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تربوية

دولة فلسطني
وزارة احلكم احمللي /بلدية زعترة 

طرح عطاء للمرة الثالثة
الطرق  عن  النقل على  –رسوم  – وزارة احلكم احمللي  دول��ة فلسطني  بلدية زعترة بتمويل من  تعلن 
طرح عطاء ترميم وتأهيل مدرسة بنات زعترة االساسية وذلك وفقا للمخططات واملواصفات وجداول 
الكميات والشروط املرفقة العامة واخلاصة للمشروع . فعلى الرغبني في التقّدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية:
. 1 على املقاول إرفاق شهادات تسجيل سارية املفعول لشركته وتسجيله لدى احتاد املقاولني وجلنة 

التصنيف الوطنّية في مجال االبنية بحيث ال تقل درجة التصنيف عن درجة رابعة ابنية.
في دوائر الضريبة.  يجب على املقاول ان يكون مسجاًل “رسمّيًا” . 2

وذلك  ال��ع��ط��اء  ت��ق��دمي  عند  شيكل   3 .9000 بقيمة  ال��ع��ط��اء  دخ���ول  كفالة  ت��ق��دمي  امل��ق��اول  على 
بكفالة بنكّية سارية املفعول ملّدة ال تقل عن 120 يوما، وال تقبل الشيكات الشخصّية او املبالغ 

النقدّية.
املستلمة  املبالغ  ع��ن  ضريبّية  ف��ات��ورة  تقدمي  امل��ق��اول  وعلى  ال��ض��رائ��ب،  جلميع  شاملة  االس��ع��ار  4 .

مصّدقة من دائرة الضريبة.
يجب ان تكون االسعار بالشيكل . 5 .

من  ال��دوام  ساعات  خ��الل  زعترة  بلدية  مقر  من  العطاء  وثائق  من  نسخة  على  احلصول  ميكن  6 .
الساعة 10:00 صباحا الى 1:00 ظهرا اعتبارًا من يوم االحد 2021/10/24 وذلك مقابل رسم 

ال يرد قيمته 300 شيكل. 
في  ظهرًا   7 .11:00 الساعة   2021/10/28 يكون اإلجتماع التمهيدي وزيارة املوقع يوم اخلميس 

موقع املشروع.
آخر موعد لتسليم العطاء يوم اخلميس 2021/11/04 الساعة 11:00. 8 صباحًا في مقر بلدية 

زعترة، مع العلم انه لن يقبل اي عطاءآت بعد هذا املوعد.
يكون فتح العطاء يوم اخلميس 2021/10/04 الساعة 11:00. 9 صباحًا في مقر بلدية زعترة.

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 10 .
الساعة   من  الرسمي  ال��دوام  ساعات  خالل  زعترة  بلدية  مراجعة  يرجى  املعلومات  من  ملزيد 

10:00صباحا الى 1:00 ظهرا على االرقام التالية: )022739297( )0598753688(.
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الكتوت-  غ�������س�������ان  ن����������اب����������ل����������س-"ے"- 
ال��������ط��������ب وع����������ل����������وم الصحة  ك������ل������ي������ة  أط�������ل�������ق�������ت 
امس  ال���������وط���������ن���������ي���������ة  ال�����������ن�����������ج�����������اح  ج���������ام���������ع���������ة  يف 
فعاليات املؤتمر العلمي الدويل الخامس 
ت�������ح�������ت شعار  ال�������ج�������راح�������ي�������ة  ل�����ل�����ت�����خ�����ص�����ص�����ات 
"واقع التخصصات الجراحية الفرعية يف 
ال����ح����ايل واالحتياجات  ال����وض����ع  ف��ل��س��ط��ن: 
املستقبلية"، بحضور نخبة من الباحثن 
واألك�����������ادي�����������م�����������ي�����������ن واألط����������������ب����������������اء ال����������دول����������ي����������ن، 
وب���م���ش���ارك���ة ه���ي���ئ���ات وم���ؤس���س���ات تعاونية 

دولية وإقليمية ومحلية.
وي���ش���ارك ب��امل��ؤت��م��ر أك����ر م���ن 1000 طبيب 
وم���ت���ح���دث م����ن م���ؤس���س���ات ذات خلفيات 
مختلفة، إضافة إىل مشاركة طلبة كلية 

