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إعالن اعادة طرح عطاء

توريد تجهيزات مختبر المشاريع 

عطاء رقم ع/26 /2017
تجهيزات  توريد  عطاء  طرح  اعادة  عن  - خضوري  التقنية  فلسطين  جامعة  تعلن 
مختبر المشاريع ، تبعا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، 
المشاركة مراجعة  والمسجلة رسميا وترغب في  الشركات ذات االختصاص  فعلى 
كراسة  من  العطاء  نسخة  على  للحصول  الجامعة  في  المشتريات  و  اللوازم  قسم 

المواصفات ووثائق العطاء.

يكون آخر موعد لتقديم عروض األسعار هو نهاية دوام يوم االحد الموافق . 1

2017/8/6 وذلك ساعات الدوام الرسمية. 

يتم استيفاء مبلغ )200( شيكل كرسوم غير مستردة ثمنا لكراسة العطاء.. 2

فيها . 3 بما  والضرائب  الرسوم  انواع  جميع  وتشمل  بالشيكل  االسعار  تقدم 

ضريبة القيمة المضافة. 

من . 4  )%  5( عن  تقل  ال  بنسبة  بنكية  كفاله  أو  مصدق  بنكي  شيك  إرفاق 

القيمة االجمالية للعطاء وساري المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ اإلقفال. 

أجور النشر واإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 5

صندوق . 6 في  وموضوعه  العطاء  رقم  عليها  مسجال  األسعار  عروض  تودع 

العطاءات حسب العنوان أعاله . 

االلكتروني  . 7 البريد  العطاء من خالل  على كراسة  الحصول  الشركات  بإمكان 

تسليم  عند  الدفع  وصل  ابراز  شريطة    procurement@ptuk.edu.ps

العرض الى اللوازم والمشتريات. 

لالستفسار يمكن االتصال بجامعة فلسطين التقنية – خضوري على هاتف . 8
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إعـالن صـادر عـن مجلـس بلديـة بيـت جـاال

عـن وظيفـة ســكرتير/ة ـــ مكتب رئيس البلدية 

       على أن تتوفر الشروط التالية:-            

حاصل/ة على شهادة البكالوريوس في إحدى تخصصات العلوم . 1
اإلدارية من جامعة معترف بها.

خبرة ال تقل عن سنتين في مجال اإلدارة.. 2

إجادة اللغة االنجليزية قراءة وكتابة  ومحادثة. . 3

إجادة إحدى اللغات األخرى قراءة وكتابة ومحادثة باإلضافة إلى . 4
اللغة االنجليزية .

قدرة عالية على استخدام الحاسوب ضمن البرامج الالزمة لطبيعة . 5
العمل ، واستخدام البريد االلكتروني والخطابات الرسمية .

مهارات االتصال والتواصل والعالقات الخارجية .. 6

مهارة في تنظيم المواعيد والمقابالت الرسمية.. 7

القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.. 8

اللباقة وحسن المظهر.. 9

يفضل أن يكون أو تكون من سكان مدينة بيت جاال.. 10

الطلب  تقديم  آنفًا  الواردة  الشروط  فيهم  تتوفر  الذين  الراغبين  فعلى 
والسيرة الذاتية والشهادات العلمية والعملية لدى بلدية بيت جاال في 

موعد أقصاه 2017/8/7 .

نيقوال خميس
رئيس بلدية بيت جاال

صك صلح عشائري
في مس���اء يوم الثالثاء المواف���ق 2017/7/25 حضرت الجاهة المكونة من أعضاء مجلس 
اإلصالح وجميع فعاليات مخيم قلنديا، وعلى رأس الفعاليات الهيئة التنظيمية ومكتب 
محافظ���ة القدس ووج���وه الخير واإلصالح وجمع غفي���ر من أبناء وأهال���ي مخيم قلنديا 
والمنطق���ة المحيطة، إلى قاعة بلدية س���لواد، وكان في اس���تقبال الجاهة رجل اإلصالح 
الحاج أبو حسن )إبراهيم حسن أبو شمعة( وأبناء وأهالي مدينة سلواد، منهم عائلة حماد 

