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جامعة النجاح الوطنية

دائرة اللوازم والمشتريات

اعالن اعادة طرح عطاء 
تدعو جامعة النجاح الوطنية الشركات المتخصصة والراغبة بالمشاركة في العطاء المذكور بالجدول:

موضوع العطاءرقم العطاء#
ثمن نسخة 

العطاء
موعد الطرح

الموعد النهائي
لتقديم عروض األسعار

الساعةالتاريخ

1RFQ- 11333

 تمويل / منحة / من البنك    
االسالمي للتنمية / صندوق النقد  

العربي /    توريد وتركيب بنية 
تحتية واجهزة لالمن والسالمة 

العامة في معهد النجاح للطفولة 
تتضمن البنود التالية : 

CCTV System   / Fiber / Power 
cables / Telephone cables / 

Access Door.
وحسب المواصفات بنسخة العطاء .

13PM 13:00/ 302017/11 / 10 /1002017 شيكل

وحسب الشروط التالية:
ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر.. 1
يعاد العطاء مصحوبًا بتأمين كفالة دخول عطاء  شيك مصدق او كفالة بنكية تعادل )500 دوالر امريكي ( .. 2
تكاليف االعالن على من يرسو عليه العطاء .. 3
ثمن نسخة العطاء غير مستردة . . 4
فاتورة صفرية .. 5

على الراغبين باالش���تراك في العطاء المذكور مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات / قسم العطاءات مكتب رقم 1120/ في مبنى اإلدارة العامة 
الحرم القديم – نابلس، للحصول على نسخة من وثائق العطاء بعد دفع الرسوم المذكورة اعاله .

لالستفسار يرجى االتصال على: 

دائرة اللوازم والمشتريات – هاتف 2345113-09-970 + - فاكس: 2345982-9-970 +  البريد االلكتروني: 

 procurement@najah.edu
www.najah.edu  :لمتابعة العطاءات يرجى زيارة الموقع االلكتروني لجامعة النجاح الوطنية

إعالن طرح عطاء تزويد وتشغيل ودعم تراخيص اوراكل
تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء تزويد وتشغيل

 ودعم تراخيص اوراكل
رقم (28/2017).

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة دائرة 
نابلس  بلدية  مجمع   – العامة  االدارة   – الشمال  كهرباء  توزيع  شركة  في  العطاءات 

التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .
تعاد نسخة العطاء إلى دائرة العطاءات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك مصدق أو 
كفالة بنكية ( بقيمة )3,500( دوالر امريكي ، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرا من 
يوم الخميس الموافق9/11/2017  ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي 

على التامين المطلوب .
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	 
ثمن نسخة العطاء ) 200 ( شيكل غير مستردة .	 
تقدم عروض األسعار بعملة الدوالر االمريكي فقط وبعكس 	 

ذلك فسيتم رفض العرض .
يتم تسليم نسخ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارا من صباح 	 

يوم الثالثاء 31/10/2017 
االدارة العامة

دولة فلسطين

هيئة االذاعة والتلفزيون

دائرة المشتريات

لجنة العطاءات المحلية 

دعوة لتقديم عطاءات

المناقصة العامة رقم:  )2017/3( 

موض���وع المناقصة: )عطاء توفير غرف فندقية ووجب���ات طعام لالحتفال باعياد 
الميالد 2018/2017 في بيت لحم ( 

الجهة المشترية:  )هيئة االذاعة والتلفزيون(
أصحاب  المناقصين  والتلفزيون  االذاعة  هيئة  في  المشتريات  دائرة  تدعو   .1
اإلختصاص والمسجلين رسميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف 

المختوم. 
بما فيها ضريبة  الضرائب  أنواع  لكافة  )الشيكل( شاملة  بــــ  األسعار  تقدم   .2

القيمة المضافة.
يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو   .3
الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لهيئة االذاعة 
االذاعة  هيئة  المشتريات/  دائرة  من خالل  أو   )www.pbc.ps( والتلفزيون  
والتلفزيون خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 3:00 

