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 شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
  إعالن مناقصة رقم 12/ 2018

 الخاصة:- شراء مواد شبكة حاسوب  
تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 

التالية:-
- سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق2018/03/22 

وحتى ساعة فتح  المظاريـف الساعـة 12 بنفس الزمان والمكان أعاله .
- يمكن الحصول على مســـتندات العطاء من دائرة المشـــتريات بمقر الشركة الرئيسي 
بغزة شارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم االثنين المـوافـق  2018/03/12  

علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل 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 .
تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .	 
 	Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

اعالن طرح عطاء

صادر عن مجلس بلدية بيت لحم
يعلن مجلس بلدية بيت لحم عن طرح عطاء اعمال توريد وبناء سناسل 

حجرية في شارع واد مسلم
بتمويل من بلدية بيت لحم

رقم العطاء :  09 / 2018
 يمكن للراغبين باالشتراك في هذا العطاء استالم نسخة من الوثائق ابتداء من تاريخ 

نشر االعالن ما بين الساعة التاسعة صباحًا والثانية عشر بعد الظهر.
تعاد العطاءات لمقر مجلس البلدية حتى موعد اقصاه الس���اعة الثانية عشر من بعد 

ظهر يوم الثالثاء الموافق 2018/04/10.
مالحظات:

رسوم جميع االعالنات في الصحف تدفع من قبل من يرسو عليه العطاء.  .1
كافة االسعار بالشيكل االسرائيلي.  .2

يتم الحصول على وثائق العطاء من الدائرة المالية في بلدية بيت لحم.  .3
البلدية غير مقيدة بقبول اقل االسعار وبدون ابداء االسباب.  .4

تستطيع البلدية زيادة او انقاص الكمية حسب ما تراه مناسبًا .  .5
س���يتم رفض أي من اعم���ال او مواد في حال ع���دم مطابقتها للمواصفات   .6

المطلوبة او بها عيوب او شوائب.
االسعار شاملة لجميع انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.  .7

يش���ترط على من يحال عليه العطاء اصدار ش���هادة ب���راءة ذمة من دائرة   .8
ضريبة القيمة المضافة وشهادة خصم المصدر سارية المفعول.

9.  على المتقدم للعطاء ابراز ش���هادة تصنيف من اتح���اد المقاولين ويحق 
لمقاولي الطرق - درجة رابعة فما فوق من التقدم لشراء هذا العطاء.

يجب ارفاق ش���يك بنكي او كفالة بنكية مص���دق/ة بقيمة مبلغ مقطوع   .10
عبارة عن )6000( شيكل تكون سارية لغاية 90 يومًا من تاريخ فتح العطاء 
ول���ن ينظر في أي عرض ما لم يك���ن مرفق بالتامين ولن تقبل الش���يكات 

الشخصية.
11. س���وف تكون زيارة الموقع التحضيرية في تمام الساعة التاسعة  صباحاً  

من يوم  الثالثاء الموافق 2018/03/20.
تفت���ح المظاريف المختومة الس���اعة الثانية عش���ر من ظهر يوم الثالث���اء الموافق 

2018/04/10 في مقر مجلس بلدية بيت لحم.
        المحامي انطون سلمان 
رئيس بلدية بيت لحم 

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

اعالن طرح عطاء

صادر عن مجلس بلدية بيت لحم
يعلن مجلس بلدية بيت لحم عن طرح عطاء اعمال توريد وبناء سناسل حجرية

 في شارع المياه بتمويل من بلدية بيت لحم
رقم العطاء :  13 / 2018

 يمكن للراغبين باالشتراك في هذا العطاء استالم نسخة من الوثائق ابتداء من تاريخ 

نشر االعالن ما بين الساعة التاسعة صباحًا والثانية عشر بعد الظهر.

تعاد العطاءات لمقر مجلس البلدية حتى موعد اقصاه الساعة الثانية عشر من بعد 

ظهر يوم الثالثاء الموافق 2018/04/10.

