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دولة فلسطين

إعالن بيع
 آلية حفار عجل بالمزاد العلني

  وشاحنة فولفو )FL10( موديل )1999(

 تعلن بلدية البيرة عن رغبتها ببيع اآللية والشاحنة المذكورتين أعاله، مع 
العلم بان اآللية من نوع كتربلر طراز )432( موديل )2007( والشاحنة من نوع 

فولفو موديل 1999:
 فعلى الراغبين بالتقدم لهذا المزاد مراعاة اآلتي:

للبلدية . 1 الرسمي  الدوام  ساعات  أثناء  والشاحنة  اآللية  معاينة 
 2017/4/15 2017/4/30 لغاية تاريخ  إبتداًء من يوم األحد الموافق 

بالتنسيق مع مسؤول الحركة جوال رقم  0599202157.
للبلدية الحق في عدم ترسية المزاد إذا تبين لها أنها غير منصفة . 2

بحقها دون إبداء األسباب.
الذي عرضه . 3 السعر  أية فروقات في حال تراجع عن  المزاود  يتحمل 

على لجنة المزاودة.
نقدًا . 4 االف شيكل  عشرة   )10000( بمبلغ  عطاء  دخول  كفالة  تأمين 

أو كفالة.
5 . 2017/5/16 الموافق  الثالثاء  يوم  البلدية  قاعة  في  المزاد  سيتم 

الساعة العاشرة صباحًا بصورة علنية وبحضور المزاودين على اآللية 
والشاحنة.

مالحظة:

بلدية  كراج  متواجدات في  المذكورتين  واآللية  الشاحنة   
البيرة في المنطقة الصناعية بالقرب من محطة الغاز.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،
رئيس بلدية البيرة

   م. فوزي عبد الحفيظ عابد

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي

االدارة العامة لألبنية 

إعالن  مناقصة عامة محلية
صيانة ابنية مدرسية

وعليه   لها  التابعة  المدارس  من  مجموعة  وصيانة  لتوسعة  المالية  وزارة  من  تمويال  والتعليم  التربية  وزارة  تلقت 
ووفق القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014 م وتعديالته بشأن الشراء العام  ونظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014  

وتعديالت بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2016  تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن طرح المنافصة التالية :

المديريةموضوع المناقصةرقم المناقصة
ع  جتم���ا ال ا

التمهيدي
تس���ليم  موع���د 
العروض و فتحها

دخ���ول  كفال���ة 
المناقصة دوالر

نس���خة  ثم���ن 
المناقصة  دوالر

MEHE/MOF /2017/39
اعم���ال تش���طيب وصيانة 
في مدرس���ة بن���ات محمود 

الهمشري االساسية

طولكرم
100 دوالر6400 2017/5/182017/5/31

المؤهلون لالشتراك في هذه المناقصة : . 1
             المقاولين الفلسطينين المصنفين كمقاولي أبنية )اولى ، ثانية ، ثالثة ، رابعة ( لدى لجنة التصنيف الوطنية.

عملة المناقصة: الدوالر االمريكي. 2
المناقصة . 3 هذه  في  باالشتراك  للراغبين  يمكن  المناقصة:  وثائق  على  المناقصةالحصول  وثائق  على  الحصول 

يوم  ولغاية  الرسمي  الدوام  وذلك خالل ساعات  / طولكرم،   والتعليم  التربية  مديرية  من  وثائقها  على  الحصول 
التصنيف  لجنة  عن  صادرة  المفعول  سارية  تصنيف  شهادة  معهم  مصطحبين   2017/5/16 الموافق  الثالثاء 

الوطنية باالضافة الى وصل دفع ثمن نسخة المناقصة
 ثمن نسخة المناقصة: كما هو وارد في الجدول أعاله  يتم ايداعها في بنك فلسطين لحساب ايرادات وزارة المالية . 4

