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دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات

MOTIT-GSD/MOFP/2017/200 :المناقصة العامة رقم
موضوع المناقصة:  شراء وتوريد أجهزة ومعدات للحاسوب الحكومي

الجهة المشترية: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
1. تدع���و مديرية الل���وازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميًا والراغبين 

في المشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
2. تقدم األسعار ب� )الدوالر( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
3. يمك���ن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول 
www.( عل���ى مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة
gs.pmof.ps(  أو م���ن خ���الل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالي���ة خالل أوقات الدوام 

 وحتى 2:00 بعد الظهر.
ً
الرسمي من الساعة 8:00 صباحأ

4. تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 200 شيقل لحساب وزارة المالية في 
بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( 

مع العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تس���ليم العط���اء في صندوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة في 
موعد أقصاه الس���اعة 10:30 من يوم الثالثاء الموافق 2017/11/28 ويتم رفض جميع 
العط���اءات التي ت���رد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات ف���ي نفس الزمان 
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع 

اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 

مصدق بقيمة 1500 دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/5/26.
7. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.

8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

وزارة المالية والتخطيط

مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات
MOI-GSD/MOFP/2017/205 :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة:  مشروع تطوير البنية التحتية وأنظمة األمن والحماية لمركز الحاسوب
الجهة المشترية: وزارة الداخلية

1. تدع���و مديرية الل���وازم العامة ف���ي وزارة المالي���ة والتخطيط ولحس���اب وزارة الداخلية 
المناقصي���ن أصحاب االختصاص والمس���جلين رس���ميًا والراغبين بالمش���اركة في تقديم 

العطاءات بالظرف المختوم.
2. تقدم األسعار ب� )الدوالر( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

3. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على 
www.gs.pmof.( مزي���د من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة

ps(  أو من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية والتخطيط خالل أوقات الدوام الرسمي 
من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.

4. تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 500 دوالر لحساب وزارة المالية في بنك 
فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء 

المقدم.
5. يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد 
أقصاه الس���اعة 11:30 من يوم الثالث���اء الموافق 2017/11/28 ويتم رفض جميع العطاءات 
التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من 
يرغب م���ن المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر على الموق���ع اإللكتروني لمديرية 

اللوازم العامة.
6. عل���ى المناق���ص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 

مصدق بقيمة 17000 دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/5/26.
7. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.

8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات

GON-GSD/MOFP/2017/207 :المناقصة العامة رقم 
موضوع المناقصة: تأسيس شبكة حاسوب

الجهة المشترية: محافظة نابلس
جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط

1. تدع���و مديرية الل���وازم العامة ف���ي وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب محافظة نابلس 
المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين في المشاركة في تقديم 

العطاءات بالظرف المختوم.
)الدوالر( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. 2. تقدم األسعار ب�

3. يمك���ن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جمي���ع وثائق المناقصة أو الحصول 
www.( على مزي���د من المعلومات من خالل الموقع االلكترون���ي لمديرية اللوازم العامة
gs.pmof.ps(  أو م���ن خ���الل مديرية الل���وازم العامة/ وزارة المالية خ���الل أوقات الدوام 

الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 400 شيقل لحساب وزارة المالية في بنك 
فلس���طين على حس���اب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع 

العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد 
أقصاه الساعة 12:00 من يوم الثالثاء الموافق 2017/11/28 ويتم رفض جميع العطاءات 
التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فت���ح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور 
من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع اإللكتروني لمديرية 

اللوازم العامة.
6. عل���ى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 

مصدق بقيمة 3000 دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/5/26.
7. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.