مالحظات:

رسوم جميع االعالنات في الصحف تدفع من قبل من يرسو عليه العطاء.  .1

كافة االسعار بالشيكل االسرائيلي.  .2

يتم الحصول على وثائق العطاء من الدائرة المالية في بلدية بيت لحم.  .3

البلدية غير مقيدة بقبول اقل االسعار وبدون ابداء االسباب.  .4

تستطيع البلدية زيادة او انقاص الكمية حسب ما تراه مناسبًا .  .5

س���يتم رفض أي من اعمال او م���واد في حال ع���دم مطابقتها للمواصفات   .6

المطلوبة او بها عيوب او شوائب.

االسعار شاملة لجميع انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.  .7

يش���ترط على م���ن يحال عليه العطاء اصدار ش���هادة ب���راءة ذمة من دائرة   .8

ضريبة القيمة المضافة وشهادة خصم المصدر سارية المفعول.

9.  عل���ى المتقدم للعطاء ابراز ش���هادة تصنيف من اتح���اد المقاولين ويحق 

لمقاولي الطرق - درجة رابعة فما فوق من التقدم لشراء هذا العطاء.

10.يجب ارفاق ش���يك بنكي او كفالة بنكية مصدق/ة بقيمة مبلغ مقطوع عبارة 

عن )4000( شيكل تكون س���ارية لغاية 90 يومًا من تاريخ فتح العطاء ولن 

ينظر في أي عرض ما لم يكن مرفق بالتامين ولن تقبل الشيكات الشخصية.

11.سوف تكون زيارة الموقع التحضيرية في تمام الساعة العاشرة  صباحاً  من 

يوم  الثالثاء الموافق 2018/03/20.

تفت���ح المظاريف المختومة الس���اعة الثانية عش���ر م���ن ظهر يوم الثالث���اء الموافق 

2018/04/10 في مقر مجلس بلدية بيت لحم.
المحامي انطون سلمان 
رئيس بلدية بيت لحم 

الجامعة اإلسالمية – غزة
طرح عطاء رقم 9 / ل/18-17

 لتوريد )حقائب طالب وطالبات بأكتاف وبشعار جلدي بارز(

إعادة بغزة عن  اإلسالمية  بالجامعة  والمشتريات  اللوازم  دائرة    تعلن 
عليها ومطبوع  بأكتاف،  وطالبات  طالب  حقائب  لتوريد   ( عطاء   طرح 
 شعار الجامعة بشعار جلدي بارز، وشعار الجامعة على السحاب( فعلى
بالجامعة والمشتريات  اللوازم  دائرة  مراجعة  االشتراك  في   الراغبين 
يوم من  ابتداء  العطاء  وشروط  المواصفات  كراس   اإلسالمية الستالم 
$50 قدره  مسترد  غير  مبلغ  مقابل  الموافق:12/3/2018مـ،   االثنين 

 )خمسون دوالر(، تدفع في الدائرة المالية بالجامعة اإلسالمية.
على المشتركين تقديم نموذج من عينة الشنط، بما يكافء عينة 	 

الجامعة المطلوبة.

آخر موعد لتسليم العروض الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر 	 
يوم االثنين الموافق:2018/3/26م. 

تفتح المظاريف الساعة الواحدة ظهر نفس اليوم.	 

قسم 	  والمشتريات-  اللوازم  دائرة  مراجعة  يرجى  لإلستفسار 
العطاءات، هاتف رقم 2641416 .

يمكنكم مراجعة عرض السعر وشروط العطاء عبر صفحة الجامعة 	 
.www.iugaza.edu على العنوان

رسوم اإلعالن في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء.	 

والله ولي التوفيق
دائرة اللوازم والمشتريات

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

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

MOFP-GSD/MOFP/2018/38 :رقم المناقصة

موضوع المناقصة: شراء خدمة التنظيف

الجهة المشترية: وزارة المالية والتخطيط 

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
1. تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحساب وزارة المالية والتخطيط 
المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رس���ميا والراغبين بالمشاركة في تقديم 

العطاءات بالظرف المختوم.
)الشيكل( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. 2. تقدم األسعار ب�

3. يمكن للجه���ات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائ���ق المناقصة أو الحصول 
www.( على مزيد م���ن المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديري���ة اللوازم العامة
gs.pmof.ps( أو م���ن خالل مديرية اللوازم العام���ة/ وزارة المالية والتخطيط خالل أوقات 

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

)فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد 
أقصاه الس���اعة 10:00 من يوم الثالثاء الموافق 2018/4/17 ويتم رفض جميع العطاءات 
التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من 
يرغ���ب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر على الموقع اإللكتروني لمديرية 

