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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
  إعالن مناقصة رقم 33/ 2019

  الخاصة:- أعمال ترميم وصيانة غرف كهرباء 
البيانات  حسب  أعاله  العطاء  طرح  عن  غزة  محافظات  كهرباء  توزيع  شركة  تعلن   

والمواعيد التالية:-
- سيكون موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األحد الموافق 2019/10/06 

وحتى ساعة فتـح المظاريـف الساعـة 12:00 بنفس الزمان والمكان أعاله .
الشركة  بمقر  المشتريات  دائرة  من  العطاء  مستندات  على  الحصول  يمكن   -
الرئيسي بغزة شارع جمال عبد الناصر » الثالثيني« اعتبارًا من يوم الثالثاء المـوافـق  

2019/09/24  علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 100 شيكـل فقط ) غير مستردة ( .
كفـالـة  بموجب  العطاء  قيمة  من  بقيمة 3 %  ابتدائيًا  تأمينًا  عطاء  كل  مع  يرفق   -

بنكيـة أو شيـك بنكي مصـدق أو نقـدًا . 
-  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 .
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

- سيتم عقد اجتماع تمهيدي يوم: اإلثنين الموافق: 2019/09/30 في مقر الشركة 
الرئيسي الساعة 10 صباحًا
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  شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن اعادة مناقصة رقم 35/ 2019

“ Fortigate Services “ الخاصة:- شراء “ تجديد “ رخصة خدمات 

المواعيد  و  البيانات  حسب  أعاله  العطاء  طرح  عن  غزة  محافظات  كهرباء  توزيع  شركة  تعلن 
التالية:-

2019/10/01 وحتى  الموافق  الثالثاء  ابتداء من صباح يوم  العطاءات  - سيكون موعد تسليم 
ساعة فتـح المظاريـف الساعـة 12:00 بنفس الزمان والمكان أعاله .

- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة شارع 
جمال عبد الناصر » الثالثيني« اعتبارًا من يوم الثالثاء المـوافـق  2019/09/24  علمـًا بـأن ثمـن 

نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غير مستردة ( .
- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة 3 % من قيمة العطاء بموجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك 

بنكي مصـدق أو نقـدًا . 
-  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 .
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء.

- ثمن كراسة العطاء مجانًا لمن قام بشرائها مسبقًا. 
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دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود

دعوة لتقديم عطاءات
   MOH/MOF/2019/612 :  المناقصة العامة رقم

   موضوع المناقصة      :   شراء وتوريد دواء لصالح وزارة الصحة الفلسطينية

الجهة المشترية          :  وزارة الصحة الفلسطينية  

تدع���و وزارة الصحة / وحدة التوريدات / دائ���رة العطاءات والعقود المناقصين . 1
أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات 

بالظرف المختوم . 
تقدم األس���عار ب���� ) الشيكل ( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة . 2

القيمة المضافة .
يمك���ن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول عل���ى جميع وثائق المناقصة أو . 3

الحصول على مزيد من المعلومات من خ���ال الموقع االلكتروني لوزارة الصحة 
)WWW.MOH.PS( أو من خ���ال وزارة الصحة وحدة التوريدات / نابلس خال 
أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة 8:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر. كما 
ويمكن س���حب نس���خة من هذا الموقع والعمل عليها وارفاق وصل الدفع فقط 

عند شراء قيمة النسخة قبل التسليم . 
تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها  100 شيكل  في وزارة الصحة نابلس . 4

/ اإلدارة العامة للشؤون المالية، ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم .
5.يجب أن يتم تس���ليم العطاء ف���ي صندوق العطاءات في وح���دة التوريدات / . 5

نابلس في موعد أقصاه الس���اعة ) 11:00( صباحا من ي���وم ) الخميس ( الموافق 
)2019/10/3 ( ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ، وسيتم 

فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين .
يجب إرفاق  اق���رار ضمان للمناقصة مع وثائق المناقص���ة المقدمة ضمن عطاء . 6

الش���ركة على أن يكون هذا اإلقرار موقع حسب األصول من قبل المخول بالتوقيع 
عن المناقص ويعتبر  هذا اإلقرار كبديل إلزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء 
ال يتجزأ من وثائق المناقصة يتم رفض اي عطاء ال يحتوي على  اقرار الضمان  .

تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق  المناقصة  .. 7
رسوم االعان على من ترسو عليه المناقصة .. 8

وحدة التوريدات

وزارة الصحة

إعالن عن تأسيس نقابة عمالية

بيت لحم - تعلن اللجنة المؤقتة لنقابة عمال خش����ب 

الزيتون في محافظة بيت لحم، عن عقد اجتماع الهيئة 

العمومية التأسيس����ية للنقابة، وذلك إلق����رار النظام 

الداخلي للنقابة، وانتخ����اب مجلس إدارة جديد، وذلك 

يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2019 ، الساعة 5 مساء.

مكان عقد االجتماع بيت س����احور – وسط البلد – عمارة 

السبع 

علما بان باب التس����جيل لعضوي����ة النقابة مفتوح من 

9/23 / 2019 حتى تاريخ 10/22/ 2019 ، وباب الترشح 

لعضوي����ة مجل����س اإلدارة  مفتوح م����ن تاريخ 10/22/ 

2019 ولغاية 10/25/ 2019. 

اللجنة المؤقتة لتأسيس نقابة عمال خشب الزيتون

لمزيد من المعلومات االتصال على النقابي يعقوب 

خير / جوال 0597567156

دعوة لتقديم عطاء بالظرف المختوم والمغلق
منعة األراضي وإدارة المصادر )RELAP(اسم المشروع:

شراء سيارة دفع رباعي عنوان العطاء:

MOA/IFAD/2019/011رقم العطاء:
 )IFAD( الزراعية  للتنمية  الدولي  الصندوق  من  تمويل  على  فلسطين  دولة  حصلت 
وإدارة  األراضي  منعة  مشروع  لتمويل   )OFID( الدولية  للتنمية  األوبيك  صندوق  و 
التمويل لشراء سيارة دفع رباعي  المصادر )RELAP(، وتنوي استخدام جزء من هذا 

لصالح المشروع، وبحسب الشروط التالية:

رسميا . 1 والمسجلين  االختصاص  أصحاب  المناقصين  الزراعة  وزارة  تدعو 
والراغبين بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.

تقدم االسعار بالدوالر االمريكي غير شاملة لضريبة القيمة المضافة والجمارك.. 2
الثالثاء . 3 يوم  من  إعتبارًا  العطاء  وثيقة  على  االطالع  )المناقص(  المورد  يستطيع 

على  الزراعة  وزارة  في  العطاءات  دائرة  خالل  من  وذلك   ،2019/09/24 الموافق 
 ،)www.moa.pna.ps( العنوان المحدد ادناه، أو من خالل زيارة الموقع االلكتروني

.)relap@moa.pna.ps( أو من خالل البريد االلكتروني
كراسة . 4 ثمن  دفع  )المناقص(  المورد  على  يجب  العطاء،  هذا  في  للمشاركة 

عطاء  أي  اعتماد  يتم  ولن  غير مسترده،  200 شيكل  قيمتها  والبالغ  العطاء 
دون دفع الرسوم. 

والتخطيط . 5 المالية  وزارة  حساب  خالل  من  العطاء  كراسة  رسوم  دفع  يمكن 
في بنك فلسطين رقم )219000/29(، على أن يتم إرفاق وصل الدفع )فيشة 
نقدًا من خالل  الكراسة  المقدم، كما يمكن تسديد ثمن  العطاء  االيداع( مع 

دائرة العطاءات في الوزارة.
بقيمة . 6 ابتدائي(  )تأمين  العطاء  دخول  كفالة  تقديم  المناقص  على  يجب 

2,000 دوالر، وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 118يومًا 
من تاريخ اقفال المناقصة أو شيك بنكي مصدق باسم وزارة الزراعة، وال تقبل 

الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
العنوان . 7 على  الزراعة  وزارة  في  العطاءات  صندوق  في  العطاء  تسليم  يجب 

الموضح في هذا االعالن.
آخر موعد لتسليم العطاءات يوم الثالثاء الموافق 2019/10/22 الساعة 10:30 . 8

صباحًا بتوقيت القدس الشريف، وفي مقر الوزارة مع العلم أنه لن يقبل أي 
عطاءات بعد هذا الموعد.

