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بلدية البيرة

عطاء توريد ) الهدايا الدعائية والمطبوعات(  

رقم العطاء:ع/ط27/ 2018
 تعلن بلدية البيرة عن طرح عطاء توريد ) الهدايا الدعائية والمطبوعات( وذلك 
وفقًا للمواصفات والشروط المرفقة العامة والخاصة، فعلى الراغبين في التقدم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجب على المورد أن يكون مؤهاًل وذو اختصاص و مسجاًل “رسميًا” في دوائر 

الضريبة.
دعائية  هدايا  إنتاج  أو  لتسويق  مرخصًا  يكون  أن  للعطاء  المتقدم  على   .2

ومطبوعات، ومسجاًل بذلك  في الهيئات الرسمية المعنية.
3. يجب على المورد تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة )2,000( شيكل لصالح 
  )90( عن  تقل  ال  لمدة  المفعول  سارية  بنكية  بكفالة  وذلك  البيرة  بلدية 
الشيكات  أو شيك بنكي مصدق وال تقبل  المناقصة  إقفال  يوم من تاريخ 

الشخصية أو المبالغ النقدية.
4. البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

5. يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة لجميع الضرائب.
العطاء يستطيع الحصول على نسخة من  التقدم لهذا  6. كل مورد يرغب في 
العطاء من مقر البلدية )الطابق الثالث( مكتب مدير دائرة الشؤون االدارية 
وقدره  مسترد  غير  مبلغ  مقابل   2018/3/3 الموافق  السبت  يوم  من  ابتداءًا 

)200( شيكل أو ما يعادلها.
األربعاء  يوم  من  الثانية عشرة ظهرًا  الساعة  العطاءات  لتسليم  موعد  أخر   .7
)الطابق  اإلدارية  الشؤون  دائرة  مدير  مكتب  لدى    2018/3/14 الموافق  

الثالث( مع العلم أنه لن تقبل أي عطاءات ترد بعد هذا الموعد.
8. فتح المظاريف يوم األربعاء الموافق 2018/3/14 الساعة الثانية عشرة ظهرًا 
المتقدمين وفي مقر  المناقصين  في جلسة علنية وبحضور من يرغب من 

بلدية البيرة )الطابق الخامس(.
9. تسري على هذا العطاء جميع األحكام الواردة في نظام الشراء العام وقانون 

الشراء العام فيما يتعلق بعمل الهيئات المحلية.
10. رسوم اإلعالن في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء.

الدوام  ساعات  خالل  وذلك  البلدية  مراجعة  يرجى  المعلومات  من  لمزيد   .11
الرسمي.

عزام اسماعيل قرعان  
رئيس بلدية البيرة

بلدية البيرة

عطاء ترحيل الحمأة ) مخلفات محطة التنقية(
رقم العطاء:ع/ط2018/29

 تعلن بلدية البيرة عن طرح عطاء ترحيل الحمأة ) مخلفات محطة التنقية( وذلك 

وفقًا للمواصفات والشروط المرفقة العامة والخاصة، فعلى الراغبين في التقدم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 

1. يجب على المورد أن يكون مؤهاًل وذو اختصاص و مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.

2. على المتقدم للعطاء أن يكون مرخصًا لتقديم خدمات النقل، ومسجاًل بذلك  في 

الهيئات الرسمية المعنية.

3. يجب على المورد تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة )2,000( شيكل لصالح 

بلدية البيرة وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن )90(  يوم من 

تاريخ إقفال المناقصة أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو 

المبالغ النقدية.

4. البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

5. يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة لجميع الضرائب.

من  نسخة  على  الحصول  يستطيع  العطاء  لهذا  التقدم  في  يرغب  مورد  كل   .6

االدارية  الشؤون  دائرة  مدير  مكتب  الثالث(  )الطابق  البلدية  مقر  من  العطاء 

ابتداءًا من يوم السبت الموافق 2018/3/3 مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )100( 

مائة دوالر أو ما يعادلها.

7. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم األربعاء الموافق  

2018/3/14  لدى مكتب مدير دائرة الشؤون اإلدارية )الطابق الثالث( مع العلم 

أنه لن تقبل أي عطاءات ترد بعد هذا الموعد.

