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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة

 إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة
بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال القطعة رقم 65 
حوض 16 من مباني عامة إلى سكن أ من أراضي قرية المزرعة القبلية، رقم 

المشروع 2018/12/1564
تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام الله والبيرة عن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير 
صفة اس���تعمال القطعة رقم 65 حوض 16 من مباني عامة إلى س���كن أ من أراضي قرية 
المزرع���ة القبلية رقم المش���روع 2018/12/1564 لالعتراضات وذلك حس���ب المخططات 
المعلن���ة والمودعة في مقر مجلس قروي المزرعة القبلية وفي مقر مديرية الحكم المحلي/ 
محافظة رام الله والبيرة اس���تنادًا للمواد 20، 21 من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية 
رقم 79 لس���نة 1966 ويجوز ألي ش���خص وألي سلطة أو مؤسسة رس���مية أو أهلية ممن 
له���م مصلحة في ذل���ك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم  على المش���روع معنونة إلى 
رئي���س اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة خالل مدة ثالثين يومًا 
م���ن تاريخ إعالن اإليداع بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتي���ن وتدعم االعتراضات أو 

االقتراحات المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية. 
طارق اعمير
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
التاريخ: 2018/3/18 الرقم: 1102/9/1 

إعالن

صادر عن مجلس التنظيم األعلى
بشأن مش���روع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن ريفي إلى سياحي على 

جزء من القطعة 65 حوض 2 � الديوك/ محافظة أريحا
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم 2018/2 بتاريخ 2017/3/6م بموجب القرار رقم 39 
الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفيذ والمتعلق بالقطعة 65 حوض 2 ظهرة الثنية 
من أراضي الديوك، وذلك حس���ب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ نابلس ومقر 

مجلس قروي النويعمة والديوك الفوقا.
ويعتبر مخطط التنظيم نافذًا بعد )15( يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة الرسمية، 
وجريدتين محليتين، وذلك اس���تنادًا للمادتين 21 ، 26  م���ن قانون تنظيم المدن والقرى 

واألبنية رقم 79 سنة 1966.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن إعادة مناقصة رقم 22/ 2018

الخاصة:- شراء جهاز لفحص وتحديد مكان أعطال الكوابل
تعلن ش���ركة توزي���ع كهرباء محافظات غزة عن إع���ادة طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و 

المواعيد التالية:-

- سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 
06/07/ 2018 وحتى س���اعة فتح  المظاري�ف الس���اع�ة 12 بنفس الزمان 

والمكان أعاله .
- يمكن الحصول على مس���تندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة 
الرئيس���ي بغزة ش���ارع جمال عبد الناصر » الثالثين���ي » اعتبارًا من يوم 
الثالث���اء الم�واف����ق  2018/05/29 علم�ًا ب�أن ثم�ن نس���خ�ة العط�اء 100 

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 .
- ثمن كراسة العطاء مجانًا لمن قام بشرائها مسبقًا.

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .	 
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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن إعادة مناقصة رقم 17/ 2018

الخاصة:- شراء زيت محوالت
تعلن ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن إعادة طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و 

المواعيد التالية:-

- سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األربعاء الموافق 
06/06/ 2018 وحتى ساعة فتح  المظاري�ف الساع�ة 12 بنفس الزمان 

والمكان أعاله .
- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة 
الرئيس���ي بغزة ش���ارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم 
الثالث���اء الم�واف�ق  2018/05/29 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 .
- ثمن كراسة العطاء مجانًا لمن قام بشرائها مسبقًا.

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .	 

 	Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين

وزارة االشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات المركزية

لصالح وزارة الصحة

     MOH/MOFP/2018/054-CTD : رقم المناقصة

اسم المناقصة : تصميم بناء جديد لتوسعة المستشفى الوطني / نابلس 
ترغب دائرة العطاءات المركزية  في طرح المناقصة بتمويل من وزارة المالية والتخطيط 

حسب التفصيل التالي :
 المؤهلون لالشتراك في المناقصة: يحق للشركات والمكاتب الهندسية المسجلين . 1

لدى نقابة المهندس���ين – مركز القدس والمصنفين كاستشاريين والمتجاوبين مع 
شروط المناقصة المشاركة في هذا المناقصة.