10:30صباحًا . 9 الساعة   2019/10/22 الموافق  الثالثاء  يوم  المظاريف  فتح 
بتوقيت القدس الشريف في مقر الوزارة الجديد في محافظة رام الله والبيرة.

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 10
لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.. 11
على . 12 الرسمي  الدوام  ساعات  خالل  االتصال  يرجى  المعلومات  من  لمزيد 

العنوان التالي:
دائرة العطاءات والمشتريات، الطابق الثاني

وزارة الزراعة، المبنى الجديد
محافظة رام الله والبيرة 

شارع اإلرسال
هاتف رقم  02-2403361

relap@moa.pna.ps :بريد الكتروني

جامعة القدس تحتفل بالشراكة 
مع أكثر من 200 شركة ومؤسسة رائدة

الق���دس - "األي���ام": احتفلت جامعة الق���دس، بوصول 
شراكاتها في برنامج الدراسات الثنائية إلى أكثر من 200 
ش���ركة تمثل مختلف الصناع���ات وقطاعات الخدمات في 
فلس���طين، ضمن برنامج الدراسات الثنائية في الجامعة، 
حي���ث يعتب���ر القطاع الخاص جزءًا أساس���يًا ف���ي تنفيذ 
البرنام���ج الذي يتم دعم���ه من قبل الحكوم���ة األلمانية، 
وتأتي هذه االتفاقيات كأحد المكونات األساسية لبرنامج 

الدراسات الثنائية.
وحضر الحفل رئيس الجامعة د. عماد أبو كشك، ورئيس 
الممثلية األلمانية وممثل ألمانيا لدى فلس���طين في رام 
الله كريس���تيان كالجس، باإلضافة إلى ممثلي الشركات 
الشريكة في البرنامج، والتعاون الدولي األلماني، وأعضاء 
مجلس جامعة القدس وعمادة برنامج الدراسات الثنائية 

وفريق عمل البرنامج. 
وأكد د. أبو كشك على أهمية الدور الذي يقوم به برنامج 
الدراسات الثنائية في بناء جسور التعاون والشراكة بين 

القطاع األكاديمي والقطاع الخاص.
وأوضح د. أبو كش���ك أن هذه التجربة الفريدة من نوعها 
في الشرق األوسط والتي تقودها جامعة القدس، تساعد 
في بناء جس���ور التعاون والشراكة بين القطاع األكاديمي 
والقط���اع الخاص، مضيفًا: "نس���عى إلى القف���ز بالتعليم 
من النمط التقليدي إلى فض���اء الريادية القادر على ردم 

الهوة بين النظرية والتطبيق".
من جهت���ه، قال كالجس: "نس���عى من خ���الل البرنامج 
إلى توفير مزيد من فرص العمل للش���باب الفلس���طيني، 

ونعمل س���ويًا مع شركائنا على ربط مخرجات التعليم في 
الجامعات باحتياجات القطاع الخاص، مؤكدًا على مواصلة 

دعم البرنامج والعمل على تطويره.
م���ن جانبها، أكدت كيرس���تن فرايمان، مدي���رة برنامج 
التعاون األلماني على استمرار الدعم المقدم من التعاون 
الدولي األلماني للبرنامج، مشيرة إلى السعي نحو توسيع 
نطاق ه���ذا المنه���ج من خ���الل إتاحة الفائ���دة من هذا 

النموذج ألكبر عدد ممكن من الشباب في المنطقة. 
وأك���د د. صالح الدين عودة، عميد الدراس���ات الثنائية، 
أن الكلية تعم���ل على التحضير لتخري���ج الدفعة األولى 
من البرنامج هذا العام، مش���يرًا إلى أن البرنامج سيواصل 
س���عيه في تعزيز الش���راكة مع الس���وق المحلي لتشمل 
مناح���ي جدي���دة كط���رح تخصص���ات جدي���دة وتعزيز 
االس���تفادة من مش���اريع التخرج لطلبة البرنامج وتشجيع 
األبحاث التطبيقية واالبتكارات التي تعود بالفائدة على 