الثانية عشرة ظهرًا  الساعة   2018/3/14 الموافق  المظاريف يوم األربعاء  8. فتح 

في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المناقصين المتقدمين وفي مقر بلدية 

البيرة )الطابق الخامس(.

وقانون  العام  الشراء  نظام  الواردة في  األحكام  العطاء جميع  على هذا  9. تسري 

الشراء العام فيما يتعلق بعمل الهيئات المحلية.

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

11. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
عزام اسماعيل قرعان  
رئيس بلدية البيرة

Job Advertisement

Advisor, Municipal Revenue Generation

Tetra Tech ARD, headquartered in Burlington, Vermont (http://www.tetratech.
com/intdev), is looking for qualified and motivated professional to join us for 
the below position on the USAID-funded Communities Thrive Program.

Advisor, Municipal Revenue Generation In close coordination with pro-
gram colleagues, the Advisor of Municipal Revenue Generation will play a 
leading role in implementing the program’s efforts in designing and direct-
ing municipal financial management and revenue generation efforts in the 
targeted municipalities under Component 1. The position will support Pal-
estinian municipalities in the development of financial management capacity 
improvement efforts, installation or upgrading of new automated financial 
management software systems, improvements in revenue collection efforts, 
the introduction and conversion to new accounting standards, and the facilita-
tion of local economic development. The position is based in the Ramallah 
office with travel as needed within the West Bank. 

 Detailed job descriptions are available at www.jobs.ps
 Qualified applicants are encouraged to apply no later than March 11, 2018.

 To be considered, applicants must submit all of the following requirements 
by email to: HR@palcommunitiesthrive.org

1. Cover Letter explaining why you are interested and qualified for 
this position.

2. CV in reverse chronological format demonstrating your relevant 
qualifications.

3. Salary history for the past three years in $US dollars 

4. A list of at least 3 professional references including name, con-
tact information, and statement of relationship to the reference.

Only short-listed candidates will be contacted. 

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

)بلدية بيتونيا(
اعادة طرح عطاء للمرة الثانية

اسم العطاء :  توريد مواسير وقطع مواسير لسنة 2018 

 رقم العطاء : 7/ 2017

تدعو بلدية بيتونيا الشركات المتخصصة للتقدم لعطاء  توريد مواسير وقطع . 1

مواسير لسنة 2018

الشركات المعنية يمكنها الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية بيتونيا، . 2

فاك���س:  2900534- 02 أو ايميل  belalhraish89@gmail.com، ويمكنهم 

االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها حس���ب العنوان أدناه وذلك ابتداًء 

من الس���اعة الثامنة صباح���ًا وحتى الس���اعة الواحدة ظهرا ابت���داًء من تاريخ 

2018/02/28 وحت���ى تاري���خ  2018/03/14. ثمن نس���خة وثائق العطاء 300 

شيكل جديد غير مستردة . 

آخر موعد لقبول اإلستفسارات حول وثائق العطاء هو يوم الثالثاء 13/03/2018 . 3

الساعة الواحدة ظهرًا  .

تقدم العروض في مغلف واحد مغلق و معنون بوضوح حسب العنوان أدناه بحيث . 4

يتضم���ن المغلف وثائق العطاء و كاف���ة األوراق المطلوبة إضافة الى كفالة دخول 

العطاء و التي يجب أن ال تقل عن 10000 شيقل )عشرة االف شيقل( وصالحة لمدة 

90 يوم من تاريخ فتح العطاء. و ذلك بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية . 

