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السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة احلكم احمللي

مجلس قروي برهام/محافظة رام الله 

اعــــــــــــــــــــــالن 
يعلن مجلس قروي برهام  عن رغبته  ببيع سيارة  من نوع سكودا  برايفت 

باملزاد العلني ، باملواصفات التالية :
أ - قوة املاتور : 1600

ب -  اللون : اخضر  حشيشي
ج - موديل » 2006

د - اصل املركبة : حكومي 
الساعة   2013/5/9 اخلميس  يوم  احلضور   املزاد   في  الراغبني  على 
السابعة  مساء في مقر  املجلس امام جلنة  املزايدات ليشتركوا  باملزاد 
بالصورة  العلنية  ، على ان يدفعوا  تأمينا وقدره 10 ٪ من البدل  الذي 

يطرحونه  إما نقدا او شيك.
لالستفسار يرجى االتصال على : هاتف رقم - 0599212002

مع االحترام 
نائب مجلس قروي برهام
توفيق مصطفى

ز5/5)2(

طرح عطاء
تعلن جلنة إعمار اخلليل عن طرح عطاءات التوريد التالية بتمويل من مؤسسة 

التعاون:
شيكال غير مستردة عطاء توريد قرطاسية.        سعر نسخة العطاء 50. 1
شيكال غير مستردة عطاء توريد مطبوعات.      سعر نسخة العطاء 50. 2

شيكال غير مستردة عطاء توريد اثاث.           سعر نسخة العطاء 50. 3
شيكل غير مستردة عطاء توريد الكترونيات.    سعر نسخة العطاء 100. 4

      فعلى السادة املقاولني الراغبني في دخول مناقصة العطاءات املذكوره التوجه 
إلى مقر جلنة اعمار اخلليل في البلدة القدمية للحصول على نسخ العطاءات، 
2013/5/13م، الساعة الثانية  علمًا بأن آخر موعد للتسليم هو يوم االثنني 

عشرة ظهرًا .
مالحظة :

 1. يجب ارفاق أوراق العطاء بكفاله بنكية أو شيك مصدق بقيمة %5 من 
قيمة العطاء.

   2. جلنة إعمار اخلليل غير ملزمه بأقل األسعار.
   3. أجور االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

4. على املقاولني املتقدمني ارفاق كتالوجات باللوازم املطلوبة.
جلنة اعمار اخلليل 
املدير العام / عماد عبد الله حمدان ز5/5)4(

إعالن طرح عطاء )2013/2( - للمرة الثالثة
املواصفات  ضمن  للبلدية  خدمات  سيارة  لشراء  عطاء  طرح  عن  الشيوخ  بلدية  تعلن   

والشروط التالية:-
1 - سعة احملرك اقل من :2000CC مع تيربو ديزل. 

2 - نوع الغيار: عادي 5 غيار+ ريفيرس               3 - زجاج كهربائي لألبواب األمامية.
4 - أبواب جانبية عدد 2 )سحاب(.           5 - عدد الركاب:4+1 حد ادنى

6 - حمولة :700 كغم حد ادنى           7 - مقصورة مكيفة.
8 - راديو وسي دي      9 - إغالق مركزي

10 مخدات هوائية عدد 2    11 - ستيرجن متحرك
Immobilizer: 13 - نظام حماية ضد السرقة    .ABS،ESP:12 - أنظمة األمان

على من يرغب باالشتراك في العطاء وتتوفر لديه سيارة مناسبة ضمن املواصفات أعاله 
التقدم بكتاب خطي يذكر فيه اسم السيارة ومواصفاتها والسعر /شيكل وذلك خالل فترة 

أقصاها يوم اخلميس:9 /5 /2013 الساعة العاشرة صباحا
 وسيتم فتح العطاء الساعة العاشرة صباحا من يوم اخلميس 2013/5/9ً  ضمن الشروط 

التالية:
إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بقيمة %5. 1 من قيمة العطاء صاحلة 

ملدة 90 يوما   من  تاريخ فتح العطاء.
البلدية غير ملزمة بأقل األسعار. 2 .

السعر بالشيكل ويشمل جميع أنواع الضرائب. 3 .
أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 4 .

لالستفسار ميكن االتصال على هاتف رقم 2561002
رئيس بلدية الشيوخ/ د.شريف احلاليقة ز5/5)5( ز5/5)3(

إعالن عطاء بالظرف املختوم 
صادر عن مجلس اخلدمات ألغراض الدمج منطقة دورا وقراها 

)دائرة املياه (-عطاء رقم)2013/7( 
تأمني  سيارات ومعدات الدائرة  “ عطاء 

يعلن مجلس اخلدمات ألغراض الدمج منطقة دورا وقراها/) دائرة املياه ( عن رغبته في طرح 
عطاء  تأمني سيارات ومعدات  الدائرة   فعلى  الشركات الراغبة في املشاركة مراجعة دائرة 
مياه دورا وقراها واستالم نسخة من العطاء مقابل رسم مالي مقداره )150( مائة وخمسون 

شيكال غير مستردة وذلك اعتبارا” من يوم األحد 2013/5/5  مع مراعاة ما يلي : 
•رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 	

•األسعار بالشيكل  وشامله للضريبة. 	
•يجب إحضار خصم مصدر ساري املفعول عند شراء العطاء . 	

