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فقد بطاقة هوية

اعل���ن انا  عبد الكريم امين عبد الكريم بواطنه عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 

و الت���ي  اجهل رقمها الرجاء ممن يجدها تس���ليمها الى اقرب مركز للش���رطة و له 

جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية

اعلن ان���ا  فرح ابراهي���م فرح عطيه 

عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 

و الت���ي  اجهل رقمه���ا الرجاء ممن 

يجدها تس���ليمها ال���ى اقرب مركز 

للشرطة و له جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا  سامر محمد عاطف موسى 
موس���ى ع���ن فقد بطاق���ة هويتي 
الش���خصية و الت���ي  اجهل رقمها 
الرجاء ممن يجدها تس���ليمها الى 
اق���رب مركز للش���رطة و ل���ه جزيل 

الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا  رمزي محم���د حمدان واوي 

عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 

و الت���ي  اجهل رقمه���ا الرجاء ممن 

يجدها تس���ليمها ال���ى اقرب مركز 

للشرطة و له جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا  محمود عبد القادر رس���مي 
حس���ين عن فق���د بطاق���ة هويتي 
الش���خصية و الت���ي  اجهل رقمها 
الى  الرجاء ممن يجدها تس���ليمها 
اق���رب مركز للش���رطة و ل���ه جزيل 

الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن ان���ا جعف���ر ليث عب���د الغافر 
تميم���ي عن فق���د بطاق���ة هويتي 
الش���خصية و الت���ي تحم���ل الرقم 
401936695 الرج���اء مم���ن يجدها 
تس���ليمها الى اقرب مركز للشرطة و 

له جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا محمد رائ���د محمد دار طه 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية 
و التي تحم���ل الرقم 402881833 
الرجاء ممن يجدها تس���ليمها الى 
اق���رب مركز للش���رطة و ل���ه جزيل 

الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعل���ن انا لي���ث عبد اله���ادي خليل 
أبو جودة   عن فق���د بطاقة هويتي 
الش���خصية و الت���ي تحم���ل الرقم 
851454645 الرج���اء مم���ن يجدها 
تسليمها الى اقرب مركز للشرطة و 

له جزيل الشكر.

فقد جواز سفر فلسطينيي
غزة أعل�ن أنا /  صدام حسين نادي 
العرمي عن فقد جواز سفري والذي 
اجهل رقمه  واحم���ل بطاقة هوية 
رقم 802949883 الرجاء ممن يجده 
أن يس���لمه إلى اقرب مركز ش���رطة  

وله جزيل الشكر .

فقد جواز سفر فلسطيني
غزة – أعلن انا علي مروان إبراهيم أبو 
جراده عن فقد جواز س���فري والذي 
أجه���ل رقم���ه واحمل هوي���ة رقم  
403285570 ، الرجاء ممن يجده ان 
يسلمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر.

فقد بطاقة هوية
طولك���رم : اعلن انا عم���ر احمد عبد 
الرحي���م فحماوي  عن فق���د بطاقة 
هويت���ي الش���خصية و التي تحمل 
الرق���م 411305063 الرج���اء مم���ن 
يجدها تس���ليمها ال���ى اقرب مركز 

للشرطة و له جزيل الشكر.

اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي

تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة 

والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم الســـبت الموافق 2021/12/18  عن 

كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:  
أجزاء من بلدة بيتونيا وتشمل: منطقة الخبطة والمجاورين , منطقة الكروم الشمالية 
والمجاورين , كازية الخواجا والمجاورين , شركة RRR والمجاورين , شركة أبو غلوس 

والمجاورين.

أجزاء من بلدة عين عريك وتشمل : أول عين عريك من جهة بيتونيا والمجاورين.

أجزاء من منطقة صناعة رام الله وتشمل: مالهي مخماس والمجاورين , منشار ازمقنا 
والمجاورين , المدرسة الفرنسية والمجاورين. 

تعتـــذر الشـــركة عن هذا االجـــراء الناتج عن قيام الشـــركة بأعمـــال التحويالت 
والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية برقين / محافظة جنين

اعالن طرح عطاء
  تعل���ن بلدي���ة برقين وبتمويل من صن���دوق بلدية برق�ين عن ط���رح عطاء توريد 

عدادات كهرباء  مسبقة   الدفع وذلك وفقًا للمواصفات وجداول الكميات والشروط 

المرفقة العامة والخاصة بالمشروع ، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 

1.  يجب على المورد أن يكون مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.

