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دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام 

رقم االعالن: 2018/14
 تعلن وزارة التنمية االجتماعية وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها 
لشغل لشغل وظيفة مرشد اجتماعي / مديرية نابلس ، على بند االعاقة ، للعمل في 

وزارة التنمية االجتماعية وذلك حسب المؤهالت والشروط التالية :
مرشد/ة اجتماعي /ة  - مديرية نابلس )على بند االعاقة( وزارة التنمية االجتماعية 

)فئة ثانية، درجة خامسة(
 المؤهالت العلمية المطلوبة :

* بكالوريوس كحد ادنى في تخصص الخدمة االجتماعية او علم اجتماع  .
على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط والمهارات التالية:

1.  يفضل من لديه خبرة في المجال
2. معرفة باللغة االنجليزية 

3. مهارة استخدام برامج الحاسوب
4. القدرة على تحمل ضغط العمل 
5. القدرة على العمل ضمن الفريق

6. ان ي/تكون المتقدم/ة من االشخاص ذوي االعاقة الفعلية وليس مرضًا مزمنًا
7. ان ال تتعارض طبيعة االعاقة مع المهام المنوطه للقيام بمهام الوظيفة

  المهام والمسؤوليات : 
1-استقبال الحاالت وفتح ملف لها .

2- إجراء البحث االجتماعي حسب الحالة .
3-تقييم الحالة ووضع خطة تدخل لها .

4-التنسيق والتشبيك مع المؤسسات ذات العالقة .
5-تقديم الخدمة للحالة والمتابعة الالحقة لها .

6-االلتزام بنظام الورديات إذا طلب ذلك منه .
7-إعداد تقارير عمل دورية .

8-أي مهام أخرى ذات عالقة يكلف بها من قبل المسؤل المباشر .   
 الوثائق والمستندات المطلوب ارفاقها :

تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط على البوابة اإللكتروني���ة لديوان الموظفين 
العام )www.gpc.pna.ps( حس���ب آلية تقديم الطلب���ات الموجودة على البوابة 
االلكترونية او من خالل اس���تخدام تطبيق الهاتف المحم���ول » وظيفتي« مرفقًا 

بالمستندات التالية:
 صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة1. 

صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر. 2
صورة عن شهادة الميالد. 3
4 .CV السيرة الذاتية
صورة عن الخبرات. 5
صورة عن الدورات. 6
صورة شخصية. 7
صورة عن قرار اللجنة الطبية موضحا فيها نسبة العجز وطبيعتها. . 8

يبدأ اس���تقبال الطلبات اعتبارا من يوم الثالث���اء2018/05/15 وحتى يوم االثنين 
2018/05/21،  علما انه سوف يتم استثناء الطلبات الغير مطابقة لشروط اإلعالن.
 د. ابراهيم الشاعر
وزير التنمية االجتماعية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات
MMSD-GSD/MOFP/2018/85 :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة: شراء وتوريد وتركيب مولد كهربائي
الجهة المشترية: الخدمات الطبية العسكرية

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
1. تدعو مديرية الل���وازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب الخدمات الطبية 
العس���كرية المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميا والراغبين بالمشاركة 

في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
)الدوالر( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. 2. تقدم األسعار ب�
3. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول 
عل���ى مزيد من المعلوم���ات من 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 رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 100 دوالر لحساب وزارة المالية 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 ف���ي صندوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة في 
موعد أقصاه الس���اعة 11:30 من يوم الثالث���اء الموافق 2018/6/12 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 1800 دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/12/8.
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 المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لشراء خدمات غير استشارية بموجب المناقصة العامة 

MOH-GSD/MOFP/2018/86 رقم
موضوع المناقصة: ش���راء خدمة الصيانة ألجهزة التصوير الطبقي نوع PHILIPS ونوع 

G.E الموجودة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة
الجهة المشترية: وزارة الصحة

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
1. تدع���و مديرية الل���وازم العامة ف���ي وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة الصحة 
المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميا والراغبين بالمشاركة في تقديم 

العطاءات 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 1:00 من يوم الثالث���اء الموافق 2018/5/22 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 50100 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/11/17.

