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دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات

MTIT-GSD/MOFP/2018/231 :المناقصة العامة

موضوع المناقصة: مشروع الحوسبة السحابية والتعافي من الكوارث

الجهة المتشرية: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
تدعو مديري���ة اللوازم العامة ف���ي وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة االتصاالت . 1

وتكنولوجيا المعلومات المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميًا والراغبين 
بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.

تقدم األسعار ب� )الدوالر( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.. 2
يمك���ن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول جميع وثائق المناقصة أو الحصول . 3

عل���ى مزيد من المعلومات من خ���ال الموقع االلكتروني لمديري���ة اللوازم العامة 
)www.gs.pmof.ps(  أو م���ن خ���ال مديرية اللوازم العام���ة/ وزارة المالية خال 

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

تدفع رس���وم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 500 دوالر لحساب وزارة المالية في بنك . 4
فلسطين على حس���اب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع 

العطاء المقدم.
يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صن���دوق العطاءات في مديرية الل���وازم العامة في . 5

موعد أقصاه الس���اعة 11:00 صباحا من يوم الثاث���اء الموافق 2019/1/22 ويتم رفض 
جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات في نفس الزمان 
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خال خدمة البث المباش���ر على الموقع 

اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
عل���ى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي . 6

مصدق بقيمة 28000 دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2019/7/20.
أجرة اإلعان 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 لشراء خدمات غير استشارية بموجب المناقصة العامة رقم

PCFPS-GSD/MOFP/2018/228 :رقم المناقصة

موضوع المناقصة: شراء خدمة النظافة

الجهة المشترية: كلية فلسطين للعلوم الشرطية

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
تدع���و مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب كلية فلس���طين . 1

للعلوم الش���رطية المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رس���ميا والراغبين 
بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.

)الش���يقل( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيه���ا ضريبة القيمة . 2 تقدم األس���عار ب�
المضافة.

يمكن للجه���ات المعنية بالمناقص���ة الحصول على جميع وثائ���ق المناقصة أو . 3
الحص���ول على مزيد من المعلومات من خال الموق���ع االلكتروني لمديرية اللوازم 
العام���ة )www.gs.pmof.ps( أو م���ن خال مديري���ة اللوازم العام���ة/ وزارة المالية 
والتخطيط خال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.

تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 500 ش���يقل لحس���اب وزارة المالية . 4
والتخطيط في بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع 

)فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.
يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة في . 5

موعد أقصاه الس���اعة 12:00 من يوم الثاثاء الموافق 2019/1/15 ويتم رفض جميع 
العط���اءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العط���اءات في نفس الزمان 
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خال خدمة البث المباشر على الموقع 

اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي . 6

مصدق بقيمة 18000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2019/7/13.
ضرورة زيارة الش���ركات المعنية للموقع لاطاع على تفاصيل العمل وكل شركة يجب . 7

ان تحصل على كتاب حضور الش���ركة واالطاع على المرفقات من إدارة كلية الشرطة 
ومن ال يحصل على الكتاب يتم استبعاده 

أجرة اإلعان في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.. 8
تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.. 9

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط 

مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات
MOH-GSD/RINGE/2018/230 :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة: ش���راء وتوريد وتركيب وتشغيل مصاعد لصالح مديرية صحة بيت 
لحم/ مديرية صحة الخليل

الجهة المشترية: وزارة الصحة

Ringe جهة التمويل: المنحة اإليطالية
تدعو مديري���ة اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة الصحة . 1

المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رس���ميا والراغبين بالمش���اركة في 
تقديم العطاءات بالظرف المختوم.

)اليورو( غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.. 2 تقدم األسعار ب�
يمك���ن للجهات المعني���ة بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائ���ق المناقصة أو . 3

الحص���ول على  مزيد من المعلومات من خال الموق���ع االلكتروني لمديرية اللوازم 
العامة )www.gs.pmof.ps( أو من خال مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خال 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
تدفع رس���وم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 100 يورو لحساب وزارة المالية في . 4

بنك فلس���طين على حس���اب 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 . 5
موعد أقصاه الساعة 12:30 من يوم الثاثاء الموافق 2019/1/15 ويتم رفض جميع 
العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات في نفس الزمان 
والم���كان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خال خدمة البث المباش���ر على 

الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي . 6

مصدق بقيمة 2300 يورو على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2019/7/13.
أجرة اإلعان في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.. 7
تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.. 8

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير 

منطقة جنوب شرق محافظة نابلس 

)JCSPD/3-12/2018 ( إعالن طرح عطاء توريد رمل بناء رقم 

يعلن مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير – منطقة جنوب شرق نابلس “أ” 

عن رغبته في طرح عطاء تورد رمل بناء  لصالح مجلس الخدمات المشترك وذلك حسب 

المواصفات وجدول الكميات فعلى الراغبين في ش���راء نس���خة العطاء مراعاة الشروط 

التالية  : 

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.. 1

األس���عار بالش���يقل ش���املة لجميع الضرائب وعلى المقاول دف���ع جميع انواع . 2

الضرائب ، وإرفاق خصم مصدر . 

تكون األس���عار المقدمة شاملة اليصال البضاعة المطلوبة الى الهيئات المحلية . 3

التالية : ) عورتا، اوصرين، مجدل بني فاضل، دوما، قصره، جوريش، يتما، تلفيت 

، قريوت، جالود ( . 

كل مق���اول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من . 4

العطاء من مقر مجلس الخدمات المشترك – مبنى بلدية عقربا بمبلغ غير مسترد 

وقدره 500 شيقل . 

تس���ليم نس���خة عروض األس���عار األصلية معبأة  وموقعة بكام���ل صفحاتها . 5

ومختومة وتسليمها بالظرف المختوم .

على المتقدم أن يحضر عينة من الرمل الذي يتم توريده . . 6

أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرًا من يوم األحد الموافق 2019/1/6  . 7

ف���ي مقر مجلس الخدمات المش���ترك ، مع العلم أنه لن يقب���ل أي عطاءات بعد 

هذا الموعد.

فتح المظاريف يوم األحد الموافق2019/1/6   الساعة 12 ظهرًا  في مقر مجلس . 8

الخدمات المشترك / مبنى بلدية عقربا .

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

س���يتم توقيع اتفاقية مع المورد الذي يرسو عليه عرض السعر لمدة عام ، ويتم . 10

اعتماده مورد لدى المجلس  .

لمزي���د من المعلومات يرج���ى مراجعة مجلس الخدمات المش���ترك وذلك خالل . 11

ساعات الدوام الرسمي أو اإلتصال على رقم 
للمراجعة واالستفسار االتصال على تلفاكس 092598676 .

رئيس مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير

منطقة جنوب شرق محافظة نابلس / عقربا

علي جمال عواد

إعالن اعادة طرح عطاء عمل حفريات واعمال انشائية لمشاريع شركة 
توزيع كهرباء الشمال اعمال فرع جنين )ضغط متوسط(  - )للمرة الثالثة(

رقم 8201/38

تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن اعادة طرح عطاء عمل حفريات و اعمال 
انشائية ) اعمال فرع جنين ضغط متوسط ( رقم 2018/38 – )للمرة الثالثة(

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة دائرة 
نابلس  بلدية  العامة – مجمع  االدارة   – الشمال  توزيع كهرباء  العطاءات في شركة 

التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .

تعاد نسخة العطاء إلى دائرة العطاءات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك مصدق أو 
كفالة بنكية ( بقيمة )25,000( شيكل ، وذلك حتى الساعة الرابعة مساءا من يوم 
االحد الموافق 2019/1/6 ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على 

التامين المطلوب .

• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	

• ثمن نسخة العطاء ) 500 ( شيكل غير مستردة تدفع لدى احدى البنوك 	
العاملة في فلسطين .

• تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل فقط وبعكس ذلك فسيتم رفض 	
العرض .

• يتم تسليم نسخ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارا من صباح يوم االحد 	
30/12/2018

االدارة العامة

إعالن اعادة طرح عطاء عمل حفريات واعمال انشائية لمشاريع شركة 
توزيع كهرباء الشمال اعمال فرع جنين )ضغط منخفض(  - )للمرة الثالثة(

رقم 39/2018 
تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن اعادة طرح عطاء عمل حفريات و اعمال انشائية 

) اعمال فرع جنين ضغط منخفض ( رقم 2018/39 – )للمرة الثالثة(

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة دائرة 
نابلس  بلدية  العامة – مجمع  االدارة   – الشمال  توزيع كهرباء  العطاءات في شركة 

التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .

تعاد نسخة العطاء إلى دائرة العطاءات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك مصدق أو 
كفالة بنكية ( بقيمة )25,000( شيكل ، وذلك حتى الساعة الرابعة مساءا من يوم 
االحد الموافق 2019/1/6 ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على 

التامين المطلوب .

• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	

• ثمن نسخة العطاء ) 500 ( شيكل غير مستردة تدفع لدى احدى البنوك العاملة 	
في فلسطين .

• تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل فقط وبعكس ذلك فسيتم رفض العرض .	

• االحد 	 يوم  صباح  من  اعتبارا  بالمشاركة  للراغبين  العطاء  نسخ  تسليم  يتم 
30/12/2018

االدارة العامة

إعالن اعادة طرح عطاء عمل حفريات واعمال انشائية لمشاريع شركة 
توزيع كهرباء الشمال اعمال فرع نابلس )ضغط منخفض( - )للمرة الثالثة(

رقم 40/2018

تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن اعادة طرح عطاء عمل حفريات و 
اعمال انشائية ) اعمال فرع نابلس ضغط منخفض ( رقم 2018/40 – )للمرة 

الثالثة(
فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة دائرة العطاءات 
في شركة توزيع كهرباء الشمال – االدارة العامة – مجمع بلدية نابلس التجاري - الطابق التاسع 

خالل ساعات الدوام الرسمي .

أو كفالة  ) شيك مصدق  بتأمين  الشركة مرفقة  العطاءات في  إلى دائرة  العطاء  تعاد نسخة 
بنكية ( بقيمة )50,000( 

شيكل ، وذلك حتى الساعة الرابعة مساءا من يوم االحد الموافق 2019/1/6 ولن يقبل أي عطاء 
يرد بعد هذا الموعد أو اليحتوي على التامين المطلوب .

• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	

• ثمن نسخة العطاء ) 700 ( شيكل غير مستردة تدفع لدى احدى البنوك العاملة 	
في فلسطين .

• تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل فقط وبعكس ذلك فسيتم رفض العرض .	

• االحد 	 يوم  صباح  من  اعتبارا  بالمشاركة  للراغبين  العطاء  نسخ  تسليم  يتم 
30/12/2018

االدارة العامة

إعالن اعادة طرح عطاء تدقيق قيم مساهمة الهيئات المحليه المنضويه 
في شركة توزيع كهرباء الشمال

)للمرة الثانية(

تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن اعادة طرح عطاء تدقيق قيم مساهمة 
الهيئات المحليه المنضويه في شركة توزيع كهرباء الشمال )للمرة الثانية(

عطاء رقم 43/2018

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة دائرة 
نابلس  بلدية  العامة – مجمع  االدارة   – الشمال  توزيع كهرباء  العطاءات في شركة 

التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .

تعاد نسخة العطاء إلى دائرة العطاءات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك مصدق 
أو كفالة بنكية ( بقيمة )5% من قيمة العرض(  ، وذلك حتى الساعة الرابعة مساءا 
من يوم االحد الموافق 2019/1/13 ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي 

على التامين المطلوب .

• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	

• ثمن نسخة العطاء ) 200 ( شيكل غير مستردة تدفع لدى احد البنوك 	
العاملة في فلسطين .

• تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل فقط وبعكس ذلك فسيتم رفض 	
العرض .

• يوم 	 صباح  من  اعتبارا  بالمشاركة  للراغبين  العطاء  نسخ  تسليم  يتم 
االحد 2018/12/30

االدارة العامة

إعالن طرح عطاء توريد مركبة تجارية مغلقة

لشركة توزيع كهرباء الشمال

رقم )46/2018(

تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء توريد مركبة تجارية مغلقة

لشركة توزيع كهرباء الشمال

عطاء رقم )46/2018(

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة دائرة 
نابلس  بلدية  مجمع   – العامة  االدارة   – الشمال  كهرباء  توزيع  في شركة  العطاءات 

التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .
تعاد نسخة العطاء إلى دائرة العطاءات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك مصدق أو 
كفالة بنكية ( بقيمة )15,000( شيكل ، وذلك حتى الساعة الرابعة مساءا من يوم 
االحد الموافق 2019/1/13 ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على 

التامين المطلوب .
• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	
• ثمن نسخة العطاء ) 500 ( شيكل غير مستردة تدفع لدى احدى البنوك 	

