
5االثنين 2019/10/7 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة للمشاركة في اتفاقية اطار من خالل المناقصة العامة

MOFP-FWC/ MOFP /2020/1 :المناقصة العامة رقم
الموضوع: شراء وتوريد قرطاسية ولوازم مكتبية

الجهة المشترية: وزارات ومؤسسات دولة فلسطين 
جهة التمويل: وزارة التمويل والتخطيط

تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط المناقصين أصحاب االختصاص   • 

والمسجلين رسميا والراغبين بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.

)الشيكل( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. تقدم األسعار بـ  • 

يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد   • 

من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة )www.gs.pmof.ps( أو من 

خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية والتخطيط خالل أوقات الدوام الرســـمي من الســـاعة 

8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.

تدفع رســـوم كراســـة المناقصة والبالـــغ قيمتها 200 شـــيكل لحســـاب وزارة المالية   • 

والتخطيط في بنك فلســـطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع 

)فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.

يجب أن يتم تســـليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد   • 

أقصاه الساعة 10:00 من يوم الثالثاء الموافق 2019/11/5 ويتم رفض جميع العطاءات 

التي ترد بعد الموعد المحدد، وســـيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور 

من يرغب من المناقصين.

علـــى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شـــكل كفالة بنكية أو شـــيك بنكي   • 

مصدق بقيمة 5000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2020/5/2.

أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.  • 

تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.  • 
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة للمشاركة في اتفاقية اطار من خالل المناقصة العامة

MOFP-FWC/ MOFP /2020/2 :المناقصة العامة رقم

الموضوع: مناقصة توريد اختام/ مركزي

الجهة المشترية: مؤسسات ووزارات دولة فلسطين
تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط المناقصين أصحاب االختصاص   • 

والمسجلين رسميا والراغبين بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.

)الشيكل( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. تقدم األسعار بـ  • 

يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد   • 

من المعلومات من خالل الموقع االلكترونـــي لمديرية اللوازم العامة )www.gs.pmof.ps( أو 

من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرســـمي من الســـاعة 8:00 

صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.

تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 300 شيكل لحساب وزارة المالية في بنك   • 

فلســـطين على حســـاب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع 

العطاء المقدم.

يجب أن يتم تســـليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد   • 

أقصاه الساعة 10:30 من يوم الثالثاء الموافق 2019/11/5 ويتم رفض جميع العطاءات 

التي ترد بعد الموعد المحدد، وســـيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور 

من يرغب من المناقصين.

علـــى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شـــكل كفالة بنكية أو شـــيك بنكي   • 

مصدق بقيمة 5000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2020/5/2.

أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.  • 

تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.  • 
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

وزارة المالية والتخطيط

مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة للمشاركة في اتفاقية اطار من خالل المناقصة العامة

MOFP-FWC/ MOFP /2020/3 :المناقصة العامة رقم

الموضوع:  مناقصة شراء وتوريد مواد تنظيف

الجهة المشترية: وزارات ومؤسسات دولة فلسطين 

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
 تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط المناقصين أصحاب االختصاص . 1

والمسجلين رسميا والراغبين بالمشاركة قي تقديم العطاءات بالظرف المختوم.

)الشيكل( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.. 2  تقدم األسعار بـ

 يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول . 3

علـــى  مزيد من المعلومـــات من خالل الموقـــع االلكتروني لمديرية اللـــوازم العامة 

)www.gs.pmof.ps(  أو مـــن خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل أوقات 

الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.

تدفع رســـوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 200 شيكل لحساب وزارة المالية في بنك . 4

فلســـطين على حســـاب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع 

العطاء المقدم.

 يجب أن يتم تســـليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد . 5

أقصاه الســـاعة 11:00 من يوم الثالثاء الموافق 2019/11/5 ويتم رفض جميع العطاءات 

التي ترد بعد الموعد المحدد، وســـيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور 

من يرغب من المناقصين.

 علـــى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شـــكل كفالة بنكية أو شـــيك بنكي . 6

مصدق بقيمة 5000 شيقل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2020/5/2.

 أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.. 7

 تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.. 8
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط 

مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات 

MOFA-GSD/MOFP/2019/116 :المناقصة العامة رقم
موضوع المناقصة: توفير وجبات للموظفين والوفود الرسمية في كافتيريا وزارة الخارجية

الجهة المشترية: وزارة الخارجية والمغتربين
جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط

تدع���و مديرية اللوازم العام���ة في وزارة المالي���ة والتخطيط ولحس���اب وزارة الخارجية   •

والمغتربين المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين بالمشاركة 

في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.

)الشيقل( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. تقدم األسعار ب�  •

يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد   •

من المعلومات من خالل الموقع االلكترون���ي لمديرية اللوازم العامة )www.gs.pmof.ps( أو 

من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة 8:00 

صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.

تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبال���غ قيمتها 200 ش���يقل لحس���اب وزارة المالية   •

والتخطيط في بنك فلس���طين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع 

)فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.

يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد   •

أقصاه الس���اعة 10:00 صباحا من يوم الثالثاء الموافق 2019/10/15 ويتم رفض جميع 

العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان 

بحضور من يرغب من المناقصين.

عل���ى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي   •

مصدق بقيمة 5000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2020/4/11.

أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.  •

تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.  •
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية بيت أمر

إعالن عن حاجة لتوريد شاحنة 

مع ضاغط )شاحنة جمع نفايات(
تعلن بلدية بيت امر عن حاجتها لش���راء ش���احنة مس���تخدمة مع ضاغط ألعمال جمع 

النفايات حسب الشروط التالية : 

ان ال تقل موديل الشاحنة عن 2014.	 

ان ال تقل الحمولة عن 26 طن .	 

ان ال تقل قوة المحرك عن 370 حصان.	 

ان ال تقل سعة الصندوق )الضاغط( عن 19 متر مكعب.	 

يجب ان تكون قوة الدفع   )التسيير( 4*6.	 

السعر يشمل جميع انواع الضرائب وخصم المصدر.	 

الس���عر يشمل كل ما يلزم )التحويل ورسوم الجمارك والمخطط الهندسي( وكل 	 

ما يلزم الترخيص باستثناء  رسوم ترخيص سلطة الترخيص.

يجب ان تكون مزودة بماكنة غسيل وخزان مياه .	 

صندوق الغيارات يكون عادي )يدوي(.	 

غرفة السائق منفردة.	 

ال يتم دفع اال بعد اس���تالم المركب���ة ومعاينتها وفحصها في معهد متخصص 	 

وتكون المركبة بحالة جيدة .

اجور نشر اإلعالن على من يرسو عليه العطاء	 

آخر موعد الس���تالم العروض مفصلة مع توضيح طريقة الدفع واالستالم هو يوم 	 

االربعاء 10/16 وبالظرف المختوم .

لالستفسار االتصال على الجوال رقم 0599966631 م.نبيل علقم . 	 

رئيس البلدية

ماهـــــــــــر طومــــــــــار

اخلـــيـــل

 دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

 بلدية بيت سوريك
تعلن بلدية بيت سوريك وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بتمويل من _المصرف 
العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا – البنك االسالمي للتنمية، عن اعادة طرح 
عطاء مشروع : تعبيد طرق داخلية – بيت سوريك / القدس وذلك وفقًا للمخططات 
والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى 

الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 

يجب على المقاول أن يكون مس���جاًل لدى إتح���اد المقاولين ومصنفا ًلدى . 1
لجنة التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف 

رابعة سارية المفعول .

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

يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة 3500 دوالر وذلك . 3
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم.

األسعار_غير شاملة_ لجميع الضرائب وعلى المقاول احضار فاتورة ضريبية . 4
صفرية.

كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة . 5
من العطاء من مقر بلدية بيت س���وريك مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100 

دوالر .

آخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 12 ظهرا � من يوم االثنين الموافق . 6
2019/11/4 في مقر بلدية بيت س���وريك مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات 

بعد هذا الموعد.

االجتم���اع التمهي���دي وزيارة الموقع ي���وم األحد المواف���ق: 2019/10/20 . 7
الساعه 12:00  ظهرا في مقر بلدية بيت سوريك.

