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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 32/ 2018

Fortigate Services الخاصة:- »شراء « تجديد رخصة خدمات
تعلن ش���ركة توزي���ع كهرباء محافظات غزة ع���ن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و 

المواعيد التالية:-

- س���يكون آخر موعد لتس���ليم العط���اءات ابتداء من صب���اح يوم الثالث���اء الموافق 

2018/07/31 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 عبد الناص���ر » الثالثيني » اعتبارًا من ي���وم االثنين الم�واف�ق  

2018/07/23  علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 50 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
ديوان الموظفين العام

رقم االعالن 2018/65
تعلن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن 
حاجتها لش���غل وظيفة )موظف /ة مالي/ة( على بند العقود يجدد حسب الحاجة للعمل 

في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى حسب المؤهالت والشروط التالية:
موظف/ة مالي/ مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى ،مكان العمل:)مقر المؤسسة / اإلدارة 

العامة /رام الله(

المؤهل العلمي المطلوب:
 بكالوريوس كحد أدنى في تخصص العلوم المالية

الشروط  والمهارات التي ينبغي توافرها في المتقدم/ة: 

 يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.. 1
 معرفة باللغة االنجليزية.. 2
القدرة على كتابة التقارير. 3
مهارة ادارة الوقت. 4
القدرة على العمل ضمن فريق. 5
القدرة على تحمل ضغط العمل. 6
مهارة حل المشكالت. 7
مهارة في استخدام برامج الحاسوب. 8
مهارة االتصال والتواصل. 9

المهام والمسؤليات

 اس���تالم االم���وال العامة او حفظه���ا او انفاقها وفق االص���ول االدارية . 1
والمالية المعمول بها في المؤسسة .

 ادارة وتنظيم السجالت والحفاظ على نظام ارشفة فعال .. 2
 ادارة االموال العامة وفق االصول المالية المعمول بها.. 3
 تس���جيل العمليات المالية في الس���جالت المالية لمختلف حس���ابات . 4

المؤسسة وترحيلها للسجالت والبطاقات والنماذج المقررة بذلك.
 اع���داد التقارير المالي���ة والش���هرية والربعية والس���نوية التي تبين . 5

الموقف المالي واجمالي المستحقات والمدفوعات.
 المساعدة في متابعة مشتريات المؤسسة .. 6
 استالم ومراجعة الفواتير والمس���تندات ومعززات الصرف واعتمادها . 7

حسب االصول.
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط على البوابة االلكترونية لدي���وان الموظفين العام 
)www.gpc.pna.ps( حسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة االلكترونية 
او من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول »وظيفتي«، مرفقًا بالمستندات التالية:

صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة.. 1
صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر .. 2
 صورة عن شهادة الميالد.. 3
4 ..CV السيرة الذاتية
صورة عن الخبرات.. 5
صورة عن الدورات.. 6
صورة شخصية.. 7

يب���دأ اس���تقبال الطلبات اعتب���ارًا من ي���وم األح���د 2018/07/22 ولغاية  ي���وم األحد 
2018/07/29

علمًا بأنه سيتم استثناء أي طلب غبر مستوف للشروط او مستكمل للبيانات.

انتصار الوزير

  رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

اعالن رقم 2018/77

على بند العقود
تعلن وزارة االش���غال العامة واالس���كان وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها 
لشغل وظيفة )مهندس مواد ( و ) سائق آليه ثقيلة ( على بند التعيين عقود للعمل في وزارة 

االشغال العامة واالسكان وذلك حسب المؤهالت والشروط التالية:
وظيفة مهندس مواد/ عدد )1( مكان العمل:)مقر وزارة األشغال العامة واإلسكان/ رام الله( بند العقود

أن يكون حاصال على أحد المؤهالت العلمية التالية:

* بكالوريوس كحد ادنى في : هندسة مواد او هندسة مدينة

 على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:

1. يفضل من لديه خبرة .

2. المعرفة باستخدام أجهزة المساحة الحديثة والبرامج المتعلقة بها .

3. معرفة بمبادئ الجودة الشاملة .

4. القدرة على العمل مع االخرين ضمن روح الفريق .

5. مهارة االتصال والتواصل مع االخرين .

6. مهارة في استخدام برامج التصميم المختلفة .

7. مهارة في استخدام برامج الحاسوب .