•يحق للدائرة جتزئة العطاء. 	
( من قيمة العطاء بشيك بنكي او كفالة بنكية  من  • إرفاق تأمني بقيمة )2.5%	

مبلغ العطاء سارية املفعول ملدة )90( يوما من آخر موعد لتسليم العطاء .
•الدائرة غير ملزمة  بأقل األسعار دون إبداء األسباب . 	

•يحق للدائرة إلغاء العطاء وإعادة طرحه دون إبداء األسباب . 	
• حتى الساعة  آخر موعد الستالم العروض من الشركات يوم اخلميس 2013/5/9	
،وسيكون فتح العطاء  املوعد  أية عطاءات بعد هذا  ولن تقبل  )12:30( ظهرا 

الساعة)12:30( نفس اليوم .
• لالستفسار : يرجى االتصال على تلفاكس الدائرة  : 02-2286011	

عنوان الدائرة : دورا – الطابق األرضي لبلدية دورا – مقابل البريد.
رئيس مجلس اخلدمات ألغراض الدمج منطقة دورا وقراها 
زياد الرجوب

ز5/5)8(

دولة فلسطني  
وزارة احلكم احمللي

مجلس التنظيم االعلى

الرقم : 1560/9/1
التاريخ : 2013/4/18

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى 
بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 8م وتخفيض 

منحنيات -  سبسطية / محافظة نابلس
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم )2013/2( تاريخ 2013/3/28 مبوجب 
القرار رقم )43( املوافقة على وضع املشروع موضع التنفيذ واملتعلق بالقطع )113 
والقطعة )3( حوض )13( من  33( حوض )12(   +  34 + 35 + 37 + 41 + 42 +
أراضي بلدة سبسطية وذلك حسب املخططات املودعة في مقر احلكم احمللي / 
نابلس ومبنى بلدية سبسطية ويعتبر مخطط التنظيم نافذا بعد مضي خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن في صحيفتني محليتني وينشر القرار بالوقائع 
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   26  ،  21 للمادتني  استنادا  وذلك  الفلسطينية 

واألبنية رقم 79 سنة 1966 
د. خالد القواسمي 
وزير احلكم احمللي 
رئيس مجلس التنظيم األعلى

اعالن بيع سيارة
مؤسسة أهلية فلسطينية في رام الله تعلن عن بيع  سيارة نوع ميتسوبيشي 

-ماجنوم ، موديل 2004 من خالل مناقصة بالظرف املختوم 
على من يرغب بشراء السيارة ان يتقدم لشراء كراسة  العطاء مببلغ 

)100( مائة شيكل .

العنوان : رام الله - عمارة البرج االخضر )الطابق - 1 ( 

على الراغبني احلضور الى مقر املؤسسة لشراء كراسة  العطاء من الدائرة  
املالية ابتداء  من تاريخ 5/6 وحتى 2013/5/9 ما بني الساعة  التاسعة 

وحتى الثالثة  عصرا . 
مالحظة : آخر موعد لتسليم املظاريف هو يوم اخلميس 2013/5/9م 

لالستفسار  االتصال على الرقم :

022981313/4 
ز5/5)10(
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Nablus ADPs
الرؤية العاملية - مكتب  نابلس   

طـرح عطـاء  اعمال تأهيل لمدارس ورياض 
أطفال في قرى شمال نابلس

واملجالس  البلديات  مع  بالتعاون  نابلس  العاملية-  الرؤية  مؤسسة  ترغب 
مل���دارس مختلفة  تأهيل  أع��م��ال  ب��ط��رح ع��ط��اء  نابلس  ق��رى ش��م��ال  ف��ي  احمللية 

ورياض أطفال حسب الشروط واملواصفات املتوفرة لدى البرنامج.
املذكور  للعطاء  التقدم  في  الراغبني  املؤهلني  واملقاولني  الشركات  فعلى 
األحد  ي��وم   من  إبتداًء  نابلس  العاملية-  الرؤية  مؤسسة  مكتب  مراجعة  أع��اله 
2013/05/05 وحتى يوم اخلميس 2013/05/09 خالل أوقات الدوام الرسمي 
لالطالع على التفاصيل املطلوبة واستالم نسخة من كراس العطاء و الشروط 

املرفقة مقابل مبلغ مئة شيكل غير مستردة. 
 • آخر موعد لتسليم العطاءات هو نهاية دوام يوم االربعاء 2013/05/22	
بنكية  كفالة  معه  مرفقًا  نابلس  في  العاملية  الرؤية  مؤسسة  مكتب  في 

لدخول العطاء تعادل %5 من قيمة السعر املقدم في كراس العطاء.
متام  في  وذلك   • 	2013/05/09 اخلميس  يومي  امليدانية  الزيارة  ستكون 
الساعة التاسعة صباحا،حيث سيكون التجمع في مدرسة ذكور قوصني 

الثانوية.
•يجب على املقاول أن يكون مسجاًل لدى إحتاد املقاولني. 	

