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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 05 / 2018
الخاصة:- توريد أجهزة كهربائية وتجهيزات مكتبية – حسب الطلب 

تعلن شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 
التالية:-

- سيكون آخر موعد لتس���ليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األحد الموافق 02/18/ 2018 
وحتى ساعة فتح  المظاري�ف الساع�ة 12 بنفس الزمان والمكان أعاله .

- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 
ش���ارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتب���ارًا من يوم األربعاء الم�واف�ق  2018/02/07  

علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 50 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( 
- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء  

-  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 .
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إعالن مناقصة رقم 08 / 2018

 الخاصة:- تقديم خدمة اإلنترنت
 تعلن ش���ركة توزي���ع الكهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و 

المواعيد التالية:-

- س���يكون آخر موعد لتس���ليم العطاءات ابتداء من صباح ي���وم الخميس الموافق 

02/15/ 2018 وحتى س���اعة فتح  المظاري�ف الساع�ة 12 بنفس الزمان والمكان 

أعاله .

- يمك���ن الحصول على مس���تندات العطاء من دائرة المش���تريات بمقر الش���ركة 

الرئيس���ي بغزة ش���ارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتب���ارًا من يوم األربعاء 

الم�واف�ق  2018/02/07  علم�ًا ب�أن ثم�ن نس���خ�ة العط�اء 50 شيك�ل فقط ) غير 

مستردة ( 

- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء  

-  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 .
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إعالن تمديد موعد فتح مظاريف مناقصات رقم 02+01/ 2018
الخاصة:- بأعمال مدنية سنوية خاصة بمدينة )غزة و الشمال ( + ) الوسطي والجنوب ( 

مناقصات رقم ) 2018/02+01 (
تعلــــن شــــركـة تـوزيـع كهـربــــاء محـافظـات غـزة عــــن تمـديـد مـوعـد فتــــح مظـاريـف 

العطاءات المبيـن أدنـاه وفقـًا للتـواريـخ والبيـانـات التـاليـة:-
عطـاء رقـم ) 2018/01 ( والخـاص بأعمال مدنية ســـنوية خاصة بمدينة غزة والشـــمال مـن 
تـاريـخ 2018/02/07 المـوافـق يـوم االربعاء إلى تاريخ  2018/02/14 المـوافـق يـوم األربعاء، 
علمـًا بـأنـه ســـيكون أخر موعد لتســـليم العطاءات ابتداء من صباح يـــوم األربعاء الموافق 

2018/02/14 وحتى ساعة فتـح المظـاريـف السـاعة 12 مـن نفس اليـوم .
2. عطـاء رقـم ) 2018/02 ( والخـاص بأعمال مدنية سنوية خاصة ) الوسطي والجنوب (  مـن 
تـاريـخ 2018/02/07 المـوافـق يـوم االربعاء إلى تاريخ  2018/02/14 المـوافـق يـوم األربعاء، 
علمـًا بـأنـه ســـيكون أخر موعد لتســـليم العطاءات ابتداء من صباح يـــوم األربعاء الموافق 
2018/02/14 وحتى ساعة فتـح المظـاريـف، مع التأكيد على تعديل ساعة فتـح المظـاريـف 

إلى السـاعة ) الواحدة ( مـن نفس اليـوم 
ســـيتم عقد ملحق االجتماع التمهيدي وذلك يوم الخميس الموافق 2018/02/08 الساعة 

العاشرة صباحًا 
التأكيد على بقـاء كـافـة الشـروط الـواردة باإلعـالن السـابـق للمنـاقصـة أعـاله كمـا هـي.
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اعالن مزايدة 
علنية لتأجير محل رقم )78( و المحل رقم )79( ملك بلدية نابلس الواقعة 

في سوق الخضار المركزي

مكرر للمرة الثانية
تعل���ن بلدية نابلس عن رغبتها بإج���راء مزايدة علنية لتأجير المح���ل رقم )78( و المحل 
رقم )79( ملك بلدية نابلس الواقعة في س���وق الخضار المركزي حس���ب شروط المزايدة 
المعتمدة والتي يمكن الحصول عليها من مكتب قسم العطاءات والمشتريات في بلدية 

