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دولة فلسطني
وزارة احلكم احمللي

بلدية عرابة

اعالن عطاء للمرة الثانية
عطاء توريد وتركيب متديدات كهربائية ملركز شرطة عرابة

املمول  الفلسطينية   الوطنية  السلطة  في  الداخلية  وزارة  مع  وبالتعاون  عرابة  بلدية   ترغب 
للمشروع بتوريد  وتركيب معدات  ولوازم متديدات  كهربائية  ملركز شرطة عرابة / جنني ، وذلك 

ضمن الشروط التالية :
ان تكون االسعار شاملة للضريبة  االضافية  وخصم املصدر

العطاء يشمل توريد مع اعمال  التركيب والفحص لكافة االعمال الكهربائية في  مركز الشرطة  
وان تكون املواصفات مطابقة حسب اجلدول املرفق.

متويل املشروع  من وزارة الداخلية وإن دور بلدية عرابة  هو االشراف  على اعمال املتعهد فقط  وان 
كافة الفواتير سيتم حتويلها لوزارة الداخلية للمحاسبة  عليها وحسب االصول املتبعة .

اي استفسار  عن املشروع االتصال مع رئيس قسم الكهرباء في بلدية عرابة / سمير عبد يوسف 
، جوال رقم : 0599296301 .

من يرغب بدخول العطاء  مراجعة بلدية عرابة  خالل ساعات الدوام الرسمي  للحصول على  
نسخة العطاء مقابل مبلغ 150 شيكال غير مستردة

اجور االعالن في اجلريدة الرسمية  على من يرسو عليه العطاء.
  2013/4/25 الشركة  يوم اخلميس  العطاء مغلقة ومختومة  بختم  آخر موعد تسليم نسخة 

الساعة الثانية  عشرة في مقر البلدية.
 رئيس بلدية عرابة
عدنان محمد سعيد موسى  I H 20-4 (16)

إعالن طرح عطاء
مشروع صيانة وتوريد اثاث ملتحف التراث الفلسطيني التابع 

ملؤسسة دار الطفل العربي في القدس
والثقافة  للتربية  الوطنية  اللجنة  من  وبتمويل  القدس  في  العربي  الطفل  دار  مؤسسة  تعلن 
والعلوم عن طرح عطاء مشروع صيانة وتوريد اثاث ملتحف التراث الفلسطيني التابع ملؤسسة 
املرفقة  وال��ش��روط  الكميات  وج��داول  للمواصفات  وفقا  وذل��ك  القدس،  في  العربي  الطفل  دار 

باملشروع ، فعلى الراغبني في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجب على املقاول/ املورد أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.

2. أن يكون قد أجنز مشاريع مشابهة خالل الفترة السابقة. 
3. يجب على املقاول تقدمي كفالة تأمني ابتدائي بقيمة )1000( دوالر، وذلك بكفالة بنكية سارية 
تقبل  وال  العربي  الطفل  دار  مؤسسة  وبإسم  مصدق  بنكي  شيك  أو  ي��وم   90 عن  تقل  ال  مل��دة  املفعول 

الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
4. األسعار شاملة لضريبة القيمة املضافة وعلى املقاول/ املورد احضار فاتورة ضريبية رسمية.

العطاء  العطاء يستطيع احلصول على نسخة من وثائق  التقدم لهذا  5. كل مقاول/ مورد يرغب في 
وذلك مقابل مبلغ وقدره 50 دوالر من مقر مؤسسة دار الطفل العربي الكائنة في القدس. وذلك ابتداء 

من يوم اخلميس 2013/04/18. 
6. اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم اخلميس 2013/05/2 في مقر 

مؤسسة دار الطفل، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد. 
الساعه احلادية عشرة صباحا في  املوقع يوم االثنني 2013/04/22  وزي��ارة  التمهيدي  7. االجتماع 

مقر مؤسسة دار الطفل العربي الكائنة في القدس – شارع أبوعبيدة عامر ابن اجلراح. 
8. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.  

لالستفسار يرجى مراسلة املؤسسة 
على البريد اإللكتروني  darinfo@dartifl.org أو االتصال على هاتف رقم: 6272531     

اإلدارة
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اعالن مناقصة
لشبكة  محول  تركيب  عطاء  طرح  عن  سرطة  ق��روي  مجلس  يعلن 
الكهرباء ضغط منخفض في البلدة. فعلى االخوة الراغبني دخول 
العطاء احلضور الى مقر املجلس القروي في اوقات الدوام الرسمي 
 2013-4-20 السبت  يوم  صباح  من  اعتبارا  العطاء  وثائق  الستالم 
عشرة  الثانية  الساعة  العطاء  فتح  وسيكون  الثانية  الساعة  حتى 

من يوم اخلميس 2013-4-25

للمراجعة يرجى االتصال على :
هاتف املجلس : 09/2990370

وطنية رقم : 0568901005
مالحظة اجور اعالنات الصحف على من يرسو عليه العطاء

رئيس مجلس قروي سرطة
أ. ابراهيم عبد السالم سرطاوي

دولة فلسطني
وزارة احلكم احمللي

مجلس قروي سرطة
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إعالن طرح عطاء 
توريد مواد بناء لغرض انشاء مركز مجتمعي في قرية الكرمل - يطا  2013  

JWG-SH-ADP-T17  رقم العطاء 
تعلن مؤسسة الرؤية العاملية / برنامج تطوير منطقة جنوب  اخلليل ، وبدعم من مؤسسة 
الرؤية العاملية في سنغافورة عن طرح عطاء توريد  مواد بناء لبناء مركز مجتمعي في 
االثنني  يوم   صباح  من  ابتداء  العطاء  وثائق  على  احلصول  ميكن  -يطا.  الكرمل  قرية 
مقر  من   2013/4/23 الثالثاء  يوم  ظهر  بعد  من  الرابعة  الساعة  ولغاية   2013/4/22

املؤسسة في حلحول، مع األخذ بعني االعتبار ما يلي :- 
•املشاركة مفتوحة جلميع الشركات و احملالت املسجلة. 	