وثائق المناقصة يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 14/03/2018 . 5

الساعة الحادية  عشر صباحا من يوم االربعاء. العروض االلكترونية غير مقبولة، 

العروض المتأخرة عن موعد التس���ليم س���يتم رفضها، وسيتم فتح العروض 

بحضور ش���ركات التوريد أو ممثليهم الذين يرغبون بذلك على العنوان:  مبنى 

بلدية بيتونيا –  الطابق الثاني – قاعة البلدية ، الس���اعة الحادية عشرة صباحا، 

بتاريخ 14/03/2018

المش���روع غيرمعفى م���ن ضريبة القيم���ة المضافة وعلى الش���ركات تقديم . 6

أسعارهم شاملة ضريبة القيمة المضافة 

العنوان المش���ار اليه أعاله هو:  فلس���طين، الضفه الغربيه ، بيتونيا ، ش���ارع . 7

المغتربين ، بلدية بيتونيا ،قسم المشتريات والعطاءات .                                                                                     

أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء . . 8

البلدية غير ملزمة بأقل األسعار. . 9

ربحي دوله  

رئيس بلدية بيتونيا

إعالن طلب 

محاسب/ محاسبة
محاسب،  الى  حاجتها  عن  مقاوالت  شركة  تعلن 

وذلك حسب الشروط التالية: 

والنصف . 1 الثامنة  الساعة  من  الدوام  أوقات 
وحتى الرابعة بعد الظهر.

أن يكون حاصاًل على شهادة البكالوريوس في . 2
المحاسبة.

أن يمتلك خبرة ال تقل عن سنتين )موثقة( في . 3
نفس مجال العمل المطلوب.

لديه خبرة في األرشفة للمعامالت المالية.. 4

أن يتقن التعامل مع البرامج المحاسبية.. 5

fuadamleh@hotmail.com :تقدم الطلبات على االيميل التالي

اعتبارًا من 2018/2/28 – 2018/3/6

إعالن طرح عطاء شراء أجهزة هاتف محمول لنظام الفوترة المحمولة

تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء شراء أجهزة هاتف محمول 
لنظام الفوترة المحمولة

عطاء رقم ) 2018/5(

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة 
دائرة العطاءات في ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال – االدارة العامة – مجمع 

بلدية نابلس التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .
تعاد نس���خة العطاء إلى دائرة العطاءات في الش���ركة مرفقة بتأمين ) شيك 
مصدق أو كفالة بنكية ( بقيمة )6,000( ش���يكل ، وذلك حتى الساعة الرابعة 
مس���اءا من يوم االربعاء الموافق2018/3/14  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 الشيكل فقط وبعكس ذلك فسيتم رفض العرض .	 
يتم تسليم نس���خ العطاء للراغبين بالمش���اركة اعتبارا من صباح يوم 	 

االربعاء 2018/2/28

االدارة العامة 

ع اتفاقية لتقديم 
ّ

"القدس المفتوحة" توق
خدمات تعليمية لطلبة من الداخل

عت جامعة القدس المفتوحة وكلية 
ّ
رام الله - "األيام": وق

المدينة، أمس، اتفاقي���ة تعاون لتقديم خدمات تعليمية 
لطلبة من فلسطيني الداخل.

ع االتفاقية، التي جرت في مقر رئاسة جامعة القدس 
ّ
ووق

المفتوح���ة برام الل���ه، رئيس الجامعة يون���س عمرو، فيما 
عها عن الكلية رئيس���ها رائد فتحي، وتأتي انسجامًا مع 

ّ
وق

رؤية الطرفين ورسالتهما وأهدافهما في تعزيز التواصل 
بين أبناء الشعب الواحد، والحفاظ على هويته الوطنية.

ويتع���اون الطرف���ان بموج���ب االتفاقي���ة عل���ى تقديم 
خدمات التعلي���م الجامعي لطلبة من فلس���طيني الداخل 
في التخصصات المتاحة ل���دى الجامعة التي اتفق عليها 
الطرف���ان، على أن تجري أعمال تدريس الطلبة واالمتحانات 
في فروع الجامعة وفق أس���لوب التعليم المفتوح المعتمد 
لديه���ا، ويلتزم الطلبة بالخطط والمناهج الدراس���ية التي 

تقدمها الجامعة بتخصصاتها المختلفة.
وتمن���ح "الق���دس المفتوح���ة" الطلب���ة الملتحقين بها 
من خ���ال الكلية، الذين أنهوا متطلب���ات تخرجهم، درجة 
البكالوري���وس ف���ي التخصص الذي التحق ب���ه كل منهم، 
وس���يخضع الطلبة الملتحقون للدراسة بالجامعة من خال 
الكلي���ة لألنظم���ة والقواني���ن واللوائح المعم���ول بها في 

الجامعة، ويلتزمون بها التزامًا تامًا.