8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي

إعالن توظيف معلم مهني
تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن حاجتها إلى توظيف معلم مهني في مشغل 
صيانة اآلالت المكتبية )إناث( في مدرس���ة بنات دورا الثانوي���ة المهنية، وذلك وفقًا 

للشروط اآلتية :-
1.  أن تحمل ش���هادة الدبلوم مع شامل كحد أدنى في تخصص األتمتة الصناعية  أو 
الميكاترونيكس )للفنيين( أو ش���هادة البكالوريوس في هندسة الميكاترونيكس أو 

هندسة األتمتة الصناعية )للمهندسين( من جامعة أو كلية معترف بها. 
2.  يفضل من لديها خبرة في مجال صيانة اآلالت المكتبية.

3.  أن تحمل شهادة العضوية في نقابة المهندسين ) للمهندسين(.
4.  معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية.

5.  معرفة جيدة باستخدام برامج الحاسوب المختلفة.

* يبدأ اس���تقبال الطلبات اعتبارًا من بداي���ة دوام يوم الخميس الموافق 2017/10/26 
وينتهي بانتهاء دوام يوم  األربعاء الموافق 2017/11/1 ، وذلك في مدرسة بنات دورا 

الثانوية المهنية.
* مالحظة: لن تقبل أية طلبات غير مرفقة بالمستندات الثبوتية اآلتية :

1. صورة عن الش���هادات العلمية المصدقة ) كش���ف عالمات التوجيهي ، ش���هادة 
الدبلوم وكش���ف العالمات وشهادة الش���امل ) لحملة الدبلوم(، شهادة البكالوريوس 

وكشف العالمات )لحملة البكالوريوس(.
2. صورة شخصية.

3. صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
4. صورة عن شهادة الميالد الرسمية.

5. صورة عن شهادات الخبرة مصدقة إن وجدت.
6.صورة عن السيرة الذاتية.

7. صورة عن شهادة العضوية في نقابة المهندسين ) للمهندسين(.
مع االحترام ،،،

د. صبري صيدم

وزير التربية والتعليم العالي

األعرج يؤكد أهمية التخطيط والعمل 
المشترك في تطوير المرافق الخدمية

البيرة - "األيام": أكد وزير الحكم المحلي، حس����ين األعرج، 
أهمية وقيمة العمل التشاركي للهيئات المحلية، في سبيل 
تطوير المرافق الخدمية والمجتمعية المش����تركة، وتوفير 
بني����ة تحتية قادرة على االس����تجابة المتزايدة الحتياجات 

المواطنين، وتحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة.
وقال األعرج: إن من ش����أن العمل المش����ترك ترسيخ فكرة 
التخطيط التنموي اإلس����تراتيجي المناطقي، الذي يسهم 
ف����ي توحيد الجه����ود وتضافرها للخروج بمب����ادرات وأفكار 
لمشاريع تنموية اقتصادية محلية، وتنفيذها بالشراكة مع 
القطاع الخاص، لتخدم بدوره����ا عددًا من الهيئات المحلية 
المتجاورة، وتسهم في تعزيز اإليرادات المالية لها، وتخلق 
فرص عمل للس����كان، والحد من نس����ب البطالة فيها، إضافة 

إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنطقة ككل.
ج����اء ذلك خالل لقائ����ه بمقر الوزارة، أم����س، رئيس بلدية 
روابي ورؤس����اء الهيئات المحلية المجاورة، بحضور الوكالء 
المس����اعدين وعدد من المدراء العامين ف����ي الوزارة، وذلك 
لمناقش����ة االحتياجات التي خرج بها االجتماع التنس����يقي 

األول للتخطيط التنموي واإلستراتيجي في المنطقة.
وجرى خ����الل اللق����اء اس����تعراض التقرير الخ����اص بأبرز 
االحتياجات للمنطقة، ومنها مش����روع محط����ة تنقية مياه 
إقليمي����ة، وخط ناق����ل للص����رف الصحي يخ����دم المنطقة 
برمتها، والذي يسهم في الحد من التلوث البصري والروائح 
الكريه����ة المنبعثة، ومنع تلوث المياه الجوفية، إضافة إلى 
إنش����اء مركز للدفاع المدني والش����رطة في "روابي" لخدمة 
المنطقة التي تضم أكثر من 25 ألف نس����مة، وإنش����اء عدد 
من المدارس المش����تركة بين كل من روابي وعطارة وعجول، 
وإنشاء مدرس����ة تدريب مهني صناعية بالشراكة مع بلدية 

بن����ي زيد الش����رقية، والعمل على إقامة ش����بكة طرق رابطة 
للمنطقة مع محيطها.