الطب وعلوم الصحة يف الجامعة.
وي�����������ه�����������دف امل��������ؤت��������م��������ر امل������ع������ت������م������د م�����������ن قبل 
امل���ج���ل���س ال���ط���ب���ي ال����ري����ط����اين ال���ت���اب���ع للكلية 
مناقشة   ،)RCSed( ال���ري���ط���ان���ي���ة  امل���ل���ك���ي���ة 
وم����ن����اظ����رة أح������دث األدل��������ة وامل���س���ت���ج���دات يف 
ال���دق���ي���ق���ة الجراحية  ال���ت���خ���ص���ص���ات  م����ج����ال 
التوجهات  م����������ع  ورب��������ط��������ه��������ا  ف�����ل�����س�����ط�����ن  يف 
الجراحية  ال������رع������اي������ة  ت�����وف�����ر  ن����ح����و  ال����ع����امل����ي����ة 
بأفضل النتائج، ودراس��ة بعض األبحاث 
العلمية املقدمة من باحثن وأكاديمين 
محلين ودولين، وتوثيق أواصر التعاون 
ب����ن ف��ل��س��ط��ن وال���������دول األخ��������رى م����ن أجل 
تعزيز التعاون األكاديمي بن املشاركن، 
والتأكيد عىل مكانة فلسطن بن الدول 
العاملية يف مجال التخصصات الجراحية 
خ�����������ال امل��������ش��������ارك��������ة ال������ع������رب������ي������ة وال��������دول��������ي��������ة يف 

أعمال املؤتمر.
وح���ض���ر ال��ج��ل��س��ة االف���ت���ت���اح���ي���ة الدكتور 
رام�������������ي ح������م������د ال�������ل�������ه ن�������ائ�������ب رئ�������ي�������س مجلس 
أم��ن��اء ال��ج��ام��ع��ة، ون����واب رئ��ي��س الجامعة 

ومساعديه وعدد من عمداء الكليات.
ورح����������ب ال������دك������ت������ور إي����������اد م����ق����ب����ول رئيس 
لجنة العاقات العامة واالعام بالحضور 
وت��������ح��������دث ع��������ن امل������ؤت������م������ر وف�����ع�����ال�����ي�����ات�����ه وآلية 

العمل به.
وأعلن الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس 
ال������ن������ج������اح، ع������ن إط����������اق فعاليات  ج����ام����ع����ة 
املؤتمر خال كلمته يف الجلسة االفتتاحية 
التي رحب فيها بالحضور مشراً إىل أهمية 
ه���������ذا امل�����ؤت�����م�����ر ال����ع����ل����م����ي ال�����������ذي ُي�������ع�������دُّ حلقًة 
تستكمُل م��ؤت��م��راٍت ط��ب��ّي��ًة س��اب��ق��ًة أُقيمْت 
يف ه��ذه ال��ج��ام��ع��ِة، ن��اق��َش��ت قضايا ُمهّمًة 

للنهوض بالواقع الصحي الفلسطيني.
 وأك�����������������������د ال�������������دك�������������ت�������������ور زي��������������د ع��������������ىل ح����������رص 
الجامعة عىل منح كلّيَة الّطبِّ برامِجها 
امل�����ت�����ن�����وع�����ِة أه������م������ّي������ًة خ��������اص��������ًة؛ م�������ش�������راً لدور 
يف  امل����ج����ت����م����ع  خ�����دم�����ة  يف  الجامعة الدائم 
ال����ق����ط����اع ال���ص���ح���ي م�����ن خ������ال ك���ل���ي���ة الطب 
وع�����ل�����وم ال����ص����ح����ة، م���ت���م���ن���ي���اً أن ي����خ����رج هذا 

ملواكبِة  ُم����ِه����ّم����ٍة،  ع��ل��م��ّي��ٍة  املؤتمر بتوصياٍت 
روِح العصِر وتطوراتِه العلميِة، والخروج 

 . بواقِع الجراحِة من الطوِر التقليديِّ
ويف ك���ل���م���ت���ه أش���������ار ال�����دك�����ت�����ور م���������ازن عبد 
امل�����ؤت�����م�����ر إىل م����ك����ان����ة جامعة  ال������ل������ه، رئ�����ي�����س 
ال��ن��ج��اح دول��ي��اً، م��ش��راً ألهمية ه��ذا املؤتمر 
يف تحسن األداء والخدمة الطبية املقدمة 
للمرىض، حيث يضم املؤتمر أكر من  1000 
مشارك، وأكر من 100 ورقة بحثية، إضافة 

