
5االحد 2018/3/18 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

دولة فلسطين
األمانة العامة لمجلس الوزراء

دائرة اللوازم والمشتريات
لجنة المشتريات

دعوة لشراء خدمات غير استشارية بموجب المناقصة العامة 
PMO/MOFP/2018/1 :رقم المناقصة

موضوع المناقصة: شراء خدمة النظافة

الجهة المشترية: األمانة العامة لمجلس الوزراء

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
1. تدعو دائرة اللوازم والمش���تريات ولحساب األمانة العامة لمجلس الوزراء المناقصين 
أصحاب االختصاص والمسجلين رسميا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف 

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

المضافة.
3. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول 
على مزيد من المعلومات من خالل دائرة اللوازم والمش���تريات/ األمانة العامة لمجلس 

الوزراء خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 150 ش���يقل لحس���اب وزارة المالية 
والتخطيط في بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع 

)فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تسليم العطاء في دائرة اللوازم والمشتريات في األمانة العامة لمجلس 
الوزراء، رام الله الماصيون � ش���ارع المعاهد في موعد أقصاه الس���اعة 12:30 من يوم 
الثالث���اء المواف���ق 2018/4/10 ويتم رفض جمي���ع العطاءات التي ت���رد بعد الموعد 

المحدد، وسيتم فتح العطاءات في األمانة العامة بحضور لجنة المشتريات.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 

مصدق بقيمة 3000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2019/1/1.
7. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة المشتريات

 دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات

. ) MOH/MOF/2018/111 (  : المناقصة العامة رقم
موض��وع المناقصة :  )مس��تهلكات طبي��ة » لصالح وزارة الصحة الفلس��طينية  والخدمات 

الطبية العسكرية( . 
الجهة المشترية :  )وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية( .

تدعو وزارة الصحة / وحدة التوريدات / دائرة العطاءات والعقود المناقصين أصحاب . 1
اإلختصاص والمس���جلين رس���ميًا ويرغب بالمش���اركة لتقديم العطاءات بالظرف 

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

المضافة .
يمكن للجه���ات المعني���ة بالمناقصة الحصول عل���ى جميع وثائ���ق المناقصة أو . 3

الحص���ول على مزيد من المعلومات م���ن خالل الموقع االلكتروني ل���وزارة الصحة ) 
WWW.MOH.PS أو م���ن خالل وزارة الصحة وحدة التوريدات / نابلس خالل أوقات 

الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر.
تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها ) 2000 شيكل (  في وزارة الصحة . 4

نابلس / اإلدارة العامة للشؤون المالية، ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم .
يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صن���دوق العطاءات في وحدة التوريدات / نابلس . 5

في موعد أقصاه الساعة ) 11:00( صباحا 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 يرغب من المناقصين.
يج���ب إرفاق  اق���رار ضمان للمناقصة م���ع وثائق المناقص���ة المقدمة ضمن عطاء . 6

الش���ركة على ان يكون هذا االقرار موقع حس���ب االصول من قبل المخول بالتوقيع 
ع���ن المناقص ويعتبر هذا االقرار كبديل الزامي ع���ن كفالة دخول المناقصة وجزء 

ال يتجزا من وثائق المناقصة .يتم رفض اي عطاء ال يحتوي على  اقرار الضمان .
تعتبر هذه الدعوة جزًء من وثائق  المناقصة .. 7

 يرجى الحضور ال���ى وحدة التوريدات – دائرة العطاءات والعقود للحصول على النس���خة 
االلكترونية للمناقصة .

وزارة الصحة

أواًل: الوظائف التي يتم التقدم لها.

