
أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة اإلثنين 62018/10/8

محاسب/ة، في هيئة تسوية االراضي والمياه

المؤهل العلمي المطلوب:
بكالوريوس كحد أدني تخصص محاسبة

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.. 1
معرفة باللغة االنجليزية.. 2
معرفة أسس المحاسبة الحكومية.. 3
معرفة أسس ومبادئ التدقيق المالي.. 4
معرفة القوانين واالنظمة واللوائح المعمول بها.. 5
القدرة على العمل ضمن فريق. 6
القدرة على تحمل ضغط العمل. 7
مهارة حل المشكالت. 8
مهارة االتصال والتواصل. 9
مهارة استخدام البرامج المحاسبية والمحوسبة المعمول بها. 10

المهام والمسؤوليات:
تس���جيل االلتزام المالي وتجهيز س���ند صرف النفق���ة أو /واألمانة و/ أو . 1

الضريبة، ومطابقته مع أرصدة حس���ابات األستاذ للمخصصات وحسابات 
الموردين.

تجميع وتس���جيل كافة المعلومات المالية باستخدام البرنامج المحاسبي . 2
المحوسب لكافة األنشطة )إيرادات، أمانات، سلف، نفقات، رواتب، أصول، 
خصوم، ...( إلعداد البيانات المالية لكافة الحركات واألنشطة االقتصادية 

والمالية بما في ذلك الحسابات الشهرية والسنوية.
االحتفاظ بجميع المس���تندات المتعلقة بالمعامالت المالية والس���جالت . 3

والتقارير المالية وفقا للتعليمات الواردة في النظام المالي.
العمل على إجراء المطابقات والتسويات البنكية، ومتابعة العوالق وإقفال . 4

الحسابات للسنة المالية.
إعداد التقارير المالية الش���هرية والربعية ونصف الس���نوية والسنوية، . 5

ومقارنتها وتحليلها بالبيانات المالية في الموازنة التقديرية لذات السنة 
وتقديمها للجهات ذات العالقة.

توفير الوثائق والمس���تندات المالية الالزمة للتدقيق والرقابة المالية من . 6
جهات رقابية سواء كانت داخلية او خارجية في المؤسسة.

المشاركة في تطوير وتعديل قواعد البيانات المالية.. 7
مراجعة الحسابات المالية وتنسيق عملية التدقيق.. 8
القيام بالتسجيل والتدقيق المناسب لإليرادات والمصروفات. 9

  كاتب/ة في هيئة تسوية االراضي والمياه

المؤهالت العلمية المطلوبة:
ثانوية عامة او دبلوم علوم ادارية او علوم حاسوب

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
القدرة على الطباعة السريعة على الحاسوب.. 1
القدرة على تحمل ضغط العمل.. 2
القدرة على العمل ضمن الفريق.. 3
القدرة على االصغاء.. 4
الق���درة على تحمل ضغ���ط العمل الكتاب���ي بخط واضح . 5

ومرتب.
مهارة االتصال والتواصل مع االخرين.. 6

موظف/ة تسجيل في هيئة تسوية االراضي والمياه

المؤهل العلمي المطلوب:
 بكالوريوس قانون أو بكالوريوس علوم إدارية

على أن تتوفر بالمتقدم /ة الشروط والمهارات التالية:
خبرة في مجال العمل. 1
معرفة جيدة بقوانين االراضي . 2

 معرفة جيدة باللغة االنجليزية 3. 

 مهارة في استخدام برامج الحاسوب 4. 
قدرة على االتصال والتواصل .. 5
قدرة على تحمل ضغط العمل . 6

المهام والمسؤوليات:
1- فتح كافة أنواع الملفات التي تقدم دوائر تسجيل االراضي

2- تنظيم العق���ود واللوائح المتعلقة بملفات التس���جيل وفقا لألنظمة 
السارية

3- العمل على تسجيل كافة العقود وتنظيمها في دوائر التسجيل
4-اصدار اخراجات القيد والسندات المتعلقة بقطع االراضي

5- مراجعة الجمهور في كافة الملفات التي يتقدمون به

 كاتب تبليغات في هيئة تسوية االراضي والمياه

المؤهل العلمي المطلوب:
شهادة ثانوية عامة أو دبلوم

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
المعرفة الجيدة بجغرافيا المنطقة.. 1
مهارة استخدام الحاسوب.. 2
القدرة على تحمل ضغط العمل.. 3

