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دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لشراء خدمات غير استشارية 

MOH-GSD/MOFP/2018/22 :بموجب المناقصة العامة رقم
موضوع المناقصة: خدمات النقليات السنوي للعام 2018

الجهة المشترية: وزارة الصحة

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
1. تدع���و مديري���ة اللوازم العامة ف���ي وزارة المالي���ة والتخطيط ولحس���اب وزارة الصحة 
المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رس���ميا ويرغب بالمشاركة في تقديم 

العطاءات بالظرف المختوم.
)الش���يكل( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيه���ا ضريبة القيمة  2. تقدم األس���عار ب�

المضافة.
3. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول 
www.( عل���ى مزيد من المعلومات من خالل الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة
gs.pmof.ps( أو م���ن خالل مديري���ة اللوازم العامة/ وزارة المالي���ة خالل أوقات الدوام 

الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 1000 شيكل لحساب وزارة المالية في 
بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( 

مع العطاء المقدم.
5. يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صن���دوق العطاءات في مديرية الل���وازم العامة في 
موعد أقصاه الس���اعة 12:00 من يوم الثالثاء المواف���ق 2018/1/23 ويتم رفض جميع 
العط���اءات التي ت���رد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات ف���ي نفس الزمان 
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع 

اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 
مصدق بقيمة 146000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/7/21.

7. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات
 )MOA- GSD/IDB/ 2018/17(  :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة: ) شراء وتوريد وتركيب وتشغيل اجهزة ومعدات بنك الجينات المرحلة الثانية(

الجهة المشترية :  ) وزارة الزراعة (

1.  تدع���و مديري���ة اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب ) وزارة الزراعة   (  
بتمويل م���ن المصرف العربي للتنمي���ة االقتصادية في افريقيا ادارة  البنك االس���امي 
للتنمية المناقصين أصحاب اإلختصاص والمس���جلين رس���ميًا والراغبين بالمشاركة في 

تقديم العطاءات بالظرف المختوم. 
2.  تقدم األس���عار ب���� )   بالدوالر ( ش���املة لكافة أنواع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة 

المضافة.
3.  يمك���ن للجهات المعنية بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على 
 )www.gs.pmof.ps( مزيد من المعلومات من خال الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة
أو من خال مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خال أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة 8:00 

صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4.  تدفع رسوم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها ) 100 ( دوالر لحساب وزارة المالية في 
بنك فلس���طين على حس���اب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( 

مع العطاء المقدم.
5.  يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد 
أقصاه الس���اعة ) 2018/02/06  ( من يوم ) الثاثاء ( الموافق ) 11:30 ( ويتم رفض جميع 
العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان 
بحضور من يرغب من المناقصين أو من خال خدمة البث المباش���ر على الموقع اإللكتروني 

لمديرية اللوازم العامة.
6.  على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 

مصدق بقيمة )2500( دوالرعلى أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ ) 2018/08/04(.
7.  أجرة اإلعان في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

8.  تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق  المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة للمشاركة في اتفاقية إطار من خالل المناقصة العامة

MOFP-FWC/ MOFP /2018/24 :المناقصة العامة رقم

الموضوع: شراء وتوريد مركبات حكومية/ مركزي

الجهة المشترية: مؤسسات ووزارات دولة فلسطين

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
1. تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط المناقصين أصحاب االختصاص 

والمسجلين رسميا والراغبين بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
2. تقدم األسعار بـ )الدوالر األمريكي( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة 

المضافة.
3. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصـــول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول 
www.( علـــى مزيد من المعلومات من خـــال الموقع االلكتروني لمديرية اللـــوازم العامة
gs.pmof.ps( أو من خال مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خال أوقات الدوام الرسمي 

من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رســـوم كراســـة المناقصة والبالغ قيمتها 1000 دوالر لحســـاب وزارة المالية في 
بنك فلســـطين على حســـاب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( 

