
أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة اإلثنين 62018/10/29

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

رقم االعالن 2018/165
تعلن وزارة الحكم المحلي وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل وظيفة 
مس���اعد اداري، للعم���ل ف���ي وزارة الحكم المحلي رام الل���ه )على بند العقود(::وذلك حس���ب 

المؤهالت والشروط التالية:

مساعد اداري / وزارة الحكم المحلي، للعمل في  وزارة الحكم المحلي رام الله )عقد 
قابل للتجديد(  

المؤهل العلمي المطلوب:
ثانوية عامة كحد أدنى او دبلوم علوم ادارية كحد اقصى 

 على أن تتوافر بالمتقدم / ة الشروط والمهارات التالية :
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.. 1
 معرفة باللغة االنجليزية . . 2
 مهارة كتابة واعداد التقارير . . 3
 مهارة االتصال والتواصل . . 4
 مهارة في استخدام برامج الحاسوب . . 5

المهام والمسؤوليات : 
 المساعدة في استالم المراسالت وترتيبها . . 1
 المساعدة في اعداد المذكرات . . 2
 المساعدة في اعداد المراسالت وصياغتها و طباعتها . . 3
 حفظ وارشفة المعامالت وفق نظام االرشيف المعتمد في جهة العمل . . 4
 تسجيل المعامالت والبيانات في السجالت الخاصة بها . . 5
 اعداد التقارير الدورية الخاصة بمهام عمله ورفعها لمسؤوله المباشر . 6

 تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط على البوابة اإللكترونية لدي���وان الموظفين العام 
)www.gpc.pna.ps( حسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة اإللكترونيةأو 

من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول » وظيفتي« مرفقًا بالمستندات التالية:
صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة. 1
صورة عن إثبات الشخصية الهوية أو 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 اعتبارًا من يوم اإلثنين  2018/10/29  وحتى يوم اإلثنين 2018/11/05 
علمًا بأنه سيتم استثناء أي طلب غير مستوف للشروط ومستكمل للبيانات.

حسين االعرج

وزير الحكم المحلي

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

اعالن رقم 169 / 2018

بند العقود لذوي االعاقة
إع���ان هام لذوي اإلحتياج���ات الخاصة، يعلن الصندوق القومي الفلس���طيني- هيئة 

مقاومة الجدار واإلستيطان عن حاجتها لوظيفة موظف/ة إداري/ للعمل في مقر الهيئة 

/ رام الله على بند العقود القابلة للتجديد ، وذلك كما يلي:

موظف/ة إداري للعمل هيئة مقاومة الجدار واالستيطان )رام الله( بند اإلعاقة ، 
عقد قابل للتجديد

المؤهل العلمي المطلوب:
بكالوريوس كحد ادنى في العلوم االدارية

المهام والمسؤوليات
1. دراسة الملفات والمراسات الموجه اليه.

2. اعداد المذكرات والمرسات حسب األصول اإلدارية المعمول بها في الدائره الحكومية.
3. متابعة المراسات المتعلقه بعملة لدى الجهات المختصه في الدائره الحكومية والتأكد 

من تنفيذها حسب النظام المعمول به في الدائره الحكومية.
4. تنظيم االجتماعات واعداد االجنده الخاصه بها والدعوات الازمه لذلك.

5. اعداد محاضر االجتماعات ورفعها للمسؤول المباشر.
6. المشاركة في وضع الخطة التنفيذيه للوحدة التنظيمية التي يعمل بها.

7. اعداد مقترحات تطويريه في مجال عمله.

المهارات والقدرات:
1. معرفة جيده باللغة االنجليزية.

2. معرفة بالقوانين واالنظمة واإلدارية المعمول بها في الدائره الحكومية.
3. القدره على العمل ضمن فريق.

4. القدره على تحمل ضغط العمل.
5. مهارة االتصال والتواصل.

6. مهارة استخدام الحاسوب وخاصة برامج مايكروسوفت اوفس.
7. مهارة كتابة واعداد التقارير ومحاضر االجتماعات.

8. مهارة ادارة الوقت.
9. مهارة حل المشكات.