( من  • يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بكفالة دخول العطاء بقيمة )5%	
القيمة االجمالية للعطاء، وذلك عن طريق شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية 
باسم مؤسسة الرؤية العاملية، سارية املفعول ملدة )90( يوما على االقل من تاريخ 

إقفال استالم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
•املؤسسة غير ملزمة باقل االسعار وبدون إبداء األسباب . 	

• شيكل غير مستردة. رسوم العطاء  100	
•يتم تسليم العطاء في ظرف مختوم حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم  	

اخلميس    4/25/ 2013 في مقر املؤسسة الكائن في حلحول.  
•الفواتير املطلوب تقدميها هي فواتير شاملة لضريبة القيمة املضافة. 	

•تكاليف اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 	
لالستفسار يرجى االتصال على مكتب الرؤية العاملية الكائن في حلحول / منطقةاحلسبة/ 
في عمارة محمد محيسن ابو ريان  ايام الدوام الرسمي باستثناء أيام اجلمعة واألحد على 

هاتف: -2218443 02 او 02-2299303

ز4/20)6(مؤسسة الرؤية العاملية
إعالن طرح عطاء 

توريد عشب صناعي مللعب مدرسة ذكور بني نعيم الثانوية  2013  

JWG-EHADP-T45  رقم العطاء 
تعلن مؤسسة الرؤية العاملية / برنامج تطوير منطقة شرق  اخلليل  وبدعم من 
العاملية في كندا  عن طرح عطاء توريد عشب صناعي مللعب  الرؤية  مؤسسة 
مدرسة ذكور بني نعيم الثانوية . ميكن احلصول على وثائق العطاء ابتداء من 
صباح يوم  االثنني 2013/4/22 ولغاية الساعة الثانية من بعد ظهر يوم اخلميس 
2013/4/25، من مقر املؤسسة في حلحول، مع األخذ بعني االعتبار ما يلي :- 

•املشاركة مفتوحة جلميع الشركات املسجلة. 	
( من  • يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بكفالة دخول العطاء بقيمة )5%	
القيمة االجمالية للعطاء، وذلك عن طريق شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية 
باسم مؤسسة الرؤية العاملية، سارية املفعول ملدة )90( يوما على االقل من تاريخ 

إقفال استالم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
•املؤسسة غير ملزمة باقل االسعار وبدون إبداء األسباب . 	

• شيكل غير مستردة. رسوم العطاء  100	
يوم  صباح  من  العاشرة   الساعة  لغاية  مختوم  ظرف  في  العطاء  تسليم  •يتم  	

االثنني  2013/4/29  في مقر املؤسسة الكائن في حلحول.
•الفواتير املطلوب تقدميها هي فواتير شاملة لضريبة القيمة املضافة. 	

•تكاليف اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 	
 / حلحول  في  الكائن  العاملية  الرؤية  مكتب  على  االتصال  يرجى  لالستفسار 
منطقةاحلسبة/ في عمارة محمد محيسن ابو ريان  ايام الدوام الرسمي باستثناء 

أيام اجلمعة واألحد على هاتف: -2218443 02 او 02-2299303

إعالن طرح عطاء ز4/20)5(مؤسسة الرؤية العاملية
اعمال صيانة عامة وتشطيب وبناء مقاصف ، وحدات صحية ومشارب ملدارس جنوب اخلليل  2013  

JWG-SH-ADP-T16  رقم العطاء 
تعلن مؤسسة الرؤية العاملية / برنامج تطوير منطقة جنوب  اخلليل وبالتعاون مع مديرية تربية 
جنوب اخلليل وبدعم من مؤسسة الرؤية العاملية في سنغافورة عن طرح عطاء اعمال صيانة 
عامة وتشطيب و بناء مقاصف وحدات صحية و مشارب ملدارس جنوب اخلليل. ميكن احلصول 
على وثائق العطاء ابتداء من صباح يوم  االثنني 2013/4/22 ولغاية الساعة الرابعة من بعد ظهر 

يوم الثالثاء 2013/4/23، من مقر املؤسسة في حلحول، مع األخذ بعني االعتبار ما يلي :- 
•املشاركة مفتوحة جلميع الشركات املسجلة في نقابة املقاولني، على ان تكون مصنفة من الدرجة  	

الرابعة كحد ادنى.
( من القيمة االجمالية  • يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بكفالة دخول العطاء بقيمة )5%	
للعطاء، وذلك عن طريق شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية باسم مؤسسة الرؤية العاملية، سارية 
املفعول ملدة )120( يوما على االقل من تاريخ إقفال استالم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية 

أو املبالغ النقدية.
•املؤسسة غير ملزمة باقل االسعار وبدون إبداء األسباب . 	

• شيكل غير مستردة. رسوم العطاء  100	
• ولغاية الساعة احلادية عشرة  يتم تسليم العطاء في ظرف مختوم حتى يوم االثنني  4/29/ 2013	

صباحا  في مقر املؤسسة الكائن في حلحول. ما عدا ايام اجلمعة و االحد ) عطلة اسبوعية(. 
•الفواتير املطلوب تقدميها هي فواتير شاملة لضريبة القيمة املضافة. 	