مع العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد 
أقصاه الســـاعة 12:00 من يوم الثاثاء الموافـــق 2018/2/6 ويتم رفض جميع العطاءات 
التي ترد بعد الموعد المحدد، وســـيتم فتح العطاءات فـــي نفس الزمان والمكان بحضور 
من يرغب من المناقصين أو من خال خدمة البث المباشر على الموقع اإللكتروني لمديرية 

اللوازم العامة.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شـــكل كفالة بنكية أو شـــيك بنكي 

مصدق بقيمة 10000 دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/8/4.
7. أجرة اإلعان في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
طرح مناقصة رقم 2018/23

شراء وتوريد وتركيب وتشغيل معدات غرفة الغسيل لصالح معسكر 
األمن الوطني ـ بيت لحم

(Supplying Laundry Equipment of NSF Camp in Bethlehem Governorate

FA-BETH-1-8 من خالل المنحة األمريكية) رقم(
تعلن وزارة المالية والتخطيط/ لجنة العطاءات المركزية وبتمويل من مشروع FAـ المنحة 
األمريكية وبإدارة وزارة المالية والتخطيط، وبناء على منحة حصلت عليها دولة فلســـطين 
عن طرح مناقصة توريد وتركيب وتشـــغيل معدات غرفة الغســـيل لصالح معسكر األمن 
الوطنـــي ـ بيت لحم )من خالل المنحـــة األمريكية( كجزء من هذه المنحة، تبعًا للشـــروط 
والمواصفات الموضحة في كراســـة ووثائق المناقصة. فعلى الشركات ذات االختصاص 
والمســـجلة رســـميًا وترغب في المشـــاركة في هـــذه المناقصة مراجعـــة وزارة المالية/
مديرية اللوازم العامة/ البالوع، خالل أوقات الدوام الرســـمي من أجل الحصول على كراسة 
المواصفات ووثائق المناقصة مقابل دفع مبلغ )500 شـــيكل( غير مســـتردة في حساب 

إيرادات أخرى التابع لوزارة المالية رقم )219000/49( في بنك فلسطين المحدود.
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في وزارة المالية 
والتخطيـــط/ مديرية اللوازم العامة/ البالوع هو الســـاعة 11:30 مـــن يوم الثالثاء الموافق 
2018/1/23م، وتفتـــح المظاريف بحضور ممثلي المناقصيـــن في نفس الزمان والمكان، 
وعلى الهواء مباشـــرة من خالل الموقـــع اإللكتروني لمديرية اللـــوازم العامة/ خدمة البث 

المباشر.

 مالحظات:
1. أجرة اإلعالن في الصحف المحلية على من ترسو عليه المناقصة.

2. تقدم األسعار بالشيكل غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
3. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

4. يجب إرفاق شـــيك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بنســـبة ال تقل عن )%5( من 
إجمالي قيمة العطاء كتأمين دخول" ساري المفعول حتى تاريخ 2018/7/21.

5. يمكنكم الحصول على وثائـــق المناقصة من خالل الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم 
العامة )www.gs.pmof.ps( شريطة وضع وصل الدفع في مغلف العطاء يوم التسليم 

6. على كافة المناقصين تســـديد رسوم اإلعالنات المترتبة عليهم من مناقصات سابقة 
وإال يعتبروا غير مؤهلين بسبب وجود التزامات مالية عليهم.

.)Vetting from( 7. سيتم استبعاد الشركات التي لم تلتزم بتعبئة النموذج رقم واحد
رئيس لجنة العطاءات المركزية

مديرية اللوازم العامل
وزارة المالية 

عمارة الباشا/ الطابق الثالث
البالوع/ رام الله/ الضفة الغربية

هاتف: 2987112/02 فاكس: 2987056/02

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني للعمل لدى وزارة العمل 

تعلن وزارة العمل وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد امتحان الكتروني 
للمتقدمين لشغل وظيفة )موظف تعاون، مكان العمل )دورا(، الخاص باالعالن رقم 

 .)2017/53(
البوابة  على  منشورة  األسماء   ( أدناه:  إليه  المشار  والكشف  الموعد  حسب  وذلك 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االربعاء 2018/01/17، موعد االمتحان االلكتروني لوظيفة )موظف تعاون(، مكان 
العمل)دورا(:

