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اعالنكم فــــــــــــــــــــــــــــي 
»ے«

ســـــــــــــــــــــــــر نجاحكم

تربوية

فقد هوية
بيت جاال - اعلن انا روال سليمان عبد الفتاح 

ف����������رج ع����������ن  ف�����ق�����د ه�����وي�����ت�����ي رق������������م  860115260  

ي���رج���ى م���م���ن ي���ج���ده���ا  ان ي��س��ل��م��ه��ا الق������رب مركز 

ش��رط��ة او االت���ص���ال ع���ى ه��ات��ف 2747557  وله 

جزيل الشكر سلفا.

فقد هوية
ب��ي��ت��ون��ي��ا - اع���ل���ن ان����ا س���ون���ا ف�����راس م��ص��ط��ف��ى ابو 

ش��ع��ب��ان ع���ن ف��ق��د ه��وي��ت��ي رق����م )911612992( 

ي������رج������ى م�����م�����ن ي�����ج�����ده�����ا ت���س���ل���ي���م���ه���ا ألق�����������رب مركز 

 شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
قلقيلية - اعلن ان��ا مصطفى محمد مصطفى 

ح���س���ون���ة ع�����ن ف���ق���د ه���وي���ت���ي ال����ت����ي اج����ه����ل رقمها 

يرجى ممن  يجدها ان يسلمها اىل اقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
قلقيلية - اع��ل��ن ان���ا ش��ري��ف م��ح��م��د ش��ري��ف زيد 

عن فقد هويتي التي اجهل رقمها يرجى ممن 

يجدها ان  يسلمها اىل اقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر. 

فقد هوية
ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة - اع����ل����ن ان������ا اب����راه����ي����م ش����ري����ف ابراهيم 

برهم عن فقد هويتي التي اجهل رقمها يرجى 

ممن يجدها ان  يسلمها اىل اقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
قلقيلية - اعلن ان��ا نضال احمد قاسم قاسم 

عن فقد هويتي التي اجهل رقمها يرجى  ممن 

يجدها ان  يسلمها اىل اقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر. 

  فقد هوية  
ب�����ي�����ت ل�����ح�����م – اع������ل������ن ان���������ا ب������اج������س اح������م������د سالم 

ال���ع���ب���ي���ات ع����ن ف���ق���د ه���وي���ت���ي رق�����م   408253102  

ت���س���ل���ي���م���ه���ا الق�����������رب مركز  ي�����ج�����ده�����ا  م�����م�����ن   يرجى 

للشرطة وله جزيل الشكر . 

فقد جواز سفر فلسطيني  
ب����ي����ت ل����ح����م  – اع����ل����ن ان�������ا م����ؤي����د ح����س����ن شحاده 

ع����ن فقد  ه���وي���ت���ي   406832931    خ��ل��ي��ف��ه ورق�������م 

جواز سفري   الفلسطيني . يرجى ممن يجده 

تسليمه القرب مركز للشرطة وله الشكر . 

فقد هوية  
اع������ل������ن ان�����������ا  اي������س������ر رض���������ا وج������ي������ه ال�������ب�������ظ  ع�������ن فقد 

عرث  م�����م�����ن  ي������رج������ى   928073717 رق����������م  ه�����وي�����ت�����ي 

ع���ل���ي���ه���ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا اىل اق��������رب م����رك����ز  شرطة وله 

جزيل الشكر . 

فقد هوية  
اع���ل���ن ان�����ا ع����ب����دال����رزاق ع���ب���د ال���ك���ري���م ع���ب���د الرزاق 

ط���وب���ايس  ع��ن ف��ق��د ه��وي��ت��ي رق���م 966962656 

اقرب  اىل  ع���ل���ي���ه���ا  تسليمها  ع������رث  م����م����ن  ي�����رج�����ى 

مركز شرطة وله جزيل الشكر . 
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دولة فلسطني18
وزارة احلكم احمللي/بلدية اخلليل

اسم املناقصة: مشروع تعبيد شارع القبيبة في اخلليل / اخلليل

)MOLG- IDB-2022-098( : رقم املناقصة
تعلن بلدية اخلليل ضمن برنامج AMF 81 وبالتعاون مع وزارة احلكم احمللي بتمويل 
عطاء  ط��رح  عن  للتنمية/جدة  اإلس��ام��ي  البنك  ب���إدارة  العربي  النقد  صندوق  من 
 ،)MOLG- IDB-2022-098( :مشروع تعبيد شارع القبيبة في اخلليل ،عطاء رقم
وذلك وفقا للمخططات وجداول الكميات والشروط املرفقة العامة واخلاصة باملشروع، 