وعائلة عياد وعائلة حامد وأبناء وأهالي دير ياسين وأبناء وأهالي بيتين.
وكذلك إجراء مراس���يم الصلح العش���ائري على إثر حادث الده���س الذي ذهب ضحيته 
الفقي���دة المرحومة الحاجة فاطمة عبد الرازق حماد من مدينة س���لواد على يد الس���ائق/ 
مع���اذ محمد رجب مطير من س���كان/ مخيم قلنديا. وعندما اس���تقرت الجاهة قام ممثل 
م على روح الفقيدة، وطلب من الجميع قراءة الفاتحة وتمّنى من الله عز وجل  عنه���ا وترحَّ
أن يتغمدها بواسع رحمته. واعتبر أن هذا الحادث قضاء وقدر، وفي نفس الوقت استعد 
بالحق العشائري المترتب على هذا الحادث، علمًا أن السائق لديه رخصة وسيارة قانونية، 
ولكن ليس لديه تأمين ساري المفعول وقت الحادث، وقام الحاج أبو حسن ممثاًل عن أهل 
الفقيدة ورّحب بالجاهة أجمل ترحيب، وحسب العرف والعادة طلب مبلغ أربعة عشر ألف 
دينار أردني )14000 دينار اردني( وهذا المبلغ هو كامل الدّية، وقامت الجاهة بوس���اطة 
كفيل الدفع الس���يد/ زكريا فيالة بدفع هذا المبلغ أمام الحضور، ومحاس���بته بعد وصول 
الحق إلى أصحابه كاماًل يكون الصلح العش���ائري قد تم على أكمل وجه. وقد اكتفى أهل 

َج بالصلح لذلك يتم التنازل عن الحق القانوني. وِّ
ُ
الفقيدة بهذا الحق الذي ت

وقد ش���كرت الجاهة أهل الفقيدة، خاصة وأبناء وأهالي س���لواد عامة وأبناء وأهالي دير 
دب���وان وأبناء وأهال���ي قرية بتين، وأيضًا أبناء وأهالي دير ياس���ين على روح التس���امح 
والتعاون في كل المراحل العشائرية لهذا الحادث المؤسف حتى وصلنا إلى هذا الصلح 

العشائري. تم ذلك بعون الله تعالى.
لجنة اإلصالح العشائرية
سلواد ـ رام الله

أكدت سعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والبيئة

بلدية رام الله تعيد تقسيم األراضي لتقليل
تضرر المواطنين من الشوارع الجديدة

رام الل���ه - "وفا": أقّرت بلدية رام الله مجموعة سياس���ات 
بخصوص الحفاظ عل���ى البيئة والم���وروث الثقافي، وإعادة 
تقس���يم األراضي، بش���كل يحافظ على حق���وق المواطنين، 
ويضم���ن عدم تضرر عدد م���ن أصحاب األراضي جراء ش���ق 

الشوارع، أو تنفيذ المشاريع التي تعمل عليها البلدية.
وقال مدير دائ���رة األبنية والتخطيط الحضري في البلدية 
المهندس أسامة يعقوب حامدة: "خالل التخطيط لمشاريع 
البنية التحتية مثل الطرق ذات العرض الواسع مثل الطريق 
الدائرية، نأخذ في الحسبان أن القانون أعطى القوة للبلديات 
الس���تمالك األراضي، فمرور الطرق ف���ي األراضي الخاصة قد 

يؤدي الستمالك أو اقتطاع أجزاء من أراضي المواطنين".
وأض���اف: لجأت بلدية رام الل���ه ألول مرة لحل أقره القانون 
ولكن لم ينفذ س���ابقًا لصعوبته وهي فكرة إعادة تقس���يم 
األراض���ي بين المواطنين وهي فكرة نص عليها القانون في 
مواده، بحيث تقوم البلدية بتحس���ين أشكال قطع األراضي 
واس���تخدامها، نظرًا ألن معظم األراضي مقسم زراعيًا وذات 