فتح المظاريف يوم االثنين الموافق : 2019/11/4 الساعة 12:00 ظهرا في . 8
مقر بلدية بيت سوريك . 

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

لمزي���د من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل س���اعات . 10
الدوام الرسمي  )8:30 ص – 2:30 م (.

توقيع وختم رئيس الهيئة المحلية

 حسين حسني الجمل

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي اجنسنيا
دعوة لشراء عدادات مياه مسبقة الدفع بموجب المناقصة العامة رقم )2019/ )1

موضوع المناقصة : )توريد عدادات مياه مسبقة الدفع(

الجهة المشترية : )مجلس قروي اجنيسنيا( 

يدعو مجلس قروي اجنسنيا المناقصين اصحاب االختصاص والمسجلين رسميا 

ومن يرغب بالمشاركة لتقديم العطاء بالظرف المختوم وفق الشروط االتية :

تقديم االس���عار ب )الشيقل( ش���املة لكافة انواع الضرائب بما فيها  1-

ضريبة القيمة المضافة.

تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها ) 400 ش���يكل ( )غير  2-

مس���تردة( لصندوق المجلس ويتم ارفاق وصل الدفع )فيش���ة االيداع( 

مع العطاء المقدم.

عل���ى المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية  3-

بقيمة )5000 ش���يقل( على ان يكون ساري المفعول حتى تاريخ )120 

يومًا من تاريخ فتح العطاءات( .

موع���د االجتم���اع التمهي���دي للمناقصي���ن هو ي���وم االح���د الموافق  4-

27/10/2019 الساعة 11:00 صباحا في مقر مجلس قروي اجنيسنيا .

اخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 12:00 ظهرا من يوم الخميس  5-

الموافق 14/11/2019  في مقر مجلس قروي اجنيسنيا مع العلم انه لن 

يقبل اي عطاء بعد هذا الموعد.

فت���ح المظاريف الس���اعة 12:00 ظهرا م���ن يوم  الخمي���س الموافق  6-

14/11/2019 في مقر مجلس قروي اجنيسنيا.

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 7-

تعتبر هذه الدعوة جزءا من وثائق المناقصة . 8-

 لالستفس���ار : يرجى االتصال على الرقم 116806 0599 من الس���اعة 	- 

التاس���عة صباحا وحتى الثانية ظهرا وذلك خالل جميع ايام االس���بوع 

عدا ايام الجمعة.

رئيس المجلس

محمود اسعد

دعوة لشراء عدادات مياه مسبقة الدفع/ للمره الثانية
موضوع المناقصة: )توريد عدادات مياه مسبقة الدفع(

الجهة المشترية: )مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي منطقة 

ميثلون(

يدعو مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي منطقة ميثلون /للمره 

الثانية المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رس���ميًا ومن يرغب بالمشاركة 

لتقديم العطاء بالظرف المختوم وفق الشروط االتية:

تقدم األس���عار ب���� )الش���يقل( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة . 1

القيمة المضافة وخصم المصدر.

تدفع رسوم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها )500 ش���يقل( )غير مستردة( . 2

لحس���اب صندوق المجلس وترفق مع العطاء المق���دم.وال يلزم الدفع مرة ثانيه 

لمن قام بشراء العطاء في المرة االولى.

عل���ى المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية بقيمة . 3

)60000 ش���يقل( على أن تكون سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم من 

تاريخ فتح العطاءات.

موع���د االجتماع التمهيدي للمناقصين هو يوم االربعاء الموافق 2019/10/16 . 4

الس���اعة 12:00 صباحًا ف���ي مقر مجلس الخدمات المش���ترك لمياه الش���رب 

والصرف الصحي منطقة ميثلون والكائن في ميثلون الشارع الشمالي بالقرب 

من حلويات البرهم.      

أخ���ر موع���د لتس���ليم العط���اءات الس���اعة 12:00 ظه���را من يوم���ًا االثنين . 5

الموافق2019/11/4 في مقر مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف 

الصحي منطقة ميثلون الكائن في ميثلون الشارع الشمالي بالقرب من حلويات 

البرهم مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد.