للعديد من الشراكات املحلية والدولية.
ب����������دوره ت����ح����دث ال�����دك�����ت�����ور خ���ل���ي���ل عيىس 
ع����م����ي����د ك����ل����ي����ة ال������ط������ب وع�������ل�������وم ال�����ص�����ح�����ة عن 
م��ؤت��م��رات ال��ط��ب ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
الجامعة وأهميتها التي تجسد رؤية الكلية 

وأهدافها االسرتاتيجية.
وأشاد بتميز خريجي الكلية عىل كافة 
امل��س��ت��وي��ات امل��ح��ل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة والدولية، 

وتحدث عن االعتماد الدويل للكلية.
وت��ح��دث ال��دك��ت��ور شوقي صبحة نقيب 
األط����ب����اء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن ع���ن ع���ن���وان املؤتمر 
وأهميته، والتطور الكبر يف ازدي��اد أعداد 
الحكومي  ال�������ق�������ط�������اع�������ن  يف  األخ��������ص��������ائ��������ي��������ن 
وال��خ��اص، ون��وه إىل ض���رورة التخصص يف 

الجراحات الفرعية وأهميتها.
ووج��������ه ال�����دك�����ت�����ور ك����م����ال ح�����ج�����ازي املدير 
الوطني  ال�������ن�������ج�������اح  مل�����س�����ت�����ش�����ف�����ى  ال������ت������ن������ف������ي������ذي 
ال����ج����ام����ع����ي ل���ل���م���ؤت���م���ر ث�������اث رس�����ائ�����ل بهدف 
ط�����ب�����ي�����ة متكاملة  ص�����ح�����ي�����ة  م�����ن�����ظ�����وم�����ة  خ������ل������ق 
ومميزة وه��ي: أن يكون املريض عىل سلم 
ال�����ط�����ب�����ي�����ة، وأن تسعى  ال���������ك���������وادر  أول���������وي���������ات 
امل��راك��ز التعليمية الطبية إىل تحقيق أعىل 
معاير الجودة والتميز يف تقديم خدماتها 
الصحية، والرتكيز عىل البحث العلمي ملا 
فيه من خدمة للمرىض والكوادر الطبية.  
ب�����دوره أث���ن���ى ال���دك���ت���ور ف�����ارس أب����و شما، 
م����ن����ظ����م امل������ؤت������م������ر م�������ن ك����ل����ي����ة ال������ط������ب وعلوم 

الصحة وعضو املجلس الطبي الريطاين، 
عىل الدور الريادي واملميز لجامعة النجاح 
الوطنية يف املحافظة ع��ىل ج���ودة العملية 
التعليمية وال��ت��دري��ب الطبي باعتباره أحد 
خريجي النجاح، كما أش��اد ب��دور املجلس 
الطبي الريطاين يف دعم الجراحن الدولين 
وخ���ل���ق���ه ل���ل���ع���دي���د م�����ن ال�����ف�����رص ال����ت����ي يمكن 
ت���وظ���ي���ف���ه���ا يف ص���ق���ل مهاراتهم  ل���ل���ج���راح���ن 
وت���ح���س���ن م��ع��رف��ت��ه��م، وت���ط���وي���ر الخدمات 
ال��ج��راح��ي��ة، وت���ق���دم ب��ش��ك��ره ل��ل��ق��ائ��م��ن عىل 
املؤتمر مشيداً بجهودهم ومعتراً أن هذا 
امل��ؤت��م��ر يعد إن��ج��ازاً فلسطينياً ضخماً عىل 

املستوى العاملي.
هذا وشارك يف جلسات املؤتمر باحثن 
من األردن، ومصر، وعمان، والبحرين، 
وتونس، إضافة اىل مشاركة باحثن دولين 
م��ن ب��ري��ط��ان��ي��ا، وروس���ي���ا، وال���ي���ون���ان، وكندا 
فضًا عن مشاركة الباحثن واألكاديمين 