نابلس خالل ساعات الدوام الرسمي وذلك على النحو التالي:-
1 - يدف���ع كل من يرغب باالس���تئجار تأمينا مقداره )500( دينار أردني بموجب ش���ك 
مص���دق أو مبلغ نقدي يودع في صندوق البلدية عن كل محل يرغب في اس���تئجاره 
حتى الس���اعة الحادية عش���رة والنصف صباحا من يوم االحد الموافق  2018/2/18  
ويكون التأمين مس���ترد في حالة إلغاء  المزايدة أو عدم التاجير، وفي حالة انسحاب 

من يحال عليه المزاد يصادر مبلغ التأمين المذكور
2 - في حال دفع تامين واحد فقط يكون التامين لالش���تراك في المزايدة على المحلين 
واس���تئجار محل واحد  فقط وفي حال الرغبة في اس���تئجار اكثر من محل يتم دفع 

تامين بعدد المحالت التي يرغب في استئجارها 
3 - تبدأ جلسة  المزاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا والنصف صباح يوم االحد 
الموافق 2018/2/18 في قاعة البلدية وبحضور أصحاب العالقة فقط وتحدد اللجنة 

المشرفة موعد انتهائه 
4 - يبدأ المزاد على قيمة الخلو لكل محل حسب القيم المحددة في شروط المزاد

5 - البلدية غير ملزمة بأعلى األس���عار ولها الحق في إلغاء المزاد وإعادته مرة أخرى دون 
أبداء األسباب 

6 - رسوم االعالن واجرة الدالل  توزع على المستأجرين للمحالت
7 - لمزيد من االستفسارات يمكن مراجعة بلدية نابلس / قسم العطاءات والمشتريات 

خالل ساعات الدوام الرسمي.

المهندس عدلي رفعت يعيش
رئيس بلدية نابلس

Invitation to Bid
Bethlehem Municipality

 Rehabilitation of Bethlehem Municipality Main Building
Bidding No.: 06 / 2018

Bethlehem Municipality (BM) has received a Grant from The 
Government of the Russian Federation, for the restoration of the 
Historical and Religious Center of the City of Bethlehem. This 
invitation is for the Rehabilitation of the Main building of Bethlehem 
Municipality at the Manger Square. Technical Supervision will be 
conducted by Centre for Cultural Heritage Preservation (CCHP), 
in accordance to drawings, specifications, bill of quantities and 
conditions of contract related to the project. All interested bidders 
should pursue the following bidding conditions:
1.  Eligible Contractors should be registered at the VAT and Customs 

department and should provide Bethlehem Municipality with their 
VAT registration number and financial clearance certificate. 

2.  The tender documents are to be given for a none refundable amount 
of (100 US $), and this tender is opened for Contractors classified 
not less than THIRD grade building and construction sector. 

3.  The bidders should emphasize on previous experience concerning 
familiar fields of such projects. 

4.  Bid Securities of 10,000 US Dollar should be submitted as bank 
guarantee valid for a period of 90 days starting from submitting 
day. Personal checks and or cash payments will not be accepted.

5.  Provided prices should be VAT excluded, and bidders must submit 
Zero VAT invoice, and should have a valid crafts license fees for 
the year 2018.

6.  Bethlehem Municipality is not obliged to accept the lowest price.
7.  Bidders interested in purchasing bid documents can get them from 

Bethlehem Municipality, starting on Tuesday, February 06th, 2018.
8.  The pre-bid meeting shall be held at Bethlehem Municipality, on 

Thursday, February 22nd, 2018 at 10:00 a.m. and followed by a site visit.
9.  Eligible Contractors should submit their offers in a sealed envelope 

enclosed to the financial department in Bethlehem Municipality 
building  no later than Thursday, March 15th, 2018 before 12:00 p.m. 

10.  Bids opening session will be held on Thursday, March 15th, 2018 
before 12:00 p.m.

11. All expenses related to advertisement shall be paid by the 
successful bidder.

For further Information, please contact: Bethlehem Municipality 
Planning and Development Department, Arch. Ziad Alsayeh.    
Tel: 02-2741323          Cell: 0592980028

Adv. Anton Salman
Mayor of Bethlehem 

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس ع���ن قطع التيار الكهربائي م���ن الثامنة صباحًا وحتى 
الرابع���ة عصرًا يوم االربع���اء الموافق 2018/2/7 عن كل من المناط���ق التالية من محافظة رام 

الله والبيرة:

ام صفا، برهام، جيبيا، جزء من كوبر، قراوة بني زيد، كفر عين، 
بيت ريما، النبي صالح، دير غسانة، دير ابو مشعل، دير نظام، 