8. مهارة في اعداد التقارير الفنية في اللغتين العربية واالنجليزية

9. القدرة على تحمل ضغط العمل 

 المهام والمسؤوليات:

1.عمل  الفحوصات واالشراف على أداء الفحوصات المخبرية والتحاليل الهندسية للمواد 
التي تورد للوزارة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات وللهدف التي وردت من اجله .

2. المشاركة في اعداد المواصفات القياسية وتطويرها وتعديلها .
3. تصميم الخلطات الخراسانية واالسفلتية ومواد البيسكورس )طبقات االساس (.
4. المش���اركة في عملية البح���ث العلمي من خالل توثي���ق المعلومات المتعلقة 

باعداد المواصفات وضبط الجودة .
5. االشراف على اخذ العينات من الموقع ومتابعة االشراف عليها أثناء فحصها في المختبر .

6. المشاركة في اختيار واعتماد المختبارت الخاصة العالملة في مجال االنشاءات 
لكي تتمكن من العمل في مشاريع الوزارة .
7. تحليل النتائج ووضع الحلول المناسبة .

8. المشاركة في لجان استالم مشاريع الوزارة .
9. المشاركة في اعداد كودات المواد االنشائية .

10. االحتفاظ بالعينات الماخوذة وحفظها وفق المعايير الزمنية  والبيئية المناسبة .
11.اعداد تقارير عن سير العمل واالنجازات .

12. تطبيق اجراءات السالمة العامة والصحة المهنية .
بيئة العمل: مكتبي، ميداني ) مواقع المشروع( ، اإلثنين معا. 

وظيفة سائق آلية ثقيلة مكان العمل وزارة االشغال العامة واالسكان :)مقر وزارة األشغال العامة 
واإلسكان/ رام الله التعيين على بند العقود

أن يكون حاصال على أحد المؤهالت العلمية التالية:
* ثانوية عامة  كحد أعلى 

 على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:

1. يفضل من لديه خبرة.
2. يكون حائز على رخصة س���ياقة تراكتور سارية المفعول لمدة ال تقل عن عامين ان ال 

تتعارض رخصة القيادة مع شروط التامين .
 3 . معرفة في مجال صيانة اآلليات

المهام والمسؤوليات :

1. معاينة وتفقد اآللية قبل التشغيل ويشمل الوقود والزيت والكهرباء واالطارات .
2. تشغيل اآللية ومالحظة اي خلل أثناء التشغيل وتشمل مؤشرات الزيت والحراة والهواء والدينمو.

3. قيادة اآللية وتوصيلها لموقع العمل او تحمليها على وسيلة نقل خاصة .
4. معاينة موقع العمل والحرص على سالمة اآللية اثناء عملها .

5. تنفيذ االعمال المطلوبة حسب مجال عمل كل آلية في المشروع وحسب نوع اآللية الالزمة .
6. إعالم امختصين عن أي عطل يصيب اآللية اثناء عملها بالموقع .

7. تنظيف اآللية بعد استخدامها من الداخلو تأمينها لمنع العبث بها .
8. تعبئة نماذج العمل الالزمة .

9. تطبيق اجرءات السالمة والصحة المهنية .
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط على البوابة اإللكترونية لدي���وان الموظفين العام 
)www.gpc.pna.ps( حس���ب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة االلكترونية او 

من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول » وظيفتي« مرفقًا بالمستندات التالية:
 صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة

صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر. 1
صورة عن شهادة الميالد. 2
3 .CV السيرة الذاتية
صورة عن الخبرات. 4
صورة عن الدورات. 5
صورة شخصية. 6

يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم االحد 2018/07/22 وحتى يوم االحد 2018/07/29 علما 
انه سيتم استثناء اي طلب غير مستوف للشروط ومستكمل للبيانات

 د. مفيد الحساينة
 وزير األشغال العامة واألسكان 

شروط القبول:
•  الطلبة الفلسـطينيين المقيمين يف فلسـطين بغض النظـر 

عن طبيعـة جـواز السـفـر�
•  أن يكون العمـر لدى تقـديم الطلب ٢٣ عـاماً على األكثـر�

•  أن يكون مقبول يف أحد الجامعات الفلسطينية المعتمدة 
لدى المؤسسة�

•  أن ال يقل معـدل التوجيهي علمي، علوم إنسانية، تجاري، 
صناعي و تكنولوجيا عن ٩٠٪�

•  أن ال يقل معـدل السنوات الدراسية الثالث السـابقة 
للتوجيهي عن ٩٠٪�

•  أن ال يقـل عدد الساعات المسجلة للفصل الدراسي األول 
عن ١٢ سـاعة معتمـدة

•  لديه االستعداد لتوقيع اتفاق إلزامي للعمل داخل فلسـطين 
يف مجال اختصاصه بعـد التخـرج لعـدد معين من السنوات 

يتم اإلتفاق عليها الحقـاً�

فتح باب قبول طلبات المنح 
الدراسية للعام الدراسي 

 ٢٠١٨-٢٠١٩
يوس يف الجامعات  لبرنامج البكالور

الفلسطينية لطلبة الثانوية العامة 
مجاالت المنحة:

•  الهندسـة بفروعـهـا
•  علوم الحاسوب

•  تكنولوجيا المعلومات

مالحظات:
•  التقديم للمنحة عن طريق موقع 

www.hq-sf.org المؤسسة
•  قوائم الجـامعـات المعتـمدة متوفرة 

على موقع المؤسسة اإللكتروني�
•  آخر موعد للتقديم يوم الخميس 

�٢٠١٨/٨/٣٠
•  لإلستفسار ولمزيد من المعلومات 
الرجاء التواصل مع المؤسسة عن 

طريق البريد األلكتروني 
info@hq-sf.org

تساهم شركة اتحاد 
المقاولين CCC - أثينا يف 

دعم برنامج البكالوريوس يف 
الجامعات الفلسطينية

دولة فلسطين
وزارة التنمية االجتماعية

إعــالن وظائف شاغرة 
تعلن وزارة التنمية االجتماعية عن حاجتها للوظائف التالية على بند عقود مياومة حسب اآلتي:

1. مراسل/ة عدد )1( مركز تأهيل الشبيبة نابلس، عدد )1(

2. مراسل/ة عدد )1( مركز تأهيل الشبيبة – مكتب الخليل، عدد )1(.

متطلبات الوظيفة-لمراسل/ة للمناطق المذكوره اعاله 
1. شهادة الثانوية العامة كحد أعلى.       2. يفضل من لدية خبرة في المجال.

3. معرفة في القراءة والكتابة.      4. القدرة على تحمل ضغط العمل.
5. مهارة التعامل مع االخرين.     6. يفضل ان يكون من سكان المنطقة.

المهام الوظيفية:
المحافظة على نظافة المبنى وتقديم خدمات الضيافة للموظفين والزوار.	 
تقديم خدمات الضيافة للموظفين والزوار.	 
المحافظة على نظافة المطبخ واألدوات المستخدمة التابعة للمطبخ والمرافق الصحية.	 
المحافظة على نظافة المبنى والمكاتب.	 
المساعدة في حمل األثاث المكتبي واللوازم.	 

3. سائق شاحنة ثقيلة /مديرية نابلس، عدد )1(.

متطلبات الوظيفة 
1. ثانوية عامة كحد اعلى.       2. يفضل من لديه خبرة في المجال

3. يكون حائز على رخصة قيادة سارية المفعول 15 طن فما فوق.
4. أن ال تتعارض رخصة القيادة مع شروط التأمين  5. يفضل ان يكون من سكان المنطقة

المهام الوظيفية:
* نقل الموظفين والزوار الرسميين  ولوازم السيارة ، والمحافظة على المركبه حسب االصول.

* نقل المواد التموينية وتوزيعها داخل المحافظات
*التأكد سالمة الس���يارة وفحصها قبل البدء بأي رحلة تخص العمل والتأكد من استيفاءها 
لجميع متطلبات التشغيل اآلمن وبش���كل دوري والمحافظة على نظافتها والتأكد من 

احتواءها على وسائل السالمة العامة.
* االحتفاظ بسجالت وأوراق السيارة الخاصة والمحافظة عليها .

