
أيـــــام فــــلــــســـطـــيـــنـــيــــة اإلثنين 42022/2/7

  دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

 )نموذج رقم 7.أ( 

) المعاملة رقم 2022-1-22 ( 
A4344
 إعـــــالن

 صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
إيداع نقل ملكية رخصة إنشاءات ورخصة حرفة محطة وقود فئة )ج(

منطقة التنظيم - غزة
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

  تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للجمهور الكريم انها قد قررت 
بجلستها رقم 2022/1 المنعقدة بتاريخ 2022/1/13م إيداع نقل ملكية رخصة إنشاءات ورخصة 
حرفة محطة وقود فئة )ج( من ش���ركة عس���قالن للبترول عنها الس���يد/ حسام محمود الجاروشة 
القائمة على ارض القس���يمة رقم ) 237 ( والقس���يمة رقم ) 238 ( من القطعة رقم ) 613 ( إلى 
الس���يد / عز الدين محمود الجاروشة والس���يد / يونس كمال حمادة وذلك طبقا للمخطط المودع 
بمقر لجنة التنظيم المحلية تطبيقا لنص المادة السادس���ة عشر من قانون تنظيم المدن رقم ) 
28 ( لس���نة 1936 وتعديالته وعليه واستنادًا لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانه 
يجوز لجميع ذوي الحقوق في األراضي واألمالك واألبنية المشمولة بهذا المشروع أو بأي مشروع 
أخر اودع بمقتضى المادة السادسة عشر سواء بصفتهم من أصحاب األمالك  أو بأية صفة أخرى 
االطالع على المخطط الم���ودع وتقديم اعتراضاتهم عليه إلى مكتب اللجنة المحلية لبلدية غزة 

خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن . 
 )وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد التاريخ المحدد((.

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين 

وزارة المالية 

مديريـة اللـوازم الـعـامـة
الجهة المشترية : وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة الصحة 

اسم المناقصة : شراء وتوريد أدوية خاصة بمرض اإليدز
 MOH - GSD / MOF / 2022 / 35 : رقم المناقصة 

 تود وزارة الصحة اس���تخدام جزء من مخصصاتها م���ن خالل مديرية اللوازم . 1
العامة ضم���ن الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية لتس���ديد المبالغ 

المستحقة بموجب عقد شراء وتوريد أدوية خاصة بمرض اإليدز.
 تدع���و مديري���ة الل���وازم العامة ف���ي وزارة المالي���ة ولحس���اب وزارة الصحة . 2

المناقصي���ن ذوي األهلية الى تقديم عطاءات بالظرف المختوم لتوريد أدوية 
خاصة بمرض اإليدز. 

س���تتم المناقص���ة العامة م���ن خالل طلب عط���اءات تنافس���ية محلية وفقا . 3
لمقتضيات قانون الش���راء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 
مفتوحة لكل المناقصي���ن ذوي األهلية، والمؤه���الت المطلوب توفرها لدى 

المناقص الفائز هي: القدرة المالية والفنية في مجال توريد األدوية.
يمكن للمناقصين المؤهلي���ن والمهتمين الحصول على معلومات إضافية . 4

من مديرية اللوازم العامة وذلك من الساعة 9:00 إلى الساعة 2:00 من أيام 
األح���د إلى الخميس ، أو عبر البوابة الموحدة للش���راء الع���ام أو موقع اللوازم 

.www.gs.pmof.ps العامة
يمك���ن للمناقصين المهتمين الحص���ول على وثائق المناقص���ة عبر البوابة . 5

الموح���دة للش���راء العام أو موقع الل���وازم العام���ة www.gs.pmof.ps ، بعد 
دفع رسوم غير مس���تردة مقدارها 300 شيكل لحساب وزارة المالية في بنك 
فلس���طين على حس���اب رقم )219000/49( ، ويتم ارفاق وصل الدفع ) فيشة 

اإليداع ( مع العطاء المقدم .
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل الساعة 11:00 . 6

م���ن يوم الثالثاء المواف���ق 2022/2/15 والعط���اءات اإللكترونية  غير مقبولة 
، ويج���ب أن تك���ون صالحية العطاءات س���ارية لمدة 180 يوم���ا بعد التاريخ 