•يعاد العطاء في ظرف مغلق و مختوم باخلامت الرسمي للمقاول. 	
•اجور االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 	

ملزيد من االستفسار يرجى االتصال على الهواتف:
 2380020-2374388-09 أو جوال 0599340551
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إعالن طـرح عطـاء  بناء وتأهيل خزان مياه 
ومرافق عامة في محافظة سلفيت وجنوب نابلس

نابلس  وج��ن��وب  سلفيت  محافظة  مكتب  ال��ع��امل��ي��ة-  ال��رؤي��ة  م��ؤس��س��ة  ت��رغ��ب 
بالتعاون مع الهيئات احمللية في محافظتي سلفيت وجنوب نابلس: بروقني، فرخة، 

.S 27 / 2013 سكاكا، عمورية، وجمعية جوريش بطرح العطاء املذكور اعاله رقم
درجة  املقاولني  احت��اد  لدى  املسجلني  املؤهلني  واملقاولني  الشركات  فعلى 
مؤسسة  مكتب  مراجعة  أع��اله  امل��ذك��ور  للعطاء  التقدم  ف��ي  ال��راغ��ب��ني  ثالثة 
الدوام  أوقات  2013/5/5 خالل  العاملية- سلفيت بدءا من يوم االحد  الرؤية 
املواصفات  م��ن  نسخة  واس��ت��الم  املطلوبة  التفاصيل  على  ل��الط��الع  الرسمي 

وشروط العطاء مقابل مبلغ وقدره 300 شيكل غير مستردة. 
 • 	8.30 2013/5/8 ب���دءًا م��ن الساعة  امل��وق��ع ي��وم االرب��ع��اء   ت��اري��خ زي���ارة 

صباحا وفق البرنامج احملدد في العطاء. 
• بعد   آخر موعد لتسليم العروض يوم االحد 2013/5/12 الساعة 2.00	

الظهر في مقر مؤسسة الرؤية العاملية في سلفيت.

من قيمة العطاء. • قيمة كفالة دخول العطاء: 5 % 	
• اجور االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 	

ناصر معالي
مدير الرؤية العاملية/جنوبي سلفيت ونابلس
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إعالن طرح عطاء
توريد مركبة سلة كهربائية و مركبة بيكاب دفع رباعي

سلة  توريدمركبة  عطاء  ط��رح  ع��ن  الشمال  كهرباء  ت��وزي��ع  شركة  تعلن 
عطاء    ، الشمال  كهرباء  توزيع  لشركة  رباعي  دفع  بيكاب  مركبة  و  كهربائية 

رقم 2013/15 .
فعلى جميع وكاالت املركبات الراغبني في احلصول على نسخة من العطاء 
الشمال  كهرباء  توزيع  شركة  في  املشتريات  و  ال��ل��وازم  دائ��رة  مراجعة  املذكور 

خالل ساعات الدوام الرسمي .
مرفقة  الشركة  ف��ي  املشتريات  و  ال��ل��وازم  دائ���رة  إل��ى  العطاء  نسخة  تعاد 
بتأمني ) شيك مصدق أو كفالة بنكية ( بقيمة )25000( شيكل ، وذلك حتى 
2013/5/20 ولن يقبل أي عطاء يرد  الساعة الواحدة ظهرا من يوم االثنني 

بعد هذا املوعد أو ال يحتوي على التأمني املطلوب .
•رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء . 	

• ( شيكل غير مستردة . ثمن نسخة العطاء ) 300	
•تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل . 	

• عداد )صفر( املركبات املطلوبة موديل 2013	

االدارة العامة

دولة فلسطني
وزارة احلكم احمللي

بلــدية يطــــا
إعالن عطاء رقم )2013/07م( .

اجهزة  وتوريد  شراء  عطاء  طرح  عن  اخلليل  محافظة   / يطا  بلدية  تعلن 
املشاركة  الراغبني  فعلى   ، االراضي  وتخمني  تسجيل  مكتب   / مالك  كمبيوتر 
الطابق االول  والعطاءات  املشتريات  الى بلدية يطا وحدة  التوجه  العطاء  في 
خالل ساعات  الدوام الرسمي للحصول على كراسة العطاء واملواصفات حسب 

الشروط التالية :  
كفالة  شكل  على  شيكل   ) 1 .1000( مقداره  أولي  تأمني  العطاء  مع  يرفق 
بنكية أو شيك مصدق على أن تكون سارية املفعول ملدة ) 90 ( يومًا من 

تاريخ  اإلقفال .
كل مورد يرغب التقدم لهذ العطاء يستطيع احلصول على كراسة العطاء  2 .
ابتداء من يوم السبت 2013/5/4  مقابل مبلغ غير مسترد  100 شيكل.

