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 دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لشراء خدمات غير استشارية بموجب المناقصة العامة رقم

HCYS-GSD/MOFP/2017/19 :رقم المناقصة
موضوع المناقصة: نقل الوفود والفرق الرياضية

الجهة المشترية: المجلس األعلى للشباب والرياضة
جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط

1. تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب المجلس األعلى 
للش���باب والرياض���ة المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رس���ميا ويرغب 

بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم.
)الش���يكل( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة  2. تقدم األس���عار ب�

المضافة.
3. يمك���ن للجه���ات المعنية بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائ���ق المناقصة أو 
الحصول على مزيد م���ن المعلومات من خالل الموق���ع االلكتروني لمديرية اللوازم 
العامة )www.gs.pmof.ps(  أو من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 400 شيقل لحس���اب وزارة المالية 
والتخطيط في بنك فلس���طين على حس���اب رق���م )219000/49(، ويتم ارفاق وصل 

الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العط���اءات في مديرية اللوازم العامة في 
موعد أقصاه الس���اعة 10:00 من يوم الثالث���اء الموافق 2018/2/6 ويتم رفض جميع 
العط���اءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العط���اءات في نفس الزمان 
والم���كان بحضور من يرغب م���ن المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر على 

الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو شيك بنكي 
مصدق بقيمة 16000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/8/4.

7. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين 
وزارة االشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات المركزية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية دعوة لتقديم ابداء اهتمام

خدمات استشارية - اختيار شركات 
البلد: دولة فلسطين

المشروع: ادارة المياه العادمة في الخليل - المرحلة االولى
P117449 :رقم المنحة

عنوان العقد: ملحق دراسة تقييم بيئي واجتماعي وموروث ثقافي لمشروع ادارة المياه العادمة في الخليل- المرحلة االولى
PWA/WB /2018/001 - CTD:رقم العطاء

)AFD( تلقت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية منحة من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية

واالتحاد االوروبي من اجل تغطية تكاليف مشروع ادارة المياه العادمة في الخليل - المرحلة االولى. سيتم صرف جزء من المنحة 

محطة  انشاء  يتضمن  والذي  الخليل،  في  العادمة  المياه  ادارة  لمشروع  ثقافي  وموروث  واجتماعي  بيئي  تقييم  دراسة  لتحديث 

بلدية  اليوم من  10,000 م3 في  القدرة تستوعب  ان هذه  االولى.  المرحلة  15,000 م3 يوميا ضمن  بقدرة  العادمة  المياه  معالجة 

الخليل باالضافة الى المياه العادمة الصناعية وكميات المياه العادمة االضافية من التجمعات الموصولة بشبكات الصرف الصحي 

خالل الفترة المخطط لها من 10 - 12 سنة ،ان تصميم محطة المعالجة يتضمن خيار المعالجة المتقدمة من اجل تحسين نوعية 

المياه المعالجة التي ستحقق مواصفات عالية الجودة تسمح بتصريف المياه للوديان والعادة االستخدام بشكل محدد في الزراعة 

المروية الراضي غير مروية حاليا بجانب محطة المعالجة وعلى امتداد الوادي، سيتم معالجة الحمأة من محطة المعالجة لدرجة تسمح 

باستخدامها، و ستتضمن المحطة ما يلي:

)1( معالجة اولية )2( فلترة وتعقييم )3( معالجة الحمأة )4( امتصاص المياه للحصول على حمأة جافة لنقلها من الموقع، سيتم انشاء 

المحطة على ارض بمساحة 11 هكتار مملوكة من قبل السلطة الفلسطينية وتبعد 4 كم عن مدينة الخليل، ان عقد محطة المعالجة 

يتضمن تصميم وانشاء وتشغيل وادارة المحطة لمدة 5 سنوات. 

