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عيسى عبد الحفيظالذاكرة الوفية 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية الخليل

 إعــــالن طرح عطاء
تعلــن بلدية الخليل عن طرح عطاء شــراء اجهزة و ادوات رياضية  عطاء 
رقــم HME G 2019 29, فعلى الراغبين بالمشــاركة في العطاء التوجه 
إلــى دائرة العطاءات و التوريدات المركزية في البلدية أثناء أوقات الدوام 

الرسمي للحصول على كراسة العطاء حسب الشروط التالية:
 * ثمن نسخة العطاء 100 شيكل غير مستردة .

* يرفق تامين بقيمة 4000 شيكل على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق 
ساري المفعول لمدة 120 يوم .

* آخر موعد لتســليم كراســة العطاء الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 
االثنيــن الموافق2019/10/28, مع العلم انه لن يقبل أي عطاء بعد هذا 

الموعد.
* فتح المظاريف يوم االثنين الموافق 2019/10/28 الساعة  الثانية عشرة 

ظهرا في مقر بلدية الخليل.
* األسعار شاملة جميع أنواع الضرائب و الرسوم .

* رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
* البلدية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب .

* األسعار المقدمة بعملة الشيكل.  
* للبلدية الحق في تأجيل العطاء أو تجزئته او إلغاؤه.

* للمراجعة واالستفســار يرجى مراجعــة دائرة العطاءات والتوريدات في 
البلدية على األرقام التالية :

  هاتف رقم (3-2-2228121) فاكس رقم (2215889).

   أ. تيسير ابو اسنينة
 رئيس بلدية الخليل 

9/30 د

9/30 د

شركة كهرباء محافظة القدس 
المساهمة المحدودة 

 اعالن صادر عن شركة كهرباء محافظة القدس 
بنــاء علــى االنــذار الثالــث الصادر مــن كهرباء اســرائيل الذي تســلمته 
الشــركة يوم االحــد بتاريــخ 2019/9/15 وفيه تم وضع جــدول لتقنين 
التيار الكهربائى عن مناطق امتياز الشركة لتبدأ في 2019/9/22 وحتى 
2019/10/24 وهي بذلك تضرب بعرض الحائط كافة االتفاقيات الموقعة 

بين الجانب الفلسطيني واالسرائيلي. 
ان الشــركة ورغم كل المحاوالت بالمناشدة لوقف السرقات وايجاد الحل 
المالئــم لموضوع التجمعات الســكانية الغير ملتزمــة بما فيها مناطق ج 
ومناطــق غالف القدس ومخيمــات الصمود الفلســطينية اال انه لم نجد 

الحلول السريعة لوقف التدهور الحاصل. 
اننا نناشد كافة الشرفاء من ابناء الوطن والحريصون على استمرار عمل 
الشركة بالقدس ان نقف جميعا عند مسؤولياتنا واهللا من وراء القصد. 

 المناطق المتأثرة  الوقت التاريخ 

  مخيم شــعفاط/ عناتا / ضاحية السالم / 2019/10/214-12
راس خميس/ راس شحادة / حزما /  

  الزعيم / العيســاوية (باســتثناء منطقة 
صور هداسا) 

الجعبة / خربة زكريا

   اجــزاء مــن منطقــة الرام (شــارع الرام 2019/10/312-10
باطــون  ومصنــع  كســارات   / الرئيســي 
الطريفي   / نــزول الكســارات / الســتاد 
الرياضي / جمعيــة المقاصد / كلية االمة 
والمجاوريــن  «باســتثناء شــارع القــدس 
الرئيســي بجانب الجدار») / ضاحية البريد 
/  ضاحية االقباط / جبع / مخماس / اجزاء 
من قلنديا وكفر عقب (نزول الكســارات /  
صيدليــة حرحش/ معهد تدريــب قلنديا / 
كازية الخواجا والمجاورين /  شارع المعهد 
/ شــارع المطــار القديــم / قاعــات جراند 
بــاالس / كراجــات العجولــي  / محالت ابو 
ارميلة لمواد البناء / مدرســة دار المعرفة 
/ كازية باب الواد /  ســوبر ماركت السعيد 
والمجاوريــن / المنيوم حجازي /   مســجد 
تميم الداري) / اجزاء من ام الشرايط (شارع 
االذاعة / االســتخبارات) اجــزاء  من البيرة 
البلدة (الجامع العمــري / المقبرة القديمة 