األسعار بالشيكل شاملة جميع انواع الضرائب .  3 .
على املورد احضار شهادة خصم مصدر سارية املفعول . 4 .

جلنة فتح العطاء غير ملزمة  بقبول اقل االسعار وبدون ابداء االسباب 5 .
أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 6 .

الساعة   7 .2013/5/9 اخلميس   يوم  العطاء  وثائق  لتسليم  موعد  آخر 
، وفتح العطاء الساعة احلادية عشرة صباحًا بنفس  العاشرة صباحًا 

التاريخ في قاعة البلدية   .
رئيس البلدية
أ . موسى مخامرة ز5/4)14(

إعالن مناقصة توريد مالبس وأحذية سالمة مهنية 
صادرة عن بلدية دورا  رقم)2013/18(

تعلن بلدية دورا عن رغبتها بتوريد مالبس وأحذية سالمة مهنية من أجود األصناف لعمال البلدية، 
وذلك حسب الشروط واملقاسات واملواصفات املطلوبة، فعلى الشركات واملؤسسات ذات اإلختصاص 
البلدية  املشتريات في  الوثائق وتسليمها لقسم  باملناقصة تعبئة نسخة من  والراغبة باإلشتراك 

وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي وفق الشروط التالية:
أواًل( الشروط العامة:

سعر النسخة )200. 1 شيكل(.
إرفاق فاتورة ضريبة وشهادة خصم مصدر. 2 .

األسعار بالشيكل وشاملة جلميع أنواع الضرائب. 3 .
إحضار كفالة للمواد املوردة وشهادة توضيح لسنة االنتاج. 4 .

( من قيمة العطاء اإلجمالية »كتأمني دخول«. إرفاق كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة )3 %. 5
املواد املطلوبة من الصناعة احمللية من أجود األصناف . 6 .

السعر للوحدة الواحدة. 7 .
االسعار تشمل التوريد والتسليم إلى مستودع بلدية دورا. 8 .

م حيث  آخر موعد إلعادة العروض في ظروف مختومة بختم املورد اخلاص يوم  االثنني 2013/05/13. 9
سيتم فتح املظاريف الساعة)12:00 ظهرًا( من نفس اليوم في مقر البلدية.

يتحمل املورد أي خلل في املادة املوردة وعليه إستبدالها بأخرى سليمة. 10 .
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء . 11 .

جلنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب. 12 .
تعبئة كل خانات جدول الكميات واملواصفات إلزامية. 13 .

للبلدية احلق في جتزئة العطاء. 14 .
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 جامع�ة الق�دس املفتوح�ة

 إعالن طـــــــرح عطـــــــاء   
االق��ت��ص��ادي  ل��إمن��اء  ال��ع��رب��ي  ال��ص��ن��دوق  م��ن  وبتمويل  املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  تع�لن   

واالجتماعي / الكويت ، عن طرح العطاء التالي:

   
والثانية  األول��ى  الدرجه  ضمن  املصنفني  املقاولني  من  العطاء  هذا  في  باملشاركة  يرغب  من  فعلى     
القدس  جلامعة  العامة  االدارة  مقر  مراجعة  املقاولني  لتصنيف  الوطنية  اللجنة  ل��دى  )أبنية( 
املفتوحة في البيرة/ االرسال- مجمع كنعان التجاري/ مقابل شركة كهرباء القدس- الطابق الثالث 
املقاولني  الوطنية لتصنيف  اللجنة  املفعول وص��ادرة عن  ، مصطحبني معهم شهادة تصنيف سارية 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي حتى يوم السبت 2013/5/18  للحصول على وثائق العطاء.
- ثمن نسخة العطاء: )120( دينارا أردنيا أو ما يعادله كرسوم غير مستردة عن كل نسخة. 

- تسليم العروض: يتم تسليم العروض الى مقر اجلامعة في البيرة – مجمع كنعان التجاري – مقابل 
الثالث ، في ظرف مغلق ومختوم ومكتوبًا عليه رقم العطاء واسمه  – الطابق  شركة كهرباء القدس 

مرفقًا بتأمني دخول العطاء في موعد أقصاه يوم الثالثاء  2013/6/4   الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
- قيمة تأمني دخول العطاء: )30000( دوالر أمريكي على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق 

ويكون عرض األسعار والكفالة سارية املفعول ملدة )120( يومًا من تاريخ اإلقفال.
- االجتماع التمهيدي وزيارة املوقع: سيتم عمل لقاء متهيدي يتبعه زيارة ميدانية للموقع بالتاريخ 
احملدد أعاله ويكون االلتقاء الساعة احلادية عشرة صباحًا في مبنى اجلامعة - طولكرم – الشارع 

الرئيسي – خلف البنك العربي
- موعد فتح العطاء: الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الثالثاء  2013/6/4  في جلسة علنية 

في املكان احملدد أعاله لتسليم العروض .
- قبول االستفسارات : آخر موعد لقبول االستفسارات هو يوم األحد  2013/5/26  .