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

رئيس لجنة العطاءات المركزية

instagram.com/sbitany

plus.google.com/+sbitany
twitter.com/sbitanycompany
facebook.com/sbitanyco

تقنية  4K اصبحت في متناول الجميع
"دقة ووضوح يفوق الخيال"

2150₪ ابتداًء من 

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية جيوس
تعلن بلدية جيـــوس بتمويل من وزارة الحكم المحلي عن طرح عطاء تعبيد طرق داخلية ـ 

جيوس/ قلقيلية،  وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة 

العامة والخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:

1. يجـــب علـــى المقاول أن يكون مســـجاًل لدى اتحاد المقاوليـــن ومصنفًا لدى لجنة 

التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة.

2. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.

3. يجب علـــى المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة 12500 شـــيكل وذلك 

بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح العطاء.

4. األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع أنواع الضرائب.

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء 

من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 400 شيكل.

6. آخـــر موعد لتســـليم العطـــاءات الســـاعة 11:00 ص من يوم الخميـــس الموافق 

2018/6/14 فـــي مقـــر بلدية جيوس مع العلم أنه لن يقبـــل أي عطاءات بعد هذا 

الموعد.

7. االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق 2018/5/22 الساعة 11:00 

ص.

8. فتـــح المظاريف يـــوم الخميس الموافق 2018/6/14 الســـاعة 11:00 ص في مقر 

بلدية جيوس.

9. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

10. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ســـاعات الدوام 

الرسمي.
توقيع وختم رئيس بلدية جيوس

المتحف الفلسطيني يفوز بمسابقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا لألبنية الخضراء

رام الله - "األيام": فاز المتحف الفلس���طيني بمس���ابقة 

"جوائز الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا لألبنية الخضراء 

2018" عن فئة "المبنى العام األخضر"، التي أعلن عنها في 

دبي، أمس، بتنظيم من مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء.

وتكّرم هذه الجائزة، حس���ب بيان للمتحف، اإلنش���اءات 

الخض���راء "الصديقة للبيئة"، تقدي���رًا اللتزامها باالبتكار 

والتمي���ز ف���ي معايير وممارس���ات األبنية المس���تدامة، 

وتس���لط الضوء على اإلنجازات وقص���ص النجاح وأفضل 

الممارس���ات في ه���ذا المجال، وكانت نس���خة هذا العام 

هي األكبر ف���ي تاريخ الحدث من حيث عدد فئات الجوائز 

والشراكات اإلقليمية.

وأش���ادت رئيس���ة مجلس إدارة المتحف الفلس���طيني 

زين���ة جردانة، بهذا اإلنجاز الجدي���د، مؤكدة أن المتحف 

مس���تمر في تطبيق معايير االس���تدامة البيئية، وتعزيز 

ممارس���تها وزيادة الوعي حولها في فلسطين، من خالل 

البرامج التعليمية واألنشطة المختلفة، التي تسمح للزوار 

باالطالع على تطبيق���ات البناء األخضر في مبنى المتحف 

وحدائقه.

من جهته، قال مدير المرافق في المتحف الفلسطيني، 

بش���ار عمار: إن المتحف نافس بج���دارة على فئة "المبنى 

العام األخض���ر"، والتي كان من أهم ش���روطها أن يحترم 

المبن���ى أعلى معايير االس���تدامة، وأن يك���ون مميزًا من 

ناحية التصمي���م وإدارة موقع البناء وعمليات تش���غيل 

المبنى، والتعامل مع الطاق���ة والمخلفات بطريقة ناجعة 

وفعالة، وغيرها من معايير البناء األخضر.

وكان مبنى المتحف الفلسطيني فاز مؤخرًا بجائزة مهرجان 

العم���ارة العالمي للع���ام 2017 عن فئة الثقاف���ة � المباني 

ظمت في برلين، إضافة إلى حصوله على 
ُ
الُمكتمل���ة، والتي ن

الش���هادة الذهبية للريادة في تصميم���ات الطاقة والبيئة 

)LEED( من المجلس األميركي لألبنية الخضراء.