فتح المظاريف الس���اعة 12:00 ظهرا من يوم االثنين الموافق2019/11/4 في . 6

مقر مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي منطقة ميثلون 

والكائن في ميثلون الشارع الشمالي بالقرب من حلويات البرهم .  

يحق لمجلس الخدمات المش���ترك لمياه الش���رب والص���رف الصحي لمنطقة . 7

ميثلون الغاء العطاء ودون ابداء االسباب.

مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة ميثلون غير . 8

ملزم بقبول اقل االسعار.

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء للمرتين االولى والثانية .. 9

 تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.. 10

لالستفس���ار يرجى االتصال على الرقم 2519109-04 ، من الس���اعة التاسعة . 11

صباح���ا وحتى الثانية ظهرًا وذلك خالل جميع أيام األس���بوع عدا أيام الجمعة 

والعطل الرسميه. 
رئيس المجلس
محمود ربايعة

عان 
ّ

"مجلس اإلبداع" و"القدس المفتوحة" يوق
اتفاقية الحتضان 4 مشاريع طالبية إبداعية

ع المجلس األعلى لإلبداع والتميز، أمس، اتفاقية 
ّ
رام الله - "األيام": وق

م���ع جامعة القدس المفتوحة الحتضان أربعة مش���اريع طالبية إبداعية 
بمج���ال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث وقعها رئيس المجلس 
عدنان سمارة، وأصحاب المش���اريع، بحضور رئيس "القدس المفتوحة" 

يونس عمرو، ونائب رئيس مجلس اإلدارة حسين األعرج.
وأشار سمارة إلى أن قرار احتضان مشاريع إبداعية طالبية يمر بمراحل 
علمية طويلة، مقدمًا نبذة عن الهدف من إنش���اء المجلس، قائاًل: "أنشئ 
المجلس بمرس���وم رئاس���ي وهو تابع للرئيس مباشرة، وتتلخص مهامه 
في احتضان المبدعين، وتمثيل فلس���طين ف���ي قضايا اإلبداع والتميز، 

إضافة إلى كونه مظلة وطنية لقضايا اإلبداع".
واس���تعرض اللجان الفني���ة التي تق���وم برعاية المش���اريع، بهدف 
مساعدتها في التحول إلى ش���ركات ناشئة، الفتًا إلى أن المجلس أطلق 
صندوق���ًا بالتعاون م���ع القطاع الخ���اص لتوفير موازن���ات خاصة لدعم 

الشركات الناشئة.
من جهت���ه، قال رئيس جامع���ة القدس المفتوحة يون���س عمرو: إن 
الجامعة تمد يدها دومًا للمجل���س األعلى لإلبداع والتميز بهدف إنجاح 
أهداف���ه وغاياته، مؤكدًا أن "هذا المجلس مجلس س���لطة ومجتمع وعلم 
واقتصاد واختراع، استطاع أن يرفع اسم فلسطين في المحافل الدولية، 
إذ انضم إلى العديد من المنظمات الدولية رغم أننا دولة تحت االحتالل".

وتتضمن االتفاقية احتضان أربعة مش���اريع إبداعية طالبية ودعمها 
 ")The hearing eyes( عل���ى النحو اآلت���ي: مش���روع "اس���مع بعين���ك
للطالبتين ضحى سعدية ورغد الخواجا من فرع رام الله والبيرة � تخصص 

أنظمة معلومات حاسوبية، بإشراف ماجد حمايل.
وتقوم فكرة المشروع على تصميم نظام إشارة وتنبيه حسي وبصري 
لفئة الصم وضعيفي الس���مع، مرتبط بالتنبيهات الصوتية داخل بيئة 
عيش الفرد )جرس المنزل، ب���كاء الطفل، نظام إنذار، جرس إنذار( وذلك 

تسهياًل لتفاعلهم وتعاملهم مع البيئة التي يعيشون فيها.
والمشروع الثاني بعنوان "سرير ذكي لمرضى مالزمي الفراش" للطالب 
إبراهي���م زواهرة، من ف���رع بيت لحم � تخص���ص تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، بإشراف عبد الرحيم عطاونة.
وتقوم فكرة المش���روع عل���ى خدمة ذوي االحتياج���ات الخاصة، وهم 

مالزمو الفراش لفترات طويلة أو أبدية، إذ يمكن اس���تخدام هذا السرير 
في المستشفيات والمنازل.