النهائي لتسليم العطاءات . 
يجب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للمناقصة مع وثائق المناقصة المقدمة . 7

ضمن عطاء الش���ركة ، على أن يكون هذا اإلقرار موقع حس���ب األصول من قبل 
المخ���ول بالتوقيع عن المناقص ويعتبر ه���ذا اإلقرار كبديل إلزامي عن كفالة 
دخول المناقص���ة ، وجزء ال يتجزء من وثائ���ق المناقصة حيث يتم رفض أي 

عطاء ال يحتوي على إقرار ضمان . 
العط���اءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها ، . 8

وسيتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد بحضور ممثلي المناقصين 
الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه.

أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.. 9
 العنوان المذكور أعاله هو: . 10

مديرية اللوازم العامة 
مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس، 

رام الله ) الضفة الغربية ( ، الماصيون . 
هاتف : 298711 فاكس : 2987056 

رئيس لجنة العطاءات المركزية

إعالن طرح مناقصة
توريد تجهيزات حاسوبية ومعدات مختبر تصميم تقني احترافي  

 عطاء رقم ع/2022/3 

تلقت جامعة فلسطين التقنية خضوري تمويال من خالل مشروع

 )FESTEM(  Fostering Entrepreneurship in Science Technology Engineering & Math  

وعليه تعلن الجامعة عن طرح مناقصة بالظرف المغلق والمختوم لتوريد تجهيزات حاسوبية 

الموضحة في كراسة  ، تبعا للشروط والمواصفات  ومعدات مختبر تصميم تقني احترافي 

المناقصة ، فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميا وترغب في المشاركة مراجعة 

دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة )طولكرم( للحصول على نسخة من وثائق المناقصة 

تسليم العروض: يجب تسليم العروض في موعد اقصاه )الساعة 12:00( من دوام   . 1

بعد  ترد  التي  العروض  جميع  رفض  ويتم   ،)2022-02-28( الموافق   االثنين  يوم 

الموعد المحدد ، العطاءات االلكترونية غير مقبولة. 

المناقصة على شكل شيك  المناقص ان يرفق كفالة دخول  المناقصة: على  كفالة   . 2

ساري  يكون  ان  على  يورو   )1000( عن  يقل  ال  بمبلغ  بنكية  كفاله  أو  مصدق  بنكي 

المفعول حتى تاريخ ) 28 / 2022/06(. 

لكراسة  ثمنا  مستردة  غير  كرسوم  دوالر   )50( مبلغ  استيفاء  يتم  الكراسة:  ثمن   . 3

)بنك  للجامعة  البنكي  الحساب  خالل  من  الكراسة  ثمن  ايداع  ويمكن  المناقصة 

فلسطين حساب رقم 219000/584( .

سريان االسعار : تكون االسعار سارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ االقفال )اخر   . 4

موعد لتسليم العروض(. 

تقدم االسعار باليورو وهي غير شاملة للضرائب )معفاه ضريبيًا(.   . 5

تودع عروض األسعار مسجال عليها رقم المناقصة وموضوعه في صندوق العطاءات   . 6

اللوازم  دائرة   - خضوري  التقنية  فلسطين  جامعة   – )طولكرم  العنوان  حسب 

  .)L والمشتريات – قسم المشتريات – مبنى الدراسات العليا ، مبنى

في  متتاليين   يومين  ولمدة  المناقصة  عليه  يرسو  من  على  واإلعالن  النشر  أجور   . 7

صحيفتين. 

لمقتضيات  وفقا  تنافسية محلية  العامة من خالل طلب عطاءات  المناقصة  ستتم   . 8

لكل  مفتوحة  وهي  التنفيذية،  والئحته   2014 لعام   8 رقم  العام  الشراء  قانون 

المناقصين ذوي األهلية، والمؤهالت المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز

تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق المناقصة. وإذا وجد تعارض في المعطيات بين   . 9

وثائق العرض وإعالن الطرح تعطى األولوية إلعالن الطرح.