•تكاليف اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 	
• صباحا في مدرسة ذكور الكرمل  ستتم زيارة مواقع املشروع يوم االربعاء 2013/4/24  الساعة 10:00	

الثانوية/ قرية الكرمل-يطا
لالستفسار يرجى االتصال على مكتب الرؤية العاملية الكائن في حلحول / منطقةاحلسبة/ 
في عمارة محمد محيسن ابو ريان  ايام الدوام الرسمي باستثناء أيام اجلمعة واألحد على 

هاتف: -2218443 02 او 02-2299303

ز4/20)7(مؤسسة الرؤية العاملية

عطاء بناء سور ملدرسة الشيوخ الثانوية للبنني
عطاء رقم 2013/3

تعلن بلدية الشيوخ عن طرح عطاء بناء سور ملدرسة الشيوخ الثانوية للبنني .
، فعلى الراغبني في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 

يجب على الشركة تقدمي كفالة تأمني ابتدائي بقيمة)%5( وذلك بكفالة بنكية سارية 
املفعول ملدة ال تقل عن “60” يوما أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية 

أو املبالغ النقدية.
يجب أن تكون األسعار بالشيكل  وشاملة جلميع انواع الضرائب خصم باملصدر. 1 .

كل من يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع احلصول على نسخة من العطاء  ابتداء من  2 .
يوم السبت 20/  2013/04 م، من مقر البلدية مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة .

 ، آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثالثاء   30 / 2013/04. 3
في مقر بلدية الشيوخ مع العلم أنه لن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 4 .
زيارة ميدانية ملوقع العمل يوم االربعاء 2013/04/24. 5 الساعة احلادية عشرة صباحا .

إبداء  دون  العطاء  الغاء  للبلدية  ويحق  األسعار  بأقل  ملزمة  غير  العطاء  فتح  جلنة  6 .
األسباب.

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة البلدية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي، او االتصال  7 .
على الرقم التالي: تلفون رقم )02-2561002( .

  رئيس بلدية الشيوخ
د.شريف احلاليقة ز4/20)8(
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The USAID-funded Compete Project implemented by DAI 
aims to strengthen the competitiveness and export potential in 
the areas of Agriculture and Agribusiness, Stone and Marble, 
Tourism, and Information Technology.  The project will pro-
vide technical assistance to business service organizations in 
these sectors to improve sales, income, and employment. 

USAID’s Compete Project is seeking to procure New Filter 
Machines to support the stone producers starting from the 
Hebron Governorate.
This procurement will fall under solicitation number:
 

RFQ #13-031
Vendors interested in the procurement may request the RFQ 
by sending an email to compete_procurement@dai.com or 
can collect the RFQ documents from Compete Project office:
    
DAI USAID Compete Project
Al Bardauni Center Building 
7th Floor
Jaffa Street, Ramallah 

 Requests must be received by 21 April 2013 at 15:00. Any 
questions about the RFQ must be received by 24 April 2013 
by 10:00 AM; answers will be published by close of business 
25 April 2013. All bids are due in hard copy by 15:00 (local 
time) on 06 May 2013. No inquiries by phone please.

ج����ن����ن – ع������ي س������م������ودي - ك�����رم�����ت ح�����رك�����ة " ف�����ت�����ح" يف ج�����ن�����ن، رئ���ي���س 
الجامعة العربية االمريكية االستاذ الدكتور محمود ابو مويس، تقديرا 
لجهوده الوطنية وعطائه ال��ام��ح��دود يف خ��دم��ة امل��س��رة التعليمية يف 
امل���ح���اف���ظ���ة ب���ش���ك���ل خ�������اص، وال�����وط�����ن ب���ش���ك���ل ع������ام ، وض������م وف������د ال���ح���رك���ة  
املشارك بالتكريم أمن سر فتح يف جنن عطا ابو رميلة، وعضو املجلس 
الثوري للحركة اللواء قيس خزيمية، ورئيس مجلس اتحاد الطلبة عبد 
ال��رح��م��ن زك��ارن��ة، ومنسق ح��رك��ة الشبيبة الطابية يف الجامعة احمد 

جرار، اضافة اىل مجموعة من كوادر الحركة.
واس����ت����ق����ب����ل االس������ت������اذ ال�����دك�����ت�����ور اب�������و م�����وي�����س وف�������د ف����ت����ح ب����ح����ض����ور م���دي���ر 
ال������ع������اق������ات ال�����ع�����ام�����ة ف����ت����ح����ي اع�������م�������ور، وم�������دي�������رة م����ك����ت����ب رئ�����ي�����س ال���ج���ام���ع���ة 
س����وزان ال��ع��ارض��ة، وامل��ح��اض��ر يف كلية ال��ع��ل��وم االداري�����ة وامل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور 

إياد دلبح.
وخ�����ال ال���ل���ق���اء، ق����ال االس����ت����اذ ال���دك���ت���ور اب����و م�����وي�����س:"ان ح���رك���ة فتح 
اس��ت��ط��اع��ت ان ت��ض��ع فلسطن ع��ى خ��ارط��ة ال��ع��ال��م، وان ت��رس��خ أس��س 
ال���ن���ض���ال ال���وط���ن���ي ب���ك���اف���ة أش���ك���ال���ه ووس����ائ����ل����ه، وان ت���ق���ف ص����ام����دة ب��وج��ه 
االح����ت����ال وامل�����ؤام�����رات ال���دول���ي���ة ل���ع���ش���رات ال���س���ن���وات دف���اع���ا ع���ن ال��ث��واب��ت 
الفلسطينية التي ضحى من اجلها الرئيس الراحل ياسر عرفات وكل 

مناضي فلسطن".
ودعا الحركة اىل االستمرار يف تجديد دماء أبنائها باحتضان الجيل 

الشباب الذي يمتلك فكرا خاقا، وحبا عميقا ألرضه وشعبه، وانتماء 
لوطنه، وسعيا ال محدود للحرية.

وشكر االستاذ الدكتور ابو مويس حركة فتح عى تكريمها له، مؤكدا 
انه وسام فخر من حركة قدمت آالف الشهداء دفاعا عن فلسطن.