يمكن للمكاتب اإلستشارية الحصول على أية معلومات إضافية من وحدة الهندسة . 2
واإلنشاءات في وزارة الصحة / نابلس على تلفون 092381047. 

الحص���ول على وثائ���ق المناقصة: يمكن للراغبين في المش���اركة في هذا المناقصة . 3
االط���الع و الحصول على وثائ���ق المناقصة من دائرة العط���اءات المركزية في مبنى 
وزارة االش���غال العامة واالس���كان  )الطابق الثاني( – في البيرة – ام الشرايط – دوار 
االمين. وذلك اعتبارا من األربعاء الموافق 2018/05/30 خالل اوقات الدوام الرس���مي 
رس���م غير مسترد بقيمة 400 شيكل لكل مناقصة يودع في بنك فلسطين المحدود 
لحس���اب ايرادات وزارة المالية – الصحة على حساب رقم )  219000/53(  في البنك 
.  على ان يتم ابراز ش���هادة تسجيل سارية المفعول وصادرة عن نقابة المهندسين 
عند ش���راء الوثائق، علما بأن اخر يوم لبيع وثائق المناقصة هو يوم األربعاء الموافق 

.2018/06/13
زيارة الموق���ع واالجتماع التمهيدي س���تنظم زيارة ميدانية للموق���ع يوم الخميس . 4

الموافق 2018/06/21، ويكون االلتقاء الساعة الحادية عشرة صباحا في المستشفى 
الوطني / نابلس ، وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات اإلستشاريين 
ف���ي نفس الم���كان وذلك بعد انته���اء الزي���ارة الميدانية على ان يك���ون آخر موعد 

الستقبال االستفسارات يوم األحد الموافق 2018/06/24 
يرفق كل عطاء بتأمين )كفالة المناقصة( بقيمة 10,000 شيكل لصالح وزارة الصحة . 5

كم���ا ورد في وثائق المناقصة . ويج���ب ان تكون العروض صالحة لمدة 120 يوما من 
تاري���خ فتح المظاريف والكفاالت صالحة لمدة 30 يوما بعد انتهاء صالحية العروض 

)150 يوما بعد تاريخ فتح المظاريف/حتى 2018/11/27 ( على االقل.
تسليم وفتح العروض: يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه . 6

اس���م المناقصة ورقمها في دائرة العطاءات المركزية في مبنى وزارة االشغال العامة 
واالس���كان ) الطابق الثاني( – في البيرة – ام الشرايط- دوار االمين، في موعد اقصاه 
الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم األحد 2018/07/01 م ، وسوف يتم فتح العروض 

الفنية في جلسة علنية في نفس الموعد والمكان.
العنوان: دائرة العطاءات المركزية /  وزارة االشغال العامة واالسكان. 7

           ام الشرايط / دوار االمين / البيرة – الضفة الغربية - تلفون: 0097022987888      
           ,,, فاكس: 0097022988582 

مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.	 

 دائرة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

اعالن صادر عن المجلس األعلى للشباب والرياضة

مكتب رئيس المجلس

 اس���تنادا ألحكام قانون االس���تمالك رقم )2( لس���نة 1952 وتعليمات���ه، فان المجلس 

األعلى للش���باب والرياضة، يعلن عن اعتزامه التقدم لمجلس الوزراء بطلب إلعطاء القرار 

واس���تمالك المبنى المبينة اوصافه في هذا اإلعالن للمنفعة العامة اس���تمالكا ُمطلقا 

لغاية استمالك مبنى فضائية فلسطين الشبابية الرياضية والمقام على:

رقم القطعة  رقم الحوض 

138 25 تل النصبة/البيرة

وعلى كل َمْن له أي اعتراض على ذلك التقدم بكتاب خطي مشفوعا باألوراق والمستندات 

الرسمية لمجلس الوزراء في مدة أقصاها 15 يوما، اعتبارا من تاريخه.

