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عطاء شراء كراسي متحركة ألقسام المستشفى المختلفة
)Wheel Chairs(

في المستشفى األهلي / الخليل
Tender ME-4-2017 

ME-( تعلن جمعية أصدقاء المريض المستشفى األهلي – الخليل عن طرح عطاء

4-2017( لش����راء كراسي متحركة )( لألقس����ام المختلفة في المستشفى األهلي 

– الخليل .

فعلى الشركات الراغبة في المشاركة في هذا العطاء الحصول على كراسة  شروط  

ومواصفات العطاء من قس����م الهندسة الطبية في المستشفى األهلي – الخليل 

مقابل 200 شيكل غير مستردة .

علمًا بأن آخر موعد لتس����ليم عروض العطاء بالظرف المغلق الساعة 12 ظهرًا من 

ي����وم األربعاء الموافق 2017/06/21  ف����ي صندوق العطاءات  في دائرة العالقات 

العامة الطابق الثالث/ المستشفى األهلي .

لالستفسار االتصال على رقم 02-2224671.

المؤتمر السابع لـ »فتح« وما بعده: قراءات في األوراق والتحديات والوجهة
دراسات:مؤتمر »فتح« السابع: قراءة تحليلية نقدية لمسودة النظام الداخلي

• تقارير المفوضيات المقدمة للمؤتمر السابع: دراسة تحليلية	
• البرنامج السياسي: مراجعة في المضامين.	
• المؤتمر السابع: التركيبة والمتغيرات واالستجابات.	

مقاالت: 
• الشباب الفلسطيني واألحزاب.	
• فرص احياء عملية سلمية في عهد ترامب.	

مقابالت: 
• تحديات »فتح:« في عيون مركزيتها الجديدة-   	

حوار مع د. جمال محيسن و د. سمير الرفاعي

اآلن في األسواق
» IPP - عن »معهد السياسات العامة

العدد  التاسع والثالثون 
من فصلية

» سـيـاســـــات«

تطلب من المكتبات العامة في كافة المدن،  وأيضًا من 

مكتب معهد السياسات العامة ) IPP (– رام الله- الماصيون

تلفاكس: 02-2959306

Info@Ipp-pal.ps   البريد االلكتروني

 www.Ipp-pal.ps: الصفحة اإللكترونية

في تقريرها االحصائي للربع األول من 2017 

نيابة األحداث:  تسجيل 627 قضية ساهمت
الوساطة القانونية بتجنيب محاكمة 118 حدثًا  

رام الل���ه - االي���ام: أصدرت نياب���ة االحداث 
تقريرها االحصائي ع���ن الربع األول من العام 
2017، حيث تضمن احصائيات حسب الجنس  
متربط���ا ذلك بالوص���ف القانون���ي المرتكب 
م���ن قبل هذه الفئ���ة لتصل نياب���ة االحداث 
لتشخيص التحديات المستقبلية في االصالح 

والمعالجة.
و بين التقرير ان هناك ممارس���ة س���ليمة 
من اعضاء النياب���ة العامة لهذا االختصاص 
بالوس���اطة وهذا م���ا أثبتت���ه االحصائيات 
بارتفاع نس���بة القيام باإلج���راء، مع توصية 
بزي���ادة اجراء الوس���اطة واتمامه���ا من قبل 
اعضاء نياب���ة األحداث، و م���ن خالل تطبيق 

نظام الوساطة.
يذك���ر ان القانون أعطى للنيابة الحق بإجراء 

الوساطة بين الحدث والمجني عليه.
 وبالمقارنة مع ال���دول االقليمية فان نيابة 
االح���داث انج���زت العديد م���ن النجاحات في 
تجني���ب االح���داث اج���راءات المحاكمة كون 
الوس���اطة تتي���ح لنيابة االحداث ف���ي الجنح 
والمخالفات اتمام محضر وس���اطة يحقق جبر 
الضرر للمجني عليه، ونزع فتيل االزمة بينهما 
، واتخاذ تدابير اصالحية بحق الحدث، وبذلك 
تكون نيابة االحداث قد حققت تجربة ناجحة 
على المستوى االقليمي من خالل تطبيق نص 
تش���ريعي متطور يحقق الغاي���ة في حماية 

االحداث.
 وق���د ورد للنياب���ة العامة م���ا مجموعه 627 
قضية تم اجراء وس���اطة وتجني���ب االحداث 

للمحاكمة ل 118 حدثا.