وأوعز األع����رج للجهات ذات العالقة في الوزارة والمديرية 
بضرورة العمل على متابعة هذه االحتياجات، والتنسيق مع 
كافة األطراف الش����ريكة بخصوص األولوية في تنفيذ هذه 

المشاريع، ضمن اإلمكانات المتاحة.
من جهة أخ����رى، اطلع األع����رج، ووكيل "الحك����م المحلي" 
محمد حس����ن جبارين، أمس، على احتياج����ات مجلس قروي 
جفنا، شمال رام الله، من مشاريع تنموية وتطويرية، وذلك 
خالل زيارة ميدانية لمقر المجلس القروي، بمشاركة الوكيل 
المس����اعد لش����ؤون الهيئات المحلية عمر س����محة، ومدير 
ع����ام المش����اريع عمر ش����رقية، ومدير عام حك����م محلي رام 
الله والبيرة طارق إعمير، حيث كان في اس����تقبالهم رئيس 

المجلس أمجد عواد، وأعضاء المجلس.
واس����تعرض عواد طبيعة األعمال والمهام التي يقوم بها 
المجل����س، وأبرز االحتياج����ات من المش����اريع، خاصة إعادة 
تأهيل الطرق الداخلية وتعبيدها، وتأهيل وتعبيد الشارع 
الرئي����س، ومعالجة مياه الصرف الصح����ي، وبناء مقر جديد 
للمجلس الق����روي، وتوفير س����يارة لنقل النفايات وش����راء 
حاويات، ووحدات إنارة للش����وارع، وغيره����ا من االحتياجات 

الملحة في التنفيذ.
وأج����رى األعرج والوف����د المرافق جول����ة تفقدية على عدد 
م����ن المواقع واألبني����ة المخالفة، والمكره����ة الصحية التي 
تعاني منها القرية، والتعديات على الش����وارع، مشيرًا إلى 
ضرورة متابعة هذه التعديات ودراس����تها واتخاذ القرارات 
بخصوصها، بناء على القواني����ن واألنظمة المعمول بها في 

فلسطين.

وتستكمل تأهيل سوق الخضار

بلدية البيرة تختتم فعاليات الكشف المبكر عن سرطان الثدي
البيرة - "األيام": اختتمت بلدية البيرة، سلسلة من الفعاليات 
التي أقامتها للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، 
بالتعاون مع مركز "دنيا" ألورام النساء، واإلغاثة الطبية، ومجلس 
أولياء األمور الموحد في مدارس مدينة البيرة، ومديرية الصحة.
وقال���ت بلدية البيرة، في بيان لها، أمس: إن اختتام الفعاليات 
ش���مل زيارة أربع م���دارس في المدين���ة هي: البي���رة الثانوية، 
والبيرة الجديدة الثانوية، وبنات البيرة التركية، وسميحة خليل.

وأش����ارت إل����ى أن الحملة هدفت إلى كس����ر حاج����ز الخوف لدى 
الطالب����ات ف����ي الم����دارس الثانوي����ة، وتوعيتهن بض����رورة إجراء 
الفحوص الدورية للكشف عن سرطان الثدي، وعدم الخوف في حال 
أصيبت إحداهن به، وتوضيح اآللية الس����ليمة للتعامل مع المرض، 

باإلضافة للتركيز على نقل الطالبات لهذه المفاهيم ألسرهن.
وأوضح���ت عضو مجل���س بلدي البي���رة جهاد زه���ور، أن هذه 
الفعاليات تأتي استمرارًا لألنشطة التي تقوم بها بلدية البيرة 
كل عام في ش���هر تش���رين األول، لتوعية النس���اء حول سرطان 