اللواء جبريل الرجوب 

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

دولة فلسطين

اعالن صادر عن المجلس األعلى للشباب والرياضة

مكتب رئيس المجلس

استنادا ألحكام قانون االس���تمالك رقم )2( لسنة 1952 وتعليماته، يعلن المجلس 

األعل���ى للش���باب والرياضة اعتزام���ه التقدم لمجلس ال���وزراء بطلب إلعط���اء القرار 

واس���تمالك المبنى الُمبينة اوصافه في هذا اإلعالن للمنفعة العامة استمالكا مطلقا 

لغاية توسعة مبنى فضائية فلسطين الرياضية  والمقام على:

المساحة  رقم القطعة  رقم الحوض والموقع

1034 م 140 من القطعة رقم 36 25 تل النصبة/البيرة

وعل���ى كل َم���ْن له أي اعتراض عل���ى ذلك التق���دم بكتاب خطي مش���فوعا باألوراق 

والمستندات الرسمية لمجلس الوزراء في مدة أقصاها 15 يوما، اعتبارا من تاريخه.

اللواء جبريل الرجوب 

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 

إعالن
عن قطع التيار الكهربائي

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من العاشرة صباحًا وحتى الثانية 
بع���د الظهر يوم األربعاء المواف���ق 2018/5/30 عن كل من المناطق التالي���ة من محافظة رام الله 

والبيرة:

صيانة مرسيدس والمجاورين، مصنع طوب األمين والمجاورين، 
مسلخ بلدية البيرة والمجاورين، منطقة إستاد البيرة والمجاورين، 

جزء من بيتين الشارع الرئيسي
تعتذر الش���ركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات 

الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

اعالن

عطاء توريد مياه لريف يطا
 ( من  الممول  الغربية«  الضفة  في  ج  مناطق  في  المياه  »توزيع  مشروع  إطار  في 
اليونيسف(  UNICEF والمنفذ من قبل مؤسسة ال جي في سي  GVC    وبالتعاون مع 
سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه الضفة الغربية  ووزارة الحكم المحلي / مجلس 
قروي مسافر يطا، سيعمل االطراف المذكورة سابقا لتنفيذ خطة االستجابة للوصول 

للمياه من خالل دعم توزيع المياه للمناطق المستهدفة من قبل المشروع 
يعلن مجلس قروي مسافر يطا بالتعاون مع مؤسسة  جي في سي عن طرح عطاء لتوريد 
مياه للشرب في مسافر يطا بواسطة صهاريج مياه تابعة للشركات المشاركة بالعطاء 

سعة 10 كوب و20 كوب مياه حسب الشروط التالية :
الضريبة  1- دوائر  في  رسميًا  مسجلة  المتقدمة  الشركة  تكون  أن  يجب 

وإحضار خصم مصدر ساري المفعول.
األولوية للشركات المتخصصة في نقل المياه والمسجلة رسميا وإحضار  2-

الشهادات التي تثبت ذلك.
انواع  3- جميع  تشمل  الشركة  خالل  من  المقدمة  االسعار  تكون  ان  يجب 

الضرائب وفي حال وجود اعفاء ضريبي يتم خصم الضريبة من االسعار 
المقدمة.

اخر  4- )120( يوما من  لمدة  المفعول  أن يكون عرض سعركم ساري  يجب 
الساعة  لغاية   2018/6/11 االثنين  السعر وهو يوم  موعد لتقديم عرض 

الثانية عشرة ظهرا .
ابراز  5- مع  ومؤمنا  المفعول  وسارية  قانونيا  مرخصا  الصهاريج  تكون  أن 

الوثائق األصلية التي تثبت ذلك.
إحضار شهادة فحص صحي وبيئي لكل صهريج من قبل وزارة الصحة بانه  6-

صالح لنقل مياه الشرب .
50000 شيكل)خمسون  7- بقيمة  بنكي  او شك  بنكية  إحضار كفالة  يجب 

من  أشهر   3 لمدة  سارية  يطا  مسافر  قروي  مجلس  باسم  الف شيكل(  
تاريخ تسليم العطاء وفي حال اإلخالل بأي شرط يتم صرف الشك لصالح 
المجلس لتعويض خسائر اإلخالل بالشروط المحددة من قبل المجلس وال 

تقبل الشيكات الشخصية.
مياه عن طريق  8- توريد  لديه خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في  ان يكون 

الصهاريج في مناطق ريف يطا واحضار الشهادات التي تثبت ذلك من 
ذات  االجنبية  المؤسسات  ومن  يطا  ريف  في  العاملة  المؤسسات  قبل 
العالقة و التي نفذت مشاريع توزيع مياه في ريف يطا و الشركات التي 

تم من خاللها توزيع المياه وذلك عن اخر ثالث سنوات.
يحق للمجلس الغاء و/أو تجزئة العطاء بما يخدم مصلحة المشروع و خدمة  9-

التجمعات المستهدفة.
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة  10-

من العطاء اعتبارًا من يوم االربعاء الموافق 30 / 2018/5 من مقر مجلس 
قروي مسافر يطا مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 500 شيكل.