والمتحف الفلس���طيني هو مؤسس���ة ثقافية مستقلة، 

مكّرس���ة لتعزي���ز ثقافة فلس���طينية منفتح���ة وحيوية 

على المس���تويين المحلي والعالمي، ويقوم بإنتاج ونشر 

روايات عن تاريخ فلسطين وثقافتها ومجتمعها بمنظور 

جديد، وهو أحد أهم مشاريع مؤسسة التعاون، المؤسسة 

األهلية الفلس���طينية غي���ر الربحية، الت���ي تهدف إلى 

توفير المساعدة التنموية واإلنسانية للفلسطينيين في 

فلسطين والتجمعات الفلسطينية بلبنان.

االحتفال بتوقيع كتاب "القدس مدينة 
الله" بمعرض فلسطين الدولي للكتاب

رام الله - يوس���ف الشايب: وقع 

الباح���ث الدكتور يونس مرش���د 

عم���رو، رئي���س جامع���ة القدس 

"القدس  كتابه  أمس،  المفتوحة، 

مدينة الله" بنس���خته اإلنجليزية 

في طبعت���ه الرابع���ة، وذلك في 

الكتاب  لتوقي���ع  أقي���م  احتفال 

في قاعة الش���هيد ماجد أبو شرار 

بمعرض فلسطين الدولي الحادي 

عش���ر للكتاب، أم���س، على أرض 

المكتب���ة الوطنية، وه���و الكتاب 

الذي نقله من العربية لإلنجليزية 

وزي���ر التنمي���ة االجتماعي���ة د. 

إبراهيم الشاعر.

التوقيع بمش���اركة وزير  وجرى 

بسيس���و،  إيه���اب  د.  الثقاف���ة 

والش���اعر، ورئيس مجل���س أمناء 

عدنان  المفتوحة  القدس  جامعة 

سمارة، وحشد من المهتمين. 

وقال بسيسو، إن مؤلف الكتاب 

إيجاد  ف���ي  س���اهما  ومترجم���ه 

وباس���م  فلس���طين  باس���م  بيان 

وزارة الثقافة ع���ن عروبة القدس 

باللغة  الق���ارئ  يوج���ه للجمهور 

اإلنجليزية.

وأض���اف إن ال���وزارة س���عيدة 

بنس���خته  الكت���اب  بإط���الق 

ليكون  المعرض  ف���ي  اإلنجليزية 

ه���ذا االحتفال بمثاب���ة االنتصار 

الق���دس وتاريخها ضمن  لهوية 

على  ممت���دة  ثقافية  فعالي���ات 

أيام المعرض، والتي نجس���د من 

أن  ال���ذي يؤكد  الش���عار  خاللها 

"فلس���طين هي الوط���ن والقدس 

هي العاصمة". 

وش���دد على أن اختيار أن يكون 

إط���الق الكت���اب ف���ي المعرض، 

يأتي للتأكيد على أصالة التاريخ 

القدس  العربي والفلسطيني في 

.. وقال: دأب المؤرخون  العاصمة 

على الكتابة عن تاريخ فلس���طين 

والقدس، فالكتاب يمثل الجس���ر 

الممتد بي���ن الماض���ي والحاضر 

الق���دس العاصمة  فال دولة دون 

فهي المكون األساس���ي لهويتنا 

الوطنية على أرض فلسطين.

إلى ذل���ك، تحدث الش���اعر عن 

تجربت���ه في نق���ل الكت���اب من 

العربي���ة إلى اإلنجليزي���ة، وقال: 

"الكت���اب يوث���ق أن القدس هي 

قلب فلس���طين وعاصمتها بحكم 

النشأة بناها أجدادنا اليبوسيون 

إطالق  والكنعانيون، وعن توقيت 

باللغ���ة اإلنجليزية، قال:  الكتاب 

هذه خط���وة مهمة جدًا من حيث 

الشكل والمضمون، فهذا الكتاب 

المغالطات  الكثي���ر م���ن  يفن���د 

أصبح���ت  الت���ي  والتش���ويهات 

تحم���ل لدى الرأي الع���ام الغربي 

والحكومات الغربية.

وق���ال إن���ه عندما ع���رض عليه 

المؤلف ترجمة الكتاب أخبره أنه 

عرضه على مختصي���ن بالترجمة 

على  وافق���ت  وق���د  واعترض���وا، 

أعشق  ألنني  لس���ببين:  الترجمة 

الق���دس أوال ولدي فض���ول كبير 

للتعلم حولها وعنها، والثاني ألن 

هذا الكتاب يحمل رس���الة مهمة 

حول أهمية وقداسة القدس. 