أشكال غير منظمة وغير مناسبة للبناء.
وأوضح أن المش���روع يهدف إلى إعادة تقس���يم األراضي 
من قبل البلدية "يجري خاللها تدوير األراضي وإعادة رس���م 
لحدودها بش���كل يضمن ع���دم اإلس���اءة لألراضي ويضمن 
توزيع نس���ب االقتطاع بش���كل عادل بين المواطنين، بحيث 
ال يظلم أحدهم على حس���اب اآلخ���ر إضافة إلى ما يجري من 

تحسين على شكل األرض ويحسن استعمالها".
وأش���ار حامدة إلى أنه جرى تطبيق هذه السياسة في عدة 
مناطق من مدينة رام الله، مثل منطقة التوس���عة الجديدة 
)بمس���احة تتجاوز ال� 3,000 دونم( ف���ي الكرينعة الجهير 
وخربة البد، وهو المشروع الذي وفر قرابة 60 مليون دوالر من 
خزينة البلدية والسلطة الوطنية، إضافة لما أسهم فيه من 
رفع القيمة االس���تثمارية لألراضي في المنطقة، وتحسين 
البيئة العمرانية المس���تقبلية بتوفير إمكانية لش���ق طرق 
بعروض واس���عة، وفقًا للمعايير العالمية وتوفير س���احات 
وميادي���ن وحدائق لتخدم س���كان المنطقة وتس���اهم في 
تطوير البيئة الحضرية، وتحس���ين معيشة المواطن، إضافة 
إلى أن األش���كال الجديدة المنتظمة لألراضي س���تؤدي إلى 
بناء مبان ذات قيمة جمالية عالية، وتوفر الش���روط الصحية 
المالئمة م���ن حيث توفير االرت���دادات المالئمة واإلطالالت 

المكشوفة.
وق���ال: تم تطبيق تجربة إعادة التقس���يم في عدة مناطق 
في منطقة المخطط الهيكلي القديم )الطيرة، وعين الكرزم، 
والج���دول( إضافة إل���ى منطقة عين ترفيدي���ا في المنطقة 
الصناعية برام الله بمساحة تتجاوز األلف وخمسمائة دونم، 
بشكل حّسن أش���كال األراضي واستخدامها ولم يوقع ظلمًا 

على أحد دون اآلخر.
وبّين أن البلدية وضعت مجموعة من السياس���ات للحفاظ 
عل���ى الموروث الثقافي والوضع البيئ���ي وحقوق المواطنين 
عند التخطيط للمش���اريع الكبرى، وتجلى ذلك في سياس���ة 
الحفاظ على الشجر والحجر وأهم بنودها أنه يمنع منعًا باتًا 
قطع األشجار حتى في األراضي الخاصة دون العودة للبلدية، 

خاصة أشجار الزيتون.
وأضاف: في حال وقوع هذه األشجار في مسار الطرق تقوم 
البلدية بمراس���لة أصحاب األراضي لنقل األشجار إلى أماكن 
أخرى بالتعاون مع طواقم البلدية، والش���رط أن تنقل داخل 
المدين���ة، وليس خارج حدودها، وأنه ف���ي حال أراد صاحب 
األش���جار إعطاءها للبلدي���ة يجري تقليمه���ا وزراعتها في 

الميادين العامة والحدائق وغيرها من المناطق العامة.
ولفت إلى أن البلدية وضعت خط���ة متكاملة للحفاظ على 
المباني التاريخية س���واء ف���ي البلدة القدمي���ة أو المباني 
المنفردة خارجها، وحددت س���بل للتعامل مع هذه المباني 
بم���ا في ذلك من���ع هدمها، وذلك بعد دراس���ات معمقة مع 
مؤسس���ات مختصة مثل رواق ومركز حف���ظ التراث وغيرها 
من المراكز والجامعات، وبالشراكة مع وزارة السياحة واآلثار 
ووزارة الحكم المحلي لتأكيد عملية حماية المباني القديمة.
وتابع: في حال السماح بهدم أي مبنى داخل حدود بلدية 
رام الل���ه بعد الحصول على رخصة للهدم بعد دراس���ة وضع 

