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دولة فلسطين 
وزارة المالية 

مديرية اللوازم العامة 
لجنة العطاءات المركزية

 الدعوة لمناقصة شراء اللوازم
 الجهة المشترية : مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة الزراعة الفلسطينية . 

 ) MOA - GSD / MOF /2022 / 74 ( : رقم المناقصة
اسم المناقصة : شراء وتوريد سياج وبوابات حديدية لألراضي المستفيدة من مشروع 

محطة معالجة المياه العادمة / محطة نابلس الغربية .  
 تود وزارة الزراعة الفلس���طينية ومن خالل مديرية اللوازم العامة استخدام جزء . 1

من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية لتس���ديد 
المبالغ المستحقة بموجب عقد رقم ) MOA - GSD / MOF /2022 / 74 ( شراء 

وتوريد سياج وبوابات حديدية . 
 تدع���و مديرية اللوازم العامة ولصالح وزارة الزراعة الفلس���طينية المناقص�ين . 2

ذوي األهلية إلى تقديم عطاءات بالظرف المختوم شراء وتوريد سياج وبوابات 
حديدية.

 س���تتم المناقص���ة العامة م���ن خالل طلب عط���اءات تنافس���ية محلية وفقا . 3
لمقتضيات قانون الش���راء العام رقم  8 لعام 2014 والئحته التنفيذية ، وهي 

مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية .
 يمكن للمناقص�ين المؤهلين والمهتمي���ن الحص�ول على جميع وثائق المناقص�ة من . 4

خالل الموق���ع اإللكتروني لمديرية اللوازم العام���ة ) www.gs.pmof.ps ( أو من خالل 
البوابة الموحدة للش���راء العام ) www.shiraa.gov.ps ( ، و دفع رس����وم غير مستردة 
مقدارها ) 300 ( ش���يقل لحس�اب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب رقم 
) 219000/49 ( ، ويت���م ارفاق وصل الدفع ) فيش���ة اإليداع ( مع العطاء المقدم ، 
كما يمكن للمناقصين الحصول على أي معلومات إضافية لجميع وثائق المناقصة على 
العنوان المبين أدناه وذلك من الس���اعة 9:00 صباحًا إلى الس���اعة 2:00 مس���اء من أيام 

األحد إلى الخميس .
 يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أس���فل الدعوة في موعد أقصاه . 5

الس���اعة ) 10:00 ( صباحا من يوم الثالثاء المواف���ق 2022/5/24 ، والعطاءات 
اإللكترونية غير مقبولة ، ويجب أن تكون ص�الحية العطاءات سارية لمدة 150 

يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات أي حتى تاريخ 2022/10/20 . 
 يج���ب أن يكون مرفق مع العطاء كفالة دخول المناقص�ة وفقا للنموذج المدرج . 6

ف���ي وثائق المناقص����ة بحيث تكون قيم���ة الكفالة ) 3,500 يورو ( وس���ارية 
المفعول حتى تاريخ 2022/11/19 . 

 العط���اءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها ، . 7
وس���يتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتس���ليم بحضور ممثلي 

المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناء.
رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة.. 8
العنوان المذكور أعاله هو : . 9

دائرة العطاءات
 مديرية اللوازم العامة 

وزارة المالية 
مجمع وزارات مبنى القدس ، الطابق السادس، رام الله )الضفة الغربية(، الماصيون

 هاتف :  3 / 2987112 - 02
فاكس: 02-2987056 

رئيس لجنة العطاءات المركزية

 إعالن عطاء

تدعو الجامعة العربية االمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أدناه:

موضوع العطاءرقم العطاء
ثمن النسخة

)تدفع في البنك(
موعد الطرح

 الموعد النهائي

لتقديم عروض األسعار
كفالة دخول العطاء

الساعةالتاريخ

T38/2021.22
 تجهيز مختبرات

 العمارة الداخلية

100

دوالر أمريكي
20/4/202218/5/202214:00

5 % من قيمة العرض 

المقدم صالحة لمدة 3 

شهور

على الراغبين باالشتراك في العطاء المذكور مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة- مبنى الدوائر اإلدارية الطابق الثاني 