– وزارة التربية والتعليم العالي ، حساب رقم )219000/13 ( ولغاية يوم الثالثاء  الموافق 2017/5/16. 
زيارة الموقع: ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االربعاء الموافق 2017/5/17 ويكون االلتقاء الساعة 10:00  صباحا . 5

في مديرية التربية والتعليم طولكرم.
في . 6 المحدد  التاريخ  حسب  المقاولين  استفسارات  على  للرد  تمهيدي  اجتماع  عقد  سيتم  التمهيدي:  االجتماع 

الجدول اعاله في وزارة التربية والتعليم العالي –  رام الله / قاعة االبنية.
أو شيك . 7 بنكية  كفالة  على شكل  وتكون  أعاله،  الجدول  في  مبين  هو  ما  قيمتها حسب  المناقصة:  دخول  كفالة 

بنكي مصدق، على ان يكون عرض السعر ساري المفعول مدة 90 يوما من تاريخ االقفال وان تكون كفالة دخول 
العالي وتكون باسم  التربية والتعليم  120 يوما من تاريخ االقفال ولصالح وزارة  المفعول لمدة  المناقصة سارية 

الجهة المشاركة في المناقصة حسب سجالت التصنيف.
تسليم العروض: يتم تسليم العروض في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله – شارع المعاهد -المبنى . 8

الرئيسي- الطابق الثاني-غرفة رقم 223-دائرة العطاءات والمشتريات، في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه رقم 
المناقصة واسمها مرفقًا بتأمين دخول المناقصة ويودع في صندوق العطاءات  في موعد اقصاه الساعة الحادية 

عشرة )11:00( من قبل ظهر اليوم المحدد في الجدول أعاله . 
موعد فتح العروض: الساعة الحادية عشرة )11( صباحًا ، في جلسة علنية تعقد بمقر وزارة التربية والتعليم العالي . 9

في التاريخ المحددة في الجدول أعاله .
أجور اإلعالن والنشر على من ترسو عليه المناقصة على ان تدفع عند توقيع العقد.10.1. شروط عامة

الوزارة غير ملزمة بقبول أقل األسعار.2.
3

. 4
إذا وجد تعارض بالمعطيات بين وثائق المناقصة وإعالن الطرح بالصحف الرسمية تعطى األولوية إلعالن الطرح.

االسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.

والمشتريات  العطاءات  دائرة  أو  العالي  والتعليم  التربية  /وزارة  لالبنية  العامة  باالدارة  االتصال  يمكن  لالستفسار 
على الهواتف التالية: 2983275-02، 2983252-02،  2983242-02، فاكس: 2983294-02،  باالضافة الى مراجعة 
قسم االبنية في مديرية طولكرم المعنية كما يمكن مراجعة صفحة وزارة التربية والتعليم العالي االلكترونية على 

.www.mohe.gov.ps:العنوان
د .  صبري صيدم

وزير  التربية والتعليم العالي

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

رقم االعالن :6/2017
تعلن النيابة العامة الفلسطينية وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل في النيابة 

العامة وذلك حسب المؤهالت والشروط التالي:

مدخل/ة بيانات في النيابات الجزئية ، مكان العمل: )نابلس،دورا،الخليل(

) الفئة الثالثة / الدرجة حسب المؤهل العلمي (

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
ثانوية عامة / دبلوم علوم حاسوب / دبلوم علوم ادارية.. 1
يفضل من لديه خبرة.. 2
مهارة استخدام الحاسوب وبرامج مايكروسفت اوفس.. 3
قدرة على الطباعة السريعة باللغتين العربية واالنجليزية.. 4

كاتب/ة في النيابات الجزئية ، مكان العمل: )طولكرم،دورا،الخليل(

)الفئة الثالثة / الدرجة حسب المؤهل العلمي(

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
ثانوية عامة او دبلوم )علوم ادارية/علوم الحاسوب(.. 1
يفضل من لديه خبره.. 2
مهارة االتصال والتواصل مع االخرين.. 3
القدرة على الطباعة السريعة على الحاسوب. 4
القدرة على تحمل ضغظ العمل.. 5
القدرة على العمل ضمن فريق... 6
القدرة على االصغاء.. 7

