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دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية

 للعمل لدى مجلس القضاء االعلى
يعلن مجلس القضاء االعلى وبالتنس���يق مع دي���وان الموظفين العام عن موعد مقابلة 

ش���فهية للمتقدمين لش���غل وظيفة ) مهندس/ة ميكانيك/ة(، الخاص باالعالن رقم 

.)2017/31(

 وذلك حس���ب الموعد والكش���ف المش���ار إليه أدناه: ) األسماء منش���ورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم الثالثاء الموافق 2017/12/05، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

مهن���دس/ة ميكانيك/ة ، يبدأ باس���م  درويش عزام اس���عد درويش  وينتهي . 1

باسم مروان زياد زيدان مشعطي  حسب الكشف رقم )1(، في الساعة التاسعة 

صباحا. 

علما أن المقابالت الش���فهية س���يتم عقدها في مجلس القضاء االعلى/ البالوع/مجمع 

المحاكم -رام الله.

لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زيارة البوابة االلكترونية 

لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل استخدام تطبيق الهاتف 

المحمول “وظيفتي”

مجلس القضاء االعلى

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد

 مقابلة شفهية للعمل لدى وزارة العمل 
تعلن وزارة العمل وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن موعد مقابلة ش���فهية 

للمتقدمين لش���غل وظيف���ة )مس���اعد/ة اداري/ة(«على بند االعاق���ة« الخاص باالعالن 

رقم)2017/56(. 

وذلك حس���ب الموعد والكش���ف المش���ار إليه أدناه: ) األسماء منش���ورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االحد الموافق 2017/12/03، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

مس���اعد/ة اداري/ة، يبدأ باس���م  دنيا ابراهيم محمد بدحه  وينتهي باسم فاتن . 1

مصطفى أحمد مجادلي حس���ب الكش���ف رقم )1(. تبدأ المقابلة الشفهية في 

تمام الساعة التاسعة صباحا في مقر وزارة العمل/بجانب المقاطعة-رام الله

لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زيارة البوابة االلكترونية 

لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل استخدام تطبيق الهاتف 

المحمول “وظيفتي”.

وزارة العمل

بيع صيدلية
إلى من يهمه األمر

أنا الموقعة اس���مي أدناه شدى أحمد مصطفى مفرح 
من صوريف هوية رقم 901060566 وبصفتي المالك 
حصة قدرها %5 ف���ي صيدلية فرح الواقعة في بيت 
أمر مش���تغل مرخص رقم 410756068 بموجب هذا 
اإلعالن بأنني قد بعت كامل هذه الحصة إلى الس���يد 
جم���ال عبد الل���ه أمين عوض من بيت أم���ر هوية رقم 

.410756068
وعليه أوقع

قلقيلية: صيدم يضع الحجر األساس لمدرسة 
ذكور جينصافوط ويتفقد عدة مؤسسات 

رام الل���ه - "األي���ام": وضع وزير التربي���ة والتعليم العالي 
صبري صيدم، ومحاف���ظ قلقيلية، رافع رواجبة، أمس، الحجر 
األساس لمدرسة ذكور جينصافوط الثانوية في المحافظة، 
بتمويل من وزارة "المالية والتخطيط" بلغ 1.25 مليون دوالر.

وش���ارك ف���ي الفعالية رئي���س هيئة مقاوم���ة الجدار 
واالس���تيطان وليد عس���اف، والوكيل المس���اعد للشؤون 
اإلداري���ة والمالية واألبنية واللوازم ف���واز مجاهد، ومدير 
عام األبنية فخري الصفدي، وأمين سر حركة "فتح" � إقليم 
قلقيلية محم���ود ولويل، وقائد منطق���ة قلقيلية العميد 
ركن مهدي سرداح، وقائد شرطة قلقيلية العقيد حقوقي 
موسى يدك، ومديرة تربية قلقيلية نائلة فحماوي عودة، 
ورئيس مجلس قروي جينصافوط طارق بش���ير، وفعاليات 