وقال عم���رو: "إن جامع���ة القدس المفتوحة س���تواصل 
تقدي���م خدماته���ا التعليمية ألبناء ش���عبنا ف���ي أراضي 
الداخل الفلس���طيني، ضمن رس���التها الرامية إلى توفير 
التعليم لش���عبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة"، الفتًا إلى 
أن الجامعة س���تتعاون مع كلية المدين���ة لتوفير التعليم 
للطلب���ة الراغبين من الفلس���طينيين ف���ي المثلث والنقب 

والجليل بالداخل.
من جهته، قال فتحي: "إن ش���عبنا ف���ي الداخل المحتل 
عان���ى فت���رة طويلة م���ن صعوب���ة القبول ف���ي الجامعات 
والكليات األكاديمية اإلس���رائيلية، ما جعل فلس���طينيي 
الداخل متأخرين أكاديميًا قياس���ًا إلى باقي أبناء الش���عب 
الفلس���طيني، ويأت���ي هذا التعاون لجس���ر ه���ذه الفجوة 

وتوفير التعليم ألبناء شعبنا كافة".
وحض���ر توقيع االتفاقية نائب رئيس الجامعة للش���ؤون 
األكاديمية سمير النجدي، ونائب رئيس الجامعة للشؤون 
اإلدارية م���روان درويش، ونائب رئيس الجامعة للش���ؤون 
المالية عصام خليل، ونائب رئيس الجامعة لش���ؤون قطاع 
غ���زة جهاد البط���ش، ومس���اعدة رئيس الجامعة لش���ؤون 
المتابع���ة آالء الشخش���ير، وعمي���د القب���ول والتس���جيل 
واالمتحانات جمال إبراهيم، والمدير المالي لكلية المدينة 

في أم الفحم، منهل غانم.

م مبنى مديرية 
ّ
"التربية" تتسل

شمال الخليل الجديد
مت وزارة التربية والتعليم العالي، من خال طواقمها الفنية، 

ّ
رام الله - "األيام": تس���ل

المبن���ى الجدي���د لمديريتها في ش���مال الخليل، الواقع في بلدة حلحول، والذي ش���ّيد 
بتمويل من سلة التمويل المشترك JFA، التي تضم كًا من: ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، 

والنرويج، وبلجيكا، وذلك بقيمة بلغت مليون و400 ألف دوالر. 
وأش���ارت "التربية"، في بي���ان لها، أمس، إلى أن المبنى الجديد، الذي تبلغ مس���احته 
2600 مت���ر مربع، يحت���وي على أربعة طوابق تش���تمل على 41 غرفة إدارية وإش���رافية 
وخدماتية، إضافة إل���ى قاعة اجتماعات ومخزنين للكتب واللوازم، وأربع وحدات صحية 

وساحات خضراء، ومصف للسيارات.
وق���ال مدير ع���ام األبنية في الوزارة، فخ���ري الصفدي: إن المبن���ى الجديد يغني عن 
المباني المستأجرة، ويوفر الغرف المناسبة من حيث المساحات والتهوية الجيدة، بما 

يتاءم مع عدد موظفي المديرية.
وش���كر الصفدي المانحين والطواقم العاملة في المشروع ومهندسي اإلدارة العامة 
لألبني���ة، ومهندس���ي األبنية في مديرية تربية ش���مال الخليل، الذي���ن واكبوا عملية 
التخطي���ط والدراس���ة والتصميم واإلش���راف، ومتابعة مراحل التنفي���ذ المختلفة في 

المشروع.