شقبا، شبتين، عابود، اللبن الغربي، رنتيس.
تعتذر الش���ركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحوي���ات والصيانة على 

شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

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

الرابعة عصرًا يوم الخميس الموافق 2018/2/8 عن كل من المناطق التالية:

جزء من كفر عقب شارع القدس، قاعة الفورسيزون وشركة دار 
السالم للسيارات والمناطق المجاورة

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 االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات

إعــــالن للعمـــوم

يعلن السيد / مراقب الشركات بغزة أن المواطن /زكريا 

الحلبي – تقدم لتس���جيل س���مة تجارية باسم ) ماسة 

للطباعة واالعالن ( ولذا من لديه اعتراض على تس���مية 

الش���ركة بهذا االس���م يتقدم لإلدارة العامة لتسجيل 

الش���ركات باعتراض مس���بب خالل أسبوع من نشر هذا 

اإلعالن في مكتب مراقب الشركات بغزة- النصر – أبراج 

المقوسي .

  تحريرًا في 2018/2/6 م 
أ. يعقوب الغندور 

مراقب الشركات

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مراقب الش���ركات في وزارة االقتصاد الوطني 

بأن الشركة التركية الفلس���طينية والمسجلة لدينا 

تح���ت رق���م 562531152 قد تقدم���ت إلينا بطلب 

تغيير عنوانها الرئيس���ي ليصبح م���ن طولكرم إلى 

عتيل. ومن لديه أي اعتراض مراجعة مكتب مراقب 

الشركات خالل شهر من تاريخه.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

»اليونسكو« تطلق من »النجاح« النسخة 
العربية لتقريرها السنوي عن حرية التعبير

نابل���س - "األي���ام": أطلق���ت جامعة 
النج���اح الوطنية بالتع���اون مع جامعة 
التطبيقي���ة ومنظمة  للعل���وم  أوس���لو 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونس���كو(، أمس، النس���خة العربية 
للتقري���ر العالم���ي لليونس���كو ح���ول 
"اإلتجاهات  العالمية على صعيد حرية 
التعبير وتطوير وس���ائل اإلعالم"، حيث 
أقي���م حفل اإلطالق في مس���رح س���مو 
األمير ترك���ي بن عبد العزي���ز في حرم 

الجامعة الجديد.
وتم إطالق هذا التقرير في ثالث دول 
وأوغندة،  وباكس���تان،  فلس���طين،  هي 
وس���يتم متابعة تنفي���ذ توصياته من 
خالل أجهزة ومكاتب اليونسكو واألمم 
المتح���دة لضم���ان مس���توى أعلى من 
حري���ة التعبير، والحد من اس���تهداف 
الصحافيين والمواطنين الذين ينشرون 

أفكارهم وآراءهم على اإلنترنت.
وحض���ر حفل اإلط���الق وزي���ر العدل 
الدكت���ور عل���ي اب���و دي���اك، والقائ���م 
بأعمال رئيس جامع���ة النجاح الدكتور 
هارالدس���تاد،  وهيلدا  النتش���ة،  ماهر 
ممثل���ة دول���ة النرويج في فلس���طين، 
وتوماس بروندين، نائب القنصل العام 
الس���ويدي، والدكت���ور لودفيكو فولن، 
ممثل مكتب اليونس���كو في فلسطين، 
والدكت���ور بن���ت إيدي، ممث���ل جامعة 
أوس���لو للعل���وم التطبيقي���ة، وناص���ر 
جوابرة، مدير مكت���ب وزارة اإلعالم في 
الش���مال، وريم���ا العمل���ة، كممثلة عن 
نقاب���ة الصحافيي���ن الفلس���طينيينن 
وحش���د من الصحافيين وطلبة أقس���ام 

اإلعالم في جامعة النجاح.
وأكد د. النتشة في الكلمة االفتتاحية 
أن مش���اركة جامعة النج���اح في إطالق 
التقري���ر ج���اءت إنطالق���ًا م���ن دعمها 

المستمر لحرية التعبير وحرية وسائل 
اإلعالم ولما يحمله م���ن رمزية متطورة 
في حرية التعبير س���واء على المستوى 

المحلي أو الدولي.
وأش���ار أب���و دي���اك ال���ى أن اختيار 
فلس���طين له���ذا اإلطالق ه���و تكريم 
الفلسطيني  الش���عب  لمس���يرة نضال 
واختي���ار جامعة النجاح لتك���ون منبرًا 
لحري���ة التعبير واإلع���الم يأتي لما لها 
م���ن تاريخ عري���ق ومكان���ة مميزة بين 