أو زيارة الموقع االلكتروني www.aaup.edu/Tenders، للحصول على نسخة من العطاء مع مراعاة الشروط التالية:

األسعار بالدوالر االمريكي شاملة لجميع أنواع الضرائب.  .1 

الجامعة غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون ابداء األسباب.  .2

إرفاق عرض فّني ومالي وسيتم دراسة العروض فًنيًا وماليًا الختيار العرض المناسب.  .3

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.  .4

 لمزيد من االستفسار باإلمكان التواصل مع دائرة اللوازم والمشتريات على هاتف رقم 042418888 –تحويلة 1488.

إعالن عطاء رقم 16/2022: توريد طرود غذائية
تعلن جمعية جس���ر األمل الخيرية الفلس���طينية عن طرح عطاء بالظرف المختوم 

لتوريد طرود غذائية لمش���روع اإلغاثة في غزة خالل شهر رمضان للعام )1443ه� - 

2022م(، وذلك حسب الكميات والمواصفات الموضحة في كراس العطاء. لذا، على 

الشركات التي ترغب بالمشاركة في العطاء، التواصل مع مقر الجمعية في غزة عبر 

األرقام المدرجة أدناه، للحصول على كراس العطاء خالل ساعات الدوام الرسمي من 

الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 مساًء وفقًا للشروط التالية:

أن تكون الشركة المشاركة مؤهلة ومسجلة لدى جهات االختصاص 	 

ودوائر الضريبة.

األسعار بالدوالر، وسارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ تسليم 	 

العطاء.

يجب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي كتأمين ابتدائي لدخول 	 

العطاء بقيمة 5 % من قيمة العرض المقدم.

ثمن كراسة العطاء )100 شيكل( غير مستردة.	 

قيمة رسوم اإلعالن في الجريدة على من يرسو عليه العطاء.	 

يحق للجمعية تأجيل العط���اء أو تمديده أو إعادة طرحه أو إلغاؤه 	 

دون إبداء األسباب، وهي غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

سيتم عقد اجتماع تمهيدي يوم السبت الموافق 23/04/2022م 	 

الساعة 12:00 صباحًا للرد على استفسارات الموردين.

تس���تقبل الجمعي���ة العط���اءات م���ن ي���وم األربع���اء المواف���ق 	 

20/04/2022م على أن يكون آخر موعد للتس���ليم الس���اعة 2:00 

ظهرًا من يوم األحد الموافق 24/04/2022م.

للمراجع���ة واالستفس���ار يرج���ى االتص���ال عل���ى هات���ف رقم 	 

)082872707( أو جوال رقم )0566140200(.

Palestinian Hope Bridge Charitable Association

جمعية جسر األمل الخيرية الفلسطينية

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن إعادة مناقصة رقم 21/ 2022

الخاصة: شراء أحذية للفنيين العاملين على شبكة الكهرباء
تعلن ش���ركة توزي���ع كهرباء محافظات غ���زة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات 

والمواعيد التالية:-
- موعد تس���ليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االربعاء الموافق  2022/04/27 وحتى 

الساع�ة 1:00 ظهرًا 
- موع���د فتح المظاريف الفنية يوم االربعاء  الموافق  2022/04/27 الس���اعة 01:30 

ظهرًا
- يمك���ن الحصول على مس���تندات العط���اء من دائرة المش���تريات بمقر الش���ركة 
الرئيسي بغزة شارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم االربعاء الم�واف�ق  

2022/04/20  علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 50 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .
- يرف���ق مع كل عط���اء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة %3 من اجمال���ي قيمة العطاء, بموجب 

كف�ال�ة بنكي�ة أو شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا. 
-  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 .
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