المبنى، فإن أحد الش���روط األساسية هي الحفاظ على الحجر 
القديم المبن���ي به المبنى، فإما أن يس���تغله صاحب البناء 
في المش���روع نفس���ه أو يس���لم الحجر للبلدية الستخدامه 
ف���ي أعمال التجميل بالميادين أو مباني البلدية القريبة من 

البلدة القديمة.
وفيم���ا يتعل���ق بالناحية البيئي���ة وإلقاء مخلف���ات البناء 
والحفر )الطمم(، أوضح حامدة أن البلدية تعاني من مشكلة 
في عدم وجود جس���م قانوني يمثل مقاول���ي الحفر، الذين 
يمك���ن للبلدية أن تتابع معهم بش���كل يوم���ي آليات ضبط 
مخلف���ات البن���اء وأماكن التخلص منها، "وم���ع ذلك البلدية 
تق���وم بمتابعة التفتيش عل���ى الحفريات من عدة موظفين 
تابعين لقس���م التفتيش ومتابعة مخالف���ات البناء، ونحن 
نواجه مشكلة بسبب كبر المدينة حيث يوجد حاليًا أكثر من 

200 ورشة بناء يجري العمل فيها".
وذك���ر أن البلدية وضعت آلية لضب���ط البناء والحفر وإلقاء 
مخلف���ات البناء به���دف التقليل من مش���اكل وضع الطمم، 
أهمها وضع خطة واضحة للحفر وتحديد اآلليات المش���اركة 
في الحفر والش���احنات لضم���ان أن تجري العملية بش���كل 
مضب���وط، ويقدم تعهد واض���ح من المالك ومق���اول الحفر 
بأنه س���يلقي الطمم في مكب معتمد بيئيًا مثل الكسارات 
العامل���ة حول رام الله، والمكب���ات المؤهلة، وحتى في حالة 
الحاجة لش���ارع من ش���وارعنا للطمم يتم التنس���يق بنفس 

اآللية حسب حاجة الطريق.
ونّوه إل���ى أنه في حالة ضبط أي ش���خص يق���وم بإلقاء 
طم���م في أراض خاصة يتم تغريمه بما قيمته ألف دينار، 
وهي التكلف���ة التقديرية لرفع هذا الطم���م، ونلزم ملقي 
مخلف���ات الطمم أن يزيل 10 نق���الت مقابل كل نقلة يقوم 
بإلقائها في أراضي خاصة وذلك كرسالة للمجتمع المحلي 
والعاملي���ن ف���ي هذا القطاع بض���رورة االهتم���ام بالبيئة 
المحيط���ة والحفاظ عل���ى أراضي المواطني���ن الخاصة من 
االعتداء عليها وردمها بمخلف���ات الحفر، ويجري التعاون 
مع الش���رطة بش���كل كبير في هذا الموض���وع، لحين قيام 

المخالف بتصويب أوضاعه.
وقال: أثبتت البلدية التزامها تجاه المواطن والحرص على 
س���المة أراضيه، وأورد كمثل قيام البلدية بش���ق طريق )من 
الط���رق المرتبطة بالطريق الدائرية( وبعد ش���ق الطريق في 
منطق���ة عين ترفيدي���ا بالمنطقة الصناعية ب���رام الله، قام 
مواط���ن برفع دع���وى على البلدية بعد قيام بعض س���ائقي 
الش���احنات المخالفين بإلقاء مخلفات البن���اء والحفر فيها 
أثناء القيام بشق الطريق، والمحاكم قضت بأن تقوم البلدية 
برفع الطمم المختلف في أرض المواطن وقد التزمت البلدية 
بذلك، وقامت بدفع قرابة مليون ش���يكل لعطاء إلزالة الطمم 

