
أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة االربعاء 62017/11/1

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

InvItatIon for BIds 
West Bank & Gaza

Upgrading and Maintenance of Short Term Low Volume (STLV)- Deir El Balah Desalination Plant (600 m3/d)

NCB-ADA 01/2017

The Palestine Water Authority has received financing from the Austria Development Agency toward the cost 
of Upgrading and Maintenance of Short Term Low Volume (STLV)- Deir El Balah Desalination Plant (600 
m3/d) and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract.
 2. The Palestinian Water Authority now invites sealed bids from eligible bidders for the: 
Upgrading and Maintenance of Short Term Low Volume (STLV)- Deir El Balah Desalination Plant (600 

m3/d)
3. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures and is open to all eligible 

bidders who classified grade 2 and 3  in water and electromechanical according to the Palestinian   
4.  Interested eligible bidders may obtain further information from PWA/ PCUGaza, Eng. Marwan Al 

Bardawil, and E-mail: mbardawil@pwa-gpmu.org and inspect the Bidding Documents at the address 
given below, from 08:00 to 15:30 hours – from  Monday to Thursday.

5.  A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested bidders on the 
submission of a written Application to the address below from 08:00 to 15:30 hours – from Monday to 
Thursday and upon payment of a non-refundable fee of Two Hundred US$ ($200) or equivalent amount 
of freely convertible currency.  The method of payment will be Bank Deposit to the PWA other income 
Account No. 2210402, Palestinian Water Authority, Bank of Palestine. The Bidding Documents will 
be sent by airmail for overseas delivery and by courier or through the supplier’s representative for local 
delivery.

6. All bidders are invited to a pre-bid meeting at 10:00 am, Sunday 12 November 2017.
7.  Bids must be delivered to the address below at or before 14:00 local time, Sunday 26 November 2017. 

Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected.  Bids will be opened in the presence 
of the bidders’ representatives who choose to attend in person at the address below at 14:00 local time, 
Sunday 26 November 2017.   

8.  All bids must be accompanied by a Bid Security of euro 5,000.00. The validity of the bid security is 118 
days counted from the date of bid opening.

9. The address referred to above is:
Palestinian Water Authority
Program Coordination Unit
Al Wehda Street- in front of the Ministry of Health,
Shaath Building, 3rd Floor
Gaza City
Tel: + 970 8 2827409
Fax:+ 97082826630

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية الشيوخ

عطاء تأهيل وتعبيد شارع راس العاروض – البرنس

)تمويل ذاتي(
تعلن بلدية الشيوخ عن طرح عطاء مشروع تاهيل وتعبيد شارع راس العاروض-البرنس 

وذل���ك وفقًا للمخططات والمواصف���ات وجداول الكميات والش���روط المرفقة العامة و 

الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 

يجب على المقاول أن يكون مس���جاًل لدى إتح���اد 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

يج���ب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة  5 % من قيمة العطاء . 3

وذلك بكفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما أو ش���يك بنكي 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

األسعار بالشيكل شاملة لجميع الضرائب وخصم المصدر .. 4

لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.. 5

كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من . 6

العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره ثالثمائة شيكل .

اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عشرة من يوم االثنين 2017/11/13 . 7

في مقر بلدية الشيوخ مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

 االجتم���اع التمهيدي وزي���ارة الموقع يوم  االثنين الس���اعه العاش���رة صباحا . 8

.2017/11/06

فتح المظاريف يوم االثنين  2017/11/13 الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا  في . 9

مقر بلدية الشيوخ .

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 10

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة البلدية على تلفون رقم 02-2561002 . 11

, فاكس 2561002-02 وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

رئيس بلدية الشيوخ / د.شريف حاليقة

 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

بلدية كفر الديك

تعل���ن بلدية كفر الدي���ك بتمويل ذاتي، عن طرح عطاء ش���ق طريق هيكلية 

وذل���ك وفقًا للمخطط���ات والمواصفات وجداول الكميات والش���روط المرفقة 

العامة و الخاصة بالمش���روع، فعلى الراغبين ف���ي التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 
يجب على المقاول أن يكون مس���جاًل لدى إتح���اد المقاولين ومصنفًا لدى 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 كفال���ة دخول المناقصة  بقيمة 1000 دوالر  وذلك . 3

بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم أو اقرار الضمان.
األسعار غير شاملة  لجميع الضرائب.. 4
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من . 5

العط���اء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مس���ترد وقدره �200 ش���يقل 
فقط ال غير .

آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم االثنين الموافق . 6
2017/11/12 في مقر بلدية كفر الديك�� مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد 

هذا الموعد.
االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االربعاء الموافق 25017/11/8��الس���اعة . 7

العاشرة صباحا.
فت���ح المظاريف ي���وم االثنين الموافق 2017/11/12 الس���اعة الثانية عش���رة . 8

ظهرا��� في مقر بلدية كفر الديك.
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات الدوام . 10
الرسمي.

رئيس بلدية كفر الديك 

مروان حمد حمد

أطلع نظيريه اليوناني والمصري على المستجدات

المالكي يشارك في اليونان بمؤتمر 
التعددية الثقافية والدينية 

رام الله - "األيام": ش���ارك وزي���ر الخارجية والمغتربين، رياض 
المالكي، في المؤتمر الثاني حول التعددية الثقافية والدينية 
والتعايش الس���لمي في الش���رق األوس���ط، ال���ذي تنظمه وزارة 
الخارجية اليونانية على مدار يومي���ن، في العاصمة اليونانية، 
أثينا، بحضور وزراء وممثلين من عدة دول في المنطقة والعالم، 
إضاف���ة إلى ممثلي المؤسس���ات الدينية م���ن مختلف األديان، 

والطوائف.
وأع���رب المالكي، ف���ي كلمته، عن ما تمثل���ه اليونان من رابط 
"للوحة فسيفس���ائية" تجم���ع به التاريخ والحضارة، والمش���رق 
بالمغرب، والدين والعلمانية، لتكون عامل تقارب، عندما تبعدنا 

المآسي والمعاناة االنسانية.
وتح���دث عن تاريخ التعايش بين مختل���ف الطوائف الدينية 
من مسلمين، ومسحيين، وسامريين، وعن فلسطين بلد الديانات 
الس���ماوية الث���اث، ومهد الحض���ارات، والثقاف���ات، موضحا أن 
االحتال هو عدو التسامح الديني، ويبحث عن االختاف ليعمقه، 
ويعمل على التمييز بين الديانات الفلس���طينية، "إال أن شعبنا 

هو شعب واحد".
وقال: المسيحيون في فلسطين والشرق األوسط ليسوا أقليات 
كما يحلوا للبعض وصفهم، انما جزء أس���اس ومكون رئيس من 
مجتمعاتن���ا المحلي���ة، وش���عوبنا، مؤكدا ض���رورة الحفاظ على 
عقارات وأماك المس���يحيين الفلس���طينيين من قبل الكنيسة 
الوصي���ة عل���ى هذه األم���اك، ومنع تس���ريبها الى مؤسس���ات 

اسرائيلية استيطانية.
وشدد على ضرورة أن ينتهي االحتال على فلسطين، للحفاظ 
على التس���امح والتعايش االس���امي، والمسيحي، والحفاظ على 
األوقاف، والمقدس���ات، باعتبارها ارث���ا وطنيا من خال التعاون، 
والتكام���ل باألدوار يبن الجميع، داعيًا المش���اركين في المؤتمر 
لزيارة فلس���طين لرؤي���ة حقيقة وجه االحت���ال، ولرؤية حقيقة 
التعايش، والتس���امح بين المس���يحي، والمس���لم، والس���امري 

في فلس���طين، وبين الكنائ���س ال�14 المعترف بها رس���ميا في 
فلس���طين، وانصهروا ليشكلوا شعبا فلس���طينيا متميزا بنوعه، 
وبثقافته، وبحضارته، وبتاريخه، بمس���اهمة أعراف، وش���عوب 

حضارات أضافت عليه.
وأكد دعم فلس���طين ومواطنيها فكرة انشاء مرصد التعددية 
الدينية ليس فقط في الش���رق االوسط وانما حيثما لها الحاجة، 
ومنها أوروبا، وأضاف أنه على االستعداد للتعاون مع هذا المركز 