المسار التعليمي:

2. معلم/ة أساليب تربية 1. معلم/ة تربية إسالمية  
إسالمية   

4. معلم/ة الريادة واالعمال3. معلم/ة تاريخ  

6. معلم/ة أساليب لغة 5. معلم/ة لغة انجليزية
انجليزية

8. معلم/ة المصادر7. معلم/ة جغرافيا     

10. معلم/ة أساليب لغة 9. معلم/ة لغة عربية   
عربية   

12. معلم/ة تكنولوجيا 11. معلم/ة فيزياء   
المعلومات 

14. معلم/ة أساليب 13. معلم/ة رياضيات
رياضيات   

16. معلم/ة تربية دينية 15. معلم/ة أحياء   
مسيحية

20. مرشد/ة تربوي/ة19. معلم/ة علوم  18. معلم/ة تربية فنية   17. معلم/ة اجتماعيات   

21. معلم/ة تربية 
رياضية   

22. معلم/ة تربية 
تكنولوجية  

24. معلم/ة علوم مالية23. معلم/ة كيمياء

26. معلم/ة تربية 25. معلم/ة مكتبات  
موسيقية   

27. معلم/ة رياض 
اطفال

28. معلم/ة التكنولوجي

30. معلم/ة مرحلة 29. معلم/ة لغة فرنسية   
اساسية/ادبي

31. معلم/ة مرحلة 
اساسية/علمي

32. معلم/ة التربية 
المهنية

المسار المهني:

3. االلكترونيات 2. الكهرباء/ استعمال1. االتصاالت
الصناعية

4. صيانة أجهزة 
الحاسوب الشخصية

7. تكنولوجيا 6. صيانة االالت المكتبية5. صيانة االالت
المصاعد

8. تكنولوجيا المباني 
الذكية

11. ميكانيك 10. كهرباء السيارات9. الطاقة المتجددة
السيارات

12. ميكاترونكس 
السيارات

15. اللحام 14. التكييف والتبريد13. الخراطة والتسوية
وتشكيل المعادن

16.االدوات الصحية 
والتدفئة المركزية

17. التنجد الفني 
والديكور

19. البناء 18. النجارة
والمساحة

20. تجليس السيارات 
ودهانها

21. التصميم 
الجرافيكي

22. تطوير تطبيقات 
الويب

23. تطبيقات 
الهواتف المحمولة

24. العلوم الزراعية

27.االزياء وتصميم 26. التجميل25. فني زراعة
المالبس

28. العلوم الفندقية

السكرتاريا:

1. سكرتير/ة مدرسة

المناسبة  الوظيفة  اختيار  توظيف  بطلب  التقدم  في  الراغبين  على  التقدم:  شروط  ثانيًا- 
لتخصصاتهم حسب قائمة التخصصات المعتمدة من الوزارة والموجودة على البوابة اإللكترونية 

لديوان الموظفين العام )www.gpc.pna.ps( وضمن الشروط اآلتية: 
1. أن يحمل المتقدم مؤهاًل علميًا في مجال التخصص الذي يرغب بالتقدم له، ويفضل من 

يحمل مؤهاًل تربويًا إضافة لتخصصه.
2. ال يجوز للمتقدم أن يتقدم إال بطلب واحد فقط في المديرية التي يرغب بالتقدم فيها.

3. كل من تقدم بطلب سابق عليه تجديد طلبه وفق الشروط أعاله واآللية الجديدة المعتمدة 
في تقديم الطلبات على البوابة اإللكترونية وإال يعتبر طلبه الغيا. 

للطلبات  المطلوبة  الوثائق  جميع  تحميل  يتم    : للتقدم  المطلوبة  الوثائق  ثالثًا-   
الموظفين  لديوان  اإللكترونية  البوابة  على  المجددة  للطلبات  سابقا  تحل  لم  والتي  الجديدة 

العام )www.gpc.pna.ps( على حٍد سواء وتشمل:
  صورة عن الهوية الشخصية.	 
 صورة عن شهادة الوالدة الرسمية.	 
 صورة شخصية.	 
التربية 	  الثانوية العامة مصدقة من مديرية   صورة عن كشف عالمات شهادة الدراسة 

والتعليم أو من وزارة التربية والتعليم العالي.
والذي 	  البكالوريوس  شهادة  الحاملين  لغير  الشامل  دبلوم  شهادة  عن  مصدقة  صورة   

يوجد فيها معدل الشامل وكشف عالمات الكلية مصدق من التعليم العالي الفلسطيني. 
 لحملة شهادة البكالوريوس فأعلى صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة وشهادة 	 

البكالوريوس من التعليم العالي الفلسطيني باإلضافة إلى صور مصدقة عن الشهادات 
العليا إن وجدت وذلك حسب األصول.

