
5االحد 2019/10/6 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

 دولة فلسطين

وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية

لصالح وزارة الصحة
 MOH/RINGE/2019/038-CTD : رقم المناقصة 

اسم المناقصة : بناء طابق اضافي ثالث في مستشفى جنين )جراحة القلب(

ترغب دائرة العطاءات المركزية  في طرح المناقصة بتمويل من المنحة االيطالية 
RINGE حسب التفصيل التالي :

 المؤهلون لالش���تراك في المناقصة: يحق للمقاولي���ن المصنفين لدى 	. 
لجنة التصنيف الوطنية في مجال األبنية )ثالثة فأعلى( والمتجاوبين مع 

شروط العطاء المشاركة في هذا العطاء.

يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من وحدة الهندسة واإلنشاءات . 2
في وزارة الصحة / نابلس على تلفون 047	09238. 

الحص���ول على وثائق المناقصة: يمكن للراغبين في المش���اركة في هذا . 3
المناقصة االطالع و الحصول عل���ى وثائق المناقصة من دائرة العطاءات 
المركزية في مبنى وزارة االش���غال العامة واالس���كان  )الطابق الثاني( – 
في البيرة – ام الش���رايط – دوار االمين. وذل���ك اعتبارا من األحد الموافق 
0/06	/9	20 خالل اوقات الدوام الرس���مي رسم غير مسترد بقيمة 00	 
يورو لكل مناقصة يودع في بنك فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة 
المالية – الصحة على حس���اب رق���م )9000/53	2(  في البنك .  على ان 
يتم ابراز ش���هادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف 
الوطنية عند ش���راء الوثائق.، علما بأن اخر يوم لبيع وثائق المناقصة هو 

يوم األحد الموافق 0/20	/9	20.

زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي س���تنظم زي���ارة ميدانية للموقع يوم . 4
االثنين الموافق 	0/2	/9	20، ويكون االلتقاء الس���اعة الحادية عش���رة 
صباحا في مستش���فى جنين الحكومي، وس���يتم عقد اجتماع تمهيدي 
الس���تقبال استفس���ارات المقاولين في نفس المكان وذلك بعد انتهاء 
الزيارة الميدانية على ان يكون آخر موعد الس���تقبال االستفسارات يوم 
األحد 0/27	/9	20 ، واخر موعد للردود على االستفسارات هو يوم االحد  

الموافق 03/		/9	20 .

يرفق كل عط���اء بتأمين )كفالة المناقصة( بقيم���ة 2,500	 يورو لصالح . 5
وزارة الصح���ة كما ورد في وثائق المناقصة . ويج���ب ان تكون العروض 
صالح���ة لم���دة 20	 يوما من تاري���خ فتح المظاري���ف والكفاالت صالحة 
لم���دة 30 يوما بعد انتهاء صالحية الع���روض )50	 يوما من تاريخ فتح 

المظاريف/حتى 2020/04/9( على االقل.

تس���ليم وفتح العروض: يتم تس���ليم العروض في ظرف مغلق ومختوم . 6
ومكتوب عليه اس���م المناقصة ورقمها في دائرة العطاءات المركزية في 
مبنى وزارة االش���غال العامة واالسكان ) الطابق الثاني( – في البيرة – ام 
الش���رايط- دوار االمين، في موعد اقصاه الس���اعة الثانية عشرة ظهرا من 
يوم الثالثاء 2	/		/9	20 م ، وسوف يتم فتح العروض في جلسة علنية 

في نفس الموعد والمكان.

العنوان: دائرة العطاءات المركزية /  وزارة االشغال العامة واالسكان. 7

 ام الشرايط / دوار االمين / البيرة – الضفة الغربية - تلفون: 
0097022987888   ,,, فاكس: 0097022988582 

• مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.	

