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دولة فلسطين

بلدية نابلس

إعالن طرح عطاء
تعلن بلدية نابلس وبموجب قرار المجلس البلدي رقم )13( بتاريخ 2018/1/22 عن طرح 

العطاء التالي وذلك بطريقة الظرف المختوم 

عطاء تزويد البلدية بمادة هيبوكلوريت الصوديوم- كلور سائل-الخاص بتعقيم 
المياه لدائرة المياه والصرف الصحي في بلدية نابلس )عطاء سنوي(

عطاء رقم )2018/63/1/28(
وذلك وفق المواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة بالعطاء، فعلى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:-
1 - يجب على المورد أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.

2 - يجب على المورد تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة )3000( شيكل وذلك بموجب 
كفالة بنكية س���ارية المفعول لم���دة التقل عن 90 يومًا تبدأ م���ن تاريخ آخر يوم 
لتس���ليم العروض المعلن للعطاء أو ش���يك بنكي مصدق أو مبلغ نقدي يودع في 

صندوق البلدية وال تقبل الشيكات الشخصية.
3 - األسعار شاملة لجميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. 

4 - البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
5 - كل مورد يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من 
مكتب العطاءات في مقر بلدية نابلس مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )150( شيكل 
أو ما يعادلها بعد تقديم براءة ذمة س���ارية المفعول تفيد انه مس���دد لاللتزامات 

المالية المترتبة عليه لبلدية نابلس.
6 - آخر موعد لتسليم العروض الساعة 12 ظهرا من يوم االحد الموافق 2018/2/18 علمًا 

انه لن يقبل أي عروض بعد هذا الموعد.
7 - رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

8 - لمزي���د من المعلومات يرج���ى مراجعة بلدية نابلس مكت���ب العطاءات وذلك خالل 
ساعات الدوام الرسمي.

المهندس عدلي رفعت يعيش
رئيس بلدية نابلس

دولة فلسطين

بلدية نابلس

إعالن طرح عطاء
تعل���ن بلدية نابلس وبموجب قرار المجلس البلدي رقم )1( بتاريخ 2018/1/22 عن طرح 

العطاء التالي وذلك بطريقة الظرف المختوم 

عطاء توريد زيوت لسيارات وشاحنات وآليات بلدية نابلس )عطاء سنوي(  

عطاء رقم )2018/63/1/28(
وذلك وفق المواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة بالعطاء، فعلى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:-
1 - يجب على المورد أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.

2 - يجب على المورد تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة )5000( شيكل وذلك بموجب 
كفال���ة بنكية س���ارية المفعول لمدة التق���ل عن 90 يومًا تبدأ م���ن تاريخ آخر يوم 
لتس���ليم العروض المعلن للعطاء أو ش���يك بنكي مص���دق أو مبلغ نقدي يودع في 

صندوق البلدية وال تقبل الشيكات الشخصية.
3 - األسعار شاملة لجميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. 

4 - البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
5 - كل مورد يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من 
مكتب العطاءات في مقر بلدية نابلس مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )200( شيكل 
أو ما يعادلها بعد تقديم براءة ذمة س���ارية المفعول تفيد انه مس���دد لاللتزامات 

المالية المترتبة عليه لبلدية نابلس.
6 - آخر موعد لتسليم العروض الساعة 12 ظهرا من يوم االحد الموافق 2018/2/18 علمًا 

انه لن يقبل أي عروض بعد هذا الموعد.
7 - رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

8 - لمزي���د من المعلومات يرج���ى مراجعة بلدية نابلس مكت���ب العطاءات وذلك خالل 
ساعات الدوام الرسمي.