المهام والمسؤوليات:
تبليغ االجل الذي ضرب للمدعي علي���ه للنظر في الدعوى التي أقيمت . 1

عليه من المدعي ليتمكن من استعمال حقه المشروع في الدفاع.
تبليغ الحجج التي يتعلق بها حق الغير.. 2
تبلي���غ االجل الذي يعين للنظر في الدعاوى )خالل الجلس���ات( وتبليغ . 3

االح���كام الغيابية للمدعي عليهم ومن يتعلق به الحكم الصادر اذ كان 
س���اريا على الغير ليتمكن من له الحق بمتابعة حقوقه المتعلقة بهذه 

الحقوق.
اجراء التبليغات التي تسلم اليه من قبل المحكمة ليقوم بتبليغها في . 4

الميدان بالمقتضى القانوني الخاصة بالتبليغات.
اجراء التبليغات المستعجلة لما تقتضيه المصلحة.. 5
الشرح على التباليغ التي تم تبليغها حسب األصول والقانون وادخالها . 6

الكترونيا على النظام.
إدارة بري���د المحكمة بم���ا يتعل���ق بالتبليغات الص���ادرة والواردة من . 7

المحاكم األخرى.
تسليم التبليغات المبلغة لألقالم.. 8
تدقيق التبليغات.. 9
فرز التبليغات حسب المنطقة الجغرافيا.. 10
استالم التبليغات من األقالم. 11

تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط عل���ى البوابة اإللكترونية لدي���وان الموظفين 
العام )www.gpc.pna.ps( حس���ب آلي���ة تقديم الطلبات الموج���ودة على البوابة 
االلكترونية او من خالل اس���تخدام تطبي���ق الهاتف المحم���ول » وظيفتي« مرفقًا 

بالمستندات التالية:
صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة. 1
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

يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم االحد الموافق 2018/10/07 ولغاية يوم االحد 
الموافق 2018/10/14.

علمًا بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.
                                                        

القاضي/موسى شكارنه           
رئيس هيئة تسوية االراضي والمياه

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

رقم االعالن :2018/115 
تعلن هيئة تسوية األراضي والمياه وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل في هيئة تسوية االراضي والمياه::)على بند العقود(:: وذلك 

حسب المؤهالت والشروط التالية:

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام
رقم االعالن 2018/144

تعلن مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها 
لش���غل وظيفة )فني معايره( للعمل في مؤسس���ة المواصفات والمقايي���س / رام الله::)على 

بند العقود(
فني معايره للعمل في مؤسسة المواصفات والمقاييس،المقر الرئيسي/رام الله)على بند العقود(

المؤهالت العلمية المطلوبة :
دبلوم في احدى التخصصات التالية: كهرباء عامه، إلكترونيات، ميكانيك، الميكاترونكس.

المهارات والقدرات المطلوبة:
1 -يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.

2 - معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية.
3 - القدرة على تحمل ضغط العمل.

4 -القدرة على العمل ضمن فريق.
5 - مهارة اإلتصال والتواصل.

6 - مهارة استخدام برامج الحاسوب.

المهام والمسؤوليات:
إج���راء عمليات المعايره الصناعية في مجاالت المعايره المختلفة )أوزان، كتل، حرارة، . 1

ضغط، أحجام، أطوال،...(
معايرة أجهزة القياس في مختبرات المؤسسة وإعداد تقارير المعايره لها.. 2
معايرة أجهزة القياس القانوني في األسواق حسب نظام القياس الوطني.. 3
متابعة اللجان الفنية الخاصة بالمعايره في مجال القياس.. 4
التوعية واإلرشاد في مجاالت المعايره.. 5
المحافظة على األجهزة في المختبرات ومعدات المعايرة وسالمتها حسب النظام.. 6
إعداد التقارير الدورية ورفعها للمسؤول المباشر.. 7

بيئة العمل: داخلي او ميداني او اإلثنين معا
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط على البوابة اإللكترونية لدي���وان الموظفين العام 
)www.gpc.pna.ps( حس���ب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة االلكترونية او 

من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول “ وظيفتي” مرفقًا بالمستندات التالية:
صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة. 1
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

يبدأ اس���تقبال الطلب���ات اعتبارا من ي���وم االثني���ن المواف���ق 2018/10/08 ولغاية اإلثنين 
2018/10/15

علمًا بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.