 دائرة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلديـة البيـرة 

إعالن طرح عطاء ضمان واردات وادارة مرفق عام لقاعات منتزه بلدية البيرة

»مزاد علني«

رقم المزاد: 2019/39

 تعلن بلدية البيرة عن طرح مزاد علني ضمان واردات وادارة مرفق عام خاص بقاعات 
منتزه بلدية البيرة، تبعا للش���روط و المواصفات الموضحة في كراسة ووثائق المزاد 

فعلى الراغبين التقدم لهذا المزاد العلني مراعاة مايلي:

1.  كل مزاود يرغب بالمش���اركة يس���تطيع الحصول على نس���خة من وثائق المزاد 
من مقر البلدية ) مكتب رئيس وحدة العطاءات والمش���تريات/ الطابق الثالث( 
إبت���داء من يوم االحد الموافق 2019/10/06 وخالل س���اعات الدوام الرس���مي 
مقابل دفع مبلغ وقدره )300( ثالثمائة ش���يكل غير مس���تردة تدفع في مركز 

خدمة الجمهور التابع لبلدية البيرة.

2.  على المزايد إرفاق كفالة دخول مزاد أو ش���يك بنكي على ش���كل كفالة بنكية أو 
شيك بنكي مصدق بقيمة )20,000( عشرين الف شيكل لصالح البلدية ساري 

المفعول لمده ال تقل عن  120 يومًا من تاريخ اقفال المزاد.

)الشيكل(. 3. تقدم األسعار ب�����

4.مدة االتفاقية سنة واحدة.

5.س���يكون المزاد العلني يوم الثالثاء الموافق 2019/11/05 الساعة الثانية عشرة 
ظهرًا في قاعة البلدية الطابق الخامس – مقر بلدية البيرة.

6.على كافة المش���اركين ف���ي المزاد الحضور قبل بداية المزاد بنصف س���اعة في 
المكان اعاله.

7.سيتم عقد زيارة موقع يليه اجتماع تمهيدي يوم الثالثاء الموافق 2019/10/15  
الساعة العاشرة صباحًا في قاعة البلدية )الطابق االول(.

8.رسوم اإلعالن في الصحف المحلية على من يرسو عليه المزاد.

9. للبلدية الحق بعدم إحالة المزاد على أعلى األس���عار، إذا رأت لجنة المزاد بأن أعلى 
األس���عار كان مجحفًا بعوائد البلدية كما ولها الحق بالغاء المزاد دون ابداء اي 

اسباب.

10. لمزي���د م���ن المعلومات يرج���ى مراجعة البلدي���ة – رئيس وح���دة العطاءات 
والمش���تريات الطابق الثالث وذلك خالل س���اعات الدوام الرسمي من الساعة 

الثامنة صباحًا لغاية الساعة الثانية ظهرًا.

عزام علي إسماعيل
رئيس بلدية البيرة

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

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

MOFP-FWC/ MOFP /2020/1 :المناقصة العامة رقم
الموضوع: شراء وتوريد قرطاسية ولوازم مكتبية

الجهة المشترية: وزارات ومؤسسات دولة فلسطين 
جهة التمويل: وزارة التمويل والتخطيط

تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط المناقصين أصحاب االختصاص   • 

والمسجلين رسميا والراغبين بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.

)الشيكل( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. تقدم األسعار بـ  • 

يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد   • 

من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة )www.gs.pmof.ps( أو من 

خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية والتخطيط خالل أوقات الدوام الرســـمي من الســـاعة 

8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.

تدفع رســـوم كراســـة المناقصة والبالـــغ قيمتها 200 شـــيكل لحســـاب وزارة المالية   • 

والتخطيط في بنك فلســـطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع 

)فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.

يجب أن يتم تســـليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد   • 

أقصاه الساعة 10:00 من يوم الثالثاء الموافق 2019/11/5 ويتم رفض جميع العطاءات 

التي ترد بعد الموعد المحدد، وســـيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور 

من يرغب من المناقصين.

علـــى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شـــكل كفالة بنكية أو شـــيك بنكي   • 

مصدق بقيمة 5000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2020/5/2.

أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.  • 

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 اطار من خالل المناقصة العامة

MOFP-FWC/ MOFP /2020/2 :المناقصة العامة رقم

الموضوع: مناقصة توريد اختام/ مركزي

الجهة المشترية: مؤسسات ووزارات دولة فلسطين
تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط المناقصين أصحاب االختصاص   • 

والمسجلين رسميا والراغبين بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.