بعد الظهر.
يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في دائرة المشتريات في   .4
موعد أقصاه الساعة )12:00( من يوم )االثنين( الموافق )2017/11/13( ويتم 
رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات 
في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة 

البث المباشر على الموقع اإللكتروني لدائرة المشتريات.
على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شيك   .5 
بنكي مصدق بقيمة ) 2250شيكل ( على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 

.)2018/3/13(
أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.  .6

تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق  المناقصة.  .7
رئيس لجنة العطاءات المحلية

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 30/ 2017

الخاصة:- طباعة نموذج الفاتورة الشهرية  
تعلن ش���ركة توزيع الكهرباء محافظات غ���زة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و 

المواعيد التالية:-

  - س���يكون آخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 11 من صباح يوم األربعاء الموافق 

2017/11/08 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 جم���ال عبد الناص���ر » الثالثيني » اعتب���ارًا من يوم الثالث���اء الم�واف�ق 

2017/10/31  علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 100 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .

- 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 

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .	 

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

إعالن
تعل���ن ش���ركة كهرباء محافظة الق���دس المس���اهمة المحدودة إلى 
جمهور المشتركين عن التوقف عن عمليات الشحن وقبض الفواتير 
في مكاتب الش���ركة وجميع مراكز البيع الداخلي���ة والخارجية وذلك 
بس���بب قيام الش���ركة بتحديث أنظمتها المالية اعتبارًا من الساعة 
التاسعة مساء يوم الثالثاء 2017/10/31 وحتى الساعة السادسة من 

صباح يوم األربعاء الموافق 2017/11/1.
تعتذر الش���ركة للمش���تركين الكرام عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا 

اإلجراء.
مع االحترام

اإلدارة

دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
  دائرة العطاءات والعقود

مزاودة بالظرف المختوم 

MOH/MOF/2017/715  رقم

بيع جالونات فارغة خاصة باقسام الكلى

الموجودة في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية  

خاصة  فارغة  جالونات  لبيع  مزاودة  طــرح  عن  التوريدات  وحدة   / الصحة  وزارة  تعلن 
الصحة  لوزارة  التابعة  الحكومية  المستشفيات  في  الموجودة  الكلى  باقسام 
المزاودة.  ووثائق  كراسة  في  الموضحة  والمواصفات  للشــروط  تبعًا   ، الفلسطينية 
فعلى الشركات او االشخاص ذات االختصاص وترغب في المشاركة في هذه المزاودة 
أو  رقم  2380060 09   هاتف  نابلس  الصحة,  وزارة  في  التوريدات  وحدة  مراجعة 
الدوام  أوقات  خالل   وذلك 

َ
سابقا المحافظة  مبنى  رقم  092377065  مقابل  فاكس 

الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق المزاودة مقابل دفع مبلغ 
عروض  لقبول  موعد  آخر  الصحة،  وزارة  خزينة  الى  تورد  مستردة  غير  شيكل   )50(
األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في مقر وزارة الصحة- نابلس  في 
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم االثنين الموافق 2017/11/13 وتفتح المظاريف 

بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان في مقر وزارة الصحة – نابلس .
وزارة الصحة

مالحـــــظة:-
يجب إرفاق شيك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بمبلغ )2000 شيكل( . 1

من إجمالي قيمة المزاد » كتأمين دخول »  ساري المفعول لمدة ستون يومًا من 
آخر موعد لتقديم العروض .

تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .. 2
لجنة المشتريات غير ملزمة بقبول اعلى األسعار.. 3

جمعية أصدقاء المريض / المستشفى األهلي  - الخليل

طرح عطاء رقم INT- 08-2017 بالظرف المغلق 

)للتوريد السنوي لهدايا قسم الوالدة(
تعل���ن جمعية أصدقاء المريض / المستش���فى األهلي – الخلي���ل عن طرح عطاء رقم 

INT- 08-2017 للتوريد السنوي لهدايا قسم الوالدة .

