الخليل، والزعيم في محافظة القدس.

ودع���ا غنيم تلك المجالس إلى بذل 

المزيد م���ن الجهود في إطار االرتقاء 
بعملها وااللتزام باألنظمة والقوانين 
المعم���ول بها لدى ال���وزارة، وتعزيز 
مفاهيم الش���راكة المجتمعية للبناء 
والتطوي���ر والمراكم���ة عل���ى ما تم 

إنجازه سابقًا.
وق����ال: جاء هذا القرار ضمن سياس����ة 
الوزارة بمواكبة التطور العمراني وتطور 
أداء الهيئات المحلية وبعد اس����تكمال 
تل����ك المجال����س الش����روط والمعايي����ر 
الواجب����ة للترفي����ع وبعد دراس����ة األمر 
بشكل كامل من جميع الجوانب من قبل 

لجنة مختصة في الوزارة.
وأش���ار إلى أهمية ه���ذه القرارات 
بدع���م جهود المجال���س البلدية في 
س���عيها لتحس���ين جودة الخدمات 
واالرتق���اء  للمواطني���ن  المقدم���ة 

العمل  نح���و  واالنطاق  بمس���تواها، 
على إقامة وتنفيذ مش���اريع تنموية 
اقتصادية محلية، من خال الشراكة 
مع القط���اع الخاص، وذل���ك لتعزيز 
المحلي���ة ودعم االقتصاد  اإليرادات 
الوطني وتحس���ين ج���ودة الخدمات 
المقدمة للمواطني���ن، حيث إن هذه 
الترفيعات تضعها تحت مسؤوليات 

وتحديات أوسع وأصعب.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية بالغة 
لكافة الهيئات المحلية، وتعمل على 
تلبية احتياجاته���ا ضمن اإلمكانات 
ال���وزارة  طواق���م  وأن  المتاح���ة، 
والمديري���ات تتابع وبالتنس���يق مع 
الهيئ���ات المحلي���ة كاف���ة القضايا 
األولويات،  وتحدي���د  واالحتياج���ات 
متمني���ًا النجاح للمجال���س القروية 

األخرى ترفيعها إلى مجالس بلدية.


