
أيـــــام فــــلــــســـطـــيـــنـــيــــة االثنين 42021/11/1

 إعالن طرح عطاء التأمين السنوي لتأمين ممتلكات ومشاريع و أموال 

و موظفي شركة توزيع كهرباء الشمال

 عطاء رقم )41/2021(
 تعلن ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال عن طرح عطاء التأمين الس���نوي لتأمين 

ممتلكات ومش���اريع و أموال و موظفي شركة توزيع كهرباء الشمال - عطاء  رقم 

.2021/41

 فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نس���خة من العطاء المذكور 

مراجع���ة دائرة التوريدات في ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال )اإلدارة العامة( - 

مجمع بلدية نابلس التجاري – الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي.

تعاد نس���خة العطاء إلى دائرة التوريدات في الش���ركة مرفقة بتأمين )ش���يك 

مصدق أو كفالة بنكية ( بنس���بة )5 % من قيم���ة العرض المقدم(، وذلك حتى 

الساعة الثالثة مساًء من يوم األحد الموافق 14/11/2021 ولن يقبل أي عطاء يرد 

بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على التامين المطلوب .

•  رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	

• ثمن نسخة العطاء ) 1,000 ( شيكل غير مستردة .	

• يتم تسليم نسخ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارا من صباح يوم 	

اإلثنين 2021/11/1 .

االدارة العامة

دولة فلسطين

وزارة المالية 

مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

الدعوة إلى مناقصة اتفاقية إطار
الجهة المشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارات و مؤسسات دولة فلسطين  

اسم المناقصة: شراء و توريد مكيفات مركزي
MOF-FWC/MOF/2022/15 :رقم المناقصة

تود مديري���ة اللوازم العامة ولصالح وزارات و مؤسس���ات دولة فلس���طين  . 1
اس���تخدام جزء من مخصصاتها ضم���ن الموازنة العامة لتس���ديد المبالغ 
المستحقة  بموجب عقود شراء ستتم إحالتها بموجب اتفاقية اإلطار ]شراء 
و توريد مكيفات مركزي[ رقم )MOF-FWC/MOF/2022/15( التي س���يتم 

إبرامها من خالل مرحلة الشراء الرئيسية هذه.
تقوم مديرية اللوازم العامة بمرحلة الش���راء الرئيس���ية هذه بهدف إبرام . 2

اتفاقي���ات إطارمغلق���ة نيابة عن مجموع���ة من المش���ترين، ولذلك تدعو 
المناقصين المؤهلين تقديم عطاءات بالظرف المختوم لتوريد  مكيفات.

ستكون اتفاقيات اإلطار التي سيتم إبرامها متعددة المستخدمين وتتوفر . 3
قائمة بالمش���ترين المش���اركين الذين يحق لهم الشراء بموجب االتفاقية 

في وثيقة المناقصة.
ستكون اتفاقيات اإلطار التي سيتم إبرامها متعددة الموردين.. 4
س���يتم إحالة عقود الش���راء على الموردين األطراف في اتفاقية اإلطار من . 5

خ���الل مرحلة الش���راء الثانوية كما هو مح���دد في االتفاقية، م���ع أن إبرام 
اتفاقي���ة اإلطار ال يفرض أي التزام على الجهة المش���ترية أو المش���ترين 
المش���اركين لشراء اللوازم بموجب عقود الش���راء، وال تضمن اتفاقية اإلطار 

حصول أي مورد طرف في االتفاقية على عقد شراء بموجبها.
سيتم إبرام اتفاقيات اإلطار لمدة سنة ميالدية من تاريخ المباشرة المحدد . 6

في اتفاقية اإلطار. 
ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية وفقًا لمقتضيات . 7

قانون الشراء العام رقم )8( لسنة 2014 والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة 
لكل المناقصين ذوي األهلية.