والمجاورين) 

   بــدو/ القبيبــة / النبــي صمويــل / بيت 
سوريك / خربة ام اللحم / بيت اكسا / بيت 

عنان / قطنة

  تهيب الشــركة بالمشــتركين اخــذ الحيطة والحذر اثنــاء فترة االنقطاع 
وتعتذر لمشــتركيها الكرام عن هذا االنقطاع الذي تريد تطبيقه كهرباء 
اسرائيل على الشــعب الفلسطيني وبموافقة الحكومة االسرائيلية التي 

تمارس العقاب الجماعي على  شعبنا. 
ستوالي الشركة نشر باقي مناطق االنقطاع لباقي التواريخ تباعا. 

االدارة العامة 

9/30 د

اعالن صادر عن مراقب الشركات 
يعلن مراقب الشــركات بأن شــركة الهدف االردن فلســطين لالوراق 
المالية المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدينا تحت الرقم 
562514158 لقد تقدمت لدينا بطلب تخفيض رأســمال الشركة من 
2.500.000 مليونين وخمســمائة الف دينــار اردني الى 2.400.000 
مليونين واربعمائة الف دينار اردني ومن له اي اعتراض مراجعة مكتب 

مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه. 
وزارة االقتصاد الوطني 

مراقب الشركات 

الشهيد القائد حمد عبد العزيز سالم العايدي
أحد المؤسسين األوائل لحركة فتح

المناضل الكبير حمد عبد العزيز سالم العايدي (أبو رمزي) كان 
من جيل الرواد األوائل الذين ســطروا أروع صفحات البطولة 
والفــداء والتضحية، حيث حمل هم وطنه فلســطين منذ أن 
كان طفالً صغيراً ليرســم في عقله ووجدانه خارطة تحريره 
وتضميــد جراحــه النازفة، حيث لم ينــس آالم وعذابات أبناء 
شــعبه المشرد وظلت صور التدمير والقتل والتشرد والهجرة 

راسخة في ذاكرته.
الشــهيد المناضل حمد عبد العزيز العايدي من مواليد مدينة 
بئر الســبع عام 1936م، تفتحت عيناه على النكبة التي حلت 
بالشعب الفلسطيني عام 1948م، وشاهد مغادرة أهلنا قسراً 
أرضه ومدنــه وقراه، حيث هاجر إلى قطاع غزة، وكان وحيداً 
لوالديــه اللذين توفيا وهو طفــل صغير، فعاش يتيماً، أنهى 

دراسته الثانوية في غزة ومن ثم التحق بدار المعلمين.
بــدأ حياتــه النضالية عــام 1954م، مع المؤسســين األوائل 
األخوين خليل الوزير ومحمد اإلفرنجي وكان هو ثالثهم، حيث 
كانت تلك الحقبة التنظيمية األولى في تلك الفترة والتي نذرت 
نفسها لمحاربة إسرائيل، حيث تشكلت منهم لجنة كانوا هم 
قيادة تلك اللجنة والتي قســمت قطاع غزة إلى ثالثة أقسام، 
واعتمدوا على األشخاص الذين كانوا يتسللون داخل األرض 
المحتلة والذين كانوا يقومون بعمليات فدائية بسيطة كانت 
تقوم بزرع عبوات ناسفة قرب معسكرات الجيش االسرائيلي 
داخل أرضنا المحتلة عام 1948م، وكانت عملية نسف الحاووز 
عــام 1955م، من تلك العمليات والتي قامت إســرائيل بالرد 
عليها بعمليات ضرب البوليس الحربي في غزة، واستشــهاد 
العديد من الضباط واألفراد بتاريخ 28/5/1955م، وذلك بعد 