االقتصاد الفلسطيني. 
وتم خ���الل الحفل عرض تجربة ناجح���ة للطالب محمود 
زرعي أحد طلبة برنامج الدراس���ات الثنائية، والذي حصل 

على فرصة عمل خالل تدريبه في شركة حمودة لأللبان.
وتخللت الحف����ل حلقة نقاش ضمت فرايم����ان، ود. صالح 
الدين عودة وممثاًل عن القطاع الخاص نادر حواري، والطالبة 
آالء قباج����ة، والطالب محمد ش����اهين، حيث تحدث الحضور 
خاللها عن تجربته����م ضمن البرنامج والنجاحات المتحققة 
حتى اللحظة، باإلضافة إلى اآلفاق المس����تقبلية للشراكة ما 

بين الجامعة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.

جانب من الحفل.

طوباس: »القدس المفتوحة«
تنظم لقاء إرشاديًا للطلبة الجدد

طوب���اس - محمد ب���الص: نظمت 
جامع���ة الق���دس المفتوحة لفرع 
طوباس، أمس، لقاء إرشاديًا للطلبة 
الج���دد، بالتزام���ن مع ب���دء العام 
الدراس���ي الجديد، وذلك بمشاركة 

عدد كبير من الطلبة.
وب���ارك مدي���ر الف���رع الدكت���ور 
س���هيل أبو ميال���ة، للطلبة الجدد 
التحاقه���م بالجامعة، متمنيًا لهم 
مزي���دًا من التقدم ليس���هموا في 
البناء والتحرر، وتحدث عن  مسيرة 
التعليمي  الجامعة ونظامها  نشأة 
المتمي���ز، حيث تقوم سياس���تها 

الذي  المدمج  التعلي���م  على نظام 
اإللكتروني  التعلي���م  بي���ن  يجمع 

والمحاضرات.
أب���رز  ميال���ة  أب���و  واس���تعرض 
المس���توى  على  الجامعة  إنجازات 
الوطني واإلقليمي، موضحًا أهمية 
الحياة الجامعية ودورها في صقل 
ش���خصية الطال���ب وبنائها، داعيًا 
الطلبة إلى المشاركة في األنشطة 
تنظيمها،  يت���م  التي  المتنوع���ة 
الجامعة في تنمية  مش���يدًا بدور 
المواه���ب الطالبية ف���ي المجاالت 

المختلفة.

التس���جيل  قس���م  رئيس  وتحدث 
أهمي���ة  ع���ن  المس���لماني،  س���ائد 
المحاضرات واالمتحانات والتعيينات 
واالحتفاظ  وتسليمها  حلها  وضرورة 
إل���ى  مش���يرًا  الخ���اص،  بالنم���وذج 
آليات مراجع���ة االمتحانات، وأهمية 
متابعة البوابة األكاديمية والرسائل 

واإلعالنات.
ش���ؤون  قس���م  رئيس  وتن���اول 
الطلبة حي���در كايد، أهمية الحياة 
الجامعية ودورها في بناء شخصية 
الطالب وتحديد اتجاهاته الفكرية، 
وتح���دث ع���ن المنح المس���اعدات 
االستفادة  وش���روط  والتقس���يط، 
منها، داعيًا الطلبة إلى االستفادة 
من نظام ش���كاوى المس���تفيدين 
واقتراحاته���م لما له من إس���هام 

فاعل في حل مشكالتهم. 
الطلبة  رئي���س مجل���س  وثّم���ن 
أيم���ن أبو العيل���ة، مب���ادرة إدارة 
فرع طوب���اس لتنظي���م مثل هذه 
اللقاءات، وركز على أهمية إشراك 
الطلبة الجدد بفاعلية في األنشطة 
والبرامج التي يعمل مجلس الطلبة 

على تنفيذها. 