ومن جانبه، عرب ابو رميلة عن اعتزازه بالجامعة، وما وصلت إليه 
من مكانة مرموقة عى املستوى الوطني واإلقليمي بسمعتها االكاديمية 
الطيبة ، وطلبتها املتميزين واملسلحن بالعلم واملهارات، التي تعترب من 

اهم وسائل دفاعنا عن أرضنا ومشروعنا الوطني يف وجه االحتال.
وأك��د اللواء خزيمية ان حركة فتح بأجيالها الشابة ستبقى عنوانا 
ل���ل���ن���ض���ال ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف وج������ه ال���ظ���ل���م، وان األي��������ام أث���ب���ت���ت أن����ه����ا ح��رك��ة 
متجددة استطاعت ان تتكيف م��ع ال��ظ��روف املتغرة، وان تحافظ عى 
استقالية ق��راره��ا وثوابتها رغ��م امل��ؤام��رات ال��ت��ي ت��ح��اك يوميا ض��د أبناء 
الشعب الفلسطيني. وأضاف :"ان الجامعة وحركة فتح متشابهتان اىل 
حد ما، فالجامعة تخرج الطلبة وأجيال املستقبل القادرة عى حمل راية 
التحدي والصمود، وان فتح خرجت وما زالت تخرج الشهداء والجرحى 

واألسرى يف سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن املقدس".
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء، ق���دم االس���ت���اذ ال��دك��ت��ور م��ح��م��ود اب���و م��وي��س درع 
الجامعة لوفد الحركة، تقديرا لهم ولدورهم الوطني والنضايل وخدمة 

أبناء الشعب الفلسطيني. 

تكريم رئيس الجامعة العربية االمريكية 
االستاذ الدكتور محمود ابو مويس

خالل اجتماع في مقر المحافظة

المحافظ طوباسي : نحرص على مصالح المواطنين 
وتنفيذ قواعد المخطط الوطني المكاني 

ط��وب��اس –ع��ي س��م��ودي - دع��ا محافظ ط��وب��اس واألغ����وار الشمالية 
م��روان طوبايس القائمن عى صياغة مشروع املخطط الوطني املكاين 
اىل ض���رورة العمل ع��ى الحفاظ ع��ى م��ب��دأ التنمية ومصالح املواطنن 
عى حد سواء من خال االخذ باملاحظات التي أقرتها اللجنة املشكلة 
لدراسة تعديات املخطط الوطني املكاين باملحافظة والتي تضم مديريات 
الوزارات املختصة وبإشراف املحافظة وبالتنسيق مع الهيئات املحلية .

ج����اء ذل����ك خ����ال اج��ت��م��اع ع��ق��د يف ق��اع��ة م��ح��اف��ظ��ة ط���وب���اس واألغ�����وار 
الشمالية بحضور د.احمد صالح مدير املخطط الوطني املكاين ومدير 
ال���ح���ك���م امل���ح���ي ب���امل���ح���اف���ظ���ة ط������ارق ع���م���ر وم���م���ث���ل���ن ع����ن وزارة ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وال�����زراع�����ة وم���دي���ري���ات امل��ح��اف��ظ��ة امل��خ��ت��ص��ة اع���ض���اء ل��ج��ن��ة ت��ق��ي��ي��م امل��خ��ط��ط 
املكاين وممثي الهيئات املحلية وم . اي��اد العامر مدير دائ��رة التخطيط 

وتطوير املشاريع باملحافظة .
واس������ت������ع������رض امل������ح������اف������ظ ط�������وب�������ايس م������اح������ظ������ات ال����ل����ج����ن����ة ال������ت������ي ش���ك���ل���ت 
بالخصوص وال��ت��ي أق��رت بتوافق ب��ن امل��دي��ري��ات املختصة وبمتابعة من 
ال��ح��ك��م امل��ح��ي وإش�����راف م��ن امل��ح��اف��ظ��ة وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع ال��ه��ي��ئ��ات املحلية 
، مشرا اىل ع��دة ل��ق��اءات واجتماعات عقدت إلي��ض��اح أه���داف وأهمية 
امل��خ��ط��ط ال���وط���ن���ي امل���ك���اين وألخ�����ذ امل���اح���ظ���ات وال���ت���ع���دي���ات ال���ت���ي ي��ت��وج��ب 

تعديلها للحفاظ عى مصالح املواطنن .
مضيفا " ان ما يهمنا يف هذا " املخطط " هو الحفاظ عى مبدأ التنمية 
وحماية املوارد الطبيعية واألثرية مع عدم ايقاع ضرر بليغ عى مصالح 
امل���واط���ن���ن وال���ح���د م���ن ال���ت���ط���ور ال���ع���م���راين وال���دي���م���وغ���رايف يف ظ���ل تضييق 
اسرائيي وسيطرة االحتال عى جزء كبر من ارايض املحافظة لصالح 

االستيطان والتهويد وتحت حجج مختلفة .
وشدد املحافظ طوبايس عى ضرورة أخذ تلك املاحظات عى قدر 
املسؤولية ومراعاة خصوصية واقع املحافظة السيايس واألمني للوصول 
اىل صيغة م��ش��رك��ة للمخطط امل��ك��اين ب��امل��ح��اف��ظ��ة تحقق امل��ط��ل��وب منها 

وتحفظ الصالح العام للمواطنن .
واك��د ان وج��ود مخطط وطني مكاين يعزز نضالنا من أج��ل حماية 

االرض وامل������������وارد ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة وي�����رس�����م خ�����ارط�����ة ال���ع���م���ل وال����ب����ن����اء وي���ؤس���س 
لتخطيط واضح للمعالم الحيوية لدولة فلسطن .