والمش���روع الثال���ث بعن���وان "معال���ج التب���ول ال���الإرادي عند ذوي 
االحتياج���ات الخاصة" للطلبة: آالء حميدة، ووليد قيم، وحس���ين كراجة، 
وحنين س���عادة، من فرع رام الله والبيرة � تخصص تكنولوجيا معلومات 

واتصاالت، بإشراف يوسف الصباح.
وتقوم فكرة المش���روع على تصميم وتنفيذ نظام إلكتروني لمعالجة 
مش���كلة التبول الالإرادي لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة، عن طريق 
اس���تخدام مجس يكش���ف أول نقطة بول، ليقوم النظام بعدها بتنفيذ 
ع���دة أوامر، منها تش���غيل الرجاج المرتبط بجس���م المري���ض وإصدار 
ص���وت عن طري���ق الصافرة، ثم إن���ارة المصباح في الغرف���ة التي فيها 
المريض، وإجراء مكالمة للشخص المسؤول عن هذا المريض، مستغلين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإمكاناتها المتطورة.
وجاء المشروع الرابع بعنوان "تطبيق جبينة للتراث الشعبي"، للطلبة: 
حنان الرب، وموسى قاسم، وصهيب الحديدي، من فرع رام الله والبيرة - 
تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بإشراف من يوسف الصباح.

ويهدف المش���روع إلى إحياء التراث الش���عبي الفلس���طيني بصورة 
عصرية من خالل تطبيق يس���تهدف األطفال خاصة، واألش���خاص عامة، 
ويس���تخدم أدوات برمجية حديثة في بناء تطبيق يتناول الموضوعات 

الشعبية الفلسطينية.
وس���يتم تطبيق المش���روع النهائي على "غوغل بالي" وتسويقه عبر 
ش���بكات التواصل االجتماعي من خالل موقع خاص بالتطبيق يبين فكرة 

التطبيق ومميزاته، بما يخدم الفئة المستهدفة.
وحض���ر توقي���ع االتفاقية عضوا مجل���س إدارة الجامع���ة صفاء نصر 
الدين، وميس���ون إبراهيم، والرئيس التنفي���ذي زياد طعمة، ومدير عام 
إدارة التطوي���ر الفني محمد أبو عيد، وحازم مراعبة مس���ؤول المش���اريع 
واالحتضان، ومس���اعد رئيس الجامعة لش���ؤون الطلبة محمد ش���اهين، 
ومس���اعد رئيس الجامعة لش���ؤون العالقات العام���ة والدولية واإلعالم 
وممثل الجامعة في مجل���س إدارة المجلس األعلى لإلبداع والتميز عماد 
الهودلي، وعميد كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية وليد السلعوس، 

وعدد من المشرفين األكاديميين من الكلية، وأصحاب المشاريع.

مشاركون في توقيع االتفاقية.

افتتاح معرض الكتاب واأللعاب التربوية في قلقيلية
قلقيلي���ة - "األي���ام": افتتح وزي���ر الثقافة 
عاط���ف أب���و س���يف، ومحافظ قلقيلي���ة رافع 
رواجب���ة، أم���س، مع���رض الكت���اب واأللعاب 
التربوية الخامس عش���ر، تحت عنوان "الكتابة 
بوابة الحض���ارة" في مكتبة بلدي���ة قلقيلية، 

بتنظيم من البلدية ومديرية الثقافة.
وق���ال أبو س���يف: يه���دف المع���رض الى 
تش���جيع إع���ادة الق���راءة واقتن���اء الكت���ب، 
الس���يما في ظل التط���ور التكنولوجي وعزوف 
المجتمع عن الق���راءة، وأضاف: "المعرض جزء 
من اس���تراتيجية وزارة الثقافة لجعل الكتاب 
متوف���رًا لدى الجميع، وال���وزارة وضمن الرؤية 

الت���ي وضعتها تول���ي االهتم���ام بالمعارض 
التي  المناطق  ف���ي  الثقافية  والمهرجان���ات 
تخوض تحدي وطن���ي يومي مع االحتالل مثل 

محافظة قلقيلية".
من جهته، أكد رواجبة أهمية تعزيز ثقافة 
القراءة خاصة لدى األجيال الشابة، منوهًا إلى 
دور الثقافة في التصدي لالحتالل ومخططاته 
الهادفة إلى س���رقة تراث ومقدرات الش���عب 

الفلسطيني.
وش���دد على ضرورة تنشئة جيل واٍع يحمل 
اله���م الوطني ويوظف ثقافت���ه ومداركه في 
إلى  الفلس���طينية، مش���يرًا  القضي���ة  خدمة 

أهمية مث���ل هذه المعارض الت���ي تعزز دور 
الكتاب والعلم في المجتمع.