يمكن للمناقصي���ن المهتمين الحصول على وثائ���ق المناقصة من خالل . 8
الموقع االلكترون���ي لمديرية اللوازم العام���ة )www.gs.pmof.ps( أو من 
خالل البوابة الموحدة للش���راء العام https://www.shiraa.gov.ps/ ، بعد 
دفع رسوم غير مستردة مقدارها 300 شيقل لحساب وزارة المالية في بنك 
فلس���طين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة 

اإليداع( مع العطاء المقدم.
يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل 2021/11/30 . 9

ويج���ب أن تكون صالحية العطاءات س���ارية لمدة 150 يوم���ًا بعد التاريخ 
النهائي لتسليم العطاءات أي حتى تاريخ 2022/4/28. 

يج���ب أن يرفق مع العطاء كفال���ة دخول المناقصة بمبلغ 5,000 ش���يقل . 10
وتكون سارية المفعول لمدة  180 يومًا بعد صالحية العطاء أي حتى تاريخ 

. 2022/5/28
العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم استبعادها، . 11

وس���يتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك 
في العنوان المبين أدناه يوم الثالثاء الموافق 2021/11/30 الس���اعة 1:30 

مساًء.
العنوان المذكور أعاله هو:. 12

مديرية اللوازم العامة
وزارة المالية 

مجم���ع الوزارات مبنى الق���دس، الطابق الس���ادس، رام الله ) الضف���ة الغربية ( , 
الماصيون

فاكس: 02-2987056   هاتف: 02-2987112  
 رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية 

مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات
الجهة المشترية: وزارة الصحة الفلسطينية من خالل مديرية اللوازم العامة.

 )MOH-GSD/MOF/2021/148 (:رقم المناقصة 

اسم المناقصة :شراء وتوريد جهازي DR لألشعة لصالح صحة العيزرية وطوارىء بيرنباال.

تود وزارة الصحة الفلس���طينية ومن خالل مديرية اللوازم العامة استخدام جزء من 
مخصصاته���ا ضمن  الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية لتس���ديد المبالغ 
 DR شراء وتوريد جهازي )MOH-GSD/MOF/2021/148 (المستحقة بموجب عقد

لألشعة لصالح صحة العيزرية وطوارىء بيرنباال.
تدعو وزارة الصحة الفلسطينية المناقصين ذوي األهلية إلى تقديم عطاءات . 1

بالظرف المختوم ل�ش���راء وتوريد جهازي DR لألشعة لصالح صحة العيزرية 
وطوارىء بيرنباال. 

س���تتم المناقص���ة العامة من خ���الل طلب عط���اءات تنافس���ية محلية وفقًا . 2
لمقتضيات قانون الش���راء العام رقم 8 لع���ام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 
مفتوحة ل���كل المناقصي���ن ذوي األهلية، والمؤهالت المطل���وب توفرها لدى 

المناقص الفائز هي: القدرة المالية والخبرة الفنية في مجال األجهزة الطبية.
يمكن للمناقصي���ن المؤهلين والمهتمين الحصول على جميع وثائق المناقصة . 3

من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة )www.gs.pmof.ps( أو من 
خالل البوابة الموحدة للشراء العام )www.shiraa.gov.ps( بعد دفع رسوم غير 
مس���تردة مقدارها  )300(ش���يقل لحس���اب وزارة المالية في بنك فلسطين على 
حس���اب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيش���ة اإليداع( مع العطاء 
المقدم ،كما يمكن للمناقصين الحصول على أي معلومات إضافية لجميع وثائق 
المناقصة على العنوان المبين أدناه  وذلك من الس���اعة  9 صباحًا إلى الساعة  2 

مساًء من أيام األحد إلى الخميس.
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أس���فل الدعوة في موعد أقصاه . 4

الس���اعة )10:30( صباحًا من يوم الثالثاء الموافق 30/11/2021، والعطاءات 
اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 150 

يومًا بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات. 
يجب أن يكون مرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقًا للنموذج المدرج في . 5

وثائق المناقصة على أن يكون موقع حس���ب األصول من الش���خص المخول 
بالتوقي���ع عن المناقص ويعتبر هذا االقرار كبدي���ل الزامي عن كفالة دخول 
المناقصة وجزء ال يتجزأ من وثائق المناقصة وسيتم رفض أي عطاء اليحتوي 

على اقرار الضمان. 
العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، . 6

وس���يتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتسليم بحضور ممثلي 
المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه.

رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة .. 7
العنوان المذكور أعاله هو:. 8

صندوق العطاءات المركزية-دائرة العطاءات
وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة

رام الل���ه، الماصيون، مجمع الوزارات – مبن���ى القدس / مقابل مكتب رئيس الوزراء ، 
الطابق السادس .

هاتف:  2987112 -02/ فاكس: 2987056 -02
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

الدعوة لمناقصة شراء اللوازم
الجهة المشترية: وزارة الصحة الفلسطينية من خالل مديرية اللوازم العامة.

)MOH-GSD/MOF/2021/154( :رقم المناقصة 

يل الحكومي.
ّ

اسم المناقصة: شراء وتوريد أجهزة طبية لصالح مستشفى عت

تود وزارة الصحة الفلس���طينية ومن خالل مديرية اللوازم العامة استخدام . 1
ج���زء من مخصصاتها ضمن  الموازنة العامة المم���ول من قبل وزارة المالية 
 )MOH-GSD/MOF/2021/154(  لتسديد المبالغ المستحقة  بموجب عقد

شراء وتوريد أجهزة طبية لصالح مستشفى عّتيل الحكومي.
تدعو مديرية اللوازم العامة ولصالح وزارة الصحة الفلس���طينية المناقصين . 2

ذوي األهلية إلى تقديم عطاءات بالظرف المختوم شراء وتوريد أجهزة طبية 
، يحق للمناقص التقدم لواحد أو أكثر من هذه البنود. 

س���تتم المناقص���ة العامة من خالل طل���ب عطاءات تنافس���ية محلية وفقًا . 3
لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 
مفتوح���ة لكل المناقصين ذوي األهلية، والمؤه���الت المطلوب توفرها لدى 
المناقص الفائز هي: القدرة المالية والخبرة الفنية في مجال األجهزة الطبية.

يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على جميع وثائق المناقصة . 4
 www.gs.pmof.ps( م���ن خالل الموقع االلكتروني لمديرية الل���وازم العامة
( أو من خالل البوابة الموحدة للش���راء الع���ام )www.shiraa.gov.ps( بعد 
دفع رس���وم غير مس���تردة مقدارها )  300 ( شيقل لحس���اب وزارة المالية في 
بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة 
اإليداع( مع العط���اء المقدم ،كما يمكن للمناقصين الحصول على أي معلومات 
إضافية لجميع وثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه  وذلك من الس���اعة 

9:00 صباحًا إلى الساعة  2:00 مساًء من أيام األحد إلى الخميس.
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة في موعد أقصاه . 5

الس���اعة )1:00( مس���اًء من يوم الثالثاء الموافق 30/11/2021، والعطاءات 
اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 150 
يومًا بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات  أي حتى تاريخ 2022/4/28. 

يج���ب أن يكون مرفق مع العطاء إقرار ضمان للعط���اء وفقًا للنموذج المدرج . 6
ف���ي وثائ���ق المناقصة على أن يكون موقع حس���ب األصول من الش���خص 
المخ���ول بالتوقيع عن المناقص ويعتبر هذا االقرار كبديل الزامي عن كفالة 
دخول المناقصة وجزء ال يتجزأ من وثائق المناقصة وس���يتم رفض أي عطاء 

اليحتوي على اقرار الضمان. 
العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، . 7

وس���يتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتسليم بحضور ممثلي 
المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه.

رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة.. 8
العنوان المذكور أعاله هو:. 9

مديرية اللوازم العامة
وزارة المالية 

مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس، رام الله ) الضفة الغربية ( , الماصيون
هاتف: 02-2987112/3
فاكس: 02-2987056  

رئيس لجنة العطاءات المركزية

 إعالن مزايدة بالظرف المختوم 

لتضمين جباية رسوم ساحات مواقف السيارات
تعلن بلدية نابلس عن رغبته���ا بإجراء مزايدة بالظرف المختوم لتلزيم تضمين 