يمكن الحصول على كراس���ة العطاء للراغبين باالشتراك وذلك مقابل 200 شيكل غير 

مس���تردة  , و تس���تلم الكراس���ات من مكتب أمين الصندوق في المستشفى األهلي 

 خالل س���اعات الدوام الرسمية  من 8 صباحًا حتى الساعة 2 بعد الظهر ابتداًء من يوم 

الثالثاء الموافق 2017/10/31

تقدم العروض بالظرف المغلق ويكتب على الظرف عطاء  ) هدايا لقس���م الوالدة رقم 

) INT- 08-2017

علمًا بأن آخر موعد لتس���ليم العروض هو يوم الخميس الموافق09 /2017/11 الساعة 

الواحدة ظهرًا في صندوق العطاءات / دائرة العالقات العامة - الطابق الثالث .

مالحظات :
الجمعية غير ملزمة بالترسية على أقل األسعار دون إبداء األسباب.. 1

رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء. . 2

إعالن طرح عطاء بالظرف المختوم

للمرة الثانية
تعلن بلدية أريحا عن طرح العطاءات المذكوره  أدناه بالظرف المختوم وهي:- 

اسم العطاءرقم العطاء

قيمة 
كفالة 
دخول 
العطاء

ثمن نسخة 
العطاء

أخر موعد 
لتسليم 
العطاء

ب أ/2017/26

توريد قطع 
لتركيب 
عدادات 

الكتروماجنتيك

1002017/11/7شيكل5 %

فعلى الش���ركات والمحالت المتخصصين و الراغبين بالمش���اركة ف���ي العطاء المبين أعاله 
مراجعة قس���م خدمات الجمهور في مبن���ى بلدية أريحا الجديد للحصول على نس���خة من 

العطاء ضمن الشروط التالية.
1.آخر موعد لبيع نسخ العطاءات االثنين الموافق 2017/11/6 .

2.تودع العروض في صندوق عطاءات البلدية قبل الس���اعة الحادية عشرة والنصف 
ظهرا يوم الثالثاء الموافق2017/11/7 

3. يرفق مع العرض كفالة بنكية او شك بنكي مصدق بالقيمة المبينة أعاله.
5. أجور اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

6. يستبعد أي عرض غير مكتمل الشروط .
7. لالستفسار يرجى االتصال على هاتف البلدية رقم 2322417/8 وحدة المشتريات 

والعطاءات.

 رئيس بلدية أريحا
سالم غروف

إعالن طرح عطاء )2017/1(

توريد مستلزمات إلكترونية
تعلن الجمعية الفلس���طينية للتنمية واالعمار »بادر« وبالتعاون مع مؤسس���ة التعاون وبتمويل 
م���ن الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي من خال إدارة البنك اإلس���امي للتنمية 
وإش���راف مؤسس���ة التعاون ضمن مش���روع تش���جيع اإلبداع ودعم مبادرات ش���بابية لتمكين 
وتش���غيل الش���باب، عن طرح عطاء توريد مس���تلزمات أجهزة إلكترونية، وذلك حسب جداول 
الكميات والمواصفات والش���روط الخاصة والعامة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم للعطاء 

مراعاة الشروط التالية: 
1(  يجب أن تكون األسعار المقدمة بالدوالر األمريكي.

2(  األسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة وعلى الشركة أو المورد تقديم فواتير معفاة ضريبيا.
3(  يجب أن تكون األسعار سارية لمدة ال تقل عن 90 يومًا من آخر يوم لتسليم العطاء.

4(  يمكن الحصول على وثائق وكراس���ة العطاء من مقر الجمعية الفلسطينية للتنمية واالعمار 
بادر الكائ���ن في )غزة_ النصر _خلف عيادة الس���ويدي دوار الحرية _مقابل ديوان قاضي 
القضاة(. مقابل رس���وم غير مس���تردة قدرها 50 $ خمس���ون دوالر أمريكي لنسخة العطاء 
الواحدة، وذل���ك بدءًا من يوم األربعاء الموافق 2017/11/01 خال أوقات العمل الرس���مية 

وحتى يوم األحد الموافق 05\11\2017.
5(  س���يتم عقد االجتماع التمهيدي للرد على استفسارات المش���اركين في العطاء يوم االحد 

الموافق 2017/11/05 الساعة الثانية عشرة ظهرًا في مقر مؤسسة التعاون بغزة.
6(  يج���ب إرفاق تأمين ابتدائي لدخول العط���اء بقيمة 5 % من قيمة العطاء بكفالة بنكية من 
أحد البنوك المعتمدة لدى س���لطة النقد الفلس���طينية وساريًا لمدة 90 يومًا من آخر موعد 
الستام العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية أو الشيكات البنكية.