الزيارة الميدانية للمواقع المستهدفة يوم السبت الموافق 2018/06/02 11-
رسوم اإلعالنات في الصحف على من يرسو عليه العطاء . 12-

يتم فتح المظاريف في مقر مجلس قروي مسافر يطا  يوم االثنين الموافق 6/11/  2018 
ألساعة 12:00 ظهرا في مقر مجلس قروي مسافر يطا 

للمراجعة واالستفسار االتصال على الرقم 2272681/02   اثناء ساعات الدوام الرسمي

إعالن طرح عطاء توريد ابراج حديدية
تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء توريد ابراج حديدية

عطاء رقم) 2018/19(
فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نس���خة 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 نسخة العطاء إلى دائرة العطاءات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك مصدق أو 

كفالة بنكية ( بقيمة )30,000( ش���يكل ، وذلك حتى الس���اعة الثالثة مساءا من يوم 

االح���د الموافق2018/6/10  ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على 

التامين المطلوب .

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	 

ثمن نسخة العطاء ) 700 ( شيكل غير مستردة .	 

تقدم عروض األس���عار بعملة الش���يكل فقط وبعكس ذلك فسيتم رفض 	 

العرض .

يتم تسليم نسخ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارا من صباح يوم االربعاء 	 

30/5/2018

االدارة العامة

)  LED 100 W( إعالن طرح عطاء توريد هيكل لمبة انارة
)  LED 100 W( تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء توريد هيكل لمبة انارة

 عطاء رقم ) 2018/18(
فعل���ى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نس���خة من العطاء مراجعة دائرة 

العطاءات في ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال – االدارة العام���ة – 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 )9,000( ش���يكل ، وذلك حتى الس���اعة الثالثة مساءا من يوم 

االح���د الموافق2018/6/10  ولن يقبل أي عطاء ي���رد 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 تس���ليم نس���خ العطاء للراغبين بالمش���اركة اعتبارا من صباح يوم االربعاء 	 

30/5/2018

االدارة العامة  

المالكي يفتتح مؤتمر 
"المسيح أمام الحاجز" في بيت لحم

بي���ت لحم - "األي���ام": افتتح وزير الخارجي���ة والمغتربين، 
رياض المالكي، مس���اء أول من أمس، مؤتمر "المس���يح أمام 
الحاج���ز"، في مدينة بي���ت لحم، نيابة ع���ن الرئيس محمود 
عباس، مثمنًا اس���تضافة هذا المؤتمر ف���ي بيت لحم، مهد 
المسيح عليه السالم، وفي فلسطين مهد الديانات السماوية.
واس���تعرض المالك���ي معان���اة الفلس���طينيين ج���راء 
ممارسات االحتالل على مر السنين، وصمودهم وثباتهم 
رغم ذلك أمام حقوقهم المش���روعة، وتط���ّرق إلى النكبة 
الجديدة التي حلت على الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع 
الذك���رى ال�70 للنكبة، وهي نقل الس���فارة األميركية الى 
القدس، والقوة المفرطة التي استخدمتها قوات االحتالل 
في قمع التظاهرات السلمية االحتجاجية في غزة، مؤكدا 
أهمية الوقوف مجتمعين "مس���لمين ومس���يحيين"، من 
أجل التصدي لالحت���الل "الكولونيالي" العنصري، ووقوف 

المجتمع الدولي عند مسؤولياته لمساءلة اسرائيل.
وشدد على أهمية الصمود وحماية الوجود الفلسطيني، 

من خالل مس���اعي القي���ادة والمجتمع المدن���ي يدا بيد، 
وأهمية االلتزام بمبادئ الش���عب الفلس���طيني، والقانون 
الدول���ي، وااللت���زام بالجهود الدبلوماس���ية، ختم كلمته 
بعب���ارة "قوة الحق س���تغلب تعجرف المحتل، وأس���اليبه 