تنفيذ العملية السابقة بثالثة أيام.
غــادر حمد العايدي قطــاع غزة إلى الخليل بالضفة متســلالً 
وذلك بعد تنفيذ تلك العملية حيث ساعده أحد األخوة من عرب 
الداخــل ومــن ثم توجه إلى أريحا، تزوج عــام 1957م، وكان 
عمره في ذلك الوقت واحدا وعشرين عاماً، ورزق بثالثة أوالد 
وابنتين هم (سوســن، ريم، رمزي، رستم، رائد) زوجته هي 
ابنــه المناضل الحاج زكي مازن درويش والد كل المناضلين 
الشــهداء فيمــا بعد (غــازي درويش، ســميح درويش، مازن 
درويش، والكابتن طيار الشــهيد محمــد زكي درويش) الذي 
استشهد فيما بعد عند سقوط طائرة الرئيس الشهيد أبو عمار 
فــي الصحراء الليبية، حيث كانت تلك العائلة من المناضلين 

الذين التحقوا بحركة فتح مبكراً.
التحق حمد العايدي بجامعة دمشــق وحصل على ليســانس 
آداب انجليزي، وسافر بعدها للعمل في قطر مدرساً، هكذا بدأ 
موســم زراعة األرض بالنجوم وأصبحت دول الخليج العربي 
(السعودية، الكويت، قطر) ملتقى لهؤالء الشباب الذين التقوا 
مع باقي إخوانهم الذين أعلنوا ميالد حركة فتح عام 1959م.

بعد عام 1967م، تفرغ حمد العايدي والتحق بتنظيم الحركة 
في األردن، وشــارك مشــاركة فعالة في الثورة الفلسطينية 
وكان مثــاالً للقائد الفتحاوي الملتزم، وعمل في جهاز الرصد 
الثوري، وســاهم فــي تنظيم العديد مــن الدوريات المقاتلة 
التي كانت تقوم بمهام عسكرية في األرض المحتلة، كذلك 
شارك في كافة المعارك للدفاع عن وجود الثورة الفلسطينية.

بعد خروج قوات الثورة من األردن، انتقل ابو رمزي إلى الساحة 
اللبنانيــة وعمل في جهاز أمن الثورة الذي كلف بمســؤوليته 
القائد الشــهيد أبو يوسف النجار في في صيف عام 1971م، 
بعد انعقاد المؤتمر الثالث للحركة في سوريا (حموريا) وعين 
أبو رمزي نائباً لمســؤول الجهاز في ذلك الوقت، حيث ساهم 

مساهمة فعالة في الرد على من تآمروا على الثورة.
في تلك الفترة كان القائد الشــهيد أبو يوســف النجار يتولى 
رئاسة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك 
رئيساً للجنة السياسية العليا للفلسطينيين في لبنان، وعليه 
فقــد كان حمد العايــدي (أبو رمــزي) هو المســؤول العملي 

والفعلي في قيادة جهاز األمن في بيروت.
بعــد استشــهاد القــادة الثالثــة فــي عمليــة فــردان بتاريخ 
10/4/1973م، وتســلم األخ الشهيد القائد أبو إياد مسؤولية 
جهاز األمن الموحد للمنظمة، والشهيد القائد أبو الهول تسلم 
مسؤولية جهاز األمن والمعلومات للحركة، صدر قرار بتعيين 
حمد العايدي (أبو رمزي) سفيراً في جمهورية الصين الشعبية، 
وبعد انتهاء مهمته في الصين لعدة سنوات غادرها عائداً إلى 
قطر حيث مارس مهنة التدريس بعد ذلك، ولوضعه الصحي 

استقر في األردن حيث أجرى عملية قلب مفتوح.
انتقــل القائد حمد العايــدي (أبو رمزي) إلى رحمة اهللا تعالى 
بالمستشــفى االســالمي بعمــان بتاريخ 31أغســطس عام 
1993م، ووري جثمانــه الطاهــر الثــرى فــي مقبرة ســحاب 

باألردن.
القائد حمد العايدي (أبو رمزي) مناضل عنيد، كان دائماً يناقش 
ولم يكن سهالً عليه التسليم بالبديهيات، كان أبو رمزي رحمه 
اهللا قائــداً نموذجياً متميزاً في عطائه وانتمائه، مدافعاً صلباً 
عن قضيته وحقوق شعبه، بطل صدق وإخالص وكان يؤمن 
بالممارســة، كان مثاالً في التواضع واألخالق الحسنة وقائداً 

تنظيمياً فتحاوياً أصيالً من أبناء حركة فتح المخلصين.
رحم اهللا القائد حمد عبد العزيز العايدي (أبو رمزي) وأسكنه 

فسيح جناته.