واألطباء من فلسطن.
ل���ل���م���ؤت���م���ر جلسة  األول  ال������ي������وم  وش�����ه�����د 
ت����ن����اول����ت م�����وض�����وع ج�����راح�����ة ال����ع����ظ����ام شارك 
فيها نخبة م��ن ال��خ��راء واألط���ب���اء املحلين 
والدولين من فلسطن، واألردن، ومصر، 
وعمان، وتونس، والبحرين، وبريطانيا، 
وروس������ي������ا، وال�����ي�����ون�����ان، ح���ي���ث ن����اق����ش����وا فيها 
م���ج���م���وع���ة م����ن امل����وض����وع����ات أه���م���ه���ا: إنقاذ 
األطراف من البرت، الرعاية الشاملة املبكرة، 

وبناء األطراف السفلية وعاج الكسور.
أم���ا ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة للمؤتمر فتناولت 
م��������وض��������وع ط��������ب وج���������راح���������ة ال������ع������ي������ون شارك 
فيها نخبة م��ن ال��خ��راء واألط���ب���اء املحلين 
والدولين من فلسطن، وبريطانيا وكندا، 
حيث ناقشوا فيها مجموعة من املوضوعات 
أهمها: ع��وام��ل اإلص��اب��ة واملخاطر املتعلقة 
التهاب  ال��������خ��������داج��������ي،  ال�����ش�����ب�����ك�����ي�����ة  ب������اع������ت������ال 

القزحية، التصحيحات الجراحية

الشركات  م�������������ن  م��������ج��������م��������وع��������ة  وق�������������ام�������������ت 
ب��رع��اي��ت��ه، حيث  وامل��ؤس��س��ات الفلسطينية 
ت���م���ث���ل ال�����راع�����ي امل�������ايس ب��م��س��ت��ش��ف��ى النجاح 
التوريدات  وش�����رك�����ة  ال����ج����ام����ع����ي،  ال����وط����ن����ي 
الطبية، وINTERMED. أما  والخدمات 
ال����راع����ي ال���ذه���ب���ي ف��ت��م��ث��ل ب��ك��ل م���ن الشركة 
والزراعية  الطبية  للمستحضرات  العربية 
و  ،AstraZeneca و   ،)ARABCO(
 ،CEZAR و   ،MediPal، LEMIX
 Novartis، . Siam Medical and و
Trading Co Al-Nasr. والراعي الفيض 
للخدمات  امل������ق������دس  ب����ي����ت  من شركة  ك������ل 
الصحية، وشركة برزيت لألدوية، وشركة 
ال���ق���دس ل��ل��م��س��ت��ح��ض��رات ال��ط��ب��ي��ة، وشركة 
 Union of و  ، Leen و ال������ش������ف������اء،  دار 
 Palestinian Pharmaceutical

.Manufacturers
ه���ذا وت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات امل��ؤت��م��ر بمشاركة 
واملؤسسات  ال���������ش���������رك���������ات  م����������ن  م������ج������م������وع������ة 
ال���ت���ي ت��م��ث��ل��ت ب��م��س��ت��ش��ف��ى ال���ن���ج���اح الوطني 
الجامعي، وجمعية جراحي الكىل واملسالك 
ال���ب���ول���ي���ة وال���ت���ن���اس���ل���ي���ة األردن�������ي�������ة، واملجلس 
ال��ط��ب��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، وال��ج��م��ع��ي��ة األردنية 
وج������م������ع������ي������ة جراحي  ال��������ع��������ظ��������ام،  ل�������ج�������راح�������ي 
 ،Juzoor              ال��ع��ظ��ام – ال���ق���دس، و
 American و  ،AO Foundatio و 
 Bristolو  ،College of Surgeons
 Jordanian و ،Urological Institute
 Medical Association - Jerusalem
 AO Trauma Middle East و ،Office

.and North Africa
ه�������������ذا وت�������ع�������ق�������د ف�������ع�������ال�������ي�������ات امل��������ؤت��������م��������ر عىل 
 .2021/10/25-24 ت�������اري�������خ  م�������ن  ي������وم������ن  م�����������دار 
الثاين  ي���������وم���������ه  يف  امل���������ؤت���������م���������ر  وس������ُي������س������ت������ك������م������ل 
بجلستن حول الجراحة العامة، وجراحة 

املسالك البولية.