الوحشية".
يذكر أن "المس���يح أم���ام الحاج���ز" هو مؤتم���ر دولي، 
يعق���د كل عامي���ن ف���ي بيت لح���م، ويهدف ال���ى صنع 
الس���الم، والمصالحة، ومناقش���ة واقع الظلم في األراضي 
الفلسطينية، وخلق الوعي حول العقبات التي تحول دون 

المصالحة والسالم.
ويس���تضيف المؤتمر المئات من الق���ادة اإلنجيليين، 
والعلماء، من أجل النقاش والتفكير حول موضوع الصراع، 
وتمكين وتشجيع دور الكنيسة الفلسطينية في تحقيق 
الس���الم، من خالل بناء الثقة بين ش���عوب األرض، وإزالة 
الكراهية، وممارسة التسامح والقبول، والتمكن من تقدير 

وفهم جميع الناس.

اختتام فعاليات مشروع الشراكة 
مع الشباب في "فلسطين األهلية" 

بيت لحم - حس���ن عب���د الج���واد: اختتمت جمعي���ة التنمية 
المجتمعي���ة والتعلي���م المس���تمر، بكلي���ة فلس���طين األهلية 
الجامعية، في بيت لحم، أمس، أنش���طة مش���روع الش���راكة مع 
الش���باب في مرحلته الثانية، واس���تفاد منها 200 شاب وشابة، 

من المحافظة.
وتضمنت األنش���طة برامج بناء قدرات ف���ي مجاالت متعددة، 
منها تدري���ب تطبيق���ات محرك البح���ث، والقيادات الش���ابة، 
ومهارات التوظيف، ومهارات اإلعالم، وتدريب فنون المناظرات 

لطلبة المدارس.
ورك���زت تدريبات القيادات الش���ابة على توضي���ح المفاهيم 
الرئيس���ية في مه���ارات االتص���ال والتواصل، ومج���ال القيادة 
والتعلم، من خالل الخدمة واكتس���اب مهارات قيادية وحياتية 
مثل مهارات التفكي���ر خارج الصندوق، والتفكير الناقد، إضافة 
الى استكش���اف القضايا والمش���اكل االجتماعية ومحاولة الحد 

منها في المبادرات الشبابية.
وبين���ت تدريب���ات تطبيق���ات مح���رك البحث كيفية إرس���ال 
رسالة بطريقة رسمية باس���تخدام البريد االلكتروني، والتعرف 
عل���ى تطبيق���ات مح���رك البحث واالس���تفادة منه���ا، من خالل 
عمل اس���تبيان الكتروني، وإنش���اء موقع الكتروني وغيرها من 

التطبيقات واختصارات لوحة المفاتيح. 
وتطرق���ت الدورة إل���ى معرفة المهارات األساس���ية في مجال 
الوس���ائط المتعددة واإلع���الم، مثل كيفي���ة التفكير اإلبداعي 
واكتش���اف كافة جوان���ب القصة، واالس���تماع الجيد، واالتصال 
والتواص���ل، والتعلم على إعدادات الكامي���را وأجزائها، وكيفية 
إنشاء قصة مصورة، وكتابة الخبر الصحافي، واحتراف التصوير 

باألجهزة الذكية، وكتابة المقاالت.
ورك���ز تدري���ب مه���ارات التوظيف عل���ى مفاهي���م التفكير 
اإلبداعي إضافة الى فن االتصال والتواصل وكيفية التعامل مع 
مواقع الويب، وكيفية كتابة السيرة الذاتية بالطريقة السليمة.
كم���ا أقيم تدريب فن���ون المناظرة ف���ي نادي المناظ���رة التابع 
للجمعية، وضم مجموعة من الش���باب والش���ابات من مدرس���ة بيت 
لحم الثانوية للبنين، ومدرس���ة العودة األساس���ية للبنات، لكسب 
مهارات فنون المناظرة، وإتقان مهارات التواصل والتحليل والبحث 
والتفكي���ر النق���دي ومهارات المناظرة وكس���ر الحواج���ز وتقوية 

الشخصية ولغة الجسد، وإتقان لغة الحوار بعيدًا عن التعصب.
واختتم���ت الجمعي���ة تدريباته���ا بحض���ور طاقم المش���روع 
والمدربين والمتدربين، وتم توزيع الشهادات على المشاركين، 

وتكريم المؤسسات الشريكة.