«القدس المفتوحة» و«اليونسكو» تنظمان ورشة حول حق الحصول على المعلومة
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
نظم مركز التعليم المستمر 
وخدمة المجتمع في الجامعة، 
بالشراكة مع منظمة التنمية 
والثقافــة والعلــوم التابعــة 
لألمم المتحدة «اليونسكو»، 
ورشــة حول «حق الحصول 
على المعلومــة»، امس في 
قاعــة عــزام يعيــش بفرع 
الجامعــة فــي نابلس، تحت 
رعاية رئيس جامعة القدس 
المفتوحة أ. د. يونس عمرو. 
بالتزامــن  الورشــة  وتأتــي 
العالمي لحق  األســبوع  مــع 
الحصــول علــى المعلومــة، 
االحتــواء  أو  اإلدراج  وفــي 
الرقمي وتعزيز حق االنتفاع 
بالمعلومــة، والــذي تقيمــه 
سنوياً  منظمة «اليونسكو» 

عبر مكتبها في فلسطين.
وأكــد يوســف ذيــاب عــواد 
مدير فرع نابلس أن الورشة 
تنســجم مع شــعار الجامعة 
بــأن «التعليم حق للجميع»، 
مشدداً على أهمية الحصول 
على المعلومات في الجامعات 
الفلســطينية، ما يعزز نجاح 

عملها األكاديمي.
وأشار أ. د. عواد إلى أن قطاع 
التعليــم عبــر اإلنترنت يعد 
واحــداً من أســرع القطاعات 
نمواً فــي العالــم، الفتاً إلى 
أن جامعة القدس المفتوحة 
تقــدم لطلبتها بيئــة تعليم 
رقمية متكاملة تخدم فلسفة 

التعليم المدمج.
الجامعة  وأضــاف: «تســعى 
التربوية  المصــادر  لتعزيــز 
لممارســات  وا لمفتوحــة  ا
التربوية الحســنة في شتى 
المجــاالت، وتزيد من فرص 
التعليم والتعلم مدى الحياة، 
التعليــم  مهــارات  وتعــزز 
للقــرن الـ21، بالتعــاون مع 
المؤسسات المحلية والدولية 
حصلت  وقــد  واألكاديميــة، 
علــى العديــد مــن الجوائــز 

الدولية في هذا المجال».
إلــى ذلــك، قال أحمــد جنيد 
والي، مدير مكتب اليونسكو 
اليــوم  إن  اهللا،  رام  فــي 
االنتفــاع  لتعميــم  الدولــي 

بالمعلومــات الــذي تشــرف 
عليــه «اليونســكو» مرتبط 
بتدفق األفــكار والمعلومات 
وأهميتهــا ضمــن توجهــات 
المنظمة الرامية إلى تحقيق 
أهداف التنمية المســتدامة، 
مشــيراً إلى ضرورة أن تنجز 
عصريــاً  قانونــاً  فلســطين 
مختلــف  مــع  ر  و لتشــا با
المؤسسات األهلية الرسمية 
ومؤسسات المجتمع المدني 
لتحقيق االتفاقــات الدولية، 
تمهيداً لدخول فلسطين في 
مزيد من المنظمات الدولية 

في هذا االتجاه.
وأوضــح «أننــا نعيــش في 
مجتمع متشــابك ومترابط، 
حق  المعلومــات  فــإن  لذلك 
للجميــع بالحصــول عليها»، 
شــاكراً «القدس المفتوحة» 
تنظيــم هذه  فــي  لدورهــا 
الحصول  وتســهيل  الورشة 
علــى المعلومــات، تحديــداً 
مركز االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات على دوره في هذا 
اســتضافة  وبينها  المجــال، 
وتقديــم  الورشــة  هــذه 