موظف تعاون، يبدأ باسم  رزان نذير أمين ربعي وينتهي باسم ينال . 1
االمتحان  يبدأ   .)1( رقم  الكشف  عالونة حسب  حسان  مفلح  زكريا 
االلكتروني في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر ديوان الموظفين 

العام /طابق -1/ مقابل صاالت بدران لالفراح / ام الشرايط / رام الله

لمعرفة أسماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة االلكترونية 
تطبيق  استخدام  خالل  من  او   )www.gpc.pna.ps( العام:  الموظفين  لديوان 

الهاتف المحمول “وظيفتي”

وزارة العمل

دولة فلسطين
إعالن صادر عن دائرة ضريبة الدخل

لسلفيات العام 2018
تتقدم دائرة ضريبة الدخل بالتهنئة الحارة من جمهور مكلفيها بمناس���بة حلول الس���نة 
المالية الجديدة 2018، وتثمن عالي���ًا دور المكلفين الملتزمين مع الدائرة خالل هذا العام 

وطيلة األعوام السابقة.
تهي���ب دائرة ضريبة الدخل بالس���ادة المكلفين بالمبادرة إلى دفع س���لفيات العام 2018 
وذلك لالس���تفادة من الخصم التش���جيعي الذي منحه القرار بقانون رقم 8 لس���نة 2011 
وتعديالته، حيث تقرر منح خصم تش���جيعي لسلفيات العام 2018 وذلك حسب المواعيد 

والنسب التالية:
1� خصم بنس���بة %8 من قيمة كامل الس���لفية المحددة في حال قيام المكلف بدفعها 

نقدًا للفترة الممتدة 2018/1/1 ولغاية 2018/2/28. 
2� خصم بنس���بة %6 من قيمة كامل الس���لفية المحددة في حال قيام المكلف بدفعها 

نقدًا للفترة الممتدة من 2018/3/1 ولغاية 2018/3/31.
لقد الزم القانون جميع المكلفين بدفع س���لفيات على حساب الضريبة خالل السنة وذلك 

حسب المواعيد المحددة.
وعليه يس���تطيع أي مكل���ف او مفوض عنه م���ن مراجعة مكتب ضريبة الدخ���ل التابع له 
للحصول على قس���ائم الدفع الفوري لالس���تفادة من الخصم التشجيعي، أو قسائم الدفع 

الربعية للتسديد في المواعيد المحددة تفاديًا للغرامات.
ان دفع الضريبة هو التزام وطني ويساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

مع االحترام والتقدير
عماد أبو صبحة
مدير عام ضريبة الدخل

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام 

إعالن عن موعد امتحان الكتروني للعمل لدى وزارة العمل 

تعلن وزارة العمل وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد امتحان الكتروني للمتقدمين 
لشغل وظيفة ) موظف اداري، مكان العمل)رام الله((،الخاص باالعالن رقم)2017/53(. 

وذلك حسب المواعيد والكشوف المشار إليها أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة االلكترونية 
لديوان الموظفين العام(

يوم االثنين 2018/01/15، موعد االمتحان االلكتروني لوظيفة)موظف اداري(، مكان العمل  )رام الله(:

الجلسة االولى، يبدأ باسم آدم جميل دياب الباشا وينتهي باسم جنان حسين . 1
أحمد عبادي حسب الكشف رقم )1(. يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام الساعة 

التاسعة صباحا في مقر ديوان الموظفين العام.

شريف . 2 باسم  وينتهي  زغل  محمد  صبحي  جنان  باسم  يبدأ  االولى،  الجلسة 
سليمان سلمان هور حسب الكشف رقم )2(. يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام 

الساعة التاسعة صباحا في مقر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

الجلسة الثانية، يبدأ باسم شريهان هيثم موسى شنتير  وينتهي باسم محمد . 3
تمام  في  االلكتروني  االمتحان  يبدأ   .)3( رقم  الكشف  حسب  داود  سالم  زياد 

الساعة العاشرة و النصف صباحا في مقر ديوان الموظفين العام.