10. ان ي/تكون المتقدم/ة من االشخاص ذوي االعاقة الفعلية وليس مرضا »مزمنا«
11. ان ال تتعارض طبيعة االعاقة مع المهام المنوطة للقيام بمهام الوظيفة 

تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط على البوابة اإللكترونية لديوان الموظفين العام 

)www.gpc.pna.ps( حسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة االلكترونية او 

من خال 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 المياد. 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 اإلثنين 2018/10/29 ولغاية اإلثنين 2018/11/05 
علمًا بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوف للشروط ومستكمل للبيانات.

م. وليد عساف

رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات

MOH/MOF/2018/704 :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة: ترميم وإعادة تأهيل قسم الوالدة/ مستشفى الخليل الحكومي

الجهة المشترية: وزارة الصحة الفلسطينية
تدعو وزارة الصح���ة/ وحدة التوريدات/ دائ���رة العطاءات والعق���ود المناقصين أصحاب 
االختصاص والمسجلين رس���ميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم. 
وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة 

بالمشروع فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يج���ب على المقاول أن يكون مس���جاًل "لدى اتح���اد المقاولين ومصنف���ًا" لدى لجنة 
التصني���ف الوطنية في مج���ال األبنية درجة ال تقل عن ثالث���ة وأن يتم إرفاقها مع 

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

3. تقدم األسعار بالشيكل وشاملة للضرائب.
4. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول 
WWW.MOH. عل���ى مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لوزارة الصحة
PS أو من خالل وزارة الصحة وحدة التوريدات/ نابلس خالل أوقات الدوام الرسمي من 

الساعة 8:00 صباحًا وحتى 3:00 بعد الظهر.
5. تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 500 شيكل في وزارة الصحة نابلس/ 

اإلدارة العامة للشؤون المالية، ويتم إرفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم.
6. يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات/ نابلس في 
موعد أقصاه الساعة 10:00 صباحًا من يوم األربعاء الموافق 2018/11/28 ويتم رفض 
جمي���ع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فت���ح العطاءات في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين.
7. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 
مصدق بقيمة 40,000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2019/2/27.
8. يخضع هذا العطاء لقرار مجلس الوزراء رقم 12/50/09/م.و/س.ف( لعام 2008 بتاريخ 

2008/4/7 بشأن تعديل عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية.
9. االجتم���اع التمهي���دي وزيارة الموق���ع في مستش���فى الخليل يوم األح���د الموافق 

2018/11/11 في تمام الساعة 11 صباحًا.
10. لمزيد من المعلومات ع���ن المناقصة يرجى مراجعة وحدة التوريدات على تلفاكس 

رقم 092380060.
11. ولالستفس���ار مع دائرة الهندس���ة واإلنش���اءات على تلفاكس 2381047�09 وذلك 

خالل ساعات الدوام الرسمي.
12. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.

13. لجنة األشغال غير ملزمة بأقل األسعار
وزارة الصحة

دولة فلسطين 
وزارة الحكم المحلي

اعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة اإلستعمال من حديقة عامة الى 

سكن ب في القطع ذوات األرقام )7، 8 ، 9(

من الحوض رقم )6( – طمون / محافظة طوباس
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلس���ته رقم ) 2018/7 ( بتاريخ )2018/10/03( بموجب القرار 
رقم )196( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ، المتعلق في القطع ذوات األرقام ) 
7 ، 8 ، 9 ( من الحوض رقم )6( من اراضي طمون ، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر 

الحكم المحلي / محافظة طوباس ، ومقر بلدية طمون . 
ويعتب���ر مخطط التنظيم نافذًا بعد مض���ي )15( يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة 
الرسمية وجريدتين محليتين، وذلك استنادًا للمادتين )21 ، 26 ( من قانون تنظيم المدن 

والقرى واألبنية رقم )79( لسنة 1966 م. 
حسين األعرج 
وزير الحكم المحلي 
رئيس مجلس التنظيم األعلى

إعالن طرح عطاءات
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن طرح العطاءات التالية:

نس���خة الموضوعرقم العطاء ثم���ن 
العطاء )دوالر(

2018/18Several Iron Shapes300

2018/19Heat Shrinkable Joints, Terminations & Connectors500

2018/20Distribution Transformers 750

2018/2136kV & 15 k V Extensible Ring Main Units750

2018/22LV Single Level Test Disconnect Screw 
Clamp Terminal Blocks

150

2018/2336&15 kV Indoor Primary Distribution 
Circuit Breackers

1000

يتم استالم نسخ العطاءات من مكتب مجلس اإلدارة في مكاتب الشركة الرئيسية بالقدس/ 
شارع صالح الدين رقم 17.

