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شركة  كهرباء  محافظة  القدس  املساهمة  احملدودة
JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO.  LTD.

ز9/27)6( إعالن صادر عن شركة كهرباء محافظة القدس

لإلشتراك في املبادرة الفلسطينية   الطلبات  استقبال  “بدء 
للطاقة الشمسية”

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن فتح باب التسجيل في 
برنامج املبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية، فعلى املشتركني 
لتعبئة  الشركة  فروع  أحد  إلى  التوجه  بالتسجيل  الراغبني 

الطلبات  ابتداًء من تاريخ 2012/10/1
يرجى التأكد من إرفاق األوراق الثبوتية التالية:

صورة عن الهوية الشخصية. 1 .
نسخة عن آخر فاتورة كهرباء. 2 .

نسخة عن رخصة البناء، أو عقد اإليجار مرفقًا مبوافقة املالك  3 .
على إنشاء النظام على املنشأة.

ملزيد من االستفسار، نرجو مراسلتنا على العنوان التالي:

info@jdeco.net
دائرة العالقات العامة والدولية
Www.jdeco.ps      Www.facebook.com/jdecops       info@jdeco.net

إعالن عن

دورة متخصصة حول أسس وتشريعات ربط نظام الطاقة الشمسية مع شبكات شركة الكهرباء 

)ON GRID SYSTEM( لترخيص مؤهلني في هذا املجال

ملهندسي الكهرباء والكهربائيني واملكاتب الهندسية والشركات املتخصصة 

نظرًا لإلقبال الشديد على دورة “ أسس وتشريعات الربط الكهربائي بني أنظمة الطاقة الشمسية 
وشبكات اجلهد املنخفض الكهربائية لغاية 5KWH “ ولعدم متكن البعض من االلتحاق بها سابقًا ، يعلن 

مركز تدريب شركة كهرباء محافظة القدس عن فتح باب التسجيل حسب الشروط أدناه:

2012/10/6تاريخ انعقاد الدورة
ملهندسي الكهرباء ذوي ترخيص 100 أمبير فما فوق   

للكهربائيني ذوي ترخيص 100 أمبير فما فوق     
للمكاتب الهندسية االستشارية والشركات املتخصصة

مركز تدريب شركة كهرباء القدس – املشروع اإلنشائي - أريحامكان انعقاد الدورة

  400 شيكل شاملة الضريبة . رسوم الدورة

إجراءات التسجيل

التوجه الى أقسام الفحص في جميع فروع الشركة )القدس– رام الله – أريحا 
– بيت حلم ( لتعبئة طلب االلتحاق بالدورة مرفقًا بالوثائق التالية: 

صورة عن الهوية الشخصية.
نسخة عن الشهادات العلمية واخلبرة العملية )في مجال الطاقة الشمسية  

إن وجدت(.
صورة شخصية حديثة وملونة واحدة بقياس 4×6.

براءة ذمة من الشركة – من دائرة املشتركني -  بخصوص فواتير االستهالك 
الكهربائي.

مالحظات
كل من يرغب باالنضمام للدورة من مناطق االمتياز أو خارجها وليس لديه 
فقط  تدريبية  شهادة  على  ويحصل  بالدورة  املشاركة  يستطيع  ترخيص 

وليس على مزاولة.

ملزيد من االستفسار يرجى التواصل على :
info@jdeco.net

Www.jdeco.ps      Www.facebook.com/jdecops       info@jdeco.net
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برنامج الرحالت مع بلو سكاي القدس
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لالستفسار واملزيد من املعلومات االتصال على:
 بيت حنينا - الشارع الرئيسي - فوق فرن شاهني

هاتف: 02-5832901 / 6087021 - 052 / 0737400693  

ملواعيد رحالت  أخرى الرجاء االتصال 
** املختصون الستصدار فيزا شنغن ألوروبا **  
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كل عام وانتم بالف خير 
برنامج رحالت العيد   

جميع   شامل  جنوم    5  ،  10/26 بتاريح  ايام   5 انطاليا   –  1
الوجبات فقط ب 700 $ للفرد