ومؤسسات القرية والمنطقة واألسرة التربوية.
وقال صيدم: إن وضع الحجر األس���اس لمدرس���ة جديدة 
في قرية جينصافوط يجّسد معنى االهتمام بالتعليم في 
فلسطين وتطويره، وضمان بيئة تعليمية صحية وجاذبة 
للطلبة، مبينًا أن المدرس���ة الجديدة ستواجه االستيطان 
الجاثم فوق أراض���ي القرية بالعلم والمعرفة والتش���بث 
باألرض، وتبرهن على رغبة الش���عب الفلسطيني بالحرية 

واالنعتاق وبناء دولته المستقلة.
وتمنى صي���دم ألهال���ي القرية والمنطقة أن تس���هم 
المدرسة في رفد الجيل الشاب بالقيم الوطنية والتربوية 
وتعزي���ز روح اإلبداع والتميز لديهم وتمس���كهم بالعلم 
والمعرفة، مؤكدًا رؤية الوزارة بتعزيز صمود أبناء الشعب 
الفلس���طيني على أرضه���م، وتوفير التعلي���م في أرجاء 

الوطن كافة، رغمًا عن االحتالل وإجراءاته التعسفية.
من جهته، ش���ّدد رواجبة على ضرورة االهتمام والعمل 
للنهوض بواقع التجمعات في محافظة قلقيلية، وتميزها 
إيجابيًا بما يتناس���ب وحجم المعان���اة التي تخوضها مع 
االحت���الل ومس���توطنيه، وقال: إن المحافظ���ة تعاني من 
سياسات االحتالل االس���تيطانية وانتهاكاته المتواصلة 
بحق المواطنين، مثمنًا تخصيص وزير التربية والحكومة 
الموازنة لبناء مدرس���ة ذكور جينصافوط، وأش���اد بجهود 
أس���رة التربية في س���بيل تنش���ئة جيل قوي وقادر على 
تحمل مسؤولياته، وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة 

وعاصمتها القدس.
بدوره، شكر بشير، باس���م أهالي القرية، وزارة التربية؛ 
عل���ى دعم بناء هذه المدرس���ة، مؤك���دًا اهتمام المجلس 
ومتابعته لتحسين البنية التحتية في القرية والمساهمة 
بدعم القط���اع التعليمي ومتابعة قضاي���اه، أما فحماوي 
فأش���ارت إلى أن وضع الحجر األس���اس لبناء مدرسة ذكور 

جينصافوط الثانوية يأتي ضمن رؤية الوزارة التطويرية.
وزار صي���دم والوف���د المراف���ق مدرس���ة جينصاف���وط 
األساس���ية للبني���ن، حيث ت���م االطالع على نش���اطاتها 
وفعالياته���ا وتفق���د مرافقه���ا، والتق���ى بكادرها، كما 
افتتح مختبر التكنولوجيا في مدرس���ة بنات جينصافوط 
الثانوي���ة، حيث التق���ى مدي���رة المدرس���ة ومعلماتها 
وطالباتها؛ مؤكدًا أن افتتاح هذه المختبر يترجم مساعي 
ال���وزارة الرامية إلى توظي���ف التكنولوجيا في المنظومة 
التعليمية واالستفادة من التطورات الرقمية الراهنة بما 

ينعكس إيجابًا على التعليم وتحسين مخرجاته.
وتفق���د صي���دم موق���ع األرض التي سيش���يد فوقها 
المدرسة الصناعية في محافظة قلقيلية، مبينًا أن الوزارة 
لن تدخ���ر جهدًا في دعم هذا المش���روع، واإلس���راع في 

التحضيرات لوضع الحجر األساس لهذه المدرسة.
وجّدد تأكيده حرص الوزارة واهتمامها بقطاع التعليم 
المهني والتقني وتوجي���ه الطلبة نحو التخصصات التي 
تنسجم مع بيئة سوق العمل المحلية والعالمية، مشددًا 
على ضرورة توفير كاف���ة اإلمكانات التي تضمن التركيز 

على هذا القطاع اإلستراتيجي.
كما كّرم صيدم مجلس أولياء األمور الموحد في المحافظة 
على جهوده في دعم وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز 