وتقديم يد العون.
وعق���د المالكي لقاء مع نظيره اليونان���ي نيكوالس كوتزياس 
على هامش المؤتمر، وبحث معه الملفات الثنائية بين البلدين، 
وأطلع���ه على آخر التط���ورات، والقضايا السياس���ية التي تهم 
الجانبين، واألوضاع الس���ائدة في فلس���طين، ومنطقة الش���رق 

األوسط، وأجواء المصالحة الفلسطينية الداخلية.
واتفق الجانبان على تحضير وإقرار مسودة إقامة لجنة وزارية 
مشتركة، من أجل توقيعها، والعمل على عقدها قريبًا، كذلك تم 
حل بعض القضايا اإلدارية ألبناء الجالية الفلسطينية المقيمة 
في اليونان، ومس���مى فلس���طين ف���ي كافة الوثائق الرس���مية 

اليونانية.
كما التقى المالكي وزير الخارجية المصرية سامح شكري، على 
هامش المؤتمر، واطلعه على المش���روع اإلس���رائيلي األخير بما 
يسمى )بالقدس الكبرى( حيث يعمل االحتال على مصادرة آالف 
الدونمات وطرد المواطنين المقدسيين من منازلهم وأراضيهم، 
واإلعان عن بناء أكثر من عش���رة آالف وحدة استيطانية جديدة 

في إطار حدود المدينة المقدسة.
وعبر شكري عن قلقه بما يخص موضوع االستيطان واستمرار 
الحكومة اإلس���رائيلية بابت���اع األراضي الفلس���طينية وإقامة 
المس���توطنات عليه���ا، وت���م االتف���اق على متابع���ة مثل هذه 
اللق���اءات الثنائية لما فيه مصلحة العاقات المتميزة بين مصر 

وفلسطين.

"القضاء األعلى" و"سواسية" يبحثان 
تعزيز وصول النساء للخدمات القضائية

رام الله - "األيام": التقى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس 
القضاء األعلى، المستش���ار عماد سليم سعد، في رام الله، أمس، 
مدي���رة برنامج سواس���ية/هيئة األم���م المتحدة للم���رأة، باربرا 
كيارني���را، بهدف التعارف على أعضاء الفريق الجديد المختص 
بقضايا النوع االجتماعي، وتوطي���د أصر التعاون بين الجانبين، 
وبح���ث مخرج���ات الفترة الس���ابقة م���ن المش���روع والخطوات 

التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة.
وحضر اللقاء القاضي مترأس محكمة استئناف رام الله عماد 
مسودة، وقاضي محكمة اس���تئناف رام الله رائد عصفور، ومنار 
الناطور أعض���اء وحدة النوع االجتماعي، وحنان قمر خبيرة قطاع 

وصول النساء للعدالة.
وأكد س���عد رؤي���ة الحكومة الداع���م للمرأة وتمكينه���ا، وجهود 
مجلس القضاء األعلى لتعزيز وصول النساء للخدمات القضائية، من 
خال عم���ل القضاة لتحقيق العدالة، وتعاون اللجنة مع وحدة النوع 
االجتماعي للوصول إلى إعطاء المرأة حقوقها القانونية، والس���عي 
الحثيث إلعداد مسودة مش���روع قانون حماية المرأة، وهذا يتطلب 

التوجيهات المستمرة لدعم جهود كل الشركاء في هذا الميدان.
من جهته���ا، ثّمنت كيارنيرا الجهود الس���ابقة المثمرة التي 
بذل���ت لوصول الم���رأة للعدالة، مؤك���دة أهمي���ة التفاوض مع 
المانحين من طرفهم، بهدف اس���تمرار دعم المشروع للسنوات 
القريبة القادمة، وأهمية العمل الحالي ضمن الفترة االنتقالية 
للمش���روع ودور القضاة الحيوي في اللجنة الفنية المتخصصة 

لصياغة قانون حماية األس���رة م���ن العنف، من أجل التعاون في 
وضع خطط العمل المشتركة للمراحل المقبلة.