اللوازم العامة.
6. عل���ى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 

مصدق بقيمة 18000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/10/13.
7. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

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

 The United Nations Volunteers (UNV) Programme is the
 UN organization that promotes volunteerism to support
 peace and development worldwide. Volunteerism can
 transform the pace and nature of development, and it
benefits both society at large and the individual volun-
teer. UNV contributes to peace and development by ad-

 vocating for volunteerism globally, encouraging partners
to integrate volunteerism into development program-
.ming, and mobilizing volunteers

Vacancy Announcement

UN Volunteer Gender Assistant

Duty Station – UNDP PAPP, East Jerusalem  

UN Volunteer Communication for Development (C4D) Specialist
Duty Station – UNICEF, East Jerusalem  

Detailed information and application instructions can be viewed 
on the UNDP Global web site under Arab States location.

https://jobs.undp.org

Deadline for applications:  27 March 2018

“Applications from men and women will be considered equally”

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

إعالن أعمال صيانة ومعالجة وعزل وتزفيت لمقر 

محكمة نابلس الشرعية

يعلن دي���وان قاضي القضاة عن حاجته للقيام بأعم���ال المعالجة والصيانة 

والع���زل والتزفيت لمقر محكمة نابلس الش���رعية الجدي���د/ الطابق الرابع � 

رفيديا/ مجمع الصوص���ة وكلبونة التجاري حيث أن مقر المحكمة يعاني من 

تس���ريب ماء من الطابق العلوي "الخامس" لوجود ن���ادي رياضي في المبنى 

في الطابق الخامس )Daynamic Gym( مما ألحق أضرارًا مادية وصحية في 

المبنى الخاص بالمحكمة والموظفين.

فعلى من يجد في نفس���ه الكفاءة والقدرة الفني���ة والمهنية للقيام بأعمال 

المعالجة والصيانة للمبنى الخاص بالمحكمة عليه التواصل مع اإلدارة العامة 

للشؤون المالية واإلدارية/ دائرة الشؤون اإلدارية جوال رقم 0598550132 

شادي عياد

مدير عام الشؤون المالية واإلدارية

شركة يبوس فارم للصناعة والتسويق
إعالن طلب موظفين

تعلن شركة يبوس فارم للصناعة والتسويق عن حاجتها لـ:

1ـ موزعيـــن ومندوبين لديهم الخبرة في مجال تســـويق 

وتوزيع األجبان واأللبان.

2ـ محاسب ـ محاسبة لديهم الخبرة في حساب الشركات.

3ـ عمال ـ عامالت للعمل داخل المصنع.

4ـ عامل ـ عاملة خدمات.

فمـــن يجد لديه الخبرة والكفاءة يرجى االتصال على األرقام 

التالية: 0592831080 أو 0548895634.
المدير العام
نبيل سنقرط

"التربية" تطلق المسابقة الثقافية لطلبة 
"التعليــم العالي" من جامعة االســتقالل

أريح���ا - "األيام": أطل���ق وكيل وزارة التربي���ة والتعليم العالي 
د. بصري صالح، امس، من جامعة االس���تقالل بأريحا؛ المس���ابقة 
الثقافية لطلبة مؤسس���ات التعليم العالي تحت عنوان )القدس 
بي���ن الماضي والحاضر(، والتي تنظمه���ا الوزارة من خالل اإلدارة 
العام���ة للتعلي���م الجامع���ي، برعاي���ة الوزير د. صب���ري صيدم، 
وبالش���راكة مع لجنة النشاطات في مؤسس���ات التعليم العالي 

ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية بمشاركة )12( مؤسسة تعليمية.
وحضر فعاليات إطالق المسابقة؛ رئيس الجامعة د. عبد الناصر 
القدومي، والوكيل المس���اعد لش���ؤون التعليم العالي د. إيهاب 
القبج، ومدير الشؤون الطالبية في الوزارة أيمن الهودلي، ومدير 
التربية والتعليم العالي في أريحا واألغوار نصر أبو كرش، ومدير 
برامج التعليم في مؤسسة الرؤيا الفلسطينية باسم بني شمسة، 
وعدد من عمداء شؤون الطلبة في الجامعات وممثلون عن مؤسسة 