رقم  هاتف  على  – خضوري  التقنية  فلسطين  بجامعة  االتصال  يمكن  لالستفسار   . 10

2688199-09 داخلي 2507 أو فاكس رقم 2688182-09 او محمول 0598221486 

 procurement@ptuk.edu.ps أو بريد الكتروني
مع المودة واالحترام ،،،    

                       ادارة الجامعة

فلسطين دولة 

مجلس قروي دير نظام 

للمناقصة الدعوة  نموذج   

الثانية  للمره  اعالن 
اسم المناقصة: تاهيل وتعبيد مدخل القرية 

 MOLG/VC/16/2021 :رقم المناقصة

ي���ود مجلس قروي دير نظام اس���تخدام جزء م���ن ايراداته ضمن برنامج   . 1
رس���وم النقل على الطرق)امانات( الممول من قب���ل وزارة الحكم المحلي  
لتسديد المبالغ المس���تحقة بموجب عقد اعمال مشروع تاهيل وتعبيد 

MOLG/VC/16/2021 : مدخل القرية  والذي يحمل الرقم

يدعو مجل���س قروي دير نظ���ام  المناقصين ذوي االهلي���ة الى تقديم   . 2
عط���اءات بالظرف المختوم العمال تأهيل وتعبي���د مدخل القرية بطول 
حوالي 500م، وتش���مل األعمال اعمال تس���وية وحفريات، بيس���كورس، 
إسفلت، أكتاف حماية، جدران استنادية، مصدات حديدية، أعمال دهان 
واش���ارات، علما بان المؤه���ات المطلوب توفرها ل���دى المناقص الفائز 

محددة في  وثائق المناقصة.

يمك���ن للمناقصي���ن المهتمين الحص���ول على معلوم���ات إضافية عن   . 3
المناقصة من مجلس قروي دي���ر نظام  على العنوان المبين أدناه وذلك 
من الس���اعة 8:00 صباحا إلى الس���اعة 4:00 عصرا  من أيام الس���بت الى 

الخميس.

يمكن للمناقصين المهتمين شراء وثائق المناقصة من العنوان المبين   . 4
أدناه، وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها 400 شيكل 

يجب تس���ليم العطاءات ف���ي العنوان المبين أدن���اه قبل 2022-03-07    . 5
الس���اعه 12:00 ظهرا ، ويجب أن تكون صاحية العطاءات س���ارية لمدة 

90 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات. 

يج���ب ان يرفق مع كل عط���اء كفالة دخول عطاء بقيمة 7500 ش���يكل   . 6
س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوما من الموعد النهائي لتسليم 

العطاءات،  وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصة.

7 .  س���يتم اس���تبعاد العطاء الذي يصل بعد التاري���خ والوقت المحددين، 
وس���يتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصي���ن الذين يرغبون في 
ذلك في العن���وان المبين أدناه في يوم االثنين 07-03-2022 الس���اعه 

12:00  ظهرا 

العنوان المذكور اعاه هو:  . 8

مجلس قروي دير نظام 

رام الله – دير نظام .

رئيس المجلس : نصر مزهر 0597475988  م. باسل الزعارير 0598538383

ENG_SBZ@HOTMAIL.COM    

دولة فلسطين 

وزارة المالية 

مديريـة اللـوازم الـعـامـة
الجهة المشترية : وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة الصحة 

 PEG ASPARGINASE 3750 OU / 5ML INJ اسم المناقصة : شراء وتوريد دواء
MOH - GSD / MOF / 2022 / 36. : رقم المناقصة

 تود وزارة الصحة استخدام جزء من مخصصاتها من خالل مديرية اللوازم العامة . 1
ضمن الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية لتس���ديد المبالغ المستحقة 

.PEG ASPARGINASE 3750 OU / 5ML INJ بموجب عقد شراء وتوريد دواء
  تدع���و مديري���ة اللوازم العامة ف���ي وزارة المالية ولحس���اب وزارة الصحة . 2

المناقصين ذوي األهلية الى تقديم عطاءات بالظرف المختوم لتوريد دواء 
 . PEG ASPARGINASE 3750 OU / 5ML INJ

 س���تتم المناقصة العام���ة من خالل طل���ب عطاءات تنافس���ية محلية وفقا . 3
لمقتضيات قانون الش���راء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 
مفتوحة لكل المناقصي���ن ذوي األهلية، والمؤه���الت المطلوب توفرها لدى 

