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شمال غزة :فجر مرير ومرعب للسكان المحيطين بمقر "الداخلية" المدمر
كتب خليل الشيخ
رغم توقعات الس���كان المحيطين بموقع اإلدارة المدنية "س���ابقًا" ش���رق مخيم
ُ
جباليا ،بقصف الموقع ،إال أن الكثيرين منهم أصيب بالصدمة والهلع ،إثر الغارات
الجوية التي استهدفته ،فجر أمس.
واعتاد هؤالء الس���كان الذين يقي���م أغلبهم في منازل بدائي���ة ،قصف الموقع
بالصواري���خ كلما ش���هدت المنطق���ة تصعيدًا إس���رائيليًا ،لكن أص���وات األطفال
وصرخاتهم التي انطلقت عقب القصف عكست حالة الرعب التي مروا بها.
وكانت طائرات من طراز (إف )16قصفت مقرًا يتبع فصائل المقاومة ووزارة الداخلية
بغزة وهو ما كان يعرف س���ابقًا ب���ـ"اإلدارة المدنية" والواقع عن���د طريق صالح الدين،
بأربعة صواريخ تسببت باشتعال النيران فيه وتضرر عدد كبير من المباني المجاورة.
وق���ال محمود صالح أبو قمر (45عامًا) الذي يقطن بجوار الموقع المس���تهدف ،إن
الش���ظايا تناثرت فوق المنازل وس���قطت على أس���طحها المصنوعة من "الزينكو"
وأحدثت أضرارًا كبيرة.
وأضاف لـ"األيام" :الغبار انتشر داخل المنازل وفاقم حالة الظالم القائمة نتيجة
تزامن انقطاع التيار الكهربائي وقت القصف ،وأتلفت بعض الشظايا األثاث.
وتشابهت أوضاع المواطنين الذين يقطنون بجوار المواقع التي تم استهدافها
الليلة قبل الماضية ،وهو ما عبر عنه الشاب تحسين أبو جراد ( 30عامًا) الذي يسكن
في منزل صغير بجوار موقع "فلسطين" شرق بيت الهيا.
وقال لـ"األيام"" :استيقظ طفلي مفزوعًا من صوت القصف الذي استهدف الموقع
وصار يصرخ بشدة".
وأض���اف" ،زاد الصراخ الذي ُس���مع من الجي���ران أيضا ،حالة الذع���ر التي أصيب
به���ا طفلي محمد الذي لم يتعد تس���عة أعوام ،فيما عبق���ت رائحة البارود والركام
المنزل ،ما تسبب بمضاعفة القلق والخوف .وتغطي منزل المواطن "أبو جراد" ألواح
"األسبست" التي تضررت جزئيًا من الركام المتطاير.
م���ن جانبه تحدث أحم���د أبو حس���نين ( 34عامًا) الذي يقيم في بناية س���كنية
متعددة الطبقات على طريق "التوام" غرب جباليا عن طفلته التي بكت بشدة وهي
تشعر بالمنزل وهو يهتز إثر القصف المدوي.
وقال لـ"األيام" قامت والدتها باحتضانها وتهدئتها ،قبل أن يقوم هو باستدعاء

منزل تضرر جراء قصف مقر الداخلية في شمال غزة.

سيارة إس���عاف لنقل طفلته إلى المستشفى من شدة الرعب
الذي تعرضت له.
ب���دوره ق���ال المواطن أدهم أب���و جابر ( 38عام���ًا) من أبراج
العودة غ���رب بيت حانون" :كانت الس���اعة تج���اوزت الثانية
والنص���ف صباحًا عندم���ا وقع قصف جوي قري���ب من منزلنا،
سمعت صوت انفجار قوي ارتجت بسببه البناية ،وتحطم زجاج
النافذة الكبي���رة المطلة على الطريق العام ،موضحًا أن جميع
أطفاله اس���تيقظوا مذعورين ومنه���م مهند الذي صار يبكي