تس���لم العروض في موعد أقصاه الس���اعة الحادية عش���رة من صباح يوم الخميس الموافق 
2018/11/29 لمكتب مجلس اإلدارة.

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
اإلدارة

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
 تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قط���ع التيار الكهربائي من الثامنة صباحًا وحتى 
الرابع���ة عصرًا في األيام والتواريخ التالية عن كل م���ن المناطق التالية من محافظة رام الله 

والبيرة:

1. الثالثاء 2018/10/30:

من  جزء  زبانة،  مخازن  ويشمل  الله  رام  الصناعية  المنطقة  من  جزء 
الطيرة ويشمل إسكانات محمد نوح، مدرسة الرواد، إسكانات البزار 12 
ـ 13 ـ 14، إسكانات رحاب درويش، إسكانات محمد ثابت والمجاورين، 

إسكان مار أندراوس، مؤسسة عبد المحسن قطان والمجاورين.
2. األربعاء 2018/10/31:

جزء من حي الطيرة، إسكانات أبو عبسة والمجاورين، كامل قرية 
عين قينيا.

تعتذر الش���ركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحويالت والصيانة على 
شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام 

إعالن عن موعد االمتحان االكتروني للعمل وزارة التربية والتعليم العالي 
تعلن وزارة التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد 
بند  )امين صندوق غير جامعي( على  للمتقدمين لشغل وظيفة  الكتروني  امتحان 

التعيين الدائم،الخاص باالعالن رقم )2018/32( .
البوابة  على  منشورة  األسماء   ( أدناه:  إليه  المشار  والكشف  الموعد  حسب  وذلك 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(
)امين  لوظيفة  االلكتروني  االمتحان  موعد  الموافق2018/11/01  الخميس  يوم 

صندوق غير جامعي(:
امين صندوق غير جامعي)مقر الوزارة/رام الله( يبدأ بأسم إسراء . 1

عبد الكريم عبد الفتاح حمادنة وينتهي باسم يوسف مثقال 
فايز ربايعة حسب الكشف رقم )1(

امين صندوق غير جامعي)نابلس( يبدأ بأسم إسماعيل صالح . 2
الرسول  عبد  سيان  هيا  باسم  وينتهي  مصاروه   إسماعيل 

شرحه  حسب الكشف رقم )2(
ديوان  مقر  في  صباحا  التاسعة  الساعة  عقده  االلكتروني سيتم  االمتحان  ان  علما 

الموظفين العام/طابق-1/ام الشرايط-رام الله.
لمعرفة أسماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني  يرجى زيارة البوابة االلكترونية 
تطبيق  استخدام  خالل  من  او   )www.gpc.pna.ps( العام:  الموظفين  لديوان 

الهاتف المحمول “وظيفتي.

 وزارة التربية والتعليم العالي

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام 

إعالن عن موعد مقابلة شفهية للعمل لدى وزارة الزراعة 

تعلن وزارة الزراعة  وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد مقابلة شفهية 
باالعالن  الخاص  الله(  العمل:)رام  اعالم(،مكان  )موظف  وظيفة  لشغل  للمتقدمين 

رقم)2018/50(. 
البوابة  على  منشورة  األسماء   ( أدناه:  إليه  المشار  والكشف  الموعد  حسب  وذلك 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم الثالثاء 2018/10/30، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة )موظف اعالم( :

ساليمة . 1 عطا  أحمد  باسم حمزة   يبدأ  الله(  )رام  اعالم  موظف 
الكشف  حسب  زماعره  محمود  محمد  أحمد  باسم  وينتهي 
رقم )1(،علما ان المقابلة الشفهية سيتم عقدها في الساعة 
العاشرة صباحا في مقر وزارة الزراعة/االرسال/خلف المقاطعة-

رام الله
لمعرفة أسماء المقبولين لخوض المقابلة الشفهية يرجى زيارة البوابة 
االلكترونية لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”.