المناقص الفائز هي: القدرة المالية والفنية في مجال توريد األدوية. 
 يمك���ن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحص���ول على معلومات إضافية . 4

من مديرية اللوازم العامة وذلك من الس���اعة 9:00 إلى الس���اعة 2:00 من أيام 
األحد الى الخميس، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام أو موقع اللوازم العامة 

 .www.gs.pmof.ps
 يمك���ن للمناقصين المهتمي���ن الحصول على وثائ���ق المناقصة عبر البوابة . 5

الموح���دة للش���راء العام أو موقع الل���وازم العام���ة www.gs.pmof.ps ، بعد 
دفع رسوم غير مس���تردة مقدارها 300 شيكل 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 الساعة 11:30 . 6

من يوم الثالث���اء الموافق 2022/2/15 والعط���اءات اإللكترونية غير مقبولة ، 
ويج���ب أن تكون صالحية العطاءات س���ارية لم���دة 180 يوما بع���د التاريخ 

النهائي لتسليم العطاءات . 
 يجب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للمناقصة مع وثائق المناقصة المقدمة . 7

ضمن عطاء الش���ركة، على أن يكون هذا اإلقرار موقع حس���ب األصول من قبل 
المخ���ول بالتوقيع عن المناقص ويعتبر ه���ذا اإلقرار كبديل إلزامي عن كفالة 
دخول المناقصة، وجزء ال يتجزأ من وثائق المناقصة حيث يتم رفض أي عطاء 

ال يحتوي على إقرار ضمان. 
 العط���اءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، . 8

وسيتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد بحضور ممثلي المناقصين 
الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه. 

 أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة. . 9
 العنوان المذكور أعاله هو: . 10

مديرية اللوازم العامة
مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس، 

رام الله ) الضفة الغربية ( ، الماصيون .
 هاتف : 298711 فاكس : 2987056 

رئيس لجنة العطاءات المركزية

إعالن عطاء رقم 2022/06: توريد طرود غذائية في غزة

تعلن جمعية جسر األمل الخيرية في غزة عن طرح عطاء بالظرف المختوم لتوريد 

طرود غذائية في قطاع غزة، وذلك حس���ب الكميات والمواصفات الموضحة في 

كراس العطاء. لذا، على الش���ركات التي ترغب بالمش���اركة ف���ي العطاء، التوجه 

إلى مقر الجمعية في غزة، ش���ارع اللبابيدي، للحص���ول على كراس العطاء خالل 

س���اعات الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 مساًء وفقًا 

للشروط التالية:

• أن تكون الش���ركة المش���اركة مؤهلة ومس���جلة لدى جهات االختصاص 	

ودوائر الضريبة.

• األسعار بالدوالر، وسارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.	

• يجب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي كتأمين ابتدائي لدخول العطاء 	

بقيمة %5 من قيمة العرض المقدم.

• ثمن كراسة العطاء )100 شيكل( غير مستردة.	

• قيمة رسوم اإلعالن في الجريدة لمدة يوم واحد على من يرسو عليه العطاء.	

• يحق للجمعية تأجيل العطاء أو تمديده أو إعادة طرحه أو إلغاؤه دون إبداء 	

األسباب، وهي غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

• س���يتم عقد اجتماع تمهيدي يوم األربعاء 2022/02/09 الساعة 12:00 م 	

للرد على استفسارات الشركات المشاركة بالعطاء.

• تس���تقبل الجمعية العطاءات من ي���وم االثنين المواف���ق 2022/02/07 	

على أن يكون آخر موعد للتس���ليم الساعة 02:00 ظهرًا من يوم الخميس 

الموافق 2022/02/10.

• للمراجعة واالستفس���ار يرجى االتصال على هاتف رقم )082872707( أو 	

جوال رقم )0566140200(.