 $  750 فقط   10/25 بتاريخ  ايام    6 منظمة   رحلة  اسطنبول  تركيا   –  2
3 – شرم الشيخ ثاني ايام العيد 5 ايام شامل مع السفريات 

ابتداًء من  360 $
 $  500 ب  فقط  جنوم   5 فندق    10/25 بتاريخ  اليونان  – رودوس   4
$  400 10/25  فقط ب  أيام بتاريخ   5 – السفينة مانو    5
$  1050 10  فقط ب   / 28 8 ايام بتاريخ  – اسبانيا فرنسا رحلة منظمة    6
نود التذكير انه ميكن التسجيل لرحالت العيد مع البرامج 

املميزة  قبل 3 أسابيع  من موعد الرحلة 
املكتب مفتوح بعد الظهر

د.غنام تشارك بإيقاد شعلة عيد ارتفاع 
الصليب في النادي االرثوذكسي

رام الله- شاركت احملافظة د.ليلى غنام، مساء امس ، في إيقاد شعلة عيد ارتفاع الصليب وفق التقومي 
الشرقي لدى الطوائف املسيحية ، وذلك في ساحة النادي األرثوذكسي باملدينة ، ناقلة للحضور تهنئة الرئيس 
محمود عباس بهذه املناسبة . وأكدت غنام خالل كلمة ألقتها في احلفل الذي اقيم في قاعة النادي ، أن هذا 
العيد يصادف معركة دبلوماسية جديدة يخوضها الرئيس عباس لصالح قضيتنا وشعبنا املتماسك بكافة 

أطيافه، مشددة على التآخي اإلسالمي املسيحي في فلسطني النابع من وحدة الهدف واملصير.
ومتنت احملافظة ان يأتي هذا العيد العام القادم ، وقد حتررت القدس من االحتالل االسرائيلي ليقام 

احلفل في كنائس القدس التي تتعرض لتهويد ممنهج من قبل اسرائيل .
ولم تغفل د.غنام خالل كلمتها قضية االسرى التي اكدت انها ستبقى الشغل الشاغل للقيادة الفلسطينية 
حتى يتم حترير كافة أسرانا وأسيراتنا الذين يتعرضون لتنكيل ومضايقات متصاعدة من السجان االسرائيلي 
. وحضر اإلحتفال راعي الكنيسة األرثودكسية األب الياس عواد ومحافظ طوباس واألغوار مروان الطوباسي 
والدكتور حنا عيسى األمني العام للهيئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات و رئيسة بلدية رام 
الله "املستقيلة" جانيت ميخائيل والقائم بأعمال رئيس البلدية محمود عبد الله ورئيس الغرفة التجارية 
خليل رزق ورئيس النادي االرثودوكسي الدكتور هاني احلصري باإلضافة إلى عدد من اآلباء األجالء من كنائس 

رام الله وجمع غفير من املواطنني.

امس  ورش��ة عمل نظمت  اكد مشاركون في   - احمد سليم   – البيرة 
القيام  باجتاه  العمل  اهمية  بالبيرة  االحمر  الهالل  جمعية  قاعة  في 
باجراءات وخطوات عملية لقوننة وسن تشريعات حول توفير شروط 

الصحة والسالمة املهنية مبختلف املنشآت.
واكد هؤالء املشاركون الذين ميثلون مختلف اجلهات الرسمية واخلاصة 
والنقابية خالل ورشة عمل نظمها االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني 
بعنوان:  التجارية  الصناعية  الغرف  واحتاد  والعمل  وزارة  مع  بالتعاون 
اجل��ودة على  عالي  وانتاج  للتطور  .. عنوان  املهنية  والسالمة  "الصحة 
ضرورة وجود اليات لتطبيق القوانني اخلاصة بالسالمة املهنية  ومحاسبة 

ومراقبة كافة اجلهات املخلة بها".
وشدد املشاركون على ان كافة االطراف تتحمل جزءا من املسؤولية في 

توفر شروط السالمة والصحة املهنية في مختلف املنشآت واملصانع .
تتمثل  املهنية  والسالمة  للصحة  وطني  مجلس  تشكيل  الى  ودع��وا 