جامعة النجاح تطلق فعاليات المؤتمر العلمي
ب���ي���ت ل����ح����م- اح���ت���ف���ل���ت ج���ام���ع���ة دار  الدولي الخامس للتخصصات الجراحية

بمناسبة  األح��������������������د،  ام�������������س  ال�������ك�������ل�������م�������ة، 
جامعة،  إىل  وت�����ح�����وي�����ل�����ه�����ا  اع������ت������م������اده������ا 
أُق������ي������م يف م���ب���ن���ى الفنون  خ��������ال ح����ف����ل 
املرئية واألدائية، برعاية رئيس الوزراء 

محمد اشتية.
التعليم  وزي��������������ر  ال�������ح�������ف�������ل،  وح�������ض�������ر 
ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي م��ح��م��ود أبو 
م�����وي�����س، ووزي����������ر ال����ث����ق����اف����ة ع����اط����ف أبو 
سيف، ورئيس مجلس األمناء زاهي 
خوري، ورئيس الجامعة القس مرتي 
ال���راه���ب، وح��ش��د م��ن أس���رة الجامعة 
وممثيل املؤسسات الرسمية واألهلية 

والجامعات.
وأش���اد أب��و مويس بالجامعة التي 
ل����ط����امل����ا أث����ب����ت����ت ت����م����ّي����زه����ا وت�����أل�����ق�����ه�����ا، من 
التعليمية  ب������رام������ج������ه������ا  ن������وع������ي������ة  ح������ي������ث 
الجامعية  وب����ي����ئ����ت����ه����ا  وت�����خ�����ص�����ص�����ات�����ه�����ا، 
والتمّيز،  اإلب����������������������������داع  ع������������ىل  ُ������������ح������������ّف������������زة  امل
ف���ال���ج���ام���ع���ة ُت������ق������ّدم ب�����رام�����ج م���ت���م���ي���زة يف 
املعاصرة  وال�����ث�����ق�����اف�����ة  ال������ف������ن������ون  م������ج������ال 
وت���خ���ّرج ال���ك���ف���اءات، م��ش��ي��داً بحصول 
ط����ل����ب����ة ال�����ج�����ام�����ع�����ة ع��������ىل ج��������وائ��������ز عاملية 
يف م����ج����ال ال����ف����ن����ون وامل�����س�����رح واألفام 
الوثائقية، بما يجّسد الهوية والرواية 

الفلسطينية ويرزها للعالم أجمع.
من جهته، شكر خوري أبو مويس 
وأبو سيف عىل دعم الكلية لوصولها 
إىل هذه النجاحات، مؤكداً أن املشاركة 
يف هذه الفعالية يف قلب جامعة دار 

»دار الكلمة« تحتفل بمناسبة تحويلها إلى جامعة

رام ال���ل���ه- وق��ع��ت ج��ام��ع��ة القدس 
امل��ف��ت��وح��ة وامل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة للشرطة، 
ت����ف����اه����م وت������ع������اون بن  أم���������س،  مذكرة 
العام  امل���������ق���������ر  يف  وذل�����������������ك  ال��������ج��������ان��������ب��������ن، 

للشرطة بمدينة رام الله . 
وق�������ع امل������ذك������رة ن����ي����اب����ة ع�����ن "القدس 
املفتوحة" رئيس الجامعة أ. د. يونس 
عمرو، وعن املديرية العامة  للشرطة 
ي������وس������ف ال�����ح�����ل�����و امل��������دي��������ر العام  ال���������ل���������واء 

للشرطة الفلسطينية . 
وتتضمن مذكرة التفاهم والتعاون: 
والتكنولوجي،  امل�����������ع�����������ريف  ل����������ت����������ب����������ادل  ا
والتدريبية،  األك������ادي������م������ي������ة  وال���������رام���������ج 
 والدراسات واإلحصاءات واألنشطة، 
الكادر،  وب��������ن��������اء  ال��������ك��������ف��������اءات  وت������ط������وي������ر 
وبرامج الرتويج والتثقيف  والتوعية، 
وال��ت��ش��ب��ي��ك وال���ت���ع���اون وخ��ل��ق الروابط 
وف��ت��ح ق��ن��وات االت���ص���ال، وال��ت��ع��اون يف 
تنظيم الورش  واملؤتمرات، واالستفادة 
م������ن ال�����خ�����دم�����ات ال�����ت�����ي ت����ق����دم����ه����ا املراكز 