الشراكة بين وزارة التربية والمجتمع المحلي.
ولتأكي���د دع���م وتعزي���ز المناط���ق المه���ددة بفعل 
االس���تيطان؛ زار صيدم قرية عزب���ة الطبيب التي تعاني 
من سياس���ات االحتالل، وتفقد إحدى مدارس���ها، مؤكدًا 
دعم هذه القرية لما تعانيه بفعل االحتالل واالستيطان، 

وتوفير احتياجاتها لتعزيز صمود المواطنين.
وتفقد الوفد جمعية ومدرس���ة األمل للصم والبكم في 
قلقيلية، واجتم���ع مع مديرها العام ولي���د نزال، وأعضاء 
الهيئ���ة اإلدارية، واطلع على واقع الخدمات التي تقدمها 
الجمعية لفئة الصم والبكم على مس���توى الوطن، وخطط 
المدرس���ة التطويرية لبناء مدرسة الصم والبكم الشاملة 
والتي تضم صفوفًا لغاية الثانوية العامة، هي األولى من 

نوعها في فلسطين.
ولفت صيدم إلى الحرص الذي توليه الوزارة في س���بيل 
دعم ذوي اإلعاقة والمؤسسات التي تقدم خدمات نوعية 
لهم، ش���اكرًا الجمعية وطواقمها على الرس���الة التربوية 
الس���امية الت���ي تؤديها وعديد الخدم���ات التي تقدمها 

للطلبة واألطفال الذين يحتاجون إلى الدعم والرعاية.
واختتم صيدم جولته بلقاء أهالي وفعاليات ومؤسسات 

بلدة جينصافوط والقرى المجاورة.

وضع الحجر األساس لمدرسة ذكور جينصافوط. 

طولكرم: افتتاح جدارية فلسطين 
في مدرسة ذكور فرعون األساسية

أزاح محافظ  "األي���ام":   - طولك���رم 
طولك���رم، عص���ام أب���و بك���ر، أمس، 
الس���تار عن جدارية فلس���طين التي 
تض���م خارطة فلس���طين التاريخية، 
ورسمت باأللوان الطبيعية على جدار 
مدرس���ة ذك���ور فرعون األساس���ية، 
جن���وب طولك���رم، وذل���ك بحض���ور 
مديرة التربية س���الم الطاهر، وعدد 
من مدراء الم���دارس، ورئيس مجلس 
قروي فرعون طارق س���المة، وأعضاء 
المؤسس���ات  وممثل���ي  المجل���س، 

والفعاليات في البلدة.
وأك���د أب���و بك���ر أهمي���ة التعليم 
مديرية  تبذله���ا  الت���ي  والجه���ود 
والهيئ���ات  والم���دارس  التربي���ة 

التدريس���ية للمضي قدمًا بالمسيرة 
التعليمية لبناء جيل قوي، مش���ددًا 
على االس���تثمار بالعل���م والتعليم، 
الذي يعد أهم رأس���مال لدى الشعب 

الفلسطيني في كل مكان.
من جهتها، ثمن���ت الطاهر كل ما 
يبذل���ه المحافظ في دعم المس���يرة 
التعليمية على مس���توى المحافظة، 
مش���يرة إل���ى مجموع���ة األنش���طة 
والفعاليات التي تقوم بها المدارس 
في إطار مش���اركة الطلبة وإشراكهم 
في النشاطات الالمنهجية للمدارس 

والتربية والتعليم.
ب���دوره، أش���اد مدي���ر المدرس���ة 
المحافظ  باهتم���ام  صب���اح،  مال���ك 

المستمر بدعم المسيرة التعليمية، 
مس���تعرضًا األنش���طة والفعالي���ات 
التي تقوم عليها المدرسة، في إطار 

تعليمي وتثقيفي للطلبة.
ولفت إلى أن إزاحة الستار عن هذه 
الجداري���ة تأتي "في هذا اليوم الذي 
يصادف ذكرى تقس���يم فلس���طين، 
والقرى  بالم���دن  الطلب���ة  لتعري���ف 
تحت  وقع���ت  الت���ي  الفلس���طينية 
االحت���الل عام���ي 1948، و1967، وزرع 

الحس الوطني لديهم".
وأوض���ح صباح أن فك���رة الجدارية 
تبلورت في تش���رن الثاني من العام 
الماض���ي، واس���تغرق العم���ل به���ا 
أسبوعين، وتم رسم خارطة فلسطين 
على طول الجدار بمساحة 12.30 متر 
ف���ي 9.30 متر، كما ش���ملت رس���ومًا 
لعدد من المعالم األثرية والس���ياحة 

في فلسطين.