فيه كافة االطراف.
اجلهات  من  واس��ع  ع��دد  فيها  ش��ارك  التي  ال��ورش��ة  اعمال  وافتتحت 
الرسمية وشبه الرسمية واالهلية واخلاصة، بكلمة ترحيبية من االمني 
اهمية  العمال شاهر سعد شدد فيها على  لنقابات  العام  العام لالحتاد 
تعزيز التعاون وجسر الفجوة بني مختلف اجلهات واملؤسسات ذات الصلة، 
ليس فقط من اجل موضوع الصحة والسالمة املهنية بل من اجل ايجاد 
حلول لكافة املشاكل والعقبات التي تقف حجر عثرة في وجه حتقيق 
وخاصة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  شعبنا  وتطلعات  ام��ال 

العمال والكادحني .
واعتبر سعد بهذا اخلصوص ان اتفاقية باريس االقتصادية مجحفة 

لكافة فئات وطبقات شعبنا 
ولفت سعد الى ان 51 عامال القوا حتفهم خالل العام اجلاري السباب 

مرتبطة بعدم  توفر او االلتزام بشروط الصحة والسالمة املهنية.
وقال حسام حجاوي ممثل احتاد الغرف التجارية ان حماية االنسان 
عملية  في  لالسهام  منه  بد  ال  شرط  العمل  منشأة  في  عليه  واحلفاظ 

البناء والتنمية .
الذي  املوضوع   بهذا  اجلدي  لالهتمام  العمل  اصحاب  حجاوي  ودعا 
االلتزام  ال��ى  العمال  ودع��ا  س��واء،  ح��دء  على  ومنشآتهم  عمالهم  يخص 
السالمة  ومستلزمات  ادوات  الس��ت��خ��دام  ال��ع��م��ل   اص��ح��اب  بتعليمات 

والوقاية .
ومن جانبه، حيا وكيل وزارة العمل حسن اخلطيب تضحيات وعطاء 
لدورها  مشيرا  واالجتماعية،  الوطنية  الفلسطينية  العاملة  الطبقة 

احملوري في عمليتي التحرير والبناء.
واكد اخلطيب ان موضوع الصحة والسالمة املهنية ما يزال في مرحلة 
التنظير وورشات العمل، ولم يتم ترجمته – بالرغم من اهميته- الى 

اجراءات محددة .
جتاه  الالمباالة  حالة  استمرار  من  استغرابه  عن  اخلطيب  واع��رب 
احلوادث التي تصيب عمالنا نتيجة عدم توفر شروط السالمة والصحة 

املهنية.

خالل ورشة نظمها احتاد نقابات العمال  

املشاركون يؤكدون اهمية
توفير شروط الصحة والسالمة املهنية في املنشآت

جنني � علي سمودي �  ترأس احملافظ اللواء 
لتقدمي  جنني  محافظة  وفد  دويكات  طالل 
التعازي إلى عائلة الطفل املغدور خالد برهم 
في بلدة سيريس، وضم الوفد كال من مدراء 
املؤسسات والوزارات احلكومية وقادة األجهزة 
جمال  التشريعي  املجلس  وع��ض��وي  األمنية 
حويل وشامي الشامي ،وعضو املجلس الثوري 
إقليم  وأعضاء جلنة  وأم��ني سر  شاتي   جمال 
حركة فتح في محافظة جنني وعدد من كادر 
احملافظة. وكان في استقبالهم عائلة املرحوم 
برهم وأمني سر وأعضاء حركة فتح في منطقة 
الشهيد سعيد صايل، وأهالي البلدة سيريس 

وكبار عائلة برهم.
تعازي  احمل��اف��ظ  نقل  ال��ت��ع��ازي،  كلمة  وف��ي 
الطفل  بفقدان  العائلة  إل��ى  احل���ارة  الرئيس 
خ��ال��د، وت��ال برقية ال��رئ��ي��س أم���ام احل��ض��ور ، 
وسلم ممثل العائلة برقية أخرى باسم الطيب 
عبد الرحيم عضو اللجنة املركزية وأمني عام 
األع��رج  حسني  الدكتور  من  وأخ��رى  الرئاسة 