ومن حيث اجراء التوقيف يشير التقرير الى 
ان هن���اك انخفاض ملموس ف���ي هذا االجراء 
حيث ان ت���م توقيف ما مجموعه 80 حدثا من 

أصل 627 على مستوى المحافظات.
 وحس����ب التقرير حصلت محافظة رام الله 
عل����ى أعلى مجموع من حيث توقيف االحداث 
حيث بلغ 18 ح����دث، تلتها محافظة طولكرم، 
ثم س����لفيت، فيما لم يكن هن����اك أية حالة 
توقيف ألح����داث في كل م����ن الخليل ودورا، 
وبذل����ك تك����ون نياب����ة األحداث ق����د حققت 
انخفاضا ف����ي اتخاذ اجراء التوقيف لالحداث 
واالتج����اه نحو اصالحهم و تأهيلهم و مراعاة 
مصلحتهم الفضلى بما يتفق مع االتفاقيات 
الدولي����ة كون فلس����طين وقع����ت عليها وما 
يترتب عليها م����ن التزام����ات دولية وبذلك 
تك����ون دول����ة فلس����طين ومن خ����الل النيابة 
المختص����ة قد حققت تطور كبير في ممارس 

اختصاصاتها نحو االحداث.
وكذلك تمكنت نيابة االح���داث من تحديد 
الجرائ���م االكثر انتش���ارا من قب���ل االحداث، 
فتبين ان االيذاء والسرقة هي االكثر انتشارا 
ل���دى االحداث، وه���ذا يعكس رؤي���ة للنيابة 
بأن االحداث يتجه���ون الرتكاب هذه الجرائم 
بس���بب البيئة الت���ي يتعرضون لها بس���بب 
االهمال والتش���رد وعدم العناي���ة واالهتمام 

بهم.
ويأت���ي ه���ذا التقرير االحصائي ليس���اهم 
في خل���ق بيئ���ة آمن���ة لألطف���ال واالحداث، 
وتحديد  المستقبلية،  االستراتيجيات  ووضع 

التحديات في عدالة االحداث برمتها.

األعرج يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية
  لبرنامج إحياء المراكز التاريخية

البيرة -االيام:  ترأس وزير الحكم المحلي حسين األعرج، أمس، اجتماع اللجنة 

التوجيهية لبرنامج إعادة إحياء المراكز التاريخية في هيئات الحكم المحلي، 

بدعم من الحكومة البلجيكي���ة، وتنفيذ من وكالة التعاون البلجيكية من خالل 

صندوق تطوير وإقراض البلديات.

 وجرى استعراض أبرز االنجازات التي تحققت خالل مراحل البرنامج، باإلضافة 

إلى مراحل العمل خالل الفترة القادمة وتشمل عددا من المشاريع التي تهدف 

للحفاظ على الموروث الثقاف���ي، وإعادة الحياة للمراكز التاريخية والعمل على 

تنميتها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.

ب���دوره، أكد األعرج أهمية هذا البرنامج الحيوي والمهم في المس���اعدة على 

إقامة مش���اريع تنموية اقتصادي���ة محلية في هذه المراك���ز التاريخية بعد 

إعادة إحيائها وتأهيلها الستثمارها وجعلها مقصدًا لجذب االف السياح نظرًا 

ألهميتها التاريخية.

وشكر األعرج الحكومة البلجيكية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني 

بش���كل عام، ولقطاع الحكم المحلي بش���كل خاص، وما لهذا الدعم من أهمية 

في مس���اعدة الوزارة على تنفيذ سياساتها، وسعيها لتنفيذ مشاريع تنموية 

خاص���ة في المناطق المس���ماة "ج" دعمًا لصمود المواطني���ن وتثبيتا لهم في 

أراضيهم.

وأع���رب األعرج عن اس���تعداد وجاهزية الوزارة لتقديم كافة أش���كال الدعم 

والمس���اعدة والتس���هيالت الالزمة لضمان تحقيق البرنامج ألهدافه، مش���يرًا 

ألهمية استمرار التنسيق والتواصل بين األطراف المعنية. 

الشيخ يطلع السفير 
الصيني على التطورات 

رام الله - "وفا": التقى رئيس الهيئة العامة للش���ؤون المدنية، عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح الوزير حسين الش���يخ، في مكتبه برام الله، أمس، سفير 
جمهورية الصين الشعبية تشن شينغ تشونغ، وقدم له شرحا مفصال عن آخر 

تطورات األوضاع الميدانية والسياسية في األرض الفلسطينية.
وثمن الش���يخ الجهد الصيني الكبير في دعم نضال الش���عب الفلس���طيني 
إلقام���ة الدولة الفلس���طينية المس���تقلة، وكذلك الدعم الصين���ي الكبير في 
مجاالت البنية التحتية الفلس���طينية وبشكل خاص المشروع الصيني للطاقة 
الشمس���ية المنوي القيام به في منطقة الخليل، الى جانب مش���اريع أخرى في 

مجاالت متعددة.
من جانبه، أكد الس���فير الصيني موقف بالده الثابت من الحق الفلس���طيني 
المش���روع بما يضمن إقامة دولة فلس���طين، مضيفا إن العالقة التي تربط بين 
جمهورية الصين الش���عبية ودولة فلس���طين تعود الى عقود من الزمن كانت 

خاللها تلك العالقات وما زالت في تطور مستمر.