»التربية«: الحوار المخرج الوحيد ألزمة الجامعات
رام الله - "األيام": أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن الحوار هو المخرج 

الوحيد لما تشهده الجامعات حاليًا من تباين الرؤى والمواقف.
وطالب���ت الوزارة ف���ي بيان أصدرته ام���س جميع األطراف باالحت���كام الجاد 
للنقاش المسؤول وفق القانون وبما ال يؤثر على المسيرة التعليمية خاصة في 

أوج الهجمة اإلسرائيلية المتصاعدة على التعليم.

رام الله: بحث احتياجات 
الطلبة المصابين بـ »الثالسيميا«

رام الل���ه - "األي���ام": بحث وزير التربي���ة والتعليم العالي صبري صي���دم، مع وفد من 
جمعية أصدقاء مرضى "الثالس���يميا"، برئاس���ة بشار الكرمي، س���بل تلبية احتياجات 

المرضى الطلبة، عبر توفير فرص عمل لهم بعد تخرجهم من الجامعات.
وأكد صيدم اس���تعداد الوزارة لخدمة أهداف الجمعية، خاصة فيما يتقاطع ومصلحة 

الطلبة، مثمنًا دور الجمعية ونشاطاتها واهتمامها بمرضى الثالسيميا.
والتقى صيدم عائلة األسير المقدسي المحكوم بالمؤبد رجب الطحان، الذي فقد نجله 
مجد بعد صراع مع مرض عضال، حيث أش���اد بصمود العائلة، وأكد أنَّ الوزارة س���تبقى 

 للمخلصين والمناضلين في سبيل الحرية والكرامة.
ً
وفية

ولف���ت إلى تأثر األس���رة التربوية بعد أن تابعت قصة الش���اب مج���د، واللقاء األخير 
الذي جمعه مع والده المعتقل وهو مكبل، في صورة كش���فت عن وجه االحتالل البش���ع 

وانتهاكه الصارخ لحقوق اإلنسان وحرياته.

رام الله: بحث استعدادات 
»كهرباء القدس« لفصل الشتاء

رام الل���ه - "األي���ام": بحثت محاف���ظ رام الله والبيرة ليلى غنام، مع مدير فرع ش���ركة 
كهرباء محافظة القدس في رام الله والبيرة محمد زيدان، أمس، اس���تعدادات الش���ركة 
لتلبية احتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية خالل فصل الشتاء، إضافة إلى عدد 
من القضايا التي تهم المواطن في مجال الكهرباء، وتداعيات اس���تمرار ظاهرة س���رقة 
التيار الكهربائي وآثارها السلبية على حياة األفراد والمؤسسات والمجتمع بشكل عام.

جاء ذلك خالل زيارتها مقر فرع كهرباء القدس في اإلرسال برام الله، بحضور مساعد 
المحافظ وليد حمدان، وعدد من رؤساء األقسام في الشركة.

وأشادت غنام بشركة كهرباء محافظة القدس وإدارتها العامة وكافة العاملين فيها، 
وجهوده���م المتواصلة في العمل على توفير احتياج���ات المواطنين من خدمة التيار 
الكهربائي في مختلف مناطق امتياز الش���ركة بش���كل عام ومحافظ���ة رام الله والبيرة 
بشكل خاص، إضافة إلى مشاريع التطوير التي تنفذها الشركة لتعزيز شبكة الكهرباء 
لخدم���ة المواطني���ن. وعبرت ع���ن فخرها واعتزازها بش���ركة كهرب���اء محافظة القدس 
وطواقمها كمؤسس���ة وطنية موجودة في مدينة القدس ومناطق االمتياز، مشددة على 

ضرورة دعم صمودها ووجودها بالقدس.
من جهته، ثّمن زيدان باسمه وباسم مجلس اإلدارة وإدارة الشركة زيارة المحافظ لمقر 
الشركة، التي تحمل معاني ودالالت كبيرة، مثنيًا على التعاون المشترك بين المحافظة 
وش���ركة كهرباء القدس وما تقدمه المحافظة من تسهيالت للشركة وطواقمها لخدمة 
الوطن والمواطن. وأكد زيدان أن طواقم الش���ركة تواصل عملها ليل نهار لتأمين التيار 
الكهربائي للمواطنين في محافظة رام الله والبيرة، وأن الش���ركة على أتم االس���تعداد 
لمواجه���ة األعطال الفنية والضغط المتزايد على الش���بكات خالل فصل الش���تاء، رغم 

النقص في الطاقة ونقاط الربط الكهربائية المتوفرة للشركة.