الجامعات العالمية. 
ونوهت هارالدس���تاد، إل���ى أن إعالن 
اليوم هو دليل على أن الصحافة ال تزال 
والتمييز،  واالنتهاك  للتقييد  تتعرض 
 في الوقت ذات���ه على أن إطالق 

ً
مؤكدة

نسخة عربية من تقرير اليونسكو يأتي 
نظ���رًا لما تتع���رض له حري���ة التعبير 
والصحاف���ة ف���ي العدي���د م���ن الدول 

العربية من انتهاكات.
واش���ار بروندين، إلى أن التقرير حمل 
حقائ���ق صادمة ح���ول م���ا تتعرض له 
الصحافة ح���ول العالم م���ن انتهاكات 
كالتمييز بالجنس وتهديد الصحافيين 

وخطابات الكره.
وأوضح د. فولن أن هذا التقرير يمثل 
تطور كبي���ر في حرية وس���ائل اإلعالم 
والصحافيين حول العالم، مش���يرًا إلى 
ان ه���ذا التقري���ر هو التقري���ر الثالث 
لليونس���كو ف���ي ه���ذا المج���ال ويأتي 
اس���تكمااًل لما بدأ عام 2014، مشيرًا إلى 
أن اختيار فلس���طين وجامع���ة النجاح 
تحديدًا إلط���الق هذه التقرير يأتي في 
ظل عم���ل الصحافيين الفلس���طينيين 
في ظ���روف اس���تثنائية وتح���ت خطر 
وانتهاكات مس���تمرة من قبل االحتالل 
االس���رائيلي، مثمنًا عالق���ة التعاون مع 
الحكومة الفلس���طنية ودورها باإللتزام 

المتحدثون في اطالق التقرير.

بالمعايير الدولية لحرية التعبير.
ون���دد د. إي���دي، باإلنته���اكات الت���ي 
يتعرض لها الصحافيون الفلس���طينيون 
بش���كل يومي من قبل اإلحتالل، مش���يرًا 
إل���ى أن الصحاق���ة الدولي���ة تعتمد على 
الصحافيين المحليين في مناطق الصراع، 
وأن أغل���ب اإلنته���اكات ح���ول العال���م 

تتعرض لها هذه الفئة من الصحافيين.
وتناول���ت العملة بأرق���ام وإحصائيات 
له���ا  يتع���رض  الت���ي  اإلنته���اكات 
وخصوصًا  الفلس���طينيون  الصحافي���ون 
 إلى أن 

ً
من اإلحتالل اإلس���رائيلي، مشيرة

هذه األرقام تطلب تدخل ضروري من قبل 
اليونس���كو والمنظم���ات الدولية لحماية 

الصحفيين الفلسطينيين.
وتم ع���رض تقرير اليونس���كو من قبل 
موسى ريماوي، في حين قامت الدكتورة 

هنادي دويكات بالتعقيب على التقرير.
ومن أهم ما ورد في التقرير أن اإلنترنت 
- وبرغم تعزي���زه للتعددية - إال أنه يثير 
القل���ق حول تدن���ي مس���توى الحيادية، 

نتيجة االستخدامات الخاطئة له.
وأش���ار التقرير إل���ى أن االنترنت وفر 
الن���اس إلى  إمكاني���ة كبي���رة لوصول 
المعلومات وكرس مفاهيم مهمة، مثل 
حق الناس في الحصول على المعلومات 

والتعددية، وغيرها.
كما أش���ار التقرير في المقابل إلى أن 
اإلنترنت وفر لبع���ض الجهات إمكانية 
القيام بنش���ر خطاب الكراهية، مشيدًا 
بالجهود التي تقوم بها جهات عديدة 
لبث الوع���ي حول االس���تخدام الخاطئ 
لالنترنت، ومنوهًا إلى أن وسائل اإلعالم 
تغتنم الفرصة "إلظهار ما تتّميز به من 
قيمة مضافة ممّي���زة بوصفها مصادر 

موثوقًا بها للمعلومات والتعليقات".
وأش���ار إلى أن الصحافيين يتعرضون 
والعنف  المضايقات  أش���كال  لمختلف 
وتعذي���ب  اعتق���ال  م���ن  والتهدي���د، 
واختطاف والتهديد وحمالت والتضليل 
وتشويه الس���معة والرقابة، ولم ُيغفل 
التقرير ما تتعرض ل���ه الصحفيات من 
تحرش ومضايقات واستهداف وحرمان 

من التمثيل في وسائل اإلعالم.