القوى تبحث المستجدات 
السياسية وقضايا الوضع الداخلي

رام الله - "األيام": عقدت قيادة القوى الوطنية واالس���المية اجتماعًا قياديًا، 
ف���ي رام الله، أمس، بحثت فيه آخر المس���تجدات السياس���ية وقضايا الوضع 

الداخلي.
وأكدت الق���وى، في بيان صحافي صدر عنها عقب االجتماع، على التمس���ك 
الحازم بحقوق وثوابت الش���عب الفلس���طيني المتمثلة بح���ق عودة الالجئين 
وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلس���طينية المس���تقلة كاملة الس���يادة 
وعاصمتها القدس والتمس���ك بتطبيق ق���رارات الش���رعية الدولية والقانون 
الدول���ي وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس االم���ن الدولي والجمعية العامة 

لالمم المتحدة التي تضمن تحقيق ذلك.
كما أكدت القوى على اهمية توس���يع رقعة المش���اركة الشعبية الفاعلة في 
مواجهة االحتالل وجرائمه في كل مناطق التماس واالس���تيطان االستعماري 

والجدران والحواجز العسكرية واالراضي المهددة بالمصادرة.
وشددت القوى على اهمية متابعة ملف االعتداء على النساء وفي ظل اهمية 
متابعة ملف الشهيدة اس���راء غريب ومشاركة ممثلة عن االتحاد العام للمرأة 
الفلس���طينية وممثلي المنظمات االهلية لمناهضة العنف ضد المرأة وشبكة 
المنظم���ات االهلية، ما يتطلب س���رعة اقرار قانون حماية االس���رة من العنف 

وقانون العقوبات للحد من االستهتار بارتكاب هذه الجرائم ضد النساء.
ودعت القوى الى المش���اركة الواس���عة في فعاليات االسرى امام المنظمات 
الدولي���ة والصليب االحمر وف���ي مراكز المدن للتأكيد عل���ى القوف الى جانب 
اس���رانا االبطال ورفض كل هذه السياس���ات االجرامية الت���ي تحاول النيل من 

صمودهم.
وأكدت على اهمية المس���اعي والجهود التي تبذل من اجل انهاء االنقس���ام 
واس���تعادة الوحدة الوطنية وقط���ع الطريق على اس���تفادة االحتالل من هذا 

الوضع الشاذ.
كما أكدت القوى على تفعيل المقاومة الشعبية واآلليات التي تكفل مشاركة 
الجميع في هذا االطار في ظل محاوالت االحتالل ومس���توطنيه االستعماريين 

بفرض الوقائع على االرض وتصعيد جرائم وعدوان االحتالل.

»األورومتوسطي«: تصاعد 
عمليات الهدم في القدس مرعب

رام الل���ه - "األيام": قال المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنس���ان ومنظمة 
GWEIH في كلمتهما، امس، أمام مجلس حقوق اإلنسان - خالل الدورة العادية 
الثاني���ة واألربعين، في جنيف، إّن تصاعد عملي���ات الهدم في القدس مرعب، 
معبران عن قلقهما البالغ جراء مواصلة السلطات اإلسرائيلية عمليات التدمير 

الممنهج للمنازل والممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك، وصلت "األيام" نسخة عنه، إن السلطات 
اإلسرائيلية هدمت 11 مبنى سكنيا، تضم 72 شقة في شهر تموز الماضي في 

أضخم عملية هدم في يوم واحد منذ العام 1967.
وقالت مس���ؤولة االتصال واإلعالم لدى المرصد األورومتوسطي سيلين يشار 
في كلمتها أمام المجلس، إن السلطات اإلسرائيلية دّمرت أكثر من 59 منزاًل في 
القدس الشرقية خالل النصف األول من العام 2019، كما تم إحصاء 215 عملية 

هدم في العام 2018. 
وأضافت يش���ار، إّن عمليات الهدم الممنهجة من السلطات اإلسرائيلية أّدت 
إلى تش���ريد آالف الفلس���طينيين في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون 

الدولي اإلنساني.
وأعرب المرصد ومنظمة GWEIH عن قلقهما العميق إزاء موافقة الس���لطات 
اإلس���رائيلية أخيرا على إنشاء 216 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "غيلو" 
جن���وب القدس، بينما يتع���رض الفلس���طينيون للتمييز ون���ادرا ما يمنحون 