جمعية جسر األمل الخيرية الفلسطينية 
Palestinian Hope Bridge Charitable Association

غزة: وفاة شاب
سقط من علو

غ���زة - "األي���ام": لقي ش���اب 
حتفه، بعد سقوطه من علو في 
منطق���ة الزهراء جن���وب مدينة 

غزة، ظهر أمس.
وقال الناطق باس���م الش���رطة 
بغزة أيمن البطنيجي، إن الشاب 
"م-ع"، ويبل���غ م���ن العم���ر "27 
عامًا"، من س���كان أبراج األسرى 
بمدينة الزهراء، جنوب محافظة 
غزة، لقي حتفه عل���ى الفور إثر 
س���قوطه من علو، وأن الش���رطة 
والنياب���ة تتابع���ان التحقي���ق 
ف���ي الحادثة، الت���ي لم تتضح 

تفاصيلها بعد.

بيت لحم: إطالق مشروع لتعزيز الخدمات لذوي اإلعاقة
بيت لحم – حسن عبد الجواد: أطلق االتحاد العام 
لألش���خاص ذوي اإلعاقة � فرع بيت لحم، بالتعاون 
مع مؤسسة "كاريتاس القدس"، وبتمويل مشترك 
من مؤسستي "مس���يان كورا" و"كاريتاس كوريا" 
مش���روعًا يعنى بتقديم الخدمات ل���ذوي اإلعاقة 
في مناطق سكنهم، وذلك بالتعاون مع المجالس 
المحلية، وجامعتي فلس���طين األهلية وبيت لحم، 
فيما تش���رف ش���بكة فلس���طين اإلخبارية، على 

التغطية اإلعالمية.
وافتتح المش���روع رئيس االتح���اد العام لذوي 
اإلعاقة أس���يد صالح، ومنس���قة المشروع وممثلة 
عن مؤسس���ة كاريتاس القدس ميرفت نبر، التي 
استعرضت تفاصيل المشروع وأنشطته واألوقات 
التي س���ينفذ فيها، مبين���ة أن تفاصيل التدريب 
تش���مل تدري���ب الطالب م���ن الجامعتي���ن على 

مهارات متعددة.

وقال صالح، إن المش���روع يتضمن تعريف الطلبة 
على واق���ع اإلعاقة ف���ي محافظة بيت لح���م، ودور 
االتح���اد العام لذوي اإلعاقة ف���ي الجانب الحقوقي 
وتزويده���م  قضاياه���م،  ومس���اندة  والمطلب���ي، 
بمهارات التعامل والتواصل مع ذوي اإلعاقة، خاصة 
ذوي اإلعاقة السمعية، وإدراجهم والتحاقهم بدورة 
تدريبية للمس���توى األول للغة اإلش���ارة، بإش���راف 
الم���درب إبراهي���م أب���و عامرية على مدار األش���هر 
األربع���ة المقبل���ة، ثم س���يتم توزي���ع الطلبة على 
العديد م���ن الهيئات المحلية للب���دء بحملة توفير 
مراكز متخصصة في تقديم الخدمات لذوي اإلعاقة 

بالتعاون مع الهيئات المحلية.
من جهت���ه، قال أب���و عامري���ة، "إن الهدف من 
الدورة تدريب طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة 
بي���ت لحم، لتوعيتهم بتفاصي���ل ومعلومات لغة 

اإلشارة".

إعالن الفائزين بمسابقة 
»بوٌح من أجل القدس« الشعرية

البيرة - وفا: أعلنت لجنة تحكيم 
مس���ابقة "بوٌح من أجل القدس"، 
أم���س، الفائزين في المس���ابقة 
الثقافية  الدائ���رة  نظمتها  التي 
في بلدي���ة البيرة، بالش���راكة مع 
وزارة الثقاف���ة واتح���اد الكت���اب 
الفلسطينيين، وعدد من  واألدباء 
الثقافية  والمؤسسات  الجامعات 

الفلسطينية.
الش���اعر  األول  بالمرك���ز  وف���از 
منتص���ر أبو عمرة ع���ن قصيدته 
"قصاصة في حقيبة نبي"، والثاني 
نفين طنينة عن قصيدتها "حلم 

محمد  والثال���ث  للبي���ع"،  لي���س 
عمرو عن قصي���دة "وطن وذاكرة 
ودم"، والرابع حس���ن عبد الهادي 
م���ن العراق عن قصي���دة "إنجيل 
الياس���مين"، والخام���س حس���ن 
قطوس���ة عن قصيدة "أغنية أمام 
إدريس  حنان  والسادس  السور"، 

عن قصيدة "شاهد وشهيد".
وش���ارك ف���ي المس���ابقة 105 
ش���عراء بقصائده���م، علم���ا أن 
المش���اركين من القدس والضفة 
وغزة، إضافة إلى الجزائر والعراق 

ومصر واليمن.