الجلسة الثانية، يبدأ باسم محمد سعيد اسعد مجدوب وينتهي باسم عمر قاسم . 4
سامي محمود عرار حسب الكشف رقم )4(. يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام 
الساعة العاشرة والنصف والنصف صباحا في مقر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات.

مقابل   /1- /طابق  العام  الموظفين  ديوان  مقر  في  عقده  سيتم  االلكتروني  االمتحان  أن  علما 
صاالت بدران لالفراح / ام الشرايط / رام الله

او وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات/شارع المبعدين/ قرب وزارة التنمية االجتماعية-البيرة

لديوان  االلكترونية  البوابة  زيارة  يرجى  االلكتروني  االمتحان  لخوض  المقبولين  أسماء  لمعرفة 
المحمول  الهاتف  تطبيق  استخدام  خالل  من  او   )www.gpc.pna.ps( العام:  الموظفين 

“وظيفتي”

وزارة العمل
دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية  للعمل لدى وزارة الحكم المحلي 

تعلن وزارة الحكم المحلي وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد مقابلة 
لمناطق)الشمال،الوسط  أبنية(  )مفتش  وظيفة  لشغل  للمتقدمين  شفهية 

والجنوب(، الخاص باالعالن رقم)2017/70(. 
إليها أدناه: ) األسماء منشورة على  المواعيد والكشوف المشار  وذلك حسب 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام(

 يوم االثنين الموافق 2018/01/15، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

أحمد . 1 عادل  أحمد  باسم  يبدأ  العمل:)الوسط(  أبنية،مكان   مفتش 
غبن وينتهي باسم نصرالدين اسماعيل عبدالرحمن شراكه  حسب 

الكشف رقم )1(. 

الكريم . 2 عبد  العمل:)الجنوب( يبدأ باسم إيناس  أبنية،مكان  مفتش 
محمود أبو شرار وينتهي باسم يزن هشام يوسف شاهين  حسب 

الكشف رقم )2(.

يوم الثالثاء الموافق 2018/01/16، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

خالد . 3 ابراهيم  باسم  يبدأ  العمل:)الشمال(  أبنية،مكان   مفتش 
ابراهيم ابو صفية وينتهي باسم معن رشاد محمود شلبي  حسب 

الكشف رقم )3(.

 علما أن المقابالت الشفهية سيتم عقدها في الساعة التاسعة صباحا في مقر 
وزارة الحكم المحلي/البالوع/بجانب المستحضرات الطبية-البيرة.

البوابة  زيارة  يرجى  الشفهية  المقابالت  لخوض  المقبولين  أسماء  لمعرفة 
خالل  من  او   )www.gpc.pna.ps( العام:  الموظفين  لديوان  االلكترونية 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”

وزارة الحكم المحلي   

"القــدس المفتوحة" تكرم خريجتها الحاصلة 
على جائزة أفضل معلم على مســتوى الوطن

رام الله - "األيام": كرم رئيس مجلس 
أمناء جامع���ة القدس المفتوحة عدنان 
سمارة، ورئيس الجامعة د. يونس عمرو، 
امس، المعلمة ازدهار أبو ظاهر، لفوزها 
بجائ���زة أفض���ل معل���م على مس���توى 
فلس���طين للع���ام 2017، مناصف���ة مع 
معلمة أخرى من قط���اع غزة، وكانت أبو 
ظاهر أكملت تعليمها الجامعي في فرع 

جامعة القدس المفتوحة بطولكرم.
وجرى حفل التكريم في مقر رئاس���ة 
الل���ه، بحض���ور نائلة  ب���رام  الجامع���ة 
التربي���ة  مديري���ة  مدي���رة  فحم���اوي 
والتعلي���م في محافظ���ة قلقيلية التي 
تعمل فيه���ا المعلمة الفائ���زة، ونواب 
رئي���س الجامعة، ومس���اعدي الرئيس، 
ومدي���ري الف���روع، وعم���داء الكلي���ات، 
ومديري المراكز والدوائر، ولبنى مراعبة 