وزارة الزراعة

تخريج أسيرين حصال على 
البكالوريوس من »القدس المفتوحة«

رام الل����ه - "األيام": خّرج����ت جامعة الق����دس المفتوحة، 
وهيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين، أمس، األسيرين جمال 
عبد الس����الم أسعد عبد السالم، ومهند طالل منصور شريم، 
اللذين حص����ال على درجة البكالوريوس ف����ي اللغة العربية 
وأساليب تدريس����ها، وفي تعليم التربية اإلسالمية، وذلك 
خالل حفل أقيم بمقر رئاس����ة الجامعة في رام الله، بحضور 
رئيس مجلس األمناء عدنان س����مارة، ورئيس الهيئة قدري 
أبو بكر، ورئيس الجامعة يونس عمرو، ونواب رئيس الجامعة 
ومس����اعديه، والنائب في المجلس التشريعي جمال حويل، 

وذوي األسيرين الذين تسلموا الشهادات نيابة عنهما.
وت���ال عميد ش���ؤون القب���ول والتس���جيل واالمتحانات، 
جم���ال إبراهيم، قرار التخريج، قائاًل: اس���تنادًا إلى قانون 
"الق���دس المفتوحة"، وبعد االطالع على نتائج االمتحانات 
ف���ي الجامعة، قرر مجل���س الجامعة منح الطالب األس���ير 
جمال عبد الس���الم درجة البكالوريوس في تخصص اللغة 
العربية وأساليب تدريسها، كما قرر المجلس منح الطالب 
األس���ير مهند ش���ريم درجة البكالوري���وس في تخصص 

تعليم التربية اإلسالمية.

بحث تنفيذ مشاريع مشتركة بين 
الوكالة الفلسطينية و»التعاون اإلسالمي«

رام الله - "األيام": بحثت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، ومكتب منظمة 
التعاون اإلس���المي في فلس���طين، أمس، آليات تعزيز التعاون والتنسيق بما 
يخدم تحقيق األهداف المشتركة، وذلك خالل زيارة ممثل "التعاون اإلسالمي" 
السفير أحمد الرويضي مقر الوكالة بوزارة الخارجية والمغتربين في رام الله.

وقدم مدير عام الوكالة الفلس���طينية عماد الزهي���ري، عرضًا ألهم إنجازات 
الوكالة والمش���اريع الجاري العمل على تنفيذها ف���ي الدول األعضاء بمنظمة 
التعاون اإلسالمي، بالتعاون مع البنك اإلسالمي بدوائره التخصصية المختلفة.

من جهته، اس���تعرض الرويض���ي أهم القضايا التي يعم���ل عليها المكتب 
والتي تصب في خدمة القضية الفلس���طينية انطالقًا من المس���ؤوليات التي 

تضطلع بها منظمة التعاون اإلسالمي.
وأش���اد بالدور النشط للوكالة الفلس���طينية في العالم اإلسالمي وما قدمته 
من أعمال عكست الكفاءة الفلسطينية في تقديم الخدمات الطبية والزراعية، 
مؤكدًا دعم المنظمة للوكالة في أداء مهاتها اإلنسانية في الكوارث الطبيعية.

بدوره، أش���ار مس���ؤول ملف التنمية ف���ي المكتب، علي صاف���ي، إلى أهمية 
التنس���يق وتعزيز التعاون المش���ترك للوصول إلى تحقيق األهداف المرجوة 

وطَرح عددًا من التوصيات التي تندرج ضمن هذا االطار التعاوني.
وتم االتفاق على عدد من اإلجراءات العملية التي سيتم العمل على تنفيذها 
مطل���ع العام المقبل، وبما يصب في تحقيق المصلح���ة العامة بموجب الوالية 

المناطة بكال الطرفين.

