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دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي بيت عور الفوقا

يعلن مجلس قروي بيت عور الفوقا بتمويل من دولة فلسطين/ وزارة الحكم المحلي عن 
طرح عطاء اعادة تاهي���ل وتعبيد الطرق الداخلية وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات 
وجداول الكميات والش���روط المرفقة العامة و الخاصة بالمش���روع، فعلى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
يجب على المقاول أن يكون مس���جاًل لدى إتحاد المقاولين ومصنفًالدى لجنة . 1

التصنيف الوطنية في مجال الطرق  بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة .
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.. 2
يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 8500 شيقل وذلك . 3

بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يومًا أو اقرار الضمان.
األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.. 4
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة من . 5

العطاء من مقر مجلس الخدمات المش���ترك/نعلين مقابل مبلغ غير مس���ترد 
وقدره ثالثمائة شيقل

ٰٰٰآخ���ر موع���د لتس���ليم العط���اءات الس���اعة 12 ظه���را  م���ن ي���وم االثنين . 6
الموافق2017/6/12 في مقر مجلس الخدمات المشترك / نعلين مع العلم أنه 

لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
االجتم���اع التمهيدي وزي���ارة الموقع يوم االثنين الس���اعة 12 ظهرا الموافق . 7

2017/5/22
فت���ح المظاريف يوم االثنين الموافق12 /2017/6 الس���اعة12 ظهرا في مقر . 8

مجلس الخدمات المشترك / نعلين 
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مجلس الخدمات المشترك/نعلين م.رائد . 10
زيادة جوال رقم 0599/720480  وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

رئيس مجلس قروي بيت عور الفوقا

 محمد طليب

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي شبتين

يعلن مجلس قروي ش���بتين بتمويل من دولة فلسطين/ وزارة الحكم المحلي عن طرح 
عط���اء اعادة تاهي���ل وتعبيد الطرق الداخلي���ة وذلك وفقًا للمخطط���ات والمواصفات 
وجداول الكميات والش���روط المرفقة العامة و الخاصة بالمش���روع، فعلى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا لدى لجنة . 1

التصنيف الوطنية في مجال الطرق  بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة .
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.. 2
يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة8000 شيقل وذلك . 3

بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم أو اقرار الضمان.
األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.. 4
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة من . 5

العطاء من مقر مجلس الخدمات المش���ترك/نعلين مقابل مبلغ غير مس���ترد 
وقدره ثالثمائة شيقل

آخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 12 ظهرا  من يوم الخميس الموافق . 6
2017/6/8 في مقر مجلس الخدمات المشترك / نعلين مع العلم أنه لن يقبل 

أي عطاءات بعد هذا الموعد.
االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االخميس الس���اعة 12ظهرا الموافق . 7

2017/5/25
فتح المظاريف يوم الخميس الموافق8 /2017/6 الس���اعة12 ظهرا في مقر . 8

مجلس الخدمات المشترك / نعلين 
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مجلس الخدمات المشترك/نعلين م.رائد . 10
زيادة جوال رقم 0599/720480  وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

رئيس مجلس قروي شبتين

جميل سعدات 

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن إعادة طرح مناقصة رقم 09/ 2017

الخاصة:- نظام اطفاء حريق لزوم مخازن اللبابيدي.
تعلن ش���ركة توزيع الكهرب���اء محافظات غزة عن إعادة طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و 

المواعيد التالية:-
- س���يكون آخر موعد لتسليم العطاءات الس���اعة 11 من صباح يوم الخميس الموافق 

2017/05/18 وسيت�م فت�ح المظاري�ف الساع�ة 12 من نفس اليوم .
- يمكن الحصول على مس���تندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي 
بغزة ش���ارع جمال عب���د الناصر » الثالثين���ي » اعتبارًا من يوم الثالث���اء الم�واف�ق  
2017/05/09  علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 100 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .

- محضر االجتماع التمهيدي يوم االثنين الموافق 2017/05/15 
- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة 3 % من 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 مسبقا

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .	 