المهندس عدلي رفعت يعيش
رئيس بلدية نابلس

تعلن 

شركة بيوتك للتوريدات الطبية

ومقرها رام الله/ فلسطين
 بأننا الوكالء التجاريون الوحيدون والحصريون الجهزة 
فحص السكري ذو العالمة التجارية االمريكية داخل 

االراضي الفلسطينية

On- callplus

من شركة Acon االمريكية
والمسجلة  في وزارة االقتصاد تحت رقم 10/0536/11

وفي وزارة الصحة الفلسطينية تحت الرقم049/293

وان مؤسسة الحلو  للوازم الطبية هم الموزعون 
الحصريون لهذه العالمة التجارية

الحالي

 )lot( تنويه رقم اللوت  

394063-1690168

وعدا ذلك غير قانوني

شركة بيوتك 02-2976265

رائد الحلو-0599230945

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
وزارة التربية والتعليم العالي

إعالن توظيف مبرمج
مبرمج في  إلى توظيف  العالي عن حاجتها  والتعليم  التربية  وزارة  تعلن 

مديرية التربية والتعليم العالي/القدس، وفقًا للشروط اآلتية :-
1. أن يحمل شهادة البكالوريوس كحد أدنى في علوم 

الحاسوب.
2. يفضل من لديه خبرة في المجال.
3. القدرة على تحمل ضغط العمل .

4. القدرة على العمل ضمن فريق.
5. القدرة على اإلبداع والتطوير.
6. مهارة تنظيم وإدارة الوقت.
7. مهارة اإلتصال والتواصل .

8. مهارة إتقان اللغة االنجليزية.

*يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من بداية دوام يوم األحد الموافق 2018/02/04 

2018/02/11، وذلك في مديرية  الموافق  بانتهاء دوام يوم األحد  وينتهي 

التربية والتعليم العالي/القدس.
 * مالحظة: لن تقبل أية طلبات غير مرفقة بالمستندات الثبوتية اآلتية:

التوجيهي،  عالمات  )كشف  المصدقة  العلمية  الشهادات  عن  صورة   .1
الشهادة الجامعية وكشف العالمات(.

2. صورة شخصية.
3. صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

4. صورة عن شهادة الميالد الرسمية.
5. صورة عن شهادات الخبرة مصدقة إن وجدت.

6.صورة عن السيرة الذاتية.

 مع االحترام ،،،
د. صبري صيدم
 وزير التربية والتعليم العالي

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي

إعالن توظيف مبرمج
تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن حاجتها إلى توظيف مبرمج في مقر 

وزارة التربية والتعليم العالي، وفقًا للشروط اآلتية :-

1. أن يحمل شهادة البكالوريوس كحد أدنى في علوم الحاسوب.

2. يفضل من لديه خبرة في المجال.

3. القدرة على تحمل ضغط العمل .

4. القدرة على العمل ضمن فريق.

5. القدرة على اإلبداع والتطوير.

6. مهارة تنظيم وإدارة الوقت.

7. مهارة اإلتصال والتواصل .

8. مهارة إتقان اللغة االنجليزية.

* يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من بداية دوام يوم  األحد الموافق 2018/02/04 

وينتهي بانتهاء دوام يوم األحد الموافق 2018/02/11، وذلك في اإلدارة العامة 

للشؤون اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي / الماصيون.
* مالحظة: لن تقبل أية طلبات غير مرفقة بالمستندات الثبوتية اآلتية :

التوجيهي،  عالمات  )كشف  المصدقة  العلمية  الشهادات  عن  صورة   .1
الشهادة الجامعية وكشف العالمات(.

2. صورة شخصية.
3. صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

4. صورة عن شهادة الميالد الرسمية.
5. صورة عن شهادات الخبرة مصدقة إن وجدت.

6. صورة عن السيرة الذاتية.
مع االحترام ،،،

د. صبري صيدم
وزير التربية والتعليم العالي

توقيع مذكرة تعاون بين المستشفى 
االستشاري وجامعة القدس

رام الل���ه - "األيام": وقع المدير التنفيذي للمستش���فى 

االستش���اري العرب���ي في رام الل���ه، الدكت���ور فتحي أبو 

مغل���ي، ورئيس جامعة القدس الدكتور عماد أبو كش���ك، 

أم���س، مذكرة تفاهم لوضع أطر التنس���يق والتعاون بين 

المؤسس���تين الرائدتي���ن في مجال التدري���ب والتعليم 

الصح���ي، وفي تقدي���م الخدم���ات الطبي���ة ذات الجودة 

العالية.