2.  يج���ب على المقاول تقديم كفال�ة تأمين ابتدائي بقيمة   )35,000( ش���يقل 

وذلك بكفالة بنكية س���ارية المفع���ول لمدة ال تقل ع���ن 120 يومًا من تاريخ 

فتح العطاءات أو ش���يك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ 

النقدية.

3.  األسعار شاملة لجميع الضرائب. وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب .

4.  المجلس قروي غير ملزم بأقل األسعار .

5.  يجب أن تكون األسعار بالشيقل . 

6.  كل مق���اول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة 

م���ن وثائق العطاء م���ن مقر بلدية برقي���ن ابتداء من ي���وم الخميس الموافق 

2021/12/16 مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 300 شيقل  .

7.  االجتم���اع التمهي���دي للموردين ي���وم االحد الموافق 2021/12/26 الس���اعة 

الحادية عشرة .

8. أخر موعد لتس���ليم العطاءات في مقر بلدية برقين الس���اعة  12 ظهرا من يوم  

االحد الموافق 2022/1/16مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

10.فتح المظاري���ف يوم  االحد الموافق  2022/1/16 الس���اعة 12 ظهرا في مقر 

بلدية برقين .

11. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء 

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بلدية برقين  وذلك خالل س���اعات الدوام 

الرسمي او  االتصال 042505137  او جوال 0599387868   

محمد صباح
رئيس بلدية برقين

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعل���ن مكتب مراق���ب الش���ركات ان ش���ركة فتوح 
تراكت���ور بارت���س لقط���ع وتوابع المع���دات العادية 
العامة والمس���جلة تحت رقم 562314054 قد تقدمت 
لدينا بطلب تغيير اس���م الش���ركة الى ش���ركة فتوح 
لقطع الجرارات، وعليه م���ن لديه اي اعتراض التوجه 
الى مكتب مراقب الش���ركات خالل الم���دة القانونية 

المعمول بها.
التاريخ: 2021/12/14م

مراقب الشركات

اعالن قطع التيار الكهربائي 

بناء على قرار ش���ركة كهرباء إسرائيل والمستوى السياسي لديها، فقد قررت قطع التيار الكهربائي عن المناطق اآلتية في األيام 

المبينة في الجدول من الساعة 11:00 ظهرا الى الساعة 15:00 عصرا 

وقت القطع  تاريخ تكرار القطع  المناطق المتأثرة  الرقم 

 15:00 – 11:00  2021 / 12 / 19
منطقة رام الله: مخيم قلنديا، دير أبو مشعل، دير نظام، شقبا، 

شبتين 
  .1

 13:00 – 11:00

 2021 / 12 / 20

منطقة بيت لحم: قرى جنوب بيت لحم وتشمل )واد رحال / ثبرة / 
واد النيص / ام سلمونة / جورة الشمعة / المعصرة / خلة الحداد 

/ مراح معال / المنشية / المناشير في تلك المناطق( 
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 15:00 – 13:00
منطقة بيت لحم: العروب / شيوخ العروب / كوزيبا / عرقان طراد 

/ ضاحية الرهوة / اجزاء من بيت فجار وتشمل )وسط البلد / 
منطقة شنة والمناطق المحيطة( 

 15:00 – 11:00  2021 / 12 / 21
منطقة رام الله: قراوة بني زيد / كفر عين / ام صفا / دير 

السودان / عجول / عطارة / عارورة / مزارع النوباني 
 .3

 13:00 – 11:00

 2021 / 12 / 22

منطقة بيت لحم: عقاب / الفرديس / زعترة / راس الواد / اكاديمية 
بيت لحم االنجيلية / بيت تعمر / بريضعة / مضخة مجاري بيت 

ساحور الجنوبية / بئر مياه زعترة والمناطق المحيطة بها 
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 15:00 – 13:00
منطقة بيت لحم: تقوع / شرفة تقوع / خربة الدير / اللويزية / 
تقوع االرزة / المنشية / المنيا / كيسان / الرشايدة / بئر مياه 