الخليل: توقيع اتفاقية لتنفيذ 
مشروع رعاية الطفل

ع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، بالشراكة مع جمعيتي: 
ّ
الخليل - "األيام": وق

المحاور الخيرية، وأحام الشباب والطفولة، أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع رعاية الطفل 
في منطقة H2 الخاضعة لس���يطرة س���لطات االحتال، والممول من مؤسسة "أكشن إيد 

فلسطين" بقيمة 43 ألف دوالر. 
وقالت البلدية: إن المش���روع يهدف إلى تعزيز وبناء قدرات األطفال والنساء، خاصة 
القاطني���ن والمتضررين من الحواجز التي تفرضه���ا قوات االحتال في البلدة القديمة 

والمنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.
وحضر توقيع االتفاقية مدير دائرة األنش���طة الثقافية والشبابية في بلدية الخليل 
محمود أبو صبيح، ورئيس الهيئة اإلدارية لجمعية المحاور الخيرية غس���ان أبو سنينة، 
والمدير التنفيذي للجمعية قيس دعنا، ورئيس الهيئة اإلدارية لجمعية أحام الشباب 
والطفولة رائ���د األطرش، والمدير التنفيذي للجمعية عبد المغني الجعبري، ومدير عام 

مؤسسة "أكشن إيد" في فلسطين، إبراهيم برغيث.

»الفلسطينية للتعاون« تعقد سلسلة لقاءات في تركيا
رام الله - "األيام": عقدت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، 
في إطار تحركها لتنفيذ خططها وبرامج عملها على المستويات 
الثنائية والثاثي���ة والمتعدد، عددًا من اللق���اءات المثمرة مع 
مؤسس���ات تركية تنموي���ة، وهيئات تابعة لمنظم���ة التعاون 

االسامي، التي تتخذ من العاصمة التركية انقرة مقرًا لها.
وقال���ت الوكالة، في بي���ان لها، أمس، إن وفده���ا التقى نائب 
رئيس الوكالة التركية للتعاون الفني علي ماس���كان، ومسؤولي 
الدوائ���ر المعنية، حيث تم البحث ف���ي التعاون بين الوكالتين، 
خاصة ما يتعلق بالمش���اريع المشتركة التي سيتم العمل على 
تنفيذها في مجاالت تنموي���ة مختلفة، تصب في خدمة الدول 
التي تقع ضمن اهتمامات الطرفي���ن وأولوياتهما، وتم االتفاق 
عل���ى آلية عم���ل بمخرجات واضحة تتضمن خط���وات عملية من 
ش���أنها تعزيز آليات التنفيذ المشترك، الس���يما أن الوكالتين 
الفلس���طينية والتركية وقعتا اتفاق تعاون سيكون له أثر كبير 
في تعزيز دور الوكالة التنموي ومكانتها على الساحة الدولية.

كما التقى الوفد الفلسطيني نائب رئيس مركز إدارة األزمات 
والطوارئ حمزة تاش���ديلين، التابع لرئاس���ة ال���وزراء في تركيا، 
وتم االتفاق على دعم بناء قدرات الفريق الفلس���طيني للتدخل 
واالستجابة العاجل، الذي تشرف عليه الوكالة الفلسطينية، من 

خال برام���ج تدريبية متخصصة تطور م���ن قدراته وامكانياته 
وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.

كم���ا تم االتفاق عل���ى تقديم الدعم الفن���ي للفريق من خال 
تجهيزات فردي���ة وجماعية ضرورية ليتم االس���تعانة بها في 
المهم���ات االغاثية واالنس���انية لفريق دولة فلس���طين، كذلك 
اتفق الطرفان على تشكيل فريق إغاثي انساني مشترك للقيام 
بمهام محددة متى استدعت الحاجة ذلك، على ان تكون عضوية 
هذا الفريق الفلس���طيني من الكوادر التي س���يتم العمل على 

تدريبها وتأهيلها في تركيا.
وفي لقاء آخر، التقى الوفد الفلس���طيني مدير مجموعة البنك 
اإلس���امي للتنمية والمندوب المقيم في تركيا صاح جياسي، 
حي���ث تم االتفاق مع البنك على عدد من الخطوات العملية التي 
 
ً
 لبرامج الوكالة الفلس���طينية وخططها، خاصة

ً
س���تكون داعمة

تل���ك المش���اريع التي س���يتم تنفيذها بالتع���اون الكامل بين 
الوكالة الفلسطينية والوكالة التركية ومركز األبحاث االحصائية 

واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسامية.
ووصف مدي���ر ع���ام الوكالة الفلس���طينية، عم���اد الزهيري، 
اللقاءات التي عق���دت على مدار ثاثة أيام مع الجهات التركية 

واإلسامية المختلفة بالمثمرة والبناءة.