"اإلحصاء" :عدد سكان طوباس واألغوار
الشمالية  60,927مواطنًا في العام 2017
طوباس  -وفا :أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،أمس،
أهم نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  ،2017في
محافظة طوباس واألغوار الشمالية ،الذي أجري العام .2017
وقالت رئيس جهاز اإلحصاء ،عال عوض في المؤتمر الذي ُعقد
في محافظة طوباس ،إن إع�ل�ان أهم نتائج التعداد في محافظة
طوباس ،هو ضمن سلسلة تشمل باقي محافظات الوطن.
وأشارت إلى أن التعداد شمل كل أرجاء دولة فلسطين ،مؤكدة
أن هذا اإلنجاز هو استحقاق يبين لنا أهم التغيرات التي طرأت
على المجتمع الفلسطيني خالل السنوات العشر الماضية ،وأنه
أصبح���ت بين أيدين���ا نتائج ضخمة عن المجتمع الفلس���طيني،
الذي يعتبر حجر األساس لقيام دولتنا المستقلة.
ولفتت إل���ى أن هذا التع���داد هو األول الذي تس���تخدم فيه
أجهزة الكترونية في جمع المعلومات وتس���جيلها ،وشارك فيه
( )85موظفًا في دائرة طوباس ،ولم تسجل أي حالة رفض.
ونوه���ت إلى أن اس���تقرار الظروف ضروري لنج���اح مثل هذه
األعمال الضخمة ،لكن االحتالل دائما يعمل كعائق أمام إنجازات
الفلسطينيين.
من جهته ،قال القائم بأعمال محافظ طوباس أحمد األس���عد:
إن التعداد هو هدف اس���تراتيجي لقيام الدولة الفلس���طينية،
وهو تثبيت لحقوقنا في مناطق مهمش���ة كاألغوار التي يسعى
االحتالل إلى إفراغها من أهلها.
وأضاف إن رس���الة نجاح التع���داد في ظ���روف صعبة بوجود
االحتالل رس���الة ب���أن القيادة الفلس���طينية ال تنس���ى األغوار

وسكانها.
وفي الس���ياق ،اس���تعرض مدير التعداد في محافظة طوباس
ن���ور عابد ،أهم نتائج التعداد ف���ي المحافظة والتي جاءت على
النحو اآلتي:
• بلغ عدد سكان محافظة طوباس واألغوار الشمالية ()60,927
فردا ،ما نس���بته  %1.3من مجمل سكان دولة فلسطين ،وهي في
المركز الـ 15في ترتيب المحافظات من حيث عدد السكان.
• بل���غ عدد الالجئين في المحافظة ( )9,068فردا ،ما نس���بته
 %14.9من إجمالي سكان المحافظة.
• بلغ عدد األس���ر في المحافظة ( )12,411أسرة ،بمتوسط حجم
األسرة  4.8فرد.
• بلغ عدد المبان���ي في المحافظ���ة ( )11,131مبنى ،بينما بلغ
عدد المساكن ( )15,977مسكنا منها ( )12,411مأهوال ،وما نسبته
 %88.6ملك لألسرة.
• بل���غ عدد المنش���آت ف���ي المحافظة ( )2,081م���ا بين عاملة
ومتوقفة وقيد التجهيز.
• تس���تحوذ التجارة في المحافظة على نصف األنشطة ضمن
المنش���آت العاملة تقريب���ًا التي تمارس فيها بنس���بة ،%50.6
وحلت الخدمات ثانيًا بنسبة .%36.9
يش���ار إلى أن هذا التعداد هو الثالث الذي يتم في فلسطين،
وكان أول مرة العام  ،1997ثم  ،2007وأخيرا العام .2017
وبحس���ب نتائج التعداد األخير فقد بلغ عدد سكان فلسطين
 4,780,978نسمة.