بلدي���ة قلقيلي���ة  رئي���س  أش���ار  ب���دوره، 
هاش���م المصري، إل���ى أن الكت���اب والثقافة 
هما مكونان م���ن حياة المواط���ن، وهما حجر 
الزاوية في الصراع مع االحتالل، "لهذا وضمن 
استراتيجية البلدية دعم االنشطة الثقافية، 

وهذا المعرض من ثمرات الرؤيا الموضوعة".
ويض���م المعرض مئ���ات الكتب ف���ي كافة 
المراج���ع  إل���ى  اضاف���ة  المعرف���ة،  مناح���ي 
التربوية،  واأللع���اب  العلمية،  والموس���وعات 

ويستمر حتى الخميس المقبل.

جانب من المعرض.

لقــاء ثقافي عن التراث الفلســطيني بمكتبة بلدية جنين
جنين - محم���د بالص: نظم صالون "العمرة" 

الثقافي، أمس، لق���اء في مكتبة بلدية جنين، 

على شرف يوم التراث الفلسطيني استضاف 

فيه عددًا من الش���عراء من شقي الوطن، وذلك 

تحت رعاية رئيس بلدية جنين فايز السعدي.

وألقى عضو المجل���س البلدي الدكتور وليد 

الباش���ا، كلمة رح���ب فيها بالمش���اركين في 

اللقاء من مثقفين وش���عراء وكتاب ويافعين 

ومهتمين بالحراك الثقافي.

وتحدث مؤس���س ورئيس صال���ون "الَعمرة" 

الثقافي علي أبو بكر، عن دور الصالون في دعم 

الح���راك الثقافي األدبي ف���ي محافظة جنين 

بش���كل خاص، ويطمح ألن يكون بيت المثقف 

الفلسطيني بشكل عام.

وقدم الكاتب نسيم قبها، مختارات شعرية 

للش���اعر أحمد ف���وزي أبو بكر م���ن داخل الخط 

األخض���ر، ضمن مداخل���ة تأطيرية في التركيز 

على التناص في قصائد الكاتب.

وألقى الشعراء حس���ان نزال، وخالد اغبارية، 

ومحمد عمارنة، وزياد المبسلط، وجهاد بلعوم، 

وعائدة أب���و فرح���ة، والطفلة وطن مش���ارقة، 

وكاتب الرواية البوليس���ية يزن قبها، قصائد 

ش���عرية ومختارات أدبية، فيما ألقى الزجاالن 

الش���عبيان أبو الرجا وأبو الناج���ي وصالت من 

الشعر والزجل الشعبي.

وعل���ى ش���رف يوم المعل���م العالم���ي، كرم 

صالون "الَعمرة" الثقافي، المعلم إياد السوقي 

ال���ذي حاز عل���ى جائزة أفضل مئ���ة معلم في 

العالم في العاصمة الهندية نيودلهي مؤخرا.

واختت���م اللقاء، بمعرض رس���م للفنان عالء 

أب���و بكر، ومعرض ثقافي تراث���ي لمركز جنين 

للثقافة واإلبداع، ومعرض تراثي فلس���طيني 

لمركز نسوي يعبد، ومعرض تراثي ألم الفضل 

وعائدة أب���و فرحة، فيما كان���ت عريفة الحفل 

الشاعرة سماح خليفة.

