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دولة فلسطين 

وزارة الحكم المحلي 

مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة  في محافظة جنين

توريد محروقات

 يعلن مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة في محافظة جنين عن طرح عطاء توريد 

محروقات لسيارات وآليات المجلس بالظرف المختوم وذلك حسب الشروط والمواصفات 

في  المالية  الدائرة  مراجعة  المناقصة  دخول  الراغبين  فعلى   ، فالمجلس  الموجودة 

غير  )200 شيقل(  مقداره  مقابل رسم  والمواصفات  الشروط  المجلس الستالم نسخة 

مستردة ، وذلك اعتبارًا من صباح يوم السبت الموافق 2017/8/26 مع مراعاة ما يلي : 

1-  مدة التوريد اعتبارًا من تاريخ 2017/9/15 ولغاية 2018/9/15.

2-  يرفق بالعطاء تأمين بقيمة )5000 شيقل( خمسة االف شيقل على شكل كفالة 

بنكية أو شيك مصدق على أن تكون سارية المفعول لمدة )90 ( يوما. 

3-  االسعار بالشيقل شاملة الضريبة وخصم المصدر . 

4-  المجلس غير ملزم بقبول أقل االسعار وبدون إبداء االسباب . 

5-  يحق للمجلس تجزئة أو إلغاء العطاء وحسب ما يراه مناسبًا . 

6-  اجور االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء . 

7-  آخر موعد لتسليم وثائق العطاء يوم االربعاء الموافق 2017/9/6  الساعة )10:00( 

العاشرة صباحًا وفتح العطاء الساعة )11:00( الحادية عشرة قبل الظهر . 
رئيس مجلس الخدمات المشترك 
د.محمد اسماعيل ابو غالي 

افتتاح العام الدراسي الجديد في محافظات الوطن كافة

المستش���فيات.  م���ن  غيره���ا 
وس���نواصل أيضا العمل الحثيث 
لتكريس تعليم جامع ال يستثني 
أح���دا، وإيج���اد بيئ���ة تعليمية 
التعليم  لقط���اع  تحتي���ة  وبنية 

مناسبة لذوي اإلعاقات".
"ونحن  ال���وزراء:  رئي���س  وتابع 
الجديد،  الدراس���ي  العام  نفتتح 
األس���رى  بالن���ا  ع���ن  يغي���ب  ال 
األطفال الذين تختطف إسرائيل 
طفولته���م وحريتهم وتمنعهم 
م���ن التواجد اليوم عل���ى مقاعد 
وطالب  بزمالئهم.  أسوة  الدراسة 
والمنظم���ات  الدولي���ة  األس���رة 
بالتدخل  واإلنس���انية  الحقوقية 
باإلفراج  إس���رائيل  إللزام  الفاعل 
طف���ل  ثالثمائ���ة  حوال���ي  ع���ن 
وقاصر تعتقلهم في س���جونها 
األس���ير  أصغرهم  ومعتقالتها، 

الطفل شادي فراح".
وناش���د الحم���د الله الش���ركاء 
الدوليين واألش���قاء العرب، دعم 
في  والتعليم  التربي���ة  مس���يرة 
فلسطين وتمكينها من التصدي 
لمح���اوالت التهوي���د واإلقص���اء 
"هدفنا  مش���ددا:  اإلس���رائيلية، 
واألس���اس، هو تكريس  األسمى 
ومتوازنة،  محفزة  تعليمية  بيئة 
تش���جع على المب���ادرة واالبتكار 
والريادية، كما على قيم المواطنة 
عن  بعيدا  الديمقراطية،  ومبادئ 

الكراهية والتطرف واالنغالق".
واستطرد رئيس الوزراء: "أردنا 
لهذا العام أيضا أن يكون بحلي 
نواصل  وإضافات جديدة، حيث 
الجدي���دة  المناه���ج  تطوي���ر 