واملرافق املتخصصة لدى الطرفن . 
التعاون  االت������ف������اق������ي������ة  ت�����ش�����م�����ل  ك������م������ا 
امل����ش����رتك م����ن ك����ا ال����ط����رف����ن يف مجال 
ال���ع���ل���م���ي وامل�����ع�����ريف  والثقايف،  ال����ت����ب����ادل 
وتبادل الخرات واالستفادة املتبادلة 
م��ن البنية التحتية واإلداري�����ة والفنية 
مجال  يف  ل�������������دى  الطرفن  امل���������ت���������وف���������رة 
وبناء  امل��������������ه��������������ارات  وص���������ق���������ل  ال����������ت����������دري����������ب 

القدرات . 
وق������دم أ. د. ع����م����رو، ال���ت���ه���اين للواء 
الحلو بتعيينه م��دي��راً عاماً للشرطة، 
ال�����ت�����ع�����اون  املتواصل مع  ع�����ىل  وش�����ك�����ره 
"ال�����ق�����دس امل����ف����ت����وح����ة"، م�����ؤك�����داً أهمية 
ال�������ت�������ك�������ام�������ل ب����������ن ال�������ج�������ان�������ب�������ن م����������ن أجل 
وخرة،  ذوي  كفاءة  ط���ل���ب���ة  ت����خ����ري����ج 
الشرطة  إدارات  يف  ت������دري������ب������اً  ي����ت����ل����ق����ون 

ذات العاقة . 
وأك��������د أن ال���ج���ام���ع���ة س���ت���ع���م���ل عىل 
ت���وف���ر م��ق��اع��د دراس����ي����ة مل���ن ي���رغ���ب من 
م��ن��ت��س��ب��ي ج���ه���از ال��ش��رط��ة يف  االلتحاق 
ب���امل���راف���ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، مع 
إع������ط������ائ������ه������م األف�������ض�������ل�������ي�������ة، وذل��������������ك وفق 
ووفق  ال����ت����س����ج����ي����ل  والقبول  ش������������روط 
اإلم���ك���ان���ات امل���ت���اح���ة، وب���م���وج���ب قوائم 
ت�����وض�����ع ف����ص����ل����ي����اً، وض�����م�����ن ن�����ظ�����ام املنح 
واملساعدات  املالية القائمة واملوازنات 

املحددة لها . 

ك�������ب�������رة ملواصلة  م��������ع��������اٍن  ل��������ه  ال������ك������ل������م������ة، 
مسرة العطاء والتمّيز، واالستمرار يف 

تخريج الكفاءات لخدمة فلسطن.
وش�����ّدد ع���ىل أن م��ج��ل��س األم���ن���اء لن 
يألو جهداً إلنجاح الخطة االسرتاتيجية 
للجامعة لتبقى منارًة للعلم والثقافة، 
م���ؤك���داً أن ال��ع��ه��د يف "دار ال��ك��ل��م��ة" أن 
تبقى متميزة وترفد املجتمع الفلسطيني 

وسوق العمل بالكفاءات.
من جانبه، شكر الراهب أبو مويس 
وأب���������و س����ي����ف ورئ�����ي�����س م���ج���ل���س األمناء 
وأسرة الجامعة عىل الدعم واملساندة 
ال���ك���ل���م���ة" إىل هذه  ح���ت���ى وص����ل����ت "دار 
ال���ن���ج���اح���ات، وق�������ال: "ل���ق���د استطاعت 

ه������ذه امل����ؤس����س����ة ال���ف���ت���ي���ة وع������ر 15 عاماً 
أن ت��ث��ب��ت أن��ه��ا ق��ص��ة ن��ج��اح فلسطينية 
ب�����ام�����ت�����ي�����از، ف�����م�����ن ب�������داي�������ة م�����ت�����واض�����ع�����ة يف 
ع������ام 2006 ككلية  ال����دول����ي����ة  ال�����ن�����دوة  دار 
م��ت��وس��ط��ة ب�����دأت ب��رن��ام��ج واح�����د وب����� 18 
ط�����ال�����ب�����اً، إىل ك���ل���ي���ة ج���ام���ع���ي���ة ع�������ام 2013 
بستة ب��رام��ج، إىل جامعة دار الكلمة 