بلدية بيرزيت تناقش إنجازاتها 
وخططها المستقبلية

رام الل���ه - "األيام": نظمت بلدية بيرزيت، ش���مال رام الله، أمس، لقاًء مجتمعيًا ضم ش���خصيات 
أكاديمية وسياس���ية ومجتمعية، وحشدا من المواطنين في البلدة، لعرض تقرير المجلس البلدي، 

بعد عام من توليه مهامه اليومية. 
واستعرض رئيس البلدية إبراهيم سعد، وأعضاء المجلس التقرير المالي واإلداري أمام الحضور، 
وأهم التحديات التي تواجه البلدة، إضافة إلى مخططات البلدية المس���تقبلية للنهوض ببيرزيت 
على المس���تويات المختلفة ومناقش���تها م���ع المواطنين، خاصة قضية ش���بكة الصرف الصحي 

باعتبارها المشكلة األبرز التي تواجه البلدة. 
كما عرض المجلس البلدي أهم إنجازات البلدية على مدار عام، واستمع إلى وجهة نظر المجتمع 

المحلي فيها، عبر فتح باب النقاش العام واألسئلة المباشرة للمجلس.
وقال س����عد، إن اللقاء المجتمعي ظاهرة صحية لتعزيز المساءلة المجتمعية وإبقاء المواطن على اطالع 
كامل بكافة أمور البلدية المالية واالدارية، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه البلدة، ويأتي انطالقًا من 

مبدأ النزاهة والشفافية داخل أروقة البلدية، وتعزيزًا للمساءلة والمشاركة المجتمعية في صنع القرار.
وأكد أن هذا النهج الشفاف سينتهجه المجلس البلدي الحالي "إيمانًا منا بأهمية االنفتاح على 

الجميع من أجل مصلحة البلدة وأهلها".

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي 
بمحاسبة االحتالل على جرائمه

رام الل���ه - "األي���ام": قالت وزارة الخارجة والمغتربين، إن س���كوت المجتم���ع الدولي، عن جرائم 
وانتهاكات االحتالل المتواصلة، يعد تشجيعًا له على التمادي فيها.

وأضافت "الخارجية" في بيان لها، أمس، إن المجتمع الدولي مطالب بمساءلة دولة االحتالل على 
تلك الجرائم ومحاسبتها عليها، وليس غض البصر عما ترتكبه من انتهاكات يومية بحق اإلنسان 
الفلسطيني، "ما يعيدنا من جديد للتأكيد على مطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
ال���ذي اعتمد أصاًل من قبل األمم المتحدة، ومطالبة األمين العام لألمم المتحدة بتقديم مقترحاته 

العملية من أجل اعتمادها كما جاء في القرار األممي".
وأكدت أنها س���تبقى تقرع الجرس، وتدق أبواب المجتمع الدول���ي، للمطالبة بالعدالة والحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها تحرير دولته من االحتالل.

شــرطة جنين تنظــم لقاء بجمعيــة العمل 
النسوية حول االستخدام اآلمن لإلنترنت
جنين - "األيام": نظمت ش���رطة جنين، أمس، لقاء توعية في جمعية العمل النس���وي بالمدينة 

استهدف عددا من طالبات جامعة القدس المفتوحة لمنطقة جنين التعليمية.
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة، أن هذا اللقاء نظم بمش���اركة طاقم المركز 
الشرطي المتنقل بحضور مدير المركز المقدم عماد أبو الرب، ومنسق النوع االجتماعي في شرطة 

المحافظة الرائد محمد يحيى، ورئيسة جمعية العمل النسوي، إلى جانب طالبات الجامعة.
وتح���دث أبو الرب ويحيى خالل اللقاء، حول ماهية المركز الش���رطي المتنق���ل وآلية عمله وكيفية تواصل 
الش���رطة مع المواطنين على اختالف أماكن تواجدهم، وأهمية النوع االجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة 

داخل المؤسسة والمجتمع، وأهمية دمجه في العمل األمني والمجتمعي لتحقيق مصلحة العمل والمواطن.
وقدم طاقم المركز محاضرة حول االستخدام اآلمن لمواقع التواصل االجتماعي وكيفية تحسين 
الس���لوك، وقدم بعض النصائح واإلرش���ادات للطالبات حول مخاطر االس���تخدام الخاطئ لإلنترنت 
ووس���ائل االتصال الحديثة، وكيفية التعامل مع القضايا اإللكترونية في حال التعرض لها وعدم 

االستجابة لمرتكبيها.