وقال ممثل وزارة الثقافة عصام 
الدي���ك، إن المس���ابقة عبرت عن 
وح���دة الص���ف بين المؤسس���ة 
الرس���مية ممثلة ب���وزارة الثقافة 
المدني  المجتم���ع  ومؤسس���ات 
والمؤسس���ات األكاديمية، الذين 
عملوا جنب���ًا إلى جنب إلنجاح هذا 
الح���دث الثقافي، مب���اركًا لكافة 
الفائزين والمشاركين جهودهم.

وأك���د ممثل الدائ���رة الثقافية 
في بلدية البيرة س���فيان عدوي، 
أن البلدية س���تواصل رعاية كافة 
األنش���طة الثقافية، والتي تفتح 
المجال أمام الش���باب للتعبير عن 
أنفسهم ومشاعرهم تجاه الوطن، 
وتمنى لكافة الشعراء المشاركين 

التميز في المستقبل.
وأوضح رئي���س لجنة التحكيم 
في المس���ابقة ثاب���ت جمعة، أن 
اختيار  ف���ي  اعتم���دت  اللجن���ة 
الفائزي���ن عل���ى خمس���ة محاور، 
ابتداًء من س���المة اللغة وجمالية 
بالموس���يقى  م���رورًا  التعبي���ر، 
والقافي���ة  )ال���وزن  الش���عرية 
البالغي���ة  والص���ور  واإليق���اع(، 
والتجديد،  واالبت���كار  والفني���ة، 

انتهاء بموضوع القصيدة.

25 % نسبة تمثيل 
المرأة في المجلس المركزي

رام الل���ه - وفا: تحقق المرأة الفلس���طينية، اليوم، إنجازا مهما في 
نضالها الوطني ومشاركتها السياسية، من خالل حضورها المتوقع 
وغير المسبوق في دورة المجلس المركزي، عبر رفع نسبة مشاركتها 

في عضوية المجلس الى %25.
وبينما لم تتخط مش���اركة النس���اء في المجلس المركزي بدورته 
ال�س���ابقة س���بع عضوات، فإن جلس���ة المجلس في دورته الحالية 
تشهد مش���اركة أكثر من 41 عضوة من مختلف ساحات الوطن في 

الضفة والقطاع والقدس المحتلة والشتات.
وشددت أمين سر االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عضو المجلس 
المرك���زي منى الخليلي، على أن المش���اركة النس���وية في المجلس 
المركزي تعد س���ابقة وإنجازا وخطوة في االتجاه الصحيح وتجسيدا 

فعليا لدعم المشاركة السياسية للنساء.
بدورها، قالت عضو المجلس المركزي، عضو المجلس االستش���اري 
لحرك���ة فتح هيثم عرار، إن االتحاد العام للمرأة الفلس���طينية وبعد 
نقاش���ات رفع مذكرات للمجلس المركزي وللمجلس الوطني لاللتزام 
برفع الكوتة الى 30%، وتمت المصادقة على زيادة مشاركة 34 امرأة 
من الكوادر والناشطات النس���ويات، ما رفع تمثيل النساء الى %25 

ليصبح اجمالي المشاركات 41 امرأة.
وحول المش���اركات، قالت: من بين المشاركات 21 عضو أمانة عامة 
لالتحاد العام الذي يش���مل كافة فصائل منظمة التحرير وممثالت 

عن المجلس التشريعي السابق، ومن الكفاءات.

إحالة أشخاص للنيابة لقيامهم 
بحرق مخلفات صلبة شرق نابلس

نابلس - "األيام": ضبطت س���لطة جودة البيئة بالتعاون مع الش���رطة البيئية 
وبلدية نابلس، ش���احنة تحمل لوحة تسجيل محلية تقوم بجمع مخلفات عدد 
من اإلطارات التالفة وأكوام نفايات الس���يارات )مش���اطب( التي تم تجميعها 
وحرقها بصورة مخالفة للقانون في منطقة جبل روجيب جنوب شرقي نابلس.