فرنسا تتعهد بـ 10 ماليين يورو لمحطة التحلية بغزة
الحصار اإلسرائيلي الجائر لقطاع غزة.

وشدد على أن الكارثة ستطال بآثارها 
جميع سكان القطاع البالغ عددهم حوالى 
مليوني ش���خص وليس مناطق صغيرة، 
وستمتد إلى إسرائيل ذاتها، إضافة إلى 
مخاط���ر الهجرة واللج���وء التي تنتج عن 

الكوارث اإلنسانية.
وتط���رق الجانبان، خ���ال االجتماعين، 
إل���ى مؤتم���ر ال���دول المانح���ة، ال���ذي 
الخارجية  س���يعقد على مس���توى وزراء 
في العش���رين من آذار الجاري بالعاصمة 

المنتظر  وم���ن  بروكس���ل،  البلجيكي���ة، 
أن يناق���ش المجتمع���ون س���بل دع���م 
القطاعات األساسية في فلسطين، خاصة 
قضي���ة المي���اه، التي تعد م���ن القضايا 
الش���ائكة بين سلطات االحتال والقيادة 
الفلس���طينية. من جهته، أك���د الجانب 
الفرنس���ي، التزام باده بدعم القطاعات 
الحيوي���ة ف���ي فلس���طين، والعمل على 
تحس���ين الظروف المعيش���ية للش���عب 
الفلسطيني، جنبًا إلى جنب مع استمرار 

الدعم في القطاعات األخرى.

رام الله - "األيام": تعهدت فرنسا بدفع 
مبلغ 10 مايين يورو، لصالح مشروع إنشاء 

محطة تحلية المياه في قطاع غزة.
ج���اء ذلك خال لقاءي���ن منفصلين في 
باري���س، عقدهم���ا رئيس س���لطة المياه 
الوزير مازن غنيم، وس���فير فلسطين لدى 
فرنسا س���لمان الهرفي، مع المدير العام 
والتنمية  والتعلي���م  والثقافة  للعولم���ة 
الدولي���ة في وزارة الخارجية الفرنس���ية، 
ل���وران بيل���ي، والمدير الع���ام المنتدب 
للوكال���ة الفرنس���ية للتنمي���ة جيريمي 

بيليه.
وبح���ث غنيم والهرفي مع المس���ؤولين 
الفرنس���يين، التحضيرات الجتماع الدول 
المانح���ة المق���رر عق���ده ف���ي العاصمة 
البلجيكية بروكسل في شهر آذار الجاري.

وأكد غنيم خ���ال اللقاءين ضرورة بناء 
هذه المحطة واإلسراع في وضعها موضع 
التش���غيل، خاصة أن أكثر م���ن 97% من 
المياه الموج���ودة في القطاع غير صالحة 
للشرب واالس���تخدام البشري، جراء نسب 
التلوث العالية، ما يهدد بكارثة إنسانية 
حقيقية بع���د أكثر من 10 س���نوات على 

ويشارك بفعاليات يوم شبكات الشباب المتوسطي

 صيدم يفتتح مدرسة جمال عبد الناصر في غزة
رام الله - "األيام": افتتح وزير التربية والتعليم العالي، صبري 
صيدم، أمس، مدرسة جمال عبد الناصر بمديرية شرق غزة، بعد 

إعادة بنائها.
وكان االحتال دّمر المدرس���ة بالكامل في عدوانه على القطاع 
ع���ام 2014، وتعّد واحدة من الم���دارس الصديقة للطفل، وتمت 
إعادة بنائها ضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالشراكة مع 
منظمة "اليونيسيف"، بتمويل سخي من برنامج الفاخورة التابع 