الدفاع المدني يخمد حريقًا 
شب بمركبة في قباطية

جنين - "األيام": أخمد طاقم الدف���اع المدني في مركز قباطية جنوب جنين، 
أمس، النيران التي نشبت في مركبة غير قانونية في الحارة الغربية من البلدة.

وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الدفاع المدني، أن الطاقم عمل 
على إخماد النيران ومنع انتقالها للمنازل القريبة وتأمين المكان.

بلدية الخليل تنظم سلسلة أمسيات 
ثقافية على هامش معرض الكتاب

الخليل - "األيام": أقيمت في ساحات وقاعات مجمع إسعاد الطفولة التابع لبلدية 
الخليل، وضمن فعاليات معرض الكتاب الثاني، الذي ينظم بالشراكة بين البلدية 
ومديري���ة التربية، مجموعة من األمس���يات والفعاليات الثقافية، بحضور عدد من 

المرتادين للمعرض والمنتفعين الذي كان لهم دور كبير في إثراء الفعاليات.
وبينت البلدية، أمس، أن نادي أحباب اللغة العربية نظم أمسية شعرية بحضور 
150 ش���خصًا، حيث أكد مدير دائرة األنشطة محمود أبو صبيح حرص البلدية على 
تنظيم مثل هذه األمس���يات، ش���اكرًا نادي أحباب اللغة العربي���ة على إقامة هذا 

النشاط ومديرية التربية على تعاونها وشراكتها الدائمة مع البلدية.
وشارك في األمسية الشعراء رانيا حاتم، وإيمان مصاروة، ويوسف نصار، وحسام 

الهرش، ومعين جبر، وأشرف عليها عباس مجاهد.
وأوضحت البلدية أنه جرى على هامش المعرض توقيع كتاب للكاتب مش���هور 
قفيش���ة، بحضور ممثل مالطا في فلس���طين، وحمل الكتاب عنوان "أقالم حائرة" 
حي���ث قدم الكاتب ش���كره إلى بلدية الخليل، خاصة دائرة األنش���طة في البلدية 
إلفس���اح المجال ل���ه بتوقيع الكت���اب ضمن أيام المعرض ولدار أس���لمة للنش���ر 

ومحافظة الخليل ممثلة بالدائرة الثقافية.
وذك���رت أن الرابطة العربي���ة لآلداب والثقاف���ة واتحاد الكت���اب واألدباء نظما 
أمسية شعرية للشعراء محمد العصافرة، وصبحي الحمداني، وأنور الزين، وأديب 
الرنتيسي، وشفيق الرجبي، وأس���مى وزوز، وطارق الشاللدة، وجالل جبارين، حيث 
استمع الحضور إلى القصائد الشعرية والنقد اإليجابي من المحاضر خليل صالح.

وأشارت إلى أن حدائق المجمع استضافت مئات الطالب والزوار لحضور المعرض، 
وأن مديري���ة التربية نظمت سلس���لة ورش لتفعيل المكتب���ات بحضور 30 معلمًا 

ومعلمة، بهدف تفعيل المكتبات المدرسية والعامة.
ولفتت إلى أن مكتبة إسعاد الطفولة نظمت بالتعاون مع مؤسسة تامر عدة ورش 
عمل لتش���جيع القراءة ورسم الكاريكاتير للرس���ام الكاريكاتيري العالمي أسامة 

نزال، بحضور 200 طالب وطالبة، وكذلك تم عرض أفالم رسوم متحركة.

انطالق فعاليات مهرجان حق العودة 
الفني الدولي العاشر في بيت لحم

بيت لحم - حس����ن عبد الجواد: انطلقت بقصر المؤتمرات، 
في بيت لحم، مس����اء أول من أم����س، فعاليات مهرجان حق 
الع����ودة الفني الدولي العاش����ر 2018، ال����ذي ينظمه مركز 
أطفال الدوحة الثقافي، بمش����اركة فرقتي الفنون الشعبية 