ان المشروع الذي يتم تنفيذه من قبل سلطة المياه الفلسطينية يهدف الى تقليل التلوث البيئي من كميات المياه العادمة من 

مدينة الخليل. لذا فان الخدمات االستشارية المقترحة تتضمن:

)أ( على االستشاري القيام بتحديث الدراسة وخطط تقليل االثر في دراسة تقييم االثر  البيئي واالجتماعي والثقافي مع االخذ بعين 

االعتبار النواحي التصميمية االخيرة لمحطة معالجة المياه العادمة كما هو مفصل في وثائق عطاء تصميم وانشاء وتشغيل محطة 

المعالجة )سيتم توفير نسخة من وثائق العطاء لالشتشاري الذي سيتم دعوته لتقديم مقترح(. الشركة االستشارية سوف تظهر 

جوانب محددة تتعلق بالظروف المرجعية واالثار البيئية واالجتماعية وتدابير تقليل االثر.

 OP 4.01 ب( عمل كافة االستشارات الضرورية، وبما ال يقل عن جلستين اسشاريتين وذلك وفقا لسياسة عمل البنك الدولي رقم(

الفلسطينية  القوانين  حسب  المشروع  من  المتأثرة  والجهات  العالقة  ذات  االطراف  كافة  تتضمن  ان  يجب  االستشارات  خطة   .

وسياسات البنك الدولي.

ومن المتوقع ان تبدا الخدمة االستشارية في شهر اذار 2018 والتي سيتم تنفيذها خالل 3 شهور. تتضمن الدراسة جمع مكثف 

للمعلومات وتحليلها، وعلى االستشاري تشكيل فريق دولي ومحلي على ان يبذل %90 من مدة تنفيذ الخدمة االستشارية في الضفة 

الغربية كما هو مبين في الشروط المرجعية.  
تدعو لجنة العطاءات المركزية الشركات االستشارية المؤهلة لتقديم ابداء اهتمام في الخدمات االستشارية. على الشركات المهتمة 
تقديم معلومات تبين توفر المؤهالت المطلوبة والخبرة ذات العالقة من اجل تقديم الخدمات. معايير االختيار للقائمة المختصرة 

هي كما يلي:
1. الخبرة العامة في مجال تحضير الدراسات البيئية واالجتماعية والموروث الثقافي لمدة ال تقل عن 10 سنوات.

2. الخبرة الخاصة في مجال الخدمة االستشارية. وعلى الشركة االستشارية تقديم ما يثبت تنفيذ عقدين مشابهين بنجاح وذلك من 
حيث طبيعة المشروع والحجم والتعقيد خالل 5 سنوات ماضية.

3. توفر المهارات المالئمة للخبراء و/ او امكانية تجنيد فريق متعدد من الخبراء مع معرفة ومهارات مالئمة.      
الدولي  البنك  قروض  ضمن  استشاريين  وتوظيف  اختيار  الدولي:  البنك  تعليمات  من   1.9 للفقرة  هام  االستشاريين  انتباه  ان 
)“تعليمات   )2014 تموز  بـ  )المعدل   2011 ثاني  كانون  بتاريخ  الدولية  التنمية  مؤسسة  ومنح  وقروض  والتطوير  االعمار  العادة 

لالستشاريين”( ، المجموعة الرابعة لسياسة البنك الدولي حول تضارب المصالح. 
بامكان االستشاريين التشارك مع بعضهم البعض بشكل تألف او كاستشاري من الباطن من اجل تجميع مؤهالتهم.

االختيار للشركة االستشارية سيتم على اساس الجوده الموضحة في التعليمات لالستشاريين.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من العنون )1( ادناه خالل ساعات الدوام ما بين 8:30 وحتى 14:30.

 يجب تقديم عروض إبداء االهتمام بشكل مكتوب على العنوان )2( ادناه )بشكل شخصي او بالبريد او بااليميل( ليس بعد الساعة 
12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي من يوم األربعاء الموافق 17 كانون ثاني 2018.