)الشيكل( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. تقدم األسعار بـ  • 

يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد   • 

من المعلومات من خالل الموقع االلكترونـــي لمديرية اللوازم العامة )www.gs.pmof.ps( أو 

من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرســـمي من الســـاعة 8:00 

صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.

تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 300 شيكل لحساب وزارة المالية في بنك   • 

فلســـطين على حســـاب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع 

العطاء المقدم.

يجب أن يتم تســـليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد   • 

أقصاه الساعة 10:30 من يوم الثالثاء الموافق 2019/11/5 ويتم رفض جميع العطاءات 

التي ترد بعد الموعد المحدد، وســـيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور 

من يرغب من المناقصين.

علـــى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شـــكل كفالة بنكية أو شـــيك بنكي   • 

مصدق بقيمة 5000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2020/5/2.

أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.  • 

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 

MOFA-GSD/MOFP/2019/116 :المناقصة العامة رقم
موضوع المناقصة: توفير وجبات للموظفين والوفود الرسمية في كافتيريا وزارة الخارجية

الجهة المشترية: وزارة الخارجية والمغتربين
جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط

تدع���و مديرية اللوازم العام���ة في وزارة المالي���ة والتخطيط ولحس���اب وزارة الخارجية   •

والمغتربين المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين بالمشاركة 

في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.

)الشيقل( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. تقدم األسعار ب�  •

يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد   •

من المعلومات من خالل الموقع االلكترون���ي لمديرية اللوازم العامة )www.gs.pmof.ps( أو 

من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة 8:00 

صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.

تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبال���غ قيمتها 200 ش���يقل لحس���اب وزارة المالية   •

والتخطيط في بنك فلس���طين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع 

)فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.

يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد   •

أقصاه الس���اعة 10:00 صباحا من يوم الثالثاء الموافق 2019/10/15 ويتم رفض جميع 

العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان 

بحضور من يرغب من المناقصين.

عل���ى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي   •

مصدق بقيمة 5000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2020/4/11.

أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.  •

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

 دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

 بلدية بيت سوريك
تعلن بلدية بيت سوريك وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بتمويل من _المصرف 
العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا – البنك االسالمي للتنمية، عن اعادة طرح 
عطاء مشروع : تعبيد طرق داخلية – بيت سوريك / القدس وذلك وفقًا للمخططات 
والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى 

الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 

يجب على المقاول أن يكون مس���جاًل لدى إتح���اد المقاولين ومصنفا ًلدى . 1
لجنة التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف 

رابعة سارية المفعول .

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.. 2

يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة 3500 دوالر وذلك . 3
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم.

األسعار_غير شاملة_ لجميع الضرائب وعلى المقاول احضار فاتورة ضريبية . 4
صفرية.

كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة . 5
من العطاء من مقر بلدية بيت س���وريك مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100 

دوالر .

آخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 12 ظهرا � من يوم االثنين الموافق . 6
2019/11/4 في مقر بلدية بيت س���وريك مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات 

بعد هذا الموعد.

االجتم���اع التمهي���دي وزيارة الموقع ي���وم األحد المواف���ق: 2019/10/20 . 7
الساعه 12:00  ظهرا في مقر بلدية بيت سوريك.

فتح المظاريف يوم االثنين الموافق : 2019/11/4 الساعة 12:00 ظهرا في . 8
مقر بلدية بيت سوريك . 

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9

لمزي���د من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل س���اعات . 10
الدوام الرسمي  )8:30 ص – 2:30 م (.

توقيع وختم رئيس الهيئة المحلية

 حسين حسني الجمل

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي اجنسنيا
دعوة لشراء عدادات مياه مسبقة الدفع بموجب المناقصة العامة رقم )2019/ )1

موضوع المناقصة : )توريد عدادات مياه مسبقة الدفع(

الجهة المشترية : )مجلس قروي اجنيسنيا( 

يدعو مجلس قروي اجنسنيا المناقصين اصحاب االختصاص والمسجلين رسميا 

ومن يرغب بالمشاركة لتقديم العطاء بالظرف المختوم وفق الشروط االتية :

تقديم االس���عار ب )الشيقل( ش���املة لكافة انواع الضرائب بما فيها  1-

ضريبة القيمة المضافة.

تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها ) 400 ش���يكل ( )غير  2-

مس���تردة( لصندوق المجلس ويتم ارفاق وصل الدفع )فيش���ة االيداع( 

مع العطاء المقدم.

عل���ى المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية  3-

بقيمة )5000 ش���يقل( على ان يكون ساري المفعول حتى تاريخ )120 

يومًا من تاريخ فتح العطاءات( .

موع���د االجتم���اع التمهي���دي للمناقصي���ن هو ي���وم االح���د الموافق  4-

27/10/2019 الساعة 11:00 صباحا في مقر مجلس قروي اجنيسنيا .

اخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 12:00 ظهرا من يوم الخميس  5-

الموافق 14/11/2019  في مقر مجلس قروي اجنيسنيا مع العلم انه لن 

يقبل اي عطاء بعد هذا الموعد.

فت���ح المظاريف الس���اعة 12:00 ظهرا م���ن يوم  الخمي���س الموافق  6-

14/11/2019 في مقر مجلس قروي اجنيسنيا.

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 7-

تعتبر هذه الدعوة جزءا من وثائق المناقصة . 8-

 لالستفس���ار : يرجى االتصال على الرقم 116806 0599 من الس���اعة 	- 

التاس���عة صباحا وحتى الثانية ظهرا وذلك خالل جميع ايام االس���بوع 

عدا ايام الجمعة.

رئيس المجلس

محمود اسعد

 طلب ابداء اهتمام 

تقديم حلول وخدمات الدفع االلكتروني
لتقديم خدمات فنية ومالية   34/2019 ر م  ابداء اهتمام رقم ب  الله بطلب  رام  بلدية  ترغب 
خدمات  اتمتة  بهدف  اإللكتروني  الدفع  وخدمات  حلول  تقديم  في  المختصة  الجهات  من 
البلدية المقدمة عبر االنترنت بشكل كامل وذلك من خالل تمكين المستخدمين من دفع رسوم 

المعامالت عبر اإلنترنت بطريقة آمنة بطرق مختلفة منها:
• الدفع باستخدام بطاقات االئتمانe-Payment عبر بطاقات ماستر كارد وفيزا 	

كارد وغيرها من بطاقات االئتمان
• 	e-Bankingالدفع من حساب لحساب
• 	Debit Card بطاقات الرصيد المسبق

وغيرها من خيارات الدفع االلكتروني التي يمكن للشركات اقتراحها لدعم تشغيل منظومة 
الخدمات بهدف  تقديم بعض  اكثر من شريك في  بالبلدية قد تضم  الكتروني خاصة  دفع 

اتاحة خيارات أكثر للمواطنين.
على الشركات المهتمة تزويد بلدية رام الله بالتالي:-

كتاب من الشركة يؤكد رغبتها بتقديمواحدة او اكثر من الخدمات المطلوبة. 1
وصف طبيعة عمل الشركة وخبراتها في المجال، بما يشمل خبرات العاملين . 2

المطلوبة  والمؤهالت  القدرات  لديها  أن  تثبت  التي  والشهادات  والمعلومات 
والخبرات ذات الصلة لتقديم الخدمات، اضافة الى الخبرات او االعمال المشابهة 

التي نفذتها الشركة خالل السنوات الخمس الماضية 
نسخة عن رخصة المهن ورخصة الحرف والصناعات للشركة . 3
اثبات ان الشركة مسجلة رسميا كمقدم لخدمات الدفع االلكتروني وحاصلة على . 4

التراخيص الالزمة من جهات االختصاص
تصور واضح لكيفية دمج خدماتهم في المنصة االلكترونية لبلدية رام الله . 5
تفاصيل فنية ومالية عن كل خدمة يمكن تقديمها. 6