الفلسطينية، وجذور.
وحضر حف����ل االفتت����اح، محافظ بيت لح����م كامل حميد، 
والمطران عطا الله حنا، والرئيس الس����ابق لبلدية بيت لحم 
فيكتور بطارسة، وعضو المجلس التشريعي عيسى قراقع، 
ومدي����ر عام المهرجانات ف����ي وزارة الثقاف����ة فراس عبيد، 
ورئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم الدهيشة محمد 
طه أبو عليا، ومدير المخيم مصطفى يونس، وأحمد أبو نحلة 
ممثاًل عن بلدية الدوح����ة، ومدير الثقافة في محافظة بيت 
لحم زهير إطميزة، وحشد من ممثلي وفعاليات المؤسسات 
والمراكز الثقافية، ومئات المواطنين من بيت لحم والخليل 

والقدس وفلسطينيي الداخل.
وفي بداية االحتفال، الذي أدارت عرافته الصحافية كيان 
الصيفي، وقف الحضور دقيقة صمت على أرواح الش����هداء، 
وعزف النش����يد الوطني الفلس����طيني، وقدمت فرقة جذور 
التابعة لمركز أطفال الدوحة عرضًا فنيًا راقصًا، بمش����اركة 

20 راقصًا من الجنسين، نال إعجاب الحضور.
وألق����ى مدي����ر مرك����ز أطف����ال الدوح����ة الثقاف����ي، أيمن 
األحم����ر، كلمة أكد فيها أهمية الف����ن والثقافة في صياغة 
الش����خصية الوطنية الجامع����ة، وإظهار الوج����ه الحضاري 
للشعب الفلسطيني، ورفع مستوى الذوق الفني في أوساط 
الجمهور، مشددًا على ضرورة التمس����ك بالثوابت الوطنية 
وفي مقدمتها ح����ق العودة، وبّي����ن أن فعاليات المهرجان 
تهدف إلى تعزيز مكانة ودور "األونروا" بصفتها الش����اهد 
األممي على النكبة، وأشاد بالمؤسسات الداعمة للمهرجان، 
والمؤسس����ات الفنية والثقافية في مختل����ف المحافظات، 

وفي مقدمتها وزارة الثقافة.
وفي كلمته، أكد عبيد أهمية الش����راكة بين وزارة الثقافة 
والمؤسس����ات والمراك����ز الفني����ة والثقافية عل����ى امتداد 
الوطن، بهدف خلق ظاه����رة ثقافية جامعة ومتنوعة تربط 
بين الماضي والحاضر والمس����تقبل، وتعمق الوعي الوطني 

تجاه قضايا الش����عب الفلس����طيني، وترتقي بالذوق الفني 
للجمهور.

وأش����اد بالفعالي����ات الفني����ة والثقافي����ة لمهرجان حق 
العودة، التي تهدف إلى التمس����ك بح����ق العودة والثوابت 
الفلس����طينية، ووحدة الش����عب الفلس����طيني، الفتًا إلى أن 
تنظي����م المهرجان ف����ي بيت لحم يكتس����ب أهمية رمزية، 
لما له����ذه المدينة من عمق ومكانة ف����ي التاريخ الحضاري 

اإلنساني، وحضور في وجدان العالم.   
وتخلل االفتت����اح تقديم درع المهرجان لبطارس����ة الذي 
أعلنت عنه إدارة المهرجان شخصية العام 2018، حيث جرى 
تكريمه من لجنة التكريم المؤلفة من حميد، والمطران حنا، 
ويونس، وعبيد والصحافي حسن عبد الجواد، كما تم تكريم 
الداعمين للمهرجان وهم: وزارة الثقافة، ومؤسس����ة تطوير 
بيت لحم، وتلفزيون فلس����طين، وشبكة معًا، راديو بيت لحم 

2000، وقصر المؤتمرات، والفرق المشاركة.
وعرضت فرقة الفنون الش����عبية 15 لوحة فنية، بمشاركة 
50 راقص����ًا وراقص����ة، ش����كلت مزيجًا م����ن مجموعة عروض 
منتقاة م����ن األعمال الفني����ة التي قدمته����ا الفنون خالل 
مس����يرتها الفنية، بدءًا من واد التفاح مرورًا بمش����عل ومرج 
ب����ن عامر وحيفا � بيروت وما بع����د، وانتهاء باألعمال الفنية 

