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Wednesday    6      October    2021 -  No. 9283 محليات6

10/5 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس الســيدة اماني وضاح نعيم عيــاط وذلك بصفته وكيال 

دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 15093/2021/2077 تاريخ 2021/9/28 المعطوفة على الوكالة الخاصة 

رقم 7662/2021/2039 كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي صرة حوض رقم 6 حي رقم 2 

قطعــة رقــم 19 وحوض رقم 6 حي رقــم 2 قطعة رقم 20 وحوض رقم 6 حي رقم 2 قطعة رقم 21 فمن 

له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا 

االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): بالل مسعود محمود خموس، محمود محمد قاسم عوض 

اسم الوكيل: محمود محمد قاسم عوض، اماني وضاح نعيم عياط 

دائرة االراضي نابلس

دولـــــة فلسطيــــن
10/5 د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
نابلس - رقم امللف: 32196/ج/2021 

علم وخبر وتبليغ بالنشر صادر عن محكمة صلح نابلس 

في الدعوى رقم 2020/466 حقوق 
هيئة القاضي: محمود ابو بكر 

طالب التبليغ: عثمان وجيه صدقي عديلي المحامي وسام حمدي شاكر سعيد 

المطلوب تبليغه: عارف صقر سمور نجار 853627958 - نابلس - يتما 

االوراق المبلغة: صورة قرار 

تقــرر المحكمة الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1550 شــيكل مع الرســوم والمصاريــف ومبلغ 70 دينار بدل 

اتعاب محاماة. 

رئيس القلم

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

10/5 د

10/5 د

مذكرة دعوى معترض عليهم بالنشر صادر عن محكمة 

تسوية قلقيلية في االعتراض رقم 2020/140 
الــى المعتــرض عليه: محمد ســعيد محمــد حامد يقتضــي حضورك الى محكمة تســوية قلقيليــة بتاريخ 

2021/11/14 الساعة الثانية عشر ظهرا للنظر في االعتراض رقم 2020/140 المقام عليك من المعترض 

محمد محمود قاســم زهران بواســطة وكيله المحامي زهران زهران والــذي موضوعه اعتراض على قطع 

االراضــي رقــم 25 + 26 + 27 حوض رقم 6 المروج من اراضــي فالمية وعليك الحضور للمحكمة بتاريخ 

2021/11/14 ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــرة يوما من تاريخ تبليغك حسب نص 

المادة 20 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمدنية النافذ واذا لم تحضر / او تنيب وكيل عنك ســوف 

يتم السير في االعتراض بحقك حسب االصول والقانون. 

رئيس قلم محكمة تسوية قلقيلية/ رشا زيتاوي

دولـــــة فلسطيــــن
د 10/5

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
هيئة تسوية األراضي واملياه 

محكمة تسوية قلقيلية 

10/5 د

مذكرة دعوى معترض عليهم بالنشر  صادر عن محكمة 

تسوية قلقيلية في االعتراض رقم 2020/239 
الــى المعتــرض عليه: محمد ســعيد محمد حامــد يقتضي حضوركم الــى محكمة تســوية قلقيلية بتاريخ 

2021/11/14 الساعة الثانية عشر ظهرا للنظر في االعتراض رقم 2020/239 المقام عليكم من المعترض 

محمد محمود قاســم زهران بواســطة وكيله المحامي زهران زهران والــذي موضوعه اعتراض على قطع 

االراضــي رقــم 31 + 32 + 33 حــوض رقم 2 قرنة الغزال من اراضي فالميــة وعليكم الحضور للمحكمة 

بتاريخ 2021/11/14 ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابي خالل خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغك حسب 

نص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمدنية النافذ واذا لم تحضر او تنيب وكيال عنك سوف 

يتم السير في االعتراض بحقك حسب االصول والقانون. 