ونراك���م   ،)11-5( للصف���وف 
العم���ل على تطوي���ر المنظومة 
التعليمي���ة برمته���ا، بالتكامل 
بين عناصره���ا ومراحلها، وهي 
التعلي���م العالي والعام ورياض 
األطفال والطفولة المبكرة أيضا، 
وعلى نحو يؤس���س لتعليم آمن 
ونوعي  ب���ل  ومتطور  ومس���تقر 
أيضا. وس���نواصل التوس���ع في 
برنامج رقمن���ة المدارس، ودمج 
والتقن���ي  المهن���ي  التعلي���م 
بالتعليم العام، وتعميم برنامج 
النش���اطات الح���رة الالصفي���ة، 
هذا باإلضاف���ة إلى توفير أبنية 
وخض���راء،  حديث���ة  مدرس���ية 
وتوطين المبادرات اإلبداعية في 
المدارس والمؤسسات التربوية، 
وتعزي���ز وتوس���يع المبدعي���ن 
ف���ي األداء التعليم���ي من خالل 
صندوق اإلنجاز والتميز، وجائزة 
الرئيس محمود عباس لالبتكار".

واس���تدرك الحمد الل���ه: "وكما 
حم���ل الع���ام الماض���ي المناهج 
الجديدة للصفوف )1-4( أساسي، 
"اإلنجاز"،  العامة  الثانوية  ونظام 
فإننا ماضون في مأسسة التعليم 
وإصالحه والدفع به إلى آفاق رحبة 
ومتط���ورة، وهذا لن يتأتى إال من 
خالل تطوي���ع وتطوير المخرجات 
التعليمي���ة ليس فق���ط لمواكبة 
ركاب التق���دم ب���ل واالحتياجات 
الوطنية والمجتمعية المتجددة، 
ورغبات وميول الطلبة، والتصدي 

للبطالة".
ب���دوره، أكد صي���دم أن الوزارة 
الخط���ط  ف���ي تنفي���ذ  ماضي���ة 

والبرام���ج الكفيلة بإحداث تحول 
التعليم وأنها  نوعي في مج���ال 
التعلي���م في  دع���م  س���تواصل 
القدس والخليل وغزة وفي كافة 
 
ً
المناطق المس���تهدفة، مستندة

في ذلك إلى اإلس���ناد الكبير من 
مؤسس���تي الرئاس���ة والحكومة، 
مش���يدًا بش���كل خاص بما يوليه 
ورئيس  عب���اس  محمود  الرئيس 
الوزراء رامي الحمد الله من عناية 
واهتمام كبيرين لقضايا التعليم 

وتطويره ورعاية المعلمين.
وحّي���ا صيدم األس���رة التربوية 
 في الي���وم األول من العام 

ً
قاطبة

الدراس���ي الجديد، مثمنًا جهود 
الشركاء والداعمين والمساندين، 
المناه���ج  إنج���از  أن  معتب���رًا 
الدراس���ية الجديدة للصفوف 5- 
11 وتطوير نظام الثانوية العامة 
"اإلنجاز"، واالستمرار في توسيع 
نط���اق برنام���ج رقمن���ة التعليم 
وغي���ر ذلك من الخطط والخطوات 
التطويري���ة؛ إنم���ا يجس���د روح 
اإلصرار لتطوير التعليم بش���كل 

شمولي.
الممارسات  صيدم  واستنكر 
االح���ت���الل���ي���ة واالن���ت���ه���اك���ات 
والتي  التعليم  بحق  المتواصلة 
ك��ان آخ��ره��ا ه��دم م��درس��ة جب 
الذيب شرق بيت لحم، داعيًا إلى 
مؤكدًا  االنتهاكات،  ه��ذه  لجم 
فضح  على  ستعمل  ال���وزارة  أن 
وسياساته  االحتالل  ممارسات 

العنصرية بكافة السبل
وش���مل الخط الثاني من جولة 
إط���الق العام الدراس���ي؛ توجيه 