الموضوع أثناء فتح الشارع من قبل المخالفين.
وفيما يتعلق بالمشروع الدائري لفتح طرق حول المحافظة 
من البلديات الثالث )رام الل���ه، والبيرة، وبيتونيا(، قال: هي 
طريق لها أهمية على مس���توى الوطن كونها تسهل عميلة 
االتصال بين الش���مال والجنوب ف���ي رام الله بالدوران حول 
الثالث مدن دون الحاجة لدخول مركز المدينة بحيث يحسن 
التواصل بين أجزاء الوطن ويخفف من أزمة الس���ير في مركز 

المدن الثالث.
وأض���اف: أك���دت الدراس���ات الت���ي قامت به���ا البلديات 
الثالث، بالشراكة مع الجهات الفنية والوزارات والمؤسسات 
الحكومية المختصة، ابتداء من الدراسة المتعلقة بالمخطط 
التوجيهي للم���دن الثالث، مرورًا بالخط���ة المرورية العامة 
للمدن الثالث ومحيطها، وانته���اء بالمخططات التفصيلية 
له���ذه الطريق، األهمي���ة القصوى لهذا المش���روع وضرورة 

إخراجه لحيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح أن الش���ارع في أجزائه مصمم لربط مداخل المدن 
الث���الث وفق المعايير العالمية، بحيث يصل عرض الش���ارع 
في بع���ض المناطق إل���ى 38 مترًا، وبمعدل ع���رض حوالى 
28 مترًا، ولكن المش���كلة أن المش���روع أقر فلس���طينيًا وبدأ 
العم���ل فيه المناطق المصادق عليها في المناطق )أ(، ولكن 
المشكلة في المناطق )ج(، حيث إن االحتالل لم يوافق حتى 

اللحظة على شق تلك الطرق حول المدينة.

التحريض اإلسرائيلي 
يطال "الهالل األحمر"

البيرة - "وفا": تش���ن بعض مواقع التواصل االجتماعي اإلسرائيلية، تحريضًا 
على جمعية الهالل األحمر، وس���يارات وطواقم اإلس���عاف، خاصة تلك العاملة 
في القدس المحتلة، واصفة "الهالل" بالمؤسسة اإلرهابية التي تساند "أعمال 

الشغب".
وقالت "الهالل األحمر" في تعقيبها على هذه االس���تفزازات والتجاوزات غير 
المبررة: إن هذا التحريض المباش���ر والصريح قد يعرض حياة طواقمنا للخطر 
أثناء تأديتهم لمهامهم اإلنسانية، كما ال بد من اإلشارة إلى أن هذا التحريض 
هو جزء من نهج االحتالل ومؤسس���اته المختلفة بالتعامل مع "الهالل األحمر"، 
وف���رض الحركة ومنع وصول طواقمنا للمصابين وأداء عملهم في كل مكان وأي 

زمان.

فلسطين تكّرم رئيس اتحاد 
المهندسين اللبنانيين جاد تابت

بي���روت - "وفا": كّرم االتحاد العام للمهندس���ين الفلس���طينيين في لبنان، 
بحضور س���فير فلس���طين لدى لبنان أش���رف دبور، رئيس اتحاد المهندسين 
اللبنانيي���ن، نقيب المهندس���ين اللبنانيين وعضو لجن���ة التراث العالمي في 
"اليونسكو" جاد تابت، الليلة قبل الماضية، احتفاء بدوره بإدراج مدينة الخليل 

القديمة والحرم اإلبراهيمي ضمن الئحة المواقع األثرية العالمية.
وحضر الحفل ممثل وزير الثقافة اللبناني أنطوان شربل، الوزير السابق جورج 
قرم، وعميد كلية الهندس���ة في الجامعة اللبنانية د. محمد الحاج، وأمين س���ر 
حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، ومنس���ق عام 
الحملة األهلية لنصرة فلس���طين وقضايا األمة معن بش���ور، ومدير عام اآلثار 
س���ركيس خوري، وعض���و المجلس الث���وري آمنة جبريل، وممثل���ون عن القوى 
األمنية اللبنانية، وممثلو األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشد من 

النقابات اللبنانية والفلسطينية.
وقدم دبور وابو العردات وعوض دروعًا تذكارية للنقيب تابت تقديرًا لجهوده 