رئيس قلم محكمة تسوية قلقيلية/ رشا زيتاوي

دولـــــة فلسطيــــن
10/5 د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
هيئة تسوية األراضي واملياه 

محكمة تسوية قلقيلية 

10/5 د

دولـــــة فلسطيــــن - وزارة احلكم احمللي 
 (مجلس قروي واد دعوق)

اعالن
يعلن مجلس قروي واد دعوق / جنين بتمويل من وزارة الحكم المحلي،برنامج 

الموازنة التطويرية عن طرح عطاء تأهيل و تعبيد طرق داخلية في واد دعوق 

جنيــن وذلك وفقــاً للمخططات والمواصفــات وجداول الكميات والشــروط 

المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء 

مراعاة الشروط التالية: 

1. يجب على المقاول أن يكون مســجالً لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً لدى 

لجنة التصنيف الوطنية في مجال الطرق   بحيث ال يقل عن درجة تصنيف 4 .

2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 10000 شيكل 

ــــ وذلــك بكفالة بنكية ســارية المفعول لمدة ال تقل عــن 120 يوم تاريخ 

فتح العطاء  .

4. األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 

من العطاء من مقر مجلس قروي واد دعوق مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 

300 شيكل ابتداءا من يوم الخميس الموافق  7/  2021/10 م 

6. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11:00 صباحا  من يوم االحد  الموافق 

7  /11   /2021 م  فــي مقــر المجلــس مع العلم أنه لــن يقبل أي عطاءات 

بعد هذا الموعد.

9.  االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الخميس الموافق21  /10   /2021 

م الساعة 11:00 صباحا 

10.فتــح المظاريف الســاعة 11:00 صباحا  من يــوم االحد الموافق 7 / 11 

/2021 م  في مقر المجلس

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

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات 

الدوام الرسمي جوال 0599280499

رئيس مجلس قروي واد دعوق/ عبد الناصر

احملل احلك ة زا ن ط فل ة ل

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 

رام اهللا في الدعوى رقم 2020/891 حقوق 
الى المدعى عليه: انهار محمود نايف ستيتي 914247010 من رام اهللا 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم الخميس 2021/11/4 الساعة 9:00 للنظر في دعوى حقوق 

رقــم 2020/891 والتــي اقامها عليك المدعــي وليد عوض محمود جرار - جنين بواســطة وكيلها المحامي 

عبــد اهللا محمــد عبد اهللا ابــو صاع - رام اهللا مكتب المحامي عبد اهللا ابو صاع شــارع ركب - عمارة طنوس 

بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي بقيمة 10000 شــيقل اســرائيلي و1500 دوالر امريكي وجاء في 

اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 

المدعى عليها مستأجرة من المدعي بموجب عقد ايجار منظم فيما بينهما باجرة شهرية مقدارها 750 دوالر 

للشقة السكنية الواقعة في شارع المكتبة - رام اهللا. 

2 - ترصد في ذمة المدعى عليها بدل اجرة مقدارها 1500 دوالر امريكي عن شهر 4 و5 من العام 2020. 

3 - المستأجرة ممتنعة عن الوفاء ببدل قيمة االيجارة المترصدة في ذمتها باالضافة الى مبلغ 10000 شيقل 

بدل تصليح وهو عبارة عن وجود اضرار في الثالجة واباجور الشباك (البرندة) والسجادة في غرفة الجلوس 

ووجود كســر في كرســي المطبخ ووجود كســر في تلفزيون غرفة الجلوس باالضافة الى اضرار اخرى تم 

حصرهــا بموجــب محضر اثبات الحالة المنظم وفق االصول والقانــون من قبل موظف التنفيذ لدى محكمة 

رام اهللا في الملف التنفيذي رقم 2020/3029. 

4 - ان المدعى عليها تمت مطالبتها مرارا وتكرارا اال انها ممتنعة عن الدفع دون مبرر او مسوغ قانوني سليم. 

5 - الصالحية: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى بالنظر لماهيتها ومكان تواجد اطرافها. 

6 - الطلب: لكل ما تقدم يلتمس المدعي: 

1 - تبليغ المدعى عليها نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها. 