موظف/ة تنفيذ في النيابات الجزئية ، مكان العمل:)الخليل(

)الفئة الثانية / الدرجة الخامسة(

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
بكالوريس كحد أدنى في العلوم االدارية أو القانون.. 1
يفضل من لديه خبره... 2
معرفة باللغة االنجليزية.. 3
مهارة في استخدام الحاسوب وبرامج مايكروسفت اوفس.. 4
مهارة في االتصال والتواصل. . 5
القدرة على تحمل ضغظ العمل.. 6
القدرة على العمل ضمن الفريق.. 7

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة اإللكترونية لديوان الموظفين العام )www.gpc.pna.ps( حسب آلية تقديم الطلبات 
الموجودة على البوابة االلكترونية او من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول » وظيفتي« مرفقًا بالمستندات التالية:

صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة. 1
صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر. 2
صورة عن شهادة الميالد. 3
4 .CV السيرة الذاتية
صورة عن الخبرات. 5
صورة عن الدورات. 6
صورة شخصية. 7

يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم االثنين 2017/05/01 وحتى يوم االثنين 2017/05/08 
علمًا بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.

النائب العام

المستشار/الدكتور أحمد براك

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

)بلدية بيتونيا(

دعوة عطاء 
اسم العطاء :   عطاء مزايدة لضمان الحدائق

رقم العطاء :  2017/4

تدعو بلدية بيتونيا عن طرح عطاء مزايدة ضمان حدائق االحياء عدد 2 في المواقع التالية:

 أ- حديقة عين ترفيديا  

ب- حديقة خلة الفقيه 
ضمن الشروط التالية :

1. ان يكون ذو خبرة وكفاءة في ادارة الحدائق او ما شابه ذلك.
2. استالم نسخ العطاء ابتداءا من يوم االحد الموافق 2017/4/30 مقابل مبلغ 

100 شيقل غير مسترده .
3. رسوم العطاء في الصحف على من يرسو عليه العطاء .

4. زيارة الموقع واالستفس���ار يوم الخميس الموافق 2017/05/11 الس���اعة 
العاشرة صباحا.

5. يحق للبلدية ارساء الضمان للحديقتين على احد المتضامنين او اكثر .
6. وثائق العطاء يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2017/05/29 
الساعة الحادية عشر ظهرًا ، العروض االلكترونية غير مقبولة، العروض 
المتأخ���رة عن موعد التس���ليم س���يتم رفضها، وس���يتم فتح العروض 
بحض���ور المتقدمين للمزاي���دة أو ممثليهم الذين يرغب���ون بذلك على 
العنوان:  مبنى بلدية بيتونيا –  الطابق الثاني – قاعة البلدية ، الس���اعة 

الحادية عشر ظهرًا  من يوم االثنين الموافق 2017/05/29.
7. يمك���ن الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية بيتونيا، فاكس: 2900534 -02
أو ايمي���ل  belalhraish89@gmail.com، ويمكن االط���الع على وثائق العطاء 
والحصول عليها حس���ب العنوان وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 
الساعة الواحدة ظهرا ابتداًء من تاريخ 2017/4/30 وحتى تاريخ 2017/05/20. 

م. ابراهيم وهدان

رئيس بلدية بيتونيا باالنابة

االعتداء على األسير ناصر عويس في العزل
رام الل���ه - "األيام": أكدت اللجنة اإلعالمية المنبثقة عن هيئة ش���ؤون األس���رى 

والمحررين ونادي األس���ير، أن قوات القمع التابعة إلدارة س���جون االحتالل اعتدت 

على األسير ناصر عويس المضرب عن الطعام، والمعزول في سجن "أيلون الرملة".