نواب يطلعون وفدًا طالبيًا 
أميركيًا على انتهاكات االحتالل

رام الله - "األيام": زار وفد طالبي من جامعة نوتردام االميركية المجلس التشريعي 
والتقى النواب عبد الله عبد الله ونجاة األس����طل بحضور مساعد األمين العام لشؤون 
اللجان والجلس����ات نش����أت القريوتي، حيث تم اطالعهم على المعاناة اليومية التي 

يتعرض لها المواطنون جراء ممارسات االحتالل.
وتط����رق عب����د الله إلى قرار ترامب بش����أن الق����دس وقرار نقل الس����فارة األمريكية 
للقدس منتقدا السياس����ة األمريكية التي ال تقف موقف الحياد فيما يتعلق بالصراع 
اإلسرائيلي الفلس����طيني. واضاف عبد الله نسعى للوصول إلى الرأي العام األمريكي 
ألنهم جيل المس����تقبل، معبرًا ع����ن أمله في إحداث تغيير في المس����ار الحالي الذي 
تس����لكه أمريكا، والعمل على تغيير الص����ورة النمطية للواليات المتحدة إلى األفضل 

بعيدا عن االنحياز إلى صورة سمتها العدل وااللتزام بالقوانين والمبادئ الدولية.
من جهتها، أش����ارت األس����طل إلى األوضاع الس����يئة التي آل إليها قطاع غزة والتي 
باتت تفتق����ر ألدنى االحتياجات اإلنس����انية والتي نجمت عن الحروب اإلس����رائيلية 
المتتالية على القطاع، إضافة إلى الحصار المش����دد الذي يحرم المواطن الفلسطيني 
م����ن حرية الحركة والتنقل. وتطرقت األس����طل أيضا إلى اآلثار الس����لبية التي لحقت 
بالبني����ة التحتي����ة من جراء ه����دم المنازل والمباني والمنش����آت واإلش����كاليات التي 
نجمت في كافة المج����االت الصحية واالجتماعية والتعليمية، إضافة إلى الس����يطرة 

اإلسرائيلية على قطاع الصيد والعقبات التي يفرضها االحتالل على هذا القطاع.

فريق الجرائم الداخلة باختصاص 
المحكمة الجنائية يبحث آليات عمله

رام الل����ه - "األي����ام": ترأس النائب العام د. أحمد براك أم����س االجتماع االول لفريق عمل 
الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والذي تش����كل بموجب مرسوم 
صادر عن الرئيس محمود عباس. وأش����ار د. براك الى أهمية فريق عمل المحكمة الجنائية 

الدولية، في رصد وتوثيق الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة.
وهدف االجتماع، بحس����ب بيان ص����در عن مكتب النائب العام، ام����س، وضع آليات عمل 
الفريق للمضي في تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي، والمتضمن جمع وتوثيق وتقصي كافة 
الحقائق ودراس����ة المعلومات المتعلقة باالنتهاكات والجرائم التي تقع ضمن اختصاص 

المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تم نقاش النظام الداخلي للفريق تمهيدًا القراره.
وحضر االجتماع كافة الش���ركاء في الفريق )النيابة العامة، وزارة الخارجية، الطب العدلي، دائرة 
ش���ؤون المفاوضات، مجلس القض���اء األعلى، وزارة الصحة، وزارة التربي���ة والتعليم العالي، هيئة 
شؤون األسرى والمحررين، هيئة الجدار واالستيطان، سلطة األراضي، الشرطة، االرتباط العسكري، 

المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة وتوثيق االنتهاكات، الهالل األحمر الفلسطيني(.
وفي س����ياق اخر بحث د.براك مع ممثل مملكة هولندا بيتر موليما سبل وآليات التعاون 
والتنس����يق فيما بين الطرفين ودور مختلف الش����ركاء في قطاع العدالة وضرورة استمرار 
الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين ألجهزة انفاذ القانون في دولة فلسطين.