2 - غب المحاكمة والثبوت بالزام المدعى عليها بدفع قيمة الدعوى والرســوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق. 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل 

خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشــر باحدى الصحــف المحلية عمال بالمادة 62 مــن قانون اصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001. واذا لم تحضر او ترســل وكيال عنك ســوف يتم الســير 

بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا - الرقم: 2020/891 حقوق 

10/5 د

علم وخبر وتبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ نابلس 

في الدعوى رقم 2017/2768 تنفيذ 
هيئة القاضي: هيثم غنام 

طالب التبليغ: المحامي ضياء خليل جودت حمو 

المطلوب تبليغه: طالب صالح اسماعيل طرايرة 855012035 - رام اهللا - قدورة 

الجلسة يوم االثنين الموافق 2021/11/22 الساعة 9:00 

وعمــال باحــكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلســطيني رقم 23 لســنة 2005 يتوجب عليك الحضور الى 

المحكمة اعاله في الموعد المحدد اعاله او ارسال محام عنك وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا. 

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

10/5 د

10/5 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس الســيد احمد يوســف درويش ظاهر وذلك بصفته وكيال 

خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2072/2021/14148 تاريخ 2021/9/15 الصادرة من كاتب عدل نابلس 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طلوزة حوض رقم 18 قطعة رقم 3 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 

باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الســير 

بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): يوسف عبد الرحيم فايز سعد 

اسم الوكيل: احمد يوسف درويش ظاهر 

دائرة االراضي نابلس

دولـــــة فلسطيــــن
د 10/5

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
نابلس - رقم امللف: 32177/ج/2021 

10/5 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيد احمد محمود احمد دحبور بواسطة الوكيل الخاص 

ختام عبد الرؤوف محمود بيتللو بموجب الوكالة الخاصة رقم 2021/7321 بتاريخ 2021/9/27 تصديق وزارة 

العدل وذلك بمعاملة بيع على اراضي خربثا بني حارث حوض رقم 3 قطعة رقم 75 فمن له اعتراض على 

ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): احمد محمود احمد دحبور 

اسم الوكيل: ختام عبد الرؤوف محمود بيتللو 

دائرة االراضي رام اهللا

دولـــــة فلسطيــــن
د 10/5

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي
 رام اهللا - رقم امللف: 30713/ج/2021 

10/5 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا والبيرة 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا والبيرة الســيد يوســف (زوزو) الياس بطرس عودة ورنا 

الياس بطرس عودة بواســطة الوكيل الدوري خالد محمد عثمــان عودة اهللا بموجب الدورية 2021/20405 

عــدل رام اهللا بتاريــخ 2021/10/4 والمعطوفة على العامــة 2018/2267 وزارة العدل بتاريخ 2018/4/29 

وذلــك بمعاملــة بيع على اراضي رام اهللا حوض رقم 19 حــي رقم 9 قطعة رقم 83 فمن له اعتراض على 

ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): يوسف (زوزو) الياس بطرس عودة ورنا الياس بطرس عودة 

اسم الوكيل: خالد محمد عثمان عودة اهللا 

دائرة االراضي رام اهللا والبيرة

دولـــــة فلسطيــــن
د 10/5

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي رام اهللا 
والبيرة - رقم امللف: 32081/ج/2021 

10/5 د

دولـــــة فلسطيــــن - وزارة الصحة - وحدة التوريدات

اعالن خاص بمناقصة رقم 

MOH/MOF/2021/ 1218
الجهة المشترية وزارة الصحة 

MOH/MOF/2021/ 1218 رقم المناقصة

1. تود وزارة الصحة اســتخدام جزء من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة 

الممــول مــن قبــل وزارة المالية لتســديد المبالغ المســتحقة بموجب عقد 

MOHMOF/1218/2021

2. تدعو ، وزارة الصحة المناقصين ذوي األهلية الى تقديم عطاءات بالظرف 

المختوم لتوريد Duplex Oxygen Concentrator ، لصالح م جنين الحكومي 

يحق للمناقص التقدم لواحدة أو أكثر من هذه الرزم

3. ســتتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافســية محلية وفقا 

لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية ، وهي 

مفتوحــة لكل المناقصين ذوي األهلية ، والمؤهالت المطلوب توفرها لدى 

المناقص الفائز هي : القدرة المالية والخبرة الفنية في مجال االجهزة الطبية

4. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية 

مــن وزارة الصحة – وحدة التوريــدات وكذلك فحص وثائق المناقصة على 

العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء من أيام 

األحد الى الخميس، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام.

5. يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة من العنوان 

المبين أدناه، بعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها 50 شيكل .

6. يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل 25/10/2021 

الســاعة 11 صباحا ، والعطاءات اإللكترونيــة غير مقبولة ، ويجب أن تكون 

صالحيــة العطــاءات ســارية لمدة 180 يومــا بعد التاريخ النهائي لتســليم 

العطاءات.

7. يجب أن يكون يرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج المدرج 

في وثائق المناقصة

8. العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين ســيتم اســتبعادها، 

وســيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك 

في العنوان المبين أدناه في 25/10/2021 الساعة 11 صباحاً يوم االثنين

9. العنوان المذكور أعاله هو:

وزارة الصحة دائرة العطاءات والعقود شارع جمال عبد الناصر

نابلس / فلسطين

TENDERSO@YAHOO.COM : عنوان البريد اإللكتروني

رقم الفاكس : 092380060

رقم الجوال : 0562400891
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اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات 
يعلــن مكتــب مراقب الشــركات فــي وزارة االقتصاد الوطني بان شــركة ( 

بلــدوزر للمقــاوالت والتعهــدات العامة ) المســاهمة الخصوصية المحدودة 

المســجلة لدينا في سجل الشركات المساهمة الخصوصية المحدودة تحت 

رقم ( 562596957 ) قد تقدمت إلينا بطلب زيادة راس مال الشــركة من ( 

100000 ) دينــار إلــى ( 200000 ) دينار أي بواقع زيادة مقداره ( 100000 )  

دينار  وعليه فمن لديه أي اعتراض أو تحفظ التوجه لمكتب مراقب الشركات 

خالل المدة القانونية المعمول بها 

مراقب الشركات

رام اهللا: حلقة نقاش اقليمية لكبار موظفي الخدمة المدنية حول االدارة العامة في مواجهة (كوفيد19)
رام اهللا- وفــا- عقــدت امــس، حلقــة نقاش 

اقليمية لكبــار موظفي الخدمة المدنية حول 

 :COVID 19 االدارة العامة في مواجهة وباء»

التحديث واالبتكارات الرقمية» التي دعت اليها 

اللجنة االوروبيــة للديمقراطية عبر القانون 

(لجنة البندقية) بالتعاون مع ديوان الموظفين 

العام، ضمــن الحلقة الثالثة عشــرة لبرنامج 

.UniDem Med

وقال رئيس ديوان الموظفين العام موســى 

أبو زيد: كانت فلسطين خالل الجائحة قادرة 

علــى العمل وعلــى االنجاز، والديــوان تنبه 

منذ ســنوات ألهمية الرقمنة، وهو مؤسسة 

مرقمنــة تعمل وفــق أحدث البرامــج وكافة 

العمليات االدارية مرقمنة لذلك نجح الديوان 

فــي العمل عن بعد منذ اليوم االول للجائحة 

ودون اي تحديات.

وأشار إلى أن جميع التعيينات في فترة الكورونا 

كانــت وفــق القانون االساســي ووفق قانون 

الخدمة المدنية واســتطاع الديوان االستفادة 

مــن تكنولوجيا المعلومــات في تحقيق ذلك، 

منوها إلى أن تكنولوجيا المعلومات ضرورية 

فــي تحليــل البيانــات التــي تحــدد الخطــط 

االستراتيجية الالزمة للعمل المؤسساتي.