  أ.عبير عودة

  رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

لجنة المشتريات

دعوة لشراء خدمات غير استشارية بموجب المناقصة العامة رقم

)MOLG/MOLG/2018/003(

موضوع المناقصة: )تصميم وطباعة أطلس فلسطين لألسماء الجغرافية(

الجهة المشترية:   )وزارة الحكم المحلي(
تدعو وزارة الحكم المحلي المناقصين أصحاب اإلختصاص والمس���جلين رس���ميًا ومن يرغب 

بالمشاركة لتقديم العطاء بالظرف المختوم  وفق الشروط االتية:
تقدم األس���عار ب���� )الشيقل( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة . 1

المضافة.
 يمكن للجهات المعني���ة بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة من خالل . 2

دائرة المش���تريات في وزارة الحكم المحلي خالل أوقات الدوام الرس���مي من الساعة 
8:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 ظهرًا.

 تدفع رس���وم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها )100 شيقل( )غير مستردة( لحساب . 3
وزارة الحكم المحلي في بنك فلس���طين على حساب رقم )219000/26(، ويتم ارفاق 

وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.
 عل���ى المناقص ارف���اق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك . 4

بنك���ي مصدق بقيمة )2500 ش���يقل( على أن يكون س���اري المفع���ول حتى تاريخ 
.)2019/01/20(

 موعد االجتماع التمهيدي للمناقصين هو يوم االثنين الموافق 2018/10/15 الساعة . 5
10:00 صباحًا في مقر وزارة الحكم المحلي

 يجب ان يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في وزارة الحكم المحلي في موعد . 6
أقصاه الساعة 12:00 ظهرا من يوم االثنين الموافق 2018/10/22 ويتم رفض جميع 
العط���اءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العط���اءات في نفس الزمان 

والمكان وبحضور من يرغب من المناقصين.
 رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 7
  تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق  المناقصة.. 8
 لجنة المشتريات غير ملزمة بأقل االسعار.. 9

 لالستفس���ار يرجى االتصال على الرقم 2401092 – 02 )داخلي 210(  - وزارة الحكم . 10
المحلي، من الس���اعة التاس���عة صباحا وحتى الثالثة ظهرًا وذل���ك خالل جميع ايام 

االسبوع عدا ايام الجمعة والسبت. 

     وزير الحكم المحلي

د.حسين األعرج

اعالن بيع حصص مستودع ادوية

اعل���ن ان���ا الصيدالنية ري���م فتح���ي زكارن���ة هوية رقم 

906992920 عن بيع كامل حصصي بمس���تودع اديفارم 

لألدوي���ة للصيدالني���ة ديمة فتحي األحم���د حاملة هوية 

رقم )904509825 ( وبخصوص نقل األس���هم/ الحصص 

الرجاء من جميع الشركات ومس���تودعات األدوية مراجعة 

الصيدالنية المسؤولة ديمة فتحي األحمد ولمدة اسبوعين 

م���ن تاريخ ه���ذا االع���ان على هات���ف المس���تودع  رقم 

022901010

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة الق���دس عن قطع التيار الكهربائي م���ن الثامنة صباحًا وحتى 
الرابع���ة عصرًا في األي���ام والتواريخ التالية عن كل من المناطق التالي���ة من محافظة رام الله 

والبيرة:

1. االثنين 2018/10/8:

دير نظام، دير أبو مشعل، شقبا، شبتين، عابود، اللبن الغربي، رنتيس.
2. الثالثاء 2018/10/9:

ترمسعيا، أبو فالح، المغير.
تعتذر الش���ركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحوي���ات والصيانة على 

شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

طلبة في »القدس المفتوحة« يطّورون سريرًا 
ذكيًا لمساعدة المرضى على الحركة

رام الل���ه - "األي���ام": نجحت مجموعة م���ن طلبة جامعة 
القدس المفتوحة � فرع بيت لحم، بتطوير سرير لمساعدة 
المرض���ى الذين يعانون من صعوب���ة الحركة، خاصة بعد 
العملي���ات الجراحي���ة، أو أولئك المرض���ى الذين يعانون 