7(  ترفق مع العطاء صورة من البطاقة الضريبية وصورة من ش���هادات التس���جيل ونسخة عن 
آخر خلو طرف ضريبي.

8(  الجمعية الفلسطينية للتنمية واالعمار “بادر” غير ملزمة بقبول أقل األسعار، كما يحق لها 
قبول أو رفض أي عطاء أو الغاءه أو إلغاء العطاء كامًا  أو تجزئته دون تحمل أية مس���ؤولية 

أو إبداء األسباب.
9(  يتم إيداع العطاءات في المكان المخصص لها حس���ب العنوان المذكور أعاه في مظاريف 
مختومة بختم الش���ركة/المورد، وس���يتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المتقدمين 

للعطاء في يوم تسليم العطاءات وذلك في نفس المكان.
10(  رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

11(  آخر موعد لتس���ليم العطاء هو يوم الثاثاء الموافق 2017/11/07  الس���اعة الثانية عش���ر 
ظهرًا في مقر - الجمعية الفلسطينية للتنمية واالعمار - بادر في غزة، ولن تقبل أي عطاءات 

بعد هذا الموعد.
لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع السيد: تامر المدهون علي االرقام التالية:	 

هاتف رقم : 082866355 نقال رقم:0599992288 - الجمعية الفلسطينية للتنمية واالعمار - بادر

الجمعية الفلسطينية للتنمية واالعمار »بادر«

 إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي م���ن الثامنة صباحًا وحتى 

الرابعة عصرًا يوم األربع���اء الموافق 2017/11/1 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام 

الله والبيرة:

جزء من بيت عور التحتا ويشمل شارع بيت سيرا، كازية الخواجا سابقًا، 
المدرسة الصناعية والمجاورين كامل قرية بيت سيرا.

تعتذر الش���ركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعم���ال التحويالت والصيانة على 

شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي بيت دقو

يعلن مجلس  قروي بيت دقو بتمويل ذاتي، عن طرح عطاء اعادة تاهيل وتعبيد طرق 
المرفقة  والشروط  الكميات  وجداول  والمواصفات  للمخططات  وفقًا  وذلك   , داخلية 
العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط 

التالية: 

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل لدى إتحاد المقاولين ومصنفًالدى لجنة . 1
التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف رابعة.

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

يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة ــــــ4000 شيكل . 3
أو اقرار  120يوم  المفعول لمدة ال تقل عن  ـــ وذلك بكفالة بنكية سارية 

الضمان.

األسعارشاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.. 4

العطاء يستطيع الحصول على نسخة . 5 التقدم لهذا  كل مقاول يرغب في 
 400( ـ من العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 

شيكل(ـ

12 ظهرا من يوم الخميس الموافق . 6 أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 
أي  يقبل  لن  أنه  العلم  دقومع  بيت  قروي  مجلس  مقر  في   2017-11-30

عطاءات بعد هذا الموعد.

االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االحد الموافق 05-11-2017الساعه . 7
العاشرة صباحا.

.فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 30-11-2017 الساعة 12:00 ظهرا . 8
في مقر المجلس.