تصاريح لبناء عقارات في المدينة.
وطالب���ت المنظمتان المجتمع الدولي بإج���راء التحقيقات واإلجراءات الالزمة 
لوض���ع ح���د النتهاكات الس���لطات اإلس���رائيلية للقان���ون الدول���ي والقانون 
الدولي اإلنس���اني، والعمل الجاد من أجل حماية القدس الش���رقية وس���كانها 
الفلس���طينيين بوصفهم سكان أرض محتلة، وفقا لقرارات مجلس األمن التابع 

لألمم المتحدة والجمعية العامة لألمم المتحدة.

»أطباء من أجل القدس« األردنية تطلق 

حملة القطاع الطبي الفلسطيني
عّمان - وفا: أعلنت لجنة "أطب���اء من أجل القدس" األردنية، أمس، عن 
إطالق "حملة عطاؤكم بلس���ٌم لجراحهم"، التي تهدف إلى جمع تبرعات 

لصالح القطاع الطبي الفلسطيني ومعالجة الجرحى.
وأكد مندوب نقابة األطباء األردنيين مظفر الجالمدة، استعداد النقابة 
لتقديم كافة التس���هيالت الالزمة لدعم للشعب الفلسطيني القابض 
عل���ى الجمر. وقال: "إن فلسطين في القلب وإن الدماء األردنية الزكية 
التي س���الت على ثرى القدس وكافة المدن األردنية والفلسطينية 
تسطر أس���مى معاني الحب والوفاء لفلسطين والقدس"، مشيرًا إلى 
أن اللجنة التي أسس���ت منذ 4 س���نوات تهدف لدعم صمود القطاع 

الصحي الفلسطيني.
وأش���ار المتحدث���ون إل���ى أن اللجنة تتكف���ل بتعليم ط���الب الطب 
المتفوقين والتي قس���ت عليهم الظروف بس���بب االحتالل، كما تدرب 

الكفاءات وتزود المراكز والمستشفيات الطبية باألجهزة الالزمة.
وس���تقيم اللجنة حفل عش���اء 
خيريًا، السبت المقبل، في قاعات 
جب���ري المركزي���ة، يرص���د ريعه 
الحملة، كما س���تطلق  أله���داف 
إذاعة  التبرع���ات عبر  لجمع  يومًا 
حياة fm، ي���وم الثالثاء الموافق 

األول من تشرين األول المقبل.

مفّوض عام »األونروا«: فخورون بافتتاح
 709 مدارس تضم 532 ألف طالب

غ���زة - "األي���ام": قال مف���ّوض عام "األون���روا" بيير 
كرينبول: إن األونروا تشعر بالفخر لتمكنها من إعادة 
افتت���اح 709 مدارس تابعة لألون���روا، تضم 532 ألف 

طالب في جميع مناطق عملياتها.
وفي رس���الة وجهه���ا إلى العاملين ف���ي "األونروا"، 
أك���د كرينبول أن الوكالة تمكنت أيضًا من حماية حق 
الطلبة األساس���ي في الحصول عل���ى التعليم، منوهًا 
إل���ى أن األونروا تدرك م���دى أهمية فت���ح المدارس 
ف���ي الوقت المحدد للطالب وألولي���اء األمور ولمجتمع 

الالجئين الفلسطينيين بشكل عام.
وأشار إلى أن "األونروا" ستركز الكثير من النقاشات 
ف���ي نيويورك على تجديد تفويض األونروا، الفتًا إلى 
أن التصويت في الجمعية العامة س���يتم في ش���هر 

كانون األول.
وأضاف: "سوف نستغل الفرصة خالل هذا األسبوع 
لحث الش����ركاء وبإلح����اح على مس����اندتنا في هذه 
األولوية الحاسمة، حيث س����تعقد األردن والسويد 
اجتماعًا وزاريًا خاصًا س����يحضره األمين العام لألمم 
المتحدة؛ بهدف مناقش����ة أفضل السبل للحصول 
على تجديد سلس لتفويض الوكالة، وسيعمل ذات 
االجتماع على تقييم فرص الحصول على المزيد من 

التمويل".