الرشايدة والمناطق المحيطة بها 

 15:00 – 11:00  2021 / 12 / 23

منطقة بيت لحم:  نحالين / حوسان / بتير / واد فوكين /  
كسارات مرة / واد غنيم / جمعية رعاية اليتيم / مديرية الشرطة 
/ االستخبارات العسكرية / بناية االمن الوطني / مهبط الرئيس 
/  مركز الفنيق /  االجزاء الشرقية والشمالية من مخيم الدهيشة 

/ اجزاء من الخضر وتشمل )منطقة شعيب  ام ركبة / قصر 
المؤتمرات / منطقة المقبرة / المناشير قرب المقبرة والمناطق 

المحيطة بها( / كامل منطقة ارطاس 

 .5

 

ترفض الشركة هذا االجراء الذي أساسه الضغط على المستوى السياسي الفلسطيني في ظل حصار مالي شديد يمارسه الجانب 
اإلس���رائيلي على الجانب الفلس���طيني. كما وتناشد الشركة كل من عليه ديون لصالح الش���ركة القيام بواجبه لتسديدها وأيضا 
التوقف عن الربط العشوائي والغير شرعي والذي يزيد من األحمال على الشبكة الكهربائية ويزيد االعباء المالية التي أصبحت ال 

تطاق وال يمكن تحملها من قبل الشركة. 
 اإلدارة

"الهيئة المستقلة" تحتفي بتجديد اعتمادها 
من التحالف العالمي لحقوق اإلنسان في الفئة "أ"

رام الله – س���ائد أبو فرحة: احتفلت الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم"، أمس برام الله، بإعادة 
تصنيفه���ا )أ(، للم���رة الرابعة، من قب���ل لجنة االعتماد 
الفرعية في التحال���ف العالمي للمؤسس���ات الوطنية 

لحقوق اإلنسان، التابعة لألمم المتحدة.
وش���ارك في الحفل وزير العدل د. محمد الش���الدة، 
والمف���وض العام للهيئ���ة عصام الع���اروري، ومديرها 
الع���ام د. عم���ار الدويك، والس���فير السويس���ري لدى 
فلسطين فيكتور فيفريكا، عاوة على حشد من ممثلي 

المؤسسات والمهتمين.
وأكد الشالدة أن االعتماد الذي حققته الهيئة يمثل 
مفخ���رة، وإنجازا لفلس���طين، باعتبار أنه يب���رز في أحد 
جوانبه االلتزام الفلسطيني بكافة المعاهدات الدولية 
التي انضمت لها فلسطين، والمتعلقة بحقوق اإلنسان.
وأش���ار إلى ما يقوم به االحتال م���ن انتهاكات بحق 
الشعب الفلسطيني، وتحديدا حقه في الحياة، مبينا أن 
عل���ى األمم المتحدة والمجتمع الدولي، التحرك لتطبيق 
القرارات األممية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، 

ال سيما فيما يتعلق بحقه في تقرير المصير.
واعتب���ر الدويك، أن التصنيف الرفي���ع الذي حصلت 
عليه الهيئة بمثابة دليل على تميز مكانة الهيئة وقوة 
حضورها ليس على المستوى المحلي والعربي فحسب 
بل والدول���ي، موضحا أن التصنيف جاء بعد اس���تيفاء 
الهيئ���ة لعدد كبي���ر م���ن المعايير مثل االس���تقال، 
والحصان���ة، والوص���ول ألماك���ن االحتج���از، والتصدي 

النتهاكات حقوق اإلنس���ان، وطرحها بش���كل شمولي، 
إلى غير ذلك.