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9

المحلية وذلك خالل ساعات . 10 الهيئة  مراجعة  المعلومات يرجى  لمزيد من 
الدوام الرسمي او االتصال على االرقام التالية:

المجلس القروي 02-2472655

رئيس مجلس بيت دقو
أ.أحمد مرار

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية قلقيلية

إعالن إجراء مزايدة

بالظرف المختوم )للمرة الثالثة(

لبيع قطع أراضي للبلدية ضمن المخطط البلدي
يرغب مجلس بلدية قلقيلية بإج���راء مزايدة بالظرف المختوم "للمرة الثالثة" لبيع عدة قطع 
ألراضي مملوكة لبلدية قلقيلية تقع على ش���ارع نابل���س )مرج الزيتونات حوض رقم 7571 
وقطعة رقم 57(، فعلى الش���ركات والهيئات واألشخاص المعنيين بالتقدم للمزاودة مراعاة 

الشروط التالية:
1. يمك���ن للمعنيي���ن بالتقدم للمزاودة الحص���ول على المعلومات واالطالع على الش���روط 
الخاصة من وحدة المش���تريات والعطاءات ف���ي بلدية قلقيلية ولالتصال على هاتف 218 � 
2940014 � 09 / 0599711927، وذلك ابتداء من تاريخ 2017/10/31 ولغاية 2017/11/2م 

وخالل ساعات الدوام الرسمي.
2. يدفع المش���ترك في المزايدة 20000 )عشرون الف شيقل( من قيمة االلتزام على شكل 
ش���يك بنكي مصدق أو كفالة بنكية مس���تحقة من تاريخ اجراء المزايدة ولمدة 90 يوم من 

تاريخ فتح المزاد، وال تسترد إذا رست عليه المزايدة ورفضها.
3. س���يتم فتح مظاريف المزايدة ف���ي قاعة البلدية يوم الخمي���س الموافق 2017/11/2م 

الساعة الحادية عشر صباحًا بحضور من يرغب من المتقدمين.
4. يعتب���ر هذا اإلعالن ج���زءًا من وثائق المزاودة، وتكاليفه على م���ن يفوز بالمزاودة على أن 

تدفع قبل توقيع االتفاقية.
5. يح���ق للبلدية إلغاء المزاودة دون إبداء األس���باب، وللبلدية الحق في إلغاء الترس���ية إذا 
ل���م تصل قيمة المزاودة الح���د األدنى المطلوب وال يتم اعتماد الترس���يات إاّل بعد موافقة 

المجلس البلدي.
باحترام

رئيس بلدية قلقيلية
د. "محمد هاشم" المصري

"الصحة" تبحث التعاون الطبي مع رومانيا
رام الل���ه - "األي���ام" بحث وزير الصحة د. جواد ع���واد، بمكتبه في 
رام الله، امس، مع الممثل الروماني الجديد لدى فلس���طين كاتالين 
تريليا سبل تعزيز التعاون الطبي المشترك بين رومانيا وفلسطين.
وأطلع ع���واد تريليا على آخر التحضيرات الفلس���طينية لعقد 

المؤتمر الطبي الفلسطيني الروماني األوروبي الثاني.
وأشاد الوزير عواد بالعالقات الفلسطينية الرومانية في شتى 

المجاالت، خصوصًا في المجال الصحي.
من جهته، قال تريليا إن المؤتمر الطبي الفلسطيني الروماني 
األوروبي الثاني والذي س���يعقد في التاسع والعاشر من الشهر 
المقبل س���يكون نقطة مهمة في اس���تكمال وتعزيز وتوس���يع 

العالقات الرومانية الفلسطينية خاصة في المجال الصحي.
وأضاف: س���أضع الملف الصحي في رأس سلم األولويات خالل 
عملي كس���فير لرومانيا في فلس���طين، مش���يرا إلى أن الحكومة 
الرومانية ستقدم الدعم الالزم لوزارة الصحة في مجال األجهزة 
وتدري���ب الك���وادر. وحض���ر االجتماع وكي���ل الوزارة د. أس���عد 
الرمالوي، ومدير ع���ام العمل التطوعي د. عم���ر العالول، ومدير 

وحدة التعاون الدولي ماريا األقرع.