وب���دوره ، أك��د د. صالح ان م��ش��روع املخطط الوطني امل��ك��اين يعتمد 
ع���ى ال���ش���راك���ة ب���االن���ج���از م���ع ك��اف��ة االط������راف وان امل���اح���ظ���ات ال��ت��ي رف��ع��ت 
من محافظة طوباس واألغوار الشمالية ستأخذ بعن االعتبار وسيتم 
ت��ع��دي��ل امل��خ��ط��ط ب��ال��ت��ش��اور وال���ت���ع���اون م���ع ال��ج��ه��ات امل��خ��ت��ص��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
ح���ف���اظ���ا ع����ى م���ص���ال���ح امل����واط����ن����ن وح���م���اي���ة ل����ل����م����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت��ح��ق��ي��ق��ا 

للتنمية .
وأض��������اف : " م���ن���ذ ب����داي����ة امل�����ش�����روع ع��م��ل��ن��ا ع����ى اي����ص����ال ال���ف���ك���رة ل��ك��اف��ة 
ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة وال���ت���واص���ل م���ع ال��ه��ي��ئ��ات امل��ح��ل��ي��ة م���ن خ���ال ع��ق��د ورش 
عمل بكافة املناطق لتوضيح اهمية املخطط الوطنية يف حماية املصادر 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واإلم����ك����ان االث���ري���ة واألرايض ال���زراع���ي���ة ال��خ��ص��ب��ة ، مستعرضا 
ع�����ددا م���ن االح���ص���ائ���ي���ات ال���ت���ي رف���ع���ت م���ن ال��������وزارات امل��خ��ت��ص��ة ب��خ��ص��وص 
نسب االرايض الزراعية الخصبة واآلثار واملحميات الطبيعية باملحافظة 
وبالوطن ككل ، مشرا اىل ان هذه النسب واإلحصائيات قابلة للتعديل 

حسب ما يقدم من ماحظات من اللجان املشكلة باملحافظات .
وأش������������ار ع����م����ر ، اىل ان امل����خ����ط����ط ال�����وط�����ن�����ي امل������ك������اين ه������و ان������ج������از وط���ن���ي 
وب����امل����ق����اب����ل ي����ج����ب ان ي����ك����ون م���رت���ب���ط���ا م�����ع م���ت���ط���ل���ب���ات ال���ت���ن���م���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
والتطوير العمراين والديموغرايف للتجمعات السكانية باملحافظة نظرا 
للمضايقات االسرائيلية عى توسع املواطنن بالبناء يف كثر من مناطق 

املحافظة ال سيما االغوار الشمالية .
واس���ت���ع���رض م. ال���ع���ام���ر ، ع������ددا م����ن ال����ت����س����اؤالت وامل����اح����ظ����ات ح���ول 
املخطط والتي خرجت بها اللجنة باملحافظة وأثرها عى مصالح املواطنن 
وخ��ط��ط ال��ه��ي��ئ��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��ح��ك��م امل��ح��ي ل��ت��وس��ي��ع هيكلية التجمعات 

السكانية بناء عى متطلبات التنمية املجتمعية والعمرانية .
واس�������ت�������ع�������رض م����م����ث����ل����و امل��������دي��������ري��������ات امل�����خ�����ت�����ص�����ة اع��������ض��������اء ل�����ج�����ن�����ة ال���ت���ق���ي���ي���م 
م��اح��ظ��ات��ه��م ع���ى ع����دة ب���ن���ود ب��امل��خ��ط��ط وال���ت���ي ت��خ��ص م��ن��اط��ق امل��ح��اف��ظ��ة 

مطالبن بتصويب تلك البنود بما يتوافق والواقع عى االرض .

ورشة عمل في الخليل 
بعنوان "الصحافة االبداعية" 

الخليل - مراسل ے الخاص - نظمت مديرية الربية والتعليم - الخليل قسم الصحة 
امل���درس���ي���ة ورش�����ة ع��م��ل ب���ع���ن���وان "ال���ص���ح���اف���ة اإلب����داع����ي����ة" ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���رك���ز االس���ت���ق���ال ل��إع��ام 

والتنمية, واستهدفت الورشة موظفي الصحة املدرسية .
وأفادت مديرة الربية والتعليم أ.نسرين عمرو  بأن املديرية تويل اهتماما كبرا بمحور االعام 
الربوي ، وذل��ك من خال التعاون مع املؤسسات االعامية ، بهدف اب��راز النشاطات املتنوعة 
للمديرة من االقسام املختلفة ونشر املعرفة واملساهمة يف تعديل السلوك والرساله االعامية 
لها دور كبر يف تحقيق غايات الوزارة يف تحسن جودة التعليم يف فلسطن، وتأيت هذه الورشة 
تماشيا  مع خطة االدارة العامة للصحة املدرسية يف الوزارة والتي تهدف اىل تطوير كوادر الصحة 
املدرسية من حيث االهتمام باإلعام الصحي  وايصاله برسائل  اعامية و بأسلوب ابداعي صحي 

وعرب كافة الوسائل والطرق ألكرب شريحة من املجتمع.
ورحب الدكتور رفيق الجعربي رئيس مجلس ادارة جمعية االستقال بطاقم الصحة املدرسية 
وأثنى عى التعاون املشرك املثمر بن مؤسسات املجتمع املحي واملؤسسات الحكومية ،  وعرف 
بنشاطات الجمعية أهمها م��ش��روع "ش��ب��اب ال��ي��وم ق���ادة املستقبل" "الصحفي الصغر املرحلة 
الثانية" الذي يستهدف طلبة مدارس البلدة القديمة يف الخليل للفئة العمرية الواقعة ما بن 
12-16 سنة وذلك انطاقا من أن الطلبة يف تلك املناطق يتعرضون للضغوطات و االنتهاكات يف 