وق���ال: تصني���ف "أ"، يعن���ي أن المؤسس���ة ممتثلة 
بشكل كامل لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية حقوق 
اإلنس���ان، )...( ونحن نفخ���ر بأن الهيئة أول مؤسس���ة 

وطنية عربية حصلت على هذا التصنيف العام 2005.
وبين أن من ضم���ن العوائد المترتبة على التصنيف، 
إمكانية المش���اركة في جلسات مجلس حقوق اإلنسان 
التاب���ع لألمم المتح���دة، والتفاعل مع اآللي���ات الدولية 
لحقوق اإلنس���ان، والعضوي���ة الكاملة في الش���بكات 
والتحالفات العالمية واإلقليمية للمؤسس���ات الوطنية 
لحقوق اإلنس���ان، وإعطاء صدقي���ة للتقارير والمواقف 
الص���ادرة ع���ن الهيئ���ة، وتعزي���ز مكانته���ا المحلية 

واإلقليمية والدولية.
وأشار العاروري، إلى أن الحفل يمثل مناسبة لبعث عدة 
رس���ائل، تتمثل في ضرورة تنظيم المرحلة الثانية من 
االنتخاب���ات المحلية، داعيا بالمقابل إلى أن يكون العام 

المقبل عاما إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأشاد السفير السويس���ري بالهيئة، والمهنية التي 
تتمتع بها، مش���يرا إلى حيوية ال���دور الذي تلعبه في 

المجتمع.
وأوضح في كلمة باس���م تجم���ع المانحين للهيئة، أن 
حص���ول الهيئة عل���ى التصنيف للم���رة الرابعة يمثل 
قصة نجاح كبيرة، ويعك���س التزامها بأفضل المعايير 

الدولية.

بيت لحم: "دار الكلمة" تعقد مؤتمر "الفن والمواطنة" الدولي
بي���ت لح���م - "األي���ام": اختتمت جامع���ة دار الكلمة 
ف���ي بيت لحم، أم���س، أعمال مؤتمره���ا الدولي الثالث 
والعشرين، الذي افتتح أول من أمس، تحت عنوان "الفن 
والمواطنة"، بمش���اركة نخبة من العلم���اء والمختصين 
واألكاديميين وأصح���اب الخبرات الفنية واإلبداعية من 

المختصين والمهتمين في مجال الفن والمواطنة.
وعقدت جلس���ات المؤتم���ر من محاض���رات وندوات 
وورش عم���ل وجاهيا في مدينة بي���ت لحم، وكذلك عبر 

تقنية )زووم(.
وش���دد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود 
أبو مويس، في كلمته عل���ى أن الفن مكّون فكري فاعل 
ف���ي منظوم���ة وُبني���ة المجتمعات اإلنس���انية، بحيث 
يش���تبك مع منظومة السياس���ة واألخ���اق والمواطنة 
، ويتفاعل بشكل مس���تمر في حتمية التطور 

ً
مباش���رة

 على صعيد 
ً
ف���ي الُبني���ة الثقافية ألي مجتمع، خاص���ة

المشهد الثقافي الفلس���طيني، مشيرًا إلى أهمية دور 
المؤسس���ات الثقافية واألكاديمية في دعم وإس���ناد 
نة، بما يضيف إلى النقص في 

َ
التطّور في معنى المواط

الدراس���ات الخاصة بهذا النوع من التش���بيك بين هذه 
المفاهيم.

بدوره أكد نائب رئي���س الجامعة لاتصال والعاقات 
الدولية إيهاب بسيس���و أهمية تعزي���ز المواطنة عبر 
الفن���ون الثقافية المختلفة والتي من ش���أنها أن تعزز 
من قيمة الهوي���ة الوطنية الفلس���طينية والعاقة مع 
التاري���خ والذاكرة واألرض، وأن إحدى وس���ائل النضال 
الوطني الفلس���طيني تتمثل بالفع���ل الثقافي القادر 
على انت���زاع الحق���وق الوطني���ة والتاريخي���ة من بين 
براث���ن االحتال الذي يس���عى كل يوم إلى اس���تنزاف 
الطاقات الفلسطينية على األرض وإلى تفتيت الوجود 

الفلسطيني معنويًا وثقافيًا وأيضًا جغرافيًا.
وافتت���ح المؤتمر القس البروفيس���ور مت���ري الراهب 
مؤسس ورئيس الجامعة بكلمة، قال فيها: "لقد ارتأينا 
ف���ي هذا المؤتم���ر أن نجمع م���ا بي���ن األوراق العلمية 
والبحثية المحكمة من جهة والخبرات الفنية والعملية 
الملهمة من جهة أخرى، مؤسس���ين لحوار بين النظرية 
وتطبيقها العملي بل وجاعلين من المش���اريع الريادية 

مادة للبحث والتقصي".
وتخلل حفل االفتتاح عرض فيلم بعنوان "دار الكلمة 
قص���ة نجاح: من دار الندوة إلى دار الكلمة"، كما تخللته 

فقرات موسيقية.