حاالت فقدان حركة كامل ومتواصل.
وقال���ت "الق���دس المفتوحة"، في بيان له���ا، أمس: قام 
الطلب���ة إبراهيم عوض الل���ه، وأروى أبو غياض���ة، وغدير 
حمامرة، بتطوير هذا السرير في فرع الجامعة ببيت لحم، 

بإشراف الدكتور عبد الرحيم عطاونة.
وأوضح الطالب عوض الله أن كل تكاليف إنتاج الس���رير 
هي من فريق العمل، بتوجيه���ات من مدير فرع الجامعة 
في بيت لحم علي صالح، الذي دعم الفكرة وكان على اطالع 

دائم بتطوراتها وأسهم في نجاحها.
وأش���ار إلى أن المش���روع ش���ارك في أكث���ر من معرض 
ومنت���دى، منه���ا منتدى في اإلم���ارات، وعرض���ان داخل 
فلس���طين، "واليوم يش���ارك في المنتدى الوطني الثالث 

لمنظمة اإلبداع والريادة في فلسطين".
من جهت���ه، قال عبد الرحي���م عطاونة، المش���رف على 
مش���روع الس���رير الذكي: "إن الحاجة لتطوير هذا السرير 

الذكي جاءت من احتياجات المرضى داخل المستشفيات، 
حيث ت���م التواصل مع مستش���فى بيت ج���اال الحكومي 
والجمعي���ة العربي���ة لل�تأهيل في بيت لح���م والبحث عن 
حاج���ات المرضى، وبن���اًء على توصيات األطب���اء واحتياج 
المرضى لس���رير يحركه���م لمنع اإلصاب���ة بتقرحات بعد 
العمليات، فقد تم تطوير هذا الس���رير الذي يحرك جسم 
المريض بش���كل متواصل عل���ى مدار الس���اعة بناء على 

توصيات الطبيب وحاجة المريض للحركة".
وبّين عطاونة أن إعداد هذا السرير استغرق سنة دراسية، 
ويه���دف إلى تحريك المريض ال���ذي يحتاج إلى حركة، ألنه 
ف���ي حال قيام عائلة المريض بتحريكه فهذا قد يعّرضه إلى 
أذى، والسرير الذكي الذي تم اختراعه يحدد مواصفات حركة 
المري���ض وطبيعة حركته من قبل الطبي���ب، إذ يجري إدخال 
تلك المواصفات الحركية إلى الس���رير الطبي بناء على أوامر 
الطبيب، ومن بعد ذلك يقوم السرير بتنفيذها أوتوماتيكيًا، 

أما إذا احتاج إلى حركات أخرى فثمة ميزة لتحريكه يدويًا.
وأض���اف: "لم يكن بناء الس���رير بتلك الس���هولة، فقد 
واجهنا صعوبات في توفير القط���ع الالزمة له، وهذا أخذ 

وقتًا طوياًل حتى وصلت إلى فلسطين".

رام الل����ه - "األيام": اس����تضافت ش����ركة المش����روبات الوطنية 
كوكاكوال/كاب����ي، من����اورة تدريبية نفذها جه����از الدفاع المدني 
بمصن����ع كوكاكوال ف����ي بيتونيا، غرب رام الل����ه، حيث جرى تنفيذ 
التدريب على اإلخ����الء بحضور مدير الدف����اع المدني في محافظة 
رام الل����ه والبيرة، العقي����د مأمون العمور، ومدير الش����رطة العقيد 
ط����ارق الحج، كما حضر التدريب جورج ع����ودة مدير المصنع، وعالء 
عيساوي المنسق الفني في الشركة، وممثلون عن األجهزة األمنية 

والمؤسسات المحلية.
وت����م تنفيذ إخ����الء مصنع المش����روبات الوطنية في س����يناريو 
لتس����رب مواد كيماوية في المصنع، حيث تم التعامل مع الحدث 
م����ن قبل فريق الطوارئ الخاص بالش����ركة والمدرب من قبل الدفاع 
المدني، وتم التعامل مع حالة التس����رب، واتباع إجراءات السالمة 
العامة، إلى حين وصول طاقم الدفاع المدني الذي عمل على إخالء 