في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

بيت لحم: اجتماع لعمداء 
شؤون الطلبة في الجامعات

بي���ت لحم – "األي���ام": أكد مجلس عمداء ش���ؤون الطلبة ف���ي الجامعات، في 
اجتماع���ه األخير، ال���ذي عقد في جامعة بيت لحم، مؤخرًا، وش���ارك فيه رئيس 
قس���م األنش���طة الطالبية في وزارة التربية والتعليم العالي، أحمد حمارشة، 
ضرورة التعاون وتكثيف األنش���طة المش���تركة بين الجامعات لالرتقاء بواقع 

التعليم العالي.
واعتمد المجلس مسودة البنود المعدلة الخاصة باالتحاد الرياضي للجامعات 
الفلس���طينية، ورفعها لوزارة التعليم العالي للمصادقة عليها، وقرر التعاون 
م���ع صندوق وقفية الق���دس، خاصة في موضوع القروض الحس���نة والمقدمة 
للطلبة المقدس���يين، مش���ددًا على ضرورة توضيح آليات العمل للجامعات من 

قبل صندوق وقفية القدس.

جنين: القبض
على متهم بحيازة 
757 قطعة أثرية

جنين - "األيام": ضبطت الش���رطة 
757 قطعة أثرية بحوزة ش���خص في 

مدينة جنين.
وذكر بي���ان إلدارة العالقات العامة 
واإلعالم في الش���رطة، أمس، أنه ومن 
خالل المتابعة األكيدة والمس���تمرة 
اآلث���ار  ع���ن  التنقي���ب  لموض���وع 
والمتاج���رة فيه���ا، وبع���د رصد أحد 
التجار من قبل فرع ش���رطة السياحة 
إل���ى مدينة  أثن���اء قدومه  واآلث���ار 
جني���ن، تحركت قوة م���ن الفرع إلى 
الش���خص  مكان تواجده، وتم ضبط 
المش���تبه به، وضبطت بحوزته قطع 
يش���تبه بأنه���ا أثري���ة، تنوعت بين 
عمل���ة معدنية وأس���اور وأختام، بلغ 
عددها اإلجمال���ي 757 قطعة، حيث 

كان ينوي بيعها.
وأشار البيان إلى أنه بعد فحص هذه 
القطع جميعها من قبل دائرة اآلثار في 
مدين���ة جنين، تبّين أنه���ا قطع أثرية 
وتعود لعصور زمنية مختلفة تراوحت 

بين 2000 و3000 سنة.
ولف���ت البي���ان إلى إلق���اء القبض 
عل���ى المش���تبه ب���ه والتح���رز على 
المضبوط���ات الس���تكمال اإلجراءات 

القانونية بحقه.

سبع إصابات خالل مواجهات في الخليل

الخليل - "األيام": أصيب س���بعة مواطنين بجروح والعش���رات 
باالختناق عقب قمع قوات االحتالل مسيرات انطلقت، أمس، في 

محافظة الخليل نصرة للمسجد األقصى.  
فف���ي مدين���ة الخليل اندلع���ت مواجهات قرب ب���اب الزاوية 
وس���ط المدينة، أطلقت خاللها قوات االحت���الل الرصاص الحي 
والمعدني وقنابل الغاز المس���يل للدموع صوب مش���اركين في 

مسيرة نصرة لألقصى.
أفادت جمعي���ة الهالل األحم���ر بأن المواجه���ات في مدينة 
الخلي���ل أس���فرت عن إصاب���ة ش���ابين بالرصاص الحي وش���اب 

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وقالت مصادر طبية في مستشفى األهلي بمدينة الخليل: إن 
قسم الطوارئ استقبل شابين أصيبا بالرصاص الحي.

وكانت مسيرة انطلقت من مسجد الحسين في المدينة باتجاه 
صرة للمسجد األقصى.