جاء ذلك خالل لقائهما امس في مكتب النائب العام بحضور مستش����ار سيادة القانون 
في الرباعية الدولية د. فراس ملحم، ومستش����ارة سيادة القانون في الممثلية الهولندية 
اناليز دونرز. وناقش الطرفان خط����ة المانحين في دعم قطاع العدالة، واحتياجات النيابة 
العامة في مجال التدريب والدعم اللوجس����تي، واهمية المض����ي قدما في تحقيق الخطة 
االستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع للمواطن.

بلدية الخليل تطلع على تجربة 
أمانة عّمان بإنشاء الجسور واألنفاق

الخليل - "األيام": التقى أمين أمانة عّمان الكبرى يوس���ف الش���واربة، وفدًاً  من بلدية 
الخليل برئاس���ة نائب رئيس البلدية يوسف الجعبري، وضم مديري الوحدات واألقسام 
الرئيسية في البلدية، وذلك في اطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل تجارب أمانة 
عّمان الى مدينة الخليل، خاصة في مجال إنش���اء الجس���ور واألنفاق والقوانين العمول 
به���ا لتنظيم المدينة.  وأكد الجعبري حرص بلدية الخليل وطواقمها على نقل الخبرات 
المميزة لطواقم األمانة الى مدينة الخليل، حيث تخطط البلدية إلنشاء جسور في مواقع 
مهمة بالمدينة تس���هم في ح���ل األزمة المرورية، إضافة لحاجته���ا لتطوير القوانين 

واألنظمة المعمول بها السيما أنها قوانين اردنية قديمة.
من جهته، أش���ار الش���واربة إلى حرص األردن على تقديم الدعم الكامل وبكافة المجاالت 
ألبناء الش���عب الفلس���طيني، مؤكدًا جاهزية أمانة عّمان وطواقمها لتقديم كل ما يحتاجه 
وفد بلدي���ة الخليل، وأعرب عن أمله بتتويج أعمال تبادل الخبرات واالستش���ارات بمش���روع 
يلي���ق بمدينة الخليل.  وضم وفد البلدية مدي���ر إدارة اإلدارة نضال التميمي، ومدير دائرة 
الهندس���ة أمجد عبيدو، ومدير دائرة خدمات الجمهور علي صغير، ومدير دائرة تكنولوجيا 

"القدس المفتوحة" تحتفل بافتتاح 
توسعة فرعها في بيت لحم

بن���اًء عل���ى تقيي���م دولي يش���ير 
إل���ى أن 80% من أدائه���ا إيجابي، 
المتبقية  النس���بة  بينما ترك���زت 
على موض���وع األبنية التي لم تكن 
مواءمة للعملية التعليمية، ما دفع 
مجلس أمن���اء الجامعة إلى اعتماد 
خط���ة ترمي إل���ى امت���الك أبنية 
التعليمية،  الحاج���ات  تتكيف مع 
منوهًا إلى أن الجامعة أنجزت %70 
من المبان���ي المملوكة في الضفة 
بعد أن استكملتها في قطاع غزة. 

أم���ا مدير فرع بيت لحم علي صالح، 
فق���ال: الجامعة بحاج���ة إلى تضافر 
الجه���ود لمواصل���ة مس���يرتها في 
الوص���ول إلى مبان مملوكة، مش���يرًا 
إلى أنه وخ���الل عمله بفرع بيت لحم، 
الجامعة،  رئي���س  وبتوجيه���ات من 
ت���م العمل عل���ى ش���بكة األصدقاء 
والمتعاوني���ن م���ع الجامع���ة، وكان 
هناك تعاون ملموس من خالل إضافة 
الطابق الرابع للخالص من االكتظاظ، 

بكلفة تزيد على 600 ألف دوالر.
وأضاف: "خالل وقت قصير، وبعد 
إع���داد مخطط���ات إنش���اء الطابق 
الراب���ع، تواصلن���ا م���ع كثي���ر من 
األصدقاء الذين س���اندونا بالدعم 

المال���ي والتوجي���ه المعنوي، وتم 
إنش���اء الطابق الرابع ف���ي أقل من 
ع���ام، ولم يك���ن له���ذا اإلنجاز أن 
الجامعة  لوال دعم أصدقاء  يتحقق 

من أبناء المجتمع المحلي".
وأوض���ح أن هن���اك العدي���د من 
المشاريع بحاجة إلى دعم في فرع 
بيت لحم، وعلى رأس���ها المس���رح، 
"وكلن���ا ثق���ة بمس���اعدة رئاس���ة 
في  الك���رام  واألصدقاء  الجامع���ة 
استكمال تشييد مسرح الجامعة".