وأش���ارت اللجنة، في بيان صحافي، أمس، إلى أن األسير عويس تعرض لعدة 

قل مؤخرًا إلى عزل "أيلون الرملة".
ُ
عمليات تنقيل، منذ بداية اإلضراب، وقد ن

إصابة شاب بالرصاص واعتقال
 3 خالل اقتحام مخيم جنين 

جني���ن - محمد ب���الص: أصابت ق���وات االحتالل، فجر أمس، ش���ابًا م���ن مخيم جنين 
بالرصاص الحي، واعتقلت ثالثة آخرين، خالل عملية اقتحام شهدها المخيم، واندلعت 

خاللها مواجهات عنيفة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش االحتالل، اقتحمت المخيم من الجهتين 
الش���مالية والغربية، وسط إطالق للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، 
ما أدى إلى إصابة الشاب وئام إياد حنون )21 عامًا(، بعيار ناري في الساق وتم نقله إلى 

إحدى مستشفيات نابلس لتلقي العالج.
وأكد الشهود أن قوات االحتالل دهمت عددا من منازل المخيم، واعتقلت الشبان مسلم 

خان يونس: توغل وأعمال تجريف 
آلليات االحتالل شرق القرارة

خان يونس - محمد الجمل: توغلت قوة عسكرية إسرائيلية تدعمها عدد من 
الدبابات وترافقها أربع جرافات وآليات هندس���ة وحفار، مسافة زادت على 100 
متر عند األطراف الشرقية لبلدة القرارة، شمال شرقي محافظة خان يونس في 

ساعة مبكرة من صباح أمس.
وأش���ارت مصادر متع���ددة إلى أن القوة المذكورة انطلقت وبش���كل مفاجئ 
من داخل موقع "كيس���وفيم" الح���دودي، تزامنًا مع تش���كل ضباب كثيف في 
المنطق���ة، وتقدمت في اتجاه الغرب، إلى أن تمركزت عند األطراف الش���رقية 

من البلدة المذكورة.
وكانت الجرافات اإلس���رائيلية نفذت عمليات تجريف متفرقة خالل توغلها 
في المنطقة، أقدمت خاللها على تجريف أسوار شبكية تحيط ببعض األراضي 
الزراعية، كما س���وت األرض ف���ي بعض المناطق، بينما أحدث���ت جرافة كبيرة 

"باقر" سلسلة من الحفر العميقة في المنطقة.
وأجب���رت عملية التوغل ومار رافقه���ا من إطالق نار، مزارعي���ن محليين تقع 
أراضيهم الزراعية في محيط المنطق���ة المذكورة، على ترك أراضهم، والفرار 

في اتجاه الغرب طلبا لألمان.
وأوضح���ت ذات المصادر، أن اآلليات اإلس���رائيلية انس���حبت في اتجاه موقع 
"كيسوفيم" خالل ساعات الظهيرة، مشيرة إلى أن أجواء من التوتر خيمت على 
معظم المناطق المحاذية لخط التحديد، السيما مع استمرار االنتشار المكثف 

آلليات االحتالل قبالة تلك المناطق. 
يش���ار إلى أن طائرات حربية واستطالعية إس���رائيلية كانت نفذت عمليات 

تحليق مكثفة في أجواء المحافظة خالل اليومين الماضيين.

المفتي العام يحذر 
من تداول نسخة من 

القرآن الكريم
الق���دس - "وف���ا": حذر المفت���ي العام 

للق���دس والديار الفلس���طينية – رئيس 

مجل���س اإلفت���اء األعلى - الش���يخ محمد 

حس���ين، من تداول نس���خة م���ن القرآن 

الكري���م لتضمنه���ا خل���ال ف���ي ترتيب 

صفحاته وتكرار وذلك من ص )546-580(.

وبين الش���يخ حس���ين أن هذه النسخة 

ص���ادرة عن مطبع���ة دروس���ين للطباعة 

بتصري���ح رق���م )37( الصادر ف���ي 7/6/ 

2011م، وذل���ك ب���إذن من مجم���ع األزهر 

للبحوث اإلس���المية، في جمهورية مصر 

العربية.