الكتاب ليس���ت  وأوضح أن لغة 

بالس���هلة فه���و يعال���ج القدس 

البعد  أبرزه���ا  األبعاد  بمختل���ف 

التاريخ  الزماني حيث يستعرض 

والحدي���ث،  والوس���يط  القدي���م 

وصفا  يق���دم  المكاني  وبالبع���د 

دقيق���ا لجغرافي���ة وتضاري���س 

الق���دس، ويتحدث ع���ن الوديان 

والجبال وعن أبواب القدس وحتى 

المي���اه وكل هذه  ع���ن ينابي���ع 

الموجودة  والجماليات  التفاصيل 

في القدس.

من جانبه، قال عمرو، إن القدس 

حظيت بمكان���ة دينية وتاريخية 

منذ أقدم العص���ور وحتى وقتنا 

الحاضر، وه���ذه المكانة جعلتها 

مرك���زًا تنازعت علي���ه الحضارات 

ولذل���ك  المختلف���ة،  والش���عوب 

فالق���دس تعتب���ر مج���ااًل خصبا 

الجوانب  مختل���ف  في  للباحثين 

التاريخية والحضارية والسياسية 

والعسكرية واالجتماعية وغيرها، 

ولكن ما كتبه المؤرخون واألثريون 

والمس���لمون  الع���رب  واألدب���اء 

بما  مقارن���ة  متواضع���ا  يعتب���ر 

كتبه األوروبي���ون واليهود، والبد 

من بذل الجه���ود المضنية إللقاء 

الضوء على ش���تى أن���واع الحياة 

ف���ي المدينة المقدس���ة، خاصة 

أنها ش���هدت تعاقب األمم على 

حكمه���ا، فض���اًل ع���ن كونها قد 

عاصرت عدة حضارات.

الرئيس  وأضاف عمرو، إن السبب 

الذي دفع���ه لكتابة ه���ذا الكتاب 

هو ك���ذب االحتالل، "فق���د اطلعت 

على المص���ادر اإلس���رائيلية التي 

تطلق كل ش���يء بتدلي���س وإلباس 

الحقيقة بالتاري���خ والجغرافيا ثوبا 

من الك���ذب، فعم���ر المدينة يرجع 

إلى م���ا يزيد على 5 آالف عام، فهم 

ش���طبوا التاريخ الس���ابق للمدينة، 

بالروايات وجدت  وعندما تعمق���ت 

باآلرامي���ة  تس���مى  المدين���ة  أن 

والكنعاني���ة "بي���ث نينورت���ي" أي 

المدينة صاحبة النار المرعبة، حيث 

كانوا يعبدون إله النار المرعب".

وفي ختام حديثه قدم ش���كره 

الجزي���ل للش���اعر عل���ى الجهود 

الكتاب،  الهائل���ة ف���ي ترجم���ة 

وكذل���ك تقدم بالش���كر ل���وزارة 

إلى طباعة  ب���ادرت  التي  الثقافة 

الكتاب في هذا الظرف. 

وفي ختام االحتفال قام المؤلف 

والمترجم بتوقيع عدد من النسخ 

من الكتاب الذي يقع في خمس���ة 

فصول جامعة وشاملة.

"فتح": مواصلة اعتقال سماح أبو غياض
وصمة عار في جبين أرباب االنقسام

رام الله - "وفا": أكدت حركة فتح أن أجهزة "حماس" في غزة تواصل اختطاف 
عضو قيادة إقليم الوسطى، ومفوض دائرة المرأة في الحركة سماح أبو غياض، 

لليوم الرابع على التوالي في أحد سجونها.
وقال المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة عاطف أبو سيف، في بيان، امس، 
"إن اختط���اف أبو غياض، انتهاك واضح وفاضح لقيم الش���عب الفلس���طيني، 

ولنسيجه االجتماعي وتقاليد العمل الوطني".
واضاف، "ان ما تقوم به أجهزة )حماس( يش���كل سوابق خطيرة في المسيرة 
النضالية للشعب الفلسطيني في الوقت الذي ترتفع حناجر المتظاهرين على 
طول الس���لك الشائك، تهتف لفلسطين استعدادا لمسيرة العودة الكبرى في 