* تأمين السيارة بالموقف المخصص لها بعد االنتهاء من الدوام الرسمي
* تسجيل اوامر الحركة وتسجيل كوبونات البنزين المصروفة في السجالت المعدة لذلك

* االبالغ عن أي ضرر او عطل يحدث للسيارة للمعنيين بذلك
* القيام باجراءات ترخيص المركبة ومتابعة اعمال الصيانة الالزمة في مراكز الصيانة المعتمدة 

* الحفاظ على سالمة وراحة الركاب وفق االجراءات المعمول بها في الدائرة الحكومية 

 4. مدرب مهني / نجارة، لمركز رونالدو – رام الله، عدد )1(
متطلبات الوظيفة :

1. دبلوم مهني أو دورة تدريبية دون الثانوية العامة.  2. يفضل من لديه خبرة في المجال.
4. مهارة االتصال والتواصل. 3. معرفة جيدة في اللغة االنجليزية قراءة وكتابة. 

6. القدرة على تحمل ضغط العمل. 5. القدرة على تطوير مجاالت العمل.  
7. القدرة على العمل ضمن الفريق.

المهام الوظيفية :
1. المش���اركة في تطوير الخطط التدريبية وتدريس المعلوم���ات النظرية والتدريب العملي 

للطالب في مجال التخصص واعداد وعقد امتحانات نظرية وعملية.
2. المشاركة في تطوير الخطط التدريبية والعمل على تطبيقها .

3. المساهمه في تحديد وتطوير التجهيزات والمواد الخام.
4. اعداد خطة الدرس النظري وخطة تنفيذ تمارين الممارسة العملية.

5. فحص المعلومات المهنية النظرية وتدريب الطالب وايابعم المهارات العملية واالتجاهية 
في مجال التخصص.

6. متابعة المتدربين في اثناء التدريب داخل المركز ، والتدريب الميداني في سوق العمل.
7. تنفيذ برامج الصيانة الوقائية للتجهيزات التدريبية ومتابعة جاهزيتها.

8. تطبيق اجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية في مجال التخصص.
 مالحظ���ة: لن يتم النظر في أي طلب غير مس���توفي للش���روط، مع ض���رورة تحديد الوظيفة 

المطلوبة.
مالحظة: ترسل السيرة الذاتية باالضافة الى صورة عن المتطلبات المذكورة في االعالن وصورة 
قّديم الطلبات في مقر وزارة 

ُ
عن الرخصة المطلوبة على ايمي���ل hr@mosa.gov.ps  او يتم ت

التنمية االجتماعية/دائرة شؤون الموظفين_ رام الله_شارع المبعدين، حتى نهاية دوام  يوم 
األثنين الموافق 29/ 07 /2018.

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية

 للعمل لدى وزارة التعليم العالي 
تعلن وزارة  التربية والتعليم العالي وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن موعد 

مقابلة ش���فهية لشغل وظيفة )احصائي،موظف اداري/على بند االعاقة(، مكان العمل: 

)رام الله( الخاص باالعالن رقم)2018/4(. 

وذلك حس���ب المواعيد والكشوف المش���ار إليها أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم الثالثاء 2018/07/24، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة موظف اداري/
اعاقة،مكان العمل:)رام الله(:

موظف اداري يبدأ باسم أسامة يوسف توفيق الكرم وينتهي باسم هبه عيسى . 1

أحمد ابو عزه حسب الكشف رقم )1(، في الساعة التاسعة صباحا.

يوم االربعاء 2018/07/25، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة احصائي، مكان 
العمل:)رام الله(:

احصائي يبدأ باسم  أثير جالل امين زكارنه وينتهي باسم منتصر احمد محمد . 2

ابو زغالن حسب الكشف رقم )2(، في الساعة العاشرة صباحا 

علما أن المقابالت الش���فهية س���تعقد في مق���ر مبنى وزارة التربي���ة والتعليم/مبنى 

الكرمل/الماصيون-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 التربية والتعليم العالي

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية للعمل 

لدى وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا« 

تعل���ن وكالة االنب���اء والمعلومات الفلس���طينية »وفا« وبالتنس���يق مع ديوان 

الموظفين العام عن موعد مقابلة شفهية لشغل وظيفة )محرر صحفي(، مكان 

العمل: )بيت لحم، رام الله( الخاص باالعالن رقم)2018/17(. 

وذلك حس���ب المواعيد والكشوف المش���ار إليها أدناه: ) األسماء منشورة على 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام(
يوم الثالثاء 2018/07/24، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة محرر صحفي، مكان 

العمل: )رام الله(:

محرر صحفي يبدأ باس���م أمون صالح فريد الش���يخ  وينتهي باس���م وضاح عبد . 1
الكريم أحمد أبو شعر حسب الكشف رقم )1(، في الساعة التاسعة صباحا.