وأشارت "جودة البيئة" في بيان صحافي، امس، أن ذلك يأتي في إطار متابعة 
طواقمها لظاهرة حرق عدد من اإلطارات وأكوام نفايات سيارات )مشاطب( من 

قبل مجهولين في المنطقة والتسبب بدخان أسود كثيف.
وبينت بأن طواقمها والش���رطة والبلدية عملوا على إطف���اء بؤر حريق أكوام 
النفاي���ات التي تقدر كميتها 10 أطنان، وتم جمعها والتخلص منها حس���ب 
األصول، وتم تحويل سائق الش���احنة وآخرين مشتبه بهم الى جهاز الشرطة 

والنيابة العامة التخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

غنيم يبحث مع »الشراكة العالمية« 
استغالل المياه المعالجة

رام الله - "األيام": بحث رئيس س���لطة المياه مازن غنيم، مع مدير 
العمليات في مؤسسة الشراكة العالمية للمياه في الشرق األوسط، 
غازي أب���و رمان، خالل لقاء ف���ي رام الله، أمس، تعزي���ز التعاون في 

المشاريع المتعلقة باستغالل مصادر المياه البديلة.
وتمت خالل اللقاء مناقش���ة المشاريع التي تعكف المؤسسة على 
تنفيذها في فلس���طين، حيث يركز المش���روع على المياه المعالجة 
واالس���تفادة منها مس���تقباًل كمصدر بديل لألغراض الزراعية، من 
خالل اختي���ار بعض األراض���ي الزراعي���ة إلعادة اس���تخدام المياه 
المعالجة فيها، ال س���يما أن هذه المياه ه���ي المصدر الوحيد الذي 

يتزايد وال يقل، ويسعى العالم الستغالله.
وأكد الجانب���ان أن هناك حاج���ة لتطوير األس���اليب المتبعة في 
معالجة المياه لتحقيق االستفادة القصوى منها، وأنه سيتم العمل 
ضمن مش���روع محطة العروب لمعرفة مدى إمكانية االس���تفادة من 
ه���ذه المياه، وإمكانيات التوس���ع المس���تقبلي فيها، وأنه س���يتم 
التركيز على اس���تخدام الطاقة الشمس���ية لتخفي���ض التكاليف، 

وتحقيق المواءمة بين إستراتيجيات المياه والطاقة.
وقال غنيم، إن توفير المعلومات واس���تخدامها الس���ليم يسهم 
بتحديد أماكن الدراس���ة، وتوفي���ر اإلمكانيات الالزم���ة، وأن تقاطع 
العم���ل بين الش���ركاء في هذا القطاع يس���هم بفت���ح آفاق جديدة 
وتطوير مصادر جديدة في قطاع المياه، ال س���يما في ظل التغيرات 

المناخية والتطور التكنولوجي.
واتف���ق الجانبان على عقد لقاءات تش���اركية بي���ن األطراف ذات 
العالق���ة للتأكيد على بناء نظام 
معلوم���ات وطن���ي مائ���ي م���ع 

المؤسسات الشريكة.

برنامج األغذية العالمي يطلق حملة 
لمكافحة سوء التغذية في فلسطين

القدس – "األي���ام": أطلق برنامج األغذية العالمي لألمم 
المتحدة بالش���راكة مع وزارة الصحة حملة جديدة تسعى 
لتقدي���م الدع���م التغذوي لمئات النس���اء م���ن الحوامل 
والمرضع���ات ف���ي غزة والضف���ة، بهدف مكافحة س���وء 

التغذية وارتفاع معدالت نقص الحديد بينهن.
وتش���مل الحملة التي تحمل شعار "إنجاز صغير اليوم، 
نجاح عظيم بكرة"، بحس���ب بيان صدر عن البرنامج، أمس، 
مجموعة من األنش���طة التي س���تقدم على مستوى الفرد 
واألس���رة والمجتمع المحلي مثل جلسات الطهي، وتوزيع 
حقائب الزراعة المنزلية والتدريب على زراعة الخضراوات 
والفواك���ه. ويت���م تنفيذ هذه الحملة م���ن خالل منصات 

التواصل االجتماعي وجلسات التوعية الميدانية. 