للوظيفة  العمل  مجال  في  التخرج  بعد  الخبرة  عن شهادات  ارفاق صورة  يتم  الخبرات:  رابعًا- 
المطلوبة مصدقة من مصدرها أو من مديريات التربية والتعليم ، وفق مايلي:

 العمل سابقا في وزارة التربية والتعليم العالي, أو في مدارس وكالة الغوث او المدارس 	 
الخاصة بشهادة خبرة محدد فيها بداية الخبرة ونهايتها, ومصدقة حسب األصول، مع 
ضرورة إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك وكفاءة من المؤسسة التي عمل بها، مع بيان 

سبب انتهاء عمله في تلك المؤسسة. 
التربوي 	  لإلرشاد  للمتقدمين  المدارس  في  التعليمية  الخبرة  احتساب   : اإلرشاد  خبرة   

شريطة أن تكون موثقة وتتضمن تحديد المباحث والصفوف التي درسها، وتقبل الخبرة 
اإلرشاد  مركز  األحمر،  )الهالل  مثل  مرخصة  نفسية  اجتماعية  مؤسسات  من  لإلرشاد 
الفلسطيني( بشرط أن تكون خبرة ميدانية وفي مجال التخصص, وإحضار إثبات بالعمل 

من كشوف ضريبة الدخل.
تكون 	  أن  بشرط  األطفال  رياض  إلختبار  للمتقدمين  فقط  تقبل   : األطفال  رياض  خبرة   

مصدقة من مديرية التربية والتعليم.
 خبرة السكرتاريا اإلدارية: مقبولة بشرط أن تكون من مؤسسات معتمدة وتكون مصدقة 	 

حسب األصول، وإحضار إثبات بالعمل من كشوف ضريبة الدخل.
خبرة مدير/ة المدرسة : تحسب كخبرة للمتقدمين لوظيفة المعلم/ة ولوظيفة السكرتاريا.	 

خامسًا- الحاالت الخاصة:
 يستفاد من الحالة الخاصة وفقا للفئات المذكورة آتيا مرة واحدة فقط ولشخص واحد 	 

فقط مع األخذ بعين اإلعتبار تعيينات السنوات السابقة على هذه الحاالت.
 تاريخ وثائق اثبات الحالة الخاصة يجب أن يكون بعد تاريخ 10-10-8102 للمحدد ادناه 	 

بتاريخ حديث.
 يتم إرفاق وثائق اثبات الحالة الخاصة وفق التعليمات المذكورة أدناه.	 

أ-أسرة الشهيد
1. زوجة الشهيد:

 كتاب من وزارة الشؤون االجتماعية / دائرة رعاية اسر الشهداء للشهيد .	 
 كتاب من المحكمة )بتاريخ حديث( يفيد بأنها ما زالت أرملة.	 
عقد الزواج من الشهيد.	 

2. أب/أم الشهيد:

كتاب من وزارة الشؤون االجتماعية / دائرة رعاية اسر الشهداء للشهيد .   	 
كتاب من زوجة الشهيد بالتنازل عن حقها في التعيين الحد والديه من المحكمة .	 

إذا كان الشهيد أعزب فيجب إحضار ما يثبت ذلك من المحكمة.	 

3.  ابن/ابنة الشهيد:

 كتاب من وزارة الشؤون االجتماعية / دائرة رعاية اسر الشهداء للشهيد . 	 
كتاب من زوجة الشهيد بالتنازل عن حقها في التعيين الحد ابناءه من المحكمة.	 