سيتم تقييم الطلب بناء على مدى تجاوبه مع البنود الواردة اعاله، كما سيتم دعوة الشركات 
التي تدرج ضمن القائمة المختصرة فقط لمناقشة عروضها وذلك بناءًا على نتائج تقييم طلب 

ابداء االهتمام. علمًا بأن اجور االعالن ستكون على من يرسو عليه العرض. 
ألية استفسارات إضافية ، يرجى إرسالها مكتوبة على فاكس رقم  022963214 

tenders@ramallah.ps أو عبر االيميل
األربعاء  يوم  من  ظهرًا   12:00 الساعة  أقصاه  موعد  حتى  عروضها  تقديم  للشركات  يمكن 
الموافق 30/10/2019 لدى قسم العطاءات والمشتريات / الطابق األول في مبنى دار بلدية رام 

الله )4 شارع عيسى زيادة، مركز المدينة، 6001111(. 
م. موسى حديد 

رئيس بلدية رام الله

ورشة في "القدس المفتوحة" تناقش أسباب 
استنكاف الطلبة عن الدراسة بالجامعات

رام الله - "األيام": نظمت جامعة القدس المفتوحة، 

ووزارة التعليم العالي والبح����ث العلمي، بالتعاون مع 

بعثة التعاون الفلس����طيني األوروبي بمجال التعليم 

العالي "إيراس����موس+"، بمقر الجامعة ف����ي رام الله، 

أمس، ورشة عمل حول استنكاف طلبة التعليم العالي 

عن الدراسة في الجامعات.

وق����ال نائب رئي����س الجامعة للش����ؤون األكاديمية 

سمير النجدي: إن الورشة بدعم من "إيراسموس+" في 

فلس����طين، وهي من الورش التي تنظمها لجنة إصالح 

التعليم العالي في فلسطين، مبينًا أن فلسطين كانت 

في هذا العام من أكثر الدول الحاصلة على مش����اريع 

في "إيراس����موس+" في المنطقة ككل، وفازت بس����تة 

مشاريع، منها 4 يديرها الفلسطينيون.

وتح����دث النج����دي ع����ن موض����وع االس����تنكاف في 

الجامع����ات المقيم����ة والمفتوحة في العال����م، وبّين 

الفروق بينها، وعرض أس����باب االستنكاف والنظريات 

والممارسات المتعلقة بهذا األمر.

وذك����ر أن "القدس المفتوحة" من الجامعات المميزة 

بمجال تخريج الطلبة، إذ ال تتجاوز نس����بة االستنكاف 

عن الدراسة أكثر من 20%، وهي نسبة تصل إلى نسبة 

الجامع����ات المقيمة تقريبًا، وكذل����ك يقضي الطالب 

في التعليم المدمج قرابة 5.5 س����نة بالمتوس����ط، في 

حين تس����مح له القوانين بأن يتخرج خالل 12 سنة في 

"القدس المفتوحة".

من جهته، أشار الوكيل المساعد في وزارة التعليم 

العال����ي، إيهاب القبج، إل����ى أهمي����ة المحافظة على 

اس����تمرارية الطلبة في جامعاتهم وإكمال تعليمهم، 

مبينًا أن مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني حديثة 

النش����أة منذ أربعة عقود فقط مقارنة بالجامعات على 

مس����توى العالم، و"لدينا كليات وجامعات وسياس����ة 

خاصة بالقبول لدرجة الدبلوم، وسياسة أخرى لدرجات 

البكالوريوس"، ولفت إلى أن سياس����ة التعليم العالي 

هي توفير خدمة تعليمية مميزة للطالب في مؤسسة 

وطنية فلسطينية.

وأوض����ح أن ال����وزارة تحاول أن تحتف����ظ بالطلبة في 

الوطن، و"حددنا معدل القبول في الطب البشري وطب 

األسنان بمعدل 80% في الثانوية العامة، فمن يدرس 

ف����ي الخارج ومعدل����ه أقل من ذلك لن تج����ري معادلة 

ش����هادته، وهن����اك تعليمات ناظمة خاص����ة بالوزارة 

لقبول الطلبة في كليات الدبلوم".