وأك���د كرينب���ول أن "األونروا" ستس���تغل اللقاءات 
الثنائية مع الدول األعضاء لحش���د التمويل للتصدي 
للعج���ز المتبقي لعام 2019 والبال���غ 120 مليون دوالر 

أميركي.
وأعل���ن أن طالبي���ن م���ن الالجئي���ن، وهما: إس���الم 
م���ن األردن وحذيفة من س���ورية، س���يتوجهان إلى 
نيوي���ورك لحض���ور االجتماعات التي س���تعقد على 
هامش الجمعية العامة، بهدف إيصال صوت الطلبة 
من الالجئين الفلس���طينيين، لتس���ليط الضوء على 
أهمية أن يس���مح لهما بمتابعة دراس���تهما وتنمية 
مهاراتهما وتعزيز ثقتهما، وس���يتحدثان كذلك عن 
تعلقهما وتمسكهما بحقوق اإلنسان والتسامح وحل 

النزاعات.
ر ال���دول األعضاء في جامعة الدول 

ّ
ونوه إلى أنه ذك

العربية، أثناء اجتماع مجلس الجامعة على المستوى 
ال���وزاري في القاهرة، قبل أس���بوعين، "ب���أّن الوقوف 
بجانب األونروا وخدماتها في القدس الشرقية مسألة 
بالغة األهمي���ة كما هي في الضف���ة الغربية وقطاع 
غزة واألردن ولبنان وسورية. كما أنه مقياس جوهري 
لجاهزية ال���دول لحماية الكرامة اإلنس���انية لالجئي 
فلس���طين والدفاع ع���ن حقوقه���م والمحافظة على 

االستقرار اإلقليمي".

»التربية« تفتتح مدرسة الشهيد 
غازي القواسمي للبنين في الخليل

في الوقت ذات���ه الداعمين لبناء 
ه���ذه المدرس���ة، مؤك���دًا عل���ى 
في  الفلسطيني  الش���عب  طموح 
ني���ل حقوق���ه كافة عل���ى الرغم 
م���ن المعيق���ات والعراقيل التي 

يضعها االحتالل.
من جانبه، ش���ّدد م���كاوي على 
أهمية دعم المس���يرة التعليمية 
باعتباره���ا ثم���رة من ثم���ار بناء 
الدول���ة الفلس���طينية، مؤكدًا أن 
االس���تثمار في التعليم يس���هم 
في تحقي���ق التنمية ويدعم بناء 

المؤسسات الفلسطينية.
وتحدث الجمل ح���ول الخطوات 
التربية  مديرية  اتخذته���ا  التي 
التعليمي���ة،  المس���يرة  لدع���م 
الصعي���د  عل���ى  واإلنج���ازات 
التربوي بما فيه تحس���ين البيئة 
التعليمية من خ���الل بناء المزيد 
م���ن الم���دارس، والتركي���ز على 
التعليم المهني من خالل انطالق 
للبنات  األولى  المهنية  المدرسة 
"مدرس���ة الح���اج طاه���ر عابدين 
توفر  الت���ي  للبن���ات"  الثانوي���ة 

تخصصات مهنية مميزة.
وأض���اف الجم���ل: إن المديرية 
حقق���ت أنموذجًا ممي���زًا في بناء 
المنتظر  م���ن  وإن���ه  الم���دارس، 
خالل العام الدراسي 2019 -2020 

افتتاح عدد آخر من المدارس.
وأك���د رئيس بلدي���ة الخليل أن 
التعليمية  المؤسس���ات  تدشين 
يؤكد على حق الطلبة في التعليم، 
وهو جزء م���ن منظوم���ة الحقوق 
الت���ي نص���ت عليه���ا المواثيق 
واألعراف، مشددًا على أن التعليم 
يجسد رس���الة ثبات وصمود في 
الذي  الصهيوني  االحت���الل  وجه 
يس���عى لضرب منظومة التعليم 
ويواصل انتهاك حق األطفال في 