وق���ال ممثل البرنامج والمدير القطري في فلس���طين 
س���امر عبد الجابر، "إّن التصدي إل���ى قضايا مهمة مثل 
فقر الدم من خالل مبادرات مجتمعية وغيرها من خالل 
اإلنترنت يس���اهم في تس���ريع عملية نش���ر المعرفة 
ودعمه���ا". وأضاف، "من خ���الل المب���ادرات الميدانية 
وتس���خير قوة التكنولوجيا، بإمكانن���ا العمل معا لبناء 
نموذج عملي يهدف إلى مش���اركة المعلومات وإلهام 

الناس بتطبيقها في أنشطتهم اليومية".
وتقدم الحملة المعلومات ع���ن المواد الغذائية الغنية 
بالحديد والوقاية من فقر الدم من خالل جلسات التوعية 
التي تس���تهدف النس���اء الحوامل والمرضعات وأمهات 

األطفال دون سن الخامسة. 

»القدس المفتوحة« تفتتح مختبر مشروع
»تعزيز الوصول للعمل عبر الحدود« 

رام الل���ه - "األي���ام": افتتح مركز 
المجتمع  التعليم المستمر وخدمة 
التابع لجامعة الق���دس المفتوحة، 
في رام الله، أمس، مختبر مش���روع 
"تعزيز الوصول للعمل عبر الحدود 
ف���ي مؤسس���ات التعلي���م العالي 
الفلس���طينية )ريتش(".  وش���ارك 
في االفتتاح رئيس الجامعة سمير 
النجدي، ومدير المشروع صادق عبد 
العال في غزة، ومدير مركز التعليم 

المستمر محمود حوامدة. 
والمختبر هو أحد مخرجات مشروع 
"إيراسموس+"،  الممول من  "ريتش" 
ويأتي في إطار بناء قدرات مؤسسات 
التعليم العالي، بالتعاون مع خمس 
جامع���ات محلية وخم���س جامعات 
أوروبية، ويه���دف إلى تعزيز ثقافة 
العمل عبر الحدود، وسيقدم خدمات 
رقمي���ة متكامل���ة لزيادة وتوس���يع 
فرص الحصول عل���ى العمل للطلبة 
المحلية.   الجامع���ات  في  الخريجين 
وقال النجدي: "نحن شركاء في أكثر 
م���ن مجال م���ع الجامع���ات الوطنية 
والدولية، وهي من الش���راكات التي 
نعتز به���ا، والمختبر يمثل قفزة من 
الحاضر للمستقبل، وهذا هو المجال 

المطل���وب في واقعنا الفلس���طيني 
االحتالل  إج���راءات  عل���ى  للتغل���ب 
واالنط���الق ألس���واق عم���ل خارجية 
بالعم���ل عن بع���د، والتش���بيك مع 
المؤسس���ات والش���ركات التي هي 
بحاج���ة إلى أي���ٍد عامل���ة ماهرة في 

مجاالت متخصصة". 
م���ن جهت���ه، ق���ال حوام���دة إن 
المختب���ر سيس���هم بتوفير فرص 
غي���ر  بش���كل  للخريجي���ن  عم���ل 
تقلي���دي، خاص���ة أن العم���ل في 
العمل  أس���اس  المختبر قائم على 

ع���ن بعد، وهذا المش���روع الخامس 
المنفذ مع "إيراسموس".  

بدوره، قال عميد كلية تكنولوجيا 
المعلوم���ات نائ���ل أب���و الح���الوة: 
"س���ندربهم على تقدي���م مهارات 
الس���وق، ونقدم دورات عملية أكثر 
مما ه���ي دورات تدريس؛ لتقديم 
العمل  س���وق  يحتاجها  مه���ارات 
والم���ادة  والدول���ي،  الفلس���طيني 
ضخم���ة  للمتدربي���ن  المقدم���ة 
وس���يجري تقديم ما يل���زم الطلبة 

الخريجين منهم".