حض���ر حف���ل االفتتاح ع���دد من 
الجامعة  المتبرعين، ونواب رئيس 
الكلي���ات،  وعم���داء  ومس���اعدوه، 
وش���خصيات اعتبارية من محافظة 
بي���ت لحم م���ن األجه���زة األمنية 
والمؤسسات العامة، ورئيس نقابة 
العاملي���ن عبد الق���ادر الدراويش، 
ورئيس اتحاد مجل���س الطلبة في 

الفرع معتز مزهر.
وف���ي ختام الحف���ل، الذي تخلله 
تكريم المتبرعين من أبناء محافظة 
بيت لحم وعددهم 40 ش���اركوا في 
تش���ييد الطابق الرابع، تم افتتاح 
الطابق وقص الشريط واالطالع على 

المرافق الجديدة فيه.

مشاركون في حفل االفتتاح.

بي���ت لح���م - "األي���ام": افتت���ح 
جامع���ة  أمن���اء  مجل���س  رئي���س 
سمارة،  عدنان  المفتوحة،  القدس 
ورئي���س الجامع���ة يون���س عمرو، 
أمس، التوس���عة الجديدة في فرع 
بيت لحم، التي أنش���ئت بدعم من 

المجتمع المحلي.
وقال س����مارة، ف����ي كلمته خالل 
الجامع����ة  افتتح����ت  االحتف����ال: 
مؤخرًا مبنى جدي����دًا في محافظة 
س����لفيت، وكانت افتتحت العديد 
من المباني المملوكة لها، مش����يرًا 
إلى أن مجلس األمناء في الجامعة 
سيواصل العمل كأسرة واحدة من 

أجل ذلك.
تمكن���ت  أن  بع���د  وأض���اف: 
الجامعة م���ن الوصول إلى التعليم 
المزدوج وإكمال وس���ائط التعليم 
القدس  وآخرها فضائية  المفتوح، 
التعليمية، أضحت أكبر مؤسس���ة 
تعليمية في الوطن توفر التعليم 
لكل من يرغ���ب فيه من الموظفين 
الخاص  القطاعين  ف���ي  والعاملين 
والعام، مبينًا أن مجلس األمناء عمل 
حديثًا عل���ى تطوير البحث العلمي 
في الجامعة ورصد الميزانيات له، 
ثم نش���رت مجالت علمية محكمة 
إحداها تص���در باللغة اإلنجليزية، 
أنشأت مجموعة من مراكز  وكذلك 

البحث العلمي التابعة لها.
نائ���ب محافظ  من جهت���ه، قال 
بيت لح���م، محمد طه، إنه س���عيد 
بالمش���اركة في إضافة لبنة أخرى 
وإنج���از آخر لسلس���لة من إنجازات 
جامع���ة الق���دس المفتوح���ة في 
الواقع الفلس���طيني، حيث اتخذت 
ه���ذه  بإنش���اء  ق���رارًا  القي���ادة 
الجامعة اس���تجابة لحاجة الشعب 
االحت���الل،  تح���ت  الفلس���طيني 
وتحقيق أهداف���ه بتوفير التعليم 

لشرائح المجتمع كافة.
ب���دوره، ق���ال عم���رو: إن أصدقاء 
الجامع���ة الذي���ن وقف���وا معه���ا 
على الدوام وس���اهموا في إنش���اء 
المتبرعون  رأسهم  وعلى  مبانيها، 
لتشييد الطابق الرابع في فرع بيت 
لحم، يس���جلون مزيدًا م���ن الوفاء 
ألبناء ش���عبهم ولجامع���ة منظمة 

التحرير.
ولفت إلى أن "القدس المفتوحة" 
عمل���ت من أج���ل تطوي���ر مبانيها 

المعلومات أس���امة الدويك، ومدير الدائرة 
المالي���ة رفع���ت قنيب���ي، ومدي���ر الدائرة 
القانوني���ة أمجد ابو حديد، ورئيس قس���م 
الدراسات والتخطيط الحضري عالء شاهين، 
ورئي���س قس���م الط���رق س���امر العويوي، 
ورئيس قس���م الم���رور جالل أب���و الحالوة، 
ورئيس قسم األبنية عواد الجعبة، ورئيس 
قسم المساحة عمار الجعبري، ومدير دائرة 
العالق���ات العامة واإلعالم يحيى النتش���ة، 
ورائد األطرش من قسم اإلعالم في البلدية.