محافظ���ات – "األي���ام"، "وف���ا": 
توجه، أم���س، قرابة مليون و250 
ألف طالب، إلى نح���و ثالثة آالف 
مدرس���ة حكومية وخاصة وأخرى 
تابع���ة لوكال���ة غوث وتش���غيل 
الالجئين "األونروا"، في محافظات 
ليبدأ  بالضفة وقطاع غزة،  الوطن 
الجديد  الدراس���ي  الع���ام  بذلك 

.2018-2017
وأعل���ن رئيس ال���وزراء د. رامي 
الحم���د الله، صب���اح أمس، إطالق 
مشروع تخضير فلسطين وافتتح 
ف���ي مجمع  "اإلص���رار"  مدرس���ة 
الفرع  وافتتح  الطبي،  فلس���طين 
الجدي���د لجامعة خض���وري برام 

الله.
وراف���ق رئي���س ال���وزراء بتلك 
الفعالي���ات محافظ���ة رام الل���ه 
والبي���رة د. ليل���ى غن���ام، ووزير 
د. صب���ري  والتعلي���م  التربي���ة 
صي���دم، ووزير الحك���م المحلي 
ورئي���س  األع���رج،  حس���ين  د. 
التقني���ة  فلس���طين  جامع���ة 
خض���وري د. م���روان عورتان���ي، 
وعدد من الش���خصيات الرسمية 
التربية  وزارة  واالعتبارية وأسرة 

والتعليم.
وقال الحمد الله بمناسبة إطالق 
العام الدراس���ي: "يلخص برنامج 
هذا  الدراس���ي  الع���ام  افتت���اح 
الع���ام، كل الجه���ود المنضوية 
تح���ت مظل���ة )تطوي���ر وإصالح 
المناهج  وزعنا  فاليوم  التعليم(، 
الجديدة، وافتتحنا الفرع الجديد 
لجامع���ة خضوري ف���ي رام الله، 
واطلقنا مشروع تخضير فلسطين 
بزراعة شجرة في مدرسة فيصل 
الحج���ر  ووضعن���ا  الحس���يني، 
األس���اس وافتتحنا مباٍن جديدة 
ل���وزارة التربية والتعليم العالي، 
كما سنش���ارك بافتتاح مدرس���ة 
اإلص���رار ف���ي مجمع فلس���طين 
الطبي، حيث دأبنا، ضمن الجهود 
التطويرية الواسعة، على افتتاح 
المدارس في قلب المستشفيات 
تأكي���دا  والخاص���ة،  الحكومي���ة 
على حق المرضى في اس���تئناف 
حقه���م  وإعم���ال  دراس���تهم 
المش���روع ف���ي مواصل���ة الحياة 

والتعلم واألمل".
وأضاف الحمد الله: "أنشأنا أربع 
م���دارس للتحدي واإلص���رار، في 
والمطلع  المقاصد  مستش���فيات 
المستشفى  واليوم في  والنجاح، 
البحرين���ي لألطف���ال ف���ي مجمع 
قريبا  ونتطلع  الطبي،  فلس���طين 
إلى افتت���اح م���دارس أخرى في 

صيدم والوفد المرافق له؛ رسالة 
صم���وٍد وتح���ٍد للمحت���ل؛ خالل 
وقفة احتجاجية في مدرسة جب 
الذيب، حيث يسعى هذا المحتل 
جاه���دًا لتدمي���ر مس���يرة العلم 

والتعلم.
كم���ا ش���مل الخ���ط الثاني من 
والوفد  صي���دم  افتتاح  الجول���ة 
المراف���ق له؛ مدرس���ة بنات دوما 
الظاهري���ة  بمدين���ة  الثانوي���ة 
ملي���ون  عل���ى  تزي���د  بتكلف���ة 
ي���ورو وبتموي���ل م���ن المملك���ة 
البلجيكي���ة،، كما تم توزيع كتب 
المناه���ج الدراس���ية الجدي���دة 
والحقائب المدرسية على الطلبة 
في مدرس���ة بنات الش���يخ سعد 
بمديرية القدس، ومدرسة بيرين 
األساس���ية المختلط���ة بمديرية 
شمال الخليل والتي تعاني بفعل 
ممارس���ات االحت���الل العنصرية 
هذا  المس���توطنين،  واعتداءات 
باإلضاف���ة إلط���الق برنامج رقمنة 
الب���رج  التعلي���م ف���ي مدرس���ة 
جنوب  بمديرية  للبنين  الثانوية 

الخليل. 