المبنى من الموظفين والسيطرة على التسرب.
وأش���اد مدير عام ش���ركة المش���روبات الوطنية عم���اد الهندي 
بالجه���ود الكبيرة التي تقوم بها مديري���ة الدفاع المدني، بهدف 
الحفاظ على الس���المة العام���ة للمواطنين، مؤكدًا حرص الش���ركة 
على تقديم التعاون وتضافر الجهود مع الجهاز للتأكد من س���المة 
أنظم���ة الطوارئ واألمان في مصانع الش���ركة ومقرها، وأش���ار إلى 

التزام الش���ركة بكافة تعليمات الدفاع المدني المتعلقة بالسالمة 
والجهوزية التامة للتعامل مع الحوادث المختلفة. وبّين الهندي أنه 
بفضل ال���دورات التدريبية والمحاضرات التي يواصل جهاز الدفاع 
المدني تنظيمها لصالح موظفي الش���ركة، فإن طواقم الطوارئ في 
مصانع الشركة طواقم مدربة بشكل جيد جدًا، وقادرة على التعامل 
بش���كل أولي مع الحوادث واألخطار، إضافة إلى القدرة العالية لدى 

موظفي وعمال المصانع على اإلخالء تجنبًا لحدوث األخطار.
من جهته، شكر العقيد العمور إدارة شركة المشروبات الوطنية 
لمشاركتها في تنفيذ مناورة تسرب الغاز، وأثنى على أداء طاقمها 
المدّرب من الدفاع المدني، وش����دد على أهمية تعاون الش����ركات 
والمؤسس����ات والمصانع المختلفة بالمدينة بإجراء سيناريوهات 

اإلنقاذ في حاالت الحوادث والزالزل والكوارث المختلفة.
وقال العمور: إن تطبيق نظام االس����تجابة المشترك تم بالتعاون 
مع جهاز الشرطة والخدمات الطبية والهالل األحمر وبمساندة من 
األمن الوطني، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذه المناورات التدريبية 
يرفع من مستوى الجاهزية لدى طواقم الدفاع المدني، ويعزز مبدأ 
الش����راكة بين مختلف الجهات ذات العالق����ة للوقوف على بعض 
األمور الت����ي تعكس األداء لتتم معالجته����ا وتطويرها بما يخدم 

آلية العمل.

جانب من المناورة التدريبية بمصنع كوكاكوال.

مناورة تدريبية للدفاع المدني 
بمصنع كوكاكوال في رام الله

»األشغال« تطلق مبادرة لتوفير فرص 
عمل لخريجي الهندسة بمشاريع الطرق

رام الل���ه - "األيام": أطلقت وزارة األش���غال العامة واإلس���كان، أمس، 
مب���ادرة لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد، من تخصص الهندس���ة، 

في مشاريع الطرق.
وقالت "األش���غال العامة"، ف���ي بيان صحافي: إن���ه بموجب المبادرة 
تم االتفاق م���ع مقاولي المش���اريع على ضرورة توظيف مهندس���ين 
من الخريجين الجدد في كل مش���روع، مش���يرة إلى أنها أوجدت، العام 
الماضي، ما يقارب 35 فرصة عمل لمهندس���ين خريجين في مش���اريع 

الطرق.
وأشارت إلى أنه سيتم استيعاب أعداد أخرى في المشاريع القادمة، 
الفت���ة إلى أن الهدف من ذل���ك هو التخفيف من البطال���ة المرتفعة، 
والتي وصل معدلها في مجال الهندسة والمهن الهندسية إلى %45، 
وذلك حس���ب الجهاز المركزي لإلحصاء، إضافة إلى إكساب المهندس 
الخري���ج الخبرة الكافية من خالل عمله في المش���اريع تؤهله بعد ذلك 

لفرص أخرى.
ونوهت إلى أنه سيتم تعميم هذه الفكرة على المؤسسات الرسمية 

األخرى، وذلك من أجل المساهمة في التخفيف من حدة البطالة.