"القدس المفتوحة" تبحث مع 
ممثلية بولندا التعاون األكاديمي

رام الل���ه - "األيام": بحث رئيس جامعة القدس المفتوحة، يونس عمرو، مع ممثل بولندا 
لدى فلس���طين، أليكس���اندرا ماكيب، خالل لقاء في رام الله، آخر المس���تجدات في مجال 

التعاون بين الجامعة ونظيراتها في بولندا.
وأش���ار عمرو إلى اس���تعداد "الق���دس المفتوحة" للتع���اون مع الجامع���ات البولندية 
في مختل���ف المجاالت، بما يضم���ن تحقيق أكبر فائ���دة ممكنة للطلبة الفلس���طينيين 

والبولنديين.
وقال: ش���هد التعليم في فلس���طين، خاصة ف���ي "القدس المفتوح���ة"، قفزات نوعية، 
وتمكن من تحقيق إنجازات كبيرة، رغم من االحتالل، مستعرضًا تطور الجامعة وانتشارها 
على مس���توى الوطن، وأكد أن نهج التعليم المدمج الذي انتهجته أصبح أحدث األساليب 
العصرية التي تبنتها أرقى الجامعات العالمية، مبينًا أن الجامعة وفرت أحدث الوس���ائل 

إلسناد العملية التعليمية التي كان آخرها إطالق فضائية "القدس التعليمية".
من جهته���ا، أكدت ماكيب وجود عالقة جيدة بين البلدين، إلى جانب التاريخ النضالي 
المتش���ابه، مبينة أن البلدين يتعاونان في مجاالت عدة، غير أن التعاون على المس���توى 
التعليمي بحاجة إلى مزيد من العمل، واقترحت أن تش���كل رئاس���ة الجامعة وفدًا رسميًا 

لالطالع على برامج الجامعات البولندية.
وحضر االجتماع نواب رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية س���مير النجدي، وللشؤون 
اإلدارية مروان درويش، وللش���ؤون المالية عصام خليل، ومس���اعد رئيس الجامعة لشؤون 
المتابعة آالء الشخش���ير، ومساعد رئيس الجامعة لش���ؤون الطلبة محمد شاهين، وعميد 
كلية اإلعالم ش���ادي أبو عياش، ومديرة دائرة العالقات العامة س���الفة مس���لم، ومنسقة 

العالقات الخارجية  لينا أبو هالل.

توزيع 200 طرد على العائالت 
المتعففة في مخيم جنين

جنين-محمد بالص: انتهت جمعية ورابطة أهالي زرعين الخيرية في مخيم جنين، أمس، 
من تنفيذ المرحل����ة األولى من حملة "رمضان الخير من أهل الخير"، والتي ينفذها الحراك 

الشبابي التابع للرابطة.
وقال عضو الرابطة جمال أبو س����رية، إن الرابطة تمكنت وبتبرع من أهل الخير، من توزيع 
200 طرد غذائي على العائالت المتعففة في المخيم من أهالي قرية زرعين المهجرة إبان 
النكب����ة وعائالت أخرى، وذلك بناء على قائمة أعدت مس����بقا من لجنة مختصة في الرابطة 

ووجهاء الخير في المخيم.
وأضاف أبو س����رية، إن الحمل����ة تأتي إيمانا من الجمعية بحجم المس����ؤولية االجتماعية 
الملق����اة على عاتقه����ا اتجاه األهل ف����ي المخيم، ولب����ث روح اإلخوة والتراب����ط والتكافل 

االجتماعي.
بدوره، أفاد عضو الرابطة، س����مير العموري، أن المرحلة الثانية من الحملة ستكون عبارة 
عن توزيع مالبس لكس����وة العيد، مش����يرا إلى أن الحملة اش����تملت عل����ى توزيع تمور وماء 
على المسافرين المتأخرين عن موعد اإلفطار وهناك الكثير من الفعاليات التي ستنفذها 

الرابطة ضمن الحملة.
وتاب����ع: "تمكنا بعد التواصل مع أهل الخير ورج����ال األعمال، من جمع مبلغ مالي قمنا من 
خالله بش����راء مواد غذائية وقس����مناها لعدة طرود وصلت 200 طرد قمن����ا بتوزيعها على 

مستحقيها.

