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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 24/ 2018

الخاصة:- شراء قطع وأجهزة حاسوب وملحقاتها  
تعل���ن ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غ���زة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و 

المواعيد التالية:-

- س���يكون آخ���ر موع���د لتس���ليم العط���اءات ابت���داء م���ن صب���اح ي���وم االثني���ن 

الموافق2018/04/23 وحتى س���اعة فتح  المظاري�ف الساع�ة 12 بنفس الزمان 

والمكان أعاله .

- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي 

بغزة ش���ارع جمال عب���د الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من ي���وم الثالثاء الم�واف�ق  

2018/04/10  علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 100 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( 

- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء  

-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .	 

 	Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات
MOI-GSD/MOFP/2018/64 :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة:  طباعة وتوريد تصاريح الخروج لألردن
الجهة المشترية: وزارة الداخلية

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
1. تدعو مديري���ة اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة الداخلية 
المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميًا والراغبين بالمشاركة في تقديم 

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

المضافة.
3. يمك���ن للجه���ات المعنية بالمناقصة الحصول على جمي���ع وثائق المناقصة أو 
الحصول على مزيد م���ن المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم 
العام���ة )www.gs.pmof.ps( أو من خالل مديرية الل���وازم العامة/ وزارة المالية 

خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 150 شيكل لحس���اب وزارة المالية 
في بنك فلسطين على حس���اب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة 

اإليداع( مع العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العط���اءات في مديرية اللوازم العامة في 
موعد أقصاه الس���اعة 10:00 من يوم الثالثاء الموافق 2018/5/15 ويتم رفض جميع 
العط���اءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العط���اءات في نفس الزمان 
والم���كان بحضور من يرغب م���ن المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر على 

الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو شيك بنكي 
مصدق بقيمة 5000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/11/10.

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 الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود

دعوة لتقديم عطاءات
  MOH/MOF/2018/210 :  المناقصة العامة رقم

Inactivated or Attenuated Quadrivalent Influenza Virus Vaccine : موضوع المناقصة :  شراء وتوريد دواء

الجهة المشترية  :  وزارة الصحة  .

 تدع���و وزارة الصحة / وحدة التوريدات / دائ���رة العطاءات والعقود المناقصين . 1
أصحاب االختصاص والمسجلين رس���ميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات 

بالظرف المختوم . 
تقدم األس���عار ب���� )  ش���يكل  ( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة . 2

القيمة المضافة .
يمكن للجه���ات المعنية بالمناقصة الحصول على جمي���ع وثائق المناقصة أو . 3

الحص���ول على مزيد من المعلومات من خالل الموق���ع االلكتروني لوزارة الصحة 
)WWW.MOH.PS( أو م���ن خالل وزارة الصح���ة وحدة التوريدات / نابلس خالل 
أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة 8:00 صباحا وحت���ى 3:00 بعد الظهر. كما 
ويمكن س���حب نس���خة من هذا الموقع والعمل عليها وارفاق وصل الدفع فقط 

عند شراء قيمة النسخة قبل التسليم ..
تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها  50  شيكل  في وزارة الصحة نابلس / . 4

اإلدارة العامة للشؤون المالية، ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم.
يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات / نابلس . 5

في موعد أقصاه الساعة ) 10:30( صباحا من يوم ) الثالثاء ( الموافق ) 2018/4/24 (  
ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ، وسيتم فتح العطاءات 

في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين.
يج���ب إرفاق  اقرار ضمان للمناقصة مع وثائ���ق المناقصة المقدمة ضمن عطاء . 6

الشركة على أن يكون هذا اإلقرار موقع حسب األصول من قبل المخول بالتوقيع 
عن المناقص ويعتبر  هذا اإلقرار كبديل إلزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء 
ال يتجزأ من وثائق المناقصة .يتم رفض اي عطاء ال يحتوي على  اقرار الضمان .

ض���رورة الحضور لدائرة العطاءات والعقود – وحدة التوريدات في وزارة الصحة –نابلس . 7
للحصول على النسخة االلكترونية لجدول الكميات واالصناف الخاص بالمناقصة .

تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق  المناقصة .. 8

Ministry of Education & Higher Education Education 
to Work Transition 

Project- Additional Financing (E2WTP-AF)

Quality Improvement Fund- C4
 Request for Expression of Interest

Proposals’ Reviewers
Lump Sum Individual Consultancy Service

(2/2018)

 Introduction
 The Palestine Liberation Organization for the benefit of the Palestinian Authority 
has received a financing in the amount of US$ 5 million from the World Bank 
toward the cost of the Education to Work Transition Project- Additional Financing. 
The project seeks to improve the quality of higher education outcomes to enhance 
the employability of young Palestinians attending participating Tertiary Education 
Institutions (TEIs) and their education to work transition.
 The Ministry of Education & Higher Education intends to apply part of the 
proceeds to payments for consultants’ services to be procured under this project by 
inviting eligible individual consultants to indicate their interest in providing 
services related to the consultancy mentioned below.  
 Assignment Scope 
 Review the proposals submitted by respective Tertiary Education Institutions 
(TEIs) in different fields including 
Information Technology, Visual Arts, Jewelery Design Culinary Arts, Media, 
Multimedia and Digital Media, Health and Nursing and Midwifery, Business 
Administration, Tourism Related Programs, Smart Cities Engineering, Medical 
Devices Engineering, Art and Languages.
 Partnership between Tertiary Education Institutions and Private Sector in 
curriculum development through applying one or more of the following learning 
models: On-job Training/Placement, Problem-Based Learning, Project-Based 
Learning, Internship, Applied Research-Oriented Learning, CO-OP model, Dual 
Learning model and any other emerging partnership models. 
 Minimum Required Qualifications
 - Master or Ph.D degree in the relevant fields.
- At least 10 years of work experience in either academia or the private sector.
- Preferably previous experience in conducting similar assignments.
- Proficiency in English and Arabic languages. 
 Duration
 The assignment shall be completed in 20 days from  signing the contract during 
the period June 5 , 2018 – July 24, 2018.
 General Conditions
 Consulting services will be selected in accordance with the World Bank’s 
Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and 
IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers, January 2011.
 Interested individual consultants should send a Letter of Expression of Interest 
and CVs by Email to the address below no later than April 23, 2018 at 02:00 pm. 
 Interested consultants may obtain further information about the detailed Terms of 
Reference by visiting MoEHE website www.mohe.pna.ps and the project website 
www.palpcu.ps
  Project Coordination Unit -PCU
Al Masyoon - Hanna Ajlouni Street
Curriculum Center Building- Near Ministry of  Finance and Planning
Ramallah- West Bank
Tel: +970 2 2969352
Fax.+970 2 2969369
E-mail: info@palpcu.ps

Dr. Sabri Saidam
Minister of Education & Higher Education

 اعالن عن وظائف اكاديمية في الجامعة العربية المفتوحة – فرع فلسطين

تعريف بالجامعة:

الجامع���ة العربي���ة المفتوحة هي جامعة عربية غير ربحية مقرها دولة الكوي���ت لها ثمانية فروع في كٍل من: 
الكويت، الس���عودية، مصر، االردن، لبنان، البحرين، الس���ودان وسلطنة عمان، وقد تمت الموافقة على االعتماد 
العام من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين الفتتاح الفرع التاسع في مدينة رام الله - فلسطين. 
تتبن���ى الجامعة العربية المفتوح���ة نظام التعليم المدمج ال���ذي يتميز بإس���تخدام تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، وكذلك يتميز بالمرونة من حيث مراعاة عملية التعلم لظروف الطلبة الزمانية والمكانية.

تعود فكرة إنش���اء جامعة مفتوحة في الوطن العربي كمش���روع غير ربحي إلى مبادرة من س���مو األمير طالل بن 
عب���د العزيز آل س���عود، رئيس برنام���ج الخليج العربي للتنمي���ة )أجفند(، حين أعلن في ع���ام 1996 عن مبادرته 
إلنش���اء جامعة عربية مفتوحة كمؤسسة أكاديمية تربوية غير تقليدية تسهم في توجيه التنمية في المجاالت 
العلمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى 
جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة 
المتحدة. يرأس مجلس أمناء الجامعة، سمو األمير طالل بن عبد العزيز، ويضم مجلس االمناء في عضويته مجموعة 

من الشخصيات العربية البارزة في المجاالت األكاديمية والتربوية واالقتصادية واالجتماعية.