الثدي.
وبينت زه���ور أن الفعاليات تضمنت تزيي���ن المدارس بطرق 

مختلف���ة من الش���بر والكرت���ون، وعمل حلوى ومأك���والت باللون 
الزهري، ورس���ومات مختلفة حول الموضوع. كما تم عرض تجربة 
إلحدى المصاب���ات بالمرض للحديث حول التحديات والصعوبات 
التي واجهتها، وكيف اس���تطاعت أن تشفى من المرض، عندما 

وجدت الدعم الكافي من الزوج واألسرة واألهل.
ولفتت إلى أن هذه األنش���طة تأتي ضمن رؤي���ة بلدية البيرة 
المعنية بتمكين النس���اء واالهتم���ام بقضاياهن، للحصول على 

مكانهن المناسب في المجتمع والمدينة.
من جهة أخرى، اس���تكملت بلدية البيرة، أم���س، أعمال إعادة 
تأهيل س���وق الخضار المركزية ف���ي مركز المدينة، وذلك ضمن 

حملة شاملة ستستمر 9 أيام.
وذكرت البلدية أنه تم خالل الحملة إزالة كافة البس���طات من 
داخل السوق وساحة األوقاف، وإزالة كافة المعيقات عن الشوارع 
واألرصف���ة، كما تمت أعمال تعبيد ما مس���احته 5000 متر مربع 
تقريبًا في محيط السوق، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن 
رؤية المجلس البلدي الهادفة إلى تنظيم األس���واق والش���وارع، 

للحفاظ على مدينة البيرة جميلة زاهرة وخضراء.

الخليل: إطالق حملة توعية صحية حول األمراض المزمنة 
الخليل - "وفا": أطلقت في حديقة ابن رش���د بمدينة الخليل، 
أمس، مبادرة ش���بابية تحت عنوان "صحت���ك مظلتنا"، تهدف 
إلى الوص���ول للمواطنين وتوعيتهم ف���ي الجانب الصحي حول 
األمراض المزمنة وفحوص زمرة الدم، ونس���بة الدم، والس���كري، 
والضغ���ط، وتش���جيع الس���يدات على إج���راء الفح���ص المبكر 
لس���رطان الثدي، بوجود أطباء من مختلف التخصصات، وتقديم 
خدمات إرش���ادية ونفس���ية ومجتمعية من خالل األخصائيين 

االجتماعيين.
وأوضح الناش���ط في المجموعة الش���بابية، حمدي الشرباتي، 
أن ه���دف الحملة الصحية هو تقديم خدمة صحية وإرش���ادية 
ش���املة للمواطنين، مبينًا أن اختيار دوار ابن رشد وسط مدينة 
الخليل يهدف إلى استقطاب المارة والمتسوقين وتشجيعهم 
على إعطاء أنفس���هم القليل من الوقت إلجراء الفحوص الطبية 

لالطمئنان على صحتهم.
م���ن جهته، أكد مس���ؤول جمعية اإلغاث���ة الطبية في محافظة 
الخلي���ل، عثمان أبو صبح���ة، أن الفعالية عبارة عن نش���اط صحي 
بالتزامن مع "حملة أكتوبر"، وهي حملة عالمية تنطلق في ش���هر 
تشرين األول للتوعية بسرطان الثدي، مبينًا أن سرطان الثدي هو 

القاتل األول للنساء في فلسطين، حسب تقرير لوزارة الصحة.
وبّي���ن أن "اإلغاثة الطبية" تعمل في مج���ال الرعاية الصحية 
التي تستند على مشاركة المجتمع المحلي، التي بدورها تقود 

لتحقيق رعاية صحية فعالة.