حقوق االنسان ، و هم األكرث حاجة للمشروع من كا الجنسن.
وق���ام���ت االع���ام���ي���ة اك�����رام ال��ت��م��ي��م��ي ب��ال��ت��ع��ري��ف ب��م��رك��ز االس���ت���ق���ال وم����ن ث���م ت���م ط����رح م��واض��ي��ع 
متعددة منها )التعريف بالصحافة اإلبداعية ونقل الخرب الصحفي ، وملحة عن الخرب والتقرير 

والتحقيق الصحفي ، وكيفية كتابة كل منها(، من خال العرضن النظري والعمي . 
وركزت املدربة خال الورشة عى استعراض واقع االعام و انعكاساته عى املجتمع، ودور 
االعام يف تمكن كادر الصحة املدرسية من القيام بأدوارها ومسؤولياتها عرب عدة محاور منها 

، وتأثر االعام يف تشكيل االتجاهات االجتماعية ودور االعام و متغرات املستقبل.

يوم ثقافي في قلقيلية 
بعنوان " لغتنا العربية... هوية وثقافة " 

قلقيلية - ملراسل ے الخاص -نظم يف قاعة بلدية قلقيلية 
ي��وم��ا ثقافيا ب��ع��ن��وان " لغتنا العربية ، ه��وي��ة وث��ق��اف��ة " , وذل��ك 
ب���ال���ت���ع���اون ب����ن م���درس���ت���ي ب���ن���ات ح��ب��ل��ة ال���ث���ان���وي���ة وب����ن����ات ال��ع��م��ري��ة 

الثانوية .
وح���ض���ر ال��ف��ع��ال��ي��ة م���ح���اف���ظ م��ح��اف��ظ��ة ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة ال��ع��م��ي��د رب��ي��ح 
الخندقجي ورئ��ي��س ب��ل��دي��ة قلقيلية ع��ث��م��ان داود وم��دي��ر الربية 
وال���ت���ع���ل���ي���م ي����وس����ف ع��������ودة ورئ�����ي�����س ب���ل���دي���ة ح���ب���ل���ة م���ح���م���د خ�����روب 
وم����خ����ت����ص����ن يف م�����ج�����ال ال����ل����غ����ة ال����ع����رب����ي����ة وم�������دي�������رة م������درس������ة ب���ن���ات 
ح��ب��ل��ة ت���غ���ري���د ال����دي����ك وم����دي����رة ب���ن���ات م����درس����ة ال���ع���م���ري���ة ري�����م ع��ب��د 

الحافظ .
واك���د امل��ح��اف��ظ يف كلمته ع��ى أه��م��ي��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ودوره���ا 
يف بناء الثقافة العامة ، مشددا عى أهمية استثمار مخرجات 
اللغة والثقافة وترسيخ الربية  التكنولوجيا الحديثة يف نشر 

الوطنية املستندة عى فلسفة وزارة الربية والتعليم.
وأشار املحافظ إىل دور اللغة املتكامل باعتبارها لغة القرآن 
الكريم يف بناء منظومة قيمية أخاقية لدى الطلبة عى اختاف 
م���س���ت���وي���ات���ه���م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف امل���������دارس أو يف ال���ج���ام���ع���ات،ش���اك���را 

املساهمن يف هذا النشاط البناء.
ومن جانبه ، بن رئيس بلدية قلقيلية أهمية تضافر الجهود 
إلع���ادة ل��واء اللغة العربية كسابق عهده يف التميز واإلب����داع ، 
خاصة يف األجيال الشابة الذين قد ينشغلون بوسائل الرفيه 
التي قد تقودهم بعيدا عن لغتهم األم ، مؤكدا عى أهمية الدور 

الذي تلعبه املدارس بكافة هيئاتها لتحقيق هذا الجانب.
وش��ك��ر م��دي��ر ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م رؤس�����اء ال��ب��ل��دي��ات ع���ى رع��اي��ة 
ال����ي����وم ال���ث���ق���ايف ب���ك���اف���ة أن��ش��ط��ت��ه ، م��ث��م��ن��ا يف ذات ال����وق����ت ج��ه��ود 
امل���درس���ت���ن ع���ى امل����ب����ادرة ب��ت��خ��ص��ي��ص ي����وم ث���ق���ايف ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ، 
م����ؤك����دا ح�����رص امل����دي����ري����ة ع����ى االرت�����ق�����اء ب���م���س���ت���وى ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة 

باعتبارها احد املباحث األساسية يف كافة املراحل التعليمية.
وب�����دوره ،  أك���د رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ح��ب��ل��ة ع���ى أن دور ال��ب��ل��دي��ات ال 
ي��ق��ت��ص��ر ف��ق��ط ع���ى ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ن وإن��م��ا 
يتعدى ذلك إىل مساهمة حقيقية يف تقديم ما يلزم من دعم 
ع�����ى اخ�����ت�����اف أش����ك����ال����ه ل����ل����م����دارس م�����ن اج������ل االرت������ق������اء ب��م��س��ت��وى 

التعليم الذي يعد االستثمار األمثل يف اإلنسان الفلسطيني.
وق����دم خ���ال ال��ف��ع��ال��ي��ة أوراق ع��م��ل م��ت��ن��وع��ة يف م��ج��ال اللغة 
العربية ، فقد ناقش الدكتور يحيى جرب يف مداخلته موضوع 
انتصار اللغة العربية ودور املعلمن يف تعزيز االنتماء لها،فيما 
استعرض الدكتور زاهر حنني تأثر التلقن يف التعليم عى تنمية 

القدرة اإلنشائية والتعبرية.
وق���دم امل��ش��رف ال���رب���وي س��ام��ة ع���ودة ورق���ة ع��م��ل ح���ول تأثر 
وس���ائ���ل االت����ص����ال ال��ح��دي��ث��ة ع���ى م��ل��ك��ة ال��ت��ع��ب��ر ال���ل���غ���وي وت����ذوق 
مفردات اللغة،فيما ناقش مدير مدرسة كفر القف أيمن جمعة 

مداخلة بعنوان"مصانع اللغة يف فلسطن وانتكاسات لها".
وتخلل الفعالية العديد من الفقرات األدبية والشعرية التي 

قدمتها طالبات مدرستي حبلة والعمرية.