وش���مل الخط الثالث من الجولة 

تفقد وكيل التربية بصري صالح؛ 

مدرس���تي بدو الكعابنة، ويانون 

بمديريتي  المختلطة،  األساسية 

نابل���س، حيث تم  أريحا وجنوب 

الدراس���ية  المناهج  توزيع كتب 

الجدي���دة والحقائب المدرس���ية 

على الطلبة.

كم���ا التق���ى الوكي���ل بمديري 

المدارس على مس���توى محافظة 

س���ير  على  لالطمئن���ان  نابل���س 

العملية التعليمية في المحافظة.

فيم���ا ش���مل الخ���ط الرابع من 

الجول���ة تفق���د مدرس���تي ذكور 

عزون عتمة - بيت أمين الثانوية 

األساس���ية  الطبي���ب  وعزب���ة 

قلقيلية،  بمديري���ة  المختلط���ة 

حيث ت���م توزيع كت���ب المناهج 

الدراس���ية الجدي���دة والحقائب 

المدرسية على الطلبة.

وش���مل الخ���ط الخام���س م���ن 

الجولة تفقد مدرس���تي طولكرم 

الصناعي���ة وجب���ارة األساس���ية 

طولكرم،  بمديري���ة  المختلط���ة 

فيما ش���مل الخط الس���ادس من 

الجولة تفقد مدارس قرية بدرس 

بمديرية رام الله والبيرة.

"الخارجية" تطالب 
بالضغط على االحتالل 
لوقف إجراءاته القمعية

رام الله - "األي���ام": أدانت وزارة 
الخارجي���ة والمغتربي���ن، أم���س، 
مواصلة سلطات االحتالل عمليات 
ه���دم المن���ازل والمراكز الصحية 
االقتصادية  والمرافق  والمنشآت 
ه���دم  وكذل���ك  الفلس���طينية، 

المدارس ورياض األطفال.
لها:  بي���ان  ال���وزارة، في  وقالت 
الدراس���ي،  الع���ام  بداي���ة  م���ع 
إجراءاتها  االحتالل  قوات  تواصل 
القمعية، وتدابيرها االستعمارية 
الهادف���ة ال���ى ض���رب العملي���ة 
التعليمية في فلس���طين وبشكل 
"ج"،  المصنفة  المناطق  خاص في 
حيث استولت على بيوت متنقلة، 
تعود لمدرس���ة جب الذيب شرق 
كصفوف  تس���تخدم  لح���م،  بيت 
الترخيص.  عدم  بحجة  مدرس���ية 
وكانت هدمت روضة لألطفال في 
والمقدمة  بالعيزري���ة،  البابا  جبل 
م���ن االتح���اد األوروب���ي، تضم ما 
يق���ارب 25 طفاًل مم���ن لم تتجاوز 
بنفس  أعوام،  الخمس���ة  أعمارهم 
الذريعة الواهية التي يلجأ اليها 
االحتالل لتبرير حربه الشاملة على 
الوجود الفلس���طيني في المناطق 