فعلى الراغبني للتقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
بالظرف  ع��ط��اءات  ت��ق��دمي  ال��ى  االه��ل��ي��ة  ذوي  املناقصني  اخلليل  بلدية  ت��دع��و  1 .
املؤهات  ب��أن  علما  اخلليل  ف��ي  القبيبة  ش��ارع  تعبيد  م��ش��روع  ألع��م��ال  املختوم 
املطلوب توفرها لدى املناقص الفائز محددة في وثائق املناقصة وأهمها أن يكون 
الوطنية  التصنيف  جلنة  ل��دى  ومصنفا  املقاولني  احت��اد  ل��دى  مسجًا  املناقص 

بدرجة ال تقل عن درجة رابعة في مجال الطرق.
ميكن للمناقصني املهتمني احلصول على معلومات إضافية عن املناقصة من بلدية  2 .
اخلليل على العنوان املبني أدناه وذلك من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 2:00 

بعد الظهر من أيام السبت الى اخلميس.
ميكن للمناقصني املهتمني شراء وثائق املناقصة من العنوان املبني أدناه، وبعد دفع  3 .

رسوم غير مستردة مقدارها 100 دوالر أمريكي.
  4 .2022/11/28 أدناه قبل يوم االثنني  العنوان املبني  العطاءات في  يجب تسليم 
الساعة  12:00 صباحًا -  ويجب أن تكون صاحية العطاءات سارية ملدة 90  يوما 

بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات. 
( دوالر سارية املفعول  يجب ان يرفق مع كل عطاء »كفالة دخول عطاء« بقيمة )5000. 5
ملدة 120 يوما من تاريخ فتح العطاء وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق املناقصة.

  6 .11:00 الساعة   2022/11/23 االربعاء  يوم  التمهيدي  واالجتماع  املوقع  زي��ارة 
صباحا في مقر البلدية .

فتح  وسيتم  احملددين،  والوقت  التاريخ  بعد  يصل  الذي  العطاء  استبعاد  سيتم   7 .
املبني  العنوان  في  ذلك  في  يرغبون  الذين  املناقصني  ممثلي  بحضور  العطاءات 

أدناه في يوم االثنني 2022/11/28 الساعة : 12:00  ظهرًا.
األسعار غير شاملة جلميع الضرائب وعلى املقاول احضار فاتورة ضريبية صفرية 8 .

ال��ع��ن��وان امل��ذك��ور اع���اه ه���و: ب��ل��دي��ة اخل��ل��ي��ل  - دائ����رة ال��ع��ط��اءات - ش���ارع امللك  9 .
الهاتف:   رق��م   - الرئيسي  اخلليل  بلدية  مبنى   – ال��دي��ن  خير  ع��ني   – عبدالله 

info@hebron-city.ps     : 0097022228121 - البريد االلكتروني
ماحظة : رسوم االعانات في الصحف على من يرسو عليه العطاء

تيسير أبو سنينة/رئيس بلدية اخلليل 

107.2 FM 103.4 FM

105.8 FM92.8 FM106.9 FM

106.6 FM100.4 FM95.7 FM

93.8 FM100.4 FM95.0 FM

www.arn.ps

+970 2 296 3536 : AJYAL .FM +970 2 295 5141

فقد هوية
ق����ل����ق����ي����ل����ي����ة - اع������ل������ن ان����������ا ع��������دن��������ان ح�����س�����ن ادري����������س 

ع����وي����ن����ات ع�����ن ف���ق���د ه���وي���ت���ي ال����ت����ي اج����ه����ل رقمها 

يرجى ممن يجدها  ان يسلمها اىل اقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

رام الله- صدر حديثا كتاب جديد بعنوان "من صفحات 
بيت ريما املجيدة وثوارها األشاوس" 

للكاتب نصري أحمد الريماوي، يتكون من )270( صفحة 
مـــــن الـــحـــجـــم املــــتــــوســــط، وتـــــزّيـــــن  غالفه لــــوحــــة فـــنـــيـــة للفنان 
الــــتــــشــــكــــيــــي"عــــمــــاد أبــــــــو اشـــــتـــــيـــــه" تــــحــــي عــــــن عــــــــــودة الفارس 

املغوار. 
لقد أهــدى الكاتب الكتاب إىل الوطن الغايل فلسطني، 

وإىل أرواح الشهداء الخالدين. 
هذا الجهد الذي بذله" الريماوي" استمر أكرث من عشر 
سنوات متواصلة من  العمل، وتقّص املعلومات، وجمعها 
مــن صــدور بعض مــن شــاركــوا يف صناعة هــذا  التاريخ ومن 
عاشوا هذه الفرتات القاسية من كفاح شعبنا حتى استطاع 

إخراجه إىل  النور. 
يحتوي هــذا الــكــتــاب عــى قصص عــدد مــن شــهــداء بلدة 
بيت ريما إّبان االستعمار  الربيطاين، والجهاد املقدس، وثورة 

عام 1936، وزمن الخالفة العثمانية والتي كما  ذكر: بأنها 
لم تلَق االهتمام الكايف من التوثيق والحفظ سابقا. 