 	Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

Municipal Development and Lending Fund
Development of Marginalized Communities

in the West Bank (Area C Development Project)
Request for Expressions of Interest

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Country: Palestine
Grant No.: 81046091
Assignment Title: Local Technical Consultancy for Design and Supervision

The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority (PNA), has 
received an initial financing in the amount of 2.88 Million Euros from the Swiss Agency for Development 
and Cooperation “SDC” towards supporting the marginalized communities in Area C of the West Bank with 
basic services including “Community development projects, small scale infrastructure & social infrastructure 
projects.
The Municipal Development and Lending Fund (MDLF) as an implementation agency for the project intends 
to use part of the grant for consulting services to hire a consulting firm to conduct the “Local Technical 
Consultancy for Design and Supervision” assignment which will be conducted in selected LGU’s in Area C 
in the West Bank. 
Objective of the Assignment:
The main objective of this assignment is to provide technical assistance to the targeted localities (LGUs), 
specifically the 15 localities in area C in the West Bank for the implementation of public infrastructure projects 
approved as part of improving the basic services for their citizens.
The attention of interested consulting firms is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s: Selection and 
Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers 
published by the World Bank in January 2011, revised in July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth 
the World Bank’s policy on conflict of interest.  
Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their 
qualifications.
Consultancy firms will be selected in accordance with the procedures set out in the MDLF Procurement 
Manual which is based on the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by the 
World Bank Borrowers, published by the World Bank in January 2011, revised in July 2014/ Selection based 
on Quality-Cost Based Selection (QCBS). 
Further information can be obtained at the address below during office hours 8:00 AM to 4:00 PM.
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by 
fax, or by e-mail) by 24/05/2017.
Dr. Tawfiq Bdeiri
Director General 
Address is: Al-Amal Tower, Mecca Street, Al-Balou’, Al-Bireh
Tel: 02- 2426610 
Fax: 02-2426617
Palestinian Authority
E-mail: SDC-LTC@mdlf.org.ps 

هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية

عطاء رقم)942017(

برنامج شهر رمضان المبارك 1438 هجري

توريد مواد جافة )طرود غذائية( 

تنوي هيئ���ة األعمال الخيري���ة اإلماراتية من خالل مكت���ب رام الله  توريد 
ط���رود غذائية لصالح األس���ر الفقيرة ف���ي المناطق الفلس���طينية ، فعلى 
الش���ركات الفلسطينية المرخصة والمختصة والراغبة باإلطالع على الشروط 
والتفاصيل المتعلقة به ، ش���راء كراس���ة العطاء مقابل )ثالثمائة ش���يقل 
إسرائيلي( تودع على حس���اب رقم )1352181( في بنك فلسطين المحدود 
فرع جنين  وهي غير مس���تردة  من مكتب الهيئة ، وذلك حتى موعد أقصاه 
يوم االربعاء الموافق)2017/05/17( في تمام  الس���اعة الواحدة ظهرًا حيث 
س���تفتح العطاءات في جلس���ة علنية في مكتب الهيئة فرع مدينة جنين/

شارع الزهور/عمارة األنيس/الطابق السادس /تلفون )042435556(، فاكس 
)042435557( جوال )0599825363(

إعالن طرح عطاء

تنفيذ أعمال البستنة في قصر الضيافة/ سردا
يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار )بكدار( عن طرح عطاء مش���روع 

تنفيذ أعمال البستنة في قصر الضيافة/ سردا.
يمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم األربعاء الموافق 2017/5/10 مقابل رسم 
مال���ي ال ي���رد مقداره 100 دينار وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة � ش���ارع رام الله 

القدس � خلف كلية التمريض.
إن هذه المناقصة مفتوحة للش���ركات والمشاتل المسجلة رسميًا وممن لديهما خبرة في 
ه���ذا المجال والمؤهلة ل���دى بكدار علمًا بأن آخر موعد لتس���ليم الوثائق وفتح المظاريف 
هو الس���اعة الثانية عش���رة ظهرًا من يوم األربعاء الموافق 2017/5/24 في مقر المجلس 