1. العناوين المشار اليها اعاله هي كما يلي:

العنوان رقم 1: لمزيد من المعلومات
سلطة المياه الفلسطينية

شارع االرسال، المصايف ، رام الله
الضفة الغربية ، فلسطين

عناية: المهندس سعدي علي
مدير وحدة ادارة المشاريع

وحدة ادارة المشاريع
هاتف:2987665 2 970+  
فاكس: 2987333 2 970+
نقال: 412818 599 970 +

sali@pwa-gpmu.org :ايميل
www.pwa.ps :موقع الكتروني

العنوان رقم 2: لتسليم ابداء االهتمام
دائرة العطاءات المركزية- وزارة االشغال العامة واالسكان

عناية: المهندس سعيد ابو زيد
المدير العام

ام الشرايط- دوار االمين- مبنى وزارة االشغال، الطابق الثاني، شقة رقم 9
البيرة، دولة فلسطين

هاتف: 22950559 970 +
فاكس: 2988582 2 970  +
نقـــــال: 592979098 970+
ctd@mpwh.pna.ps:ايميل

دائرة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

دعوة للمشاركة في اتفاقية اطار من خالل المناقصة العامة
MOFP-FWC/ MOFP /2018/18 :المناقصة العامة رقم

الموضوع: استكمال شراء وتوريد قرطاسية ولوازم مكتبية
الجهة المشترية: وزارات ومؤسسات دولة فلسطين

1. تدع���و مديرية الل���وازم العامة ف���ي وزارة المالي���ة والتخطي���ط المناقصين أصحاب 
االختصاص والمس���جلين رس���ميا ويرغب بالمش���اركة لتقديم العط���اءات بالظرف 

المختوم.
)الش���يكل( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيه���ا ضريبة القيمة  2. تقدم األس���عار ب�

المضافة.
3. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول 
على مزي���د من المعلومات م���ن خالل الموق���ع االلكتروني لمديرية الل���وازم العامة 
)www.gs.pmof.ps(  أو م���ن خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل أوقات 

الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 500 ش���يكل لحس���اب وزارة المالية 
في بنك فلس���طين على حس���اب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة 

اإليداع( مع العطاء المقدم.
5. يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة في 
موعد أقصاه الس���اعة 10:30 من يوم الثالث���اء الموافق 2018/2/6 ويتم رفض جميع 
العط���اءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العط���اءات في 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 5000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/8/4.
7. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

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

STATE OF PALESTINE
MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
CENTRAL TENDERING DEPARTMNET (CTD)

 FOR THE BENEFIT OF THE
PALESTINIAN WATER AUTHORITY

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Country:                       State of Palestine
Name of Project:  Hebron Regional Wastewater Management Project- Phase I
Project ID No.:  P117449
Assignment Title:          Addendum to the Environmental, Social, and Cultural Heritage Impact Assessment for the
                                        Hebron Regional Wastewater Management Project                               
Reference No.:              PWA/WB /2018/001 - CTD
The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian Authority (PA), has received financing from the World 
Bank-International Development Association (IDA), the French Development Agency (AFD), and the European Union (EU) 
towards the cost of [Hebron Regional Wastewater Management Project - Phase I (“the Project”)]. It is intended that part of the 
proceeds of this grant will be applied to eligible payments under the contract for preparing addendum to the Environmental, 
Social, and Cultural Heritage Impact Assessment (ESCHIA) for construction and operation of Wastewater Treatment Plant 
(WWTP) with a design capacity of 15,000 CM per day in the first phase. This capacity accommodates the wastewater flow 
of 10,000 CM per day from Hebron Municipality, as well as pre-treated industrial wastewater and additional wastewater 
loads from connected communities within a 10-12 year planning horizon. The design will also accommodate the option 
to add tertiary treatment to further upgrade the effluent quality. The treated effluent will meet the standards for secondary 
treatment, which allows for disposal to the wadi and for effluent reuse in restricted forms in agriculture irrigation on currently 
un-irrigated lands adjacent to and downstream from the WWTP. Sludge from the WWTP will be treated and dewatered to a 
degree that will allow for landfilling. The HR WWTP will include: (i) intake and pre-treatment (grit and screening removal); 
(ii) biological treatment with nutrient removal; (iii) filtration and disinfection; (iv) sludge thickening; (v) sludge stabilization 
for reducing vector attraction and odors; and (vi) dewatering systems for obtaining a dry sludge that can be hauled away. The 
HR WWTP is planned to be constructed at a site of eleven hectares (ha), owned by the PA, 4 km downstream from Hebron 
city. The contract for the HR WWTP includes the design, supply, installation and operation for five years prior to hand-over.
The Project, which is implemented by the Palestinian Water Authority (PWA), aims to reduce the environmental pollution 
from wastewater produced in Hebron Municipality. The proposed consulting services (“the Services”) include: 

(i) The Consultant will update the assessment and mitigation plans in the ESCHIA taking on-board the latest 
aspects of the design of the WWTP as detailed in the bidding document for Design, Supply, and Install 
contract (access to the bidding documents will be granted to the selected consultant who is invited to submit 
a proposal). The Consultant will address specific aspects related to baseline conditions, environmental and 
social impacts and mitigation measures.