جباية الرسوم في بعض ساحات المواقف العامة المملوكة لبلدية نابلس حسب 

ش���روط المزايدة المعتمدة والت���ي يمكن الحصول عليها من قس���م العطاءات 

والمشتريات في بلدية نابلس خالل ساعات الدوام الرسمي وعلى النحو التالي:

1 -  المواقع المراد تضمين جباية الرس���وم منها حسب المخططات المرفقة في 

شروط المزاد 

 أ- ساحة المواقف قرب صالة الديوان العربي )البلور( 

 ب- ساحة سينما العاصي سابقا

 ج- ساحة المواقف في السوق الشرقي- ساحة مرمش

 2 - يدفع كل من يرغب باالستئجار تأمينا مقداره )5000( شيكل بموجب كفالة 

بنكي���ة صالحة لمدة )90( يوم او ش���يكبنكي أو مبلغ نق���دي يودع في صندوق 

البلدية وذلك حتى موعد اقصاه الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا من يوم الس���بت 

الموافق2021/11/27 ويكون التأمين مس���ترد في حال���ة إلغاء  المزايدة أو عدم 

التأجير، وفي حالة انسحاب من يحال عليه المزاد يصادر مبلغ التأمين المذكور.

3 - أخ���ر موعد لتس���ليم الع���روض الس���اعة الحادية عش���رة صباح���ا من يوم 

الس���بت المواف���ق 2021/11/27 ف���ي مق���ر بلدي���ة نابل���س قس���م العطاءات 

والمش���تريات،العطاءات االلكترونية غير مقبولة، الع���روض المتأخرة عن موعد 

التسليم سيتم رفضها، س���يتم فتح العروض بحضور المتقدمين أو ممثليهم 

والذين يرغبون بذلك على العنوان : قاعة بلدية نابلس - الس���اعة الحاديةصباحا  

بتاريخ 2021/11/27.

4 - للبلدي���ة الحق في إلغاء المزاد وإعادته مرة أخرى حال كانت هناك اي تحفظ 

او تعديل على ش���روط المزاد او كانت االس���عار المقدمة غير مناسبة دون الحق 

للمتقدمين للمزاد الرجوع على البلدية بطلب أية تعويضات.

5 - رسوم االعالن على من يرسو عليه المزاد.

6 -لمزي���د من االستفس���ارات يمكن مراجع���ة بلدية نابلس / قس���م العطاءات 

والمشتريات خالل ساعات الدوام الرسمي.
 المهندس إياد عبد الحفيظ خلف
رئيس لجنة ادارة بلدية نابلس

غـــزة: لجــنــة فصــائلـيـة لمـتـابــعــة 
قضية منتفعي الشؤون االجتماعية

كتب حسن جبر:

للقوى  المتابع���ة  لجن���ة  ق���ررت 
الوطنية واإلس���امية تشكيل لجنة 
خاصة لدراس���ة كيفية حل قضية 
منتفعي الشؤون االجتماعية الذين 

يعيشون ظروفًا مادية صعبة. 
لة مع 

ّ
وس���تلتقي اللجنة المش���ك

كافة الجه���ات ذات العاقة؛ لوضع 
حل���ول فوري���ة ومس���تعجلة تهم 
المواطنين  م���ن  واس���عة  قطاعات 
الذين لم يتلقوا مس���اعدات مادية 
من وزارة الش���ؤون االجتماعية منذ 

فترة طويلة. 
المركزية  اللجن���ة  عض���و  وق���ال 
للجبهة الديمقراطية محمود خلف: 
إن اللجنة المش���كلة ستلتقي خال 
األي���ام القليل���ة القادمة م���ع كافة 

الجهات على أمل إيجاد حل س���ريع 
المش���كلة، مؤك���دًا أهمية  له���ذه 
األوروبي  االتح���اد  عل���ى  الضغ���ط 
لإليفاء بالتزامات���ه تجاه هذه الفئة 
الفقي���رة، خاص���ة أنه يدف���ع %60 
م���ن المبالغ المخصص���ة لمنتفعي 