بأكر من 20 برنامجاً".
وأض����اف: "رؤي��ت��ن��ا ت��خ��ري��ج القيادات 
ال���ش���اب���ة امل���ب���دع���ة ع����ر ب����رام����ج أكاديمية 
ذات جودة متميزة مع إتاحة الفرص 
للتعلم املستمر وتعزيز ثقافة الريادة 
والبحث العلمي والتفاعل املجتمعي، 
وأردن���ا لهذه الجامعة أال تطرح املزيد 

من الرامج املألوفة بل أن تركز حجم 
ط��اق��ات��ه��ا يف م���ج���االت م���ح���ددة ومميزة 
لتكون إضافة نوعية ملؤسسات التعليم 

العايل الفلسطينية".
وأع��ل��ن ال��راه��ب ع��ن تأسيس وحدة 
ل��������ل��������ري��������ادة والتي  رام��������������ي زاه��������������ي خ��������������وري 
أقيمت بترع سخي من رئيس مجلس 
األم��ن��اء ل��ت��ك��ون ه���ذه ال��وح��دة األوىل يف 
ف���ل���س���ط���ن ال����ت����ي ت����رك����ز ع�����ىل ال������ري������ادة يف 

قطاعي الفنون والثقافة.
ويف نهاية الحفل؛ أزاح أبو مويس 
وأبو سيف ورئيس الجامعة الستار عن 
حجر اعتماد "دار الكلمة" كجامعة، 

وأجروا جولةً يف أقسامها ومرافقها.

»القدس المفتوحة« والمديرية العامة
 للشرطة توقعان مذكرة تعاون وتفاهم

مذكرة  أن  ع������م������رو،  د.  أ.  وأض�����������اف 
التفاهم والتعاون تشمل إجراء بحوث 
ت���ل���ب���ي  احتياجات  م���ت���خ���ص���ص���ة  ع���ل���م���ي���ة 
ج���ه���از ال���ش���رط���ة يف امل����ج����االت املشرتكة 

وفقاً ألحكام هذه املذكرة . 
من جانبه، قال اللواء الحلو، إن 
االت��ف��اق��ي��ة ت����أيت ت���ع���زي���زاً ل�����روح التعاون 
مل�����ب�����دأ  الشراكة  وت����ف����ع����ي����ًا  وال�����ت�����ف�����اه�����م، 
ب��ن ال��ط��رف��ن، وت���ن���درج يف إط����ار عمل 
مجال  يف  ال�����������ط�����������رف�����������ن  واخ������������ت������������ص������������اص 
الخدمات  امل������ش������رتك  وتعزيز  ال����ع����م����ل 

املجتمعية . 
وأض���اف ال��ل��واء الحلو أن "جامعة 
ب��������ات��������ت مؤسسة  امل�������ف�������ت�������وح�������ة  ال����������ق����������دس 
املستويات  ع���������ىل  ع������ري������ق������ة  أك�������ادي�������م�������ي�������ة 
 املحلية واإلقليمية والدولية، وتتوافر 
وتدريبية  ت���ع���ل���ي���م���ي���ة  خ�������دم�������ات  ل�����دي�����ه�����ا 
وبحثية وتطويرية واستشارية  وتقنية 
يف مجاالت ذات صلة بعمل الشرطة، 
التقني  ال�����ع�����م�����ل  م�������ج�������ال  يف  وخ���������اص���������ًة 

والتأهيل املهني ." 
حضر توقيع املذكرة من جامعة 
م�����������روان  د.  أ.  امل������ف������ت������وح������ة:  ال��������ق��������دس 
ال�����رئ�����ي�����س للشؤون  ن������ائ������ب  دروي�������������ش 
شاهن  م�����ح�����م�����د  د.  وأ.   اإلداري����������������������ة، 
مساعد الرئيس لشؤون الطلبة، ود. 
م. ع��م��اد ال���ه���وديل م��س��اع��د الرئيس 

 لشؤون العاقات العامة والدولية 
واإلع��ام، ومدير نقابة العاملن أ. 
عوض مسحل. فيما حضر  التوقيع 

الفلسطينية:  ال���ش���رط���ة  ج���ان���ب  م����ن 
العميد منصور خزيمية مدير إدارة 

الشؤون األكاديمية. 