وتنبع أهمي���ة توقيع المذكرة من إيمان المستش���فى 

االستش���اري العرب���ي وجامع���ة القدس بض���رورة تعزيز 

التع���اون بين الجامعات والمؤسس���ات الوطنية في مجال 

تطوي���ر الكوادر البش���رية العاملة في قط���اع الصحة في 

فلس���طين، وتوثي���ق العالق���ات القائم���ة بي���ن الجامعة 

والمستشفى، وإرساء دعائم التعاون المتبادل في مجاالت 

التعلي���م الطبي والبح���ث الصحي، بهدف رفع مس���توى 

أداء الخدمات الصحية الوطنية، تماش���يًا مع االحتياجات 

الوطنية بمجاالت تطوير الخدم���ات والكوادر العاملة في 

الحقل الصحي.

وحضر حف���ل توقيع مذكرة التفاهم عن جامعة القدس 

إضاف���ة إلى أبو كش���ك عميد كلية الط���ب الدكتور هاني 

عابدي���ن، وعمي���د كلية المه���ن الصحية الدكت���ور أكرم 

خروبي، وعن المستش���فى االستشاري العربي إضافة إلى 

أبو مغلي المدير الطبي الدكتور سعيد السراحنة، ومدير 

التمريض محمد عودة، ورئيس قس���م االش���عة الدكتور 

ماجد دويك.

توقيع مذكرة التفاهم.

الخليل: "العمل الصحي" و"التواجد 
الدولي" توقعان اتفاقية تعاون

الخلي���ل - "األيام": وقعت مؤسس���ة لج���ان العمل 

الصحي في منطقة الجنوب، مع بعثة التواجد الدولي 

)TIPH( ف���ي الخلي���ل، اتفاقية لتنفيذ مش���روع في 

المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وبالتحديد في 

حارة جابر.

ويهدف المش����روع، حس����ب بيان ل�"العمل الصحي"، 

أمس، إلى تمكين مجموعة من السيدات عبر إكسابهن 

بعض المهارات والمفاهي����م، والتدريبات وليعتمدن 

على أنفسهن في إيجاد مصادر للدخل لهن وألسرهم، 

من خالل هذا المشروع الذي سيستمر 6 أشهر.

وتم توقيع االتفاقية في مقر بعثة التواجد الدولي 

بالخليل بحضور مس����ؤولة العالق����ات المجتمعية في 

بعث����ة التواج����د الدولي إلي����ن سكارس����تراند، ومدير 

منطق����ة الجنوب في مؤسس����ة لج����ان العمل الصحي، 

رمزي أبو يوسف.

وأوضح أبو يوسف أن المشروع ليس األول من نوعه، 

وأنه تم تنفيذ مش����اريع س����ابقة هدف����ت إلى تطوير 

وتحس����ين نوعي����ة الخدمات واألوضاع المعيش����ة في 

المنطق����ة الجنوبية من مدينة الخلي����ل، التي تعاني 

من إجراءات إس����رائيلية واعتداءات مستمرة من قبل 

المس����توطنين وجن����ود االحتالل، كونه����ا تقع ضمن 

المنطقة المصنفة )H2( والتي تس����يطر عليها قوات 

االحتالل وتفرض عليها سياس����ات تضييقية بشكل 

دائم، تطال مختلف نواحي الحياة وتتس����بب بمعاناة 

المواطنين.

وأشار إلى أن لجان العمل الصحي تدير في المنطقة 

مركز طوارئ صحي����ًا يقدم خدمات����ه المتنوعة آلالف 

المواطنين.

الجامعة اإلسالمية تشارك باألسبوع 
التدريبي الدولي الجامعي في إسبانيا

غزة - "األيام": شارك عضو هيئة التدريس في قسم هندسة الحاسوب بكلية 
الهندس���ة في الجامعة اإلس���المية د. عبد الناصر عبد الهادي، في األس���بوع 
التدريبي للتبادل الدولي وتدويل الجامعات، الذي أقيم في جامعة س���انتياغو 
دي كومبيس���تيال في إسبانيا بتمويل من االتحاد األوروبي عبر مشاريع التبادل 

الدولي من برنامج "اراسموس بلس".
ويعتبر هذا جزءا من برنامج "اراس���موس بلس" ضم���ن محور التبادل الدولي 
والذي يهدف بشكل رئيس إلى تعزيز التواصل والتشبيك بين أكثر من )30( 
جامعة مش���اركة، باإلضافة إلى تبادل الخب���رات ومنهجيات العمل التي تؤدي 