بدورها، أش���ارت حياة جرادات من لج���ان العمل الصحي، إلى 
أنه���ا تعمل على تقديم خدمات تثقيفي���ة للمجتمع، من خالل 
مشاركة في ورشة تثقيفية للنس���اء حول إجراء فحوص للثدي 

للكشف المبكر عن سرطانه.
وقال���ت خاتمة إعويضات، التي تعمل قابلة قانونية في لجان 
العمل الصحي، ضمن مش���روع الصحة اإلنجابية للس���يدات في 
الخلي���ل: إن لها تجربة س���ابقة في العمل في الكش���ف المبكر 
عن س���رطان الث���دي بالتعاون مع مستش���فى المطلع، وأظهرت 
الفحوصات إصابة 6% من النس���اء بس���رطان الثدي من النس���اء 

اللواتي خضعن للفحص.
وأوضحت أنه يتم االتصال بالنساء اللواتي أجرين الفحص ألخذ 
النتيجة الس���لبية من قبل أخصائية اجتماعي���ة ومتابعة الحالة 

إرشاديًا ونفسيًا، وتحويل الحاالت إلى مركز دنيا برام الله.
وقال���ت المواطنة أم عالء عالمي )50 عامًا(: "أتيت لعمل فحص 
للث���دي بعد أن علمت عن الحملة، من خ���الل اإلذاعات المحلية"، 
مش���يرة إلى أنها ترددت في عمل الفحص خوفًا من المجهول، 
إال أنها عندما اس���تمعت إلى حملة التثقي���ف للفحص المبكر 

اقتنعت بضرورة الفحص.
جمال محمد موس���ى مرار )60 عامًا(، مريض سكري، تم فحص 
نسبة الدم وكانت النتيجة 6، وفحص السكري 160، وتم إعطاؤه 
بعض النصائح الطبية حول نتيجة فصح الدم وتحويله للطبيب 

المختص لعمل اإلجراءات الالزمة.

لقاء في البيرة يبحث تنظيم قطاع اإلسكانات التعاونية
رام الل���ه - "األيام": بحث وزير الحكم المحلي، حس���ين 
األع���رج، مع اتح���اد جمعيات اإلس���كان التعاونية، آليات 
العمل على مأسسة اإلسكانات التعاونية، وذلك لتنظيم 

هذا القطاع، بالشراكة مع جميع الجهات ذات العالقة.
وأك���د األعرج خالل لقائه، بمقر الوزارة في البيرة، أمس، 
رئيس االتحاد عز الدين أبو طه، وأعضاء االتحاد، ورؤس���اء 
جمعيات إس���كان، أهمية قطاع اإلس���كان في خلق وقائع 
على األرض لتثبي���ت المواطنين وتعزي���ز صمودهم من 
خالل توفير الس���كن المناس���ب لهم، ضمن بيئة صالحة 
تتمتع ببني���ة تحتية جي���دة، وبخدمات أساس���ية ذات 

مستوى جيد.
وأش���ار إلى ض���رورة العمل عل���ى إعداد دراس���ة فنية 
وقانونية بخص���وص قطاع اإلس���كانات لتنظيمه، معربًا 
عن اس���تعداد الوزارة للتعاون الكامل بهذا الخصوص من 

خالل طواقمها الفنية المختصة.
من جهته، اس���تعرض أبو طه طبيعة أش���كال الشراكة 
والتع���اون مع الوزارات ذات االختص���اص وأهمها وزارات 

الحكم المحلي، واألشغال العامة واإلسكان، والعمل.
ولف���ت إل���ى أن االتحاد يس���تهدف دع���م الجمعيات 
التعاونية لإلس���كان للفئات ذات الدخ���ل المحدود، التي 
ليس له���ا دخل منتظ���م، م���ع االهتمام بتعزي���ز فكرة 

نماذج الصم���ود والتحدي خاصة في المناطق المس���ماة 
"ج"، وتطرق للمش���اكل والعقبات التي تضعها الهيئات 
المحلية أم���ام عمل الجمعي���ات التعاوني���ة، خاصة في 

المناطق المصنفة )أ، ب(.
والتقى األع���رج رئيس اتح���اد المطوري���ن العقاريين 
المهندس ن���زار الريماوي، وأعضاء االتح���اد، واطلع على 
عها االتحاد 

ّ
طبيعة اتفاقي���ات التفاهم والتوأمة التي وق

مع عدد من االتحادات الشريكة في عدد من الدول العربية، 
وذلك لفتح آفاق االستثمار العقاري في فلسطين.