- ثمن كراسة العطاء مجانًا لمن قام بشرائها مسبقًا.
 للتواصل مع دائرة المشتريات:	 

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني   	 
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

"الصحة" و"نحن العالم" توقعان اتفاقية تعاون
رام الله - "األيام": وقعت وزارة الصحة، ومؤسسة 
"نح����ن العالم"، أم����س، اتفاقية تع����اون لتعزيز 
األهداف المشتركة في التخطيط االستراتيجي 
لقط����اع الصحة، ودع����م وتطوير معايي����ر المياه 
والصرف الصح����ي والنظافة الصحي����ة الوطنية 
المتعلقة بالنوع االجتماعي، وإرشادات التشغيل 

والصيانة للمرافق الصحية.
وقال����ت وزي����رة الصحة م����ي الكيل����ة، إن هذه 
االتفاقي����ة تعزز م����ن حزمة البرام����ج التطويرية 
التي تعمل عليها الوزارة مع العديد من الشركاء 
وال����دول والمؤسس����ات المانحة، وه����ذا التعاون 
يشكل أهمية كبيرة على صعيد تطوير خدمات 

إدارة المياه والصرف الصحي وتعزيز برامج النوع 
االجتماعي.

وثمنت دور مؤسس����ة "نحن العالم" والحكومة 
اإليطالي����ة على دعمه����م وجهودهم في تطوير 
واالس����تجابة  الفلس����طيني،  الصح����ي  القط����اع 
لمختلف أنواع الدع����م لمختلف البرامج الصحية 

في فلسطين.
من جهته، ق����ال نائب القنص����ل اإليطالي في 
القدس ريكاردو فيليبو، إن هذا الدعم يأتي ضمن 
التعاون المشترك بين فلسطين وإيطاليا على مر 
السنين، مشيدًا بجهود وزارة الصحة واهتمامها 

بتطوير مختلف البرامج الصحية.

العطاري يبحث مع المؤسسات 
األهلية دعم صمود المزارعين

رام الله - "األي����ام": التقى وزي����ر الزراعة رياض 
العطاري في رام الله، أمس، وفدًا من المؤسس����ات 

األهلية العاملة بالقطاع الزراعي.
وج����رى خ����ال اللق����اء تقيي����م لعمل ال����وزارة 
والمؤسسات األهلية الشريكة خال العام 2021، 
وتداول ألبرز األنش����طة التي تحققت والتحديات 
التي ما زالت قائمة وأبرزها ممارسات االحتال ضد 
نه����وض القطاع الزراعي في فلس����طين، وضعف 

التمويل األجنبي المخصص للقطاع الزراعي.
وأكد العطاري أهمية التعاون وتطوير الشراكة 
بين الوزارة ومؤسس����ات المجتمع األهلي لخدمة 
المزارعين والقط����اع الزراعي، مش����يرًا إلى حرص 
ال����وزارة على تقديم كافة التس����هيات الممكنة 

العاملة  المؤسس����ات األهلية  للمزارعين ولجميع 
بالقطاع الزراعي لحماية األرض وتثبيت المزارعين 

على أرضهم.  
واس����تعرض خطة وزارة الزراعة وموازنتها للعام 
2022، وتوجه����ات الحكوم����ة لدع����م المزارعي����ن 
وموازنة الحكومة التي س����توفر دعم كبير للقطاع 

الزراعي.
وق����دم ممثلو المؤسس����ات األهلية ع����ددا من 
التوصي����ات للنهوض بالقط����اع الزراعي والتغلب 

على الصعوبات التي تواجهه.
وحضر اللقاء وكيل مس����اعد اإلدارة والتخطيط 
أحمد زكارنة، ومدير عام المنظمات األهلية أشرف 

عنبتاوي، ومدير عام التخطيط حسن األشقر.