يشار إلى أن وزارة الصحة تستكمل تحضيراتها لعقد المؤتمر الطبي 
الفلسطيني الروماني األوروبي الثاني، والذي سيعقد في مدينة البيرة. 
وقالت الوزارة في بيان صحافي، امس، إن المؤتمر س���يكون تحت رعاية 
الرئي���س محمود عباس وبإش���راف وزارة الصحة بالش���راكة مع االتحاد 

العام لألطباء والصيادلة الفلسطينيين في رومانيا.
وأش���ارت إلى أن افتتاح المؤتمر س���يكون في قاعات جميعة 
الهالل األحمر الفلس���طيني بمدينة البيرة، وذلك تحت ش���عار 

)شراكة - تواصل - تقدم علمي(.
يش���ار إلى أن المؤتمر الطبي األوروبي الفلس���طيني الروماني 
األول عق���د في العاصمة الرومانية بوخارس���ت في التاس���ع من 

نيسان العام 2014.
وأضاف���ت أن البرنامج العلم���ي للمؤتمر سيش���مل حوالي 40 
محاضرة طبية، يش���ارك فيها نخبة من األطباء الفلس���طينيين 
والروم���ان ف���ي مختل���ف التخصص���ات الطبي���ة والجدي���د في 
تش���خيص ومعالجة العديد من األم���راض، إضافة إلى مجموعة 
من المحاضرات من قبل خبراء فلسطينيين في مجاالت التعريف 

بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة.

مشاركون في اللقاء.

"القدس المفتوحة" توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ 
برنامج خاص في الموارد البشرية لطلبتها

رام الل���ه - "األي���ام": وقعت جامعة الق���دس المفتوحة 
 Father Consulting( وش���ركة "فاذر" لخدمات األعم���ال
 Chief People( امس، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج ،)Ltd
Officer(، الذي يستهدف طلبة السنتين الثالثة والرابعة 
من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، المهتمين بمجال 

الموارد البشرية، لتطويرهم في هذا المجال.
���ع االتفاقية عن "القدس المفتوحة" مس���اعد رئيس 

ّ
وق

الجامعة لش���ؤون الطلبة عميد ش���ؤون الطلب���ة د. محمد 
شاهين، وعن الشركة رئيسها التنفيذي حسن القاسم.

حضر التوقيع من الجامع���ة عميد كلية العلوم اإلدارية 
واالقتصادية د. يوس���ف أبو فارة، ومس���اعد عميد شؤون 
الطلبة إياد اشتية، ومديرة دائرة العالقات العامة سالفة 
م. ومن الش���ركة مشرف المش���روع طارق التميمي، 

ّ
مس���ل

ومنسقة المشروع بيروت مصلح.
وأوض���ح ش���اهين في كلمت���ه أن "الق���دس المفتوحة" 
تس���عى إلى توس���يع عالقاتها مع المؤسسات المختلفة، 
ا أن 

ً
 للطلبة والمجتمع على حّد س���واء، مبين

ً
وذلك خدم���ة

الجامع���ة تحرص عل���ى توقيع اتفاقي���ات قابلة للتطبيق 
وذات أهداف واضحة. 

من جهت���ه، بين القاس���م أن تش���عب ف���روع الجامعة 
ا اس���تراتيجًيا لكثي���ر من 

ً
وانتش���ارها يجعله���ا ش���ريك

الشركات والمؤسس���ات، مؤكدًا أن الشركة ستسعى إلى 
توس���يع خدماتها ومشروعاتها المش���تركة مع الجامعة 
لتص���ل إلى كل الفروع، م���ا يؤّمن أكبر اس���تفادة ممكنة 

للطلبة.
���ا أنها تختص 

ً
وقّدم القاس���م نبذة عن الش���ركة، مبين

بتقديم الحلول والمش���ورة والخبرة في القضايا الحديثة 
المتعلقة باإلدارة والموارد البش���رية، موضحًا أن الشركة 
ه���ي األولى م���ن نوعها على مس���توى الوط���ن من حيث 

طبيعتها.
وأشار أبو فارة إلى أهمية تشكيل لجنة من عمادة شؤون 
الطلب���ة، وكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، والش���ركة، 
لمتابعة تنفيذ بنود االتفاقية، وللتغلب على الفجوة بين 

ما يدرسه الطلبة وما هو مطلوب في سوق العمل.