"ج".
انته���اكات االحتالل  أن  وأكدت 
وإجراءات���ه االس���تعمارية "ض���د 
بلغت  وممتلكاته  وأرضه  ش���عبنا 
ح���دًا ال يط���اق وال يحتمل، خاصة 
أنه���ا تندرج في اط���ار مخططاته 
ال���ى تكريس  الهادفة  المعلن���ة 
السيطرة اإلس���رائيلية على كامل 
المناطق المصنفة "ج" وتهويدها 
باالستيطان، ومحاربة أي شكل من 
أشكال الوجود الوطني واالنساني 
وبش���كل  عليها،  للفلس���طينيين 
ل���ه القدس  خاص م���ا تتع���رض 
عمليات  م���ن  المحتلة  الش���رقية 
ه���دم وتهويد ومحاوالت أس���رلة 
لجميع نواحي الحياة وفصلها عن 

عمقها الفلسطيني".
وطالب���ت المنظم���ات والهيئات 
المختصة  والدولي���ة  االقليمي���ة 
بس���رعة التح���رك لفض���ح تل���ك 
مسؤولياتها  وتحمل  االنتهاكات، 
االحت���الل  إج���راءات  لج���م  ف���ي 
ف���ي  التوس���عية  االس���تعمارية 
وتوفي���ر  الفلس���طينية،  األرض 
الحماية للش���عب الفلسطيني من 

بطش االحتالل وجبروته.

افتتاح العام الدراسي بمحافظتي جنين 
وطوباس  من المناطق المستهدفة باالستيطان

كتب محمد بالص:

اخت����ارت مديري����ات التربية والتعلي����م ف����ي محافظتي جنين 
وطوباس واألغوار الش����مالية وقباطية، أمس، مدارس في تجمعات 
س����كانية مس����تهدفة باالس����تيطان وتئن تحت وطأة االعتداءات 
اإلسرائيلية المتكررة، وتضررت من جدار الفصل العنصري، إلطالق 

العام الدراسي الجديد.
ففي طوباس، أطلق القائم بأعمال المحافظ، أحمد األسعد، العام 
الدراس����ي في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، من مدرس����ة 
عاط����وف الثانوية المختلطة في األغ����وار والتي تقع في قرية تئن 
تحت وطأة التدريبات العس����كرية التي ينفذه����ا جيش االحتالل 

معظم العام، وتسببت باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.
وج����رى إطالق العام الدراس����ي ف����ي تلك القري����ة، بحضور مدير 
التربية والتعليم، س����ائد قبها، وأمين س����ر حركة فتح في اإلقليم، 
محم����ود صوافط����ة، ومدير جامعة الق����دس المفتوح����ة، الدكتور 
س����هيل أبو ميال����ة، ومدير جه����از المخابرات، العقي����د محمد عبد 
ربه، ومدير العمليات المش����تركة، المقدم سعد بني ذيب، ومدير 
الش����ؤون المدنية، أيمن صوافطة، ورئي����س مجلس قروي عاطوف، 
أحمد بش����ارات، وممثلين عن بلدية طمون واألجهزة األمنية وأسرة 

التربية والتعليم.
واش����ار األس����عد إلى الجهود الكبيرة الملقاة على عاتق أس����رة 
التربية والتعليم في تنش����ئة األجيال تنش����ئة وطنية س����ليمة، 

باعتبارها تشكل ركيزة أساسية في تربية الطلبة.
وأش����اد، بقري����ة عاط����وف الصامدة والت����ي أكد أنه����ا تتعرض 
النتهاكات إس����رائيلية مس����تمرة بحق أهلها ومزارعيها وطلبتها 
الذين يلتحقون بمدرستهم وسط هذه اإلجراءات التي تستهدف 

قريتهم بشكل مستمر.
م����ن جهت����ه، ذكر مدي����ر التربي����ة والتعلي����م، أن ع����دد الطلبة 
الملتحقي����ن بالمدارس لهذا العام في المديري����ة بلغ 14696 طالبا 

وطالبة موزعين على 44 مدرسة في كافة مواقع المحافظة.
أما بشارات، فقدم شرحا حول االعتداءات التي تتعرض لها قرية 
عاط����وف من قبل جي����ش االحتالل، واآلثار الخطي����رة التي تتركها 
التدريبات العسكرية التي يجريها بالذخيرة الحية، وتشكل خطرا 