تكريم طالب مدرسة 
االوائل الخاصة في بديا

سلفيت - ملراسل القدس الخاص- كرم محافظ سلفيت عصام ابو بكر املتفوقن من طاب 
وطالبات مدرسة االوائ���ل الخاصة املختلطة يف بديا، وذل��ك خ��ال حفل تخريج وتكريم اقامته 
امل����درس����ة، ب��ح��ض��ور م���دي���ر ت��رب��ي��ة س��ل��ف��ي��ت رف���ي���ق س���ام���ة وم���دي���ر ع����ام ال����ش����ؤون االداري��������ة وامل���ال���ي���ة يف 
املحافظة محمود ص��ال��ح وم��دي��ر بنك ال��ق��دس ف��رع ب��دي��ا ورئ��ي��س بلدية ب��دي��ا اي���اد س��ام��ة واول��ي��اء 

امور الطلبة.
واك������د امل���ح���اف���ظ اب�����و ب���ك���ر ع����ى اه���م���ي���ة اي����ج����اد ج���ي���ل واع وم��ت��ع��ل��م وم���ث���ق���ف م����ن اب����ن����اء امل��ح��اف��ظ��ة، 
م��ش��ددا ع��ى ض����رورة رف���ع م��س��ت��وى الطلبة ال����درايس ب��ك��اف��ة ال��وس��ائ��ل التعليمية امل��ت��اح��ة وخ��اص��ة 

الحديثة منها.
واث��ن��ى اب��و بكر ع��ى ال���دور ال��ذي تقوم ب��ه مديرية وال��رب��ي��ة والتعليم يف متابعة ام��ور م��دارس 
املحافظة، ووج��ه التحية الدارة املدرسة وهيئتها التعليمية عى جهودها يف تنشئة جيل واعد 

من الطلبة، وبارك للطلبة وذويهم عى النجاح والتفوق الذي حققوه.

مؤتمر العمل العربي يتبنى 
مذكرة عمال فلسطين

جنن -عي سمودي - قدم الوفد العمايل الفلسطيني برئاسة حيدر إبراهيم األم��ن العام 
لاتحاد العام لعمال فلسطن ويضم  محمد أبو زيد ومحمود زيادة مشروع مذكرة تضامنية 
م���ع ع���م���ال وش���ع���ب ف��ل��س��ط��ن إىل ف���ري���ق ال���ع���م���ال ال���ع���رب ، وذل�����ك خ����ال م��ؤت��م��ر ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي 
املنعقد بالجزائر . وق��ال ابراهيم ل� " ے " : ان فريق العمال العرب اجمع عى دعم املذكرة 

وتم تقديمها للمؤتمر العام والذي وافق عليها باإلجماع.
واوضح ، ان ابرز ما تضمنته املذكرة ، مطالبة املؤتمر بتقديم كل اشكال الدعم إلقامة الدولة 
الفلسطينية املستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس ، ورفض التطبيع مع االحتال  وإدانة أي 
نقابة أو اتحاد فلسطيني أو عربي يقيم أي عاقة مع الهستدروت اإلسرائيي العنصري . ودعت 
املذكرة التي حظيت بإجماع املؤتمر وباسم كافة املؤتمرين بالعمل عى إطاق سراح كافة األسرى 
من سجون االحتال اإلسرائيي ويف املقدمة منهم األسرى القدامى واملرىض، مشيدين بمعركة 
األم��ع��اء ال��خ��اوي��ة ال��ت��ي يخوضها أس���رى ال��ح��ري��ة. واستنكر امل��ؤت��م��ر إق��ام��ة املستوطنات االحتالية 
االستعمارية يف أرايض الدولة الفلسطينية املحتلة وبخاصة الهجمة االستيطانية التي تتعرض لها 
مدينة القدس ، وطالب املؤتمرون بأن يقوم املدير العام ملنظمة العمل العربية برفع هذه املذكرة 

إىل مدير عام منظمة العمل الدولية للتحرك لوضع حد النتهاكات اسرائيل الصارخة  .

فلسطين تشارك في مؤتمر
 غرف التجارة العالمي الثامن بقطر

ت������ش������ارك  ال��������خ��������اص -  ال�����خ�����ل�����ي�����ل - م��������راس��������ل ے 
فلسطن من خال اتحاد الغرف التجارية الصناعية 
ال����زراع����ي����ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، خ�����ال ال����ف����رة م����ن 22 - 25 
ن���ي���س���ان ال�����ح�����ايل، يف م���ؤت���م���ر غ������رف ال����ت����ج����ارة ال���ع���امل���ي 
ال������ث������ام������ن وال���������������ذي س����ي����ع����ق����د يف ال�����ع�����اص�����م�����ة ال����ق����ط����ري����ة 

الدوحة، تحت عنوان "فرص تناسب الجميع". 
وي����������������رأس ال��������وف��������د ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي وامل����������ك����������ون م��������ن 11 
ش���خ���ص���ي���ة م�����ن اع�����ض�����اء االت������ح������اد، خ���ل���ي���ل رزق ن���ائ���ب 

رئ����ي����س ات����ح����اد ال����غ����رف ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ورئ����ي����س غ��رف��ة 
تجارة وصناعة محافظة رام الله والبرة.