جاء صدور هذا الكتاب للحفاظ عى هذا اإلرث التاريخي 
لنضال شعبنا من  الضياع، وإلنعاش الذاكرة الفلسطينية، 

وألجل األجيال، والباحثني، والدارسني  واملهتمني. 
لـــقـــد ســــّلــــط الــــكــــتــــاب الــــضــــوء عــــى الــــــــدور املــــشــــرق الناصع 
لــنــضــال بــلــدتــه "بــيــت ريـــمـــا"  املتواصل، وعـــى ذكــــره ألسماء 
علمائها الذين كانوا من األوائل الذين ساهموا يف  النهضة 
الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة واإلعــــالمــــيــــة يف 
فلسطني وبــــالد الــشــام عــامــة  والوطن الــعــربــي. واعــتــرب فيه 
أن املؤامرة الدولية عى فلسطني ُتعد أكرب جريمة يف  تاريخ 

البشرية. 
كما احتوى الكتاب عى شجرة نسب آل الريماوي كتابة 
ورســمــا. يعترب هـــذا الــكــتــاب  وثيقة هــامــة ومــرجــعــا تاريخيا، 

وإضافة جديدة ونوعية للمكتبات. 

مؤسسة  أطــــــلــــــقــــــت  الـــــــــلـــــــــه-  رام 
تـــامـــر أمــــس أوىل فــعــالــيــات حملة 
"أبي اقرأ يل" للعام 2022 يف كافة 
محافظات الوطن بما فيها الضفة 
الغربية  وقطاع غزة، وهي حملة 
ســنــويــة تــهــدف إىل تــوفــري مساحة 
وأبناؤهم  اآلبـــــــــــــاء  فــــيــــهــــا  يـــــتـــــشـــــارك 
تجارب التعلم واالستكشاف عرب 
أنشطة فنية  وتعبريية مختلفة، 
العالقة / ات  تـــعـــمـــيـــق  يف  تــــســــاهــــم 
وأبـــــــــنـــــــــائـــــــــه، وذلـــــــــــــــك من  بـــــــــني األب 
خــــالل الــــقــــراءة كـــأحـــد أهــــم نوافذ 
ُتـــــبـــــنـــــى مـــــــن  خاللها  املــــــعــــــرفــــــة الــــــتــــــي 
املجال  فـــــيـــــهـــــا  وُيــــــفــــــســــــح  الـــــــعـــــــوالـــــــم 
لــلــســؤال والــنــقــاش والـــحـــوار لبناء 
الــعــالقــات وتــقــريــب املــســافــات بني 

اآلباء وابنائهم. 
امتداداً لحملة تشجيع القراءة 
بــــــدايــــــة هــــــــذا العام  بــــــــــدأت يف  الـــــتـــــي 
الحارة  أهــــــــــــل  "مــــــــــــع  شــــــــعــــــــار  تــــــحــــــت 
نــــــســــــتــــــعــــــيــــــد الــــــــبــــــــيــــــــت والــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــارة"، 
العام  حــــــمــــــلــــــة  هـــــــــــــذا  يف  نـــــســـــتـــــعـــــيـــــد 
مفهوم البيت بوصفه النواة التي 
تــنــطــلــق مــنــهــا تـــجـــارب املــعــرفــة لدى 
الطفل ويتشكل نسيج العالقات 
بني األب وأبنائه، وإيماناً  يف أهمية 
املساحة  ُيــــــفــــــســــــح  كــــــمــــــكــــــان  الــــــبــــــيــــــت 
لالنخراط يف التجارب األوىل للبحث 
والسؤال واالستكشاف والتجريب 
يف زمــــان تــخــتــزل فــيــه  التكنولوجيا 
هــــذه الـــفـــرص واملـــســـاحـــات وتحول 
وصحية  طـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة  ســـــــــــــــريوة  دون 
لنمو الطفل، نرى يف البيت املكان 
املــــــــســــــــاحــــــــة  للحظات  يــــــــوفــــــــر  الــــــــــــــــذي 

الرتبية  وزارة  الــــلــــه-مــــراســــل"ے"الــــخــــاص-قــــالــــت  رام 
والتعليم، إن انتهاكات االحتالل بحق األطفال الفلسطينيني 
بـــلـــغـــت ذروتــــــهــــــا الـــــعـــــام الـــــــجـــــــاري، مـــــا يـــســـتـــوجـــب تــــدخــــال من 

املؤسسات األممية املختصة.
وأوضحت "الرتبية" يف بيان صحفي امس، ملناسبة 
الــــيــــوم الـــعـــاملـــي لــلــطــفــل، أن هـــنـــاك عــــــددا مــــن املدارس 
ضــمــن دائــــــرة اإلخــــطــــار الـــنـــهـــايئ بـــالـــهـــدم، مـــا يـــهـــدد حق 
الـــطـــلـــبـــة األطـــــفـــــال يف تـــلـــقـــي الـــعـــلـــم، مـــنـــوهـــة بـــــأن خطر 
الهدم يطال حالياً مدرستي عني سامية قرب رام الله، 
و"صفي" يف مسافر يطا، عالوة عى انتهاكات يومية 
تعيشها مدارس البلدة القديمة من الخليل ومدارس 