جسيما يالحق المواطنين بمن فيهم طلبة المدارس.
وف����ي جنين، أطلقت مديرية التربية والتعليم، العام الدراس����ي 
الجديد من مدرس����ة ذك����ور الجلمة الثانوية، وذل����ك بحضور مدير 
التربي����ة، طارق عالونة، وعدد من رؤس����اء األقس����ام، باإلضافة إلى 

رئيس وأعضاء المجلس القروي، ومدير ومعلمي المدرسة.
وبع���د إطالق الفعاليات الصباحية، بارك مدي���ر التربية والتعليم، 
للطلبة والمعلمين واألسرة التربوية بدء العام الدراسي الجديد حيث 
توجه 44015 طالبا وطالبة لمقاعد الدراس���ة موزعين على 152 مدرسة 
حكومية و17 مدرسة خاصة. وأشار عالونة، إلى أنه تم اختيار مدرسة 
ذك���ور الجلم���ة الثانوية إلطالق العام الدراس���ي، نظ���را لخصوصية 
ه���ذه المنطقة وقربها من معبر "الجلم���ة" الحدودي، وتعرض البلدة 

ومدارسها للعديد من االنتهاكات اإلسرائيلية خالل العام.
وأع����رب، عن اعت����زاز مديري����ة التربية ببل����دة الجلم����ة وأهلها 
لصمودهم وتحديه����م للحاجز الحدودي ودع����م المجلس البلدي 

والمجتمع المحلي للمدارس وشغفهم بالتعليم.
بدوره، رحب أشاد رئيس المجلس القروي، محمد يحيى أبو فرحة، 
بال����دور الكبير والجهود العظيمة التي تق����وم بها وزارة ومديرية 
التربية والتعليم في س����بيل دعم العل����م والطلبة والمدارس على 
مس����توى الوطن، ش����اكرا لهم اختياره����م للجلمة إلط����الق العام 

الدراسي الجديد.
وقدم رئيس وأعضاء المجلس القروي، ش����رحا حول واقع القرية 
التي التهم جدار الفصل العنصري مساحات واسعة من أراضيها.

أما مدير المدرس����ة، جمال محسن، فش����كر مديرية التربية على 
اختيارها المدرسة كنقطة انطالق للعام الدراسي الجديد، مشيدا 
باإلنجازات التي حققتها المدرسة خالل العام الدراسي الماضي ال 

سيما نسب النجاح الكاملة في الثانوية العامة "اإلنجاز".
وزار مدير التربية والوفد التربوي، مدرستي بنات مسقط الجلمة 
األساس����ية المختلطة وبنات الجلمة الثانوية لالطمئنان على وضع 

الطلبة في اليوم األول للعام الدراسي.
وفي قباطية، افتتح مدير التربية والتعليم، محمد زكارنة، العام 
الدراس����ي الجديد في مدارس رابا، بحض����ور نائبيه فواز عبد الحي، 

ومازن جرار، وعدد من رؤساء أقسام المديرية.
وهنأ مدير التربية الطلب����ة والمعلمين وأولياء األمور ببدء العام 

الدراسي الجديد.
وأفاد رئيس قس����م التعليم العام في المديري����ة، عبد اللطيف 
عثامنة، أنه بل����غ عدد طلبة مدارس المديري����ة لهذا العام 30514 
طالبا وطالبة في المراحل الدراس����ية كافة، وبلغ عدد المعلمين في 
المديري����ة 1848 معلم����ا ومعلمة للمباحث كاف����ة. موزعين على 91 
مدرسة أكاديمية، ومدرسة صناعية واحدة، وتسع مدارس خاصة.

وذكر أنه تم افتتاح مدرس����ة أساسية جديدة في بلدة جبع هذا 
العام، لتضم الصفوف التسعة األساسية األولى.