(ii) Carry out all necessary consultations, at least two rounds of consultation sessions per the World Bank 
Operational Policy OP 4.01. The consultation plan should be inclusive to all stakeholders and project 
affected parties (PAPs) per the applicable Palestinian Laws and World Bank Policies.

The assignment is expected to commence in March 2018, and the implementation period is Three (3) months. The assignment 
involves intensive data collection and analysis, and the Consultant should factor international and national team members 
will spend at least 90% of the respective duration of their assignment in the West Bank as specified in the ToR that can be 
downloaded from PWA website www.pwa.ps.
The Central Tendering Department (CTD) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest 
in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required 
qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria are:

1. General experience in the field of preparing the Environmental and Social Impact Assessment studies for a 
minimum of 10 years 

2. Specific experience in the field of the assignment. The firm should have successfully completed at least two similar 
assignments for projects of similar nature, size and complexity in the last 5 years.

3. Availability of appropriate skills among staff and/or the ability to mobilize a diversified team of experts with 
appropriate knowledge and skills 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of 
Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 (revised 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.
A Consultant will be selected in accordance with the Selection based on Consultant’s Qualifications (CQS) Method set out 
in the Consultant Guidelines.
Further information can be obtained at the address (1) below during office hours 08:30 to 14:30.
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address (2) below (in person, or by mail, or by e-mail) not later 
than 12:00 am on 17 of January 2018.
 The addresses are:

Address 1:  For Information
Palestinian Water Authority
Kamal Nassir Street, Al Masayef, Ramallah, West Bank, Palestine 
Attention: Eng. Sadi Ali
PMU Director
Projects Management Unit
Tel:  +972 2 2987665
Fax: +972 2 2987336
Mobile: + 970 599412818
Email: sali@pwa-gpmu.org
Web site: www.pwa.ps

Address 2: For Submission
Ministry of Public Works and Housing
Central Tendering Department
2nd floor, Apartment # 9
Um Al Sharayet, Al Ameen Square
Al Bireh, West Bank, Palestine
Attn: Eng. Saeed Abu Zaid 
Acting Director General
Tel:  + 970 2 296 6006/7
Fax: + 970 2 298 8582 
Mobile: + +970 599521561
E-mail: ctd@mpwh.pna.ps

دولة فلسطين
إعالن صادر عن دائرة ضريبة الدخل

لسلفيات العام 2018
تتقدم دائرة ضريبة الدخل بالتهنئة الحارة من جمهور مكلفيها بمناس���بة حلول الس���نة 
المالية الجديدة 2018، وتثمن عالي���ًا دور المكلفين الملتزمين مع الدائرة خالل هذا العام 

وطيلة األعوام السابقة.
تهي���ب دائرة ضريبة الدخل بالس���ادة المكلفين بالمبادرة إلى دفع س���لفيات العام 2018 
وذلك لالس���تفادة من الخصم التش���جيعي الذي منحه القرار بقانون رقم 8 لس���نة 2011 
وتعديالته، حيث تقرر منح خصم تش���جيعي لسلفيات العام 2018 وذلك حسب المواعيد 

والنسب التالية:
1� خصم بنس���بة %8 من قيمة كامل الس���لفية المحددة في حال قيام المكلف بدفعها 

نقدًا للفترة الممتدة 2018/1/1 ولغاية 2018/2/28. 
2� خصم بنس���بة %6 من قيمة كامل الس���لفية المحددة في حال قيام المكلف بدفعها 

نقدًا للفترة الممتدة من 2018/3/1 ولغاية 2018/3/31.
لقد الزم القانون جميع المكلفين بدفع س���لفيات على حساب الضريبة خالل السنة وذلك 