صندوق البلديات يوقع اتفاقيات لمساعدة
البلديات في تطوير خططها اإلستراتيجية 
البي���رة - "األيام": وق���ع مدير عام صندوق تطوير واق���راض البلديات الدكتور توفيق 
البدي���ري وبحضور مدير عام التخطيط والتنظي���م العمراني د. عزام الحجوج، امس، في 
مق���ر الصندوق في مدينة البيرة عقودًا مع عدد من المكاتب والش���ركات الهندس���ية 
واالستش���ارية المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 800 الف يورو لصالح عدد 

من البلديات، والبالغ عددها 66 بلدية في الضفة الغربية و25 بلدية في قطاع غزة.
وتقدم هذه الشركات بموجب هذه العقود رزمة من خدمات الدعم الفني لمساعدة البلديات 
في إعداد خططها االس���تراتجية التنموية لالع���وام )2018-2021(، وذلك بناء على المنهجية 
المعدلة للتخطيط االس���تراتيجي والتي تم إقرارها من قبل وزارة الحكم المحلي ضمن برنامج 

تطوير البلديات المرحلة الثانية الممول من عدد من الشركاء المانحين والحكومة.
واش���ار البديري إلى أن توقيع هذه االتفاقيات يهدف إلى تطوير خطط إستراتيجية 
للهيئات المحلية تمتد إلى 4 س���نوات تقوم خاللها الش���ركات االستشارية بمساعدة 
الهيئ���ات المحلية ف���ي تطوير أطر التنمية اإلس���تراتيجية المحلي���ة وإعداد خططها 
اإلس���تراتيجية، والتي س���تتضمن تنفيذ مش���اريع بنى تحتية، وبناء ق���درات وأخرى 
تصنف كمش���اريع ريادية وابداعية لبعض البلديات، وه���ي التي تتميز بقلة التكلفة 

وزيادة فاعلية الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد البديري على أهمية التخطيط التنموي االستراتيجي وأثره في المساعدة في عملية 
التخطيط المحلي والنهوض بقطاعات البلدة المختلفة وتنميتها وتطوير البلدة بشكل عام.
وأوض���ح البديري رؤية صن���دوق تطوير واقراض البلديات بالتع���اون مع وزارة الحكم 

المحلي للمرحلة القادمة ودعمها للهيئات المحلية لتطوير أدائها.

لقاءان بمدرستي ذكور رام الله الثانوية 
والفرندز لمناقشة سبل إنجاح مشروع التعداد

لبحث آلي���ات التعاون المش���تركة خالل 
مرحلة العد الفعلي للسكان.

وض����م الفري����ق س����مر االع����رج مدير 
التع����داد في محافظ����ة رام الله والبيرة، 
وأشرف سمارة مس����اعد مدير التعداد، 
وحاتم ابو زيد المنسق االعالمي لمكتب 

تعداد المحافظة.
وأبدى مدي���ر مدرس���ة رام الله محمد 
المط���ور ونائ���ب مدير مدرس���ة الفرندز 
جيريس ابو العظام، جاهزية المدرستين 
التام���ة للتعام���ل م���ع الفري���ق الوطني 
للتع���داد الع���ام ف���ي كل ما يل���زم بما 
نبذ  القاع���ات وتقديم  توفي���ر  يتضمن 
توعوي���ة للطالب حول مش���روع التعداد، 
كما اكدا على ضرورة تنسيق الجهود في 

سبيل انجاح مشروع التعداد العام.
وتطرق���ت االع���رج، ف���ي اللقاءي���ن الى 
آلية عمل الفرق الميدانية خالل مش���روع 
التعداد الع���ام، كما اك���دت على ضرورة 
التعاون ونش���ر الوعي بأهمية المش���روع 
بين السكان النجاح مشروع التعداد العام.
من جهته، أش���ار أش���رف س���مارة الى 
ضرورة تنس���يق الجهود لعقد مزيد من 
ورش���ات التوعية في إطار انجاح مشروع 

التعداد العام 2017.

رام الل���ه – "األيام": عقد الفريق الوطني للتعداد ف���ي محافظة رام الله والبيرة امس، 
اجتماعين األول مع مدرس���ة ذكور رام الله الثانوية، والثاني مع مدرسة الفرندز للبنين 