تعلن الجامعة عن حاجتها لتعيين اعضاء هيئة تدريس���ة من حملة درجة الدكتوراه في فرعها الجديد 
في فلسطين- رام الله للعام الدراسي 2019/2018م وذلك في التخصصات التالية: 

اللغة االنجليزية – تخصص ترجمة.	 

الحوسبة – تخصص التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة.	 

ويش���ترط في المتقدم ان يكون حاصال على درجة الدكتوراه من جامعة معترف فيها ويفضل من 
لديه خبرة في التدريس الجامعي . 

تقديم الطلبات: 

عل���ى الراغبين في التقدم لش���غل هذه الوظائف االكاديمية ارس���ال 
الس���يرة الذاتية في موعد اقصاه يوم الس���بت الموافق 2018/4/14م 

 info@aou.edu.ps : الساعة الثانية ظهرًا على البريد االلكتروني

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم : 02-2429777

مالحظة : يرحب باعضاء الهيئة التدريس��ية الحاصلين على اجازة 
تفرغ علمي او اجازة بدون راتب للتقدم الى هذه الوظائف.

قوات االحتالل تعتقل 16 مواطنًا بينهم طفالن
رام الل���ه - "األيام"، "وفا": اعتقلت ق���ّوات االحتالل، أمس، 16 
مواطنًا، خالل حملة مداهمات واعتداءات في عدد من محافظات 

فة والقدس، بينهم طفالن.
ّ

الض
وأوضح نادي األس���ير، في بيان له، أم���س، أن قّوات االحتالل 
اعتقلت ثمانية مواطنين من القدس، بينهم أسير محرر، هم: 
عميرة محم���ود عميرة، وأحمد عميرة، وعبي���دة عميرة، وأحمد 
عصام درويش، وآدم عبيد، وأمين حامد، وعلي عبيد، ورش���دي 

ياسر الخطيب.
وقال رئيس لجنة أهالي األس���رى والمعتقلين المقدس���يين 
أمج���د أبو عص���ب، إن قوات االحت���الل اقتحمت منزل األس���ير 
المحرر عبيدة عمي���رة )30 عاما(، في قري���ة صور باهر جنوب 
شرقي القدس، وخالل ذلك حاول أعمامه أحمد عميرة، وعميرة 
عميرة االستفسار عما يجري، فاعتدى الجنود عليهما بالضرب 
والصعق���ات الكهربائي���ة، والحق���ًا اعتقلت الش���بان الثالثة، 

وحولتهم للتحقيق.
ودهمت قوات االحت���الل عددا من منازل المواطنين في بلدة 
العيس���وية، أول من أمس، فيما حررت مخالفات مالية ألصحاب 
المتاجر والمنازل، كما أغلقت عددا من محطات تعبئة البنزين 

والسوالر في بلدة حزما.
وتخض���ع بلدتا العيس���وية وحزما لحصار عس���كري مش���ّدد 
منذ عش���رة أسابيع في إطار سياس���ات العقاب الجماعي التي 
تنتهجها قوات االحتالل بحق الس���كان، للضغط من أجل وقف 

المواجهات المتواصلة في البلدتين ضد االحتالل.
وأش���ار نادي األس���ير إلى أن قوات االحت���الل اعتقلت ثالثة 
مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، هم: شرحبيل مصطفى 

سالمة، وعالء حسام الريماوي، وجاد فهد البرغوثي.
واقتحمت ق���وات االحتالل، فجر أمس، قرية المغير ش���مال 
ش���رقي رام الل���ه، ودهمت ع���ددًا من المنازل، م���ا أدى الندالع 
مواجهات، أصيب خاللها عدد م���ن المواطنين بحاالت اختناق 

جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وذكرت مصادر محلية في المغي���ر ل� "األيام"، أن عددا كبيرا 
من جنود االحتالل اقتحموا القرية قرابة الساعة الثانية فجرا، 
وأغلقوا مداخلها المختلفة، قبل أن يشرعوا بحملة دهم طالت 