- شروط عامة: 1. أجور اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء.
 2. اجلامعة غير ملزمة بقبول أقل األسعار .

 3. إذا وجد تعارض باملعطيات بني وثائق العطاء واعالن الطرح بالصحف اليومية تعطى 
األولوية العالن الطرح.

هاتف:   – البالوع   – التخطيط  ل��ش��ؤون  الرئيس  مساعد  مكتب  االت��ص��ال  ميكن  لالستفسار   -
2429862 -02 ، فاكس:  2426077 – 02  وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي. 

إدارة اجلامعــة

االجتماع التمهيدي 
وزيارة املوقع

املنطقة اسم العطاء رقم العطاء

الثالثاء
21/5/2013

طولكرم إنشاء وإجناز وصيانة 
املرحلة االولى من بناء 

مبنى فرع طولكرم

 QOU/TULKARM
C01/2013
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اعالن طرح عطاء رقم 1434/2
نقل حجاج دولة فلسطني – برًا /احملافظات الشمالية ملوسم حج 1434هـ

تعلن وزارة االوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية عن رغبتها في طرح عطاء نقل حجاج دولة فلسطني 
– برًا / احملافظات الشمالية الى الديار احلجازية ملوسم حج 1434ه� تبعا للشروط واملواصفات املوضحة 
االوق��اف  وزارة  لدى  واملعتمدة  املسجلة  الفلسطينية  والعمرة  احلج  شركات  فعلى   ، العطاء  كراسة  في 
اجلهات  لدى  واملعتمدة  االردنية  السياحي  والنقل  التأجير  وشركات  الفلسطينية  الدينية  والشؤون 
املختصة االردنية الراغبني باملشاركة في العطاء مراجعة وزارة االوقاف والشؤون الدينية – البيرة او 
سفارة دولة فلسطني في عمان ، من اجل شراء كراسة العطاء مقابل دفع مبلغ )500( خمسمائة دينار 
اردني غير مستردة تودع في حساب وزارة االوقاف لدى البنك العربي رقم 674577/500 فرع املاصيون 
/رام الله / فلسطني ، على ان ترفق فيشة االيداع في عرض الشركة عند التسليم ، واخر موعد لقبول 
عروض االسعار بالظرف املختوم في صندوق العطاءات في سفارة دولة فلسطني في عمان هو الساعة 
الثانية عشرة من  ظهر يوم االثنني 2013/5/20م وتفتح العروض امام ممثلي املناقصني في سفارة دولة 

فلسطني في عمان في التاريخ والوقت احملددين .

مالحظة:
1-  رسوم اإلعالن  في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

او االردنية  او كفالة بنكية معتمدة من احد البنوك الفلسطينية  2- يجب ارفاق شيك بنكي معتمد 
بقيمة )30000( ثالثون الف دينار اردني .)كتأمني دخول( ساري املفعول ملدة ستني يومًا من اخر موعد 

لتقدمي العروض .
3-  تقدم االسعار بالدينار االردني فقط وتشمل جميع انواع الرسوم والضرائب .

4-  جلنة العطاءات غير ملزمة بقبول اقل االسعار .
مع حتيات وزارة االوقاف والشؤون الدينية

دولة فلسطني
وزارة االوقاف والشؤون الدينية

I H
 5-5 (2)

اعالن صادر عن مجلس التنظيم االعلى 

بشأن مشروع هيكلي كفر ثلث / محافظة قلقيلية
ت��اري��خ  ف���ي ج��ل��س��ت��ه رق���م )2012/11(  ال��ت��ن��ظ��ي��م االع���ل���ى  م��ج��ل��س  ق���رر 
املشروع  وض��ع  على  املوافقة   )135( رق��م  ال��ق��رار  مبوجب   )2012/9/17(
م��وض��ع التنفيذ ح��س��ب امل��خ��ط��ط��ات. وامل��ع��ل��ن��ة ف��ي م��ق��ر احل��ك��م احمل��ل��ي / 
بعد  نافذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر  ثلث.  كفر  بلدية  ومبنى  قلقيلية، 
مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن في صحيفتني محليتني ، 
وينشر القرار بالوقائع الفلسطينية وذلك استنادا للمادة )21( من قانون 

تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم 79 سنة 1966.