اإلفراج عن األسير محمود 
جبارين بعد قضائه 30 عامًا

رام الله - "األيام": أفرجت س���لطات االحتالل، أمس، عن األسير محمود 
جباري���ن من مدينة أم الفحم داخل الخ���ط األخضر، بعد قضائه 30 عامًا 

في سجون االحتالل.
وأش���ار نادي األس���ير، في بيان صحافي، إلى أن األسير المحرر جبارين 
كان من ضمن األس���رى القدامى المعتقلين بشكل متواصل منذ توقيع 
اتفاق أوس���لو، والذين وصل عددهم إلى 28 أس���يرًا، بع���د اإلفراج عنه، 
وأقدمهم األس���يران كريم يونس وماهر يونس، ُيضاف إليهم عدد من 
محرري صفقة التب���ادل األخيرة، الذين أعيد اعتقالهم عام 2014، منهم 
األسير نائل البرغوثي، الذي قضى ما مجموعه قرابة 38 عامًا في سجون 

االحتالل.
ولفت النادي إلى أن 13 أس���يرًا من الداخل، من األسرى القدامى وهم: 
كريم يونس، وماهر يونس، وإبراهيم أبو مخ، ورشدي أبو مخ، ووليد دقة، 
وإبراهيم بيادس���ة، وأحمد أبو جابر، وبش���ير الخطيب، وسمير سرساوي، 
وإبراهيم إغبارية، ومحمد إغبارية، ويحيى إغبارية، ومحمد جبارين، الفتًا 
إلى أن س���لطات االحت���الل اعتقلت، أول من أمس، ع���ددًا من أفراد عائلة 
جباري���ن على خلفية تعليقهم الفتات له ف���ي المدينة، وأفرجت عنهم 

الحقًا.

يوم مفتوح للمسنين في وادي الباذان
طوباس - وفا: ش���ارك عش���رات المس���نين، أمس، في يوم مفتوح، نظمه 
جهاز االس���تخبارات العسكرية، بالتعاون مع مديرية التنمية االجتماعية 
ف���ي محافظة طوباس، برعاي���ة محافظ طوباس واألغوار الش���مالية يونس 

العاصي، وبحضور رسمي، لمناسبة اليوم العالمي للمسنين.
وقال العاصي: "ما يميز ش���عبنا عن كثير من شعوب العالم، أن المسنين 
في���ه هم صمام األمام، وعمود العائالت لديه���م، وهم األصالة، وقد زرعوا 

فينا ما يحافظ عليهم وعلينا".
م���ن جهتها، قالت مدي���رة وحدة الن���وع االجتماعي في االس���تخبارات 
ظم هذا اليوم بمشاركة 60 مسنًا من 

ُ
العس���كرية، المقدم وفاء ش���قير: "ن

كال الجنس���ين؛ برعاية محافظة طوباس؛ بمناس���بة اليوم العالمي للمسن، 
بحضور مميز".

بدوره، قال مدير التنمية االجتماعية في طوباس، رائد نزال: "نسعى في 
وزارة التنمية االجتماعية، مع ش���ركائنا إلى استكمال بناء منظومة حماية 
كبار السن، وإنجاز قانون رعاية المسنين، وضمان الدخل لهم، إضافة إلى 

تطوير خدمات الرعاية والتأهيل والنهوض بمؤسسات الرعاية بهم".
وأوضح أن االس���تقرار األس���ري، واألم���ن االجتماعي يس���هم في األمن 
العام، وأن ش���راكة وزارة التنمية مع المؤسس���ة األمنية هي إستراتيجية 

35 ألف مسافر تنقلوا على 
معبر الكرامة األسبوع الماضي

أريح���ا - "األي���ام": تنقل أكثر من 35 أل���ف مواطن ومواطنة وزائر، عب���ر معبر الكرامة 
الحدودي في أريحا، خالل األسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 38 مطلوبًا جنائيًا.

وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة، أمس، أن عدد المغادرين عبر 
معبر الكرامة، خالل األسبوع الماضي، بلغ 16955 شخصًا، فيما بلغ عدد القادمين 18600 
شخص، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة. وأشار البيان إلى أن شرطة المعبر قبضت، 
خالل الفترة ذاتها، على 38 مطلوبًا جنائيًا وممنوعًا من الس���فر، سواء أثناء محاولتهم 
المغادرة عبر المعب���ر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم لألراضي الفلس���طينية، مبينًا 
أنهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختالف تقسيماتها.
وأوضح البيان أن األجهزة األمنية والمدنية في اإلدارة العامة للمعابر والحدود قدمت 
العديد من التس���هيالت والخدمات لكاف���ة المواطنين، حيث تم التنس���يق ل� 11 حالة 
مرضية للس���فر بين جانبي المعبر في سيارات اإلسعاف الفلسطينية، مبينًا أن الجانب 

اإلسرائيلي أعاد، خالل الفترة ذاتها، 26 مواطنًا بذرائع أمنية.

"ملتقى النجد" تشرع بتنفيذ 
مشاريع تنموية وإغاثية في غزة

مش���روع توزيع عش���رات وحدات األرانب 
المنتجة المتكاملة على أس���ر فقيرة في 
المناطق المهمشة والفقيرة في مختلف 

محافظات القطاع الخمس.
وأوض���ح أبو ش���رخ أن هذه المش���اريع 
ترافق���ت م���ع برنام���ج تدريب���ي نفذته 
من  المستفيدين  واستهدف  المؤسسة 
مشروع وحدات األرانب. وبّين أبو شرخ أن 
المش���روع التدريبي تركز على التمهير 
الفنية والتس���ويقية  المهارات  وتنمية 

للمشاريع الصغيرة.
وأكد أبو شرخ أن المؤسسة تبذل جهودًا 
كبي����رة للتواص����ل مع بعض المؤسس����ات 
المانحة لتمويل مش����اريع ملحة يحتاجها 
المواطنون في هذا الظرف العصيب، معربًا 
عن أمله في أن تستجيب هذه المؤسسات 
تطلقه����ا  الت����ي  اإلنس����انية  للن����داءات 
المؤسس����ة ومعه����ا مئ����ات المؤسس����ات 
األخرى. وأشار أبو ش����رخ إلى أن المؤسسة 
تواصل مساعيها من أجل تنفيذ توصيات 
مؤتم����ر األديان الذي نظمته قبل أش����هر 
بدع����م من "mcc"، والذي أوصى بتحس����ين 
الظروف االقتصادية والمادية والمعيشية 
للش����باب بش����كل خ����اص لحمايته����م من 

االنحراف الفكري.
كما لفت أبو ش���رخ إلى قيام المؤسسة 
بتنفيذ مش���روع لرفع مستويات الصحة 
الفلس���طيني  المجتمع  ف���ي  النفس���ية 
تحديدًا في قطاع غ���زة من خالل تقديم 
خدمات صحية عن ُبعد للفئات المتضررة 
والقل���ق  التوت���ر  بح���االت  والمصاب���ة 
واالكتئ���اب. م���ن جانبها، قال���ت رئيس 
مجلس إدارة المؤسس���ة رفقة الحمالوي: 
إن احتي���اج المواطنين في القطاع كبيرة 
جدًا وتف���وق حاج���ة المؤسس���ات التي 
تعم���ل في ظ���روف غاية ف���ي الصعوبة 

بسبب شح وتراجع التمويل.
وأضافت الحمالوي: إن المؤسس���ات لم 
تعد ق���ادرة على تلبية الح���د األدنى من 
احتياج���ات المواطني���ن التي تتضاعف 
عل���ى وق���ع اس���تمرار الحص���ار وتراجع 

الظروف االقتصادية والمادية.
وحذرت الحمالوي من خطورة اس����تمرار 
تقلي����ص المس����اعدات المقدم����ة للقطاع 
عبر المؤسس����ات بش����كل خاص. وشددت 
الحمالوي على أن االحتياج طال كل مناحي 
الحياة للمواطني����ن الذين أضحوا يبحثون 

عن حاجتهم في أروقة المؤسسات.

أريحا: »السالمة العامة« تناقش 
قضايا تتعلق بعمل اللجنة

أريحا - "األيام": ناقش���ت لجنة الس���المة العامة في محافظة أريحا، أمس، العديد من 
المسائل التي تتعلق بعمل اللجنة.

وحضر االجتماع الذي ترأسه المحافظ جهاد يوسف أبو العسل، محمد نجوم مدير عام 
التنمية والتطوير في المحافظة وأعضاء اللجنة، ممثلو الدوائر الحكومية المختصة.