توقيع اتفاقية لتوريد أجهزة 
لـوحـيـة لمـدارس طـولكـرم

رام الل���ه - "األيام": وقع رئي���س بلدية طولكرم محمد يعقوب بصفته رئيس���ًا للجنة 
ضريبة التربية والتعليم وش���ركة فلس���طين للتكنولوجيا المكتبي���ة )أوفتك(، موخرًا، 
اتفاقية توريد أجهزة لوحية لصالح مشروع رقمنة التعليم في مدارس مدينة طولكرم 
وضواحيه���ا، بحضور مديرة التربية والتعليم في محافظة طولكرم س���الم الطاهر التي 

رسا عليها عطاء توريد األجهزة اللوحية.
وأش���ارت بلدية طولكرم إلى أن توقيع االتفاقية مع الش���ركة التي رسا عليها العطاء 
لتوري���د 500 جهاز لوحي بتمويل من لجنة ضريبة التربية والتعليم في بلدية طولكرم 
يأتي في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي والهيئات المحلية 
لتوظيف التكنولوجيا في العملي���ة التعليمية، عبر توفير األجهزة اللوحية والمحتوى 

الرقمي، تجسيدًا لتوجهات الوزارة الراهنة لتحسين نوعية التعليم وجودته.
وق���ال رئيس بلدية طولك���رم إن الهدف من المش���روع هو إدخ���ال التكنولوجيا إلى 

التعليم بهدف تطوير العملية التعليمية والرقي بأساليب التعليم.
ون���وه بأن توزيع األجهزة س���يتم في المرحل���ة األولى على أربع م���دارس ليتم الحقا 
تعمي���م التجربة على مدارس مدين���ة طولكرم وضواحيها، داعيا إل���ى تدريب الكوادر 

التربوية بشكل مكثف إلنجاح المشروع.
من جانبها ش���كرت الطاهر بلديه طولكرم على دعمها المتواصل للمدارس والعملية 

التعليمية وآخرها مشروع رقمنة التعليم.

"التربية" تبحث التحضيرات إلطالق برنامج "خدماتي"
رام الله - "األي���ام": بحث وزي���ر التربية والتعليم 

العال���ي د. صب���ري صيدم، م���ع المدي���ر التنفيذي 

لمؤسس���ة طالل أبو غزالة وش���ركاه ومدير مؤسسة 

صلتك في فلس���طين حس���ام قرادة، أمس، التعاون 

المش���ترك عب���ر مذكرة تفاه���م تعطي الش���راكة 

لوزارت���ي التربية والعمل في إطالق برنامج خدماتي 

وال���ذي ينفذ من خ���الل المؤسس���تين ويتمثل في 

بوابة إلكترونية "خدماتي" وهي منصة تش���غيلية 

للمهنيين والحرفيين في فلسطين.

وتمنحهم المنصة القدرة على التسويق واإلعالن 

ع���ن خدماته���م وقدراتهم المهني���ة، حيث يقوم 

صاحب العمل باإلعالن عن وظيفة أو مهمة ثم يعمل 

النظام عل���ى مطابقة تلك الوظيفة بالمهنيين ذوي 

الخبرة المناسبة لمتطلباتهم.

وحضر اللق���اء، مدير عام التقني���ات وتكنولوجيا 

المعلومات طالب الحاج، ومستشارة مشروع خدماتي 

فاطمة القاضي.

وأكد صيدم أنَّ البرنامج سيعمل على تعزيز قطاع 

التعليم المهني والتقني الذي يتقاطع مع أولويات 

الوزارة وتوجهاتها الرامية في لتفعيل هذا القطاع 

خاصة في ظ���ل الحاجة الماس���ة للتخصصات التي 

تنس���جم مع س���وق العم���ل، وفي ظ���ل البطالة في 

صفوف الخريجين والشباب.

يذكر أنَّ المنصة ستربط ببوابة تعمل االلكترونية، 

وس���ينوط العمل عل���ى توعية الط���الب والخريجين 

إلدخ���ال معلوماتهم ف���ي هذه المنص���ة ليتمكن 

العمالء من التواصل معهم.