الساوية اللنب وغريها.
مسؤولياتها،  بــــتــــحــــمــــل  الــــــدولــــــيــــــة  املــــــؤســــــســــــات  وطـــــالـــــبـــــت 
والـــتـــدخـــل الــفــعــي لــحــمــايــة حـــق أطـــفـــال فــلــســطــني، منوهة 
بأن أكرث من 40 طفال استشهدوا هذا العام بفعل اعتداءات 
االحــتــالل، ومــن بينهم الطفل الشهيد ريــان سليمان الذي 
كــــــان رحـــيـــلـــه شـــــاهـــــداً عـــــى فـــظـــاعـــة مـــــا يـــــمـــــارس بـــحـــق أطفال 

فلسطني من االحتالل.
وأشارت إىل أن أكرث من "750" حالة اعتقال يف صفوف 
األطـــفـــال، والــفــتــيــة مــمــن هــم يف ســن الـــدراســـة، مــنــذ مطلع 
الــعــام ذاتــــه، بضمنهم جــرحــى، وأن أكـــرث مــن 150 طــفــاًل ما 

زالوا رهن االعتقال، منهم عدد من طلبة الثانوية العامة، 
وثالث طالبات قاصرات وهن: نفوذ حماد "16 عاما"، وزمزم 

القواسمة "17 عاما"، وجنات زيدات "16 عاما".
وشـــــددت عـــى أن االنــتــهــاكــات املــتــواصــلــة لــالحــتــالل بحق 
التعليم وتحديداً يف مــدارس التجمعات البدوية واملسافر 
يـــعـــيـــق الــــتــــحــــاق الـــطـــلـــبـــة بـــــمـــــدارســـــهـــــم، ويـــتـــســـبـــب يف تسرب 
الــطــلــبــة، مـــا يــحــول دون تــطــبــيــق أهـــــداف الــتــنــمــيــة املستدامة 

وخاصة الهدف الرابع منها.
وطـــــالـــــبـــــت بـــتـــنـــســـيـــق الـــــجـــــهـــــود والــــــتــــــدخــــــالت لــــحــــمــــايــــة حق 
األطــفــال يف التعليم ويف الحياة، خاصة يف ظل ما أشارت 
إليه تحذيرات صــادرة عن نــادي األســري من أن اإلحصاءات 
والــــــشــــــهــــــادات املــــوثــــقــــة لـــلـــمـــعـــتـــقـــلـــني األطـــــــفـــــــال، تــــشــــري إىل أن 
غـــالـــبـــيـــة األطـــــفـــــال الـــــذيـــــن تـــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم تــــعــــرضــــوا لـــشـــكـــل أو 
أكـــرث لــلــتــعــذيــب الــجــســدي والــنــفــي، عــرب أدوات وأساليب 
ممنهجة مــنــافــيــة لــلــقــوانــني واألعــــــراف الــدولــيــة واالتفاقيات 

الخاصة بحقوق الطفل.
وأكــــــــــــدت أنـــــهـــــا مــــاضــــيــــة قــــــدمــــــاً يف تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة الحماية 
واملــــنــــاصــــرة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا، ومـــــا تــتــضــمــنــه مــــن رصـــــد وتوثيق 
لــالنــتــهــاكــات، وتــنــســيــق الــتــدخــالت الــهــادفــة إىل تــوفــري املزيد 
مـــن الــحــمــايــة لـــأطـــفـــال، صــونــا لــحــقــهــم األصـــيـــل والطبيعي 

يف التعليم.

طالبة جامعية تناشد أهل الخير 
مساعدتها بتوفير رسومها 
القدس-عماد ابو الجدايل- الطالبة "س.ا" ملتحقة يف كلية الطب بسنتها الدراسية 
الثانية، حاصلة عى تقدير "جيد جدا" يف دراستها الجامعية، تسعى دائما اىل التفوق 

والتميز حتى تحظى باعفاء جامعي او مساعدة جزئية ولكن 
لم تحصل عى اي مساعدة.