األخيرة رقصة شمس، وزغاريد، وانتهاء بزاجل.
وقال الفنان محمد يعقوب مغني الفرقة ومن مؤسسيها 
وعضو مجلس أمنائها: إنه يشارك في هذه العروض وفرقة 
الفنون الش����عبية، نظرًا لما يحمله ه����ذا المهرجان منذ 10 
سنوات من رسائل إلى العالم، تعبيرًا عن نكبة فلسطين منذ 
70 عامًا، وتأكيدًا على حق الش����عب الفلسطيني في العودة 

إلى دياره، وتمسكه بهذه الحقوق غير القابلة للتصرف.
ولفت يعقوب إلى أن مشاركته في هذا المهرجان تعتبر 
األخي����رة، وتأتي ختامًا ألربعين عامًا من العمل الفني الجاد، 
في فرقة الفنون الش����عبية، التي طافت بعروضها الهادفة 
أرجاء فلس����طين التاريخية وعابرة للعال����م العربي والعالم، 
ومس����اهمة في إيصال رس����الة فلس����طين وحقوق شعبها 
وعدال����ة قضيتها إلى العالم، وبناء وعي فلس����طيني أصيل 

في مواجهة كل محاوالت التزوير والتزييف االحتاللي.

بلدية غزة تنفذ حملة إلزالة األتربة من الشوارع
األتربة  وانج���راف  قبل تس���اقط األمطار 
واألوس���اخ مع مياه األمطار، خشية حدوث 
انسداد في المصافي والشبكات، وتجمع 

المياه في الشوارع.
وأوضح كحيل أن الحملة ش���ملت حتى 
اآلن ش���ارع الش���هيد أحم���د الجعب���ري 
"النفق"، وشارع فلسطين من تقاطعه مع 
ش���ارع صالح خلف شمااًل حتى شارع عمر 
المختار جنوبًا، وش���ارع ص���الح خلف من 
تقاطعه مع شارع النصر شرقًا حتى شارع 
الرش���يد "البحر" غربًا، وشارع اللواء محمد 
فؤاد صادق من تقاطعه مع ش���ارع النصر 

شرقًا حتى شارع الرشيد "البحر" غربًا.
وأشار إلى إزالة وترحيل طواقم النظافة 
وآليات البلدية نحو 210 أطنان من الرمال 
المتجمعة ف���ي تلك الش���وارع، مبينًا أن 

الحملة مستمرة وستشمل، رغم األوضاع 
الصعب���ة واألزمة المالية الت���ي تمر بها 
بلدية غزة، معظم شوارع وأحياء المدينة.

وأكد أن بلدية غ���زة تعاني نقصًا حادًا 
في عدد اآلليات الالزم���ة لجمع النفايات 
بس���بب منع االحتالل دخوله���ا منذ عدة 
س���نوات، ما اضط���ر البلدية الس���تخدام 
الت���ي يجره���ا حي���وان لجمع  العرب���ات 
النفايات وحل مش���كلة نقص السيارات 
والوقود الالزم لتشغيل اآلليات والمرافق.

ودعا سكان المدينة إلى إتباع إرشادات 
النظافة المعلنة، وإخراج النفايات مبكرًا، 
قب���ل الس���اعة 7 صباح���ًا، ووضعه���ا في 
أكياس بالستيكية مغلقة حتى يتسنى 
لعمال النظافة ترحيلها في نفس اليوم، 

وعدم مبيتها لليوم التالي.

رام الل���ه - "األي���ام": نف���ذ قس���م جمع 
وترحيل النفايات الصلبة في بلدية غزة، 
حملة لتنظي���ف وإزالة األتربة المتجمعة 
في ش���وارع وأحياء المدينة، اس���تعدادًا 
الستقبال فصل الش���تاء وموسم تساقط 

األمطار.
وقال رئيس القس���م نعيم كحيل، في 
بي���ان صحافي للبلدية، أم���س: إن طواقم 
النظافة ش���رعت بتنفيذ حملة لتنظيف 
الش���وارع الحيوي���ة ف���ي مدين���ة غ���زة، 