جنين :اجتماع يبحث تطوير قسم األورام في المستشفى الحكومي
جني���ن  -محمد بالص :ناقش مش���اركون ف���ي اجتماع عقدته
محافظة جني���ن ،أمس ،الس���بل الكفيلة بتطوير قس���م األورام
الس���رطانية في مستش���فى الشهيد خليل س���ليمان الحكومي
بالمدينة.
وش���ارك باالجتماع الذي عقد في قاعة المحافظة ،بتوجيهات
من المحافظ اللواء إبراهيم رمضان ،المدير اإلداري للمستشفى،
عصام عالونة ،ود .ورقاء زيد الكيالني ،ممثلة عن مديرية الصحة،
ورئيس جمعية أصدقاء المستشفى الحكومي ،الدكتور يوسف
ً
الق���اروط ،وعرفات عم���رو ،ممثال عن مرضى األورام الس���رطانية،
ومدير ع���ام اإلدارة العامة للتخطيط والتنمي���ة في المحافظة،
أحمد القس���ام ،ومدير عام اإلدارة العامة للشؤون العامة ،حسن
الطاهر ،ورئيس���ة وحده العالقات العامة ،س���ناء بدوي ،وحسان
األحمد من دائرة الدراسات.
وبعد اس���تعراض أوضاع قس���م األورام الس���رطانية وقضايا
تتعلق بالمرضى المراجعين ،أكد عالونة أن المستش���فى أعطى
اهتمامًا خاصًا بالقس���م ،ووفر ما يمكن م���ن األجهزة والطواقم
لمتابعة حاالت المراجعين.
وق���ال :إن هن���اك سياس���ة ل���دى وزارة الصحة تتعل���ق ببناء
مستش���فى خالد الحس���ن ،مقره رام الله ،وهو متخصص بعالج
األمراض السرطانية مركزيًا.
وأكد عالونة ،أن إدارة المستش���فى تسعى جاهدة إلى تطوير
األداء وال���كادر وفق اإلمكانيات ،واس���تعرض ما يتعلق بتنظيم
المراجعات في إطار العي���ادات الخارجية لمختلف أمراض الدم،
حيث قال :إن اإلدارة ستبذل جهدها لتنظيمه بما يريح المريض،
متمني���ًا الحصول على دعم محلي لتوفي���ر عدد من االحتياجات

التي تسهل على المرضى وتخفف من معاناتهم.
أما الق���اروط ،فأكد أن ما تم إنجازه من مبان وتجهيزات نوعية
للعي���ادات الخارجية خففت عن المراجعين ،وكلها كانت بفضل
دعم من المجتمع المحلي في المحافظة.
وأش���ار ،إلى أن هناك مش���اريع قادمة في ذات االتجاه لتوفير
مظالت وأماك���ن انتظار مغلقة ،مؤك���دًا أن الجمعية تعمل وفق
رؤي���ة وزارة الصحة في إط���ار األولويات وتنس���جم مع تطلعات
واحتياجات المرضى.
وأضاف" :حاليًا نعمل على بناء س���قف دائم لقس���م األطفال
ّ
ووصلنا جهاز لعالج الصفر وغيره���ا من األجهزة المطلوبة ،وإن
الجمعي���ة على اس���تعداد للعمل على توفير بع���ض النواقص،
وباإلمكان التغلب على تنظيم مراجعات المرضى".
أما الكيالني ،فركزت على أهمية تنظيم المراجعات بما يخفف
عن المرضى ،وش���كرت إدارة المستش���فى على ما وصل إليه من
تطور وتحسن في األداء.
وطالب���ت ،بضرورة العمل على حث الجه���ات ذات العالقة لمد
المستش���فى بالكوادر واألجهزة المطلوب���ة ،خاصة أن محافظة
جنين تعتمد في جل اعتمادها الطبي العالجي على المستشفى
الوحي���د للحكومة مع الضغط الكبير بس���بب االزدياد الكبير في
عدد المرضى المراجعين لعيادات���ه مع محدودية الكادر الطبي
فيه.
بدورهّ ،
ثمن القس���ام ،تعاون وسرعة استجابة الجميع للوقوف
على احتياج���ات المواطنين والمرضى خاصة ،وقال :إن المحافظ
على اس���تعداد تام للعمل مع إدارة المستش���فى للمطالبة بسد
االحتياج وتوفير الدعم المطلوب.
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ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء .
ثمن نسخة العطاء  350شيكل غير مستردة .
كفالة دخول عطاء بقيمة ( )1000ألف دوالر أمريكي .