حسب المواعيد المحددة.
وعليه يس���تطيع أي مكل���ف او مفوض عنه م���ن مراجعة مكتب ضريبة الدخ���ل التابع له 
للحصول على قس���ائم الدفع الفوري لالس���تفادة من الخصم التشجيعي، أو قسائم الدفع 

الربعية للتسديد في المواعيد المحددة تفاديًا للغرامات.
ان دفع الضريبة هو التزام وطني ويساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

مع االحترام والتقدير
عماد أبو صبحة
مدير عام ضريبة الدخل

عملية جراحية دقيقة بمستشفى 
نقذ شابًا تعرض لطعنة بالقلب

ُ
قلقيلية ت

رام الله - "األي���ام": نجح فريق طبي في مستش���فى درويش نزال بقلقيلية، 
في اجراء عملية جراحية دقيقة أنقذت حياة ش���اب عش���ريني تعرض لطعنة 
خطيرة بسكين حادة بعد خالف مع احد االشخاص حيث مزقت السكين القفص 
الصدري والرئة اليس���رى ودخلت مباشرة للبطين األيسر بالقلب ومزقت عضلة 

القلب وثقبته، مما أدى إلى نزيف كبير وانهياره.
وتم نقل الش���اب فورًا إلى المستش���فى وقلبه متوقف وبموت سريري، حيث 
قامت الطواقم الطبية مباش���رة بش���ق صدره وإنعاش القلب واستدعت طاقم 
جراحة القلب برئاسة البروفيسور سليم الحاج يحيى من المستشفى الجامعي 
بنابل���س ال���ذي قام ب���دوره برقع القلب نابض���ًا ونقله الحقًا إلى المستش���فى 

الجامعي لمتابعة العالج.
وقد اش���اد البروفيسور س���ليم بأداء الطاقم الطبي بمستشفى درويش نزال 
واعتب���ر نجاح���ه بإنقاذ حي���اة المريض أن���ه معجزة طبية بفض���ل عمل فريق 

فلسطيني رائع.

"عطاء فلسطين" تختتم مشروعي تأهيل 
منازل وإنارة بالطاقة الشمسية في قصرة

نابلس - "األيام": انهت جمعية عطاء فلسطين الخيرية تنفيذ مشروع تأهيل 
المنازل لألس���ر المستورة في قرية قصرة ومش���روع االنارة بالطاقة الشمسية 
لبلدية قصرة بدعم من مؤسسة فلسطين للتنمية وشركة "المقاولون العرب".

وأوض���ح مدير العالق���ات العامة للجمعية نصيب خليل، ف���ي بيان صحافي، أول 
من امس، ان الجمعية نفذت دراس���ات حول مشروع االنارة لبلدية قصرة ومشروع 
تأهيل المنازل لألس���ر المس���تورة منذ ما يقارب العام حول دراسة احتياجاتهم 
حيث عملت طواقم المتطوعين على زيارة المنازل بالتعاون مع إدارة بلدية قصرة 
واالطالع على األوضاع اإلنس���انية الصعبة التي تعيش���ها االس���ر نتيجة الحصار 
المفروض على القرية من قبل االحتالل اإلس���رائيلي والمستوطنين واالطالع على 

اهم المشاريع التي يحتاجها السكان وإدارة البلدية لدعم صمودهم.
وأعربت رئيس مجلس اإلدارة رجاء أبو غزالة عن س���عادتها لتنفيذ مش���اريع 
ريادية مس���تدامة لقرية قصرة – جنوب نابل���س لما تتعرض له من اعتداءات 
كبيرة من قبل االحتالل والمس���توطنين على كاف���ة نواحي الحياة االقتصادية 

واالجتماعية واإلنسانية.