إلى تحسين إدارة مشاريع التبادل بين الجامعات المشاركة.
وجرت خالل األسبوع مناقش���ة عدة موضوعات تمحورت حول تعزيز التعاون 
والتبادل األكاديمي بين الجامعات المشاركة وزيادة الشراكات، وتعزيز تبادل 
الطالب والمدرس���ين من وإلى الدول الش���ريكة في البرنامج، وتيسير اجراءات 
التقدم وااللتحاق بالبرامج المختلفة للطالب والمدرسين واإلداريين، إلى جانب 
إمكانية تقديم دورات تعلم لغة البلد المضيفة عبر اإلنترنت، وتسهيل شروط 

االلتحاق ومعادلة المساقات للطلبة.
من ناحيته، أطلع عبد اله���ادي الحضور على الصعوبات التي يوجهها قطاع 
غزة، وجامعات القطاع في التنقل والس���فر، وبي���ن أن ذلك يعيق ويقلل فرص 
التبادل، ويس���لب طلبة غزة وأساتذتها الحق الطبيعي في التواصل مع العالم 

الخارجي. 

اختتام دورة تحكيم شرعية في رفح
رفح - "األيام": اختتمت لجنة التحكيم الشرعية بمحافظة رفح، دورة تحكيم 

شرعي وقانوني متقدمة، استفاد منها 30 محكمًا.
وقال مس���ؤول اللجنة الش���يخ محمد الفي: إن الدورة التي استمرت 11 يومًا، 
ش���ملت محاضرات متنوعة قدمها خبراء قانون وش���ريعة، بمشاركة طالب من 

أقسام الشريعة ورجال إصالح.
وأكد الفي أن ال���دورة تهدف إلى المواءمة بي���ن القوانين المعمول بها في 
المحاكم ونصوص الش���ريعة اإلس���المية، بما يعطي المحكم قدرة على إصدار 

أحكام أكثر عداًل، وتنسجم مع روح القانون.
وأش���ار الفي إلى أن المستفيدين من الدورة أصبح لديهم خبرة في التحكيم 
الشرعي والقانوني، مشيدا بدورهم في رأب الصدع وتطويق الخالفات وحلها.

القبض على 4 متهمين بقضايا 
مختلفة في 3 محافظات

رام الله - "األيام": ألقت الش���رطة 
أثناء  أم���س، على ش���خص  القبض، 
قيام���ه بتروي���ج عمل���ة مزيفة في 

أسواق مدينة الخليل.   
وذكر بي���ان إلدارة العالقات العامة 
واإلعالم في الش���رطة، أن���ه بناًء على 
معلوم���ات تلقته���ا غرف���ة عمليات 
الش���رطة من أصحاب المحالت وسط 
مدين���ة الخليل حول وجود ش���خص 
يق���وم بترويج عمل���ة مزيفة ويحاول 
الش���رطة  توجهت  به���ا،  التص���رف 
للمكان إللقاء القبض على المشتبه به 
وضبط العملة المزيفة التي بحوزته.

وأوض���ح البي���ان أنه وحي���ن وصول 

دوريات الشرطة، قامت بإلقاء القبض 
على المشتبه به وضبط نقود قيمتها 
600 ش���يكل، تبين بعد عرضها على 
الجهات المختصة أنها مزيفة، حيث 
أفاد المشتبه به بترويج هذه العملة، 
مش���يرًا إلى توقيف المش���تبه به 24 
ساعة الستكمال اإلجراءات القانونية 
بحق���ه، ليت���م عرض���ه عل���ى النيابة 

المختصة.
كم���ا ألقت الش���رطة القبض، أمس، 
على ش���خص يقوم بتجارة قطع عملة 
أثرية تعود لعصور قديمة، بمحافظة 

طوباس.
وقال بيان الش���رطة إنه وبعد ورود 
معلوم���ات لف���رع الس���ياحة واآلث���ار 
بش���رطة طوباس حول وجود ش���خص 
يق���وم بتج���ارة العمل���ة االثرية، تم 
تش���كيل فريق عمل ومتابعة من فرع 
الس���ياحة واآلثار وت���م القبض عليه 
وبحوزت���ه 17 قطعة عملة أثرية، الفتًا 
إلى تحوي���ل المته���م والمضبوطات 
اإلج���راءات  الس���تكمال  للنياب���ة 