معايعة: نعمل على فتح أسواق 
سياحية جديدة إلى فلسطين

بيت لحم – حس���ن عب���د الجواد: بحث���ت وزيرة 
الس���ياحة واآلثار روال معايعة، مع رئيس جمعية 
األراضي المقدس���ة للس���ياحة الوافدة، ميش���يل 
ع���وض، وأعضاء الجمعي���ة، خال لق���اء في بيت 
لحم، أمس، تطوير برامج وخطط التسويق للقطاع 
الس���ياحي الفلس���طيني، وجذب وفود س���ياحية 
جديدة، في ظ���ل المتغيرات الت���ي حصلت على 

القطاع السياحي في العالم.
وأكدت معايعة ض���رورة تضافر الجهود، خاصة 
بين القطاع السياحي الفلسطيني العام والخاص، 
لضمان عودة النش���اط السياحي لس���ابق عهده، 
مش���يرة إلى أن عجلة القطاع السياحي بدأت تدور 
باس���تقبال أعداد من الوفود الس���ياحية القادمة 

لزيارة فلسطين من مختلف دول العالم.
وشددت على أهمية العاقة اإلستراتيجية بين 

الوزارة، وجمعيات القطاع الس���ياحي الفلسطيني 
الخاص، في تنس���يق الجه���ود الثنائية في كافة 
المجاالت، خاصة بمجال الترويج للقطاع السياحي 
الفلس���طيني، وفتح أسواق س���ياحية جديدة إلى 

فلسطين.
وناق���ش الجانب���ان االس���تفادة م���ن التطورات 
اإللكتروني���ة ودمجها في خط���ط وبرامج الترويج 
الفلسطيني  السياحي، وتطوير السوق السياحي 
وجذب وفود س���ياحية جديدة إلى فلس���طين من 

خال استهداف أسواق سياحية جديدة.
وتطرقا إلى ض���رورة تطوير العاق���ة بين القطاع 
السياحي الفلسطيني الخاص، ونظرائه من مختلف 
دول العال���م، وضرورة تعزيز التش���بيك المباش���ر، 
لجلب السائح إلى فلس���طين، ضمن برامج سياحية 

فلسطينية، ومستخدم للمرافق السياحية.

لع على احتياجات هيئات محلية في جنين
ّ
الصالح يط

جنين - "األيام": أجرى وزير الحكم 
أمس،  الصال���ح،  المحل���ي، مجدي 
لمديرية  زيارة ميداني���ة تفقدية 
الحكم المحلي في محافظة جنين، 
وذلك في إطار المتابعة المستمرة 
للوقوف  المحلية  الهيئات  ألعمال 
عن كثب عل���ى واقع  احتياجاتها، 
ومناقش���ة أهم القضايا المتعلقة 

بمتابعاته���ا في كاف���ة المجاالت 
على  ولاط���اع  واالختصاص���ات، 
المقبلة  الفترة  خطط عملها خال 
خاص���ة بع���د إج���راء انتخاب���ات 

الهيئات المحلية.
زيارت���ه  الصال���ح  واس���تهل 
اللقاءات  من  بسلس���لة  التفقدية 
أعضاء  م���ن  وع���دد  رؤس���اء  م���ع 

المجال���س القروية ف���ي كل من: 
سيريس، والعرقة، والطيبة، وكفر 
راعي، والجدي���دة، وزبدة الجديدة، 
والفندقومية، والخلجان، وبيت قاد 

الجنوبي.
من  االحتياجات  ألبرز  واس���تمع 
والتنموية  التطويرية  المش���اريع 
خاصة مش���اريع البني���ة التحتية، 
ومناقشة قضايا المياه، والكهرباء، 
والنفايات، والمخططات الهيكلية، 

وغيرها.
الوزارة  أن طواقم  الصال���ح  وأكد 
والمديرية س���تتابع كافة القضايا 
التي ج���رى طرحه���ا لمعالجتها، 
كما س���تعمل على رف���د الهيئات 
تطويري���ة  بمش���اريع  المحلي���ة 
للتنفيذ خال العام الجاري، ضمن 
اإلمكان���ات  وحس���ب  األولوي���ات 

المتاحة.