وكش����ف ع����ن الس����عي لرف����ع مع����دالت الصيدل����ة 

والهندسة إلى 80% في الثانوية العامة، ومن يحصل 

على أقل م����ن هذا المعدل لن تج����ري المصادقة على 

شهادة البكالوريوس له أيضًا.

ب����دوره، ق����ال مدير ع����ام مكات����ب بعث����ة التعاون 

العال����ي  التعلي����م  الفلس����طيني األوروب����ي بمج����ال 

"إيراس����موس+"، نض����ال الجيوس����ي: إن اله����دف من 

الورش����ة "إلقاء الضوء عل����ى اس����تنكاف الطلبة؛ ألنه 

موضوع ف����ي غاية األهمية، فبرنامج )إيراس����موس+( 

يسعى لتيسير وتقديم المعلومات للجامعات بهدف 

االس����تفادة من برامج يقدمها االتح����اد األوروبي في 

فلس����طين، وتجري متابعة تنفيذ المش����اريع بش����كل 

يخدم فلسطين".

وأوض����ح أن الجامع����ات تس����تفيد بش����كل كبير من 

البرنامج، و"لدينا حاليًا 50 مش����روع بناء قدرات يجري 

تنفيذها اآلن لمؤسس����ات التعلي����م بقيمة 43 مليون 

يورو، بالش����راكة مع جامعات عربية ودولية، وندير 12 

مشروعًا بشكل مباشر من قبل جامعاتنا".

وأضاف الجيوس����ي: "إيراس����موس+" يق����وم بتبادل 

طالب����ي ط����ال 1200 طالب وطالبة، بينه����م 300 طالب 

أوروبي حضروا إلى فلس����طين للدراس����ة هن����ا، وهذا 

التبادل يسهم بتطوير التعليم العالي في فلسطين.

وتح����دث د. جم����ال إبراهيم عن إحص����اءات وتجربة 

"الق����دس المفتوحة" ف����ي محاولة اس����تعادة الطلبة، 

مشيرًا إلى وجود خطة الستعادة الطلبة المستنكفين 

عن الدراسة بالتواصل معهم، ومعرفة أسباب تركهم 

الجامعة، وعمل أشياء تسهم باستعادتهم للجامعة، 

خاصة الطلبة الذين قطعوا شوطًا كبيرًا في الجامعة.

"الصحة": نتابع قضية احتيال طبيب 
إسرائيلي مزّيف على مرضى فلسطينيين

رام الل���ه - "األيام": قال���ت وزارة الصحة: إنها تتابع قضية طبيب الس���رطان 
ش���ر من معلومات حول احتياله على مرضى سرطان 

ُ
المزيف اإلسرائيلي، وما ن

فلسطينيين بعشرات آالف الشواكل وتهديد حياتهم.
وأشارت "الصحة"، في بيان صحافي، أمس، إلى أن الطبيب اإلسرائيلي المزيف، 
كان يبح���ث عن ضحاياه م���ن المرضى الفلس���طينيين داخل المستش���فيات 
اإلس���رائيلية، بحسب ش���رطة االحتالل، واس���تغل حاجتهم للعالج وحالتهم 
النفسية وابتزهم بعشرات آالف الشواكل، إضافة إلى تعريض حياتهم للخطر 

من خالل إعطائهم أدوية مجهولة.
وأكدت أنها س���تتابع بجدية الحاالت الت���ي وقعت ضحية هذا االحتيال حال 
ورودها للوزارة، وستعمل على إعداد ملفات كاملة ورفعها لجهات االختصاص 
الس���ترداد حقهم، والتأك���د من تأثيرات األدوية الت���ي تعاطوها من قبل هذا 

الطبيب المزيف، والعمل على عالجهم بشكل آمن.
وبينت أن هذه الفضيحة "تؤكد صحة وأهمية القرار الفلسطيني باالنفكاك 
عن االحتالل في جميع القطاعات ومن بينها القطاع الصحي، والبحث عن بدائل 

عربية ومحلية إلى حين الوصول إلى توطين كامل للخدمة الصحية".
ولفتت الوزارة إلى أن الكش���ف عن هذا الطبيب المزيف يفتح الباب للتساؤل 
عن وجود حاالت أخرى مشابهة وربما بشكل أخطر، داعية المواطنين إلى الحذر 
الشديد والتوجه للمستشفيات الفلسطينية، وفي حال لم يتوفر فيها العالج 

التوجه لوزارة الصحة لعمل الالزم.