التعليم والحياة اآلمنة.
م���ن جهت���ه، أكد محم���د غازي 
القواس���مي، ف���ي كلمت���ه ممثاًل 
عن آل القواس���مي، عل���ى ضرورة 
مواصلة دع���م التعليم من خالل 
األبني���ة  وافتت���اح  اس���تحداث 
وذل���ك  الجدي���دة،  المدرس���ية 
إيمان���ًا بأهمية التعلي���م ودوره 
الفاعل في إعداد األجيال القادرة 
عل���ى مواجهة التحدي���ات وبناء 
مؤك���دًا  الحيوي���ة،  القطاع���ات 
المحل���ي  المجتم���ع  اس���تعداد 
لتقدي���م كل ما يمك���ن من دعم 

ومساندة للتعليم.
المدرس���ة  افتتاح  وتخلل حفل 
والع���روض  الفق���رات  عدي���د 
الكش���فية الت���ي أّداه���ا طلب���ة 

المدرسة.

الخليل - "األيام": افتتحت وزارة 
التربية والتعليم، أمس، مدرس���ة 
في  للبني���ن  القواس���مي  غ���ازي 
بتمويل  الخليل،  تربي���ة  مديرية 
من اله���الل األحمر اإلماراتي على 
قطع���ة أرض بتب���رع م���ن عائلة 

الشهيد غازي القواسمي.
المدرسة:  افتتاح  في  وش���ارك 
الوكيل المس���اعد لشؤون األبنية 
مجاهد،  فواز  المهندس  واللوازم 
ورفيق الجعبري ممثاًل عن محافظ 
الخلي���ل، ومدير ع���ام األبنية في 
فخ���ري  المهن���دس  "التربي���ة" 
الصفدي، وأس���رة اإلدارة العامة، 
ومدي���ر مكت���ب اله���الل األحمر 
اإلمارات���ي ف���ي الضف���ة الغربية 
تربية  ومدي���ر  م���كاوي،  س���امي 
الخلي���ل عاطف الجم���ل، ورئيس 
بلدية الخليل تيسير أبو إسنينة، 
بوليتكن���ك  جامع���ة  ورئي���س 
فلسطين عماد الخطيب، وممثلون 
عن آل القواس���مي، وممثلون عن 
واألمنية  المدني���ة  المؤسس���ات 

والوطنية، ومجالس أولياء األمور.
وأك���د مجاهد عمق الش���راكة مع 
والوطنية،  الدولي���ة  المؤسس���ات 
مس���اندة  ف���ي  دوره���ا  مثمن���ًا 
وزارة التربي���ة لتحقي���ق رؤيته���ا 
وتوجهاته���ا التربوية التطويرية، 
مش���يرًا إلى أن جذور التعاون بين 
"التربية" ودولة اإلمارات الشقيقة 
ممتدة عب���ر حقب���ة متواصلة من 
التفاهم���ات والعمل الجاد، إذ دعم 
البنية  الهالل األحم���ر اإلمارات���ي 
التحتية للمدارس ودش���ن العديد 
من األبنية المدرسية في فلسطين.
وأش���اد بتكام���ل دور المجتمع 
الخلي���ل  بمدين���ة  المحل���ي 
الشريكة  الدولية  والمؤسس���ات 
في دعم العملي���ة التعليمية، ما 

أثمر ببناء هذا الصرح العلمي.
وش���كر مجاهد دول���ة اإلمارات 
واله���الل األحم���ر اإلماراتي على 
تمويل���ه بناء المدرس���ة، ش���اكرًا 
وإقليم  الخليل  وبلدي���ة  محافظة 
"فتح" وآل القواس���مي والمجتمع 
المتواص���ل  لدعمه���م  المحل���ي 
البن���اء  لمس���يرة  ومس���اندتهم 
المحافظة، مثمنًا  واالزدهار ف���ي 
ال���دور الممي���ز لطواق���م الوزارة 
والمديري���ة وجهودهم المبذولة 

في سبيل تحقيق هذا اإلنجاز.
وأش���اد الجعبري بجه���ود وزارة 
شاكرًا  للتعليم،  ودعمها  التربية 