وأكد األعرج أهمية قطاع اإلسكان الذي يشكل الرافعة 
الرئيس���ة لالقتصاد الفلس���طيني وما يوفره هذا القطاع 
من اس���تثمارات ضخمة تسهم في تشغيل آالف العمال 
والمهندس���ين، واس���تغالل المواد والس���لع الالزمة في 
عملية البناء والتش���طيب، إضافة إلى عالقته مع العديد 

من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية.
وأش���ار إلى اس���تعداد الوزارة للتعاون م���ع االتحاد في 
سبيل متابعة كافة القضايا التي تتعلق بالحكم المحلي.
ب���دوره، اس���تعرض الريم���اوي ع���ددًا م���ن المعيقات 
والعقب���ات التي تواجه اتحاد المطوري���ن، خاصة طبيعة 
العالقة مع بعض الهيئات المحلي���ة وإجراءاتها، إضافة 

إلى األنظمة والقوانين الخاصة بالبناء والترخيص.

نقابة "القدس المفتوحة" تعقد 
ملتقى العاملين الخامس في أريحا

رام الل���ه - "األي���ام": عق���دت نقابة 
المفتوحة،  القدس  بجامعة  العاملين 
أم���س، ملتق���ى العاملي���ن الخامس، 
وذلك في مق���ر فندق الواحة بمدينة 

أريحا تحت رعاية شركة جوال.
وقال د. يونس عمرو رئيس الجامعة 
في افتت���اح الملتق���ى، إن اإلنجازات 
الق���دس  لجامع���ة  س���جلت  الت���ي 
المفتوحة هي بجه���د كل من يعمل 
ف���ي ه���ذه الجامعة بدءًا م���ن رئيس 
مجل���س أمنائها المهن���دس عدنان 
س���مارة، وأعضاء المجلس، مرورًا بكل 
العاملي���ن فيها وكل طال���ب من من 

طلبتها.
وتاب���ع: "إن القدس المفتوحة دأبت 
في كل ع���ام على أن تجري هذا اللقاء 
بين أفراد أسرتها، وهي أسرة تحتفظ 
بتاري���خ طويل من التج���ارب والعمل 

والنجاحات.
وأش���ار د. عم���رو إل���ى أن الجامعة 
التش���اركية بين  بالعالق���ة  نجح���ت 
عامليه���ا وطلبته���ا وقيادتها، فهم 
جميعًا يش���اركون في القرار، ومجلس 
األمن���اء يطل���ع عل���ى س���ير عمله���ا 

باستمرار وبشكل متواصل.
من جانب���ه، قال د. عب���د الفتاح أبو 
شكر، عضو مجلس أمناء الجامعة، في 
كلمته نيابة عن المجلس، إن مصلحة 
العاملين هي أساس في عمل مجلس 
األمناء، ويجري مراعاتها على الدوام، 
الجامعة  ونح���ن نس���عى لديموم���ة 

وتطورها.
إلى ذل���ك، ق���ال أ. محم���د البدري، 
االس���تراتيجية  الحس���ابات  مدي���ر 
لش���ركة ج���وال، ف���ي كلم���ة راع���ي 
الحفل، إن الش���ركة سعيدة بوجودها 
ف���ي الملتق���ى الخام���س للعاملي���ن 
ف���ي الجامع���ة، خصوص���ًا ف���ي هذه 
األي���ام الوطنية التي تش���هد جهود 
المصالحة، التي اس���تطاعت الجامعة 

المتحدثون في الملتقى.

أن تجس���دها على أكمل وجه وخرجت 
األجيال التي تخدم مجتمعنا.