4. أخ/أخت الشهيد )المعيل ألسرة الشهيد( :

 كتاب من وزارة الشؤون االجتماعية / دائرة رعاية أسر الشهداء للشهيد .	 
  كتاب تنازل من زوجة ووالدي الشهيد وأبنائه عن حقهم بالتعيين ألخ أو أخت 	 

الشهيد المعيل وانه يعيل أسرة الشهيد من المحكمة.
 إذا كان الشهيد أعزبا فيجب إحضار ما يثبت ذلك من المحكمة مع تنازل والدي 	 

الشهيد.

ب- األسرى

1. األسير المحرر نفسه:

كتاب من هيئة شؤون االسرى والمحررين يظهر فيه فترة االعتقال وان األسير 	 
مازال قيد األسر، على أن ال تقل فترة األسر عن سنة.

األسر 	  أن ال تقل فترة  االعتقال، على  األحمر يظهر فيه فترة  الصليب  كتاب من 
عن سنة.              

2. زوجة األسير الذي في األسر:

فترة 	  فيه  يظهر  حديث(  )بتاريخ  والمحررين  االسرى  شؤون  هيئة  من  كتاب 
االعتقال وان األسير مازال قيد األسر، على أن ال تقل فترة األسر عن سنة.

كتاب من الصليب األحمر )بتاريخ حديث( يظهر فيه فترة االعتقال وان األسير 	 
مازال قيد األسر، على أن ال تقل فترة األسر عن سنة.

3. ابنة / ابن األسير الذي في األسر:

فترة 	  فيه  يظهر  حديث(  )بتاريخ  والمحررين  االسرى  شؤون  هيئة  من  كتاب 
االعتقال وان األسير مازال قيد األسر، على أن ال تقل فترة األسر عن سنة .

كتاب من الصليب األحمر )بتاريخ حديث( يظهر فيه فترة االعتقال وان األسير 	 
مازال قيد األسر، على أن ال تقل فترة األسر عن سنة .

عزوبية 	  )مشروحات  بكتاب  لألسرة  معيلة  وتكون  عزباء  األسير  ابنة  تكون  أن 
لألسرة  معيل  يكون  أن  ولالبن  حديث(,  )بتاريخ  المحكمة  من  إعالة(  ومشروحات 

بكتاب )مشروحات إعالة( من المحكمة )بتاريخ حديث(.

جـ- الشؤون االجتماعية 

1. صاحب الحالة :

الطلبحالة 	  بأن مقدم  )بتاريخ حديث( يثبت  االجتماعية  الشؤون  وزارة   كتاب من 
اجتماعية مسجل لدى وزارة الشؤون االجتماعية وله ملف ورقم ويتقاضى مساعدة.

 2. زوجة صاحب الحالة او احد ابنائه:

 كتاب من وزارة الشؤون االجتماعية )بتاريخ حديث( يثبت بأن والد مقدم الطلب 	 
ورقم ويتقاضى  وله ملف  االجتماعية  الشؤون  وزارة  لدى  اجتماعية مسجل  حالة 

مساعدة.
 تعبئة نموذج الشؤون االجتماعية الموجود في مديريات التربية والتعليم والذي 	 

يفيد بتنازل صاحب الحالة عن التعيين.

د- المعاقون:
 كتاب من وزارة الصحة/اللجنة الطبية المختصة يفيد بوجود إعاقة دائمة بنسبة 	 

عجز ال تقل عن %25)بتاريخ حديث(.
 كتاب من اإلتحاد العام لتأهيل المعاقين )بتاريخ حديث(.	 