الطالبة من عائلة محتاجة، ووالدها تخى عن عائلته، وال يقوم بواجبه تجاههم، وال 
يوجد معيل للعائلة سوى مساعدة شهرية تبلغ قيمتها 2500 شيكل، بالكاد توفر

ادىن احتياجاتهم االساسية من مأكل ومشرب. 
الطالبة هي االكرب يف العائلة، اشقاؤهاالصغار جميعهم يف املدراس، وبالرغم من مرور 

اكرث من شهر عى بدء الفصل الدرايس لم تتمكن من توفري رسومها املطلوبة، 
وابلغتها الجامعة بنيتها تحويلها من طالبة منتظمة اىل طالبة منقطعة عن الدراسة 

مما يعني تأخرها عاما كامال يف دراستها. 
ولــــم يــبــق امـــــام الــطــالــبــة ســــوى مـــنـــاشـــدة أهــــل الـــخـــري لــتــوفــري رســـومـــهـــا املــطــلــوبــة البالغة 

8074 شيكال. 
لتقديم املساعدة واالستفسار يرجى االتصال عى الرقم "0597032595" 

محمود  الــــــــرئــــــــيــــــــس  تـــــــوجـــــــيـــــــهـــــــات  وفــــــــــــــق 
لجامعة  األعــــــــــــــــى  الــــــــرئــــــــيــــــــس  عــــــــــبــــــــــاس، 
الــقــدس املفتوحة، مــؤكــداً أن "شعبنا 
الفلسطيني ومؤسساته يقدرون عالياً 
عطاء دولة الكويت الشقيقة ومواقفها 
الفلسطينية"،  تــجــاه قضيتنا  الــصــلــبــة 
شـــــاكـــــراً الـــكـــويـــت عــــى دورهــــــــا الـــــبـــــارز يف 
دعم الصمود الفلسطيني وعى رأسه 

قطاع التعليم. 
املؤسسات  الـــــنـــــجـــــدي  د.  أ.  وأطــــــلــــــع 
الــكــويــتــيــة الــشــقــيــقــة الـــتـــي الــتــقــاهــا عى 
التي  املعيقات والعراقيل والتحديات 
الفلسطيني  الــــتــــعــــلــــيــــم  قــــــطــــــاع  تـــــــواجـــــــه 
بـــفـــعـــل إجــــــــــراءات االحـــــتـــــالل وسياسته 
وخصوصاً يف مدينة القدس، مشدداً 
تقدمه  الــــــــــــــــــذي  الـــــــــــدعـــــــــــم  أهــــــــمــــــــيــــــــة  عـــــــــــى 

دولــــة الــكــويــت الــشــقــيــقــة ومؤسساتها 
لفلسطني عموماً ولقطاع التعليم عى 

وجه الخصوص. 
تحيات  الــــــنــــــجــــــدي  د.  أ.  نـــــقـــــل  كـــــمـــــا 
الجامعة  أمــــــــــــــنــــــــــــــاء  مــــــــجــــــــلــــــــس  رئــــــــــــيــــــــــــس 
ســــــــمــــــــارة، لأشقاء  عـــــــدنـــــــان  املــــــهــــــنــــــدس 
الــــــــكــــــــويــــــــتــــــــيــــــــني، وأطــــــــلــــــــعــــــــهــــــــم عــــــــــــى دور 
"الــقــدس املفتوحة" يف تــوفــري التعليم 
الشامل ألبناء الشعب الفلسطيني، 
مـــؤكـــداً أن "جــامــعــة الــقــدس املفتوحة 
الـــــكـــــربى يف فلسطني،  الــــجــــامــــعــــة  هـــــي 
تـــضـــم أكــــــرب عــــــدد مـــــن الـــطـــلـــبـــة وتنتشر 
الفلسطينية  املـــحـــافـــظـــات  مــخــتــلــف  يف 
جـــــــنـــــــني، وستواصل  حــــــتــــــى  رفــــــــــــح  مـــــــــن 
مـــســـاهـــمـــتـــهـــا ودورهــــــــــــا الــــــرائــــــد يف رفعة 
التعليم الــعــايل يف الــوطــن الــعــربــي إىل 

الــــعــــربــــيــــة" وتابع:  الــــجــــامــــعــــات  جـــــانـــــب 
"لـــيـــس أدل عــــى ذلـــــك مــــن أن تحظى 
بـــرئـــاســـة مــجــلــس املسؤولية  الـــجـــامـــعـــة 
املــجــتــمــعــيــة الـــتـــابـــع التــــحــــاد الجامعات 
العربية"، معرباً عن أمله يف مزيد من 

التعاون مع األشقاء يف الكويت. 
وعـــى هــامــش الــــزيــــارة، الــتــقــى أ. د. 
ســمــري الـــنـــجـــدي، وأ. د. يـــوســـف ذياب 
أبـــــــنـــــــاء الجالية  عـــــــــــــواد، مـــــــع عـــــــــدد مـــــــن 
وأطلعاهم  الــكــويــت،  يف  الفلسطينية 
عى دور "القدس املفتوحة" يف توفري 
الـــتـــعـــلـــيـــم ألبـــنـــائـــنـــا، وأهــــمــــيــــة مساهمة 
شعبنا يف الشتات يف دعم املؤسسات 
التعليم  قـــــــطـــــــاع  خـــــــصـــــــوصـــــــاً  الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
ومسرية البناء الوطني، وصوالً للحرية 

واالستقالل. 