الكائن في البيرة.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره 7000 دوالر وذلك على شكل 
كفالة بنكية أو ش���يك مصدق على أن يكون عرض األسعار ساري المفعول لفترة 60 يومًا 

والكفالة سارية المفعول لفترة 90 يومًا من تاريخ اإلقفال.
سوف يعقد اجتماع لإلجابة على استفس���ارات المقاولين يتبعه زيارة للموقع وذلك يوم 

األربعاء الموافق 2017/5/17 الساعة الحادية عشرة صباحًا في مقر المشروع.
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على األرقام التالية:
هاتف: رقم 2974341 � 02 فاكس رقم: 2974342 � 02

مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/ بكدار

دولة فلسطين

المجلس االقتصادي 
الفلسطيني للتنمية 

واإلعمار )بكدار(

يدعو رام الله دوك 2017 الس���ينمائيين الفلس���طينيين الشباب 

إلى التقدم للمشاركة في جلسة البيتش���ينغ Pitchingالنهائية 

والتي س���تعقد في رام الله في شهر تشرين األول 2017، بحضور 

منتجين عالميين، وممثلين عن محطات فضائية مختلفة. 

وس���يتم دعوة أصحاب المش���اريع المختارة للمشاركة في سلسلة 

من ورش العمل تكون كالتالي : ورش���ة اإلنتاج خالل شهر حزيران، 

وورشة تطوير التريلر خالل شهر أيلول، وورشة تقنيات البيتشينغ 

في شهر تشرين األول.

تقديم الطلبات

باب التقديم مفت���وح أمام المخرجي���ن المحترفين والجدد ممن 

لديهم فكرة واضحة لمش���روع فيلم وثائقي ويفضل إرفاق تريلر 

أّولي للفيلم إن وجد، حيث  يمكن تقديم المش���روع في أي مرحلة 

من مراحل إنجازه. على الراغبين في التقدم إرس���ال الطلب معبئًا، 

  ramallahdoc@gmail.com :إلى سيرتهم الذاتية على 
ً
إضافة

حتى موعد أقصاه 8 حزيران 2017. وسيتم اإلعالن عن المشاريع 

المختارة في نهاية شهر حزيران 2017. 

بإمكانكم تحميل الطلب عبر الرابط التالي 

www.qattanfoundation.org

www.flp.ps

الفيلم الوثائقي في فلسطين 
»Pitching« رام الله دوك
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المجلس االعلى للشباب والرياضة /دائرة المشتريات
اعالن  عطاء  توريد وتركيب عشب صناعي في سنجل،  بيتونيا، العبيدية، طوباس 

SCD3/2017 :رقم العطاء
يعل���ن المجلس االعلى للش���باب والرياضة عن طرح  عطاء توريد وتركيب عش���ب صناعي 
في كل من: س���نجل، بيتونيا، العبيدية، طوباس حس���ب المواصفات والش���روط الموضحة 
في كراس���ة ووثائق العطاء فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة والمصنفة، رسميا، 
وترغب في المشاركة في العطاء شراء وثائق العطاء وفقا لالصول من مقر المجلس االعلى/
دائرة المشتريات/ رام الله / ش���ارع االرسال، خالل اوقات الدوام الرسمي حتى نهاية دوام 
يوم الثالثاء الموافق 2017/5/16 مقابل 100 دوالر غير مس���تردة في حساب إيرادات أخرى 

التابع لوزارة المالية رقم  ) 219000/49(.
للمراجعة واالستفس���ار االتصال على دائرة المش���تريات هات���ف: 022959731  فاكس: 

022965880 جوال 0595122138 
Palestine.sporttv@gmail.com اميل

يتم ش���راء وثائق العط���اء اعتبارا من تاريخ 2017/5/9 وحت���ى 2017/5/16من مقر 	 
المجلس األعلى – البيرة شارع اإلرسال – قرب فندق البست إيسترن مقابل مبلغ غير 

مسترد قيمته 100 دوالر .
عل���ى المقاول أن يكون مصنفا من الفئة أ او ب في االتح���اد العام للمقاولين وإبراز 	 

شهادة التصنيف سارية المفعول صادرة عن اللجنة الوطنية للتصنيف عند شراء 
العطاء.