الشؤون االجتماعية. 
وأكد خل���ف ل�"األي���ام" في ختام 
اجتم���اع عقدت���ه لجن���ة المتابعة 
بمدينة غ���زة، أم���س، أن الفصائل 
ناقش���ت عددًا من القضايا المهمة 
األوض���اع  ظ���ل  ف���ي  للمواطني���ن 
االقتصادي���ة الصعبة التي يمر بها 

المجتمع. 
ونّوه إلى أن قضية تأخر ش���يكات 
س���يطرت  االجتماعي���ة  الش���ؤون 
عل���ى حيز مه���م من النق���اش بين 
أجمعوا على  الذي���ن  المش���اركين، 

شمــال غـــزة: المطــر يسبـق اإلعمـــار 
والمتضررون يهيئون منازلهم للشتاء

كتب خليل الشيخ:

أقبل أصحاب المنازل المدمرة جزئيًا إثر العدوان األخير 
على ش���راء النايلون لترميم نوافذ منازلهم الزجاجية مع 
بدايات س���قوط المط���ر أمس حيث حملت أج���واء البرد 
المتوقعة خال فصل الشتاء المقبل هؤالء المتضررين 

على البدء بترميم منازلهم.
وأقدمت أعداد كبيرة من أصح���اب المنازل المتضررة 
على ش���راء النايلون من المحال والبس���طات في س���وق 
األحد، المقامة في منطقة الش���يخ زايد، مش���يرين إلى 

الحاجة إلغاق النوافذ وإحكامها لمنع تسرب المياه.
وقال المواطن عبد الرحيم عوض )50 عامًا( الذي استلم 
تعويضات مالية مؤخرًا ل�"األيام" إنه اشترى بقيمة 300 
ش���يكل كمية كافية إلصاح النوافذ ف���ي منزله الواقع 
ش���رق مخيم جباليا والذي تضرر بفع���ل قصف متكرر 
لموقع عسكري يجاوره خال العدوان اإلسرائيلي األخير.

وأوضح عوض في حديث سابق ل�"األيام" أن منزله يحتاج  
لنح���و ألفي دوالر لكي يس���تطيع إنش���اء س���قف وجدران 

إسمنتية واس���تبدال النوافذ الزجاجية، معربًا عن أمله في 
تلقي معونات ليتمكن من تهيئة منزله للشتاء القادم.

من جانبه اعتبر المواطن أحمد ش���بات )45 عامًا( أن س���قوط 
المط���ر دون ترميم منزله سيش���كل كارثة حقيقية بالنس���بة 
ألسرته، ألنه يقطن بمنزل بنوافذ مفتوحة إال من أقمشة بالية.
وأض���اف إنه واص���ل العيش بمنزل���ه الواقع في بيت 
حان���ون، طيل���ة ش���هور الصي���ف الماض���ي، مكتفيا 
بتغطيتها بهذه األقمش���ة التي لن تحميه من البرد أو 

تسرب مياه المطر لمنزله.
م���ن جانبه قال عدنان الخطي���ب )52 عامًا( الذي ابتاع 
كمي���ة من النايلون أمس، إنه سيس���تخدمها في إغاق 
ثقوب الجدران، مشيرًا إلى أنه لن يغلقها باإلسمنت إلى 

حين استام أموال تعويضات مناسبة.
وأض���اف: إن بعض النوافذ الت���ي تحطمت بحاجة أيضًا 
إلى اإلغاق، موضحًا أن منزله يؤوي أسرة مكونة من تسعة 

أفراد وبقي با نوافذ زجاجية منذ الصيف الماضي.
وم���ن المتوقع رواج تج���ارة النايلون خال األس���ابيع 
القادمة التي قد تشهد سقوط أمطار وزيادة حدة البرد.