ُ
وسط مدينة الخليل، ن

وفي بل���دة بيت أمر، ش���مال الخليل، اندلع���ت مواجهات مماثلة 
أصيب خاللها 4 مواطنين باألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط خالل 

قمع قوات االحتالل مسيرة انطلقت في البلدة نصرة لألقصى.
وأفادت جمعية الهالل األحم���ر بأن المواجهات في بلدة بيت 
أمر أس���فرت عن إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط و15 إصابة باالختناق بالغاز المسيل للدموع.

طلبة في "القدس المفتوحة" 
يبتكرون نظامًا لمراقبة المنشآت

اإلنتاجي���ة ف���ي تفادي األض���رار التي 
تحص���ل بس���بب التغي���رات البيئي���ة 
المختلفة، ومخاطر الحرائق التي يمكن 

أن تتعرض لها منشآتهم.
وعن مراحل إنج���از الجهاز حتى اآلن، 
ق���ال الطلب���ة: "ُصنع نم���وذج تجريبي 
للجهاز وتم اختباره وتس���جيل فيديو 
يوثق مبدأ عمله، لكننا لم نستطع جلبه 

إلى المعرض لوج���ود نقص في إحدى 
قطعه بسبب احتراقها".

وأك���د الطلب���ة حاجتهم إل���ى الدعم 
الم���ادي والتمويل من أج���ل تصنيعه 
مش���يرين  وتس���ويقه،  تجاري  كجهاز 
إلى أنهم يطمحون إلى تأسيس شركة 
تعن���ى بإنتاج هذا الن���وع من األنظمة 

ضمن إصدارات مختلفة.

رام الل���ه - "األيام": ابتك���ر طلبة في 
جامعة القدس المفتوحة � فرع جنين، 
نظامًا في المراقبة الذكية للمنش���آت، 
وهو جه���از إلكتروني يراقب التغيرات 
الس���يطرة  المختلفة بهدف  البيئي���ة 
عليه���ا، وإبقائها ضمن حدود طبيعية، 
حيث تكّون فريق عمل النظام من ريما 
وأماني عيس���ى،  ن���زال،  وأحمد  صالح، 
وعارف عريدي، بإش���راف األستاذ ليث 

كمال إبراهيم.
وق���ال الطلب���ة إن منتجهم هو جهاز 
البيئية  التغي���رات  الكترون���ي يراقب 
المختلفة للس���يطرة عليه���ا وإبقائها 
ضمن ح���دود طبيعي���ة، وفي ح���ال ما 
تع���دت التغي���رات تلك الح���دود، فإن 
ل األجهزة المناس���بة، ما 

ّ
النظام يش���غ

يجع���ل التغي���رات تعود إل���ى الحدود 
المس���موح بها، كما يمك���ن للنظام أن 
يرس���ل إن���ذارًا لصاحب المنش���أة في 
ح���االت الخطر عب���ر االتص���ال بهاتفه 
النق���ال، إضافة إلى ق���درة النظام على 
تقدي���م تقارير تفصيلي���ة دورية عن 

حالة المنشأة بالتحديد الزمني.
وي���رى الطلب���ة أن النظ���ام يمكن أن 
يس���تخدم ف���ي المنش���آت اإلنتاجية 
المختلفة، وفي غرف العمليات، ومخازن 
األدوي���ة، واألغذية، وم���زارع الدواجن، 
والبيوت البالس���تيكية، وفي كل مكان 
يتأث���ر بالتغيرات البيئي���ة المفاجئة، 

وفي البيوت الذكية والسيارات.
وأش���اروا إلى أن تصميم النظام جاء 
به���دف مس���اعدة أصحاب المنش���آت 

الخليل: "المرأة العاملة" تختتم 
سلسلة لقاءات توعوية للطلبة 

الخلي���ل - "األي���ام": اختتمت جمعية المرأة العاملة للتنمية، ضمن مش���روع 
دعم الرفاهية النفس���ية والحقوق الصحية للمجتمعات المهمشة، في مسافر 
يطا جنوب الخليل، سلس���لة لقاءات توعوية مع مجموعتين من الطلبة في قرية 
توان���ة، حيث تم تنفي���ذ اللقاءات في مجلس قروي توانة، بمش���اركة 25 طالبًا 