وفد من »القدس المفتوحة« ينهي زيارة ناجحة للكويت 
رام الله-الكويت-أنهى وفد جامعة 
الــقــدس املــفــتــوحــة بــرئــاســة أ. د. سمري 
النجدي رئيس الجامعة، زيارة ناجحة 
للكويت، بحث فيها سبل التعاون مع 

املؤسسات الكويتية الشقيقة. 
يــــوســــف ذياب  الـــــوفـــــد: أ. د.  وضــــــم 
فــــــــــــرع طـــــــولـــــــكـــــــرم - مدير  عــــــــــــــواد مـــــــديـــــــر 
املجتمعية  املــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــيــــــــــــة  مـــــــــجـــــــــلـــــــــس 

للجامعات العربية. 
وتـــــــخـــــــلـــــــل الــــــــــــــزيــــــــــــــارة مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة من 
اللقاءات واالجتماعات، أبــرزهــا لقاء 
العربي  الــــصــــنــــدوق  إدارة  أعــــضــــاء  مــــع 
واالقتصادي،  االجـــــتـــــمـــــاعـــــي  لـــــإنـــــمـــــاء 
وعى رأسهم رئيس مجلس اإلدارة بدر 
مــحــمــد الـــســـعـــد، ومـــحـــافـــظ فلسطني 
بــالــصــنــدوق م. هــشــام عــبــد الـــنـــور، إىل 

جانب لفيف من العاملني. 
وقدم أ. د. النجدي شكر الجامعة 
الـــــجـــــزيـــــل عــــــى الــــــدعــــــم الــــســــخــــي الذي 
قـــدمـــه الـــصـــنـــدوق لــلــجــامــعــة مـــن أجل 
تطوير بنيتها التحتية تحديداً يف مجال 

املباين العصرية. 
زيــــــــــــــارة دولــــــــــــة الكويت  تــــخــــلــــل  كـــــمـــــا 
الشقيقة لقاء مع عدد من املؤسسات 
الكويتية التي تعنى بشؤون التعليم 
والبحث العلمي، بهدف تعزيز عالقات 
الجامعة مع تلك املؤسسات، وبحث 
سبل التعاون األكاديمي والعلمي مع 

جامعة القدس املفتوحة. 
للمسؤولني  الـــــنـــــجـــــدي  د.  أ.  وعــــــــرب 
الـــــــــكـــــــــويـــــــــتـــــــــيـــــــــني الــــــــــــــذيــــــــــــــن الـــــــــتـــــــــقـــــــــاهـــــــــم عن 
عــــمــــق الــــعــــالقــــة الــــتــــي تــــربــــط الشعبني 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي والـــــــكـــــــويـــــــتـــــــي، وضـــــــــــــرورة 
تمتينها وتعزيزها يف مختلف املجاالت 

مؤسسة تامر تطلق فعاليات حملة »أبي اقرأ لي«

القرب والــدفء التي سلبتها وترية 
الحياة السريعة املصاحبة للتطور 
ووسائل  املـــــــــتـــــــــزايـــــــــد  الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــي 
باتت  االجـــــتـــــمـــــاعـــــي  التي  الـــــتـــــواصـــــل 

تهيمن يف بيوتنا.    
ُنـــــــطـــــــلـــــــق حــــــمــــــلــــــة "أبـــــــــــــــــي اقـــــــــــــــــرأ يل" 
الـــــعـــــام مـــــع مـــــئـــــاِت الشراكات  هـــــــذا 
والفرق  واملــــــكــــــتــــــبــــــات  املــــــــــــــــــدارس  مــــــــن 
املجتمعية  واملــــؤســــســــات  الـــشـــبـــابـــيـــة 
يف املدن  والقرى واملخيمات والفرق 
الشبابّية، مؤكدين عى ما نحاول 
فـــعـــلـــه وقــــولــــه مـــنـــذ إطـــــــالق الحملة 
2010، وعـــــى أهمية  عـــــام  مــــــّرة  ألوِل 
لأطفال،  نــــــوعــــــيــــــاً  وقــــــــتــــــــاً   تكريس 

فــــــــيــــــــه ومـــــــــــــــن خـــــــــاللـــــــــه قيمة  تــــــــرتــــــــفــــــــع 
األشــــــــيــــــــاء وبــــمــــنــــحــــهــــا مـــــــعـــــــاٍن تيضء 
قــلــوبــهــم وطــريــقــهــم إىل املستقبل، 
واطفالهم  اآلبـــــــــــــاء  ونـــــــدعـــــــو  جميع 
أنشطة  مـــــخـــــتـــــلـــــف  يف  لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة 
الـــــحـــــمـــــلـــــة الـــــــتـــــــي تــــــتــــــنــــــوع بــــــــني قـــــــــــراءة 
الشعبية  والـــــــحـــــــكـــــــايـــــــات  الــــــقــــــصــــــص 
والفنون اليدوية  كالرسم وصناعة 
املوسيقية  واألنــــــــــــشــــــــــــطــــــــــــة  الـــــــــــــدمـــــــــــــى 
واأللــــعــــاب الــتــفــاعــلــيــة لـــالنـــخـــراط يف 
شتى تجارب املعرفة واملساهمة يف 
تعزيز الروابط  والنسيج االجتماعي 
بــــني اآلبــــــــاء وأطـــفـــالـــهـــم يف املجتمع 

الفلسطيني. 