دورة للطالبات المتنافسات 
على منحة التمكين االقتصادي

مت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالش���راكة مع 
ّ
رام الله - "األيام": نظ

صندوق التشغيل الفلس���طيني، أمس، تدريبًا خاصًا بإدارة المشاريع الريادية، 
لمجموعة من الطالبات اللواتي تقّدمن للتنافس على منحة التمكين االقتصادي، 

ضمن مشروع "ويلود3" الممول من وكالة التعاون اإلنمائي اإليطالي.
ويأتي التدريب، الذي تناول موضوعات متخصصة تتعلق بإدارة المش���اريع، 
ضمن المرحلة األولى الختيار خمسة مشاريع ريادية سيتم دعمها بقيمة 4000 
يورو للمشروع الواحد، يتخلله عرض لكل طالبة عن مشروعها الُمقّدم للمنافسة.
وقال رئيس وحدة اإلرش���اد والتوجيه والش���ؤون الطابية ف���ي الوزارة، أيمن 
هودلي، إنه س���يتم توفير كاف���ة اإلمكانيات لدعم المش���اريع الريادية، وذلك 
لتمكين الطلبة وتش���جيع مش���اريعهم الريادية التي تخ���دم المجتمع وتقلل 

معدالت البطالة.
وأش���ار إلى أنه ُيقّدم للوزارة 30 مشروعًا رياديًا للتنافس على المنحة، وسيتم 

في مرحلة قادمة اختيار خمسة مشاريع فائزة ومتابعة تنفيذها.
���ذ التدري���ب لطالبات الجامعات ف���ي المحافظات الش���مالية في الغرفة 

ّ
وُنف

التجارية بمدين���ة نابلس، وللمحافظات الجنوبية في مقر صندوق التش���غيل 
بمدينة غزة.

"القدس المفتوحة" و"الروضة" 
توقــعــان اتـفـاقـيـة تــعــاون

ع مس���اعد رئي���س جامعة القدس المفتوحة لش���ؤون 
ّ
رام الل���ه - "األيام": وق

التكنولوجيا واإلنتاج، إسام عمرو، ورئيس مجلس أمناء كلية الروضة الجامعية 
صالح عبد الهادي، في نابلس، أمس، اتفاقية تعاون بين الجانبين.

وتهدف االتفاقية إلى تزويد كلية الروضة بنظام محوسب للقبول والتسجيل 
لخدم���ة العملي���ة التعليمي���ة فيها، باالس���تفادة من خب���رات جامعة القدس 
المفتوح���ة في هذا المج���ال، وتنظيم العاقة بين الفريقي���ن لتطوير وبرمجة 
نظام محوسب للقبول والتسجيل، الذي يشمل أنظمة القبول، وتسجيل الطلبة، 
والمحاس���بة، والمس���اعدات المالية، وبواب���ة الخدمة الذاتي���ة، ضمن الوظائف 

والخصائص الفنية المدرجة في الملحق.
وقال عبد الهادي: "نسعى لاستفادة من الخبرات التكنولوجية الموجودة في 

جامعة القدس المفتوحة فيما يتعلق بأنظمة التسجيل".
من جهته، قال عم���رو: إن توقيع االتفاقية يأتي ضم���ن اهتمامات الجامعة 

لقاء يبحث دعم المشاريع الصغيرة للمقدسيات 
لتعزيز صمود المقدسيين.

وأض���اف: "تق���دم ال���وزارة العديد 
م���ن الخدمات لألس���ر المس���تفيدة 
في الق���دس والتي تش���مل خدمات 
والمسنين  اإلعاقة  ذوي  لألش���خاص 
وخدم���ات الحماية والرعاية للنس���اء 
واألطف���ال، واألطفال ف���ي خاف مع 

القانون".
وأشار إلى استعداد الوزارة لتقديم 
كافة أش���كال الدعم واإلسناد للنساء 
ف���ي القدس، موعزًا بمباش���رة العمل 

من خال باحثي التمكين االقتصادي 
النساء  ومقابلة  المش���اريع  لدراس���ة 
إلجراء دراس���ة جدوى لمش���اريعهن 

ومباشرة العمل بها.
كما بحث مجدالني مع األمين العام 
الفلسطيني لألشخاص ذوي  لاتحاد 
التعاون  اإلعاقة مجدي مرعي، تعزيز 
المشترك لتوفير كل الخدمات لذوي 
الحماية  انطاقًا من منظومة  اإلعاقة، 
االجتماعية التي تعم���ل الوزارة على 

تطويرها.