"الصحة" تفتتح مركز خدمات للجمهور 
وتطلق نظامًا إلكترونيًا للتحويالت

رام الل���ه - "األي���ام": افتتح���ت وزارة الصحة، أم���س، مركز خدمة 
الجمهور، وأطلقت نظام التحويل اإللكتروني في وحدة شراء الخدمة 
بمبنى الوزارة في رام الله، في إطار جهودها لتحسين جودة الخدمة 

المقدمة للمرضى الذين يحتاجون إلى تحويالت طبية.
وقال وزير الصحة جواد عواد، إن افتتاح مركز خدمة الجمهور 
ف���ي دائرة ش���راء الخدمة سيس���هل على المواطني���ن الوصول 
للمعلوم���ات الخاصة بتحويلته الطبية، مش���يرًا إل���ى أن الوزارة 
تسعى للوصول الى أفضل الطرق للحصول على الخدمات الطبية 

دون أي إعاقة أو تقصير.
وأوض���ح أن "الصح���ة" طورت صفح���ة على االنترن���ت مرتبطة 
بالنظ���ام االلكتروني للتحوي���الت، بحيث يتمك���ن المراجع من 
الحص���ول على معلومات تتعلق بطل���ب التحويل الخاص به، كما 
يستطيع عمل تقييم لنوعية الخدمة المقدمة له وتقديمها من 

خالل الصفحة لمتابعتها من قبل مسؤولي التحويالت.
وبّين أن اإلطالق الرسمي للنظام اإللكتروني الجديد للتحويالت 
يأتي كخطوة مهمة في تتبع وإدارة تحويالت المرضى بش���كل 

أفضل، وأنه س���يتم استخدام هذا النظام على جميع مستويات 
التحويل، بدءًا من المستش���فيات الحكومي���ة وانتهاء بمزودي 

الخدمات.
من جهته، أشاد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إنترهلث 
إنترناش���ونال"، بالتط���ورات في خدم���ة الجمهور، مش���يرا إلى 
مواءمتها مع رؤية "إنترهلث" لتحسين أداء العاملين الصحيين 

في جميع أنحاء العالم، وتعزيز النظم التي يعملون فيها.
بدوره���ا، قال���ت مديرة الوكال���ة األميركية للتع���اون الدولي، 
مونيكا أولسون: "بناء على افتتاح مركز خدمة الجمهور والنظام 
اإللكترون���ي الذي ش���اركنا فيه الي���وم، من الواض���ح أن جهود 
وحدة ش���راء الخدم���ة، ووزارة الصحة، ومش���روع تنمية قدرات 
النظام الصحي الفلس���طيني س���يعود بالفائ���دة على المرضى 
الفلس���طينيين ونظام الرعاي���ة الصحية ككل". وط���ورت وزارة 
الصح���ة أربعة مراك���ز لخدمة الجمهور في كل من وحدة ش���راء 
الخدم���ة التابعة لوزارة الصحة، ومستش���فى الخليل الحكومي، 

ومستشفى جنين الحكومي، ومجمع فلسطين الطبي برام الله.

"النيابة" و"القدس المفتوحة" توقعان 
اتفاقية لتطوير البيئة القانونية والتعليمية

والس����ماح لطلبة الجامع����ة بالتدريب 
في  التخصصات  لبع����ض  الميدان����ي 
مراف����ق النياب����ة، الت����ي تمكنهم من 
اكتس����اب الخبرة الميدانية المناسبة 

لتخصصاتهم.
واس����تعرض عم����رو آخ����ر التطورات 
المفتوحة"، مشيدا بدور  "القدس  في 
النيابة في حفظ األم����ان المجتمعي، 
واس����تعرض تاريخ الجامعة ونشأتها، 
الفت����ا إلى فلس����فة التعلي����م المدمج 
المبني����ة  الجامع����ة  ف����ي  المتبع����ة 
عل����ى الجمع بي����ن أس����اليب التعليم 
ولفت  المفتوح،  والتعليم  اإللكتروني 
اإللكتروني  التعلي����م  وس����ائط  إل����ى 
المتط����ورة في الجامع����ة التي تكللت 
بإط����الق فضائية الق����دس التعليمية 
التي تمكن الطلب����ة من الحصول على 

"ك����ود" خاص يمكنهم من مش����اهدة 
المحاضرات عبر هواتفهم الخلوية.