الع���ام، المكتب���ات  المفت���ي  وناش���د 

والمطاب���ع واألش���خاص الذي���ن يملكون 

نسخًا منها ضرورة تسليمها لدار اإلفتاء 

إلج���راء الالزم بش���أنها حس���ب األصول، 

منوه���ًا إلى ض���رورة مراع���اة الدقة عند 

طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام 

طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، 

حيث م���ن المالح���ظ زي���ادة األخطاء في 

طباعة وتصوير المصاحف.

وأك���د أن الله س���بحانه وتعالى تكفل 

بحف���ظ كتاب���ه الكري���م م���ن التحريف 

والضي���اع، وعلينا أن نعم���ل لنيل مرضاة 

الله بالحرص على هذا الحفظ.

"سرايا غزة " تتحول لمنصة تضامن مع األسرى المضربين
كتب حسن جبر:

تبدأ الحياة مبكرا في ساحة السرايا وسط مدينة غزة بعد إن تحولت إلى قبلة 
المتضامنين مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل.

هناك يت���وزع المتضامنون الذين يفدون من مناطق مختلفة على عدة خيام 
ويجلس���ون على مقاعد بالس���تيكية خفيف���ة يرددون ش���عارات التضامن مع 

األسرى وسط معنويات عالية وامل كبير بانتصار األسرى على السجان.
الش���عارات والصور واالغاني ووجوه كثير من األس���رى المحررين كلها تشير 
إلى عذابات األسرى داخل السجون وتطالب بان يتم فعل شيء لتحرير األسرى.

هناك تلتقي كافة الش���رائح من اعمار وانتماءات سياس���ية مختلفة تمضي 
بعضا من وقتها داخل الخيمة وتمض���ي إلى اعمالها في حين اختار كثير من 

الناس البقاء في الخيمة ساعات طويلة تمتد إلى ساعات الليل.
وتحمل ساحة السرايا معنى خاص لكبار السن الذين ما زالوا يذكرون العذابات 
التي عاشها االف األسرى هناك قبل قدوم السلطة الوطنية التي حافظت على 
الغرف والزنازين كجزء من التاريخ الفلس���طيني قبل إن تهدم قوات االحتالل 

اجزاء كبيرة من المباني خالل اعتداءاتها المتواصلة على القطاع.
وعل���ى بعد امتار قليل���ة من الخيمة ما زالت بعض بقايا قس���م التحقيق في 
س���جن غزة قائمة حت���ى االن وعندما يأت���ي المواطنون يتذك���رون كثيرا من 

القصص والمعاناة.
وهنا في خيمة التضامن تأتي االحزاب والعائالت والجمعيات االهلية والنسوية 
في تظاهرات حاش���دة احيانا وعلى ش���كل وفود صغيرة تضع شعاراتها وتمضى 

على امل عدم العودة ثانية بعد إن يحقق األسرى مطالباتهم وحقوقهم.
ويؤكد نش���أت الوحيدي ممثل حركة فتح في لجنة األس���رى للقوى الوطنية 
واإلس���المية إن االف المواطنين يحضرون يومي���ا إلى خيمة االعتصام المقامة 

في ساحة السرايا وسط المدينة.
وق���ال "كل ال���وان الطيف الفلس���طيني تأتي إلى هنا للتضامن مع األس���رى 

المضربين عن الطعام وال تنقطع سوى بعد الساعة التاسعة مساء".
وعلى عكس االضرابات وحمالت التضامن الس���ابقة عب���ر الوحيدي عن رضاه 
م���ن حج���م التضامن الش���عبي اليومي الذي تبدي���ه كافة الش���رائح والفئات 
الفلس���طينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلس���طيني بتالوينها المختلفة 
في غزة، مؤكدا إن اجمل اللوحات يرس���مها اطفال رياض االطفال الذين يأتون 

بمالبسهم الموحدة يحملون علم فلسطيني وينشدون لالسرى.
ونوه إلى إن لجنة األسرى المس���ؤولة عن خيمة الدعم واالسناد المقامة على 
ارض الس���رايا لم تعلن حتى االن االضراب التضامني عن الطعام والمبيت في 
الخيمة متوقعا إن تش���هد الخيمة مزيد من حم���الت التضامن في حال اللجوء 

إلى هذه الخطوة.