يوم االربعاء 2018/07/25، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة محرر صحفي، مكان 
العمل:)بيت لحم(:

محرر صحفي يبدأ باسم  بسام محمد جبرائيل ابو عيد وينتهي باسم وعد جمال . 2
عبد الرحمن الديرية حسب الكشف رقم )2(، في الساعة التاسعة صباحا 

علم���ا أن المقابالت الش���فهية س���تعقد في مق���ر وكالة االنب���اء والمعلومات 

الفلس���طينية«وفا«/خلف ش���ركة كهرباء القدس/عمارة مكة سنتر/بجوار وزارة 

المالية/المصايف-رام الله.

لمعرفة أس���ماء المقبولي���ن لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زي���ارة البوابة 

االلكتروني���ة لدي���وان الموظفي���ن الع���ام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”

وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية«وفا«

شهادات ألربعة أسرى تعرضوا 
للتنكيل خالل اعتقالهم

توقيع اتفاقية لدعم طلبة "القدس المفتوحة" المقدسيين

توقيع االتفاقية.

رام الله – "األي���ام": نقلت محامية 
نادي األس���ير شهادات ألربعة أسرى 
تعرض���وا للض���رب والتنكي���ل خالل 

عملية اعتقالهم.
وأفاد األسير جهاد مقبل )21 عامًا( 
م���ن بلدة بي���ت أمر، ش���مال الخليل، 
حس���ب بيان لنادي االسير، أمس، بأن 
اقتحمت  االحت���الل  قوة من جي���ش 
من���زل عائلته بعد منتص���ف الليل، 
وش���رعت بعمليات تفتيش وتخريب 
ال���كالب  مس���تخدمة  لمحتويات���ه، 
البوليسية، وأنه خالل عملية اعتقاله 
انهال علي���ه جنود االحتالل بالضرب 
المبرح باأليدي وأعقاب البنادق على 
أنحاء جس���ده كافة، علم���ًا أن عملية 
اعتقال���ه جرت في الحادي عش���ر من 

تموز الجاري.
وأش���ار البيان إلى أن األس���ير حسن 
الجواب���رة )25 عامًا( م���ن مخيم العروب 
بالخلي���ل ق���ال ف���ي إفادت���ه إن قوات 
االحت���الل اقتحم���ت من���زل عائلته في 
الحادي عش���ر من تموز الجاري، وقامت 
بتكس���ير الباب الرئيس���ي للمنزل، ثم 

رام الله - "األيام": وقع رئيس جامعة 
القدس المفتوحة يونس عمرو، وأمين 
س���ر اللجن���ة القطرية الدائم���ة لدعم 
القدس، أمي���ن عام المؤتم���ر الوطني 
الش���عبي للقدس، اللواء بالل النتشة، 
بمق���ر رئاس���ة الجامعة ف���ي رام الله، 
لتقديم منح دراس���ية  اتفاقية  أمس، 
لطلبة "القدس المفتوحة" من محافظة 

القدس المحتلة.
الجامعة،  واس���تعرض عمرو تاريخ 
ونشأتها، ومجاالت تخصصها، مشيرًا 
إلى اهتمامها الخاص بأبناء القدس، 
التعلي���م، وثمن  الس���يما في مجال 
الجهود التي يبذلها اللواء النتش���ة 
في دعم قطاع التعليم بشكل خاص 

والقطاعات األخرى بشكل عام.
م���ن جهته، أش���اد اللواء النتش���ة 
بالدور الذي تقوم به جامعة القدس 
المفتوحة خاصة في القدس، مؤكدا 
أنها صرح تعليمي فلسطيني عريق 
يفتخ���ر ب���ه، وأوض���ح أن االتفاقية 
تهدف بشكل أساسي إلى رفع الثقل 
المادي عن كاهل الطالب المقدسي، 
وأن ه���ذه المس���اعدات تأتي ضمن 
القطرية  اللجن���ة  وبرامج  توجه���ات 

الدائمة لدعم القدس.
"القدس  بدوره، قال مس���اعد رئي���س 
المفتوحة" لشؤون الطلبة، محمد شاهين، 
إن منحة اللجن���ة القطرية الدائمة لدعم 
القدس من أهم المنح الخارجية المقدمة 
لطلب���ة الجامع���ة في الق���دس من حيث 
حجمها، واستمراريتها، وأثرها اإليجابي 

عل���ى الطلب���ة وعائالتهم ومس���يرتهم 
التعليمية.