»القدس المفتوحة« عضوًا بمجلس 
إدارة المنظمة الدولية للفضاء الرقمي

رام الل����ه - "األيام": انتخبت الهيئة العامة للمنظمة الدولية للفضاء الرقمي المفتوح من 
أجل المتوس����ط، مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة لش����ؤون العالقات الدولية عماد 
الهودلي، عضوًا في مجلس إدارة المنظمة، وذلك خالل اجتماع ُعقد مؤخرًا في حرم جامعة 

الكسليك، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وذك����رت جامعة القدس المفتوحة، في بيان لها، أم����س، أنها تنتخب للمرة الثالثة على 
التوالي في مجلس إدارة المنظمة منذ تأسيسها عام 2011، علمًا أن انتخاب الهودلي عضوًا 
في هذه المؤسسة يأتي استكمااًل لعضوية الجامعة ممثلة برئيس الجامعة يونس عمرو، 
الذي جرى انتخابه بإجماع الناخبين في الدورة األولى عام 2011 في مدينة تولون بفرنسا.

وبينت أن مجلس اإلدارة الجديد، الذي جدد الثقة بفرانس����وا إين رئيس����ًا للمنظمة، ضم 
ممثلين عن جامعات فرنس����ية، وتونس����ية، وجزائرية، ولبنانية، إلى جانب دولة فلسطين 

ممثلة بجامعة القدس المفتوحة.
ظم 

ُ
ل الهودلي جامعة القدس المفتوحة في المؤتمر الدولي الذي ن

ّ
م����ن جهة ثانية، مث

على هامش اجتماع الهيئة العمومية للمنظمة بالش����راكة مع جامعة الكسليك اللبنانية، 
إضافة إلى عقد اجتماع مع المسؤولين في الجامعة المستضيفة ممثلة باألب طالل هاشم 

نائب رئيس الجامعة، لبحث إمكانية إبرام اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين.

»ثقافة« و»تربية« طوباس تختتمان 
سلسلة أنشطة حول اإلبداعات الشبابية

طوب���اس - محمد بالص: اختتمت وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم 
في محافظة طوباس واألغوار الش���مالية، أمس، سلسلة من اللقاءات األدبية تحت عنوان 
"إبداعات شبابية".  ونظمت هذه اللقاءات في مدارس الثغرة األساسية المختلطة، وبنات 
الشهيد ياس���ر عرفات، وبنات طوباس الثانوية، وبنات طوباس األساسية األولى، وبنات 

طمون الثانوية، وحضرتها طالبات من الصف الرابع لغاية الحادي عشر مع معلماتهن.
وقدمت نهى أحمد، من مديرية الثقافة والمنش���طتان قسم أبو لبادة وبيان بشارات، 
جوانب من حياة الش���اعرة  ف���دوى طوقان وطفولتها وعالقتها بأخيها الش���اعر الكبير 
الراح���ل إبراهيم طوقان، وتم عرض فيلم ينظم مقابلة تلفزيونية مع الش���اعرة، إضافة 
إلى عرض فيلم وثائقي عن حياة الراحلة طوقان التي قرأت مجموعة من الطالبات نماذج 
من ش���عرها، وجرى نقاش بينهن. وأكد نائب مدير التربية والتعليم، مهدي حس���ون، 
ورئيس قسم األنشطة، أمجد خضيري، وثناء دراغمة، أهمية تعزيز الدور الفاعل والبناء 
بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم في المحافظة، فيما قرأ الشاعر مشرف بشارات، 

قصيدة شعرية تحمل عنوان "سنديانة فلسطين".
وأوضح مدير الثقافة، عبد السالم عابد، أن هذه األنشطة نظمت في إطار خطة مديرية 
الثقافة للعام الجاري، بهدف تش���جيع اإلبداعات الشبابية، وتعزيز المشاركة الثقافية 
وتعريف الطلبة باألدباء الفلس���طينيين وال سيما الش���اعرة فدوى طوقان التي يحتفي 

الوطن بمئويتها هذا العام. 