الذكرى السبعين للنكبة".
وأوض���ح أن "حماس" تنكل بأبن���اء "فتح" وقيادتها غي���ر مكترثة بمتطلبات 
وضرورات المرحلة، وال نداءات الوحدة الوطنية، منددا في الوقت ذاته بموقف 

التنظيمات والقوى الوطنية الصامتة على مثل هذه التصرفات.
وطالب أبو س���يف، الق���وى والتنظيم���ات بإصدار موقف واض���ح يدين هذه 

التصرفات غير اإلنسانية، والتي تشكل مساسا بالقضية الوطنية.
ولفت ابو س���يف الى أن سماح أبو غياض حاصلة على ليسانس لغة إنجليزية 
وهي شخصية مجتمعية بارزة في مخيم النصيرات، حيث تعمل مديرة لمركز 

النشاط النسائي ومعروفة بمواقفها النضالية ونشاطاتها المجتمعية.
وتابع، "ان استمرار اعتقالها وصمة عار في جبين أرباب االنقسام والمدافعين 

عن تخومه والعاملين على إطالة عمره". 

لوحات مرورية في رام الله ألسماء 
مدن وقرى وبلدات مهجرة

رام الل���ه - "األي���ام": ش���رعت بلدية رام الله، مس���اء أم���س، بتركيب لوحات 
مرورية رمزية تحمل 50 اسمًا من أسماء المدن الفلسطينية والقرى والبلديات 

الفلسطينية 1948. 
وترمز هذه اللوحات التي كتب فيها أيضًا "سنرجع يومًا"، بحسب بيان صدر 

عن البلدية، أمس، إلى أن العودة حق ال بديل عنه. 
وس���تقوم البلدية بتركي���ب هذه اللوحات عل���ى التقاطع���ات المرورية في 

المدينة ومركزها تزامنًا مع بدء الفعاليات المخصصة إلحياء ذكرى النكبة.
وقام���ت البلدية بترجمة ش���عار "من جيل لجيل عن الق���دس والعودة ما في 
بديل" إلى 6 لغات، كما ركبت الفتات في المدينة تخاطب فيها الزوار المدينة 

والمقيمين فيها من األجانب. 
وس���اهمت البلدية في تقديم الدعم اللوجستي لفعاليات الحملة الشعبية 

إلحياء ذكرى النكبة في برنامج الفعاليات المقرر لهذا العام. 
وعّبرت البلدية عن ش���كرها لوس���ائل اإلعالم على أهمية تسليط الضوء على 
هذا المش���روع، الذي ته���دف منه البلدية إلى تثبيت أس���ماء هذه المدن في 
الذاكرة الفلس���طينية، لتكون حية معنا في ش���وارع المدين���ة، يتفاعل معها 

المواطنون ويتحدث عنها الكبار للصغار. 

لوحة مرورية في المدينة تحمل اسم عكا.

"تربية قلقيلية" تنظم مسابقة 
الحدائق الكشفية اإلرشادية

قلقيلي���ة - "األيام": نظمت مديرية التربية والتعليم في قلقيلية، مس���ابقة الحدائق 
الكش���فية اإلرش���ادية، ضمن خطة قسم النشاطات الطالبية، بإش���راف دائرة الكشافة 

والمرشدات في وزارة التربية.
وقالت "تربية قلقيلية"، أمس: إنه أشرف على تحكيم المسابقة مديرة دائرة الكشافة 
والمرش���دات س���حر مجذوبة، ورئيس قس���م الكش���افة ناصر الفقيه من اإلدارة العامة 
للنش���اطات الطالبية، ورئيس قس���م النش���اطات الطالبية معاذ نزال، ومشرفا الكشافة 
والمرش���دات ضياء نّصار وأحمد خروب، حيث تأهلت مدرسة بنات سنيريا الثانوية على 
مس���توى المديرية، وحصلت على المركز األول في فئة المرشدات، وفازت مدرسة ذكور 

جينصافوط األساسية بالمركز األول عن فئة األشبال.
وأش���ار نزال إلى أنه تم تنظيم المس���ابقة في المدارس، من خالل األعمال التطوعية 
للفرق الكشفية اإلرشادية، التي عملت على تنظيف الحدائق المدرسية واالهتمام بها، 

واستثمار برنامج النشاط الحر لتنفيذ األعمال التطوعية.
وأشاد بجهود مديرتي مدرستي بنات سنيريا الثانوية هالة عودة وذكور جينصافوط 
األساس���ية رماء قرش���د في المتابعة، وبجهود قادة الفرق الكش���فية اإلرش���ادية في 
المدرس���تين، مبينًا أنه تم تحديد جملة معايير للحديقة المدرس���ية الجميلة، منها: 
توافر األش���جار الدائمة، ومصدر للمياه، ومصادر إض���اءة، وأماكن للجلوس، ويتم فيها 

استثمار للبيئة، وأن تضفي جمااًل وبهاًء للمكان، وأن تنثر عبيرًا لروادها.