سادسًا- شروط عامة:

الموظفين 	  لديوان  اإللكترونية  البوابة  خالل  من  فقط  إلكترونيًا  الطلبات  تقديم  · يتم 
العام )www.gpc.pna.ps( إعتبارًا من يوم األحد 2018/03/18 لغاية نهاية يوم االحد 

.2018/04/01
موعد 	  الشروط في  طلباتهم حسب  المقبولة  للمتقدمين  توظيف  إختبار  عقد   سيتم 

يتم تحديده الحقًا.
 لن يقبل الطلب إال بارفاق المتطلبات األساسية للطلب وهي )وثائق اثبات الشخصية 	 

والشهادات العلمية وأي وثائق أخرى لتدعيم البيانات المدخلة للمتقدم(.
المدرجة في اإلعالن، وعلى 	  الوظائف  بإختيار وظيفة واحدة فقط من  للمتقدم   يسمح 

المتقدم إختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل وحسب الشروط.
 يكون التعيين في الوظائف التعليمية للمسار التعليمي والمسار المهني والمرشدين 	 

التربويين بعقد ويتم التثبيت الحقًا في حال إنطباق الشروط وإجتياز األسس والمعايير 
التي تعتمدها الوزارة للتثبيت, ويكون تعيين سكرتيري المدارس بوظيفة مصنف غير 

مثبت.
 تكون التعيينات في مديرية القدس بوظيفة مصنف غير مثبت.	 
الوزارة وضمن األسس 	  لمقابلة شخصية طبقا الحتياجات  المتقدمون لإلختبار   يخضع 

والمعايير المعتمدة في الوزارة.
 يتعهد كل من يتم ترشيحه لشغل وظيفة تعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي 	 

مهنة  أخالقيات  ووثيقة  العامة  الوظيفة  واخالقيات  السلوك  مدونة  على  بالتوقيع 
التعليم، وتأدية قسم مهنة التعليم.

 المتقدم لوظيفة خاطئة ال تتوافق مع قائمة التخصصات المعتمدة من وزارة التربية 	 
والتعليم العالي يتحمل مسؤولية ذلك ويعتبر طلبه الغيا.

مع االحترام،،،
د. صبري صيدم 
وزير التربية والتعليم العالي

دولة فلسطين

وزارة التربية والتعليم العالي

إعالن عن قبول طلبات التوظيف

 للعام الدراسي 2019/2018

إيمانا من وزارة التربية والتعليم العالي برسالتها التربوية باالرتقاء بمهنة التعليم وانسجاما مع خطتها االستراتيجية تعلن الوزارة وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن البدء 
بإستقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية، والمهنية، والسكرتاريا للعام الدراسي 2019/2018 وفق اآلتي:

دولة فلسطين

مجلس بلدي بير نباال

إعالن تلزيم مسبح بير نباال
التاريخ: 2018/3/17

تعلن بلدية بير نباال عن نيتها طرح مزايدة لتلزيم مسبح بير نباال لعام 2018 على أن 

يكون المزاد بالظرف المختوم وفقًا للشروط التالية:

1. مدة التلزيم سنة ميالدية واحدة. 

2. على من يرغب االش���تراك ف���ي المزايدة التوجه لبلدية بيرنب���اال للحصول على 

الوثائق مقابل مبلغ وقدره 100 شيكل )مائة شيكل( غير مستردة.

3. تعبئة نموذج عرض المزايدة وتقديمه لبلدية بيرنباال.

4. آخر موعد لتقديم الظرف المختوم الس���اعة العاش���رة من يوم السبت الموافق 

2018/3/24 في بلدية بير نباال وسيتم فتح المظاريف بعد هذا الموعد.

5. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه المزاد.

6. المجلس غير ملزم بقبول أعلى األسعار وله حق االختيار وفقًا لما يراه مناسبًا.