لمؤسسة التعليم فوق الجميع بقطر.
وش���ارك في فعاليات االفتتاح، ممثلة منظمة "اليونيس���يف" 
جينيف بوتي���ن، وممثل برنام���ج األمم المتح���دة اإلنمائي في 
فلس���طين، روبرت فال���ن، ووكيل الوزارة بص���ري صالح، والوكيل 
المس���اعد للش���ؤون المالية واإلداري���ة واألبنية والل���وازم فواز 
مجاه���د، وممثل مؤسس���ة الفاخورة المعتز بالل���ه رضوان، ومن 

أسرة "التربية" في القطاع زياد ثابت.
وتضم المدرس���ة مس���احات خضراء وصاالت ومساحات خارج 
الصفوف، كما أن مساحة الصف الدراسي أكبر من الصف العادي 
بنس���بة 25%، وتتكون من 24 صفًا دراسيًا مع جميع المرافق من 

ساحات وماعب ومختبرات علمية وحاسوب.
وش���كر صيدم كل من س���اهم بإنشاء المدرس���ة والمتبرعين، 
داعيًا الطلبة إلى استثمار المدرس���ة بالشكل األمثل، لتحصيل 

العلم والمعرفة بما يخدم الوطن وتنميته.
وقال: "نفتخر بإعادة إعمار هذه المدرسة التي دمرها االحتال 
خال عدوان 2014، وإن افتتاحها من جديد يؤكد تمسكنا بساح 
العلم والتعلم، والش���عب الذي يملك اإلرادة ال بد من أن ينتصر، 
فاالحتال يصنع الم���وت، أما نحن فنصنع الحياة والمس���تقبل 

المشرق ألبنائنا".
من جهتها، أش���ادت بوتين بتش���ييد مثل ه���ذه النوعية من 
الم���دارس، الفتة إل���ى دور وزارة التربية وس���عيها لبناء المزيد 
من ه���ذه المدارس؛ لدعم قطاع الطفول���ة وضمان توفير البيئة 

المدرسية المناسبة.

بدوره، أكد فالن ح���رص برنامج األمم المتحدة على دعم قطاع 
التعليم والتنمية المس���تدامة في فلس���طين، الفتًا إلى أنه من 
حق األطفال الفلس���طينيين أن ينعموا في ظ���ل بيئة تعليمية 

آمنة وصحية.
يذكر أن هذه المدرسة هي الخامسة من المدارس التي أعادت 
الوزارة بناءها بالكامل في غزة، والتي كانت ُهدمت جراء العدوان 
األخير عل���ى غزة، علمًا أن الوزارة قام���ت بترميم كافة المدارس 

التي تضررت نتيجة العدوان.
كم���ا ش���ارك صي���دم، في فعالي���ات يوم ش���بكات الش���باب 
المتوس���طي، الذي انطلق ف���ي قطاع غزة، أم���س، بحضور مدير 
مكتب "اليونيسكو" في فلسطين لودفيكو كابي، ووكيل الوزارة 
بصري صالح، ومنسقة المشروع ريما سالم، ومدير عام العاقات 

الدولية والعامة نديم سامي.
وأكد صيدم أهمية دور الشباب وانخراطهم في العملية التعليمية 
التنموية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالمشاريع الريادية والمبادرات 
اإلبداعي���ة المتمي���زة، ودعا الش���باب إلى التوجه نح���و التخصصات 
المهنية والتقنية، نظ���رًا ألهمية هذه التخصصات في إيجاد فرص 
عمل للخريجين والشباب، ولفت إلى اهتمام الوزارة بالتعليم المهني 

والتقني عبر دمج هذا القطاع بالتعليم العام.
وأش���اد بدور "اليونيس���كو" األصيل وتعاونها مع الوزارة في 
العديد من المشاريع والبرامج، ورعايتها لفئة الشباب من خال 
توفير االحتياجات التي تس���ّهل اندماجهم في س���وق العمل، 

وإكسابهم المهارات الازمة لذلك.
من جهته، أكد كابي اهتمام "اليونيسكو" بدعم شريحة الشباب 
وتحفيزهم، وإيجاد فرص عمل لهم، واهتمام "اليونيس���كو" بهذه 

الفعالية، مشيدًا بدور وزارة التربية وتعاونها.
وشارك صيدم الش���باب في إحدى الجلس���ات الحوارية، حول 
واقع الش���باب والتشغيل، وتحدث فيها حول العديد من األفكار 
والمنطلقات، وأجاب عن األس���ئلة المختلفة حول قطاع التعليم 

والجوانب ذات العاقة.