ورشة في بيت ساحور
حول العنف األسري

بيت لحم - "األيام": نظم مركز حماية وتمكين المرأة واألس���رة "محور"، التابع 
لوزارة التنمية االجتماعية، في مدينة بيت س���احور بمحافظة بيت لحم، أمس، 

لقاًء توعويًا حول العنف األسري والعنف ضد األطفال.
وقدمت رئيس���ة قس���م الخدمات المجتمعية في مركز "مح���ور" ليندا غريب 
جرايس���ة، شرحًا حول العنف واألس���رة، وعنف األطفال، وكيفية حماية األسرة 

"من خالل الحوار مع أوالدنا ومحبتهم ورعايتهم".
س���ري في المجتمع ناتجة 

ُ
وأش���ارت جرايسة إلى أن ظاهرة العنف األ

عن الظروف الس���يئة الت���ي فرضها االحت���الل "حيث أس���اليب القهر 
النفس���ي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي، وأصبحت هذه الظاهرة 
تش���كل تهديدًا خطيرًا على األجيال القادمة، ما يفرض مسؤولية تقع 
على عاتقنا، للمس���اهمة الجادة في توعية وتوجيه المواطنين للحد من 
أشكال العنف بهدف بناء جيل صاعد قادر على العطاء ويتمتع بدرجة 

عالية من التوافق والصحة النفسية".

أح���د  العن���ف  يع���د  وأضاف���ت: 
تعاني  الت���ي  الخطيرة  المش���كالت 
منها األس���رة، التي أصبحت تتس���م 
بالتناقض الظاهري، ألن العنف أصبح 
أمرًا شائعًا داخل المجتمع "حيث من 
المفت���رض أن تكون العالقات مبنية 

على الحب والمودة والتراحم".

"الوكالة الفلسطينية" تنفذ المرحلة الثانية 
من برامجها التنموية في دول الكاريبي

رام الله - "األيام": تنفذ الوكالة الفلس���طينية للتعاون 
الدولي، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وبتعليمات 
م���ن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، برنامجها 
التنموي الثاني في س���انت فنس���نت والغراناديان، الذي 
 التفاقيات التعاون الموقع���ة بين الوكالة 

ً
يأتي ترجم���ة

وحكومة سانت فنسنت في العام 2017.
وقالت "الوكالة الفلس���طينية، في بي���ان لها، أمس: إن 
تنفيذ ه���ذا البرنامج يأت���ي ضمن المرحل���ة الثانية من 
برنامج التعاون التنموي الذي يس���تهدف عددًا من دول 
الكاريبي بمج���االت الصحة والزراعة وغيره���ا، وبالتعاون 
مع وزارة الصحة الفلس���طينية وس���فارة فلس���طين لدى 

جمهورية فنزويال البوليفارية.
واعتبر مدير عام الوكالة عماد الزهيري، أن البرنامج الذي 
تنفذه الوكالة في مجالي الطب والزراعة، مساهمة فعلية 
لفلس���طين في تنفيذ األهداف اإلنمائية الدولية 2030، 

وفي تعزيز التعاون جنوب � جنوب والتعاون الثالثي.
وأوضح أن البرنامج يقوم على نقل المعرفة التخصصية 
في مجاالت محددة ت���م االتفاق عليها بين الطرفين، وتم 
خاللها مواءمة اإلمكانيات الفلس���طينية مع االحتياجات 