العاملة في فلسطين
• تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل فقط وبعكس ذلك فسيتم رفض 	

العرض .
• يتم تسليم نسخ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارا من صباح يوم االحد 	

2018/12/30
االدارة العامة

"القدس المفتوحة" توقع اتفاقيات 
تعاون مع ثالث جامعات أردنية

رام الل���ه - "األي���ام": وقع رئيس 
جامعة الق���دس المفتوحة يونس 
م���ع  تع���اون  اتفاقي���ات  عم���رو، 
ثالث جامع���ات أردني���ة، كل على 
ح���دة، هي: "الهاش���مية"، و"عمان 
العربي���ة"، و"العل���وم التطبيقي���ة 
الخاصة"، وذلك لدى زيارته األردن.
وقالت "الق���دس المفتوحة"، في 
إنه بموجب  أم���س،  بيان صحافي، 
االتفاقيات الثالث س���يجري تبادل 
التدريس���ية،  الهيئات  من  أعضاء 
وتشجيع زيارات الوفود من الطلبة 
والرياضية  الثقافية  المجاالت  في 
والعلمية، كم���ا يتوقع العمل على 
فت���ح تخصص���ات جدي���دة عل���ى 
مستوى البكالوريوس والماجستير 

حسب الحاجة.
وأضاف���ت: ف���ي مج���ال البح���ث 
مع  الجامع���ات  تعم���ل  العلم���ي، 
تنظيم  على  المفتوح���ة"  "القدس 
المؤتم���رات الدولي���ة المحكم���ة، 
الدراس���ية  الحلق���ات  وتنظي���م 
المتخصصة، وتبادل أوراق البحوث 
العلمية والدراس���ات واألطروحات، 
إضافة إلى القيام بالبحوث العلمية 

المشتركة والتأليف المشترك.

االتفاقي���ات  أن  عم���رو  وأوض���ح 
ته���دف إل���ى تطوي���ر التع���اون 
بي���ن  المش���ترك  األكاديم���ي 
"الق���دس المفتوح���ة" والجامعات 
الثالث، مش���ددا على أهمية هذه 
االتفاقيات بدعم مس���يرة التعليم 

في البلدين.
وأشار إلى أنه بموجب االتفاقيات 
س���توجه الجامع���ات م���ن خ���الل 
الكلي���ات المتناظ���رة أو الهيئات 
دع���وات  التحضيري���ة،  واللج���ان 
للباحثي���ن م���ن أعض���اء الهيئ���ة 
التدريسية والطلبة للمشاركة في 
المؤتم���رات والحلقات الدراس���ية 
التي تعقدها، وستشجع الجامعات 
الكليات لإلفادة من أعضاء الهيئة 
خارجيين،  كممتحنين  التدريسية 
حس���ب الحاج���ة، وبم���ا يتواف���ق 

واألنظمة النافذة لدى الجامعات.
ووق���ع االتفاقي���ة ع���ن الجامعة 
الهاشمية، رئيس���ها كمال الدين 
بني هاني، بحض���ور نائبي رئيس 
الجامعة الهاش���مية علي الكرمي، 
وش���اهر ربابع���ة، حي���ث ذكر بني 
هاني أن االتفاقي���ة تأتي لتعزيز 
الجامعتين،  بي���ن  القائم  التعاون 

مشاركون في توقيع االتفاقيات.

وأن الجامع���ة الهاش���مية تؤم���ن 
العربية  الجامعات  بالتش���بيك مع 
جامع���ات  خاص���ة  الش���قيقة، 
الجامع���ة  أن  مبين���ًا  فلس���طين، 
الهاش���مية تطرح م���واد تعليمية 
ع���ن الق���دس وتاريخها، م���ا يدل 
على اهتمام واضح من قبل األردن 
ومؤسس���اتها الوطني���ة بالقضية 
الوف���د  وأج���رى  الفلس���طينية. 
الحرم  الفلس���طيني جولة داخ���ل 
الجامعي شملت مش���اريع الطاقة، 
ومحط���ة تحلي���ة المي���اه، ومباني 

الجامعة ومرافقها.
عم���ان  جامع���ة  رئي���س  وق���ال 
العربي���ة ماهر س���ليم، الذي وقع 
االتفاقي���ة: "إن االتفاقي���ة تضمن 
تب���ادل الخبرات وتنفي���ذ العديد 
من البح���وث العلمية المش���تركة 
والمحكم���ة، الت���ي تخ���دم عملية 