د. خالد فهد القواسمي
وزير احلكم احمللي

رئيس مجلس التنظيم االعلى 
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دولة فلسطني
وزارة احلكم احمللي

مجلس التنظيم االعلى

ش��خ��ص��ي��ة ال����ح����ك����وايت اب�����و ال���ع���ج���ب داخ�������ل ه���ذا 
الصندوق الكبري، الذي يحايك فيها االطفال 
بديال عن شريط الصور والرسومات املوجودة 
ب���ال���ص���ن���دوق. ل��ي��م��زج ب���ن ش��خ��ص��ي��ة ال��ح��ك��وايت 

وصاحب صندوق العجب. 
وبدأ عرضه بقصته الطويلة مع الصندوق 
ال������ذي ت����وارث����ه اب�����ا ع����ن ج�����د، ب������دءا م����ن م��الح��ق��ة 
االت��������������راك ل�����ج�����ده م������������رورا ب������االن������ت������داب ال����ري����ط����اين 
اىل ال���ن���ك���ب���ة وال���ن���ك���س���ة وص�������وال اىل م����ا ت��ع��ي��ش��ه 

فلسطن اليوم.
ويذكر ان صندوق العجب قام باملشاركة 
وت�����أيت  ع�������ام 1996،  ب������دورت������ه االوىل  ب����امل����ه����رج����ان 
ه��������ذه امل������ش������ارك������ة ب����ع����د إع������������ادة اح������ي������اء امل����ه����رج����ان 

هذا العام .

مسرح صندوق العجب يشارك بمهرجان "نوار نيسان" 

رام ال����ل����ه- اح���م���د س��ل��ي��م - اخ���ت���ت���م "م���س���رح 
صندوق العجب" مشاركته يف مهرجان "نوار 
نيسان" الذي نظمته بلدية رام الله يف البلدة 

القديمة األسبوع الفائت.
وقدم الفنان املسرحي عادل الرتتري العديد 
م�������ن ال�����ق�����ص�����ص ال������رتاث������ي������ة امل����م����ت����ع����ة م�����ث�����ل "ق����ص����ة 
اولها خيال واخرها خيال "و" قصة الحطاب 
وال���ب���اط���ي���ة" و"ق����ص����ة ال�����ح�����ذاء" و"ح����ك����اي����ات اب���و 

العجب"، التي استمع لها مئات من األطفال 
املشاركن يف املهرجان.

وك����������������ان ال����������رتت����������ري ق����������د ق�������������ام ب������ن������ص������ب ص�������ن�������دوق 
ك������ب������ري ال������ح������ج������م ب������ال������س������اح������ة ام��������������ام م������ق������ر م����س����رح 
ص������ن������دوق ال����ع����ج����ب يف ال�����ب�����ل�����دة ال�����ق�����دي�����م�����ة، ف��ي��ه 
ث��الث��ة ع��ي��ون ك��ب��رية وب��داخ��ل��ه ي��وج��د ال��ص��ن��دوق 
ال��ص��غ��ري امل���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه، وت������دور اح������داث ه��ذه 
ال�������ح�������ك�������اي�������ات ال������خ������ي������ال������ي������ة ال�����ع�����ج�����ي�����ب�����ة م���������ن خ������الل 

"رعاية االيتام والمحتاجين" في اريحا
تنظم مهرجان "يوم اليتيم السنوي"

ورشتا عمل في »القدس 
المفتوحة« - نابلس

ن������اب������ل������س - خ�����������اص - ن�����ظ�����م�����ت ج������ام������ع������ة ال������ق������دس 
املفتوحة بالتعاون مع مركز إعالم وحقوق اإلنسان 
والديمقراطية– شمس ورش��ة عمل ح��ول مفهوم 
امل��واط��ن��ة والديمقراطية استهدفت طلبة تخصص 

الرتبية اإلسالمية يف فرع نابلس.
ويف بداية اللقاء، رحب د. عمر رحال مدير مركز 
شمس بالحضور شاكًرا جامعة القدس املفتوحة 
ع������ى ت����ع����اون����ه����ا امل���س���ت���م���ر يف ع����ق����د س���ل���س���ل���ة ورش�������ات 
عمل، مشرًيا إىل أن الهدف من مثل هذه األنشطة 
ال������ح������واري������ة ه������و ت����ع����ري����ف ال����ط����ل����ب����ة ب����م����ف����اه����ي����م ح���ق���وق 

اإلنسان والديمقراطية ورفع الوعي بها.
ون�������ق�������ل أ. د. ي�������وس�������ف ذي�������������اب ع�������������واد م�������دي�������ر ف������رع 
نابلس تحيات أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة 
امل������ف������ت������وح������ة يف  ال���������ق���������دس  م����������ؤك����������ًدا دور  ال�����ط�����ل�����ب�����ة  إىل 
ت��أط��ري منحى امل��س��ؤول��ي��ة املجتمعية وال��ش��راك��ة بن 