القانونية بحقه.
ألق���ت الش���رطة  وف���ي قلقيلي���ة، 
القبض، أمس، على ش���خصين بتهمة 
حرق محل تجاري خاص لبيع المالبس 

ألحد المواطنين في المدينة.
ونوه بيان الش���رطة إل���ى أنه وبعد 
تقدي���م مواطن من مدين���ة قلقيلية 
شكوى حول قيام أشخاص مجهولين 
لياًل بإش���عال النار في محله التجاري، 
م���ا أدى إلى حرقه واش���تعال النيران 
في���ه بالكامل، وبع���د البحث والتحري 
والمتابع���ة من المباح���ث العامة، تم 
االشتباه بش���خصين من المدينة، تم 
القبض عليهما وبعد سماع أقوالهما، 
إليهما،  الموج���ه  بالتهم���ة  اعترف���ا 
حي���ث تم ضبط بع���ض األدوات التي 
اس���تعملت بحرق المحل التجاري من 
قبلهم���ا، وتم توقيفهم���ا إلحالتهما 
إل���ى جه���ة االختصاص الس���تكمال 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما.

افتتاح مركز األبحاث اإلدارية 
واالقتصادية في "القدس المفتوحة"

رام الله – "األي���ام": افتتحت جامعة القدس المفتوحة، 

مؤخرًا، مرك���ز البحوث اإلداري���ة واالقتصادية، وهو مركز 

أبحاث متخصص تابع لكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، 

ومن المشاريع الممّولة من االتحاد األوروبي، ضمن برنامج 

"إراسموس+".

وأكد نائب رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية سمير 

النجدي اهتمام "الق���دس المفتوحة" بالمجاالت البحثية 

في مج���الت العل���وم اإلدارية واالقتصادي���ة، انطالقًا من 

إيم���ان الجامعة بأن عملية التدري���س وحدها غير كافية 

لتطوي���ر عض���و هيئة التدري���س، فالبح���ث العلمي يعد 

من أهم األدوات التي تس���هم في تط���وره ومواكبته كل 

جديد في مجاله، داعيًا الباحثين وأعضاء هيئة التدريس 

والطلب���ة إلى متابع���ة األبحاث الجديدة التي تنش���ر في 

مجاالت تخصصاتهم المختلفة.

م���ن جهته، قال مدير فرع الجامعة ف���ي محافظة رام الله 

والبيرة، حس���ين حمايل: إن اقتناع المؤسس���ات ذات الصلة 

بالتعلي���م العال���ي بتموي���ل ه���ذا المركز التاب���ع للجامعة 

يدل عل���ى أن "القدس المفتوحة" أصبحت من المؤسس���ات 

التعليمية التي حظيت باحترام كبير على مس���توى الوطن 

وخارج���ه، حيث نجح���ت الجامعة ف���ي خلق أف���كار ريادية 

واس���تراتيجية، مش���يرًا إلى ال���دور التنموي ال���ذي تحققه 

وترعاه كلية العل���وم اإلدارية واالقتصادي���ة، كبرى كليات 

الوطن من حيث الكوادر األكاديمية وأعداد الطلبة ومن حيث 

اإلقبال الكبير عليها، وش���دد على ضرورة أن يتبنى كل فرد 

في الجامعة مسؤولياته لتخطي العقبات التي تواجهنا.

بدوره، أش���ار عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، 

يوس���ف أبو فارة، إل���ى أهمية المركز وما س���يحققه في 

المس���تقبل للجامعة والباحثين والمجتمع، مش���يدًا بدور 

االتح���اد األوروبي م���ن خالل مش���اريع "إراس���موس" في 

تأسيس هذا المركز البحثي الجديد وتمويله ودعمه، وكل 

من يش���ارك في أنش���طة هذا المركز وفعالياته العلمية، 

وأوض���ح أن المركز يعد رياديا على مس���توى فلس���طين، 

ولفت إل���ى وجود مراكز مش���ابهة تم تأسيس���ها ضمن 

نفس المش���روع المش���ترك في جامعة بيرزيت والجامعة 

اإلسالمية وجامعات أخرى.