ولفت شاهين إلى أن هذه المنحة 
نظ���ام  وف���ق  الجامع���ة،  تنفذه���ا 
محوس���ب، ومعايير تحددها الجهة 
المانح���ة، وباآللي���ة المعتم���دة في 

إجراءات الجودة.

أقدم���ت عل���ى ضربه باألي���دي وأعقاب 
البنادق على أنحاء جسده كافة، قبل أن 
يتم نقله الحقًا إلى معتقل "عتصيون".

أما الفتى األس���ير أحمد رأفت البدوي 
)15 عام���ًا( فقال في إفادت���ه لمحامية 
النادي، إن قوات االحتالل اقتحمت منزل 
عائلته فجرًا في السادس عشر من تموز 
الجاري، وخ���الل اعتقاله تعرض للضرب 
والتنكيل من قبل الجنود مس���تخدمين 

أيديهم وأعقاب البنادق.
وأكد األسير حمدي األطرش )27 عامًا( 
من مخيم الدهيشة في بيت لحم، حسب 
لت به، حيث 

ّ
البيان، أن قوات االحتالل نك

تعمدت ضرب����ه على ركبته المصابة، وال 
تزال آثار الضرب ظاهرة، ورغم مطالبته 
بتقدي����م الع����الج له لتخفي����ف آالمه إال 
أنه����م رفضوا ذلك، مبينًا أنه اعتقل في 

العاشر من تموز الجاري.

"التربية" تطلق ملتقى أصدقاء اإلعالم التربوي
رام الل���ه - وفا: أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، 

بمقره���ا ف���ي رام الله، أم���س، ملتقى أصدق���اء اإلعالم 

التربوي.

وقال وزي���ر التربية والتعليم العال���ي صبري صيدم، 

في كلمت���ه: إن إطالق الملتقى ج���اء إلدراك الوزارة بأن 

اإلعالميي���ن في حاجة إل���ى اإلجابة عن أس���ئلة كثيرة، 

لم يتم نقاش���ها، خاصة ف���ي القضايا التي أثيرت على 

وس���ائل التواصل االجتماعي، مثل توقيت إعالن نتائج 

الثانوية العامة، وكلية الطب في الخليل، وغيرها.

وأض���اف: أهمي���ة الملتق���ى تأت���ي له���دم الحواجز 

واالنفت���اح مع الصحافيي���ن، وأن يصبحوا ش���ريكًا في 

صياغة العملية التربوية، وليس فقط كمتلقين ألخبار 

الوزارة وتفاصيل عملها.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت في السابق سلسلة لقاءات 

م���ع اإلعالميين ورؤس���اء التحرير لوضعه���م في صورة 

تفاصي���ل العمل اليومي، وخفايا بع���ض القضايا التي 

تواجه "التربية".

ولفت إلى أنه بناء على اللقاءات الس���ابقة تم تحديد 

خارطة عمل سياس���ة إعالمية تربوية وطنية، تقوم على 

توقي���ع مذكرات تفاهم مع وس���ائل اإلعالم، إضافة إلى 

وضع مدونة للس���لوك تحدد طبيعة العالقة واالنسجام 

في بعض المواقف، وتنظيم جوالت إعالمية مش���تركة 

لبعض المواقع مثل: زنوتا، وخلة الضبع، والخان األحمر.

م���ن جهته، قال وكيل وزارة اإلعالم فايز أبو عيطة: إن 

أهمي���ة الملتقى تنبع من مد جس���ور التعاون مع كافة 

األط���راف في المجتمع، بما في ذل���ك وزارة اإلعالم التي 

تبدي كل الجاهزية من أج���ل التواصل وتوفير ما يلزم 

من دعم وتعاون إلنجاح الملتقى.

وأوض���ح أن اإلعالم يعلب دورًا مؤث���رًا ومهمًا في دعم 

القضية الفلس���طينية، ألن االحت���الل يعتمد بالدرجة 

األساس���ية عل���ى اإلعالم، وقال: ش���عبنا يخ���وض حربًا 

إعالمية على كافة الصعد.