الرؤيا الفلسطينية والجامعات والطلبة المشاركين.
وفي هذا السياق، أكد صالح أن رسالة التربية والتعليم العالي 
هي من أهم الدعائم األساسية للبناء المعرفي، مشيدًا بالجهود 
 
ً
التي تقودها طواقم الوزارة ومؤسس���ات التعليم العالي، خاصة

تنظيمها لهذه المس���ابقة الوطنية المهمة، التي حملت عنوان 
"القدس بين الماضي والحاضر"، والتي تهدف لتس���ليط الضوء 
على الحرب الشرسة التي يشنها االحتالل ضد المدينة المقدسة 

وسعيه الدائم لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية فيها.
وبين أن هذه المسابقة تتقاطع مع توجهات الوزارة في توعية 
وتثقيف طلبة المدراس والجامعات والمجتمع الفلسطيني عامة 
بما يعزز الهوية الوطنية، ومواجهة ما تقوم به حكومة االحتالل 

من تهويد وقضم لألراضي وحربها الشرس���ة ضد قطاع التعليم 
والمناهج الوطنية.

وأش���ار صالح إلى تركيز الوزارة عل���ى اتجاهين من خالل هذه 
المس���ابقة؛ أولهم���ا أن يقوم النظ���ام الترب���وي بتوجيه الوعي 
والحفاظ على الهوية الوطنية وحمايتها، خاصة في ظل محاوالت 
االحتالل تحري���ف المناهج الوطنية في الق���دس وزعزعة الوعي 
الوطني لدى أبنائها، أما الثاني فيتمثل بأن مس���تقبل فلسطين 
وأبنائها مرتبط بضرورة االهتم���ام بالتعليم والتعلم، "وتقديم 
وطننا كنموذج رائ���ع في العلم والتقدم، وتعزي���ز روح المبادرة 

والتميز واإلبداع.
م���ن جهته، قال القدوم���ي: "نريد تعزيز الثقاف���ة لدى الطلبة 
في الجامعات الفلس���طينية، وهذه المسابقة تعزز هذا التوجه، 
مش���يدًا بدور وزارة التربية في هذا الجانب وتعاونها الدائم مع 

مؤسسات التعليم العالي في إطار التكامل.
بدوره، أش���ار بني شمسة إلى مس���اهمة "الرؤيا الفلسطينية" 
في زيادة الوعي لدى الش���باب حول مدينة القدس، للمس���اهمة 
في مواجهة حملة االحتالل الشرس���ة؛ الرامية لتهويد المدينة 
المقدس���ة وطمس هويتها الفلسطينية، معبرًا في ذات السياق 
ع���ن اعتزازه بالش���راكة م���ع وزارة التربية ومؤسس���ات التعليم 
العالي، بما يس���هم في تعزيز ورفع الوعي الوطني لدى الشباب، 
مش���يدًا بم���ا تبذله وزارة التربي���ة من جهود حثيث���ة لمواجهة 

محاوالت االحتالل تحريف المنهاج الفلسطيني.
وتخلل المس���ابقة عددًا م���ن العروض قدمته���ا فرقة جامعة 

االستقالل للفنون الشعبية. 

"القدس المفتوحة" تكّرم أفضل ثالثة 
مشـاريـع تخـرج للمعلميـن المتـدربيـن

رام الل���ه - "األيام": كّرمت جامعة الق���دس المفتوحة أصحاب 
أفضل ثالثة مشاريع تخرج للمعلمين المتدربين في الفوج األول 
)2017/2016م( الذي���ن حصلوا على تدريب ف���ي الجامعة ضمن 
مشروع "تحس���ين إعداد وتأهيل المعلمين للصفوف من )4-1("، 
الممول من البنك الدولي، الذي تنفذه كلية العلوم التربوية، في 

احتفال أقيم بمقر رئاسة الجامعة، أمس.
وقّدم رئي���س الجامعة د. يونس عمرو، جهاز حاس���وب لوحي 
)تابلت( وش���هادة تقدير للمعلمات الفائزات بأفضل المشاريع، 
وهن: إيمان دراغمة من مدرسة عائش���ة أم المؤمنين بطوباس، 
وس���ماح نزال من مدرسة يوس���ف عودة األساسية في قلقيلية، 
ومنال س���در من مدرس���ة بنات رقعة األساس���ية في يطا جنوب 