7. للمجلس الحق في إعادة المزايدة أو تأجيلها أو إلغائها دون إبداء األسباب.
رئيس بلدية بير نباال
بهجت جودة زيدان

Arab American University
Job Vacancy

 International Relations Officer

Arab American University (located in Jenin and Ra-

 mallah) is searching for an experienced communicative

candidate who is proactive and passionate about inter-

 national relations, fundraising and international projects

 (especially American and European). We are seeking

 a strategic thinker who will work in conjunction with

 international higher education institutions, consulates,

.international executives and others

 Candidates who interested in applying for this job,

 please visit www.aauj.edu/jobs before the end of March

24, 2018

REQUEST FOR PROPOSALS 
Development of Revenue Enhancement Plans in 55 LGUs including Deficit Reduction 

Strategies (where needed) in the West Bank 
RFP-WBGPCT-009-13-03-2018

Background: USAID Communities Thrive Project aims to improve municipal revenue streams 
and fiscal management of municipalities, increase the accountability and transparency of local 
governments, enhance delivery and management of the municipal services and the effective-
ness of local governments’ operations, and improve the regulatory and policy framework for 
municipal governance.  
Request for Proposals: 
The objective of this assignment is to develop Revenue Enhancement Plans in 55 Municipali-
ties including Deficit Reduction Strategies in 29 of those Municipalities in accordance with this 
Tetra Tech-developed SOW. These plans will be developed in close consultation with the Mu-
nicipalities, with the goal of institutionalizing improved procedures and planning where feasible 
(including identifying challenges and impediments to that goal and ways to address them). The 
overarching objective is to build capacity of the target Municipalities through on-the-job coach-
ing and provision of templates, tools and guidelines, with the final results shared by CTP and the 
Consultancy company through a community of practice workshop to promote peer learning and 
sharing of common problems and solutions.
Firm(s) will be selected under the quality and cost based selection methods and procedures 
described in the RFP. A full set of RFP documents can be requested by the email shown below. 
Interested eligible bidders can send queries for further detail or information no later than 12 
Noon on March 21th, 2018.

Consultancy Field Development of Revenue Enhancement Plans in 55 LGUs in-
cluding Deficit Reduction Strategies (where needed) in the West 
Bank

Deadline for submission of clarifications 
or questions 

By March 21th, 2018 (12 Noon)
Procurement@PalCommunitiesThrive.org

Deadline for submission of proposal April 1st , 2018 (12 Noon)

Proposal Components The proposal should be delivered in two separate sealed enve-
lopes:
1. Technical proposal (2 Copies)
2. Financial proposal (1 Copy)

Address for proposal submission  Communities Thrive Project -
Tetra Tech ARD | USAID Contractor
Second Floor, Building 48, AlTeera Main St., Ramallah
T. 9702-295-2902/22 

Interested firms can Request a Copy from 
RFP by Sending a Request email to 

Procurement@PalCommunitiesThrive.org

Local firms can partner with other local, regional or international firms if they see they added value.
All newspaper advertisement fees will be paid by the selected service provider.

The Palestinian Energy Project (PEP) is a USAID program 
implemented by AECOM International in West Bank/Gaza. The 
goal of PEP is to support the Palestinian Authority›s (PA) efforts 
to modernize and diversify the Palestinian electricity sector and 
to advance the Palestinian energy sector to support affordable and 
sustainable energy independence in the West Bank.  The project 
will also focus on improving electricity access and reliability 
by strategically incorporating renewable energy, which will 
increase Palestinian control of its electricity supply and improve 
affordability over time.

The Palestinian Energy Project (PEP) is seeking companies 
to develop grid code for transmission and distribution.  This 
procurement will fall under solicitation number: 

PEP-RFP-2018-003: Development of Grid Code for Transmission and Distribution

Vendors interested in the procurement may request the RFP by 
sending an email to procurement@prepwestbank.com. Requests 
must be received by March 20, 2018. Any questions about the RFP 
must be received by March 27, 2018; answers will be published by 
close of business March 29, 2018. All bids are due in electronic 
and hard copy by 16:00 pm (local time) on April 5, 2018. 

No inquiries by phone please.