وفي س���ياق متصل، التقى صيدم وفدًا من اتحاد 

المقاولين الفلس���طينيين- الق���دس، تمحور اللقاء 

حول عديد القضايا المشتركة في إطار بناء وترميم 

الم���دارس وتأهيلها بما يت���واءم وأولويات العصر 

والتعليم الحديث.

وحض���ر اللقاء، الوكيل المس���اعد لش���ؤون األبنية 

والل���وازم فواز مجاه���د، ومدير ع���ام األبنية  فخري 

الصفدي، وضم الوفد نائب رئيس االتحاد تاج الدين 

جمعة، وأمين س���ر االتحاد زاه���ر الحميدات، وأمين 

الصندوق مصطفى ابو التين.

وش���دد صيدم عل���ى أهمي���ة الت���زام المقاولين 

وتواصله���م الدائ���م مع طواق���م ال���وزارة من أجل 

التع���اون ف���ي إنجاز وتش���ييد الم���دارس واألبنية 

النموذجية الحديثة إيمانًا برس���الة الوزارة لتوفير 

تعليٍم شمولي ونوعي يطال جميع محافظات الوطن.

وأعرب أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالعمل والشراكة 

مع ال���وزارة والجه���ات المختصة فيه���ا، مؤكدين 

أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار التأكيد على إنجاز 

المشاريع المشتركة وبلورة خطة طموحة من شأنها 

تقديم الخدمات بالش���كل األمثل وتذليل العقبات 

التي تواجه تنفيذ المشاريع.

 "القدس المفتوحة "تفوز بالمركز األول في
  مسابقة مختبر سقوط الجدران الدولية

رام الل���ه- االيام: فازت جامع���ة القدس المفتوحة 

بالمركز األول في مس���ابقة مختبر س���قوط الجدران 

الدولية، التي تعنى بالبحث عن الحلول اإلبداعية.

 وعقدت المس���ابقة ألول مرة في فلس���طين تحت 

شعار "أي جدار ممكن أن يسقط بعد جدار برلين؟"، 

بتنظيم مش���ترك بي���ن جامعة بيرزي���ت والهيئة 

األلمانية للتبادل العلمي "DAAD"، وبدعم من وزارة 

الخارجية األلمانية.

ا، وفاز 
ً
وتأه���ل للمرحلة النهائي���ة 14 متس���ابق

بالمركز األول الموظف في دائرة التعليم المفتوح 

في القدس المفتوحة  محمد دغامين عن مشروعه" 

 Breaking the Wall of the Traditional

Pixel"، وهو تقنية جديدة لتطوير الشاشات بدقة 

أعل���ى بثالثة أضعاف وبإمكانية عالية على توفير 

الطاقة.

وتقوم فكرة المش���روع على تطوير هذه التقنية 

الجدي���دة التي تس���تخدم لصناعة البكس���ل الذي 

يعتب���ر العنص���ر المكون االساس���ي في الشاش���ة 

للحصول على النوع الجديد والمطور من الشاش���ات 

التي تضم ثالثة أضعاف عدد البكسالت الموجودة 

بالشاش���ات االعتيادية، وتقدم تدرًج���ا لونًيا عالًيا 

ووضوًحا أكبر بثالثة أضعاف مقابل اس���تهالك أقل 

للطاقة وباس���تخدام بكس���ل فرعي واحد قادر على 

إنت���اج جميع األلوان التي ينتجها البكس���ل الواحد 

المكّون من ثالثة بكسالت فرعية. 

وس���ينافس دغامي���ن ف���ي برلي���ن م���ع100  من 

المبتكري���ن الش���باب م���ن 50 بلد من جمي���ع أنحاء 

العالم، كما سيش���ارك في المؤتمر الرئيس���ي الذي 

يعد تجمعا سنويا لقادة وخبراء ورياديين ومفكرين 

م���ن 75 بلد، وُيمثل س���احة لمناقش���ة أهم الفرص 

واالتجاهات الحديثة في توفير حلول مبتكرة ألهم 

التحديات التي تواجه العالم.

يذك���ر أن القائ���م على المس���ابقة هي مؤسس���ة 

"فولين���غ وينجز"، وانعق���دت المس���ابقة ألول مرة 

ف���ي الع���ام 2011 بهدف رب���ط المواهب الناش���ئة 

وكبار المبتكرين، ودعم وتطوي���ر قدارت الباحثين 

المتميزين، وكانت لجنة تحكيم المس���ابقة ضمت 

عدد من الخبراء والباحثين. 