رام الل���ه - "األي���ام": بح���ث وزي���ر 
التنمية االجتماعية، أحمد مجدالني، 
مع مجموعة من النس���اء المقدسيات 
الريادي���ات، خال لقاء ف���ي رام الله، 
دع���م مش���اريعهن  أم���س، س���بل 
لتمكينهن، في  الصغيرة وتطويرها 
إطار رؤية ال���وزارة التنموية الهادفة 
لتمكين النساء والفئات المستفيدة 
ودمجهن في عجلة اإلنتاج واالعتماد 
على الذات وتحقيق االكتفاء الذاتي.

وقال مجدالني، خ���ال اللقاء الذي 
حضره مدير عام ديوان الوزير تغريد 
كش���ك، ومدي���ر ع���ام اإلدارة العامة 
لمكافح���ة الفق���ر س���امر عاونة: إن 
الوزارة قدمت العديد من المش���اريع 
المقدس���ية  لألس���ر  التمكيني���ة 
والجمعيات العاملة في القدس، في 
إطار التمكي���ن االقتصادي الهادف 

بالمس���ؤولية التربوية "التي تتقاطع 
م���ع مس���ؤوليتنا المجتمعي���ة تجاه 
التعليمية  والمؤسس���ات  الكلي���ات 
تس���خير  به���دف  الجامعي���ة، 
التكنولوجي���ا وتوظيفه���ا في عمق 
واألنش���طة  اإلداري���ة  الممارس���ات 
بما يتماشى مع عصرنة  األكاديمية، 

اإلدارة والتعليم معا".

ضرورة حماي���ة الفئات االجتماعية 
الفقيرة التي تنتفع من المبالغ التي 
تقدمه���ا وزارة التنمية االجتماعية 

واالتحاد األوروبي. 
من جهة أخرى، أشار خلف إلى أن 
إحياء ذكرى  على  اتفقت  الفصائل 
وعد بلفور من خ���ال إقامة فعالية 
كبي���رة في محافظة الش���مال، غدًا، 
إلظهار استمرار رفضنا لهذا الوعد 
المش���ؤوم الذي أعط���ى للعصابات 
اليهودي���ة الحق ف���ي إقامة وطن 

قومي على أراضي فلسطين. 
ب���دوره، قال ولي���د العوض عضو 
المكتب السياس���ي لحزب الشعب: 
إن الحزب أثار خ���ال اجتماع لجنة 
المتابعة، أمس، قضية إدخال 250 
أل���ف لقاح منته���ي الصاحية إلى 

غزة عبر معبر رفح. 
ف���ي تصريحات  الع���وض،  وأكد 
صحافي���ة، على ض���رورة أن تحقق 
كافة الجهات المختصة في قضية 
التي  الفاس���دة  اللقاحات  إدخ���ال 
تبرع���ت بها اإلم���ارات ودخلت إلى 
غزة قب���ل أيام، منوهًا إلى أن الحزب 
أثار هذه القضية، الثاثاء الماضي، 
انطاقًا  فيه���ا  بالتحقيق  وطال���ب 
م���ن أن أرواح الناس ليس���ت حقًا 
للتج���ارب، داعيًا في هذا الس���ياق 
وزارة الصحة في غ���زة إلى توضيح 

هذه القضية بشكل رسمي. 

جنين: إضاءة مبنى المحافظة باللون 
الــوردي للـتـوعـيـة بسرطــان الـثـدي

جنين - "األي���ام": أضاء محافظ جنين اللواء أك���رم الرجوب وجمعية مريم 
لمكافحة الس���رطان من الناصرة داخل الخط األخضر ومديرية صحة جنين، 
مس���اء أول من أمس، مقر المحافظة بالتزامن مع إضاءة مقر بلدية غزة بأنوار 
زهرية اللون لمناسبة أكتوبر شهر التوعية العالمي لمكافحة سرطان الثدي، 

وذلك تحت رعاية وزارة الصحة.
وحضر الفعالية إلى جانب الرجوب، مدير صحة جنين الدكتور وسام صبيحات، 
ومدير مؤسس���ة مريم محمد حامد، ومديرة مستش���فى الش���فاء ميساء األسير، 

وممثلون عن المؤسسات الرسمية واألهلية والنساء المتعافيات من المرض.