 أزمة 
ّ

غزة: مؤشرات على قرب حل
مهندسي العقود في "األونروا"

غزة - عيس���ى س���عد الله: أعلن المهندس شادي 

أبو زنادة، رئيس لجنة مهندس���ي العقود في وكالة 

غوث وتشغيل الالجئين "األونروا"، عن وجود إشارات 

إيجابي���ة نقلها وس���طاء لح���ل أزمة أكث���ر من مائة 

مهندس يعتصمون داخل المقر الرئيس ل�"األونروا" 

بمدينة غزة منذ عش���رين يوم���ًا؛ احتجاجًا على قرار 

"األونروا" عدم تجديد عقودهم.

وقال أبو زن���ادة، في حديث خ���اص ل�"األيام": إنه 

وبعد انته���اء مؤتمر دعم "األون���روا" الذي عقد في 

العاصم���ة اإليطالي���ة روم���ا، أول من أم���س، نقل له 

عدد من الوس���طاء الذين تطوعوا لحل األزمة إشارات 

إيجابية بإمكانية حل الملف خالل األيام القادمة.

وأضاف أبو زنادة: إن "لجنة المهندسين" ستعقد 

لقاًء حاس���مًا، غدًا، مع مدير عملي���ات "األونروا" في 

قطاع غزة ماتياس ش���مالي ونائبه لحل األزمة التي 

مر عليها 22 يومًا.

واعتب���ر أن قب���ول إدارة "األون���روا" الجل���وس مع 

المهندس���ين هو بحد ذاته أم���ر إيجابي يبعث على 

التفاؤل، معربًا عن أمله بأن يس���فر اللقاء عن تجديد 

عقود المهندس���ين وتنفيذ تفاهمات سابقة جرت 

بي���ن إدارة "األون���روا" ولجنة المهندس���ين تقضي 

بتثبيت 45 منهم فورًا.

وأوض���ح أب���و زن���ادة أن اللجنة لن تقب���ل بأقل من 

تنفيذ التفاهمات مهما كانت ذرائع ومبررات إدارة 

"األون���روا" "ألن األمر يتعلق بحقوق أش���خاص عملوا 

وخدموا في "األونروا" منذ سنوات طويلة".

وأكد مواصل���ة اإلضراب واالعتص���ام داخل المقر 

الرئيس ل�"األونروا" حتى االستجابة لجميع المطالب.

"مسـارات فلسطـينية" تنظـم مســارها الـ 25 إلـى بيتـللو
البيرة - "األيام": ش���ارك 160 سائحًا من مدينتي 

البي���رة ورام الل���ه وضواح���ي القدس ف���ي رحلة 

متها مجموعة مسارات فلسطينية إلى 
ّ
ممتعة، نظ

دير عّمار وجماال وبيتللو ومقام النبي غيث، ووادي 

الطواحين وعين القص���ب ووادي الزرقاء ومحمية 

الهاشمي.

وانطلق المش���اركون صباحًا من أمام بلدية البيرة، 

في ثالث حافالت، وعند وصولهم إلى قرية دير عّمار 

غ���رب رام الله، ترّجلوا، وس���اروا مش���يًا على األقدام 

س���اعتين في ب���راري بيتللو الجميل���ة، بين أحضان 

الطبيعة الخاّلبة، يرافقهم في مسارهم المربي عبد 

الكريم زيادة، الذي قاد المشاركين كدليل سياحي، 

وعّرفه���م باألمكنة، وتاريخها، وق���ّدم معلومات عن 

تم في مدينة 
ُ
كل محطة مّر فيها المس���ار، الذي اخت

روابي.

وثّم����ن مش����رف مجموع����ة مس����ارات، إس����حق 

العسلي، جهود المس����اهمين في إنجاح المسار، 

بدءًا م����ن المربي زيادة، م����رورًا بالهيئة اإلدارية 

لمجموعة مس����ارات، وصواًل إلى المشاركين كافة 

ف����ي هذا التج����وال، مؤكدًا أن كثافة المش����اركة 

تؤك����د الثق����ة العالية الت����ي يوليه����ا الجمهور 

للمجموعة، التي تتميز مساراتها بدقة التنظيم، 

والتنوع في اختيار األمكنة، ومش����اركة األس����رة 

بكافة مكوناتها، ورمزية الرس����وم، ولفت إلى أن 

المسار القادم س����يكون إلى مدينة السالم، بيت 

لحم وريفها.