الخليل. 
وأوضح د. عمرو، أن التكريم "هو عمل إضافي لم يش���ر إليه في 
أنشطة المش���روع، وجاء لتحفيز المعلمين المتدربين وتحقيق 
أهداف المش���روع، حيث خصصت الجامع���ة )3( جوائز ألفضل 
)3( مش���اريع تخرج من تلك المش���اريع التي ينتجها المعلمون 

المتدربون".
وأضاف د. عمرو: "إن المش���روع يه���دف إلى االرتقاء بمهارات 
المعلمي���ن وكفاياتهم في أثن���اء الخدمة للصف���وف من )4-1( 
وممن ينقصه���م المؤهل المهني والخب���رة العملية، وذلك من 
أجل الوصول بمؤهالتهم إلى ما يعادل اإلجازة المهنية من أجل 

تمكينهم من تلبية المعايير الجديدة لمهنة التعليم".
وبّي���ن د. عمرو أن التدريب يعتم���د على توظيف التكنولوجيا 

واإلس���تراتيجيات المتمحورة حول المتعلم، وكفايات التخطيط 
للتعلي���م والتعلم وتنفي���ذه وتقويم مخرجات���ه، وعلى تعزيز 
الممارس���ات التأملية لدى المعلمين، وعل���ى التعليم التكاملي، 

والتركيز على التقويم من أجل التعلم.
إلى ذلك، ش���كرت د. ريم���ا دراغمة، مدي���رة المعهد الوطني 
للتدريب التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، جامعة 
القدس المفتوحة على هذه المبادرة، علمًا أن المعهد يعمل مع 
)4( جامع���ات، ولكن المبادرة األولى للتكري���م جاءت من جامعة 
الق���دس المفتوحة، وثمنت ه���ذه المبادرة واهتم���ام القدس 

المفتوحة بالمشروع لما له من أثر نوعي على المخرجات.
وقالت دراغمة: إن عملية تحكيم المشاريع جرت داخل القدس 
المفتوحة، مطالبة بأن تنش���ر هذه المش���اريع في مجلة القدس 
المفتوحة العلمية المحكم���ة، حيث أصدر رئيس الجامعة قرارًا 

بنشر األبحاث بعد استيفائها للمعايير المطلوبة للنشر.
من جهتها، قالت س���هى الخليلي، مديرة وحدة المشاريع في 
البنك الدولي: "إن المشروع بدأ في العام 2010م، وجامعة القدس 
المفتوح���ة انضمت ف���ي الع���ام 2015م، ولكن إضاف���ة القدس 
المفتوحة للمشروع كانت إضافة نوعية مميزة، ونأمل بأن يتطور 
العمل مع جامعة القدس المفتوحة التي تصل إلى كل المناطق 

والمحافظات الفلسطينية".
م���ن جانبه، قال د. مج���دي زامل مدير المش���روع وعميد كلية 
العلوم التربوي���ة: إن الجامعة اهتمت بالمعلمين المتدربين من 

أجل تحقيق المخرجات المرجوة من المشروع.

"الحكم المحلي" تناقش مخرجات 
مشاريع التسمية والترقيم في 23 بلدية

البيرة - "األيام":: عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعا موس���عًا لتقييم 
مخرجات مش���اريع التس���مية والترقيم، بدعم من المؤسسة االمريكية 

للتنمية وبتنفيذ من مؤسسة )جلوبال كميونيتيز(.
وحض���ر االجتماع الوكيل المس���اعد لش���ؤون الهيئ���ات المحلية عمر 
س���محة، وطواق���م الوزارة، وبمش���اركة ممثلي���ن ع���ن )23( بلدية جرى 
لصالحها تنفيذ مش���اريع التس���مية والترقيم وهي )نابلس، قلقيلية، 
طولك���رم، جنين، بيت لحم، طوباس، البيرة، الظاهرية، حلحول، يطا، بيت 
س���احور، بيت جاال، الرام، بيرزيت، عقرب���ا، عنبتا، اليامون، كفر ثلث، عالر، 