مؤسسات الوطن.
وقدم أ. د. عواد شرًحا عن مفهوم املواطنة أو 
م���ا ي����دل ع��ل��ي��ه م���ن م��ص��ط��ل��ح��ات ع���ر ال���ت���اري���خ ب���إق���رار 
امل����س����اواة ل��ل��ب��ع��ض أو ل��ك��ث��ري م���ن امل���واط���ن���ن، وت��م��ث��ل 
ال����ت����ع����ب����ري ع�������ن إق��������������رار م������ب������دأ امل������واط������ن������ة يف ق������ب������ول ح���ق 
امل���ش���ارك���ة ال���ح���رة ل���أف���راد امل��ت��س��اوي��ن ح��ي��ث م���ر م��ب��دأ 
املواطنة عر التاريخ بمحطات تاريخية حتى وصل 

إىل داللته املعاصرة.
وأك����د أ. د. ع����واد أن امل��واط��ن��ة ت��ن��ت��ق��ل م���ن كونها 
م���ج���رد ت���واف���ق أو ت��رت��ي��ب س���ي���ايس ت��ع��ك��س��ه ن��ص��وص 
قانونية، لتصبح املساواة بن املواطنن يف الحقوق 
والواجبات قيمة اجتماعية وممارسة سلوكية يعر 
أداؤه���ا م��ن قبل املواطنن ع��ن نضج ثقايف وإدراك 
حقيقي لفضيلة معاملة جميع املواطنن عى قدم 
امل��س��اواة دون تمييز بينهم بسبب ال��دي��ن وامل��ذه��ب 

والعرق أو الجنس.
»املدرس الفعال ومهارات التدريس«

ك����م����ا ن����ظ����م ف�������رع ج����ام����ع����ة ال�����ق�����دس امل����ف����ت����وح����ة يف 
ن��اب��ل��س، بالتعاون م��ع أكاديمية النخبة للتدريب 

ورش�������ة ع���م���ل ب����ع����ن����وان "امل����������درس ال����ف����ع����ال وم�����ه�����ارات 
التدريس" بإشراف املدربة أشجان سمارة.

واس�����ت�����ه�����دف�����ت ال�������ورش�������ة ط����ل����ب����ة ك����ل����ي����ة ال�����رتب�����ي�����ة يف 
ال����ج����ام����ع����ة وخ����ري����ج����ي����ه����ا، أي أك��������ر م������ن 60 م����ش����ارًك����ا 

ومشاركة.
ويف ب���������داي���������ة ال��������ل��������ق��������اء، ن��������ف��������ذت امل����������درب����������ة أن����ش����ط����ة 
ل���ك���س���ر ال����ح����واج����ز ب�����ن امل�����ش�����ارك�����ن، وت����ط����رق����وا خ���الل 
ال���ورش���ة إىل ع���دة ن��ق��اط أه��م��ه��ا: م���ه���ارات ال��ت��دري��س 
وإسرتاتيجياته. وُقّسم املشاركون إىل مجموعات، 
كل حسب تخصصه، للقيام بإعداد تصميم درس 
وخ���ط���ة ت��ن��ف��ي��ذ ب��ح��ي��ث ي����راع����ى م����ن خ�����الل ال��ت��ص��م��ي��م 
وال���خ���ط���ة أه�����م م�����ه�����ارات وإس���رتات���ي���ج���ي���ات ال���ت���دري���س 
ب�������ه�������دف ت�����ح�����ق�����ي�����ق أف�������ض�������ل م������س������ت������وى ت����ع����ل����ي����م����ي ل������دى 

طالب املدارس.
وأوض���������������ح م��������س��������ؤول م�����ل�����ف م�����ت�����اب�����ع�����ة ال����خ����ري����ج����ن 
وامل���ن���س���ق ل���ل���ورش���ة أ. أم���ج���د ال���س���ائ���ح أن�����ه ت����م ع���رض 
تصاميم الدروس من قبل املجموعات عى جميع 
املشاركن ليتم التصويت واختيار أفضل تصميم. 
وق�����د ح��ص��ل��ت م���ج���م���وع���ة ت��خ��ص��ص أس���ال���ي���ب ال��ل��غ��ة 
اإلنجليزية عى أعى نسبة تصويت، وقد تم منح 
هذه املجموعة هدية عبارة عن دورة ICDL مجانية 

كنوع من تعزيز قدراتهم.

اري���ح���ا- وف���ا- نظمت جمعية رع��اي��ة االي���ت���ام وامل��ح��ت��اج��ن يف 
م���ح���اف���ظ���ة اري�����ح�����ا واالغ������������وار م����ه����رج����ان "ي��������وم ال���ي���ت���ي���م ال���س���ن���وي"  
لالطفال اليتامى واالرام��ل، يف احد متنزهات املدينة وبدعم 
من شركة رويال الصناعية التجارية، وحضور عضو اللجنة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��ن��ط��م��ة ال��ت��ح��ري��ر الفلسطينية د.ص���ائ���ب ع��ري��ق��ات، 
وماجد الفتياين محافظ اريحا واالغوار والشيخ عكرمة صري 