مسيرة نسوية في غزة تضامنًا مع األسرى المضربين عن الطعام، امس.                       )االناضول(

"العمل الصحي" تدعو إلنصاف 
شريحة العمال وحماية مستقبلها

رام الل���ه - "األيام": أكدت مؤسس���ة لجان العم���ل الصحي، على ض���رورة العمل على 

تعديل قانون العمل الفلس���طيني وملحقاته بروح عصرية لتوفير حياة كريمة للعمال 

وعائالتهم.

كما دعت المؤسسة في بيان صحافي صدر عنها امس لمناسبة يوم العمال العالمي، 

الى إزالة الظل���م الذي تتعرض الذي تتعرض له العامالت الفلس���طينيات وإنفاذ مواد 

القوانين التي تحدد ساعات وطبيعة عملهن.

وطالبت بفضح ممارس���ات االحتالل وإستغالله للعمال الفلسطينيين بتسليط الضوء 

على واقعهم من خالل جهود مشتركة بين كافة الجهات ذات الصلة ووسائل اإلعالم.

ودعت إلعادة تفعيل الهيئات النقابية التمثيلية للعمال عبر إشاعة الحياة الديمقراطية 

داخل هذه الهيئات لتكون قوية وقادرة على الدفاع عن حقوق هذه الشريحة.

وأوصت بتشديد الرقابة على المنشآت المختلفة فيما يخص مطابقتها لشروط الصحة 

والسالمة المهنية ومالحقة المخالفين من أرباب العمل حماية لحياة عمالنا وعامالتنا.

إعالن 10 منح دراسية بمجال 
البكالوريوس في مصر

رام الل���ه - "األيام": أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العال���ي، أمس، توفر 10 
منح دراس���ية في مصر للعام 2018-2017 بمجال البكالوريوس؛ وذلك من خالل 
منظمة التعاون اإلس���المي، بحيث سيفتح باب المنافسة على هذه المنح أمام 

جميع الدول األعضاء في المنظمة.
ودع���ت ال���وزارة الطلب���ة الراغبين بالمنافس���ة على ه���ذه المنح إل���ى زيارة 
موقعها اإللكتروني؛ لالطالع على كامل تفاصيل وتعليمات المنح وش���روطها، 
والتخصصات المتوفرة، وآلية تقدي���م الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، 

 أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.
ً
مؤكدة

وأش���ارت إلى أن تقدي���م الطلبات للمنح المذك���ورة، مرفقًا معه���ا الوثائق 
المطلوبة ومصدقة حسب األصول، يكون في مقرها بحي الماصيون برام الله أو 
في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل في موعد أقصاه 2017/6/1؛ 
فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في دائرة التعليم المستمر التابعة لجامعة 

األزهر ومقرها مقابل الجامعة.
وشددت على ضرورة توفر الجدية لدى الطلبة عند تقديم الطلبات، وااللتزام 
بااللتح���اق بالمنحة إذا تم قبولهم فيها، وذلك لعدم خس���ارة أي منحة يكون 

كثير من الطلبة يرغبون بالحصول عليها.

التحذير من أحواض 
الصرف الصحي شمال 

بيت الهيا
رام الله - "وفا": جددت سلطة المياه 

ومصلحة مياه بلديات الساحل، أمس، 

تحذيرها لجميع المواطنين القاطنين 

ف����ي محيط أحواض الص����رف الصحي 

ش����مال بيت الهيا، ش����مال قطاع غزة، 

ع����دم االقت����راب او الم����رور من خالل 

المنس����وب  الرتفاع  وذل����ك  األحواض 

وامتالئها الى الحدود الخطرة.