"االقتصاد" تحيل 
مخالفين للنيابة

رام الله - "األي���ام": أحالت طواقم 
وزارة  ف���ي  المس���تهلك  حماي���ة 
األس���بوع  خال  الوطني،  االقتصاد 
الثاني من ش���هر رمضان، مخالفين 
للنياب���ة العامة لمكافح���ة الجرائم 

االقتصادية.
وزارة  األس���بوعي  التقرير  وأش���ار 
أن  إلى  أم���س،  الوطني،  االقتص���اد 
الرقابية سجلت خال هذه  الطواقم 
الفت���رة 33 إخطارًا وتعهدًا قانونيًا، 
خال تنفيذه���ا 153 جولة صباحية 
المحافظات  أس���واق  على  ومسائية 
الش���مالية، تم خالها زي���ارة 1421 
محًا، وجد من بينها 52 محًا مخالفًا.

ولفت التقري���ر إلى أن الطواقم 
أتلفت قراب���ة 1 طن م���ن المواد 
لاس���تهاك  الصالح���ة  غي���ر 
اآلدمي، فيما تم سحب 37 عينة 
مخبرية بهدف التأكد من سامة 
الطواقم  تعاملت  كما  المنتجات، 
الرقابية مع 133 ش���كوى، وردت 
عبر الخط المباش���ر 129 وهواتف 

المديريات الفرعية.

حمد تبحث مع القنصلية 
األميركية دعم قضايا المرأة

رام الله - "األيام": بحثت وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، مع وفد من 
القنصلية األميركية ضم الملحق الثقافي إيميلي جرين، ومس���ؤولة 
القس���م السياس���ي تشيلسي كينس���مان، ومي البرغوثي من قسم 
العاقات الدبلوماس���ية، خال لقاء في رام الله، أمس، آليات التعاون 

والعمل المستقبلي في قضايا النوع االجتماعي.
وقدمت حمد لمحة عن نش���أة وعمل الوزارة "كآلية وطنية لتمكين 
النساء الفلس���طينيات في شتى مناحي الحياة، وتطوير السياسات 
والقوانين وتحس���ين الخدمات، لتحقيق المس���اواة بين الجنسين، 
وتعزيز التنس���يق والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية واألهلية 

والدولية". 
وبينت أن الوزارة تعمل على عدة محاور "هي: مناهضة العنف ضد 
النساء، والتمكين االقتصادي للمرأة، والمشاركة السياسية ومواقع 
صنع القرار، وتنفذ خططها اإلستراتيجية من خال أذرع الوزارة وهي 
لجان اإلس���ناد، ووحدات النوع االجتماعي في الوزارات والمؤسس���ة 

األمنية، ومراكز تواصل في المحافظات".
م���ن جهته، أكد الوف���د األميركي على أهمية اللق���اء، لاطاع على 
تفاصيل عمل الوزارة، وتحديد مجاالت التعاون والشراكة معها لدعم 
المرأة الفلسطينية في برامج تبادل الخبرات، والتمكين االقتصادي 

خاصة في قطاع التكنولوجيا.

طالب فلسطيني يحصل 
على براءة اختراع في روسيا

موس���كو - وفا: حصل طالب درجة الدكتوراه الفلس���طيني يوسف 
عوض أبو س���ل، على ب���راءة اخت���راع لتطوير جهاز قي���اس معامل 
االحت���كاك للصخور والمعادن، الذي أنج���زه بالتعاون مع فريق عمل 

في جامعة "اوفا" الروسية.
ويس���هم االختراع الذي س���جل بدائرة االختراعات الروس���ية، في 
تطوي���ر صناعات النفط والغاز، وسيس���مح بالبحث في ظروف زيادة 
األحمال المحوري���ة للصخور والمعادن بأقصى دق���ة قياس، وعمل 