بمساهمة من "التأمين الوطنية"

بلدية رام الله تدشن الجزء العلوي من حرش ردانا

رام الله - "األيام": دش����نت بلدية رام الله ممثلة برئيس����ها 
موس����ى حديد، وش����ركة التأمين الوطنية NIC ممثلة برئيس 
مجلس إدارتها محمد مس����روجي الجزء العلوي من حرش ردانا 

التابع للبلدية.
ج���اء ذلك خ���الل حفل أقيم ف���ي حديقة ح���رش ردانا، 
بمش���اركة أعضاء مجل���س البلدية، ومدير ع���ام البلدية، 
ولجن���ة رام الله نظيف���ة وخضراء، ومؤسس���ات المجتمع 

المحلي والقطاع الخاص.
وثم���ن حديد هذه المب���ادرة التي تقدمت بها ش���ركة 
التأمين الوطنية والمس���اهمة في تأهي���ل الجزء العلوي 
من ح���رش ردانا الذي يش���هد اقباال ومتنفس���ا للعائالت 
في مدينة رام الله، مش���يرًا الى أن هذه الخطوة تعبر عن 
اهتمام الش���ركة بالمسؤولية االجتماعية وخدمة الشعب 

الفلسطيني من خالل المساهمة في المشاريع العامة.
م���ن جهته، أكد مس���روجي عل���ى أهمي���ة دعمنا لهذا 
المش���روع لما في���ه مصلحة الجهتي���ن ويأتي ذلك ضمن 
مشاريع المس���ؤولية المجتمعية الخاصة بالشركة والتي 

تهدف إلى دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع مس���روجي، اليوم، نحتفل بافتتاح الحرش ونحن 
نرى نتائج أعمالنا والتي تم تطبيقها على أرض الواقع من 
قبل البلدية حيث إن دعمنا هذا جاء لجميع أبناء المجتمع 
كون هذا الحرش يعتبر متنفس���ًا لهم وهذه هي رسالتنا 
اإلنسانية في ش���ركة التأمين الوطنية NIC على مدى 25 
عامًا وهذا هو دورنا للمش���اركة ف���ي التنمية المجتمعية 

الوطنية والتي تم تجسيدها في هذا المشروع.
م���ن الجدير ذك���ره، أن حديق���ة حرش ردان���ا تعتبر 
اول���ى حدائق االح���راش واالكبر بين حدائ���ق المدينة 
التي نفذته���ا بلدية رام الله الع���ام 2013 بتمويل من 
صندوق البلدية، وتقع على قطعة ارض بمس���احة اكثر 
من 7 دونمات وهي مش���جرة بالكامل باالشجار الحرجية 
العالي���ة والكثيفة، وتضم الحديقة السالس���ل العالية 
والمم���رات الحجري���ة، وت���م تجهيز الحديق���ة بمقاعد 
خشبية ومناقل للشواء وتضم الحديقة وحدات صحية 
وكافتيريا ومواقف للسيارات ومنطقة أللعاب االطفال، 
كما تمت توسعة الحرش بما تضمن زيارة آمنة ومريحة 

في مساحات كبيرة.

مشاركون في حفل التدشين.

»يافا الثقافي« يفتتح معرض
صور حول واقع المخيمات

إلحياء ذك���رى النكبة ال����70، وتأكيدًا 
على حق الشعب الفلسطيني بالعودة.