التنمية في البلدين".
وأم���ا رئي���س جامع���ة العل���وم 
محف���وظ  الخاص���ة،  التطبيقي���ة 
االتفاقي���ة،  وق���ع  ال���ذي  ج���ودة، 
فشدد على أهمية االتفاقية التي 
تفتح آفاق التع���اون مع الجامعات 
تب���ادل  وتعزي���ز  الفلس���طينية، 
الخب���رات بين الطرفي���ن، وتنظيم 
العلمي���ة  والنش���اطات  البرام���ج 
جودة  إل���ى  مش���يرًا  المش���تركة، 
المفتوحة  القدس  جامعة  بسمعة 
وتميزها في البرامج والتخصصات 

التي تطرحها.
االتفاقي���ات  توقي���ع  وحض���ر 
الثالث م���ن "الق���دس المفتوحة": 
نائ���ب رئي���س الجامعة للش���ؤون 
ومدير  النجدي،  األكاديمية سمير 
ف���رع الجامعة في نابلس يوس���ف 
الجامعة في  عواد، ومدير مكت���ب 

عمان رشدي القواسمة.

جامعتا "البوليتكنك" و"اولوداغ" 
التركية توقعان اتفاقية تعاون

الخليل - "األيام": وقعت جامعة بوليتكنك فلسطين في 
الخليل، أمس، اتفاقية تعاون مع جامعة اولوداغ التركية، 
حول برنامج الطب المشترك والبرامج الصحية، وذلك خالل 
لقاء رئيس جامعة أولوداغ التركية يوسف أولجاي ونوابه، 
رئي���س جامعة البوليتكنك عماد الخطيب، الذي يش���ارك 

بمؤتمر في تركيا.
وقال���ت البوليتكنك، في بيان لها، أم���س، إنه بموجب هذه 
االتفاقية، ستقوم جامعة أولوداغ بتوفير منح ألعضاء الهيئة 
التدريس���ية، وتوفير برام���ج زمالة واس���تضافة طلبة برنامج 

الطب المشترك في مستشفياتها التعليمية المتقدمة.

وأش���ار أولجالي إلى أن جامعة أول���وداغ تعتبر من أقوى 
الجامعات التركي���ة، وفيها 11 كلية تمنح درجات الدبلوم 
والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، الفتًا إلى أن عدد 

طلبتها يبلغ 80 ألف طالب.
وأوض���ح أن كلية الطب تعتبر م���ن أفضل الكليات التي 
تطورت بش���كل كبير وفيها مستش���فى تعليمي بسعة 
ألف س���رير، ويجري حاليًا بناء مستش���فى إضافي لخدمة 
التخصصات المميزة والدراس���ات العليا في كلية الطب، 
التي تمنح الماجستير والدكتوراه والزمالة في تخصصات 

متعددة.

توقيع االتفاقية.

ملتقى إعالميات الجنوب يعرض 
فيلمي "الحالة تعبانة" و"أن جي كوز"

رام الل���ه - "األي���ام": عرض ملتقى إعالمي���ات الجنوب في 
رفح، جنوب قطاع غزة، فيلمي "الحالة تعبانة" للمخرجة دارا 
خضر، و"أن جي كوز" للمخرجة رهام الغزالي، ضمن أنش���طة 
مشروع "يال نشوف فيلم!" مشروع شراكة ثقافية � مجتمعية 
تديره مؤسسة "شاشات" سينما المرأة، بالشراكة مع جمعية 
الخريجات الجامعيات بغزة، وجمعية عباد الش���مس لحقوق 
اإلنس���ان والبيئة، بدعم من االتحاد األوربي، ضمن مش���روع 
"تعزي���ز المواطن���ة والحوكم���ة ف���ي فلس���طين"، وبتمويل 
مس���اند من مؤسسة )CFD( السويسرية وممثلية بولندا في 

فلسطين.
وتن���اول فيلم "الحال���ة تعبانة" حال الخريجات الش���ابات 
وبحثهن عن فرص العم���ل لتوفير مصروف العائلة في ظل 
الغالء المعيش���ي، إضافة للوضع االقتصادي الصعب للمرأة 
في المجتم���ع، حيث صّور ه���ذا الفيلم ف���ي مدينة نابلس 
نظ���رًا لوضعها االقتص���ادي الجي���د مقارنة بباق���ي المدن 