دراسات أولية لحفر اآلبار في الظروف الصعبة.
وكان أبو س���ل، الذي يقوم بالتدريس في قس���م هندسة حفر آبار 
النفط والغاز بجامعة اوفا بروسيا االتحادية، نشر سلسلة أبحاث في 
مجات علمية عالمية بمجال آبار النفط والغاز، إضافة إلى المشاركة 
بتأليف ثاث���ة كتيبات في تطوي���ر العمل المخب���ري واألكاديمي 
اعتم���دت ضمن مناهج جامعة اوفا، كما ش���ارك بمؤتمر علمي دولي 

في الصين ممثًا عن الجامعة.
ويعمل أبو سل حاليًا على تسجيل براءتي اختراع جديدتين بمجال 
صناع���ة النفط والغاز، حي���ث يجري التحقق منهم���ا من قبل دائرة 

االختراعات في روسيا.

"دار الكلمة" تفتتح المعرض االفتراضي األول
بيت لحم – حسن عبد الجواد: افتتحت جامعة دار 
الكلمة في بيت لحم، بالتعاون مع جامعة "لوسيرن" 
للفن����ون والعلوم التطبيقية، في سويس����را، أمس، 
المع����رض االفتراض����ي األول الجماعي لفنانين من 
فلسطين وسويس����را، يضم أعمااًل فنية افتراضية، 
وأخ����رى حقيقية، من أعم����ال تركيبي����ة، إلى أزياء 
وتصوير فوتوغراف����ي وفيديو وجرافيك، ألكثر من 

15 فنانًا وفنانة، وذلك في جاليري الجامعة.
وأكدت مديرة المعارض في "دار الكلمة" نانسي 
الطويل سلسع، أهمية التبادل الثقافي والفني، من 
خ����ال المعارض الفنية، مبينة أن هذه المرة األولى 
التي تس����تضيف فيها الجامعة معرضًا يش����مل 

أعمااًل فنية حقيقية وافتراضية ومعززة.
م����ن جهته����ا، قال����ت الفنان����ة فاتن نس����طاس 
متواس����ي عميد كلية الفنون، ف����ي الجامعة: "كون 
دار الكلمة ه����ي الجامعة األحدث في فلس����طين، 

يهمنا أن نش����ارك بمش����اريع ثقافية مع جامعات 
عالمية، لنتبادل الخبرات الثقافية والتكنولوجيات 
المعاص����رة، ونق����دم لطلبتن����ا فرص����ًا للمش����اركة 
والتفاع����ل، ونش����جعهم عل����ى البح����ث والتطوير 
االفتراضي����ة،  الرقمي����ة  بالتكنولوجي����ا  واإلنت����اج 
والمعززة التي تتوس����ع، وتسيطر حاليًا على عالمنا 

ويبدو أنها ستصبح مستقبًا قريبًا".
ويهدف التبادل في المرتبة األولى، إلى التعرف 
على الثقاف����ات والعادات والتقالي����د والفنون في 
سويس����را ومحيطها األوروبي، والتعريف بالثقافة 
والفنون الفلس����طينية، وفتح آف����اق جديدة للطلبة 
واألس����اتذة الفنانين المش����اركين، وبعد أن تحول 
التبادل إل����ى افتراضي وعن بعد، تّم اختبار اللغات 
الفنية الجدي����دة التي فرضت نفس����ها أيضًا، من 
خال تطوير وإنتاج أعمال فنية بالواقع االفتراضي، 

والواقع المعزز.