وأضاف: إن المدرسة الوطنية لإلدارة استطاعت 

ان تنجز %80 من خطتها االســتراتيجية خالل 

عام 2020 التي اقرت قبل الجائحة، مشيرا أن 

الديوان استطاع أن يصنع الكثير من قصص 

النجاح في االدارة العامة.

كما أكد أبو زيد أن فلسطين تؤمن بالشراكة 

وتصنع الخبرة وتصدرها وان الموارد البشرية 

الفلسطينية قادرة ان تنقل خبراتها في مجال 

االدارة العامــة ضمــن شــراكة حقيقيــة في 

تطوير المشهد االداري في العالم.

وقــال وزير العدل محمد الشــاللدة، الحكومة 

الفلســطينية عملــت خــالل الجائحــة علــى 

االســتمرار فــي تقديــم الخدمات االساســية 

للمواطنيــن مــن خــالل التطبيقــات لتلبيــة 

احتياجاتهــم، وبالرغم مــن الظروف الصعبة 

التي تعيشها بسبب اجراءات االحتالل.

وأضاف: أن الحكومة تسعى لتعزيز الحوكمة 

والحكم الرشيد، وأن المدرسة الوطنية لإلدارة 

تعتبر نموذجا متطورا في الحوكمة.

وأكد الشاللدة التزام فلسطين بتطبيق قرارات 

الشــرعية الدولية واتفاقيات حقوق االنســان 

والحريات وضمان العدالة في الرقمنة.

وأشــار الى ان اســرائيل ســنت اكثــر من 80 

تشــريعا عنصريــا يخالــف القانــون الدولي 

والقانون الدولي اإلنســاني، مطالبا بالضغط 

على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي 

ولحقوق االنسان.

ولفت الى أهمية الشراكة مع اللجنة االوروبية 

للديمقراطية عبر القانون واالتحاد االوروبي 

لما يقدمانه كمؤسسات استشارية لفلسطين.

وقالــت مدير االمانــة العامة للجنــة البندقية 

ســيمونا جرانتا- مينغينــي في مداخلتها عبر 

الفيديو كونفرنس: تســعى اللجنة الى دعم 

باإلرشادات  ورفدها  الفلسطينية  المؤسسات 

القانونيــة خاصة في مجال حقوق االنســان 

وفي القانون في حالة الطوارئ.

وأضافــت: يســاهم البرنامــج فــي تحســين 

الخدمــات وضمان عدم مركزيتها والمحافظة 

علــى اخالقيــات العمــل فــي االدارة العامــة 

واالطالع على تجربة المؤسسات الفلسطينية 

خالل الجائحة.

فــي حين أكــد ممثــل االتحــاد االوروبي في 

الضفة الغربية وقطاع غزة سفين كوهن فون 

بيرجسدورف أن الجائحة كانت فرصة لتطوير 

العمــل والتحــول الــى الرقمنة التي تحســن 

ظــروف حيــاة االفــراد ولضمان اســتمراراية 

العمل.

وقال: يجب تحديــث االدارة العامة والحوكمة 

والتي تضمن الشفافية واالندماج وتمكننا من 

مساءلة ومحاسبة الحكومات.

ودعــا الــى ضرورة تعزيــز الحوكمــة وادخال 

برامجهــا فــي االدارة العامــة وضمان وصول 

االنترنــت الى جميــع الفلســطينيين لضمان 

تحقيق حوكمة رقمية.

فيما قالت منســقة سياســة الجوار مع جنوب 

البحــر االبيــض المتوســط، ورئيســة مكتب 

مجلس اوروبــا في تونس بيــالر موراليس، 

أن حلقــة النقــاش تأتــي في اطار مســاعدة 

الــدول الشــركاء فــي حــل االشــكاليات التي 

تواجههم والمساهمة في تطوير عمل وكفاءة 

المؤسسات.

وأوضحــت ان البرنامــج بالتعاون مــع االتحاد 

االوروبــي يهدف الى المســاهمة في تحكيم 

عمــل المؤسســات فــي بلــدان جنــوب البحر 

المتوســط ومتابعــة االدارة العامــة في هذه 

الــدول تــدل على التطــور الحاصــل في هذا 

المجال.