المعبر عنها وأولويات البلد المستفيد.
وبّين الزهيري أن البرنام���ج يهدف إلى إجراء عدد كبير 
من العمليات الطبية التي تم االتفاق عليها مس���بقًا بين 
الطرفي���ن، وتدريب ال���كادر الطبي المحلي وتش���خيص 
ح���االت مرضية بش���كل يوم���ي، حيث تم توزي���ع األطباء 
الفلس���طينيين بناًء على تخصصاتهم في مستش���فيين 
حكوميين: األول في العاصمة كينغس���تاون والثاني في 
مدينة جورج تاون، "ورغم عمل فريق فلسطين في ظروف 
صعب���ة إال أن جه���وده تكللت بالنجاح لم���ا يتحلى به من 
مهنية عالية وتجربة كبي���رة، حيث تحمل الفريق الطبي 
مس���ؤولياته على أكمل وجه، وكان خير ممثل لفلس���طين 
وحمل رس���الة تضامن إنسانية مع من ساند حقوق شعبنا 

ومبادراته عبر مراحل نضاله المختلفة وال يزال".
وتهدف مهمة الوفد الفلس���طيني، إضافة إلى الجانب 
الطبي، التعاون في المجال الزراعي وبشكل خاص تطوير 
أنظمة إنتاج الخضراوات بما يحسن من الجودة ويضاعف 
من كميات اإلنتاج وتوفير منتجات زراعية جديدة تعتبر 
موضع احتياج لس���انت فنس���نت والغرانادي���ان، وكذلك 

التعاون في مجال الثروة الحيوانية.

فلسطين تشارك في ندوة دولية 
حول التراث والمواطنة "المتوسطية"

روما - وفا: قال الدبلوماس���ي والكاتب الفلس���طيني 
حس���ان البلع���اوي: إن���ه إذا كان الحفاظ عل���ى التراث 
يش���كل أهمية ثقافية تربوية لشعوب البحر األبيض 
المتوس���ط، فإنه يمثل في الحالة الفلسطينية مسألة 
بقاء ووجود للش���عب الفلسطيني وكيانه الوطني، ألن 
طبيعة المشروع اإلس���رائيلي تقوم على إلغاء الرواية 
الفلس���طينية للزمان والم���كان، واس���تبدالها برواية 

إسرائيلية مزعومة تدعي امتالك األرض والتاريخ.
ج���اء ذلك خالل مش���اركته ف���ي ن���دوة دولية تحت 
عنوان "التراث والمواطنة المتوس���طية: تدمير، إعادة 
بناء، المحافظة على الذاكرة ومشاركة المواطنين" في 
مدينة نابولي اإليطالية، وذلك بدعم من بلدية نابولي 

والجمعية البرلمانية المتوسطية و"اليونيسكو".
وأش���ار البلعاوي إلى عالقة التوأم���ة التي تربط بين 
مدينتي نابولي ونابلس منذ العام 2004 في المجاالت 
الطبية والثقافية، الفتًا إلى وجود ش���ارع يحمل اس���م 
الرئي���س الراحل ياس���ر عرف���ات في نابول���ي، ولمنح 
المدين���ة المواطنة الفخرية للرئي���س محمود عباس، 

إضافة إلى منح المواطنة الفلسطينية الفخرية لرئيس 
بلدية نابولي لوجي ماجيستريس.

واس���تعرض الجه���ود التي تبذلها وزارة الس���ياحة 
واآلثار منذ العام 1994، في إنقاذ اآلثار الفلس���طينية 
المتع���ددة الموغل���ة في الق���دم منذ فج���ر التاريخ، 
وذل���ك للمرة األول���ى في التاريخ الت���ي يتعامل فيها 
الفلس���طينيون م���ع تراثه���م وآثاره���م حي���ث كان 
ه���ذا األمر الحس���اس مقتصرًا على البعث���ات األثرية 
األوروبي���ة، مش���يرًا لإلس���هام المهم ال���ذي تقوم به 
الجامعات الفلس���طينية ومؤسسات المجتمع المدني 
وفي المقدمة مؤسس���ة "رواق" في ه���ذا المجال، الفتًا 
إلى النهضة التي عرفها قطاع المتاحف في فلسطين 

بمجاالت متعددة.
وعلى م���دار يومين، يقدم باحثون وم���دراء متاحف 
وبرلمانيون ودبلوماس���يون مداخالت تركز على تجارب 
في الحفاظ عل���ى التراث والمتاحف بكافة بلدان البحر 
األبيض المتوسط، في ظل الحروب واألزمات، خاصة في 

سورية والبوسنة.