وأش���ارتا في بي���ان صحافي لهما، 

أمس، إل���ى أن االقتراب من األحواض 

قد يتسبب بانهيار السواتر الترابية 

وحدوث الفيضان.

سعيد مصاروة )18 عامًا(، ومنير أحمد عبد 
الرحمن س���المة )21 عامًا(، وعميد إبراهيم 
عرس���ان )20 عام���ًا(، وعبث���ت بمحتويات 

منازلهم، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.
واس���تمرت المواجه���ات م���ع ق���وات 
االحتالل حتى س���اعات الصب���اح الباكر، 
تعم���دت خاللها قوات االحت���الل إطالق 
قناب���ل الغاز المس���يل للدم���وع بكثافة 
وسط مساكن األهالي، ما أدى إلى إصابة 

العشرات بحاالت اختناق.

"القدس المفتوحة" و"االستقالل" تنظمان ورشة 
التقويم الذاتي المؤسسي والتخطيط االستراتيجي

أريح���ا – "األيام": عقدت جامعتا القدس المفتوحة واالس���تقالل، امس، ورش���ة عمل 
مش���تركة ح���ول التقويم الذات���ي والتخطيط االس���تراتيجي، وذلك في ح���رم جامعة 

االستقالل بمدينة أريحا.
وحضر الورش���ة نواب رئيس جامعة القدس المفتوحة للش���ؤون األكاديمية د. سمير 
النجدي، وللش���ؤون االدارية د. مروان درويش وللش���ؤون المالية د. عصام خليل، أما من 

جامعة االستقالل فحضر نواب رئيس الجامعة وحشد من األكاديميين والمهتمين.
وأش���ار رئيس جامعة االستقالل د. عبد الناصر القدومي، إلى أن ورشة العمل الحالية هي 

مؤشر على التكامل ما بين المؤسسات التعليمية الفلسطينية، وهي أنموذج يحتذى به.
واضاف د. القدومي "إن التقويم الذاتي يس���هم في تشخيص الواقع وتعزيز جوانب 
القوة وع���الج جوانب الضعف الموجودة في مؤسس���اتنا، وجامع���ة القدس المفتوحة 
س���اعدت جامعة االس���تقالل منذ البداية سواء على مس���توى المناهج الدراسية أو في 
المؤتم���رات العلمية، ونأمل ف���ي أن يتواصل هذا التع���اون وأن نعقد مؤتمرات علمية 

مشتركة حول مواضيع تهم الجامعتين".
من جانبه، قال د. يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، "إن التعليم في فلس���طين 
ابتع���د إلى حد كبير عن المنافس���ة العلمية، وإن القدس المفتوح���ة تلتزم بنظام تعليمي 
منضبط جدًا، يهدف إلى توفير أجود أنواع التعليم لطلبتنا في فلس���طين"، مشيرًا إلى أنه ال 

يوجد لدينا في فلسطين في مجال التعليم العالي معاهد تقنية على المستوى المطلوب.
وقدم د. يوس���ف الصباح، مدير دارة الج���ودة في جامعة القدس المفتوحة، تفاصيل 
تجربة الجامعة الناجحة في مجال التقويم الذاتي المؤسس���ي المحوس���ب، ثم قدم د. 
ماجد صبيح، مساعد الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير في جامعة القدس المفتوحة، 

ورقة حول منهجية التخطيط االستراتيجي في جامعة القدس المفتوحة.
بعد ذلك، تحدث إيمان ش���كوكاني، رئيس قس���م االعتماد األكاديمي بدائرة الجودة 
بجامعة القدس المفتوحة، عن آلية تنفيذ التقويم الذاتي المؤسسي. تاله جاسر خليل 
مدير دائرة التخطيط بجامعة القدس المفتوحة الذي قدم ورقة حول آلية إعداد الخطة 

االستراتيجية والخطط التشغيلية.