ثلثا األسر تواجه صعوبات يومية بتوفير الغذاء

"األورومتوسطي" يدعو إلى التعامل
مع قطاع غزة كمنطقة منكوبة

رام الل���ه - "األيام": دعا المرصد 

األورومتوس���طي لحقوق اإلنسان، 

المجتم���ع الدولي إل���ى التعاطي 

م���ع قطاع غزة كمنطق���ة منكوبة 

بفعل التداعي���ات الخطيرة التي 

خلفها مرور 12 عامًا على حصارها 

المشدد من قبل إسرائيل، وإغالق 

شبه تام لمعبر رفح.

وقال المرصد الدولي الحقوقي، 

ال���ذي يتخذ من جني���ف مقرا له، 

ف���ي بيان له، أمس: إن إس���رائيل 

ترتك���ب جريمة العقاب الجماعي 

بح���ق مليون���ي نس���مة يقطنون 

قط���اع غ���زة، في ظ���ل نقص حاد 

ف���ي الخدمات األساس���ية كالماء 

وأض���اف:  وال���دواء،  والكهرب���اء 

التقديرات المختلفة تش���ير إلى 

أن نحو 60% من األدوية األساسية 

س���تنفد خ���الل أس���بوعين، فيما 

يشهد األمن الغذائي في القطاع 

تهديدًا جديًا وخطيرًا، إذ تش���ير 

التقديرات إلى أن أكثر من ثلثي 

األس���ر في غزة تعان���ي من حالة 

الغذائي، وتواجه  األم���ن  انعدام 

صعوب���ات يومي���ة ف���ي توفي���ر 

الطعام ألفراد األسرة.

وش���دد على مس���ؤولية مجلس 

المتحدة  لألم���م  التاب���ع  األم���ن 

ف���ي  ككل  الدول���ي  والمجتم���ع 

س���رعة النظر بالتعامل مع قطاع 

غ���زة كمنطقة منكوب���ة، واعتبار 

األوض���اع الكارثي���ة في���ه تمثل 

الدوليين،  والسلم  لألمن  تهديدا 

محذرًا من أن استمرار األوضاع في 

القطاع على ما عليه تنذر بانفجار 

كارثي، في ظل حالة غير مسبوقة 

اليأس واإلحباط لدى س���كان  من 

القط���اع تزيد منه���ا التحذيرات 

المتس���ارعة من انهيار القطاعات 

األساس���ية والحيوية في القطاع، 

خاص���ة البنى التحتي���ة وقطاعي 

الصحة والتعليم.

وأض���اف المرصد: "اس���تهداف 

المتظاهري���ن الس���لميين فيم���ا 

الكبرى،  الع���ودة  بمس���يرة  عرف 

الت���ي خلفت ما يزيد على 10 آالف 

جري���ح، منها أكثر من 300 إصابة 

خطيرة، عدا استش���هاد 115 أثناء 

التظاه���رات، ومع ازدي���اد األمور 

تعقي���دًا في ظل حالة االنقس���ام 

واإلجراءات العقابية بحق غزة، كل 

ذلك سّرع في وصول القطاع، شبه 

المنهار أصال، إلى حالة يرثى لها 

تستدعي وقفة جادة من المجتمع 

الدولي والدول ذات العالقة".

وأك���د ض���رورة العم���ل الفوري 

والج���اد "إلنق���اذ س���ريع لألوضاع 

القطاع،  اإلنس���انية في  الكارثية 

وح���ل أزم���ات قطاع غ���زة، خاصة 

الخدمات األساس���ية للسكان من 

كهرب���اء ومي���اه صالحة للش���رب 

مش���اريع  وإطالق  تحتي���ة،  وبنى 

اقتصادي���ة تخف���ف م���ن ح���دة 

للفق���ر  القياس���ية  المع���دالت 

والبطالة".

المتحدة  األم���م  وكاالت  وح���ث 

س���رعة  على  الدولية  والمنظمات 

تقديم  في  مس���ؤولياتها  تحمل 

اإلغاثات اإلنسانية الالزمة لسكان 

قطاع غ���زة، والعمل الجاد للضغط 

على إس���رائيل إلنه���اء حصارها، 

بحق  العقابية  اإلج���راءات  ووقف 

السكان.