مديرة مدرسة فالمية.
وقال س���مارة في كلمت���ه باالحتفال: 
"نجتمع الي���وم لتكريم المعلمة ازدهار 
أبو ظاهر عل���ى إنجازها العظيم وفوزها 
بجائ���زة أفض���ل معل���م على مس���توى 
فلس���طين للع���ام 2017م، مناصفة مع 

معلمة أخرى من قطاع غزة".
م���ن جانبه قال د. عم���رو "إن احتفالنا 
اليوم بتكريم أبو ظاهر س���بقه احتفال 
تكري���م المعلمة األولى على مس���توى 
العال���م، حنان الح���روب خريجة القدس 
المفتوح���ة، فها ه���ي الجامعة تحصد 
أعلى المراتب، وتحص���ل على مجموعة 

من الجوائز العالمية".
وبين مس���اعد رئيس الجامعة لشؤون 
الطلب���ة، د. محم���د ش���اهين، أن جائزة 
أفض���ل معل���م عل���ى مس���توى الوطن 

لقطة من حفل التكريم.

جائزة جديدة ل���وزارة التربية والتعليم 
العالي، يرشح فيها المعلمون من خالل 
مديرياته���ا، وتدار بالطريقة نفس���ها 
الت���ي تدار فيها جائزة أفضل معلم في 

العالم.
وأوض���ح  د. س���المة س���الم مدير فرع 
طولكرم، إن جامع���ة القدس المفتوحة 
ن���ت ازده���ار من الوص���ول إلى هذه 

ّ
مك

المرحل���ة والحصول عل���ى جائزة أفضل 
معلم على مستوى الوطن.

واعتبرت فحماوي ان مخرجات جامعة 
قوية  مخرج���ات  المفتوح���ة  الق���دس 
ممي���زة، نجحت في أن تخل���ق فرقًا في 
التعلي���م، وازده���ار اس���تحقت اللقب 

ألنها اعتمدت تقنية التعليم النش���ط 
باالستفادة من كل الموارد المتاحة في 

مجتمعها.
م���ن جانبها قال���ت أبو ظاه���ر "إن ما 
تعلمته في جامعتي كان بمنزلة خطوات 
أولى نح���و اإلب���داع والتمي���ز، وإحداث 
التغيي���ر اإليجابي ف���ي المجتمع بوعي 
مل���ّم بالتغيرات الت���ي ينبغي إحداثها 
ف���ي قطاع التعليم، وم���ن ثم خلق بيئة 
للطلبة حتى ينطلقوا  تعليمية مناسبة 
وتنه���ض أفكارهم وممارس���اتهم في 
مجتمعاتهم، ويس���هموا في بناء دولة 
أس���س  على  ومؤسس���اتها  فلس���طين 

متينة".

القبض على ثالثة متهمين 
بالتنقيب عن اآلثار في طولكرم

طولكرم - "األيام": ألقت الش���رطة امس، القبض على ثالثة 

أش���خاص يقومون بالتنقيب عن اآلث���ار، وضبطت بحوزتهم 

جهاز كشف للمعادن في طولكرم.

وذكر بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة، أنه 

وبناء على توفر معلومات لدى ش���رطة السياحة واآلثار حول 

وجود أشخاص يقومون بالتنقيب عن اآلثار في خربة الحمام 

بمحافظة طولكرم وبحوزتهم جهاز كش���ف عن المعادن، تم 

تحريك قوة من ش���رطة الس���ياحة واآلثار للمكان وبمساندة 

مركز ش���رطة ع���الر، وعند الوص���ول للمكان ت���م ضبط ثالثة 

أش���خاص متلبس���ين يقومون بالتنقي���ب وبحوزتهم أدوات 

للتنقيب، كما تم ضبط جهاز كشف للمعادن، وقد تم إحضار 

األش���خاص وأدوات التنقيب إلى مديرية الش���رطة، وبسماع 

أقوالهم، تبين أنهم كانوا يقومون بالتنقيب بحثا عن اآلثار.

وأكد البيان تحويل األشخاص الثالثة إلى جهات االختصاص 

من اجل استكمال اإلجراءات القانونية بحقهم أصوال.