بدوره، أش���اد مس���ودة بالجهود المبذولة في البرنامج إلعطاء 
الخب���رة في تعزي���ز خدم���ات الن���وع االجتماعي نح���و القضاء 
المتخصص، والمض���ي بكل عزم وإصرار لوض���ع خطوات عملية 

تخدم المرأة.
أم���ا عصفور فأك���د أهمية قضايا المرأة بالنس���بة للرأي العام 
وقط���اع العدالة بالذات في الس���نوات الماضي���ة، وهذا أدى إلى 
تعديات في نصوص القانون القديمة من قبل الرئيس محمود 
عباس، ليتاءم مع صون حقوق المرأة، مش���يرًا إلى جهود رئيس 
مجلس القضاء األعلى في إعداد مش���روع قان���ون حماية المرأة 

لوضعه حيز التنفيذ.
وتحدثت الناطور عن روح العمل الجماعية مع الش���ركاء، مثل 
وزارة المرأة، والشؤون االجتماعية، ورئاسة الوزراء، الهادفة إلى 
تعزيز النوع االجتماعي في فلس���طين، وتوجهات رئيس مجلس 
القضاء األعلى التطويرية في هذا المجال، من خال إيفاد فريق 
الن���وع االجتماعي بمش���اركة 14 قاضيًا من مختل���ف الدرجات؛ 
لاطاع عل���ى التجربة المغربية بخص���وص الخدمات القضائية 
المتخصصة ف���ي مواجهة العنف ضد النس���اء، وذلك من خال 
زيارة وزارة العدل ووزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية 
االجتماعية في المغرب، للوق���وف على الجهود المغربية ضمن 

النظام القضائي من قوانين وإجراءات وخدمات مساندة.

الجاليات الفلســطينية بأميركا الالتينية تناقش 
التحضيــر لمؤتمر "كوبــالك" الرابع في تشــيلي

رام الله - "األيام": ناقش���ت الفيدراليات والمؤسس���ات 
والجمعي���ات الفلس���طينية ف���ي دول أمري���كا الاتينية 
والكاريب���ي ف���ي اجتماعه���ا التحضيري الموس���ع، األحد 
الماضي، بمقر النادي الفلس���طيني بالعاصمة التشيلية 
سانتياغو، الترتيبات واألسس واآلليات للتحضير للمؤتمر 

الرابع إلتحاد الفيدراليات الفلسطينية )كوباك(.
وش���ارك ف���ي االجتماع، الذي اس���تمر ثاثة اي���ام، ممثلون 
ومندوبون عن أكثر من أربعين فيدرالية ومؤسس���ة ناش���طة 
من ثاث عشرة دولة في القارة الاتينية، وبحضور فلسطيني 
رس���مي ممثا بدائرة شؤون المغتربين يرأس���ه عضو اللجنة 
التنفيذي���ة لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية ورئيس الدائرة 
تيسير خالد، ومحمود الزبن مدير القسم األوروبي في الدائرة.
كما تمت مناقشة السبل واآلليات الكفيلة والسليمة من 
أجل إعادة استنهاض الدور الوطني واالجتماعي والثقافي 
إلتح���اد الفيدراليات الفلس���طينية ) كوب���اك ( كمظلة 
جماهيرية جامعة وموحدة لكل أبناء الجالية الفلسطينية 
العريقة والكبيرة ف���ي القارة الاتينية، وتعزيز حضورها 
وتأثيرها في القارة لصالح قضية الش���عب الفلس���طيني 

وحقوقه الوطنية المشروعة.
وأك���د خالد عل���ى ض���رورة اس���تنهاض وتعزيز حضور 
أبناء الجالية الفلس���طينية العريقة والممتدة في أمريكا 

الاتينية والكاريبي.
ونوهت ناديا غريب رئيس���ة الفيدرالية الفلس���طينية 
في تش���يلي في كلمته���ا بافتتاح االجتم���اع الى ضرورة 
اس���تنهاض عمل الفيدراليات والمؤسسات الفلسطينية 
وتعزي���ز الجه���ود عل���ى اإلرتق���اء بمهامه���ا الوطني���ة 
م���ن اإلمكانيات  واإلجتماعي���ة والثقافية، واإلس���تفادة 
الكبي���رة الت���ي تتمت���ع بها الجالي���ة الفلس���طينية في 
الق���ارة لف���رض حضورها في ال���دول التي تقي���م فيها، 
وإليصال تأثيرها في دعم وإس���ناد مسيرة نضال الشعب 
الفلس���طيني نحو التحرر والحرية والع���ودة وبناء دولتنا 

الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
ودعا موري���س خميس رئيس النادي الفلس���طيني في 
تش���يلي ممثل���ي الفيدراليات والمؤسس���ات الى ضرورة 
العم���ل بروح التكام���ل والتعاون من أج���ل اإلرتقاء بواقع 

الجاليات الفلسطينية في القارة.

انطالق فعاليات برنامج التبادل الشبابي 
الفلسطيني الدنماركي بمركز يافا

نابل���س - "األي���ام": انطلقت ف���ي مركز ياف���ا الثقافي 
فعاليات برنامج ERASMUS+ للتبادل الشبابي بمشاركة 
عشرات الفلس���طينيين والدنماركيين، وذلك تحت شعار: 
"الش���باب في عالم متغي���ر - اآلمال والمخ���اوف واألحام 

والتحديات" والذي سيستمر عشرة أيام.
وُيقام البرنامج ف���ي مركز يافا الثقافي في مخيم باطة 
 UNG"و "ECO PRO"ش���رق نابلس، بالشراكة بين المركز و
AKTION" الدنماركي���ة، وبتمويل من االتح���اد األوروبي 
برنامج "+"ERASMUS، ويش���ارك فيه عشرون شابًا قدموا 
من الدنمارك بصحبة خمسة قادة ومدربين، انضم إليهم 

عشرون شابًا فلسطينيًا من مناطق عدة.

ويتلقى المشاركون، بحسب بيان صدر عن المركز، امس، 
طيلة أيام البرنامج تدريبات تس���تهدف تطوير مهارات 
االتص���ال اإلبداعي���ة الخاصة بهم، إضاف���ة لزيادة الوعي 
باحتياجاتهم على المستوى المحلي والدولي، كما يقدم 
تدريبات حول التصوير وصناعة األفام، ووس���ائط اإلعام 
المتعددة وإدارة الحمات، وذلك عبر مدربين فلسطينيين 

ودنماركيين.
وُيختت���م البرنامج بتنظيم رحلة لزيارة مدينة بيت لحم 
وإنتاج فيلم قصير، إضاف���ة لتنظيم حفل ثقافي ختامي 
للمشاركين، وتس���ليمهم شهادات معتمدة لدى االتحاد 

.)Erasmus+ Youth Pass( األوروبي

بلديــة بيت لحم تبحث مع مســؤول 
سويســري دعم مشاريع في المدينة
بيت لح���م – "األيام": بحث نائب رئيس بلدي���ة بيت لحم حنا حنانيا، 

أمس، في دار البلدية المدير العام لقس���م الش���رق األوس���ط وش���مال 

أفريقيا لدى وزارة الخارجية السويسرية السفير وولف غانغ أماديوس 

برولهارت والوفد المرافق، س���بل التعاون خاصة في المجال السياحي 

وتعزيز العاقات بين البلدية وبلديات سويسرا.

وحضر اللقاء عضو المجلس البلدي لوس���ي ثلجية، ومديرة العاقات 

العامة في البلدية كارمن غطاس، وطاقم العاقات العامة.

وتط���رق حنانيا إلى المش���اريع التي تعمل عليه���ا البلدية، وخاصة 

مشروع تأهيل وإحياء ش���ارع النجمة ضمن المنحة الروسية، مؤكدا أن 

ش���ارع النجمة يعتبر من أهم الش���وارع التاريخية التي يجب التطوير 

عليه���ا، وخاصة أن هذا الش���ارع مدرج عل���ى قائمة الت���راث العالمي 

اليونسكو.

وتحدث أيض���ا عن وضع الس���ياحة في بيت لح���م، واحتفاالت أعياد 

المي���اد المجيدة، داعيا ضيفه للمش���اركة في حفل إضاءة الش���جرة 

في الثاني من ش���هر كانون أول، وتنظيم أمس���ية سويسرية في فترة 

االحتفاالت الميادية المجيدة تش���مل عرض المنتجات التي تشتهر 

بها سويسرا، باإلضافة إلى العروض الفنية.