وأش����ار إلى أن الجامعة باتت تشكل 
القبلة األولى في فلس����طين للش����باب 
تعليمه����م  إكم����ال  ف����ي  الراغبي����ن 
الجامعي نظرا لج����ودة التعليم فيها 
من ناحية، وانخفاض كلفته من ناحية 
ثانية، كما أنه����ا تمكنهم من الجمع 
بين العمل والدراس����ة، مستعرضا آخر 
الت����ي حققتها، خاصة في  اإلنجازات 

المجالين اإلداري والبحثي.
م����ن جهته، ق����ال ب����راك إن النيابة 
مهتم����ة بإقام����ة ش����راكات م����ع عدة 
المصلحة  تحقيق  بهدف  مؤسس����ات 
المجتمعية، معبرًا عن اعتزازه بجامعة 
الق����دس المفتوحة الت����ي وصلت إلى 

درجة متميزة من التقدم واالزدهار.

رام الل����ه - "األي����ام": وق����ع النائ����ب 
العام، أحم����د براك، ورئي����س جامعة 
المفتوحة يون����س عمرو، في  القدس 
مق����ر رئاس����ة الجامعة ف����ي رام الله، 
أمس، مذكرة تفاهم مش����ترك لتعزيز 
البيئة  لتطوير  الجانبين  بين  التعاون 

القانونية والتعليمية.
وتركز مذكرة التفاهم على معايير 
الجودة في التعلي����م والبحث العلمي 
لتأهي����ل  المجتمعي����ة،  والمش����اركة 
الكوادر القادرة على تلبية احتياجات 
قطاع العدالة المختلفة وبناء القدرات 

وروح النقد.
وتأت����ي المذك����رة للمس����اهمة في 
ترس����يخ أواصر التعاون والعالقة بين 
الجامع����ة والنياب����ة، لتقديم خدمات 
تهدف إلى تطوي����ر البيئة القانونية 
والتعليمي����ة، تقديرا لم����ا يملكه كل 
طرف من الخبرة واإلمكانيات المناسبة 

لتحقيق هذه األهداف.
وتلت����زم الجامعة بموج����ب المذكرة 
بتزوي����د طلبتها في التخصصات ذات 
العالق����ة بالمه����ارات والمع����ارف في 
مج����ال نيابة األحداث وأم����ن وحماية 
األس����رة وحقوق اإلنسان والتشريعات 
للقاصرين  واالجتماعي����ة  القانوني����ة 
ولذوي االحتياجات الخاصة، والتعرف 
عن قرب عل����ى الخدمات التي تقدمها 

النيابة العامة للمواطنين.
وتن����ص عل����ى تعزيز التع����اون في 
مجال النشر والتحكيم العلمي وإعداد 
وفي  العلمية،  والدراس����ات  البح����وث 
مج����ال بناء الق����درات ورف����ع الكفاءة 
ألعض����اء النياب����ة، م����ن خ����الل توفير 
االحتياجات التدريبية لهم في مجال 
تكنولوجي����ا المعلوم����ات واالتصاالت 
اعتمادا  اإلدارية،  المه����ارات  وتطوير 
على المنهجيات والوس����ائل الحديثة 

بمعايير معتمدة دوليا.
المذكرة  بموج����ب  الطرفان  وأب����دى 
وتب����ادل  التع����اون  ف����ي  رغبتيهم����ا 
الخبرات في المواضيع المشتركة التي 
يهتمان بها، من خالل عقد المؤتمرات 
العام����ة،  والمحاض����رات  العلمي����ة، 

تلميذات يحملن المنهاج الجديد خالل افتتاح العام الدراسي.