وتاب���ع "إن العالقة االس���تراتيجية 
التي تربط )جوال( بالقدس المفتوحة 
الحاض���ر  نك���ون  أن  علين���ا  توج���ب 
والحاض���ن  له���ذه الجامع���ة ونكون 
اليد التي تمتد لهذا الصرح العريق، 
كما نؤك���د أن العالق���ة الطيبة التي 
تجمع بين نقابتكم وإدارة جامعتكم 
أثمرت بالكام���ل لمصلحة الموظفين 
وأس���همت في االنطالق نحو تحقيق 

أهداف الجامعة".
وقال محمود س���حويل، ف���ي كلمة 
الداع���م الرئي���س للملتقى )ش���ركة 
للتأمي���ن(،  المتح���دة  العالمي���ة 
إن الش���ركة تعت���ز بعالقته���ا م���ع 
القدس المفتوحة، فهي المؤسس���ة 

األكاديمي���ة الرائ���دة على مس���توى 
الوطن.

من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين 
الدراويش، إن  الق���ادر  بالجامعة عبد 
النقاب���ة س���تواصل عمله���ا من أجل 
تحقيق مطالب العاملين بالتعاون مع 
رئاس���ة الجامعة، مش���يرًا إلى أن هذا 
الملتق���ى يقام للع���ام الخامس على 
التوالي بهدف إتاح���ة الفرصة أمام 

العاملين للتعارف والترفيه.
وأوض���ح ن���زار بالي مدي���ر منطقة 
الفلسطيني  للبنك اإلسالمي  الجنوب 
البنك س���عيد بمش���اركة ملتقى  أن 
العاملين وس���عيد كذلك بمساهمته 
ومش���اركته في ه���ذا اللق���اء، وهذا 
يش���هد على العالق���ة الوطيدة التي 

تجمع بين الجامعة والبنك.

"بيرزيت" وصندوق التنمية 
عان مذكرة تعاون

ّ
الفلسطيني ُيوق

ع رئيس جامعة بيرزيت عبد اللطيف أبو حجلة، أمس، 
ّ
رام الله - "وفا": وق

اتفاقية تفاهم مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الفلس���طيني، 
سمير حليلة.

وق���ال أبو حجل���ة، خ���الل االجتماع، ال���ذي حضره عدد من األس���اتذة 
واإلداريين في الجامعة، وعدد من المسؤولين في الصندوق: "إن الشراكة 

مع صندوق التنمية جزء من شراكتنا مع المؤسسات الفلسطينية".
وبّين أن ملتق���ى األعمال والريادة المنفذ من التعليم المس���تمر في 
الجامعة، يقدم تدريبًا في مجال التس���ويق والريادة، الذي من شأنه أن 
يؤهل الخريجين لس���وق العمل بالش���راكة مع المؤسسات التي تؤهل 

الخريجين إلنشاء مشاريعهم الخاصة.
وأضاف: خالل إطالق المش���روع، قمنا بتدريب الطالب من خالل برنامج 
مساري، التحق به 3 آالف طالب بأحد محطات برنامج مساري، والمواطنة 

الصالحة.
من جهته، قال حليلة: إن االتفاق يعني أن الجامعة قادرة على تزويد 
ومتابعة أصحاب المش���اريع، ما س���يعزز نجاح الصندوق ويقلل نس���بة 
الخسائر، مشيرًا إلى أن الصندوق يمنح قروضًا منذ 40 عامًا، ولكن تبقى 
العقبات التي تواجه عملنا في وجود حاالت من الفش���ل في المش���اريع 

بسبب نقص القدرات الفنية.
وأوضح أن الصندوق يعمل في مختلف محافظات الوطن وضمن برنامج 
إقراض عام في الضفة، مش���يرًا إلى أنه لم يس���جل خ���الل العام 2017 
خس���ائر في الصندوق، وأعرب عن أمله بأن تتحول مذكرة التفاهم إلى 

اتفاقية تعاون بين الجامعة والصندوق.