وش����دد المحافظ على ان الحفاظ على االمن الغذائي وضمان س����المة ارواح وصحة المواطنين 
تحتل س����لم اولويات مؤسس����ات الدولة والحكومة، مش����ددا على انه من غير المس����موح العبث 
واإلضرار بصحة وس����المة المواطنين. وأضاف ان الحفاظ على ش����روط ومتطلبات السالمة العامة 
في المرافق العامة والخاصة تس����اهم بشكل كبير في الحد من الحوادث وآثارها التي يمكن ان 
تضر بسالمة وصحة المواطنين، مؤكدا ضرورة التزام الجميع بشروط ومتطلبات السالمة العامة.
واكد ابو العس���ل على ضرورة السعي المتواصل والعمل الدؤوب من اجل تطوير االداء 

والعمل من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطن الذي يستحق االفضل.

المفتي يدعو إلخراج 
زكاة الزيت والزيتون

رام الله - وف���ا: دعا المفتي العام للقدس 
مجل���س  رئي���س  الفلس���طينية،  والدي���ار 
اإلفتاء األعلى الش���يخ محمد حسين، أمس، 
المزارعين إلى المبادرة بإخراج زكاة الزيتون 

لمستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوض���ح الش���يخ حس���ين، ف���ي بيان 
صحاف���ي، أن قيمة نص���اب الزيتون وزنًا 
ه���ي 653 كيلوغرام���ًا من الَح���ب، أو من 
الزيت الناتج من هذه الكمية بعد العصر، 
محددًا مقدار الزكاة بُعشر الناتج "%10"، 
إذا كان شجر الزيتون يسقى بماء المطر، 
أما إذا سقي بوسائل الري األخرى، فيكون 

المقدار نصف العشر أي %5.

وفاة مواطن وإصابة 148  
بحوادث السير األسبوع الماضي

رام الله – "األيام": توفي مواطن، وأصيب 
148 آخ���رون بج���روح مختلف���ة، ج���ّراء 219 
حادث س���ير وقعت في محافظات الضفة، 
خالل األس���بوع الماضي. وذكر بيان إلدارة 
العالقات العامة واإلعالم في الشرطة، أمس، 
أن إدارة ش���رطة المرور س���جلت وقوع 219 
حادث سير في محافظات الضفة، األسبوع 
الماضي، نتج عنها وفاة ش���خص، وإصابة 
148 ش���خصًا بجروح مختلفة، وصفت حالة 
ستة منهم بالخطيرة، ووصفت إصابات 12 
شخصًا بالمتوس���طة، فيما وصفت اصابات 
130 ش���خصًا بالطفيف���ة. وأش���ار البي���ان 
إلى أن ش���رطة الم���رور فحصت، األس���بوع 
الماضي، 13518 مركبة، وأنزلت عن الشارع 
117 مركبة ال تتوفر فيها ش���روط السالمة 
العامة، فيما ح���ررت 5934 مخالفة مرورية، 
وحج���زت 189 مركبة للتأكد من قانونيتها، 

وأتلفت 189 مركبة غير قانونية.

غزة - "األيام": ش���رعت مؤسسة ملتقى 
النج���د التنم���وي بمدين���ة غ���زة، أمس، 
بتنفيذ مش���روع إغاثة طارئ يستهدف 
مئات األسر الفقيرة واألشد احتياجًا في 

قطاع غزة.
ويتمث���ل المش���روع في توزي���ع طرود 
غذائية لمدة شهرين على أكثر من 400 
أس���رة فقيرة، عدد أفراد األسرة الواحدة 
يزي���د عل���ى س���بعة أف���راد بتمويل من 

."mcc" مؤسسة المونانيت المركزية
للمؤسس���ة خالد  العام  المدي���ر  وقال 
أب���و ش���رخ، في بي���ان صحاف���ي: إن هذا 
المش���روع يأت���ي اس���تكمااًل لمش���اريع 
تنموية وإغاثية أخرى قامت المؤسس���ة 
بتنفيذه���ا خالل العام الج���اري، وأبرزها 
مش���روع ترميم عدد م���ن المنازل لصالح 
األسر الفقيرة والمتضررة، باإلضافة إلى 

مبنية على المس���ؤوليات واألدوار 
المتكاملة".