عددا من المنازل.
وبينت المصادر ذاته���ا، أن قوات االحتالل عبثت بمحتويات 
المنازل التي تم دهمها، مش���يرة إل���ى أن منع قوات االحتالل 
دخول أو خروج أي مواطن، لحين انسحابها من القرية، أدى إلى 
حالة من البلبلة واالرتباك، انعكست في تعطل دوام المدارس 
فيها، وأن مواجهات محدودة وقعت في القرية، أصيب خاللها 

بعض المواطنين بحاالت اختناق.
وأوض���ح نادي األس���ير أن ق���وات االحتالل اعتقل���ت كاًل من: 
األس���ير المحرر شحدة وليد عمرو من الخليل، وعلي عبد الكريم 

أبو زينة من أريحا، واستدعت آخرين من بلدة بيت أمر.
وأفادت مص���ادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت األس���ير 

المحرر شحدة عمرو، من مدينة الخليل، بعد تفتيش منزله.
وذكر الناشط اإلعالمي في بلدة بيت أمر محمد عوض أن قوات 
االحتالل دهمت مناطق الباطن، ووسط بيت امر، واقتحمت منزل 
األس���يرين المحررين س���فيان زكي عودة بحر )42 عامًا(، وعالء 
موسى حسن زعاقيق )25 عاما(، من بيت أمر، وسلمتهما بالغين 
لمراجع���ة مخابراتها، ف���ي مركز تحقيق وتوقي���ف "عصيون" 

شمال الخليل.
واعتقلت قوات االحتالل، أمس، الش���اب مصطفى رضوان )25 
عامًا(، من بلدة عزون ش���رق قلقيلية، وذل���ك بعد دهم منزله، 

واالعتداء عليه بالضرب.
كما اعتقلت قوات االحتالل، مساء أمس، طفلين من بلدة عزون 
ش���رق قلقيلية، واعتدت عليهما بالضرب المب���رح، حيث أفاد 
شهود عيان، بأن قوات االحتالل اقتحمت البلدة وتمركزت في 
الحي القدي���م، وأوقفت عددًا من المارة ودققت في بطاقاتهم 
الشخصية، قبل أن تعتقل الطفلين عبد الرحمن محمد قاطش 

)13 عامًا( وابن عمه محمد مأمون قاطش )14 عامًا(.
ودهمت قوات االحتالل، أمس، قرية زبدة جنوب غربي جنين، 

واقتحمت منزلين وحطمت محتوياتهما.
وقالت مص���ادر محلية إن المنزلين المس���تهدفين يعودان 
للمواطنين ياس���ر بدارن���ة، ومحمد رفيق عمارن���ة، حيث جرى 
تفتيشهما بواسطة كالب بوليسية وتم تحطيم محتوياتهما، 

دون أن يبلغ عن اعتقاالت.

لع 
ّ
اللورد البريطاني صادق أحمد يط

على انتهاكات االحتالل بحق المقدسات
رام الل���ه - "وفا": أطلع وزير االوقاف والش���ؤون الدينية 
الشيخ يوسف ادعيس، عضو مجلس اللوردات البريطاني 
صادق أحمد، على االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة على 
القدس واألماكن الدينية عامة، والعراقيل والحواجز التي 
تمنع المصلين المس���لمين والمسيحيين من الوصول الى 

اماكن عبادتهم.
وقال ادعي���س لدى لقائه الل���ورد البريطاني، بحضور 
القنصل العام البريطان���ي في القدس فيليب هول، إن 
هناك منعًا متعمدًا من س���لطات االحتالل للمس���لمين 
والمس���يحيين ورج���ال الدين خاصة م���ن الوصول الى 
مدين���ة القدس، معربًا عن أمل���ه بوجود موقف حقيقي 
وواضح من المجتم���ع الدولي يطبق الق���رارات الدولية 

الصادرة بهذا الشأن بهدف حماية المقدسات والسماح 
بالوصول اليها.

وأض���اف: "نؤمن بالتعايش الديني والمحبة والتس���امح 
بين الناس من اجل تحقيق الس���الم والعدالة، وان الخالف 
بين الفلسطينيين واإلس���رائيليين ليس خالفا دينيا، بل 
خالف س���ببه االحتالل واالس���تيطان اإلسرائيلي لألراضي 

الفلسطينية".
وقدم ادعيس ش���رحا عن عم���ل وزارة األوقاف ودوائرها 
المختلفة، والظروف التي تعمل بها في ظل الوضع القائم.