تحث مؤسسة تامر جميع اآلباء 
أن ال يــدعــوا مشاركتهم وابناءهم 
يف هــــذا األنــشــطــة تــقــتــصــر عـــى أيام 
الحملة فقط، بل هي دعوة دائمة 
 لزيارة املكتبات املجتمعية واملدرسية 
الــــفــــعــــالــــيــــات، وتنظيم  ملـــشـــاركـــتـــهـــم 
فــعــالــيــات مــعــهــم وتــأســيــس املكتبة 
يف البيت. إنها دعــوة لقضاء  املزيد 
مــن الــوقــت مــع األبــنــاء يف التجربة 
والـــتـــعـــلـــم واالســــتــــكــــشــــاف مـــــن أجل 
واللحظات  الــــــــــذكــــــــــريــــــــــات  صـــــــنـــــــاعـــــــة 
املــــشــــرتكــــة مـــعـــهـــم وتـــعـــمـــيـــق نسيج 
 العالقات بـــني الــعــائــلــة يف املجتمع 

الفلسطيني. 

غزة/ مكتب الوطن للصحافة- نظم مركز الكويت 
للتطوير والحاضنة التكنولوجية يف الكلية الجامعية 
لـــلـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي ملــــشــــروع انشاء 
مخترب االبــتــكــار "دوالب"، واملــمــول مــن قبل املؤسسة 
األملانية للتعاون الدويل GIZ ضمن مشروع الحوكمة 
اإللكرتونية يف فلسطني ومنطقة حوض البحر األبيض 

.INDIGO املتوسط
وحــضــر الــحــفــل الــخــتــامــي كـــل مـــن املــهــنــدس محمد 
لــــلــــتــــطــــويــــر والحاضنة  الـــــكـــــويـــــت  حــــســــونــــة مـــــديـــــر مـــــركـــــز 
الــتــكــنــولــوجــيــة، جــهــاد شــخــشــري مــديــر مـــشـــروع الحكم 
 ،GIZ االلكرتوين يف املؤسسة األملانية للتعاون الدويل
إضافة إىل طاقم املشروع وممثي البلديات الشريكة.

ويف كلمته أكد حسونة عى أهمية مخترب االبتكار 
بــالــنــســبــة لــلــحــاضــنــة الــتــكــنــولــوجــيــة، وأنـــــه يــعــتــرب ضمن 
اســـرتاتـــيـــجـــيـــة الـــحـــاضـــنـــة يف تـــعـــزيـــز تـــولـــيـــد األفـــــكـــــار التي 
تـــقـــدم حـــلـــول ملــشــاكــل حــقــيــقــيــة يـــعـــاين مــنــهــا املجتمع، 
وبأن حاضنة يوكاس التكنولوجية تبنت منهجية عمل 

املخترب يف مشاريعها املختلفة. 
وعرب الشخشري عن سعادته بالشراكة مع حاضنة 
يــوكــاس التكنولوجية يف تنفيذ هــذا املــشــروع النوعي، 
وأوضــــــــــــح أنــــــــه يــــــــأيت ضــــمــــن جـــــهـــــود مــــــشــــــروع الحوكمة 
اإللــــكــــرتونــــيــــة يف تــــعــــزيــــز املـــــشـــــاركـــــة املـــجـــتـــمـــعـــيـــة يف طرح 

التحديات والحلول املناسبة لها.
مــــن نــاحــيــتــه اســـتـــعـــرض املـــهـــنـــدس مــحــمــد العفيفي 
مــديــر املـــشـــروع أهــــم إنــــجــــازات املــخــتــرب ومـــراحـــل العمل 
خــــاللــــه، مـــوضـــحـــاً بـــــأن املـــخـــتـــرب يــتــبــنــى تــطــبــيــق منهجية 
التصميم املتمحور حول اإلنسان )HCD( إليجاد حلول 

مـــبـــتـــكـــرة ملـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تــــواجــــه قطاع 
البلديات يف قطاع غزة. 