كفال���ة دخ���ول العطاء بقيمة 3 % من قيمة العطاء صالح���ة لمدة 90 يوما تبدأ من 	 
تاريخ فتح العطاء بإسم المجلس األعلى للشباب والرياضة.

االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع حسب الجدول التالي: 	 
األربعاء 2017/5/17 زيارة موقع ملعب العبيدية	 
الخميس 2017/5/18 زيارة موقع ملعبي: سنجل وبيتونيا	 
األحد 2017/5/21 زيارة موقع ملعب طوباس	 
اخ���ر موعد لتس���ليم وثائ���ق العطاء وفت���ح العطاء س���يتم يوم األربع���اء الموافق 	 

2017/5/24  في مقر المجلس األعلى للشباب والرياضة.
على المقاول تقديم ش���هادات إنجاز ألعمال تأهيل وتعش���يب مالعب بالعش���ب 	 

الصناعي.
عند تقييم العطاء  يعطى التقييم الفني نسبة 60 % والتقييم المالي 40 % .	 
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.	 

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية عزون
تعلن بلدية عزون عن طرح عطاء خدمات هندس���ية ومساحية العداد مخططات مساحية 

لتنظيم وتس���وية القطع واألحواض وتخطيط الشوارع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا 

العطاء مراعاة الشروط التالية:

1. يجب على المقاول ان يكون مصنفًا لدى نقابة المهندسين في مجال المساحة.

2. يجب على المكتب ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.

3. األسعار شاملة لجميع الضرائب.

4. كل مكتب يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء 

من مقر البلدية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 200 شيكل.

5. تقديم كفالة دخول العطاء بقيمة 30000 ش���يكل سارية المفعول لمدة 120 يوما 

من تاريخ فتح العطاء بكفالة بنكية أو بشك بنكي مصدق.

6. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرًا من يوم الثالثاء الموافق 2017/5/23 

في مقر البلدية.

7. فتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق 2017/5/23 الس���اعة 12 ظهرًا في مقر البلدية 

في جلسة علنية.

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

9. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي 

أو االتصال على األرقام التالية تلفون 2901930�09، جوال: 0599168138.
رئيس بلدية عزون
سائد موافي

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعل���ن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قط���ع التيار الكهربائي من التاس���عة صباحًا وحتى 
الرابع���ة عصرًا في األي���ام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناط���ق التالية من محافظة 

رام الله والبيرة:
1. الثالثاء 2017/5/9:

جزء من منطقة إم الشرايط ويشمل مقر شرطة الضواحي 
والمجاورين، جمعية اللد والمناطق المجاورة، مكتب تكسي مدار 

والمجاورين، مقر ديوان الموظفين
2. األربعاء 2017/5/10:

جزء من بيرزيت ويشمل متحف بيرزيت والمجاورين، إسكان 
الزيتاوي والمجاورين، مدرسة األمير حسن والمناطق المجاورة.

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات 
الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية قصرة

تعلن بلدية قصرة وبتمويل من مؤسس���ة الرؤي���ا العالمية، عن اعادة طرح عطاء تأهيل 

وصيانة نب���ع راس العين، للمرة الثالثة وذلك وفق���ًا للمخططات والمواصفات وجداول 

الكميات والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا 

العطاء مراعاة الشروط التالية: 

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل لدى إتحاد المقاولين.. 1

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.. 2

يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 3500 ش���يقل وذلك . 3

بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم.

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

كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من . 5

العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 150 شيقل.

أخ���ر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 11 صباح���ا من يوم االثني���ن الموافق . 6

2017/05/23 ف���ي مقر بلددية قص���رة مع العلم أنه لن يقب���ل أي عطاءات بعد 

هذا الموعد.

االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االثنين 2017/05/16 الساعه 10 صباحا.     . 7

فتح المظاريف يوم االثنين الموافق 2017/05/23 الس���اعة 11 صباحا في مقر . 8

بلدية قصرة.

رسوم كافة اإلعالنات في الصحف لهذا العطاء على من يرسو عليه العطاء.. 9

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل س���اعات الدوام . 10

الرسمي في  مقر البلدية او من خالل االرقام 0592950039 او 09/2527030

  نمر سعيد عودة

رئيس بلدية قصرة

"األوقاف": قرعة الحج لمحافظات الضفة األحد المقبل
رام الل���ه - "وفا": أعلن وزير األوقاف والش���ؤون الدينية، 
يوس���ف ادعيس، أن ال���وزارة أنهت كافة االس���تعدادات 
الخاصة بإج���راء القرعة إلكترونيًا الختي���ار الحجاج لهذا 
الموس���م 1438ه�- 2017م لمحافظات الضفة، وأنه سيتم 

إجراء القرعة، األحد المقبل، في مقر الوزارة بالبيرة.
وأكد ادعيس أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لموسم الحج 
من خالل حرصها المس���تمر على تقديم الخدمة األفضل، 
لكي ي���ؤدي حجاج بيت الله الحرام نس���كهم بكل يس���ر 

وسهولة. 
من جهته، أوضح الوكيل المساعد للحج والعمرة حسام 
أب���و الرب، أن ع���دد التجمعات الس���كانية المس���تهدفة 
والتي س���تجرى عليها القرعة، بلغ���ت 320 تجمعا موزعة 

عل���ى محافظات الضف���ة، أما بخصوص باق���ي التجمعات 
الس���كانية التي لم يتم بها التس���جيل، فقال أبو الرب إن 
هذه التجمعات يوجد بها مس���جلون من األعوام السابقة، 
وإنه سيتم اختيار األس���ماء من كل تجمع سكاني حسب 
التسلس���ل الرقمي في كل تجمع، بما يتناس���ب والحصة 

المقررة.
وبين أبو الرب أن الوزارة بدأت هذا العام بالعمل بموسم 
الحج مبكرًا، حيث قامت بإتم���ام كافة الترتيبات الخاصة 
بالموس���م، بما يتفق مع األنظمة والقوانين المعمول بها 
في الس���عودية واألردن، وإنهاء جميع الترتيبات الالزمة 
للحجاج منذ لحظة خروجهم وحت���ى وصولهم الى الديار 

الحجازية وسكنهم وعودتهم.

"القدس المفتوحة" تشارك في جامعة 
تركية بمؤتمر السالمة والتنمية

رام الل���ه - "األيام": ش���اركت جامعة الق���دس المفتوحة، ممثلة بمدي���ر فرع الخليل 
الدكتور نعمان عمرو، في مؤتمر الس���المة والتنمية الرابع، الذي نظمته جامعة كيريك 

قلعة التركية.
والتق���ى عمرو على هامش المؤتمر، رئيس الجامعة التركية، وناقش���ا س���بل تفعيل 
االتفاقية الموقعة س���ابقًا بي���ن الجامعتين، وتأكيد ض���رورة تنفيذها من خالل دائرة 

العالقات الخارجية في الجامعة.
وألقى محاضرة أمام عدد من المهتمين والباحثين والطلبة، حول الشواهد العثمانية 
ف���ي الخليل في نهاية العهد العثماني، كما قدم ورق���ة علمية في المؤتمر حول أزمة 

الهوية في الشرق األوسط.
وبحث مع مدير مركز الدراس���ات الش���رق أوس���طية في جامعة كيرك قلعة الدكتور 
إبراهيم مازمان، مجموعة من األمور، أولها سبل تفعيل االتفاقية الموقعة بين الطرفين، 
والعمل على تنفيذ برامج تعليمية مش���تركة للطلب���ة من الجامعتين في مجال التاريخ 
والسياس���ة واللغة العربية، لكي يتعل���م الطلبة في هذا البرنام���ج التاريخ والجغرافيا 