من جهته، أش���اد الل���ورد البريطاني باإلنج���ازات التي 
تحققها وزارة األوقاف، داعيًا إلى اس���تمرار التعاون بين 

الوزارة والقنصلية البريطانية في كافة المجاالت.

افتتاح مباني كليات ومراكز 
لـ »القدس المفتوحة« في نابلس

نابل���س - "وف���ا": افتتحت جامعة 
الق���دس المفتوح���ة ف���ي فرعه���ا 
بمدينة نابلس، مبنى كليتي العلوم 
اإلداري���ة والحاس���وبية بدع���م من 
جمعي���ة الهالل األحم���ر اإلماراتي، 
ومرك���ز تأهي���ل الس���مع والنط���ق 
والعي���ادة الطبي���ة بدع���م من بيت 
الزكاة الكويتي، ومختبر المكفوفين 

بدعم من مؤسسة التعاون.
وافتتح ه���ذه المنش���آت محافظ 
نابل���س أك���رم الرج���وب، ورئي���س 
الجامعة يونس عمرو، ورئيس بلدية 
نابلس عدلي يعيش، وممثل الهالل 
األحم���ر اإلمارات���ي س���امي مكاوي، 
وممثل مؤسسة التعاون نجاد غنام، 
وعضو مجلس األمناء سليمان خليل، 

ومدير فرع نابلس يوسف عواد.
وقال الرج���وب: إن افتتاح كليات 
جديدة في القدس المفتوحة يؤكد 
أننا ش���عب واع ومثقف وقادر على 

الوصول للعلم والتطور، ألن االحتالل 
يس���عى لهزيمتن���ا بض���رب العلم 
الذي هو س���الحنا على أرضنا، لذلك 
يجب أن تك���ون أجيالنا محصنة في 
لفلس���طين  انتمائها  وفي  عقولها 
ك���ي ال يس���تطيع إلغ���اء وطننا من 

عقولنا، ومن ثم هزيمتنا.
م���ن جهت���ه، أش���ار عم���رو إل���ى 
المفتوح���ة  الق���دس  "جامع���ة  أن 
حل���م أصبح واقع���ا يحق���ق فرصة 
التعليم لجميع ش���رائح أبناء شعبنا 
الفلسطيني، فبدأت عملها في أرض 
الوطن تحقق اإلنجاز تلو اآلخر حتى 
باتت صرح���ا أكاديمي���ا مهما على 
والبحثي،  األكاديمي  المس���تويين 
إضافة إلى دورها الكبير في العمل 
العلم  ف���وارس  بتخري���ج  الوطن���ي 

والنضال".
ولفت إلى أن الجامعة نهجت نظام 
بنمط  وأخ���ذت  المفتوح  التعلي���م 

التعلي���م اإللكترون���ي ث���م زاوجت 
التعليم  لتتبن���ى نظ���ام  بينهم���ا 
المدم���ج، خاص���ة بع���د أن أمن���ت 
لطلبتها سائر الوسائط اإللكترونية 
القدس  فضائية  بإط���الق  وأتمتها 

التعليمية.
"القدس  يعي���ش:  ق���ال  ب���دوره، 
المفتوح���ة مثال للعمل واالجتهاد، 
الرج���ال  وبفض���ل  الل���ه  وبفض���ل 
نابلس،  محافظ���ة  المخلصي���ن في 
وبالتعاون مع الحكومة والمؤسسات 
الخارجية وأبناء المدينة، أنشئ هذا 
الفرع بشكله الحاضر والمميز الذي 
يتواف���ر في���ه التعليم عل���ى النحو 
األمثل ألبناء شعبنا في المحافظة".