"القدس المفتوحة" تنظم ندوة حول الصحافة الطبية
رام الله - "األي���ام": نظم مركز 
بحوث اإلعام والعاقات العامة 
ف���ي كلي���ة اإلع���ام بجامع���ة 
الق���دس المفتوحة، أمس، ندوة 
علمي���ة رقمية ح���ول الصحافة 
الطبية والصحية، قدمها، أسامة 

أبو الرب. 
وقال أستاذ اإلعام في الكلية 
"الصحاف���ة  الش���يخ،  يوس���ف 
الطبية م���ن أهم فروع الصحافة 
فيه���ا  عاي���ش  المس���تحدثة، 
الصحافيون مراحل ذات أهمية 
انتش���ار  آخره���ا  كان  بالغ���ة، 

كورونا". 
لزام���ًا علينا أن  وأضاف: "كان 
نفتح ب���اب الحوار والحديث، بل 
أن نتعم���ق أكثر ف���ي الجوانب 
النظري���ة والعلمية والتطبيقية 
فيم���ا يتعلق بمج���ال التحرير 
الصحاف���ي الخ���اص بالجائحة، 
ف���ي ظ���ل انتش���ار المعلومات 
والتطور  والرقمن���ة،  المغلوطة، 
األخبار،  وتناق���ل  التكنولوجي، 
الحيوي،  المض���اد  واكتش���اف 
وفعالي���ة األدوي���ة، وتناف���س 
الفّعال  العاج  الشركات إليجاد 

للفيروس". 
من جهته، استعرض أبو الرب 
التي  الطبية،  الصحافة  مفهوم 
تعتب���ر فرعًا من فروع الصحافة، 
األحداث  بتغطي���ة  والمختصة 
والدراس���ات،  الطبية والصحية، 
البيان���ات الصحافية  وتحلي���ل 
وتبس���يطها، والطرق األنس���ب 

واألسهل إليصالها للجمهور. 
وتناول أبرز القضايا المشتركة 
والمختلفة بين الصحافة الطبية 
وباقي االختصاصات الصحافية، 
مشيرًا إلى أن القضايا المشتركة 
تتمثل بكيفية إدارة مؤسسات 

"البوليتكنك" تبحث مع "المؤسسة العالمية" توفير منح للطلبة
الخلي���ل - "األيام": بحث رئي���س جامعة بوليتكنك 
فلسطين في الخليل، أمجد برهم، مع مدير المؤسسة 
العالمية لمساعدة الطلبة العرب إسحق قطب، أمس، 
تعزيز التع���اون لتوفير المنح الدراس���ية والقروض 

لطلبة الجامعة، ودعم البحث العلمي ونشر المعرفة.
وثّمن برهم جهود المؤسس���ة العالمية لُمس���اعدة 
الطلبة العرب في دعمها لطلبة الجامعة، وحرصها على 
توفير فرصة استكمال الدراس���ة للكفاءات العلمية 
الُمتخصصة، وقيام المؤسس���ة بالتعاون مع الجامعة 
بدور فّعال خاصة على صعيد نقل التكنولوجيا ودعم 
الطاقات البشرية العاملة، ما ُيعزز المسيرة الحضارية 

الُمعاصرة في كافة أرجاء الوطن العربي.
وألقى قطب محاض���رة لطلبة الجامعة، ناقش فيها 
ُمتطلبات الدراس���ة لمرحلَتي الماجستير والدكتوراه، 

وكيفية الحصول على مساعدات مالية من المؤسسة 
إلكمال دراس���تهم الجامعية والعلي���ا، وذلك بهدف 
دعم عمليات التنمي���ة واالرتقاء بالكوادر العربية في 

جميع المجاالت.
���د أّن المؤسس���ة ترحب بجمي���ع الطلبات التي 

ّ
وأك

تتم دراس���تها والتقدم لها عبر موقعها اإللكتروني، 
بهدف توزيع الفرص واس���تفادة أكبر عدد ممكن من 

الطلبة.
وأشارت "البوليتكنك" إلى أنها تسعى لتوفير كل ما 
يلزم لخدم���ة الطلبة والعملية التعليمية في الجامعة، 
وذل���ك بالتع���اون م���ع المؤسس���ات الُمختلفة خاصة 
المؤسس���ة العالمية لُمس���اعدة الطلبة العرب، بهدف 
دعم الطاق���ات البش���رية العاملة بالك���وادر التي من 

شأنها تطوير العمل، ونقل المعرفة بكافة أشكالها.