على الراغبين باالشتراك في العطاء المذكور طلبه بواسطة ارسال رسالة على االيميل التالي  tender3@najah.eduاو مراجعة دائرة
اللوازم والمشتريات مكتب رقم  \ 6400في مستشفى النجاح الوطني الجامعي مبنى اإلدارة  ،للحصول على نسخة من وثائق العطاء.

لالستفسار يرجى االتصال على:
دائرة اللوازم والمشتريات في مستشفى النجاح الوطني الجامعي – البريد االلكتروني tender3@najah.edu
هاتف  - + 970-09-2389687فاكس. + 970-9-2389685 :

ويصرخ بشدة ،وهو يجري في أنحاء الشقة".
أضاف لـ"األيام"" :لم أس���تطع السيطرة وزوجتي على الطفل
ف���ي بداية األمر ،ما دفعن���ا إلى االس���تعانة بالجيران ،الذين
خففوا من هول المفاجأة عن طفلي".
ق���ال أبو جابر" :لم تك���ن تلك الحادثة األولى ق���رب منزلنا،
فالطائرات اإلس���رائيلية اعتادت عل���ى قصف الموقع القريب
كلم���ا توترت األوض���اع األمنية وه���و ما يثير رع���ب األطفال
وخوفهم ،عندما يستيقظون مذعورين من االنفجار.

التربية :توسيع التعاقد مع
معلمين للعمل في الكويت
رام الل���ه" -األي���ام" :أعلن���ت وزارة التربية والتعلي���م العالي عن رغب���ة دولة الكويت
بالتعاق���د مع مزيد م���ن المعلمين الفلس���طينيين للعمل لديها؛ نظ���رًا لتميز المعلم
الفلس���طيني ومهارات���ه وخبراته المتنوعة؛ وه���و ما اعتبرته ال���وزارة تصويتًا بالثقة
ً
للمعلم الفلسطيني وشهادة فخر واعتزاز لألسرة التربوية قاطبة ولعموم شعبنا.
وش���ارت الوزارة في بيان صحافي؛ إلى استمرار اس���تقبال طلبات المعلمين الراغبين
بالعمل في دولة الكويت للعام الدراس���ي  2019-2018من حملة المؤهالت الجامعية في
ً
تخصص الرياضيات (من كليات العلوم في جامعات الوطن)؛ وذلك حتى يوم غد ،مشيرة
إلى أن اللجنة المكلفة التعاقد مع المعلمين ستمارس أعمالها أيضًا اليوم الجمعة.
وجددت الوزارة دعوتها للراغبي���ن بالتقدم لهذه الوظائف؛ للتوجه إلى مقر المعهد
الوطني للتدريب التربوي الكائن في مدينة البيرة بجانب المدرسة الهاشمية الثانوية
للبنين؛ مصطحبين معهم الوثائق اآلتية :السيرة الذاتية مطبوعة باللغة العربية وثالث
صور عنها ،وخمس صور ش���خصية ،وجواز السفر األصلي شريطة أن يكون صالحًا لغاية
عامين على األقل ،وخمس صور عن الجواز ،وش���هادة الميالد األصلية وثالث صور عنها،
وشهادة الجامعة األصلية ،شريطة أن ال يقل التقدير عن جيد ،وثالث صور مصدقة عن
الشهادة ،وشهادات الخبرة األصلية المصدقة وثالث صور عنها.
يشار إلى أن دولة الكويت تسعى من خالل زيارة وفدها إلى فلسطين للتعاقد مع 150
معلمًا ومعلمة في تخصص الرياضيات ،وذلك مناصفة بين الذكور واإلناث.