عّواد يفتتح عيادتين في شقبا وقبيا 
ويقّرر إنشاء مركز للطوارئ بنعلين

رام الله - "األيام": افتتح وزير الصحة جواد عّواد، مس���اء 
أمس، عيادتين طبيتين في قريتي ش���قبا وقبيا، غرب رام 
الله، بعد إع���ادة تأهيلهما، بدعم م���ن المجتمع المحلي، 
وقرر البدء بإنش���اء مركز للطوارئ ف���ي قرية نعلين، الذي 
س���يخدم أكثر من 100 ألف مواطن في مناطق وقرى غرب 

رام الله.
جاء ذلك خالل جولة ميدانية قام بها عواد لعدد من 
المراكز الصحية في قرى غ����رب رام الله، حيث اطمأن 
على س����ير العم����ل فيه����ا، إضافة إلى توف����ر األدوية 
والفحوص الطبية للمراجعين، واستمع من المواطنين 
إلى مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم في هذه 

العيادات.
وأصدر وزير الصحة خالل الجولة قرارات بتوفير أجهزة 
طبي���ة وزيادة الك���وادر العامل���ة في العيادات، بس���بب 
وقوعه���ا في مناطق نائية ومس���تهدفة، وق���ال: إن هذه 
الجول���ة تأتي لدعم صمود المواطني���ن، وتوفير الخدمات 

الطبية والصحية على أكمل وجه.
وأض���اف: قررن���ا تعيي���ن طبي���ب وفني مختب���ر، وذلك 

لزي���ادة عدد أيام تغطية العيادات في قرى غرب رام الله، 
وتعيين فني أش���عة في عيادة قبيا، وتجهيز وتش���غيل 
عيادة لألس���نان في قرية بيت عور التحتا، وإعادة تأهيل 
الصيدلي���ة في عي���ادة بيت س���يرا، وزيادة ع���دد الكادر 

التمريضي حسب االحتياج.
كما قرر وزير الصحة إنش���اء عيادة طبية في قرية خربثا 
بني حارث، حيث س���يتم بناؤها وتش���غيلها خالل العام 

القادم.
وعقد لقاء موسعًا مع مجلس الخدمات المشترك، ورؤساء 
البلديات والمجالس القروية ف���ي قرى غرب رام الله، ضم 
ممثلي���ن عن أكثر من 22 تجمعًا س���كانيًا غ���رب رام الله، 
واس���تمع إلى مطالبهم واحتياجات قراهم الطبية، واعدًا 

بالعمل على تنفيذ القرارات بالسرعة الممكنة.
من جهتهم، أش���اد أعضاء المجلس البلدي المش���ترك 
لق���رى غرب رام الله بجه���ود وزارة الصحة المتواصلة في 
توفير الخدمات الصحية ألبناء هذه المناطق، معربين عن 
ارتياحهم لالستجابة الس���ريعة من الوزير عواد واتخاذه 

قرارات بشكل فوري.

»النيابة« تبحث مع شركاء دوليين 
آليات التعاون والتنسيق المشترك

رام الله - "األيام": التقى النائب العام المستش���ار أحمد 
براك، في رام الله، أمس، وفدًا من بعثة الشرطة األوروبية، 
ممثاًل برئيس البعثة كاوكو إلتوما، ورئيس قس���م سيادة 
القانون في بعثة الشرطة األوروبية جيوفاني غالزيغانتو، 
وخبير النيابة في مكتب تنس���يق االتحاد األوروبي لدعم 
الشرطة الفلس���طينية أنطونيو باس���تور، بحضور رئيس 