ورشة حول مكافحة 
العدوى في عيادات األسنان

رام الل���ه - "األيام": نظمت وزارة الصحة، من خال وحدة الجودة وس���امة 
المريض، ورشة حول مكافحة وضبط العدوى ألطباء امتياز الصحة السنية.

وقالت رئيس���ة الوحدة س���ام الرطروط، أمس، إن الورش���ة التي استمرت 
يومين، عقدت بإش���راف وحدة صحة الفم واألس���نان، بهدف تأهيل أطباء 

االمتياز حول أساسيات مكافحة وضبط العدوى في عيادات األسنان.
من جهتها، بينت رئيسة وحدة صحة الفم واألسنان بهادر طه، أن الورشة 
ج���زء من البرنام���ج النظري ألطباء األس���نان � االمتياز، مش���يرة إلى أن هذه 
الورشة هي ال�23 ألطباء االمتياز، وقد تمت بالتعاون مع نقابة أطباء األسنان، 
وشملت محاضرات حول طوارئ األسنان، واستخدام الليزر في طب األسنان، 

ومكافحة ضبط العدوى.
ولفتت إلى أن المحاضرين هم: غس���ان حب���ش أخصائي جراحة اللثة من 
جامعة القدس، ورائد الجاد أخصائ���ي جراحة الوجه والفكين من الجامعة 
العربية األميركية، وسام الرطروط من وزارة الصحة، فيما عقدت المحاضرات 

في جمعية اإلغاثة الطبية.

بحث سبل التعاون بين جامعتي 
"القدس المفتوحة" و"ماليزيا المفتوحة"

رام الل���ه - "األيام": بحث وفد من جامع���ة القدس المفتوحة مع نظيره من 
جامعة ماليزيا المفتوحة س���بل التعاون بينهما، في اجتماع افتراضي عقد 

عبر تقنية )Zoom(، امس.
وقال نائ���ب رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية د. س���مير النجدي إن 
"الجامعة تدير التعليم المفتوح في فلسطين منذ عام 1991، وفيها 8 كليات 
تمن���ح درجتي البكالوريوس والماجس���تير، بفروعها ف���ي الضفة والقطاع، 
مش���يرًا الى ان الجامعة "تحولت إلى التعلي���م اإللكتروني الكامل في بداية 
جائحة كورونا، ونجحت في تطوير هذه التكنولوجيا من خال خبراء أكفاء".

إلى ذلك، تحدث مس���اعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج د. 
م. إس���ام عمرو، عن مراحل تطور الجامعة التكنولوجي���ة والتحديات التي 
واجهتها، وقدم ش���رحًا عن الدرجات العلمي���ة والتخصصات التي تمنحها، 

والخدمات اإللكترونية التي تقدمها للمجتمع.
من جانبه، قال د. أحمد ازاني أوانج، المدير العام لتطوير األعمال وخدمات 
الدع���م في جامعة ماليزي���ا المفتوحة، إنه اطلع على عم���ل جامعة القدس 
المفتوحة ووجد كثيرًا من األمور المش���تركة بين الجامعتين، مثل التعليم 

المدمج.

بلدية جباليا تناقش مع المجتمع المحلي خطتها التنموية المقبلة
غ���زة - خليل الش���يخ: أعلن���ت بلدية جبالي���ا أن خطتها 
اإلس���تراتيجية الثالثة انته���ت مع نهاية الع���ام الحالي 
وستبدأ مطلع العام المقبل خطتها التنموية االستراتيجية 
الرابع���ة، داعية لتعزيز دور المجتمع المحلي ولجان األحياء 

في إنجاز الخطة االستراتيجية القادمة.
وأوضح مدير البلدية يوس���ف خلة، أن الخطة المنتهية 
عملت على تطوير مناطق نفوذها ألربع سنوات وهي الخطة 
الثالثة، بعد تنفيذ األولى العام 2010 والثانية العام 2014.