بلدية دورا : مشروع تحسين 
ضخ المياه في طريقه للتنفيذ

الخليل - "األيام": سلمت بلدية دورا موقع مشروع خزان مياه بقيمة 4.2 

مليون دوالر أميركي، وبسعة 2000متر مكعب.

كما سيش���مل المشروع، بحس���ب بيان صدر عن البلدية، امس، إنشاء 

خطوط نقل رئيس���ية بطول 1.5 كيلو متر وخطوط توزيع بطول 4.4 كيلو 

متر في منطقة النبي نوح.

وأكد رئيس البلدية الدكتور نعمان عمرو ان هذا المش���روع س���يعمل 

على تحس���ين ضخ المي���اه في المدين���ة، ورفع مس���توى توزيع المياه 

ووصولها بشكل انسيابي وضغط مناسب.

البيرة: لقاء يبحث تطوير محطة التنقية
البيرة - "األيام": بحث رئيس بلدية البيرة، عزام إس���ماعيل قرعان، مع 

وفد من بنك اإلنم���اء األلماني )KFW(، خالل لق���اء بمقر البلدية، أمس، 

خطط تطوير محطة التنقية.

وض���م الوف���د المدير اإلقليم���ي للبنك في الش���رق األوس���ط، ومدير 

مكتب البن���ك في البيرة جوناس بليوم، والمستش���ار الفني برند وزبخ، 

ونائ���ب المدير وضاح حمد الله، وكان في اس���تقباله إضافة إلى رئيس 

البلدية، عضو المجلس البلدي منيف طريش، والمهندس موسى جويد، 

والمهندسة لمياء حمايل، ومدير البلدية زياد الطويل.

وأش���ارت بلدية البيرة إلى أن اللقاء يأتي ضمن رؤية المجلس البلدي، 

المتمثلة باالستفادة من كافة الموارد الموجودة في البيرة، واستثمارها 

لتعود بأفضل خدمات للمواطنين وسكان المدينة.

وفد محافظة جنين يختتم زيارة عمل 
لمقاطعة اللوار أتلنتيك الفرنسية

جنين-"األيام": اختتم وفد من محافظة جنين برئاس���ة المحافظ اللواء 

إبراهي���م رمضان، أمس، زيارة عم���ل بها إلى مقاطعة الل���وار أتلنتيك 

الفرنسية، استمرت عشرة أيام تم خاللها التوقيع على تجديد التعاون 

مع بلدية مرج بن عامر في عدة مجاالت اجتماعية وتنموية.

وض���م الوفد إلى جان���ب المحافظ، مدير الدفاع المدن���ي، العقيد عبد 

اللطيف أبو عمشة، ورئيس بلدية مرج بن عامر، أحمد زكارنة، ومهندس 

البلدية عمر أبو الرب، ومس���ؤولة التأهيل لذوي اإلعاقة في قرى مرج بن 

عامر، ابتهاج أبو عيسى.

وأش���ار رمضان إل���ى أن التعاون م���ع بلدية مرج بن عامر المش���تركة 

والمقاطعة الفرنس���ية بدأ عام 2014 في مجال الدف���اع المدني وتبادل 

الخبرات وتطوير قطاعات الثقافة والشباب والمرأة.

وذكر، أنه ت���م االتفاق على زيارة وفد م���ن المقاطعة لمحافظة جنين 

للتضامن مع الش���عب الفلسطيني وفي التاس���ع والعشرين من الشهر 

القادم، حيث سيضم الوفد شخصيات سياسية ومحلية ورؤساء بلديات 

فرنسية لتكون بداية طيبة تش���جع المكونات السياسية واالجتماعية 

في فرنسا على زيارة فلسطين لعدة أيام.

وجدد رمضان، ش���كره لفرنسا وشعبها على وقوفها إلى جانب الشعب 

الفلس���طيني، معتبرا أن فرنسا محرك أساسي على المستوى السياسي 

في االتحاد األوروبي.