الفلسطينية.
أم���ا فيلم "أن ج���ي كوز" فتن���اول أزمة البطال���ة من خالل 
اس���تعراض قصة الش���اب حمزة الصفط���اوي كونها تمثل 
معان���اة فئة كبيرة من الش���باب الخريجين، ليبدأ رحلته في 
البح���ث عن وظيفة ثابتة تؤمن له حياة كريمة للمس���تقبل، 

مضت خمس س���نوات ولم يس���تطع أن يجد عمال س���وى في 
المؤسس���ات األهلية الت���ي تهدر طاقات الش���باب بمقابل 
بس���يط وبفترة زمنية ال تتجاوز الش���هرين! كل هذا الصراع 
خلق لحمزة عالقة غريبة مع ورق الس���يرة الذاتية وشهادته 

الجامعية والذي أصبح يسبب له خيبات األمل.
ويعتبر ع���رض فيلم���ي "الحال���ة تعبانة، وأن ج���ي كوز" 
الس���ادس عش���ر، من خالل ملتقى اعالمي���ات الجنوب ضمن 
برنامج المنح الصغيرة من قبل مؤسس���ة شاش���ات، لتنفيذ 

عرض 20 فيلمًا على مدار العام.
وتبحث األفالم المش���اركة في مش���روع "يال نشوف فيلم!" 
قضاي���ا مجتمعي���ة، بطريق���ة إبداعية نس���وية ومطالبتها 
بحقوقها كما تطالب بإنهاء االنقسام، ويستهدف المشروع 
جمهورا واس���عا وفئات مجتمعية مختلفة في الضفة وغزة، 
والق���دس وضواحيها، ويس���عى إلى تطوير ق���درة الفئات 
المجتمعية على النقاش، والتفاعل المتبادل، بهدف تعزيز 
حري���ة الرأي والتعبير، والتس���امح، والس���لم، والمس���ؤولية 
المجتمعية، وتماس���ك النس���يج االجتماعي، وبشكل يجعل 
هذه الفئات قادرة على المس���اهمة الفعالة في بناء مجتمع 
ديمقراطي يحترم التنوع، وحقوق اإلنسان، ويشارك بفعالية 

في تحديد أولويات التنمية على أرض الواقع.

45 خريجة يتقدمن المتحان 
مزاولة القبالة في "العصرية"

رام الل���ه - "األيام": عق���دت وزارة الصحة، أمس، امتح���ان مزاولة مهنة 
القبال���ة لحملة الدبلوم، في قاعات الكلي���ة العصرية الجامعية برام الله، 
حيث تق���دم لالمتحان 45 خريجة م���ن كليتي العندلي���ب واألهلية في 

الخليل. 
وقال���ت كفاية عطية من اإلدارة العامة للتمريض في نابلس، إن طبيعة 
االمتحان تتعلق بالمواد األساسية التي يدرسها الطلبة خالل السنتين، 
م���ع التركيز على مس���اقات التخصص، مش���يرة إل���ى أن االمتحان يعقد 
مرتين سنويًا للكوادر التي أنهت الدراسة، مشيدة بتعاون إدارة الكلية 
العصرية الدائم مع الوزارة، وتوفيرها القاعات والكوادر البشرية إلنجاح 

االمتحان. 
وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تعقد هذا االمتحان سنويًا، وأنه سيكون 
بوسع المتقدمين لهذا االمتحان الحصول على شهادة مزاولة المهنة من 

الوزارة، ما يؤهلهم لالنخراط في سوق العمل.

لجنة إدارية جديدة 
لـ "الهالل" فرع حلحول

الخليل - "األيام": عقد، أول من أمس، المؤتمر الرابع لجمعية الهالل األحمر 
� فرع حلحول بمحافظة الخليل، وذلك تحت إش���راف أمانة س���ر الجمعية، 
وبحضور حركة فتح � منطقة حلحول، وبلدية حلحول والمؤسس���ات الفاعلة 

في البلدة.
وبعد اكتمال النصاب، وتقديم التقريرين اإلداري والمالي، قدمت الهيئة 
اإلدارية اس���تقالتها، ثم فتح باب الترشيح للدورة الجديدة، وفازت اللجنة 
بالتزكية المكونة من سبعة أعضاء وهم: جهاد البدوي، ووليد ملحم، وزياد 

كرجة، وأمجد البربراوي، وعصام أبو رميشان، وعبدالله عقل، وحمزة البابا.