وأكــدت موراليــس علــى اهميــة مســاعدة 

المؤسســات لضمان تقديمهــا خدمات أفضل 

للمواطنين.

وتســتمر حلقــة النقــاس يومين بمشــاركة 

خبراء دوليين ومحليين وكبار موظفي الخدمة 

المدنية في المؤسسات العامة يناقش خاللها 

المشــاركون التحديات الناجمــة عن الرقمنة 

والعوامــل المحــددة لظهــور االدارة العامــة 

الرقمية، والتحول الرقمي في االدارة العامة، 

والتغيير الحاصل في أســاليب العمل واالدارة 

العامة خالل الجائحــة، التحول الرقمي كجزء 

واســتراتيجيات  العامــة  اصــالح االدارة  مــن 

التحديث في جانبي المتوسط.

«القدس المفتوحة» و «المعهد العالي» يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل 
 رام اهللا- الحياة الجديدة- 

القــدس  جامعــة  وقعــت 

لمعهــد  ا و حــة  لمفتو ا

كليــات  (شــبكات  العالــي 

اتفاقية  امــس،  قطريــة) 

خدمــات  لتقديــم  تعــاون 

التعليــم الجامعــي لدرجة 

لطلبــة  يــوس  ر لو لبكا ا

مناطق الداخل الفلسطيني 

التخصصــات  كافــة  فــي 

الجامعــة،  لــدى  المتاحــة 

باستثناء تخصص الخدمة 

االجتماعية. 

ووقع االتفاقية عن الجامعة 

رئيسها أ. د. يونس عمرو، 

وعن المعهد العالي مديره 

بشارة جرايسي.  

وحضر التوقيع عن الجامعة 

الجامعــة  رئيــس  نائــب 

أ.  األكاديميــة  للشــؤون 

د. ســمير النجــدي، ونائب 

رئيــس الجامعة للشــؤون 

يوســف  د.  أ.  المجتمعيــة 

وعميــد   ، د ا عــو يــاب  ذ

والبحث  العليــا  الدراســات 

العلمي أ. د. حسني عوض، 

وعميد القبول والتســجيل 

جمــال  د.  أ.  واالمتحانــات 

ة  عد مســا و هيــم،  ا بر إ

لشــؤون  الجامعة  رئيــس 

المتابعة د. آالء الشخشير، 

الجامعة  رئيس  ومســاعد 

لشــؤون العالقــات العامة 

واإلعــالم د. م.  والدوليــة 

عماد الهودلي. فيما حضر 

التوقيع عن المعهد أ. عبير 

صبــرا مديــرة فــرع شــفا 

عمرو. 

علــى  االتفاقيــة  وتنــص 

أن تجــري أعمــال تدريس 

الطلبة الملتحقين بالجامعة 

وامتحاناتهم وفق التعليم 

المفتوح والتعليم المدمج، 

ويلتــزم الطلبــة بالخطط 

وفق  الدراســية  والمناهج 

التخصصات المتعددة التي 

تقدمها الجامعة من خالل 

فروعها المختلفة. 

ن  لملتحقــو ا لطلبــة  ا و

مــن  للدراســة  بالجامعــة 

لفلســطيني  ا خــل  ا لد ا

نظمــة  لأل ن  يخضعــو

ئــح  ا للو ا و نيــن  ا لقو ا و

المعمول بها في الجامعة، 

ويلتزمون بها التزاماً تاماً. 

واســتعرض أ. د. يونــس 

عمرو، دور جامعة القدس 

المفتوحة ومكانتها، مشيراً 

الجامعــة  إلــى «اســتعداد 

لتقديــم الخدمــات ألبنائنا 

داخل مناطق 48 وبرسوم 

جامعيــة مســاوية للطلبة 

في الضفة الغربية وقطاع 

غزة». 