مبادرات وإنجازات مميزة.
وفي جلســة العمــل األولى 
التي كانت بعنوان: «الحصول 
علــى المعلومــات»، تحــدث 
د. م. إســالم عمرو مســاعد 
لشــؤون  الجامعــة  رئيــس 
الفني،  واإلنتاج  التكنولوجيا 
تحســين  ضــرورة  مؤكــداً 
التعليــم والعمل على تغيير 
السياسات واألساليب المتبعة 
وإدخال التكنولوجيا للوصول 
إلى المعلومات، ألنها تعطي 
لقــرار  ا نــع  وصا لمعلــم  ا
والطالب أيضاً فرصة أفضل 

التخاذ القرار.
وأشــار د. م. عمــرو إلــى أن 
«اليونسكو» تدعم فلسطين 
في مجال احتواء ذوي اإلعاقة 
وإدماجهم في المجتمع، وكان 
رئيسي  دور  لـ»اليونســكو» 
إلــى جانب مؤسســات األمم 
المتحــدة الســت العاملة في 
المجال،  فلســطين في هذا 
لقــدس  ا معــة  لجا وكان 
العمــل  شــرف  المفتوحــة 

فــي هــذا الجهد مــن خالل 
تقديــم مبــادرات فــي غاية 
األهمية على مستوى العالم 
أن  إلــى  مشــيراً  العربــي»، 
الجامعــة تمكنــت عبر دعم 
«اليونســكو» من نقل هذه 
المعرفة إلى منظمات إقليمية 
مهمــة، منهــا وزارة التربية 
والتعليم األردنية، والجامعة 

األميركية في القاهرة.
وفيما يتعلــق بحق الوصول 
إلــى المعلومــات، قــال د. م 
عمــرو إن «عــدم الحصــول 
المعلومات  علــى  المنتظــم 
يمكــن أن يؤثر على التعليم 
العالــي،  والتعليــم  العــام 
ففــي التعليــم العــام صدر 
قبــل فتــرة تقريــر يتحــدث 
فــي  التعليــم  تقييــم  عــن 
علــى  يحتــوي  فلســطين، 
إشكاالت بنيوية بسبب عدم 
الحصــول علــى المعلومات، 
حيث جاءت فلســطين ضمن 
ترتيــب منخفــض، ودافعت 
الوزارة عن نفســها بشــكل 
غير منظم لعدم قدرتها في 
عكــس المعلومــات بشــكل 
مناســب»، موضحــاً أن عدم 
وطرحها  المعلومــات  ترتيب 
بشــكل علمــي ودقيــق يعد 

مشكلة قائمة.
ولفــت د. م. عمــرو إلــى أن 
هنــاك حجب معلومــات في 
مؤسســات التعليــم العالي، 
فعلى ســبيل المثال ال توجد 
للحصــول  شــفافة  وســيلة 
علــى المعلومة تعكس واقع 
لفلســطينية،  ا معــات  لجا ا

مؤكداً الحاجة الفلســطينية 
لصياغــة لسياســات وطنية 
لعمليــة  بطــة  ضا علــة  فا

الحصول على المعلومات. 
توفــر  أهميــة  إلــى  وأشــار 
المعلومــات التفصيليــة فــي 
التشغيل  مثل  مهمة  قطاعات 
صنــاع  لمســاعدة  والبطالــة 
قــرارات،  اتخاذ  علــى  القــرار 
مشــيراً إلــى خطــورة توجيه 
بشــكل  المعلومــات  بعــض 
مضلل، كما حصل في تقرير 
للجهاز المركزي لإلحصاء حول 
التخصصات والبطالة، موضحاً 
أن «الجامعات غير مسؤولة عن 
مشــاكل البطالة فــي بعض 
التخصصــات، إنما المســؤول 
عنها صانع القرار الفلسطيني 
الــذي يرســم سياســات عامة 
ومحددة تلزم الجامعات بها». 