النيابة العامة ياسر حماد.
وبح���ث الجانبان س���بل التع���اون والتنس���يق بينهما، 
والخطط المستقبلية لدعم النيابة العامة، وحاجة النيابة 
الماسة لتقديم التدريبات والخبراء المناسبين لمساعدة 
الدوائ���ر واإلدارات بمهامه���ا، وتم التطرق إلى أنش���طة 
مش���روع بعثة الشرطة األوروبية والمشاريع التي تقدمها 
ف���ي مجال التدريب والدعم اللوجس���تي وبن���اء القدرات، 
والخطة التنفيذية للنيابة العامة للس���نة القادمة، والتي 
تستهدف بشكل أساس النيابات المتخصصة في مكتب 

النائب العام.
كما اجتمع براك بوفد من مش���روع دع���م قطاع العدالة 
"جيس���اب" ممثاًل بمدير المش���روع إمري إدوراديو، ونائب 

مدير المش���روع حس���ين أب���و الهوى، ومستش���ار النيابة 
العامة والقضاء العس���كري للمش���روع إسماعيل نعيرات، 

وبحضور رئيس النيابة العامة ياسر حماد.
وناقش االجتماع احتياجات النيابة العامة وسبل وآليات 
التعاون بين الجانبين، مع تأكيد أهمية استمرار الشراكة 
بين الطرفين في س���بيل دعم قطاع العدالة بش���كل عام 

والنيابة العامة بشكل خاص.
من جهة أخرى، ش���اركت النياب���ة العامة ممثلة برئيس 
نيابة الجرائم الدولية والتعاون الدولي القضائي ياس���ر 
حماد، في ورش���ة عمل حول القانون الدولي اإلنساني في 
مدينة الهاي بهولندا، اس���تمرت لخمسة أيام، وذلك في 
إطار العمل على تعزيز قدراتها في مجال القانون الدولي 

اإلنساني.
وقّدم حماد ورقة عمل ح����ول نيابة الجرائم الدولية 
والتحدي����ات الت����ي تواج����ه عملها، وتضمن����ت زيارة 
لمحكم����ة الجنايات الدولية ومحكم����ة العدل الدولية 
ف����ي الهاي واالط����الع على إج����راءات التقاض����ي أمام 

المحكمتين.

وفد من »التقنيات التربوية« يبحث 
في غزة توحيد الرؤى المشتركة

وتم التباحث حول تكليف منسقي 
المع���رض في كل مديري���ة من أجل 
هذه  لعرض  المس���تقبلي  التنسيق 
ومدارس  مديري���ات  ف���ي  التجرب���ة 
المعرض  فك���رة  إيصال  غزة لضمان 
والبح���ث العلمي لجمي���ع المعنيين، 
إضافة إلى مخاطب���ة مديري التربية 
فيه���ا لتكلي���ف منس���قين عن كل 
مديرية لتعميم التجربة وتس���هياًل 
المس���تقبلية  الميدانية  للزي���ارات 
لفرق المعارض والمس���ابقات للطلبة 

هناك.
الخطي���ب فك���رة  ب���دوره، ع���رض 
المس���ابقات الطالبية ف���ي البرمجة، 
مطلع���ًا المجتمعين على اس���تعداد 
لتنظي���م مس���ابقة  العام���ة  اإلدارة 
برعاي���ة ال���وزارة مس���تهدفة لطلبة 
الجامعات  م���ع  بالتعاون  الم���دارس 
وجه���ات  المحلي���ة  الفلس���طينية 
إقليمية ودولية، إذ س���تكون األولى 

من نوعها.
وكان تطبيق���ات الهاتف المحمول 

الذكية موضع نقاش، إذ اس���تعرض 
الحاج فكرة البدء في إطالق مسابقات 
 Mobile الذكية  التطبيقات  لبرمجة 
Apps، مؤك���دًا أهمية رف���د الطالب 
المع���ارف  بعدي���د  الفلس���طيني 
لم���ا يحتويه  المطلوبة  والمه���ارات 
هذا المجال، بوصفه بوابة المستقبل 

الرقمي القادم.
كم���ا عرض الوف���د تجرب���ة الوزارة 
بمش���روع الرقمنة ال���ذي نفذته في 
عدة مدارس بالضف���ة، والتجهيزات 
للم���دارس كعينة  قّدمته���ا  الت���ي 
أساس���ية مكون���ة من 55 مدرس���ة، 
مؤك���دًا توجه���ات ال���وزارة لتعميم 

التجربة في كافة أرجاء الوطن.
وت���م االتفاق عل���ى أهمية توحيد 
البيان���ات م���ن خ���الل لجن���ة يت���م 
تش���كيلها لالط���الع عل���ى البرام���ج 
واألنظم���ة المعمول به���ا، مع تأكيد 
تطبيق ق���رارات ورؤية ال���وزارة على 
وضع اآلليات والخطط الالزمة لعملية 

التوحيد.