عتيل، اريحا، قبالن، وبيت فجار(.
وأوضح سمحة أن هذا المش���روع يحظى بأهمية كبيرة باعتباره مركبا 
أساس���يا من مركبات البني���ة التحتية بالمعنى الش���امل والذي بموجبه 
يحص���ل كل مبنى على هوية وعنوان تس���هل الوصول اليه دون إضاعة 
للوقت، كما ويمكن من تفعيل بعض الخدمات األساس���ية مثل ارس���ال 
المعامالت والوثائق لعناوين محددة عبر البريد الفلسطيني، عالوة على 
تسهيل وصول الدفاع المدني والش���رطة واالسعاف للمواقع المعرضة 
للخطر ف���ي حاالت الطوارئ، باإلضافة الى التس���هيل على الس���ياح في 

معرفة المواقع السياحية والوصول اليها بدقة.
وبي���ن س���محة أن لهذا المش���روع دورا مباش���را في توثي���ق الرواية 
الفلسطينية عن طريق تثبيت األسماء الوطنية وتخليد ذكرها بإطالقها 

على الشوارع والميادين والساحات بما يبقي الذاكرة الوطنية حية.
وأش���ار إلى أنه من الصح���ي والمفيد إجراء مراجعة ش���املة وتقييم 
مخرجات المش���اريع ودراس���ة أهم المعيقات والتحديات التي واجهت 
تنفيذه���ا والخ���روج باقتراح���ات وتوصي���ات لتفعيل االس���تفادة من 
المخرج���ات م���ن جانب وتوثي���ق التج���ارب والخبرات التي اكتس���بتها 
البلدي���ات من خالل العمل على هذه المش���اريع ألخذه���ا بعين االعتبار 

واالستفادة منها في المشاريع القادمة.
وأك���د س���محة أنه ال بد م���ن مراجعة نظ���ام التس���مية والترقيم في 
فلس���طين واقراره بش���كل رس���مي وضرورة تش���كيل اللجن���ة الوطنية 
للتسمية والترقيم من الجهات المختصة بهذا المجال بما يشمل جميع 
القطاعات الرس���مية واألكاديمية واألهلية والقط���اع الخاص، بما يوحد 

العم���ل في جميع الهيئ���ات المحلية فيما يتعلق بالتس���مية والترقيم 
وبحسب أفضل الممارسات العالمية.

وأش���ار إلى أن الوزارة تدرس وبش���كل حثيث كاف���ة األفكار التي من 
شأنها ان تس���اعد في إتمام اعمال التسمية والترقيم في جميع المدن 

والبلدات الفلسطينية.
واش���تمل النقاش على محاور عديدة منها مدى كفاية الفترة الزمنية 
لتنفيذ مش���اريع التس���مية والترقيم في البلدي���ات، وتحقيق أهداف 
المش���روع حسب الش���روط المرجعية، وقدرة القطاع الخاص على تنفيذ 
مش���اريع التس���مية والترقيم بكافة بنودها باحترافية ومهنية، وقدرة 
البلدية على المتابعة واإلش���راف والتعاون في تنفيذ المشروع، وحاجة 
كادر البلدية للتدريب واكتس���اب المهارات األساس���ية في التس���مية 
والترقيم، والتحديات والعوائق التي واجهت تنفيذ المشروع، استكمال 
المش���روع وخروجه إل���ى الواقع بكافة عناصره، والرضى بش���كل عام عن 

تنفيذ المشروع.
م���ن جانبه���م، أكد ممثل���و البلدي���ات عل���ى أهمية عق���د مثل هذه 
االجتماعات لم���ا توفره من فرصة ثمينة لتب���ادل األفكار واآلراء وعرض 
المعيقات والتحديات واالش���كاليات لمحاولة حلها باالس���تناد للخبرات 

المتراكمة والتي يمتلكها طاقم البلديات في المجال.
وعبرت مداخالت المش���اركين عن رغبة وحرص حقيقيين على ضرورة 
تقديم حلول جذرية وعملية لمختلف القضايا التي تم تس���ليط الضوء 
عليها وبالتالي التمكن من االس���تفادة من مخرجات مش���اريع التسمية 
والترقيم لكي تترجم على ارض الواقع وذلك بتس���مية كافة الش���وارع 
وترقيم المباني وتركيب اللوحات المعدنية الدالة على ذلك وحوس���بة 
العناوي���ن لكي يتم الوصول اليها عبر تطبيقات الهواتف المحمولة من 

خالل شبكات الخرائط المحلية )جيومولج( او العالمية )جوجل(.
وأوصى المش���اركون بضرورة أن يتم التنس���يق الحثيث بين الجهات 
االربع التي تتابع تنفيذ المش���اريع بما يشمل الوزارة والبلدية والممول 
واالستش���اري، وضرورة توفير برامج توعوية وتدري���ب لطواقم البلدية 
وخاصة من سيتولون االشراف المباشر على هذا النوع من المشاريع وان 

يتم تقديم إيضاحات بخصوص أهمية المشروع الوطنية.