وطالبة، وتم العمل مع مجموعتين من الطلبة بين 13 و17 عامًا.
وتناولت األخصائية النفسية ميساء أبو ريان، واألخصائية االجتماعية نفين 
رزق، سلس���لة من المواضيع حول كيفية بناء الثق���ة، وتحديد هدفك بالحياة، 
والعنف وآليات مكافحته، والتس���رب المدرسي، والمراهقة وتغيراتها، وآليات 

التعامل مع المراهقين واحتياجاتهم.
وأوضحت األخصائية رزق أنه تم تنفيذ 10 لقاءات مع المجموعتين، حيث كان 
لكل مجموعة 5 لقاءات، وتم اس���تخدام أس���اليب متعددة في طرح المعلومات 
والمواضي���ع، من خالل النق���اش والح���وار والعصف الذهني وطرح األس���ئلة، 
وتقس���يمهم إلى مجموع���ات صغيرة وثنائية، وكذل���ك تمارين حركية ولعب 
األدوار، والتمثي���ل وتمارين وفعاليات حركية، من خ���الل البالونات والبطاقات 

الملونة.
وأش���ارت إلى أنه تم تنفيذ لق���اء مع الطلبة بهدف توزيع االس���تمارات من 
خالل المجموعات البؤرية، لقياس األثر ومدى االستفادة لديهم خالل اللقاءات 
التوعوية، وأنه تم عمل المجموعة البؤري���ة مع الفئة العمرية )15-13/ 17-16( 

من خالل طاقم الجمعية ومتطوعات.
وأكد المشارك يزيد حمامدة الحاجة لورش عمل في المدارس ولألهالي حول 
العنف، فيما قال أحد المشاركين: "العنف موجود في كل مكان بالبيت والشارع 

والمدرسة".
وفي ختام اللقاءات، أعرب المشاركون عن سعادتهم بالتوعية المستمرة من 
طاقم الجمعية، مش���يدين بجهود طاقمها ف���ي توعيتهم، وإعطاء المعلومات 

الصحيحة، إضافة إلى تقديم خدمة اإلرشاد النفسي والقانوني.

15 إصابة خالل قمع مسيرة كفر قدوم
قلقيلي���ة - "األيام": أصيب، أم���س، 15 مواطنًا بجروح، بينهم طفل 
وناشطان إسرائيليان، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية؛ جراء إطالق 
قوات االحتالل األعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، لقمع المشاركين 
في مس���يرة القرية األس���بوعية الس���لمية، المناهضة لالستيطان، 

والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عامًا.
وأش����ارت جمعية الهالل األحم����ر، والناطق اإلعالم����ي في إقليم 
قلقيلية، منسق المقاومة الش����عبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، 
إل����ى أن قوات االحتالل هاجمت المش����اركين في المس����يرة، التي 
دعت إليها حركة "فتح"، باألعي����رة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما 
أدى إلى إصابة 15 مش����اركًا فيها بج����روح، بينهم مصور فضائية 

فلسطين بشار نزال، مبينًا أنهم عولجوا ميدانيًا.
وأشاد ش����تيوي بوحدة الش����عب الفلس����طيني وقيادته، وعلى 
رأس����ها الرئيس محمود عباس التي أجبرت االحتالل بكل ما يملك 
م����ن إمكانيات إره����اب الدولة عل����ى التراجع عن كاف����ة اإلجراءات 
التعس����فية على بوابات المس����جد األقصى، داعي����ًا إلى اتباع نهج 
المقاومة الشعبية المستمرة لتحقيق االستقالل، ورحيل االحتالل.

ولفت إلى أن المس����يرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء قرية 
كفر قدوم، بينهم عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، بيان طبيب، 
مرددين الش����عارات الوطنية والتكبيرات "ابتهاجًا لما حققه أبناء 

شعبنا وقيادته من انتصار في القدس والمسجد األقصى".

شبان يرشقون قوات االحتالل بالحجارة خالل المواجهات في الخليل.         )االناضول(