"ثقافة طوباس" تناقش 
إنجازاتها وخطة العام الجديد

جنين - "األيام": عقدت مديرية الثقافة في محافظة طوباس واألغوار الش���مالية، أول 
من أمس، اجتماعا تش���اوريا في مقرها، حضره أعضاء من المجلس االستشاري الثقافي، 
واألس���رة الثقافية، خصص لتقييم خطة العام الماضي والتي تم تنفيذها، واالستماع 

إلى األفكار والمقترحات.
ورح���ب مدير الثقافة، عبد الس���الم عاب���د، بالحضور، وثمن جهودهم ومش���اركتهم 
الدائم���ة في الفعاليات واألنش���طة الثقافية التي تم تنفيذها الع���ام الماضي، مرحبًا 

باألفكار والمقترحات والبرامج التي يقدمها أعضاء األسرة الثقافية للخطة الجديدة.
وق���دم المجتمعون العديد من االقتراحات لتضمينها في خطة العام الجديد، أهمها 
التركيز على المحاضرات والندوات الثقافية التي تتحدث عن القدس وتاريخ فلسطين، 
الس���يما لطلبة الم���دارس والجامعات، واالهتم���ام بالتراث الثقاف���ي، وتنظيم الدورات 
التدريبية للحرف اليدوية، وتنظيم المس���ابقات الثقافية والفنية واإلبداعية لتشجيع 
مواهب الطلبة أدبيًا وفنيًا، إضافة إلى تفعيل المكتبات، وتنظيم معارض الكتب والفن 
التش���كيلي، وعرض األف���الم الوثائقية، وتنظيم ندوات ش���عرية وأدبية، وعقد لقاءات 
لمناقش���ة الكتب واإلصدارات الحديثة، والتركيز على اإلبداعات الش���بابية والنسوية 

وشرائح المجتمع كافة.

غزة: تكرار غرق المنازل يؤرق قاطني المناطق المنخفضة والبيوت المتداعية
كتب خليل الشيخ وفايز أبو عون:

يعت���ري الكثير م���ن المواطنين الذي���ن يقطنون ف���ي المناطق 
المنخفض���ة أو في منازل متداعية قلق ش���ديد مما قد تلحقه بهم 

المنخفضات الجوية من أضرار وأخطار.
فقد انشغل أفراد أسرة المواطن إسماعيل العبسي )57عامًا( في 
وضع أوعية بالستيكية لتجميع مياه المطر التي تنساب من ثقوب 
س���قف منزلهم، فيما حرصوا على تغطية نوافذه المتهالكة بقطع 

النايلون. 
وتخش���ى هذه األس���رة المقيمة عند المدخل الغرب���ي لقرية أم 
النصر )القرية البدوية( ت���ردي الظروف الجوية لكيال تفقد مأواها 

الوحيد إذا اشتدت الرياح أو سقط المطر.
وقضى أفراد األسرة، وقتًا طوياًل وهم يعملون على ترميم بيتهم 
المبن���ي من الطي���ن وبعض األحج���ار والمغطى بأل���واح "الزينكو" 
المهترئ���ة على مس���احة ال تزيد على 70 مترًا مربعًا، أمس، وس���ط 
الم���زارع، حرصًا على تهيئت���ه لمواجهة موجة جدي���دة من البرد 

واألمطار.
قال األب: "نس���كن في ذلك المنزل منذ عدة سنين بعد أن غادرنا 
منزل العائلة الكبير في المخيم ولم يتغير أي ش���يء فيه، س���وى 

نوعية النايلون الذي يحيط به من كل الجهات".
أضاف ل�"األيام": "في موجة البرد الماضية تركنا المنزل وس���كنا 
عند أحد األقارب بعد أن أتلف المطر جزء منه، وبعدها تم ترميمه، 

لكن تغير األحوال الجوية قد يعرضه للتلف مرة أخرى".
وتقيم أس���رة "العبس���ي" المكونة من ثمانية أفراد، في منطقة 
زراعية ال يجاورها س���وى برك تجميع الص���رف الصحي من الجهة 

الشرقية.
ولم تكن ظروف السكن السيئة والمخاطر التي تواجهها العائلة 
وحده���ا مصدر معاناته���ا، بل تواجه هذه األس���رة ضنك العيش، 

واالنقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي.

وأوضح "العبس���ي" أن منطقته مرتبط���ة بالمناطق الزراعية التي 
غالبًا يتم فصل التيار عنها في أيام الشتاء والبرد.