رئيس ديوان الرئاسة. 
وأضاف احملافظ" إن القانون سيأخذ مجراه 
وسيتم محاسبة اجلاني وفق النظام والقانون ، 
وان إجراءات ستتم ملالحقة كل من تسول نفسه 

إحلاق الضرر بأي طفل كان."
وكبار  برهم  الطفل  ذوو  ق��در  جهتهم،  من 
البلدة اهتمام ومالحقة واصرار القيادة وعلى 
بسط  على  األمنية  واألجهزة  الرئيس  رأسهم 
سيادة القانون وحفظ كرامة املواطن وهو دور 
يفتخر به، في الوقت الذي يحاول به البعض 
ان  عام  انطباع  واعطاء  الشعب  وح��دة  ضرب 
هنالك ظواهر سلبية غير مسيطر عليها وان 
قيام االجهزة االمنية بالسهر واملتابعة واعتقال 
اجل��ان��ي ب��ه��ذه ال��س��رع��ة دل��ي��ل ع��ل��ى حرصهم 

وصدق انتمائهم.
مجلس السلم االهلي 

من جهة اخرى، أعلن احملافظ اللواء دويكات 
السلم  ملجلس  جديدة  هيكلية  تشكيل   عن 
األهلي في محافظة جنني، استمرارا  ملا قام به 
املرحوم قدوره موسى محافظ جنني السابق من 
خطوات فعلية لتشكيل املجلس، بهدف تطبيق 
ما يجري  نتيجة  املجتمع  في  املفهوم  وتعزيز 
القضايا  وب���روز بعض  وت��غ��ي��رات  أح���داث  م��ن 
والظواهر االجتماعية السلبية، وترسيخ مبدأ 

قدم التعازي لذوي الطفل برهم ممثال عن الرئيس 

محافظ جنني يشكل
مجلس السلم االهلي ويكرم مدراء االجهزة االمنية

الشراكة ما بني املواطن واألجهزة األمنية، إلى 
املدني  املجتمع  مؤسسات  دور  توضيح  جانب 

في هذا اإلطار.        
 وقال احملافظ، قامت احملافظة وبالتنسيق 
م��ع م��رك��زي ش��م��س وج��ن��ي��ف ب��ع��ق��د اج��ت��م��اع 
األط��ر  كافة  م��ع  احملافظة  مقر  ف��ي  حتضيري 
األهلي  السلم  نطاق  في  الفاعلة  االجتماعية 
والشخصيات االعتبارية لإلطالع على فحوى 
امل���ش���روع وت��ب��ي��ان دوره����ا ف��ي ح��ل اإلش��ك��االت 
املختلفة داخل املجتمع احمللي، حيث مت رسم 
واللجان  وأعضائها  للمجلس  العامة  الهيكلية 
، تعمل مجتمعة على تعزيز مفهوم  الفرعية 

السلم األهلي وتعنى بقضايا محددة". 
وق���ال ال���ل���واء دوي���ك���ات "االج��ت��م��اع��ات مع 
مركزي شمس وجنيف خرجت باتفاق يقضي 
في  مؤسسته  ميثل  دائ���م  واح���د  ممثل  ب��ف��رز 
اللجنة املنضوية حتتها وحلضور االجتماعات 
الدورية للجان"، وكذلك التوصية بعقد مؤمتر 
شامل يهدف إلى رسم اخلطة العامة للمجلس 
للعامني 2012 – 2013 وتدريب املمثلني ملا اتفق 
على تسميته "التخطيط االستراتيجي ملجلس 
السلم األهلي"، كما مت االتفاق والتوصية على 
حضور كافة وسائل اإلعالم ومواكبتها ألعمال 

املجلس واللجان.
حفل تكرمي 

من جهة اخرى، كرم احملافظ دويكات امس 
وعدد من الفعاليات الرسمية واألهلية كال من 
العامة،  املخابرات  مدير  سمحة  احمد  املقدم 
ش��رط��ة محافظة  م��دي��ر  ت��ي��م  وامل��ق��دم محمد 
ج��ن��ني، وامل���ق���دم م��ه��ن��د ص����وان- ن��ائ��ب مدير 
الشرطة، واملقدم حجازي اجلعبري مدير األمن 