وأكــد أ. د. عمــرو، حرص 

الجامعة على جودة التعليم، 

مبيناً أن «االمتحانات تعقد 

وجاهياً لضمان الشــفافية 

والنزاهــة وتحقيــق جودة 

التعليم المطلوبة».

وأشــار أ. د. سمير النجدي، 

الجامعــة  رئيــس  نائــب 

إلى  األكاديمية،  للشــؤون 

أن توقيــع هــذه االتفاقية 

جاء ثمرة للتعاون المشترك 

مستعرضاً  الطرفين،  بين 

التخصصــات التي تقدمها 

درجتــي  فــي  لجامعــة  ا

البكالوريوس والماجستير. 

ولفــت إلى التقــدم الكبير 

الذي حققته الجامعة خالل 

السنوات األخيرة في مجال 

التعليم المدمج. 

جرايسي،  بشــارة  وتحدث 

مدير المعهــد العالي، عن 

المكانــة التــي تتمتــع بها 

جامعة القــدس المفتوحة 

بيــن مؤسســات التعليــم 

 ، لفلســطيني ا لــي  لعا ا

أن «الهــدف  إلــى  مشــيراً 

مــن توقيــع االتفاقية هو 

تمكيــن أبنائنا في مناطق 

تعليمهم  إكمــال  مــن   48

الجامعــي فــي تخصصات 

حديثة وعصرية، وبخاصة 

في مجالي علم الحاســوب 

وإدارة األعمال». 

ورحــب أ. د. جمال إبراهيم 

عميــد القبول والتســجيل 

بانضمــام  واالمتحانــات، 

أبنائنا داخل مناطق الـ 48 

لجامعة القدس المفتوحة، 

مبديــاً اســتعداد الجامعــة 

بتوجيهــات من رئيســها أ. 

د. يونــس عمــرو، لتوفير 

اإلمكانات كافة للطلبة من 

أجل توفير البيئة المناسبة 

للتعليم الجامعي.

تيم يطلع مجموعة برلمانية بولندية 

على آليات عمل المؤسسات الفلسطينية
وارســو- وفا- أطلع رئيس هيئة الرقابــة اإلدارية والمالية 

المستشار إياد تيم، مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية 

الفلسطينية، على آليات عمل المؤسسات الفلسطينية في 

ظل إجراءات وممارسات االحتالل اإلسرائيلي.

جــاء ذلك خالل زيارة قــام بها وفد هيئــة الرقابة االدارية 

والمالية برئاســة المستشــار تيم والمستشــار في سفارة 

فلســطين عاصم الكردي، أمس، برفقة هيئة المحاســبة 

البولندية، إلى مقر البرلمان البولندي في العاصمة وارسو، 

حيث التقــى الوفد أعضــاء مجموعة الصداقــة البرلمانية 

البولندية الفلســطينية، بحضور رئيســي المجموعة ايفا 

كووجي وماتشي كونيتشني.

وقــال تيــم «إننا في فلســطين مصرون علــى العمل في 

ظل الشــفافية والمحاسبة لبناء مؤسسات الدولة والشعب 

الفلسطيني».

وأطلــع أعضاء المجموعة، الوفد الفلســطيني على اآلليات 

والقوانين الناظمة للمحاسبة والرقابة على األداء في بولندا.

وأكدوا على الموقف البولندي المساند للشعب الفلسطيني 

والداعم لحل الدولتين عبر المفاوضات السياسية.

وقالت كووجي إن هناك اتصاالت مشتركة تقوم بها اللجنة 

البرلمانية بالتشاور مع سفارة فلسطين وعبر المؤسسات 

البولنديــة المعنيــة، لتقديــم مســاعدات طبيــة تتضمن 

اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في إطار الدعم التنموي 

المتواصل الذي تقدمه بولندا للشعب الفلسطيني.

يشــار إلــى أن وفد هيئة الرقابــة اإلداريــة والمالية، يزور 

بولندا تلبية لدعوة من هيئة الرقابة العليا البولندية ومكتب 

المحاسبة البولندي المركزي.