ويحاول أفراد األس���رة التكي���ف مع ظروفهم القاس���ية، حيث ال 
يس���تطيعون إعادة بناء منزلهم نظرًا لحال���ة الفقر، ويقطنون في 
غرفتين صغيرتين تقابلهما س���احة مكشوفة، ويحيط بها صفائح 

"زينكو" وأقمشة بالية.
ما إن فرغ ابنا المواطن "العبسي" من تغطية جدار منزلهما الغربي 
بقطعة م���ن النايلون، وتثبيته عبر أكياس مآلها بالرمل، حتى بدءا 

جمع بعض األحطاب من ساحة خالية تقع قريبة من المنزل.
ق���ال محمد  االبن األكبر)26عامًا(: "ال يوج���د لدينا غاز في المنزل، 

وهذه األحطاب هي الوقود التي نستخدمها للطهي والتدفئة.
وينتاب الش���عور بقس���وة الحياة والبؤس هذه األسرة التي بدت 
عليه���ا عالمات الش���قاء وضنك العيش وهي تتدب���ر أمور حياتها 

اليومية، مشيرة إلى أن معاناتها تزداد حين سقوط المطر.
ق���ال األب، أنه كان يقط���ن وأبناءه األطفال ف���ي منزل في مخيم 
جباليا، لكن ضيق مس���احته وتزايد عدد أفراد أسرة والده الممتدة 
جعلت���ه يضيق ذرعًا، ما دفعه لبناء منزل بدائي على أرض حكومية 

وسط المساحات الزراعية.
أض���اف: إن فقر حاله وح���ال أبنائه ال يمكنهم م���ن إعادة بنائه، 
فهم ال يعملون إال بأعمال متقطعة بالكاد توفر لهما لقمة العيش 

اليومية.
وحاولت زوجته وابنته الكبرى االنتهاء من عملهما، وكسب الوقت 
لتهيئة ظ���روف المنزل، وتجهيز الطعام، في ظل افتقاد األس���رة 

لمقومات العيش الكريم.
وأوضح���ت الزوج���ة أنها تضطر لالس���تيقاظ في س���اعات الليل 
لكي تفرغ األواني البالس���تيكية المملوءة بالمطر، وتعيد وضعها 
لتجميع انس���ياب مياه المطر من الس���قف مرة أخ���رى، كي ال يبتل 

األثاث المتهالك أصاًل. 
وأضافت ل�"األيام"، إن أسرتها تكابد صعوبة العيش، وهي تبحث 

عما تقتات به، وال تجد إال القليل، مشيرة إلى أنها تتلقى مساعدات 
من بعض أهل الخير  والمطلعين على فقرها، وعلى ظروف أسرتها، 
كم���ا تتلقى مخصص���ًا ماليًا كل ثالث ش���هور من وزارة الش���ؤون 

االجتماعية.
عائلة الفخاري في حي الزيتون والتي تس���بب المنخفض الجوي 
األخي���ر بوف���اة ابنهم الش���اب محم���د )25 عام���ًا(، نتيجة صعقة 
كهربائية، ناشدت البلديات ووزارة الحكم المحلي والدفاع المدني، 

الحيلولة دون غرق منزلها.
وأش���ار المواطن علي الفخاري، إلى أن تواصل هطول األمطار على 
قطاع غزة، الس���يما ف���ي المنخفضات الجوية، يؤدي إلى تش���كيل 

سيول شديدة والتي تؤدي بدورها إلى إغراق األحياء المنخفضة.
���ن أن وفاة ابنه محمد قبل نحو ش���هرين، س���بب لهم صدمة  وبيَّ
كبيرة، كاش���فًا النقاب عن أن ابنه توف���يَّ بصعقة كهربائية أثناء 
قيامه بإص���الح بعض األعطال في أس���الك الكهرباء التي تقطعت 

نتيجة الرياح الشديدة المصحوبة بأمطار غزيرة.
من جهته، أكد المواطن سمير حماد، أن منزله الكائن بجوار بركة 
أبو راش���د في مخيم جباليا، س���رعان ما تتدفق المي���اه إلى داخله 
وداخل ورش���ته لصناعة األب���واب والش���بابيك الحديدية في حال 
هطول األمطار بش���دة، مطالبًا الجه���ات المختصة بالعمل على حل 