الوقائي، خالل حفل تكرمي ووداع لهم ، النتهاء 
عملهم في محافظة جنني، نظمته احملافظة 
في قاعة الشهيد قدوره موسى، بحضور عدد 
كبير من مدراء الدوائر الرسمية وقادة األجهزة 

األمنية وممثلني عن الفعاليات. 
خاللها  ثمن  كلمة  دويكات  احملافظ  والقى 
ب����دور االج���ه���زة االم��ن��ي��ة وق�����ال" ن��ح��ن ن��ق��وم 
بواجباتنا ، وجنني تستحق كل ما هو جيد"، 
األض���واء  الن  مستهدفة  ج��ن��ني  "ان  وأض����اف 
األمن��وذج  جنني  محافظة  على  مسلطة  كلها 
ام��ام دول  الرئيس  إليها  اش��ار  والتي  االم��ن  في 
العالم ". واضاف " ان الضربات املتالحقة من 
واغتيال  موسى  ابو  احملافظ  استشهاد  حادثة 
ال��رص��اص على  واط����الق  ال���رخ  ه��ش��ام  العقيد 
ال��ن��ائ��ب ال��ش��ام��ي، ت��ق��ص��د ت��خ��ري��ب امل��ش��روع 
الوطني وتقدميه على انه غير كامل ويشوبه 
اخل��ل��ل". واض����اف "ان م��ا ن��واج��ه��ه ه��و حت��دي 
اثبتت االجهزة االمنية مجتمعة قدرتها على 
العمل والتعاون املشترك بروح وطنية والتزام 
وإخالص وتفاني حيث مت الكشف عن اجلناة 

وتقدميهم للمحاكمة . 
نبهان  ركن عصام  العقيد  من جهته، شكر 
ال��ذي��ن  ن��ائ��ب ق��ائ��د املنطقة م����دراء االج��ه��زة 
انهوا فترة خدمتهم في محافظة جنني ليتم 
االستفادة من خبراتهم في محافظات اخرى. 

اما املفتي محمد ابو الرب ، فقد اعتبر ما 
لتحقيق  ض���روري  االمنية  االج��ه��زة  ب��ه  تقوم 
االم���ن ال��داخ��ل��ي واحل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ق��ون حتى 
يتمكن ال��ن��اس م��ن ال��ع��ي��ش ال��ك��رمي وال��ق��ي��ام 
االمنية  بواجباتهم  فقيامهم  لله  بطاعاتهم 
عليها  ي��س��أل��ون  وام��ان��ه  دينية  مسؤولية  ه��و 

أمام الله.

الكتل الطالبية تلتقي رئيس 
مجلس الطلبة في "القدس 

املفتوحة" بنابلس
 - امل��ن��ه��ل للصحافة واالع�����الم    - ن��اب��ل��س  
اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س م��ج��ل��س ال��ط��ل��ب��ة ب��ج��ام��ع��ة 
الطالبية  ال��ك��ت��ل  ممثلي  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ق��دس 
احت��اد  وكتلة  الطالبية  الشبيبة  ح��رك��ة  م��ن 
الطالبية  ال��وح��دة  وكتلة  التقدمية  الطلبة 
وجبهة العمل الطالبي التقدمية وكتلة نضال 

الطلبة بجامعة .
وب��ح��ث امل��ج��ت��م��ع��ون امل��واض��ي��ع ال��ت��ي تهم 
الفصل  ب��داي��ة  م��ع  وذل���ك  باجلامعة  الطلبة 

الدراسي اجلديد.
و قدم ممثلو الكتل بعض االقتراحات التي 
افضل  ال��ى  للوصول   ، اجلامعة  طلبة  ت��خ��دم 
اخلدمات التي تلبي طموحاتهم وتساعد على 

خلق بيئة تعليمية مالئمة .
واكد عصام رياحي رئيس مجلس الطلبة 
انه سوف يقوم بنقل هذه التصورات الى ادارة 
اجلامعة من اجل متابعتها كما مت االتفاق بشأن 
تنفيد عدد من النشاطات املشتركة من اجل 

خدمة الطلبة  .