أما م���كاوي فقال: "ج���رى تقديم 
900 ألف دوالر لدعم إنش���اء كليتي 
العل���وم اإلدارية والحاس���وبية، وإن 
هذا الدعم نوع من االس���تثمار في 
التعليم، وجاء تدش���ين هذا الصرح 
التعليمي المهم ليجس���د انطالقة 
إضافي���ة لتوس���يع قاع���دة العمل 
األكاديم���ي والتربوي والتنموي في 
ش���مال الضف���ة، وتحدي���دا مدينة 

نابلس".
وبّي���ن أن مش���روع بن���اء كليت���ي 
العلوم اإلدارية والحاسوبية سينقل 
المحاضري���ن والطلبة م���ن تحّد إلى 
آخر من خالل الش���بكة المحوس���بة 
واتب���اع األس���اليب الحديثة للنظم 
والقواني���ن اإلدارية الحديثة، وهذا 
س���يحدث قفزة نوعية م���ن التطور 
باالنتقال إل���ى التكنولوجيا وريادة 
األعمال، وسيسهم في إثراء حياتنا 

المعاصرة وحياة األجيال القادمة.

ورشة في رام الله حول 
تسهيل عمل السلطة القضائية

رام الله - "األيام": أوصى قضاة ورؤس���اء نيابة ومديرو مراكز اإلصالح والتأهيل، أمس، 
بفتح قناة مباش���رة بين أعضاء الس���لطة القضائية، والنيابة العام���ة والمحاكم، وكافة 
مراكز اإلص���الح والتأهي���ل، لتذليل العقبات الت���ي تعترض جودة العمل، وتحس���ين 

الخدمات القضائية، وتسهم في تقصير أمد التقاضي.
جاءت هذه التوصيات في ختام ورشة عمل عقدت، في ديوان النائب العام برام الله، 

حول المالحظات اإلجرائية المشتركة مع مراكز اإلصالح والتأهيل.
وناقش المش���اركون في الورش���ة تعزيز عمل نيابة تنفيذ األح���كام ورفدها بطواقم 
فني���ة وإدارية، لمتابعة تنفيذ األح���كام الجزائية من حيث انقض���اء العقوبة، وآليات 
احتس���اب مدتها في حال كان النزيل يقضي أكثر من عقوبة بنفس الوقت، إضافة إلى 
متابعة أداء مراك���ز اإلصالح والتأهيل والتزامها بأحكام القان���ون وبالمعايير الدولية، 

وآليات تعامل إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل مع أحكام محكمة أول درجة.
وأش���ار رئيس المكتب الفني في النيابة العامة حس���ام دكة، إلى أن الورشة خلصت 
لنتائ���ج مهمة تخدم العدال���ة الجنائية، كانت في مقدمتها: س���رعة إجراءات التبليغ، 
وسرعة البت في قضايا الموقوفين، وتشكيل لجنة مشتركة من النيابة العامة والقضاء 
وإدارة مراكز اإلصالح والتأهيل. وبّين أن الهدف من الورش���ة هو تحسين أوضاع النزالء 
المعيش���ية، وتعزيز برامج اإلصالح والتأهيل، وتزويد النيابة إدارة الس���جون بكش���ف 
بجلس���ات محاكمة الن���زالء الموقوفين خارج المحافظة بوق���ت كاف لتأمين إحضارهم، 

ولضمان سهولة إجراءات التقاضي.

بلدية البيرة تنظم مسابقة 
مدرسية بعنوان »للقــدس نغــني«

 بلدية البيرة وبالش���راكة مع مديرية التربية والتعليم وفرقة األمن 
ْ

مت
ّ
البيرة - "األيام": نظ

الوطني والمجلس الموحد ألولياء أمور مدارس مديرية المحافظة "مسابقة للقدس نغني".
وش���ارك في المسابقة بحسب بيان صدر عن البلدية، أمس،20 مدرسة و50 طالبًا وطالبة من 

ذوي األصوات الجميلة، بحضور المهندس موسى جوّيد، عضو المجلس البلدي.
وأش���ار جوّيد في كلمته الترحيبية، إلى أن الهدف من تنظيم المسابقة اختيار أفضل 20 
صوتًا لتش���كيل كورال غنائي للبلدية، سيتدربون على مهارات الغناء على مدار سنة كاملة 
من قبل فنانين مختصين. وأدار المس���ابقة لجنة تحكيم مكون���ة من الفنان ثائر البرغوثي، 
والموسيقي رياض أبو س���مرة، من الفرقة القومية والموسيقات العسكرية، والمربية سهى 