هذه المشكلة التي تتكرر سنويًا.
ولفت حماد إلى أن معظم ش���وارع ومنازل المخيم، ومنذ عش���رات 
الس���نين، ورغم دخول حالة م���ن التطوير عليه���ا، إال أن أصحابها 
مازالوا يعانون من الغرق وطفح المجاري وتدفق مياه األمطار، األمر 
الذي يتس���بب لهم بكوارث بيئية، يعقبها اإلصابة بأمراض الرشح 

والزكام واألنفلونزا الحادة، والتهابات الشعب الهوائية.
وقال، رغ���م أن البلدية تقوم في أحيان كثي���رة بواجباتها اتجاه 
المواطنين، إال أن إزالة هذه المشكلة تحتاج إلى خطة مدروسة من 
كافة جوانبها للحيلولة دون تك���رار حالة الغرق التي يعاني منها 

المواطنون منذ عشرات السنين. 

دراسة في "القدس المفتوحة" حول 
تحسين النحل كفاءة المحاصيل

رام الل���ه - "األيام": أنجزت طالبتان من كلي���ة الزراعة في فرع جامعة القدس 
المفتوحة بجنين مشروع تخرج بعنوان: "دور النحل في تحسين وزيادة الكفاءة 
اإلنتاجية لمحصولي اللوز والكوس���ا"، وذلك اس���تكمااًل لمتطلبات التخرج من 

درجة البكالوريوس من الكلية.
وتتلخص فكرة المشروع للطالبتين هنادي أمجد وليد موسى، ولينا محمد محمود 
صبح، وذلك تحت إش���راف د. معن شقوارة، عميد كلية الزراعة، في استخدام نحل 

العسل بشكل رئيس في تلقيح األشجار المثمرة ومحاصيل الخضر.
وهدفت الدراس���ة إلى معرف���ة دور التلقيح بنحل العس���ل وتأثيره على رفع 
كفاءة اإلنتاجية لمحصولي اللوز والكوس���ا، وقد قس���مت الدراسة على أشجار 

اللوز، ومحصول الكوسا.
وأجريت الدراس���ة على أش���جار اللوز في أرض مس���احتها )10( دونمات على 
أشجار عمرها )15( عامًا، ووضع )10( خاليا نحل عسل، واختير )3( شجرات بشكل 
عشوائي، باختيار )6( أفرع من كل شجرة لتغطية )3( أفرع بالشبك، وإبقاء )3( 

أفرع منها مكشوفة. 
وفي بداي���ة اإلزهار تم عّد األزهار على كل فرع من األفرع الس���تة المختارة، 

ث���م إعادة تغطية األف���رع المختارة للتغطية، وبعد فت���رة العقد تم عّد الثمار 
العاقدة وإجراء تحليل إحصائي باس���تخدام )T – TEST( لمعرفة دور النحل في 

زيادة نسبة العقد.
أما ما يتعلق بمحصول الكوس���ا فقد زرعت )4 دونم���ات( بهذا المحصول من 
صن���ف )SUMMER SQUASH( زراع���ة بعلية، ووضعت خلية نحل عس���ل في 
األرض، واختير )3( أتالم بش���كل عش���وائي و)6( أمتار من كل تلم، ثم تغطية 

)3( أمتار بالشاش، وإبقاء )3( أمتار مكشوفة. 
في الدفع���ة األولى من وقت اإلزه���ار عّدت األزهار ووضع���ت عليها عالمات 
باس���تخدام طالء أظافر، بعد فت���رة العقد تم عّد الثمار ومقارنة نس���بة الثمار 

العاقدة في النباتات المكشوفة إلى نسبة العقد في النباتات المغطاة.
وتوصلت نتائج المشروع إلى أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى 

)ألفا =0.05( في دور نحل العسل في زيادة نسبة العقد في اللوز.
كما أظهرت زيادة نسبة العقد للنباتات التي تم تلقيحها بوساطة النحل عن 
تل���ك التي لم يصلها النحل، وجودة الثمار الناتجة عن التلقيح بنحل العس���ل 

كانت ممتازة.