وزير العدل يلتقي الفتياني
ويزور بلدية اريحا 

اريحا - اكد ماجد الفتياني محافظ أريحا واألغوار ود.علي مهنا وزير العدل على اجلهود التي تبذلها 
السلطة الوطنية لتكريس سيادة القانون مشيدين بتطور املنظومة القانونية  في فلسطني والقادرة على 

حتقيق املصلحة العامة واحلفاظ على كرامة املواطن. 
جاء ذلك خالل لقاء احملافظ الفتياني بالوزير مهنا في مقر احملافظة صباح امس. 

وأكد الوزير مهنا على الدور احملوري واملهم الذي تقوم به مؤسسة احملافظة في الرقابة على اداء املؤسسات 
العامة  واألشراف عليها والعمل على النهوض بأدائها مبا يضمن  تقدمي افضل اخلدمات املواطن.  بدوره، 
أشاد احملافظ الفتياني بالتطور امللحوظ واحلاصل في عمل  املنظومة القانونية في فلسطني مشيرا الى ان 
هذا كله يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس ببذل كل جهد ممكن خلدمة ابناء شعبنا 

والعمل املستمر من اجل تطوير أدائنا وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية
وعقب اللقاء تفقد الوزير مهنا واحملافظ الفتياني مركز إصالح وتأهيل اريحا والتقيا بالنزالء واطلعا على 
اوضاع املركز .  كما استقبل رئيس بلدية اريحا احملامي حسن صالح ظهر امس وزير العدل الدكتور علي مهنا 
وناقش الطرفان عددا من القضايا املشتركة وشدد رئيس البلدية على اهمية تغيير الثقافة والفكر بطريقة 
تقود الى بناء مجتمع يدرك معنى سيادة القانون وتنفيذه بكل املجاالت مما يعطي أفقا لبناء دولة قادرة 
على العطاء باعتبار ان القانون هو عماد الدولة وركيزة هامة فيها. من جهته، حتدث الوزير مهنا عن االفق 
السياسي في املنطقة  وابرز املتغيرات احلاصلة في ظل التقلبات االقليمية وموقع القضية الفلسطينية 
من هذه املتغيرات .  وحضر اللقاء مدير شرطة احملافظة املقدم محمود صالح الدين وعضو املجلس الثوري 

حلركة فتح صائب نظيف والوفد املرافق لوزير العدل. 

فلسطني تشارك في أعمال
مؤمتر مكافحة "اإلرهاب" بتونس

تونس - وفا- شاركت فلسطني، امس ، ضمن عدد من الدول العربية، في أعمال املؤمتر العربي 
اخلامس عشر ملكافحة "اإلرهاب"، مبقر مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.

ومثل فلسطني في املؤمتر، الذي تنظمه جامعة الدول العربية، وجامعة نايف للعلوم األمنية، 
العميد زكريا مصلح، والعميد عزام زكارنة، املكلفان مبلف مكافحة اإلرهاب بوزارة الداخلية.

وأكد األمني العام املساعد ملجلس وزراء الداخلية العرب راشد شاهني، أن ما تشهده البالد العربية 
من حتوالت سياسية أفرزت أزمات أمنية حادة لها تأثير في ارتفاع معدالت اجلرمية وأمناطها، 

وشكل االنفالت األمني تربة خصبة لكل أنواع اجلرمية بتفاقم سوق اإلجرام املنظم.
وسيناقش املؤمتر، الذي يستمر ملدة يومني، جدول أعمال حافل بالقضايا، على رأسها تطبيق 
التقنيات  ودور  اإلرهابية،  األعمال  مبكافحة  العربية  الدول  وجتارب  السابق،  املؤمتر  توصيات 
احلديثة في مكافحة اإلرهاب، إضافة إلى نتائج أعمال مجموعات العمل الفرعية الثالثة وسير 

أشغالها، وآليات إنفاذ القانون في مجال مكافحة اإلرهاب.