الخليل: ضبط 200 حبة مخدرة 
بمعدة تاجر هّربها من األردن

الخليل - "األيام": ضبطت الش���رطة أم���س، كمية من حبوب 

الكبتاج���ون المخدرة كانت بداخل مع���دة تاجر مخدرات قام 

بتهريبها من المملكة األردنية الهاشمية، في مدينة الخليل.

وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بالش���رطة، بأنه وبناء 

عل���ى معلومات تلقتها ش���رطة مكافحة المخ���درات مفادها 

حي���ازة أحد األش���خاص على كمي���ة من الم���واد المخدرة في 

طريقه لمدينة الخليل، قامت الش���رطة بعمل حاجز تفتيش 

للمشتبه به على مدخل المدينة إللقاء القبض عليه وضبط ما 

بحوزته من مخدرات.

وأض���اف البيان بأنه ول���دى اقتراب المش���تبه به لمنطقة 

الحاجز، س���ارع عناصر الش���رطة بإيق���اف المركبة التي كان 

يس���تقلها وإلقاء القبض عليه وتفتيش���ه أص���وال، ولم يتم 

العثور بحوزته على أي مواد مخدرة، بناء على ذلك تم إحضاره 

لمديرية الش���رطة وإبالغ النيابة العامة والتي أمرت بدورها 

بإحالة المش���تبه به إلى المستش���فى للكشف عليه من قبل 

الطبيب وتصويره بواس���طة األشعة الس���ينية لالشتباه بأن 

تك���ون المخدرات مخبأة داخل بطن���ه، وخالل عملية الفحص 

تبين وجود أكياس غريبة الش���كل داخ���ل معدته بناء على 

ذلك قام المشتبه به بعملية إنزال هذه األكياس من معدته 

وتبين بأنه���ا تحوي عل���ى 200 حبة من حب���وب الكبتاجون 

المخدرة، وبس���ماع أقواله اعترف المش���تبه به أمام النيابة 

العام���ة بأنه قد قام بتهريبها من داخ���ل المملكة األردنية 

الهاشمية بقصد االتجار بها في مدينة الخليل.

وأك���د البيان توقيف المش���تبه به بأمر م���ن النيابة العامة 

الستكمال اإلجراءات القانونية بحقه حسب األصول.

إتالف مواد غذائية فاسدة
في بيت لحم وجنين

رام الل���ه - "األيام": اتلفت طواقم الرقابة الزراعية في وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة 
االقتصاد والضابطة الجمركية 4.5 طن تمور غير صالحة لالستهالك اآلدمي منها 2 طن 

في بيت لحم وجنين و2.5 طن في معبر كرم ابو سالم في قطاع غزة.
كما تم ضبط واتالف طن ونصف الطن جناح دجاج مجمد في معبر كرم ابو سالم، وتم 
اتخاذ اجراء االتالف بناء على قرار من وزير الزراعة د. س���فيان سلطان، وتم كذلك ضبط 
12 طن بطاطا ال تحمل اوراقا ثبوتية في منطقة بيت لحم، حيث تمت احالة الملفات الى 

نيابة مكافحة الجرائم االقتصادية التخاذ االجراءات القانونية بحق المخالفين . 
وفي السياق ذاته أتلفت لجنة السالمة العامة )الضابطة الجمركية، االقتصاد الوطني، 

صحة بلدية جنين( امس 280 كغم كستنة غير صالحة لالستهالك اآلدمي في جنين.
وأفاد بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الضابطة الجمركية امس أنه أثناء جولة 
تفتيشية للجنة السالمة العامة لألسواق في محافظة جنين تم ضبط 280 كغم كستنة 

غير صالح لالستهالك اآلدمي وبناء عليه تم إتالف الكمية حسب األصول.