وم���ن جانبها تحدث���ت ثلجية ع���ن أهمية قطاع الس���ياحة في بيت 

لحم، خاصة أن المدينة وأهلها يعتمدون بش���كل كبير على السياحة، 

معرب���ة عن أهمية الترويج الدائم لبيت لحم إليصال الصورة الصحيحة 

للمجتمع السويسري.

وتحدث���ت غطاس ع���ن التوأمات التي تربط مدين���ة بيت لحم بثاثة 

وثمانين مدينة حول العالم، وركزت أيضا على اهتمام البلدية بالجانب 

الس���ياحي، وخاصة أنه���ا جزء من مجلس الخدمات المش���ترك لتطوير 

السياحة في محافظة بيت لحم والذي يضم 7 بلديات.

"القدس المفتوحة" تشارك في تركيا 
بمؤتمر حول القضية الفلسطينية

رام الل���ه - "األيام": ش���اركت جامعة الق���دس المفتوحة في المؤتمر 

الدول���ي الذي جاء بعنوان "تركيا والقضية الفلس���طينية"، والذي عقد 

مؤخرًا في جامعة نجم الدين أربكان في قونية - تركيا.

مث���ل الجامعة في المؤتمر، بحس���ب بيان صدر عنه���ا، أمس، د. عبد 

الرحمن محمد مغربي، الذي ترأس إحدى جلس���ات المؤتمر وقّدم بحثا 

بعن���وان: "موقف الجه���از اإلداري في متصّرفية الق���دس من الهجرة 

�ب�ي�ل االنقاب على السلطان 
ُ
اليهودية واالس���تيطان في فلس���طين ق

العثمان���ي عب���د الحمي���د الثاني )محمد آص���ف بك( قائ���م مقام يافا 

نموذج���ا"، ود. نعمان عمرو الذي ترأس إحدى جلس���ات المؤتمر وقّدم 
ُ
أ

بحثا بعنوان: "اليهود في مدين���ة الخليل بين العهد العثماني وعهد 

االحتال اإلسرائيلي )دراسة مقارنة(".

لقاء في رام الله حول 
الكشف المبكر لسرطان الثدي

رام الله - "األي����ام": نظمت وزارة التنمي����ة االجتماعية، بالتعاون مع 

مديرية الصحة ف����ي محافظة رام الله والبيرة، أمس، لقاًء توعويًا بمقر 

وزارة التنمية االجتماعية، حول الكشف المبكر لسرطان الثدي.

وشارك في اللقاء موظفات وزارة التنمية االجتماعية، حيث استمعن 

إلى شرح من نسرين البرغوثي من دائرة التثقيف الصحي في مديرية 

الصحة، حول العوامل التي تؤدي إلى زيادة احتمال اإلصابة بس����رطان 

الثدي، والتغييرات الجسدية الواجب الوعي لها.

وأشارت البرغوثي إلى التوصيات الخاصة بالكشف عن سرطان الثدي، 

س����واء عبر الفحص الذاتي أو الس����ريري للثدي والتصوير اإلشعاعي، 

وصححت بع����ض االعتق����ادات والمعلومات الخاطئة المنتش����رة حول 

سرطان الثدي.

وتطرق����ت إلى الس����بل الواجب 

اتباعها للتقليل من خطر اإلصابة 

بالم����رض، كممارس����ة الرياض����ة 

الصحي  الغذاء  وتناول  بانتظام، 

الذي يحتوي على نسب قليلة من 

الدهون، وكذل����ك تناول الفواكه 

والخضراوات.

وف����ي خت����ام اللق����اء، ش����كرت 

رئيس����ة وحدة التوعية واإلرشاد 

أب����و عياش،  الوزارة س����لمى  في 

دائ����رة التثقي����ف الصح����ي في 

على  والحضور  الصح����ة  مديرية 

المشاركة، مش����يرة إلى التعاون 

الجانبين لتنفيذ  والتنسيق بين 

البرامج كمس����ؤولية  مثل ه����ذه 

وطنية.