امام وخطيب املسجد االقىص.
واث����ن����ى د.ع����ري����ق����ات يف ك��ل��م��ت��ه ع����ى ه������ذه ال���خ���ط���وة وب���ع���ده���ا 
ال����ن����ف����ي واالج����ت����م����اع����ي الدخ����������ال ال����ف����رح����ة وال�������س�������رور ل���الط���ف���ال 
اليتامى، مؤكدا ان ديننا الحنيف ورسولنا االكرم حثنا عى 
ال���ع���ن���اي���ة ب�����االي�����ت�����ام، واش���������اد ع����ري����ق����ات ب���م���ا ت����ق����وم ب�����ه ال��ج��م��ع��ي��ة 
ع����ى م���س���ت���وى م���ح���اف���ظ���ة اري����ح����ا ودوره���������ا االج���ت���م���اع���ي واص��������رارا 
القائمن عليها عى تقديم االفضل وخاصة لاليتام والفقراء 

واملحتاجن.
واض����������������اف امل������ح������اف������ظ ال������ف������ت������ي������اين ان�������ن�������ا م������ط������ال������ب������ون يف امل����ج����ت����م����ع 
الفلسطيني وكما حثنا ديننا الحنيف وعادات وتقاليد املجتمع 
الفلسطيني بالتضامن والتكافل ومتانة النسيج االجتماعي 
يف املجتمع الفلسطيني مسيحين ومسلمن بان نواصل هذه 
ب��ن القطاع  التقاليد والسلوكيات الحميدة وتكامل االدوار 
ال��خ��اص وال��ع��ام يف تحمل امل��س��ؤول��ي��ة ت��ج��اه امل��واط��ن��ن ورف��ع��ة 

دولة فلسطن.
وث����م����ن ح�������رب ج�����ر رئ����ي����س ال���ج���م���ع���ي���ة ك�����ل ال����ج����ه����ود ال����خ����رية 
وح��ت��ى االص��دق��اء والجمعيات الخريية م��ن ال���دول الصديقة 
واللشقيقة والتي دعمت وتدعم العمل الخريي يف فلسطن 
وك��ذل��ك ال����دور ال����ذي ت��ق��وم ب��ه الجمعية ب��امل��ح��اف��ظ��ة، م��ش��ددا 
ان الجمعية ستواصل رسلتها نحو الخري وتعزيز التضامن 
وال��ت��ك��اف��ل، مثمنا م��ا قدمته الشركة ال��ت��ي ل��م تبخل الدخ��ال 
ال��ب��ه��ج��ة وال�����س�����رور ع����ى ص������دور االي����ت����ام وك����ذل����ك رع����اي����ة ودع����م 
ال����رئ����ي����س م����ح����م����ود ع�����ب�����اس ود.ع������ري������ق������ات الن����ش����ط����ة وف���ع���ال���ي���ات 

الجمعية.
وت������ح������دث ال������ح������اج ف����������ؤاد ال�������وغ�������ري، م������ؤك������دا ان ه��������ذا يف اط������ار 
امل���س���ؤول���ي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه م��ؤس��س��ت��ه ن��ح��و اب��ن��اء 
الشعب الفلسطيني وفق االمكانات املتوفرة وترجمة ملعاين 

التضامن والتكافل واملسؤولية االخالقية تجاه املجتمع.
وث��م��ن الشيخ ص��ري امل��ه��رج��ان وال��ق��ائ��م��ن عليه، مبينا ان 
ذل��ك انسجام م��ع ك��ل قيم الخري وتعاليم  ال��دي��ن االسالمي 

الحنيف واالديان السماوية وقيم املجتمع الفلسطيني.
وت����خ����ل����ل امل�����ه�����رج�����ان ان����ش����ط����ة وف�����ع�����ال�����ي�����ات ري�����اض�����ي�����ة وث���ق���اف���ي���ة 
وس����ب����اح����ة وت����ق����دي����م وج�����ب�����ات ل���ل���ح���ض���ور واس�����ره�����م يف م���ه���رج���ان 

تواصلت فعالياته طيلة اليوم.

حملة تطوعية لتنظيف مقبرة العيزريه 
 العيزرية - نظم املجلس املحيل واهايل البلدة وكشافة نادي شباب العيزرية صباح 
امس حملة تطوعية لتنظيف مقرة البلدة ، واثنى سفيان بصه رئيس املجلس عى 
ن��ش��اط املشرتكن وه���ذه النشاطات ال��ت��ي ت��زي��د م��ن ال��ت��واص��ل م��ا ب��ن املجلس واملجتمع 

املحيل .
 واوض��ح الشيخ مهند اب��وروم��ي رئيس املحكمة الشرعية ال��ذي ش��ارك بالحملة ان 

هذا العمل سنة نبوية يجب استمرارها .
وقال مامون املكحل ان هذا التطوع جاء تكريما ووفاء ملوتانا وحفاظا عى املكان . 

وقدمت عائلة عودة االفطار لجميع املشاركن  .