للحقيق���ة  صحافي���ة تس���عى 
الصحاف���ة  بمعايي���ر  وتلت���زم 
وأخاقياتها، أما المختلفة فهي 
تخاطب ش���ريحة أوس���ع نسبيًا 
وتتطلب خلفية علمية محكومة 
بالحقائق أكثر من تعدد األداء.   
وبّي���ن أن الصحاف���ة الطبي���ة 
الممارسات  إلى تمكين  تهدف 
خال  م���ن  الجي���دة  الصحي���ة 
المجتمع  لمخ���اوف  االس���تماع 
وأسئلته، وتعزيز فهم المخاطر 
والمشورة الصحية وتعزيز قدرة 
وكشف  مواجهة  على  المتلقي 
وإش���راك  المضللة،  المعلومات 
المجتمع���ات وتمكينها التخاذ 

إجراءات إيجابية. 
وأوض���ح أن عل���ى الصحاف���ي 
الطب���ي "أن يك���ون ق���ادرًا على 
البح���ث وأن يكون إنس���انيًا وال 
تحكم���ه العواط���ف، ويفه���م 
والجدل���ي،  البحث���ي  الس���ياق 
ليست  وأنها  الطبية،  والحقائق 
مفصول���ة عن س���ياق المجتمع 

والسياسة". 
ولف���ت إلى أهمي���ة الصحافة 
تحس���ين  حيث  م���ن  الطبي���ة 
المجتمع، والمساعدة في  صحة 
خلق وعي طبي بقضايا معينة، 
وتعريف األطب���اء وصناع القرار 

على طريقة تفكير الجمهور.

اللجنة السياسية في المجلس الوطني 
تعتمد الئحة مهامها وآليات اجتماعاتها

رام الل���ه - وفا: أكد أعضاء اللجنة السياس���ية ف���ي المجلس الوطني 
على "انتصارهم لجماهير الش���عب الفلس���طيني في صموده وهّبته 
البطولي���ة في وجه حملة منظومة االحتال العنصرية لتهويد القدس 
ومقدساتها، وتضحياته من أجل الحفاظ على عروبة وإسامية المسجد 

األقصى في وجه المحاوالت اإلسرائيلية العنصرية".
وش���دد أعضاء اللجنة، في اجتماع عقدته عبر تقنية "زووم"، بحضور 
نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل، وأمين السر فهمي الزعارير، 
ورئيس اللجن���ة صالح ناصر، ومقررها موفق مط���ر، على ضرورة تعزيز 
الوحدة الوطني���ة، وتأمين الغطاء السياس���ي والقانوني في المحافل 
الدولية لحق الش���عب الفلس���طيني ف���ي انتزاع حقوق���ه التاريخية 
والطبيعية، وبما يكفل انتصار المش���روع الوطني الفلسطيني بقيادة 
منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقيام 

دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
واعتمدت اللجنة الئحة مهامها المس���تمدة م���ن نظام عمل اللجان 
المعتمد لدى المجلس الوطني، كما نوقش���ت آليات اجتماعات اللجنة 
القادمة نظرًا للتوزع الجغرافي ألعضائها، وقدم المجتمعون مجموعة 
توصيات لرفعها لرئاس���ة المجلس الوطن���ي، ومنها العمل على وضع 
قرارات المجلس المركزي ف���ي دورته الحادية والثاثون حيز التطبيق 
بالت���وازي مع توس���يع دائرة الضغط الدول���ي والقانوني على منظومة 
االحتال العنصرية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في تأمين 
الحماية الدولية للش���عب الفلس���طيني، ورفع القضايا بالمجرمين في 
المستويين السياسي والعسكري للمحكمة الجنائية الدولية، في ظل 
تصاعد وتيرة جرائم س���لطة االحتال والمس���توطنين التي ترقى إلى 

مستوى الجرائم ضد اإلنسانية بمعيار القوانين الدولية.