وخـــــــــــالل الـــــــعـــــــرض ذكـــــــــر الــــعــــفــــيــــفــــي أن املــــــــشــــــــروع بدأ 
بــمــجــمــوعــة مــن األنــشــطــة والـــــورش والــــزيــــارات لتحديد 
أهــم التحديات الــتــي تــواجــه املجتمع املــحــي، ومــن ثم 
تــــم تــشــكــيــل فـــــرق قـــامـــت بــــدراســــة الـــتـــحـــديـــات وفهمها 
ومــــــــحــــــــاولــــــــة اقـــــــــــــــــرتاح حـــــــلـــــــول عـــــمـــــلـــــيـــــة ومــــــنــــــاســــــبــــــة قابلة 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، وإنــــــتــــــاج نـــــمـــــاذج أولـــــيـــــة تـــظـــهـــر هـــــــذه األفكار 
للحصول عــى تغذية راجــعــة مــن الجهات املستفيدة 
لتحسينها والعمل عى تطبيقها، مؤكدا أن التحديات 
تركزت حول تحسني املظهر الجمايل للمدينة، وتقديم 
حـــلـــول ملـــشـــاكـــل الـــنـــظـــافـــة والــــتــــلــــوث والـــبـــيـــئـــة والتمكني 

االقتصادي وتحسني خدمات البلديات.
 GIZ ويف خــتــام االحــتــفــالــيــة كــرمــت الــحــاضــنــة فــريــق
لدعمهم جهود الحاضنة، كما تم تكريم كافة الفرق 
الــــتــــي عـــمـــلـــت خـــــــالل املــــــشــــــروع عـــــى دراســــــــــة التحديات 
وطــرح الحلول، ثــم زيـــارة معرض النماذج األولــيــة يف 
مخترب دوالب لالبتكار للتعرف عى تغذية راجعة من 
الزوار، وقد نال املعرض استحسان املشاركني وعربوا 

عن اهتمامهم بتطبيق األفكار املطروحة.

وافـــتـــتـــح مــخــتــرب دوالب مــطــلــع الــــعــــام الـــــجـــــاري، وهو 
يمثل مساحة عمل تعاونية مبتكرة ومهيأة لدعم وإلهام 
العقول الفلسطينية لتكون قــادرة عى تصميم وإنتاج 
الــحــلــول اإلبـــداعـــيـــة ملــواجــهــة الــتــحــديــات واملــشــكــالت التي 
تـــواجـــه املــجــتــمــع املـــحـــي، حــيــث تـــم انـــشـــاء املــخــتــرب ضمن 
وحدات حاضنة يوكاس التكنولوجية للمساعدة يف توليد 

األفكار اإلبداعية وتقديم الخدمات للمجتمع املحي.

»المعهد العالي« يختتم 
دورة الضبط القضائي

غــزة / مكتب الــوطــن للصحافة- اختتم املعهد الــعــايل للقضاء الفلسطيني بالتعاون 
مع جهاز الشرطة العسكرية وهيئة القضاء العسكري، دورة الضبط القضايئ يف ضوء 
التشريع الفلسطيني والتي استهدفت مشاركني من مرتبات الشرطة العسكرية، بحضور 
املــســتــشــار د. حــاتــم أبـــو عيشة عميد املــعــهــد الــعــايل للقضاء الفلسطيني، عميد عــمــر أبو 
سنينة قائد جهاز الشرطة العسكرية، والعقيد فضل الجديي نائب رئيس هيئة القضاء 

العسكري ولفيف من رجال القانون والقضاء.
وأوضح املستشار د. حاتم أبو عيشة أهمية الدورة يف تنمية املهارات القانونية ملنتسبي 
الشرطة العسكرية، داعياً إىل تطبيق مخرجات الدورة واقعاً يف امليدان، ومؤكداً حرص 
املعهد عى تعزيز سبل التعاون مع جهاز الشرطة العسكرية، لتنفيذ الربامج التدريبية 

النوعية بما يسهم يف تطوير العمل.
بـــدوره رحــب العميد عمر أبــو سنينة بالحضور، مثمناً جهود املعهد الــعــايل للقضاء 
الفلسطيني يف تنفيذ الــــــدورة، بــهــدف االرتـــقـــاء بـــكـــوادر الــشــرطــة الــعــســكــريــة مــن الضباط 
واألفـــــراد يف األقــســام التخصصية، مبيناً أهــمــيــة الــتــدريــب والــتــطــويــر لــلــقــدرات واملهارات، 

ملواكبة العلوم القانونية والتطبيقية للعمل عى تحقيق رسالة العدالة السامية.
وبنّي عقيد فضل الجديي أهمية الدورة ملنتسبي الشرطة العسكرية، يف رفع كفاءة 
أدائهم وتمكينهم من املهارات القانونية، بما يسهم يف تحقيق االستقرار واألمن للشعب 

الفلسطيني، وتحقيق العدالة الناجزة.

»مركز الكويت للتطوير«
يختتم مشروع إنشاء مختبر االبتكار

40 منهم استشهدوا جراء اعتداءات اسرائيلية منذ بداية العام

»التربية«: استهداف االحتالل ألطفال 
فلسطين متواصل ويتطلب تدخال أمميا

صدور كتاب  »من صفحات بيت ريما 
المجيدة وثوارها األشاوس« لنصير  الريماوي