وأوضح عضو الوفد الفلسطيني، محيي الدين 
س����ي����د أح������م������د، م����ن����س����ق ال������ع������اق������ات يف غ�����رف�����ة ت����ج����ارة 
وصناعة محافظة الخليل، بأن مشاركة فلسطن 
يف هذا املؤتمر، هي ملواكبة االجتماعات واللقاءات 
العربية والدولية لاطاع عى ما وصلت اليه هذه 
ال�����غ�����رف ال���ع���امل���ي���ة ل����ن����واك����ب م�����ا واك������ب������وه م�����ن خ������ربات، 

والعمل معهم بتعاون مشرك وتبادل املعلومات، 
ودع��������وة األص�����دق�����اء وامل���س���ت���ث���م���ري���ن ورج��������ال االع���م���ال 

لاستثمار يف فلسطن.
وأض����اف س��ي��د أح��م��د: إن م��ؤت��م��ر ال��دوح��ة ال��ذي 
يعقد ألول مرة يف الشرق االوس��ط، يجمع رجال 
أعمال وقادة غرف التجارة عرب العالم، ليتبادلوا 
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر وت��ط��ل��ع��ات��ه��م امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ف��ق��ط��اع 
االع���م���ال ال���ي���وم وال���ق���ط���اع ال���خ���اص ه���و ال����ذي ي��ع��ول 
ع�����ل�����ي�����ه، ب������ال������ت������ع������اون امل�������ش�������رك م�������ع ال������ق������ط������اع ال������ع������ام، 
ال��غ��رف التجارية  لبناء اقتصاد سليم، وتستطيع 
ت��أدي��ة دور ك��ب��ر يف تنمية االق��ت��ص��اد تنمية سليمة 

ومستدامة".
وق��ال: الغرف التجارية تعمل ب��دون كلل عى 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات امل��ع��اص��رة ال��ت��ي ت��ع��رض ق��ط��اع 
االع��م��ال م��ن خ��ال العمل م��ع��اً، وت��ب��ادل الخربات 
ف����ي����م����ا ب���ي���ن���ه���ا واالس�������ت�������ف�������ادة م����ن����ه����ا، وت�����ع�����زي�����ز امل����ع����رف����ة 
بالعامة التجارية الدولية املذهلة واملعروفة بغرف 
ال�����ت�����ج�����ارة، م�����ن ه���ن���ا ن���ق���ن���ع أع����ض����اءن����ا ب���أه���م���ي���ة ت��ن��م��ي��ة 

آفاقهم املساهمة يف نمو أعمالهم".
واضاف أنا أومن بأن مؤتمر الدوحة سيسهم 
بشكل كبر يف النمو والتطور وتحقيق االنجازات 
ال�������ب�������ارزة ل����ل����غ����رف وأع����ض����ائ����ه����ا ح�������ول ال�����ع�����ال�����م، وع����ى 
ه������ام������ش أع�������م�������ال امل������ؤت������م������ر، س�����أع�����م�����ل ع�������ى ال������روي������ج 
للصناعات الفلسطينية لتسويقها ع��رب العالم ملا 
ت��ت��م��ي��ز ب���ه ه���ذه ال��ص��ن��اع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة الفلسطينية 
من جودة عاملية تضاهي مثياتها العاملية، وخاصة 

صناعة األحذية والحجر والرخام".
وي������ش������ار اىل أن أك�������رث م������ن 12 أل�������ف غ�����رف�����ة ت����ج����ارة 
برؤسائها ومدرائها التنفيذين وأفراد من مجتمع 
األعمال والقادة العاملين األكرث نفوذاً، سيشاركون 
يف مؤتمر الدوحة، والذي يمثل فرصة فريدة من 
ن��وع��ه��ا للتفاعل ب��ن م��ن��دوب��ي أك���رث م��ن 100 ب��ل��د عى 

مستوى العالم.

انتخاب مركز "شمس" 
 بمجلس إدارة شبكة 

ً
عضوا

االنتخابات في العالم العربي 
جنن - عي سمودي - عقدت شبكة االنتخابات يف العالم العربي مؤتمرها الثاين يف العاصمة األردنية 
عمان ، يف إطار سعيها الدائم ملواكبة التطورات الجارية يف البلدان العربية ، بحضور جميع ممثي الشبكة 
من الدول األعضاء املشاركة . ويف كلمة االفتتاح ، أكد الدكتور نظام عساف عى أهمية التجديد يف الشبكة 
وع���ى ض�����رورة ت��وس��ي��ع ال��ع��ض��وي��ة ل��ت��ش��م��ل ج��م��ي��ع ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ، وع���ى ض�����رورة ت��ط��وي��ر آل���ي���ات ال��ع��م��ل يف 
الشبكة ملجاراة الواقع الراهن. وجرى عرض ورقتن تقييميتن بخصوص هيكلية الشبكة وتفعيل خططها، 
ومناقشتها من قبل املؤتمرين.  ويف ضوء أهدافها، جرى إقرار خطة إسراتيجية الشبكة لألعوام 2013 – 2016 
,  كما ناقش املجتمعون تقرير األنشطة والتقرير امل��ايل للفرة السابقة. ويف الجلسة الختامية ، انتخب 
املؤتمرون الدكتورة فوليت داغر رئيسة للشبكة، والدكتورة نظام عساف مديراً تنفيذياً لها، ومجلس إدارة 
من 16عضواً يمثلون البلدان العربية الستة عشر األعضاء يف الشبكة، بينهم مدير مركز "شمس"  الدكتور 
عمر رحال ممثا عن فلسطن. واتخذ املؤتمرون قراراً بتوسيع دائرة عمل الشبكة لتشمل، ليس فحسب 

مراقبة العملية االنتخابية، وإنما أيضاً األداء الربملاين وفق املعاير الدولية.