خبير نرويجي يحاضر في "العربية األميركية" 
حول أداة كسر الحواجز ببيئة متعددة

جنين-محمد بالص: استضافت كلية 
الدراس���ات العليا في الجامعة العربية 
الل���ه، أم���س، الخبير  األميركي���ة برام 
النرويج���ي بيون إيكيلون���د الذي طور 
أداة كس���ر الحواجز في بيئة متعددة 
من عال���م واس���ع ومختل���ف ومتعدد، 
بمس���اعدة ثالث���ة ألوان رئيس���ة هي 
واألزرق، بحيث يرمز  األحمر واألخض���ر 
كل لون إلى ش���خصية محددة بناء على 
مجموع���ة من المالحظ���ات والمقاييس 

والمعايير.
الخبير  للجامع���ة قدم  زيارته  وخالل 
ورش���ة عمل ل����40 طالبا ف���ي تخصص 
األدب والتواصل الثقافي، وماجس���تير 
ح���ل الصراعات والتنمية، تماش���يا مع 
فلسفة الجامعة ورس���التها وأهدافها 

المحل���ي  محيطه���ا  عل���ى  باالنفت���اح 
ومجالها الدولي الواسع.

وخالل الورش���ة، أش���ار بي���ون إلى أن 
اللون األخضر يرمز للش���خصية المرنة 
المنفتح���ة واالجتماعية وغير الجامدة 
والت���ي ال تتقبل الس���يطرة المفروضة 
عليها خاص���ة من الق���وى االجتماعية 
والسياس���ية، ولها نظرتها الواس���عة 
للثقافة والتواصل الثقافي واالجتماعي 
في محيط واسع متغيراته التكنولوجيا 

والعولمة واالندماج العالمي.
وبين أن للون األحمر س���مات أهمها 
االندفاع العاطف���ي وإظهار االنفعاالت 
الفري���ق الجماع���ي والتواصل  وعم���ل 
االجتماع���ي  المحي���ط  م���ع  الس���هل 
البش���رية األخرى، ويحب  والمجموعات 

مشاركون في المحاضرة.

االس���تماع إلى الموس���يقى ومشاهدة 
الرياض���ة وق���راءة األدب، بحي���ث يتم 
اس���تخدام ه���ذه الوس���ائل واألدوات 
في تس���هيل التواص���ل الثقافي بين 
البش���ر وفض النزاعات وحل الصراعات 
بمختلف ألوانها وأطيافها االجتماعية 

والسياسية والمحلية.

وأوض���ح، أن األزرق هو لون ش���خصية 

العل���م واألدل���ة والتعامل م���ع األرقام 

والحس���ابات الدقيقة، وع���ادة أصحاب 

الل���ون يحمل���ون ف���ي داخلهم  ه���ذا 

اإلداري  والعم���ل  الفردي���ة  تقدي���س 

الصارم  الهيراركي  والتسلسل  الدقيق 

خاصة في المؤسسات العامة والخاصة، 

وأصحاب ه���ذا اللون يميلون لدراس���ة 

العل���وم الطبيعية والهندس���ة والطب 

وغيرها من العلوم الميكانيكية.

األدب  أس���تاذ  الورش���ة،  وحض���ر 

والتواص���ل الثقاف���ي ف���ي الجامع���ة، 

الدكتور نضال الجيوس���ي، وأستاذ حل 

الصراع���ات والنزاع���ات ف���ي الجامعة، 

يوس���ف،  أيم���ن  الدكت���ور  األس���تاذ 

والدكتورة نورا، المختصة في دراسات 

الهوية والثقافة العالمية.

واس���تخدم المدرب األدوات التقنية 

المتوفرة في القاعة لتقريب المفهوم، 

فض���ال عن عمل المجموع���ات والتفاعل 

والنق���اش، فيم���ا أس���هم الخليط من 

الطلبة أس���هم في إكساب الورشة لونا 

خاصا ومنطقًا واعيا.

واعتب���ر بي���ون، أن تس���هيل الحوار 

وتمتين التواص���ل الثقافي يؤدي في 

نهاية المط���اف إلى ح���ل النزاعات أو 

تحويله���ا إل���ى مرحلة أكث���ر قربا إلى 

الحل، خاص���ة الصراع���ات االجتماعية 

في  والمناطقية  والعائلية  والسياسية 

عالم متغير وفي محيط واسع.