وأضاف إن كاف���ة الخطط االس���تراتيجية التي تضعها 
البلدية تش���ارك فيها المؤسس���ات األهلي���ة في مناطق 
النفوذ وأعضاء اللجان المحلية وتعمل على تلبية تطلعات 

وحاجة السكان.
ج���اء ذلك خال لقاء واس���ع بعن���وان "البي���ت المفتوح" 
نظمته بلدي���ة جباليا أمس الس���تعراض بنود ومش���اريع 
الخطة التنموية الثالثة وإجراء جلس���ات تقييم ومناقشة، 
بالتعاون مع جمعية الحياة واألمل، بحضور العش���رات من 

الممثلين عن البلدية ورؤساء األقسام والمؤسسات األهلية 
وشخصيات من المجتمع المحلي ولجان األحياء.

وتابع خلة: إن جلس���ات استعراض الخطة االستراتيجية 
التي بدأت من���ذ العام 2018 وحتى نهاي���ة العام الحالي، 
تهدف إلى تقييمها والتعرف إلى نقاط النجاح واإلخفاق، 
حت���ى يتم أخذ ه���ذه النق���اط بعين االعتبار ف���ي الخطة 
التنموية االستراتيجية الجديدة التي ستبدأ العام القادم 

وتستمر حتى العام 2026.
وأجم���ع المتحدث���ون ف���ي اللق���اء على ض���رورة تفعيل 
دور المجتمع المحل���ي ولجان األحياء ف���ي تحديد البرامج 
والمش���اريع التي يج���ب أن تنفذها البلدي���ة خال الخطة 
القادمة بما يلبي احتياجات الس���كان ويسهم في تحسن 

الوضع البيئي والمعيشي في مناطق النفوذ.
من جانب���ه قدم إياد الهالول مدير دائرة المش���اريع في 
بلدية جباليا النزلة المش���اريع التي تم تنفيذها والمقدرة 

بنحو 59 مشروعًا مختلفًا شملت كل مناطق نفوذها.

غنيم يبحث مع "التنمية 
الفرنسية" دعم قطاع المياه

رام الل���ه - "األي���ام": بحث رئيس س���لطة المي���اه مازن غني���م، مع المدير 
اإلقليمي لوكالة التنمية الفرنس���ية كاتري���ن بونو، والوفد المرافق له، خال 
لقاء في رام الله، أمس، تعزيز التعاون المش���ترك، واس���تعرض سير العمل 
في المش���اريع االس���تراتيجية الممولة من خال الوكالة، والتدخات الازمة 
لمواجهة التحديات التي تواجه س���لطة المياه في تنفيذ وإنجاز المشاريع 

اإلستراتيجية الحالية.
وقدم غنيم ش���رحًا عن مشروع كميات المياه اإلضافية في منطقتي غرب 
رام الله وجنين، ومش���روع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في الخليل، 
خاصة معالجة مخلفات مناش���ير الحجر، ومش���روع تخزين وإعادة استخدام 
المياه المعالجة في مسلية، وسير العمل في مشاريع مياه الصرف الصحي 

العابرة للحدود.
من جهتها، أكدت بونو استمرار التزام الحكومة الفرنسية بدعم وتمويل 
مش���اريع قطاع المياه والصرف الصحي، واس���تعدادها للتعاون مع سلطة 
المياه وكافة الشركاء، من خال تطبيق الخطة االستراتيجية لسلطة المياه 

المتضمنة االحتياجات الحالية والمستقبلية.

برعاية وحضور رئيس الوزراء

"التربية" و"الصحة" توقعان 
مذكرتي تعاون مع "األغذية العالمي" 

رام الل���ه - "األيام": وقع وزي���ر التربية والتعليم 
مروان عورتاني، ووكيل وزارة الصحة وائل الشيخ، 
بحضور رئيس الوزراء محمد إش���تية، في رام الله، 
أمس، مذكرتي تفاهم مع برنامج األغذية العالمي 
لدع���م النموذج المجتمعي ف���ي المدارس، ودعم 

أنماط الحياة الصحية والتغذوية في فلسطين.
وقال مدير برنامج األغذية العالمي في فلسطين 
سامر عبد الجابر: "أعبر عن امتناني العميق لرئيس 
الوزراء الهتمامه ورعايته لتوقيع مذكرتي التفاهم 
اللتين تش���كان لبنة أخرى للش���راكة الحقيقية 
بين برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة 
ووزارتي التربية والصحة، باتجاه العمل المشترك 
لتعزي���ز الوضع الصح���ي والتغ���ذوي للتجمعات 
الس���كانية األكثر هشاشة في الضفة وقطاع غزة 