يامين، من قسم األنشطة في مديرية التربية والتعليم،.
وجاءت نتائج المس���ابقة على النحو التالي: المرتبة األولى الطالب بشار زايد من المدرسة 
الشرعية، والمرتبة الثانية الطالب إبراهيم نخلة من مدرسة خليل الرحمن، والمرتبة الثالثة 
الطالبة ميرفت الزين من مدرسة بنات البيرة الثانوية، والمرتبة الرابعة الطالبة سجى يحيى 
من مدرس���ة بنات بنت األزور، والمرتبة الخامسة الطالبة حال المصري من مدرسة بنات البيرة 
الجديدة الثانوية. ُيش���ار إلى أن بلدية البيرة رعت هذه المس���ابقة بقيمة 7.000 ش���يكل، 

وقّدمت جوائز قّيمة للفائزين.

إغالق 3 محطات وقود عشوائية 
ومصادرة 16 ألف لتر بالعيزرية

رام الل���ه - "األي���ام": أغلقت الضابط���ة الجمركية واالمن الوقائي وبمس���اندة 
االجه���زة االمنية فجر امس، ف���ي بلدة العيزرية 3 محطات بيع س���والر وبنزين 

عشوائية وغير قانونية ومصادرة 16000 الف لتر ومحتوياتها من معدات.
واف����اد بيان للعالقات العامة واالعالم بالضابط����ة الجمركية، أمس، بأنه بمراقبة 
متواصلة وحثيثه لمحطات ونقاط بيع السوالر والبنزين العشوائية والمغشوشة 
وبتعليم����ات حثيثة من القي����ادة وتنفيذًا لق����رارات الحكوم����ة، تمكنت طواقم 
الضابط����ة والوقائي وبمس����اندة ودعم االجهزة االمنية م����ن اغالق 3 محطات بيع 
س����والر وبنزين عش����وائية وغير قانونية وغير مس����توفية الش����تراطات الصحة 

والس����المة العامة ومص����ادرة الكمية 
المذك����ورة ومعدات ومضخات لتعبئة 
الوق����ود.  واش����ار البيان ال����ى انه تم 
التحف����ظ عل����ى المضبوط����ات لحي����ن 
استكمال االجراءات القانونية الالزمة.

»بيرزيت« تحصد المركز األول بمسابقة
المحكمة الصورية في الكويت

رام الله - "األيام": ف���از فريق كلية الحقوق واإلدارة 
العام���ة في جامعة بيرزيت، أم���س، بالمركز األول في 
مس���ابقة المحكمة الصورية العربية، في نس���ختها 
الخامس���ة، التي أقيمت في كلي���ة القانون الكويتية 
العالمية، حيث حصلت الطالبة ميرا صالحي من فريق 

الجامعة على جائزة أفضل مترافع.
وقال����ت جامع����ة بيرزي����ت، ف����ي بيان له����ا، إن 
الفري����ق حصل على الفوز بع����د العمل الجاد في 
التحضير للمس����ابقة، م����ا جعله يخ����وض ثالث 
جوالت تمهيدية اس����تطاع خاللها االنتصار على 
ف����رق جامعة قطر، واألمير محمد بن فهد، وبغداد 
على التوالي، وه����ذا ما أّهله للدور الربع النهائي 
اذ اس����تطاع االنتصار على فريق جامعة القاضي 

عياض المغربية.

وأشارت إلى أن فريق الجامعة واجه في دور النصف 
نهائ���ي فري���ق الجامع���ة اللبنانية، لينتص���ر عليه 
ويتأه���ل إلى الجول���ة النهائية، ويس���تطيع التغلب 
مجددًا على فريق جامعة األمير محمد بن فهد، ليتوج 

بالمركز األول في المسابقة.
وبين���ت أن فريق الجامع���ة تكون م���ن الطلبة: آدم 
األغبر، وميش���لين دعي���ق، وميرا صالح���ي، وإخالص 
ناصر، بإش���راف وتدريب كل من: االستاذة نوار بدير، 

واالستاذ عمران التميمي.
وذك���رت أن المس���ابقة تقام بش���كل س���نوي على 
مستوى الوطن العربي، وهذه هي المرة الثالثة التي 
يفوز فيها فريق الجامعة بالمركز األول، إذ س���بق له 
الف���وز في العام 2017 في الكوي���ت، وفي العام 2015 

في قطر.

فريق جامعة بيرزيت المشارك في المسابقة.