وفد تركي يطلع على خدمات 
مستشفى ومركز الوفاء في غزة

غزة - "األيام": زار وفد تركي من الوكالة التركية للتعاون والتنس���يق الدولي – "تيكا" 
مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي ومركز الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء وسط 

قطاع غزة بهدف االطاع على خدماتها.
والتقى الوفد الذي ترأس���ه مس���اعد منسق برنامج فلس���طين في تيكا محمد اتشاي 
ومس���اعد مدير المشاريع، مكتب غزة رائد قشطة، المدير العام لجمعية الوفاء الخيرية 
تيس���ير البلتاجي ومدير مركز الوفاء لرعاية المسنين بس���مان العشي والمدير الطبي 

لمشفى الوفاء د. أيمن البدري ومدير المشاريع بسمان صائب الزعانين.
وق���دم البلتاجي للوفد نبذة تعريفية عن الخدم���ات التي تقدمها الجمعية من خال 
برامجها المختلفة المتمثلة بمركز الوفاء للمسنين الذي تأسس عام 1980 ومستشفى 

الوفاء للتأهيل الطبي الذي تأسس في عام 1996.
وقدم البلتاجي شرحًا عن ظروف الجمعية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وما 
تعانيه من عدم المقدرة على تقديم خدماتها وتوس���يع دائرة اهتماماتها اضافة الى 
قل���ة امكانياتها ومواردها، خاصة بعد تدمير مقرات المستش���فى إبان العدوان األخير 

على غزة عام 2014.
من جهته، أشاد تش���اي ببرامج الوفاء النوعية والجهود المبذولة في خدمة المرضى 
من ذوي اإلعاقة الحركية واالدراكية في مستش���فى الوفاء وكبار السن في مركز الوفاء، 

مبديًا في الوقت نفسه رغبته في دعم الخدمات التي وصفها "بأنها خدمات نبيلة".

بلدية دورا تناقش مع لجان األحياء 
قضايا متصلة بالشأن المحلي

الخليل - "األيام": عقدت بلدية دورا اجتماعها األول للجان االحياء في المدينة، وذلك 
للبدء بالخطوات العملية إلطاق المرحلة الثانية من تشكيل لجان األحياء في المدينة.

ويأتي ذلك بحس���ب بي���ان صدر عن البلدي���ة، امس، تطبيقًا لرؤي���ة المجلس البلدي 
بتشكيل لجان لألحياء للتواصل مع البلدية من أجل ضمان توصيل خدمة أفضل لجميع 

المناطق والمشاركة في اتخاذ القرار.
وأكد القائم بأعمال رئيس البلدية فوزي أبو هليل، على أهمية دور منس���قي وأعضاء 
لج���ان األحياء في خدم���ة المجتمع المحل���ي، معتبرًا دور اللجان مكمل ومش���ارك لدور 

البلدية في توفير كافة الخدمات للمواطنين وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وقدم عضو المجلس البلدي الدكتور محمد طه الس���يد احمد عرضًا توضحيًا ألهداف 
لجان االحي���اء والمهام والصاحيات التي يجب القيام بها، وش���روط العضوية، وعاقة 

لجنة الحي بالبلدية.
وتحدث منسقو األحياء خال اللقاء عن المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم، 
م���ن خال متابعة كافة االحتياجات المتعلقة كل حي، وذلك من خال اجتماعات تعقد 

بين كل لجنه وأفراد الحي الذي تتبع له لمناقشة مشاكل المواطنين وقضاياهم.
وأك���د الحضور أن اللج���ان تهدف إلى تس���هيل الخدم���ات التي تقدمه���ا البلدية 
للمواطنين، وتقديم أفضلها لكافة ش���رائح المجتمع، وان هذه المشاركة سوف تحدث 

آثر كبير لوصول الخدمة للمواطن، وستساهم في تقريب وجهات النظر.

وف���ي نهاية اللقاء ت���م االتفاق 
على الية تواصل بين البلدية وكل 

حي.