ولفت إلى أهمية الوصول إلى 
المعلومات في البحث العلمي، 
معربــاً عــن التــزام «القدس 
لثقافة  بالترويج  المفتوحــة» 

حق الحصول على المعلومة.
أمــا أ. هــال طنوس، منســقة 
مشــاريع االتصــال والتواصل 
في «اليونســكو» بفلسطين، 
فأوضحــت أنــه «بعالم رقمي 
األشــخاص  متزايد يســتطيع 
اســتخدام  نســبياً  المتميزون 
إمكانية الوصــول إلى تقنيات 
المحمــول واإلنترنت للوصول 
الصحيــة  المعلومــات  إلــى 
المالي،  واإلفصاح  والتعليمية 
وأي جانب اقتصادي أو سياسي 

أيضاً».
وأشــارت إلــى أن عــدم اقرار 

قانون الحصول على المعلومة 
يعيق من تطور التكنولوجيا وال 
يوفر بيئة تعزز اإلبداع وتكافح 
الفســاد في العديد من الدول، 
الفتة إلى أن ثلث سكان العالم 
ال يملكون هاتفاً محموالً، وإن 
%50 مــن ســكان العالم ليس 

لديهم وصول لإلنترنت.
وأوضحت أن اليونسكو «عملت 
الفلســطينية  الحكومــة  مــع 
على مواءمــة القانون المحلي 
القوانيــن  مــع  الفلســطيني 
العالميــة في مجــال الحصول 
على المعلومات، ونحن ال نزال 

نتنظر إقراره».
إلــى ذلــك، قــال مديــر دائرة 
مكافحة  هيئــة  فــي  اإلعــالم 
حمــدان،  منتصــر  أ.  الفســاد 
إنــه «ال يمكــن الحديــث عــن 
أن  دون  ديمقراطــي  نظــام 
تكــون هناك معلومات مع حق 
الوصول إليها بمســاواة وعدل 
وإنصاف، فالحديث عن قانون 
المعلومات  على  الحصول  حق 
هو حق مكفول على المستوى 
الدولي وكل ما هو مرتبط بهذا 

الجانب».
وتحدث أ. حمدان عن االتفاقية 
الفســاد،  لمكافحــة  الدوليــة 
وتحديداً المادة العاشــرة منها، 
«فهنــاك أهمية إلبــالغ الدولة 
أو  فعــل  كل  عــن  مواطنيهــا 
سياســة أو خطــط أو توجهات 
مستقبلية، ويمنع عليها اتخاذ 
إجراءات دون علم مواطنيها».

القانــون  وجــود  أن  وأضــاف 
علــى  لحصــول  با لخــاص  ا
المعلومات «يسهل على العامة 
مثالً الحصــول على معلومات 
القادميــن  المرشــحين  عــن 
للمجلس التشريعي بعد إقرار 
ذممهم المالية»، مشيراً إلى أنه 
ال يجوز الربط بين هذا القانون 

وتعطل المجلس التشريعي.
في جلســة العمل الثانية التي 
«احتضــان  بعنــوان:  جــاءت 
اإلنترنــت عالميــاً»، تحدث كل 
مــن أ. ســعيد زيــدان رئيــس 
مجلــس إدارة اتحــاد شــركات 

أنظمة المعلومات الفلسطينية 
(بيتا) ومؤســس ومالك شركة 
تعزيــز  عــن   ، (Ult imate )
التفاعل بين مؤسسات التعليم 
العالي والقطاع الخاص، وعقد 
إلعطــاء  تدريبيــة  اتفاقيــات 
الالزمــة  المهــارات  الطــالب 

لالنخراط في سوق العمل.
وقال أ. زيدان إن القطاع الخاص 
مكمل لعمل الحكومة ورافعة 
الوطني،  لالقتصــاد  رئيســية 
وهو الجهة التي تســتثمر في 
بنــاء بنية اإلنترنــت في جميع 
الدول، ومنها فلسطين، مشيراً 
إلــى وجــود فجــوة فــي مجال 
البحــث العلمــي مقارنــة مــع 
الــدول المتقدمــة والمجاورة، 
لذا «هناك ضرورة لتوفير الحق 
فــي الوصول إلــى المعلومات 
لعلمــي،  ا لبحــث  ا يــز  لتعز
ومساعدة القطاع الخاص على 