  رام الله: "إبداع المعلم" و"السويدية
عان اتفاقية شراكة 

ّ
لإلغاثة الفردية" يوق

ع مركز إبداع المعلم، والمؤسس���ة الس���ويدية 
ّ
رام الل���ه - "األيام": وق

لإلغاثة الفردية، اتفاقية ش���راكة وتعاون إلط���الق مرحلة جديدة ضمن 
مش���روع "نحو بيئة دامجة"، وذلك خالل اجتماع جرى بمكتب المؤسسة 
الس���ويدية في رام الله، بمش���اركة مديرة المؤسس���ة في فلسطين آنا 
إنيرس���ون، ومس���ؤولة البرامج في المؤسسة س���حر رفيدي، ومدير عام 
المركز رفعت الصباح، ومديرة البرامج فيه هال القبج، ومنسقة المشروع 

روان عياش.  
وأثن���ى الصباح على الش���راكة مع المؤسس���ة الس���ويدية، باعتبارها 
اس���تمرارًا للتعاون القائم مع المركز في تنفيذ المش���روع الذي بدأ عام 
2015، مش���يرًا إلى تطلعه إل���ى تعزيز أواصر التع���اون أكثر فأكثر بين 

الجانبين. 
وأش���ار إلى أهمية المش���روع، مبينًا أنه يس���تهدف األشخاص ذوي 
اإلعاق���ة الذهني���ة، ويرمي إل���ى العمل باتج���اه دمجهم ف���ي العملية 
التعليمية والحياة اليومية، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم المختلفة. 
ولفت إلى أهمية المشروع لجهة التأثير على السياسات، ومنهجيات 
ورؤى العم���ل، وتقديمها إلى صانعي الق���رار، معربًا عن أمله في تعميم 

هذا النموذج من الشراكة، وتنفيذ مشاريع أكبر مستقباًل.
وأشار إلى تقاطع أهداف وإس���تراتيجيات المؤسسة والمركز، خاصة 
فيما يتصل بتمكين وصول األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، إلى تعليم 

نوعي دامج ومنصف. 
ورأى أن نش���اط المركز وقدرته على إيصال خدماته، وبرامجه لشريحة 
واس���عة من الطلبة وأهاليهم ومعلميهم، يمث���ل أمرًا حيويًا، ما يضاف 
إليه مساهمة المركز على صعيد حمالت المناصرة داخليًا وخارجيًا، األمر 
الذي يمك���ن أن ينعكس إيجابًا على الحقل التعليم���ي، واالرتقاء بواقع 
الفئة المستهدفة، علمًا أن المشروع استهدف العام الماضي، 115 طفاًل 

من ذوي اإلعاقة في محافظات شمال الضفة.
م���ن جانبه���ا، أك���دت إنيرس���ون، أن الش���راكة م���ع المركز، ش���راكة 
إس���تراتيجية، موضحة أن التعاون والشراكة بين المؤسستين مستمرة، 

لصالح الفئات المهمشة.
وأردفت: نحن في المؤسسة السويدية، سعداء الستكمال الشراكة مع 
المركز، وبدأت العام 2015، ونحن نقدر جهوده لخدمة المجتمع، وتناوله 

واحدة من أكثر المجموعات المهمشة في المجتمع.

افتتاح أقسام تدريبية وتعليمية
في جمعية الرواد للثقافة بمخيم عايدة

بيت لحم – حسن عبد الجواد: احتفلت جمعية الرواد للثقافة والفنون 

ف���ي مخيم عايدة لالجئين، بافتتاح أقس���ام جديدة من مبناها الجديد 

بالمخي���م، وذلك على هام���ش االحتف���االت بمرور عش���رين عامًا على 

انطالقها. 