واللغة العربية عن فلسطين والعالقات الفلسطينية التركية والحضارة اإلسالمية.
كم���ا بحث التع���اون في إطار البحث العلمي المش���ترك من خالل أبحاث مش���تركة أو 

مشاريع يتم تقديمها للجهات التركية الرسمية.
وركز الدكتور مازمان على ضرورة تبادل الباحثين حتى يتس���نى للطرفين االستفادة 
من بعض المدرس���ين وتقديم االس���تفادة من خبرات بعضهما، وليمارس المدرس���ون 

األتراك اللغة العربية.
وتمت مناقش���ة إمكانية اس���تقبال جامعة القدس المفتوح���ة أربعة طلبة أتراك من 
تخص���ص اللغ���ة العربية ليمارس���وا اللغة العربي���ة لمدة فصل دراس���ي في "القدس 

المفتوحة".

اعتماد مئات المراقبين والصحافيين 
النتخابات الهيئات المحلية

رام الله - "األيام": أعلن���ت لجنة االنتخابات المركزية، أمس، انتهاء عملية 
اعتم���اد الصحافيين والمراقبين المحليين، التي انطلقت مطلع آذار الماضي، 

وذلك في إطار التحضيرات لالنتخابات المحلية للعام 2017.
وقال���ت إن ع���دد الصحافيي���ن المعتمدي���ن بل���غ أكثر م���ن 500 صحافي 
محلي و130 صحافيا دوليا، من مختلف وس���ائل اإلع���الم المرئية والمكتوبة 
والمس���موعة، فيم���ا بلغ ع���دد المراقبي���ن المحليين والدوليي���ن والضيوف 

المعتمدين حوالي 1400 مراقب، يمثلون 70 مؤسسة رقابة محلية ودولية.
وبينت اللجنة أنها تمنح المراقبين والصحافيين بطاقات اعتماد تمكنهم 
من دخول المراكز االنتخابية، لالطالع على س���ير العملية االنتخابية، وكذلك 

تمّدهم بكافة المعلومات الالزمة حول سيرها بشكل مستمر، وتشجع اللجنة 
المؤسس���ات العاملة في مجالي النوع االجتماعي واإلعاقة، على االنخراط في 

العملية االنتخابية، سواء كصحافيين أو كمراقبين.
ويعطي قانون االنتخابات الفلس���طيني وإجراءات اللجنة، الحق للمراقبين 
والصحافيين س���واء أكانوا محليين أم دوليين، بدخول المراكز ومراقبة سير 
العملي���ة االنتخابية بش���كل حر، ضمن أحكام وضوابط تنظم هذه المس���ألة 
للمحافظة على سير العملية االنتخابية بسالسة وهدوء، وذلك تحقيقًا لمبدأ 
الش���فافية الذي تتبعه اللجنة، وفقًا للقانون والمعايي���ر الدولية بخصوص 

االنتخابات.

افتتاح مكتب هيئة تسوية 
األراضي في كفر الديك

س����لفيت - "األيام": افتتح رئيس هيئة تس����وية األراضي والمياه، القاضي موس����ى شكارنة، 
مكتبًا جديدًا للهيئة في قرية كفر الديك، بمحافظة سلفيت.

وقال ش����كارنة، في حفل االفتتاح، الذي حضره محافظ س����لفيت إبراهيم البلوي، إن مش����روع 
التس����وية، مش����روع وطني يعود بالنفع على عموم المواطنين على مس����توى الوطن، ويس����هم 

بالحفاظ على األرض، وحمايتها من استهداف االحتالل واالستيطان.
وأش����ار إلى أن عمل الهيئة يساعد في الحفاظ على السلم األهلي، والتقليل من النزاعات على 

الملكية، وحل القضايا المنظورة أمام المحاكم، وإنهاء تلك الملفات.
ودعا المواطنين إلى التواصل مع مكتب الهيئة بمقر البلدية، ومراجعة األحواض والقطع التي 
تشملها عملية التسوية، الفتًا إلى أن البلدية ستعمل بالشراكة مع هيئة تسوية األراضي على 

إنجاز المشروع خالل فترته المحددة.