اإلعالن عن منح دراسية
في إقليم كردستان العراق
رام الل���ه " -األي���ام" :أعلن���ت وزارة
التربي���ة والتعلي���م العال���ي ،ام���س،
ع���ن توفر عدد م���ن المنح الدراس���ية
ف���ي إقليم كردس���تان الع���راق؛ للعام
الدراس���ي  ،2019-2018وذل���ك بمجال
البكالوريوس في تخصصات مختلفة.
ودع���ت ال���وزارة الطلب���ة الراغبي���ن
بالمنافس���ة على هذه المن���ح؛ لزيارة
موقعه���ا اإللكتروني www.moehe.
 gov.psلالطالع على كامل التفاصيل
والتعليمات والش���روط والتخصصات
المطروح���ة وآلي���ة تقدي���م الطلب���ات
ً
والمواعي���د النهائية للتقديم ،مؤكدة
أنها لن تقبل أي طلب غير مس���تكمل
وغير مطابق للشروط.
وأش���ارت ال���وزارة إل���ى أن تقدي���م
الطلب���ات للمن���ح المذك���ورة ،مرفق���ًا
معه���ا الوثائ���ق المطلوب���ة ومصدقة
حس���ب األصول ،يكون في مقرها بحي
الماصي���ون ف���ي رام الل���ه أو في أحد
مكات���ب التعلي���م العالي ف���ي نابلس
والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع
غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

"شؤون األسرى" ّ
تكرم األسير
المحرر محمد الريماوي ووالده
رام الله  -وفاّ :
كرم رئيس هيئة شؤون
األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر،
أمس ،األس���ير المحرر محمد الريماوي
( 27عام���ًا) ،ووالده نم���ر الريماوي (54
عامًا)؛ تقديرًا لصمودهما األس���طوري
بعدم خضوعهما ألساليب وضغوطات
مخاب���رات االحتالل النت���زاع اعترافات
غير قانونية وغير شرعية منهما.
َ
المحررين
وندد أب���و بكر خالل زيارته
الريماوي بمنزلهما في بلدة بيت ريما
شمال غربي مدينة رام الله ،باألسلوب
الجدي���د القدي���م ال���ذي تنتهج���ه
المخاب���رات اإلس���رائيلية في الضغط
عل���ى المعتقلين خ�ل�ال التحقيق ،من
خالل اعتقال آبائهم وأمهاتهم أو أحد
أفراد أسرتهم كوسيلة ضغط وابتزاز.
وأك����د أن ما حدث مع األس����ير محمد
الريم����اوي من اعتق����ال والده للضغط
عليه ،أثبت مجددًا األس����لوب الدنيء
للمخابرات اإلسرائيلية.
وكانت س����لطات االحت��ل�ال اعتقلت
وال����د األس����ير الريم����اوي ،واحتجزته
في مركز تحقيق معتقل "عس����قالن"،
كوس����يلة ضغط على نجل����ه من أجل
االعتراف بالتهم الموجهة ضده ،وتم
االفراج عن����ه مع نجله مس����اء الثالثاء
الماضي.
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الحمد الله :وضع الحجر األساس للمقر الدائم
"لالنتخابات المركزية" يبرهن جديتنا في البناء الديمقراطي
رام الل���ه  -وفا :طال���ب رئيس الوزراء رام���ي الحمد الله،
المجتم���ع الدولي ،ال س���يما االتحاد األوروب���ي ببذل كافة
الجهود لوق���ف العدوان اإلس���رائيلي واالنتهاكات التي
ترتكب بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة ،في ظل التصعيد
األخير على القطاع ،مجددا دعوت���ه لتوفير حماية دولية
للشعب الفلسطيني.
وجدد الحمد الله ،مطالبته حركة حماس بتمكين الحكومة
في قطاع غزة ليتس���نى لها االضطالع بمس���ؤولياتها كما
في الضفة ،مشيرًا إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق
مصالحة حقيقية ،مش���ددا على أن الحكومة ال تزال تقوم
بواجباتها كاملة في تلبية احتياجات المواطنين في غزة،
وان االقتط���اع م���ن رواتب  35ألف موظف م���ن المدنيين
والعس���كريين إج���راءات مؤقتة ،وأن حقوقهم س���تبقى
محفوظة ،معربًا عن أمله بأن تجرى االنتخابات المحلية في
قطاع غزة كما جرت في الضفة.
جاء ذلك خالل وضعه الحجر األساس للمقر الدائم للجنة
االنتخاب���ات المركزية ،امس في مدين���ة رام الله ،بحضور
رئي���س لجن���ة االنتخاب���ات المركزية حنا ناص���ر ،وممثل
االتحاد األوروب���ي رالف تراف ،ومحاف���ظ رام الله والبيرة
ليلى غنام ،وعدد من الوزراء ،وأعضاء المجلس التشريعي،
وممثلي الدول والشخصيات الرسمية واالعتبارية.
وقال الحمد الله" :نتحرك في كل المسارات واالتجاهات
لتثبيت حقوق ش���عبنا وتكريس حضور بالدنا في النظام
الدولي ،في ذات الوقت الذي نعمل فيه داخليا على وضع
أس���س وركائز دولتنا لتكون مستجيبة للتحديات ،قادرة
عل���ى تلبية احتياج���ات وتطلعات أبناء ش���عبنا ،هذا هو
المدخل الحقيقي لصون قضيتنا وإعطائها الزخم والقوة،
ووضع دول وقوى العالم أمام مس���ؤولياتهم المباشرة في
إعمال الحق الفلس���طيني المش���روع في إنه���اء االحتالل
وإقامة الدولة".
وأض���اف" :نتطلع إلى الدول الصديقة والش���ريكة ،وفي
مقدمتها دول االتحاد األوروبي ،لتفعيل مواقفها المعلنة
الداعم���ة لحقوق ش���عبنا ،واالعت���راف بدولة فلس���طين
المستقلة كاملة السيادة على حدود عام  1967وعاصمتها
القدس ،وغ���زة واألغ���وار وكافة التجمع���ات البدوية في
قلبها ،انق���اذا لحل الدولتين الذي يعت���رف به المجتمع
الدولي كأساس لعملية سياسية عادلة ومتوازنة".
وتابع" :يس���رني أن أش���ارككم اليوم ،ممثال عن فخامة
األخ الرئي���س محمود عباس ،وضع الحجر األس���اس للمقر
الدائم للجنة االنتخابات المركزية ،هذا المشروع الممول
من االتحاد األوروبي ،الشريك الرئيسي للجنة االنتخابات
المركزي���ة منذ تأسيس���ها ،وأكبر مم���ول جماعي منتظم
لفلسطين".
وهن���أ لجنة االنتخابات ،بانطالق العمل ببناء مقر اللجنة
الجديد ،وقال" :تش���ييد مق���ر هذه المؤسس���ة الوطنية
المهني���ة ،في ظل الظروف العصيبة الت���ي نمر بها ،إنما
يبره���ن للعالم اننا جادون في بناء دولتنا وتثبيت دعائم
الحكم الصالح الرش���يد ،ومس���تمرون ف���ي معركة التحرر
الوطني والبناء الديمقراطي والتأهب ألي حدث انتخابي".