أما منس����ق مشروع مركز العلوم اإلدارية واالقتصادية، 

عب����د الرحمن الس����لوادي، فبّي����ن أن المش����روع يعّد من 

المش����اريع الواعدة والرائدة التي ستسهم في تشجيع 

البحث العلمي وتيس����ر عم����ل الباحثين، وتق����دم حلواًل 

جذري����ة للمش����اكل االقتصادي����ة الت����ي يعان����ي منها 

المجتمع، مش����يرًا إلى أن الهدف األساسي من المشروع 

هو تغيير ثقافة البحث العلم����ي النمطية القائمة على 

الفردية في إجراء البحوث، واالعتماد على العمل الجماعي 

والمجموعات البحثية التي تم تشكيلها على المستوى 

المؤسس����ي والوطني والعالمي، والخروج بأبحاث علمية 

متميزة. وذكر أن المركز يضم كل التقنيات والبرمجيات 

الالزمة لرفع مس����توى األبحاث والوصول بها الى مستوى 

ا أنه من خالل المركز سيتمكن الباحثين 
ً
علمي عاٍل، مبين

من تحليل البيانات، وبناء األبحاث الكمية، وتحديد نسبة 

االختالس من المصادر الخارجية لتجنب شبهة السرقات 

العلمية.

وأوضح مدي���ر المركز ش���اهر عبيد أن المركز تأس���س 

به���دف إنت���اج بح���وث تطبيقية بن���اءة ومتط���ورة ذات 

عالقة باألعم���ال واالقتصاد، ما يصب ف���ي تطوير البنية 

االقتصادية الفلس���طينية، عبر مس���اعدة صن���اع القرار 

وراسمي السياس���ات في اتخاذ قرارات مبنية على أسس 

علمي���ة، ومن خالل إج���راء الدراس���ات التحليلية، وتوفير 

الخبرة والمشورة الالزمة لمن يطلبها في الوقت المناسب، 

وبناء منصة للحوار والنقاش ح���ول القضايا االقتصادية 

واإلدارية والمالية المختلفة في فلسطين.

واستعرض منس���ق المجموعات البحثية فتح الله غانم، 

دور المركز في تش���جيع البحث العلم���ي، خاصة البحوث 

التي تعالج قضايا ذات عالقة مباش���رة بالمجتمع س���واء 

أكانت على المس���توى الفردي أم على مس���توى الشركات 

الفلس���طينية، وق���دم عرض���ًا لخمس مجموع���ات بحثية 

تم تقاس���مها بي���ن أعض���اء الهيئة التدريس���ية كفرق 

عمل ضمن مجاالت المال والتس���ويق، والم���ال والتنمية 

االقتصادية، والمحاسبة والحوكمة، والقطاع العام وسوق 

العمل، والتخطيط االستراتيجي والتجارة الدولية، وتطرق 

الى المش���اركة المس���تقبلية ألعضاء الهيئة التدريسية 

في المؤتمر والندوات وورش العمل التي س���تعقد قريبًا 

ضمن فعاليات هذا المشروع.

مشاركون في حفل افتتاح المركز.

إغالق نقطتين 
عشوائيتين لبيع 

المحروقات غرب رام الله

رام الل���ه - "األي���ام": أغلق���ت طواق���م 
أم���س،  فج���ر  الجمركي���ة،  الضابط���ة 
الوطني،  واألم���ن  الش���رطة  وبمس���اندة 
نقطتين عش���وائيتين لبيع المحروقات، 
وضبطت 9200 لتر س���والر مه���ّرب وغير 
قانون���ي في إح���دى قرى غ���رب رام الله، 

وصادرت معدات مضخات للتعبئة.
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم 
ف���ي الضابط���ة الجمركي���ة، أنه بن���اًء على 
تعليم���ات وتوجيهات قائد الجهاز العميد 
إياد ب���ركات بمراقب���ة حثيثة لنق���اط بيع 
السوالر العشوائية والمغشوشة، وبمتابعة 
حثيثة إلح���دى المحطات ف���ي إحدى قرى 
غ���رب محافظ���ة رام الله، تمكن���ت طواقم 
الضابط���ة الجمركية وبمس���اندة الش���رطة 
واألمن الوطني من مداهمة النقاط المكونة 
م���ن موقعي���ن مختلفي���ن، وضب���ط 9200 
لتر س���والر مهرب وغير قانون���ي ومعدات 
ومضخات للتعبئة، مش���يرًا إل���ى أنه تمت 
مص���ادرة الكمية وإغ���الق النقطتين لحين 

استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة.