والقدس الشرقية".
وأض���اف: "نج���دد التزامن���ا بالش���راكة ودع���م 
المؤسس���ات الحكومية في فلسطين بما ينسجم 
م���ع خططن���ا القطري���ة الت���ي تس���تند للخطط 
والسياس���ات الوطنية الفلسطينية، وفي جعبتنا 
مش���اريع وأنشطة عديدة نس���عى لتنفيذها في 
إطار هاتين الش���راكتين، فتحقيق األمن الغذائي 
في فلس���طين يجب أال يقتصر على توفير الغذاء 
الصحي والكافي للفئات المجتمعية الهش���ة، بل 
ال ب���د من العمل أيض���ًا على إيجاد حل���ول طويلة 

األمد تعتمد توجهات وأس���اليب حديثة ومبتكرة 
وبمشاركة فعالة من المجتمعات المحلية لتعزيز 

الصمود والثبات وإحداث األثر اإليجابي األكبر".
من جهته قال عورتاني: "سعداء لتوقيع مذكرة 
التفاهم مع برنامج الغ���ذاء العالمي، التي تندرج 
ضمن اهتمام الوزارة بمقولة العقل الس���ليم في 
الجس���م الس���ليم، فمن المهم أن ننش���ئ أبناءنا 
عل���ى ع���ادات وس���لوكيات وممارس���ات تغذوية 
س���ليمة وبالذات في المدارس، وس���يامس هذا 
البرنامج المقاصف المدرس���ية، وس���يكون هناك 
زراعة عضوية أيضًا ف���ي المدارس لتكون منتجة، 
إضافة إلى العمل مع مؤسس���ات المجتمع المحلي 
كالجمعي���ات النس���وية وغيره���ا لعم���ل أغذية 
فلس���طينية بمنتوج محلي ذات سمات ومعايير 
صحي���ة، وس���نعمل عل���ى تعميم ه���ذا على كل 

مدارسنا".
ب���دوره، قال الش���يخ: "هذه المذك���رة بين وزارة 
الصح���ة وبرنامج الغذاء العالمي هي بش���أن دعم 
وتطوير النم���ط الحياتي الصح���ي التغذوي في 
فلس���طين، وس���تكون بالعمل المباشر بين دائرة 
التغذي���ة التابع���ة للصحة والتي س���تعمل على 
تدري���ب الكوادر الطبي���ة على النم���ط التكميلي 
للغذاء إضافة إلى الرقاب���ة والمتابعة لكل ما يتم 

االتفاق عليه بموجب المذكرة".

لقاء يناقش مسودة مدونة سلوك لذوي اإلعاقة
رام الله - "األيام": نظمت ش���بكة المنظمات األهلية الفلسطينية، في رام 
الله، أمس، لقاء لمناقشة مسودة مدونة سلوك للنساء والشباب واألشخاص 

ذوي اإلعاقة.
ويأتي اللقاء حس���ب بيان للش���بكة، أمس، ضمن أهدافها في الدفاع عن 

حقوق الفئات المهمشة واألكثر تضررًا في المجتمع.
وقدم مستش���ار ومعد المدون���ة المقترحة معتصم زاي���د عرضًا ألهم ما 
احتوته من مضمون وتعريفًا لفلس���فتها ومبادئها الخمس���ة والعش���رين، 

وآليات العمل المقترحة، ومنهجيتها التي تعتمد التشاركية.
وتطرقت منس���قة المش���روع في الش���بكة صابرين عموري لمراحل تطور 
المدونة والنقاش���ات التي سبقت إعدادها، والتغذية الراجعة التي حصلت 

عليه���ا اللجنة االستش���ارية خال 
االجتماعات التي عقدت مؤخرًا.

وأكدت عضو اللجنة التنس���يقية 
للشبكة سناء شبيطة األهمية التي 
توليها المنظمات األهلية لترسيخ 
قواعد العمل لحماية حقوق الفئات 

المهمشة.

جانب من توقيع مذكرتي التعاون بحضور إشتية.