اتحاد العاملين العرب في "األونروا" 
يكّرم رئيس "القدس المفتوحة"

رام الله - "األيام": كّرم رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث "األونروا"، جمال 
عبد الله، أمس، رئيَس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو، تقديرًا لجهوده في خدمة 
الوطن وجموع الالجئين. وأش���اد عبد الله، خالل زيارته على رأس وفد من االتحاد، مكتب 
رئاسة الجامعة في رام الله، بدور "القدس المفتوحة" في النهوض بالعلم في فلسطين، 
مبدي���ًا إعجابه بالتطور الذي وصلت إليه الجامعة، ودعا إلى التعاون بين المؤسس���تين 

لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للطلبة الالجئين.
من جهته، شكر عمرو الوفد، على دعمه الشعب الفلسطيني، خاصة الالجئين، وقال: "القدس 
المفتوحة ليست ميدانًا للتعليم فحسب، إنما هي جامعة الوطن بكل جوانبه؛ تعاني مشكالته 
وعلى رأس���ها قطاع الالجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون لصعوبات وعقبات كثيرة"، مبينًا 

أن ذلك يحتم على الجامعة والمؤسسات كافة الوقوف إلى جانبهم ودعمهم.
وتطرق ال���ى التطورات التي وصلت إليها الجامعة في المجاالت المختلفة، س���واء في 
التعلي���م أو على صعيد المبان���ي أو التكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه اإلمكانات ستكرس���ها 
الجامعة لخدمة الطلبة الفلسطينيين عامة والالجئين خاصة. وحضر اللقاء مساعد رئيس 
الجامعة لش���ؤون المتابعة آالء الشخش���ير، والقائم بأعمال مدير دائرة العالقات العامة 
عوض مسحل، ومن االتحاد أكرم سعد الدين، وعبد الكريم الحاج محمد، ويوسف رومية.

بلدية نابلس تبحث مع وفد 
أردني إنشاء محطة جراحية

رام الل���ه – "األيام": بحث رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش، مع وفد أردني، برئاس���ة 
مدير عام الخدمات الطبية الملكية األردنية اللواء معين الحباش���نة، خالل لقاء في مقر 

البلدية، أمس، عددًا من المسائل ذات االهتمام المشترك.
واعتب����ر يعيش زيارة الوفد األردن����ي امتدادًا للعالقات األخوي����ة التاريخية بين األردن 
وفلس����طين، مشيرًا إلى أن الش����عبين الفلس����طيني واألردني بمثابة رئتين للجسد ذاته، 
وأش����اد بعالقات التعاون بين أمانة عّمان الكبرى، وبلدية نابلس، مستذكرًا بطوالت الجيش 

األردني في التصدي لقوات جيش االحتالل أثناء احتاللها الضفة والقدس عام 1967.
من جهته، أش���اد الحباشنة بحفاوة االستقبال، وقال: إن قيادة األردن تقف إلى جانب 
الش���عب الفلس���طيني وقيادته على الدوام، مبين���ًا أن الهدف من الزي���ارة هو تعزيز 

التعاون المشترك، وبحث إمكانية إنشاء محطة جراحية في نابلس.
واس����تعرض دور الخدمات الطبية الملكية األردنية اإلغاثي في فلس����طين، عبر إرس����ال 
العديد من البعثات الطبية العسكرية وإنشاء المستشفيات الميدانية، خاصة أثناء فترة 

االجتياح اإلسرائيلي لمحافظات الضفة عام 2002، والفترة التي تلتها.

وفي خت���ام الزي���ارة، اصطحب يعيش 
الوفد األردني في زيارة إلى مستش���فى 
"النجاح الجامعي"، ومتنزه "سما نابلس"، 
والبل���دة القديمة ف���ي المدينة، لالطالع 

على أهم معالمها التاريخية واألثرية.