تحديد قراراته وتوجهاته».
ثــم تحدث عــن عــدم وجود 
معلومــات لــدى االتحاد حول 
قطاع تكنولوجيا المعلومات، 
في حين تتوفــر لجهات دون 
بعــض  مســتعرضاً  أخــرى، 
المعيقــات األخرى، مثل الحد 
من اســتخدام الجيــل الثالث 
في فلسطين، ووجود شركات 
تنافــس  لالحتــالل  تابعــة 

الشركات الوطنية.
وشــدد أ. زيــدان على أهمية 
الفصل بين الحق بالحصول 
علــى المعلومــات والحصول 
لخاصــة  ا نــات  لبيا ا علــى 
ت  نــا فللبيا  ، ت كا لشــر با
خصوصيتها وسريتها، ولكن 
المطلــوب هو الحصول على 

المعلومات.
وفي كلمته، عرض د. نضال 
مكتــب  مديــر  الجيوســي، 
«ايراسموس» في فلسطين، 
نتائج مشاريع «ايراسموس» 
المرتبطة بعالمية اإلنترنت، 
حيث إن بعض هذه المشاريع 
يتعامل مع تطويــر القدرات 
وتصميم المناهج الدراسية، 
وكذلك تعزيــز روح المبادرة 
والتكنولوجيــا  العلــوم  فــي 
لرياضيــات  ا و لهندســة  ا و
وبرامــج (STEM) في نظام 
الفلسطيني،  العالي  التعليم 
خــرى  أ يع  ر مشــا ثمــة  و
تخــص مأسســة األكاديمية 
اإللكترونيــة لدعــم عمليات 
المدن الذكية في فلسطين؛ 
لبناء القدرات وتعزيز مهارات 
األكاديميين الفلســطينيين، 
وتطوير ماجستير العلوم في 

نظام سايبر الفيزيائي.
وجود  ضــرورة  عــن  وتحدث 
لملكيــة  ا حقــوق  نــون  قا
ومستودع بحثي متاح لجميع 
الباحثيــن، ألن هــذا يســهم 
في تطويــر المحاضرين في 
متابعين  ليكونــوا  الجامعات 
جيــا  لو لتكنو ا ت  ا ر للتطــو
المختلفــة، واختتــم بأهمية 
تطوير وسائل البحث العلمي 

لدى الباحثين.
وفــي نهايــة الورشــة التــي 
أدارها المهندس محمد فحل، 
القائم بأعمال مركز التعليم 
المســتمر وخدمــة المجتمع، 
تم فتح باب النقاش والخروج 

بتوصيات. 

محافظ سلفيت يترأس 

اجتماعا لمناقشة اإلشراف 

على تنظيم موسم الزيتون
ســلفيت- الحيــاة الجديــدة- 
ســلفيت  محافــظ  تــرأس 
اللــواء عبــداهللا كميــل فــي 
مكتبــه أمــس اجتماعا ضم 
المؤسسات الرسمية واالهلية 
ذات االختصاص، وذلك لبحث 
ســبل تنظيم وضبط موسم 
الزيتــون للعــام الحالــي في 

المحافظة.
واكــد كميل على عدة قضايا 
االلتــزام  ضــرورة  اهمهــا 
بمواعيد القطاف التي حددتها 

وزارة الزراعة ومديريتها.
جهــات  ان  علــى  وشــدد   
االختصاص ستحاســب كافة 
العامليــن علــى تهريب زيت 
الزيتــون او مــن يثبــت عليه 
تهمــة الغش، على اعتبار ان 
عمليات التهريب ال تمس امننا 
االقتصادي فحسب بل االمن 
الوطني ايضا، العتماد معظم 
المواطنين والمزارعين على 

هذا الموسم.