رام الل���ه - "األي���ام": اختت���م وفد 
اإلدارة العام���ة للتقني���ات التربوية 
وتكنولوجي���ا المعلوم���ات في وزارة 
التربي���ة، زيارة لقطاع غ���زة؛ لالطالع 
عل���ى االحتياجات والخط���ط وآليات 
تنفيذه���ا، حي���ث تضمن���ت الزيارة 
سلس���لة من اللق���اءات واالجتماعات 
المستقبلية،  العمل  آليات  ومناقشة 
م���ن  بمجموع���ة  اللق���اء  ت���م  كم���ا 
التربوية  التقنيات  أقس���ام  رؤس���اء 
وتكنولوجي���ا المعلومات ومش���رفي 

الحاسوب.
وض���ّم الوفد مدير ع���ام التقنيات 
المعلومات  وتكنولوجي���ا  التربوي���ة 
طالب الحاج، ورئيس قس���م اإلنترنت 
الوري���دات،  محم���د  والمعلوماتي���ة 
ورئي���س قس���م البرام���ج التعليمية 

محمد الخطيب. 
وأك���د الح���اج، خ���الل االجتماعات 
واللقاءات، أهمية بحث الرؤى واألفكار 
اإللكترون���ي،  بالموق���ع  المتعلق���ة 
وتوحيد المنب���ر اإللكتروني للوزارة، 
متطرقًا لمعارض العلوم والمسابقات 
العلمي���ة التي تنفذها اإلدارة والتي 
كان له���ا ص���دى كبي���ر م���ن حيث 

اإلنجازات والتفوقات.
م وريدات، منس���ق  م���ن جهته، قدَّ
مس���ابقة معرض فلس���طين للعلوم 
والتكنولوجي���ا، عرض���ًا لألفكار التي 
ناف���ذة طلبة فلس���طين نحو  تعتبر 
العالمي���ة، م���ن خالل مع���رض إنتل 
الدولي للعلوم والهندس���ة، وتضمن 
العرض نب���ذة عن المعرض وتاريخه، 
وقوانين���ه، واإلنجازات التي تحققت 
م���ن خالل���ه، واألجن���دة المرتبط���ة 

بالمسابقات العالمية.

برنامج زيارات أسرى جنين 
وطوباس للشهـر المقبل

جنين - "وفا": أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنين، أمس، 
برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس، لشهر كانون األول المقبل.

وأش���ار مكتب "الصليب األحم���ر"، في بيان صحافي، إلى أن زيارة أس���رى 
س���جن الرملة س���تكون في 7 كانون األول، و21 للمعتقلين المرضى، وأسرى 
"هداريم" و"الش���ارون" في 4 كانون االول، وفي 18 للمعتقالت اإلناث، وسجن 
الدام���ون/ كرمل "عتليت" ف���ي 13 كانون األول، وس���جني "جلبوع" 1 )جنين 
وطوباس( و"ش���طة" في 5 كانون األول، و"جلبوع" 2 في 6 كانون األول، وسجن 

بئر السبع في 13 منه.
ولفت مكتب الصليب األحمر إلى أن زيارة "نفحة" ستكون في 6، وسجن 
"رامون" في 13، و"عس����قالن" ف����ي 5، ومجدو المجموعة األولى فس����تكون 
الزي����ارة في 11، وللقاصرين في 25 منه، وف����ي والمجموعة الثانية في 18، 
والنقب المجموعة األولى في 13 كانون األول، والمجموعة الثانية في 17، 
والمجموع����ة الثالثة 27، وعوفر في 3 كان����ون األول، وللقاصرين فقط في 

20 كانون األول. 