واش���تملت فعاليات االفتتاح، والتي تس���تمر على مدار الشهر، على 

تعري���ف الحضور بمراف���ق المبنى الجديد من قب���ل مدير عام جمعية 

الرواد للثقافة والفنون الدكتور عبد الفتاح ابو س���رور، إلى جانب إقامة 

حفل فن���ي تخلله العديد م���ن الكلمات والعروض على س���طح المبنى 

الجديد وجرى تكريم العديد من الش���خصيات المحلية والدولية التي 

دعمت وساندت الرواد في أكثر من صعيد ومجال.

وبين د. أبو سرور أن المبنى الجديد يضم منجرة، ومركز تدريب خياطة 

وتطريز، ومركزا تعليميًا، واس���توديوهات، وطباعة، وبيت ضيافة، كما 

يضم مطبخًا ومطعمًا للتدريب على الطبخ الفلس���طيني، وإدارة فندقة، 

مشيرًا الى أن هذا المشروع يشكل فرصة لخلق فرص عمل في المخيم. 

بدوره���ا قالت أزهار ابو س���رور عضو إدارة جمعية ال���رواد إن المبنى 

الجديد يضم مركز تدريب مهني من أجل أن يكون هناك تعليم نوعي 

ألبناء المخيم.

وفي هذا اإلطار قال سمير عطا عودة عضو اللجنة الشعبية في المخيم 

إن المركز والمبنى الجديد يشكل فكرة رائدة نأمل ان يتم تعميمها.

وفي ختام الحفل قدمت ف���رق الرواد العديد من العروض الفنية إلى 

جانب تكريم كوكبة من الداعمين لجمعية الرواد.

بلدية الزبابدة تحتفل بمرور 15 عامًا 
على توأمتها مع "إكسل" البلجيكية
جنين - محمد بالص: احتفلت بلدية الزبابدة جنوب ش���رقي جنين، 
أمس، بمرور 15 عامًا على توأمتها مع بلدية "إكسل" البلجيكية، وذلك 
بمشاركة وفد من األخيرة برئاسة نائب رئيس البلدية لشؤون التعاون 
الدول���ي والتوأمة، عضو البرلمان األوروبي، بيا ديالو، ونائبته لش���ؤون 
البيئة، ونائبته لشؤون الناطقين باللغة الهولندية، ومسؤول التعاون 
الدولي في البلدية ومس���اعدته، وذلك بحض���ور ممثلين عن مديرية 

الحكم المحلي والمجتمع المحلي ورجال الدين وعدد من أبناء البلدة.
وُبدئت فعاليات االحتفال، بالنش���يدين الملكي البلجيكي والوطني 
الفلسطيني، قبل أن يلقي رئيس بلدية الزبابدة، مروان دعيبس، كلمة 
ش���كر فيها بلدية "إكسل" على جهودها خالل فترة التوأمة في دعم 
بلدة الزبابدة، مؤكدًا أن االحتفال بهذه المناسبة ما هو إال شيء بسيط 
تقدمه الزبابدة لش���ريكتها "إكس���ل"، لما تقدمه من دعم متواصل، 
ش���اكرًا كل من أسهم في الحفاظ على هذه التوأمة من رؤساء وأعضاء 

مجالس سابقين لبلديتي الزبابدة وإكسل.
بدوره، أع���رب ديالو، عن س���عادته والوفد المراف���ق لوجودهم في 
الزبابدة ولحس���ن االستقبال، مش���يدًا بالعالقة المتميزة بين بلديتي 
إكس���ل والزباب���دة، والت���ي كان افتتاح ش���ارع إكس���ل-الزبابدة، أحد 

أشكالها.
وقال: إن هذا التوجه يش���كل مصدر تشجيع لدعوة وفود أخرى من 
إكسل لزيارة الزبابدة، ويعطي زخمًا آخر للعمل المشترك المستقبلي 
بين الجانبين، مؤكدًا استمرار العمل في تنفيذ المشاريع المشتركة 

لصالح الزبابدة وأهلها.
وتخللت االحتفال، لوحات فنية شاركت في تقديمها فرقة الزبابدة 
للدبكة والفنون الش���عبية، وفيلم قصير باللغ���ة اإلنجليزية عن بلدة 

الزبابدة، قبل أن يتم تبادل الهدايا الرمزية بين ممثلي البلديتين.