وش���كر االتحاد األوروبي ،على دعمه الثابت لفلس���طين
ومشاركته في بناء أسس���ها وتطوير مؤسساتها ،مشيرًا
إل���ى أن الحكومة أطلقت قبل نحو ش���هر ،االس���تراتيجية
االوروبية المش���تركة لدعم فلسطين لألعوام ،2022-2017
التي تدل على ثبات واستدامة وحيوية التعاون المشترك
بيننا ،معربا عن امله بأن يتوج بتكريس اتفاقية الشراكة
الكاملة مع االتحاد األوروبي.
وأوض���ح الحمد الل���ه" :في معرك���ة الصم���ود والوجود
الفلس���طيني في التصدي النتهاكات وعدوان إس���رائيل
على أرضن���ا وأموالنا ،ومحاول���ة اإلدارة األميركية الحالية
االلتف���اف على حقوقنا المش���روعة والعادلة ،نراهن على
مؤسس���اتنا الوطني���ة ،وعلى كفاءته���ا وجاهزيتها ألية
أحداث طارئة والعمل في أعتى التحديات ،ولهذا حظيت
لجنة االنتخاب���ات المركزية ،باعتباره���ا واحدة من لبنات
الوط���ن الحيوي���ة ،وبعملها المهني المس���تقل مع كافة
أطراف العملية االنتخابية والجمهور الفلس���طيني ،بدعم
وثقة الرئيس والحكومة ،وش���عبنا ،ووفرنا لها الدعم غير
المحدود لتمكينه���ا من العمل بحرية واس���تقاللية ،في
نطاق الصالحي���ات المعطاة لها ،فانتزعت رضا الش���عب
لحسن أدائها ونزاهتها وحياديتها".
وحيا الحمد الله ،لجنة االنتخابات المركزية ،برئيس���ها
حنا ناص���ر وأعضائها وكافة العام�ل�ات والعاملين فيها،
على جهودهم في وضع فلسطين على مسار الديمقراطية
وإنفاذ مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية في عملهم،
واع���رب عن تطلع���ه إلى عمله���م وتحضيراته���م لعقد
انتخابات عشرين هيئة محلية في المحافظات الشمالية
تم حلها الس���تقالة أغلبية أعضائها ،والمجالس التي تم
فك الدمج فيها ،والتي ستجرى في  22أيلول المقبل ،وفقا
لقرار مجلس الوزراء".
وق���ام رئيس ال���وزراء بزيارة إلى مقر لجن���ة االنتخابات
المركزية الحالي ،واجتمع مع رئيس���ها ومدرائها ،مطلعا
على أهم احتياجاتها وانجازاتها.
م���ن جانبه ،أعرب ناصر عن تقديره لجميع من س���اهموا
ً
في دعم مشروع لجنة االنتخابات المركزية ،خاصة االتحاد
األوروب���ي كونه الممول والش���ريك الرئيس���ي للجنة منذ
تأسيس���ها .كما ش���كر الحكومة على دورها في تيس���ير
عملية البناء.
ب���دوره ،قال ت���راف إن "االتحاد األوروبي ش���ريك فخور
للجنة االنتخابات المركزي���ة .نحن ندعم لجنة االنتخابات
ف���ي جهوده���ا لتعزي���ز الديمقراطي���ة في فلس���طين.
االتحاد األوروبي يؤمن أن تعزيز مش���اركة الفلسطينيين
ف���ي العملية االنتخابي���ة مهم لضمان احت���رام الحقوق
األساسية".
يذك���ر أن االتحاد األوروبي س���اهم بمبلغ  5ماليين يورو
ُ َ
المك َّون من س���بعة طواب���ق والبالغة
ف���ي البناء الجدي���د
مساحته  6.500متر مربع ،سيشمل الدوائر الفنية للجنة
االنتخاب���ات ،إضافة إل���ى قاعات مؤتمرات ومس���تودعات
ومركز إدخال بيانات ،ومكت���ب إقليمي لمدينتي رام الله
والبيرة.

ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
٢٠١٩-٢٠١٨

ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل:
• اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈـﺮ
ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﺟـﻮاز اﻟﺴـﻔـﺮ
• أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤـﺮ ﻟﺪى ﺗﻘـﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ  ٢٣ﻋـﺎﻣﺎ ًﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜـﺮ
• أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮل ﰲ أﺣﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
• أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﻌـﺪل اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺠﺎري،
ﺻﻨﺎﻋﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻦ ٪٩٠
• أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﻌـﺪل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻋﻦ ٪٩٠
• أن ﻻ ﻳﻘـﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول
ﻋﻦ  ١٢ﺳـﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤـﺪة
• ﻟﺪﻳﻪ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق إﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ
ﰲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻌـﺪ اﻟﺘﺨـﺮج ﻟﻌـﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات
ﻳﺘﻢ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘـﺎً

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻨﺤﺔ:

• اﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ ﺑﻔﺮوﻋـﻬـﺎ
• ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب
• ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﻼﺣﻈﺎت:

•

•
•
•

اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ www.hq-sf.org
ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺠـﺎﻣﻌـﺎت اﻟﻤﻌﺘـﻤﺪة ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ
٢٠١٨/٨/٣٠
ﻟﻺﺳﺘﻔﺴﺎر وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

info@hq-sf.org

ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ  - CCCأﺛﻴﻨﺎ ﰲ
دﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