وقال: تأتي ذكرى النكبة في ظل بقاء 
المخيمات على وضعها الصعب وتزايد 
األوضاع سوءًا في ظل تقليص خدمات 
بإنهاء خدماتها،  والتلوي���ح  "األونروا" 
إضاف���ة لتزامنها مع ق���رارات الواليات 
المتح���دة وعزمه���ا نق���ل س���فارتها 

للقدس.
م���ن جهته، أش���ار أب���و وردة إلى أن 
المع���رض يحتوي عل���ى مئة صورة من 
مخرجات عدة تجواالت لفريقه ش���ملت 
مخيمات نابل���س الثالثة، ومخيم عقبة 
جبر في أريحا، وتظهر تلك الصور واقع 
المخيمات في السنوات األخيرة كحال 
المس���اكن واألزقة واألسواق والعادات 
الس���ائدة فيها، إضافة لمعالم الحياة 

اليومية في تلك المخيمات. 

وبّي���ن أن عدس���ات مص���وري "فريق 
أصداء" رصدت عل���ى مدار ثالثة أعوام 
واق���ع الحياة الفلس���طينية في جميع 
الضفة،  ومخيمات  وأري���اف  محافظات 
ولمناسبة ذكرى النكبة تمت المشاركة 
بهذا المع���رض بالتعاون مع مركز يافا 

الثقافي.
ولفت مركز يافا إلى أن هذا المعرض 
المركز  أنش���طة  الفني يق���ام كأح���د 
التي تنظ���م هذا العام إحي���اًء لذكرى 
النكبة ال�70، من بينها أمسية شعرية 
وعرض  فلسطينيين،  لمجموعة شعراء 
فيل���م وثائق���ي لمجموع���ة أطفال من 
مخيم بالطة، ومسيرة كشفية، وكتابة 
مجموع���ة من الرس���ائل لمدين���ة يافا 
بأي���دي عدد م���ن أطفال مخي���م بالطة 
تعبيرًا عن اشتياقهم وأملهم بالعودة 

لوطنهم.

نابل���س - "األي���ام": افتت���ح مرك���ز 
ياف���ا الثقافي وفريق "تج���وال أصداء" 
اإلعالمي، بمقر المركز في مخيم بالطة 
بنابل���س، أم���س، معرض ص���ور تحت 
عن���وان "ذاكرة المخيم ف���ي 70 عامًا"، 

إحياًء للذكرى السبعين للنكبة.
وحض���ر افتت���اح المع���رض: رئيس 
مركز يافا الثقافي تيس���ير نصر الله، 
ومدي���ر المركز فايز عرفات، ومنس���ق 
فريق "تجوال أص���داء" أمين أبو وردة، 
والحاج أبو نبي���ل الطيراوي أحد الجئي 
مخيم بالطة ممن عاش���وا أحداث نكبة 
العام 1948، وحضروا المعرض ليكونوا 
ش���هود عيان على تلك األحداث، وعدد 
من الضيوف، بينه���م طواقم إعالمية 
وموظف���و مرك���ز ياف���ا وفري���ق تجوال 

أصداء.
ص���ورة  مئت���ي  المع���رض  وض���م 
فوتوغرافي���ة بي���ن قديم���ة وحديثة 
تب���رز معالم عدد من مخيم���ات اللجوء 
في فت���رات زمني���ة مختلف���ة، إضافة 
لبعض أشكال الحياة اليومية في تلك 
المخيمات، والعش���رات من تلك الصور 
 وملون���ة التقطت بعدس���ات 

ً
حديث���ة

صحافي���ي وصحافيات فري���ق "تجوال 
أص���داء"، الذين التقط���وا تلك الصور 
خ���الل تجوالهم وزيارته���م عددًا من 
المخيم���ات ف���ي الضفة، م���ن ضمنها 

مخيم بالطة شرق نابلس.
وتضم���ن بعض���ًا م���ن المقتني���ات 
الفلس���طينية،  التراثي���ة  واألدوات 
واس���تضاف ع���ددًا م���ن كبار الس���ن 
الالجئي���ن من س���اكني مخي���م بالطة 
ليقدموا رواياتهم وش���هاداتهم أمام 
واإلعالميي���ن  الصحافيي���ن  عدس���ات 

الذين حضروا المعرض.
وأوض���ح نصر الل���ه أن اله���دف من 
المع���رض إب���راز حي���اة المخي���م منذ 
اليوم،  األولى إلنشائه وحتى  اللحظات 
به���دف تس���ليط الضوء على مأس���اة 
الش���عب الفلس���طيني ال���ذي ال يزال 
لديه أمل بالعودة إلى أرضه، كما يأتي 


