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أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

االربعاء 2018/2/14

 3منح يابانية لدعم مدارس
ومزارعين وذوي إعاقة في الضفة
ّ
رام الله " -األيام" :وقع س���فير الشؤون الفلسطينية وممثل
اليابان لدى فلس���طين ،تاكيش���ي أوكوبو ،مع ممثل الجمعية
الفلس���طينية للرعاي���ة والتنمية في مخي���م األمعري ،جنوب
مدينة رام الله ،أمس ،منحة مش���روع إلنشاء مبنى جديد لذوي
االحتياج���ات الخاصة ف���ي المخيم ،وذلك ضم���ن برنامج منح
المساعدات للمشاريع األهلية واألمن اإلنساني (.)GGP
وستس���تخدم الجمعية الفلسطينية للرعاية والتنمية هذه
المنح���ة التي تم توقيعها بمق���ر ممثلية اليابان في رام الله،
إلنش���اء مبنى جديد له���ا ،مكون من ثالث غرف دراس���ية في
المخيم ،بهدف تحس���ين البيئ���ة التعليمية للطالب من ذوي
االحتياجات الخاصة ،إضافة إلى استيعاب العدد المتزايد من
الطالب.
وأوضح���ت ممثلي���ة اليابان في بي���ان لها ،أنه باس���تكمال
هذا المش���روع سيستفيد بشكل مباش���ر  45طالبًا من مدارس
المخيم ،و 10ش���بان م���ن ذوي االحتياجات الخاص���ة ،والذين
يتلق���ون تعليمه���م حاليًا ف���ي الجمعية ،إضاف���ة إلى ذلك،
س���يتمكن أكثر من  120طالبًا جديدًا م���ن مدارس المخيم من
الحصول عل���ى خدمات التعليم الخ���اص ،وخدمات أخرى ذات
صلة في هذه الجمعية.
وهن���أ أوكوبو الجمعي���ة ،وتمنى له���م التوفي���ق والنجاح
في المش���روع ،مؤكدًا التزام اليابان الثابت في دعم الش���عب
الفلسطيني ،من منظور األمن اإلنساني ،وكذلك أهمية تنفيذ
مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية الالزمة للمجتمعات
الفلسطينية.
وأش���ار البيان إلى أنه منذ ع���ام  1993قدمت حكومة اليابان
مس���اعدات إنمائية رس���مية بقيمة ما يقارب  1.8مليار دوالر
للفلسطينيين ،وقد صيغت مشاريع GGPبالتعاون مع السلطة
الفلسطينية من خالل وزارة المالية والتخطيط منذ عام .2010
كم���ا وقعت ممثلي���ة اليابان مع مجموع���ة الهيدرولوجيين

الفلسطينيين ،أمس ،اتفاقية منحة لبناء خمسة خزانات لجمع
مياه األمطار في سبع مدارس أساسية وثانوية في محافظتي
الخليل وبيت لحم ،بقيمة إجمالية  86000دوالر ،وذلك في مقر
الممثلية برام الله.
ويهدف المشروع ،حس���ب بيان للممثلية ،إلى التغلب على
أزمة نقص المي���اه ،وتوفير القدر الكافي م���ن إمدادات مياه
الصنب���ور ،ما ينعكس إيجابًا على تحس���ين البيئة التعليمية،
وسيستفيد حوالي  2646طالبًا ومعلمًا في المدارس السبعة.
وأكد أوكوبو التزام بالده الثابت بدعم الش���عب الفلسطيني
م���ن منظور األمن اإلنس���اني ،وكذلك أهمية تنفيذ مش���اريع
التنمي���ة االجتماعي���ة واالقتصادي���ة الالزم���ة للمجتمعات
الفلسطينية.
ووقع أوكوبو ،مع اتحاد المزارعين الفلسطينيين ،أمس ،عقد
منحة ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع األهلية واألمن
اإلنساني ،وبلغت القيمة االجمالية للتمويل  87500دوالر.
وأوضح���ت ممثلية اليابان أن اتحاد المزارعين سيس���تخدم
ه���ذه المنحة إلع���ادة بناء معم���ل إلنتاج الس���ماد العضوي،
واستبدال آالته القديمة التابعة لجمعية بيت كرمة التعاونية
في قرية بيت دقو شمال غربي القدس.
وهن���أ أوكوبو اتحاد المزارعين وتمنى لهم التوفيق والنجاح
في المش���روع ،مؤكدًا التزام اليابان بدعم الشعب الفلسطيني
من منظور األمن اإلنس���اني ،وأهمية تنفيذ مش���اريع التنمية
االجتماعية واالقتصادية الالزمة للمجتمعات الفلسطينية.
ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج السماد العضوي من 600
ألف لتر إلى حوالي مليونين وربع ،لتوفير سماد بثمن رخيص
وبشكل ثابت للمزارعين في بيت دقو والمناطق المحيطة بها،
وبمجرد االنتهاء من المش���روع ،ستقوم الجمعية ببيع اإلنتاج
الكلي إلى  360من أسر المزارعين مقابل  6شواكل /وحدة بدال
من  8-7شواكل /وحدة.

دولة فلسطين
وزارة االشغال العامة واالسكان
دائرة العطاءات المركزية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية
دعوة لتقديم ابداء اهتمام
خدمات استشارية  -اختيار شركات
رقم الدعوة PWA/MoFP/2018/011-CTD :
اسم الدعوة  :إبداء إهتمام لتقديم خدمات استشارية (تصميم وإعداد وثائق عطاء) لشبكات الصرف الصحي الداخلية والخطوط الناقلة ومحطات
الضخ لمشروع الصرف الصحي جنوب محافظة القدس وشرق محافظة بيت لحم
الجهة الداعية :دائرة العطاءات المركزية وهي الجهة المخولة حسب القانون بعمل التأهيل المسبق وطرح العطاءات وإحالتها
نوع المناقصة:المناقصات التنافسية المحلية مع التأهيل المسبق
صاحب العمل والجهة المستفيدة :سلطة المياه الفلسطينية
التمويل:موازنة الطوارئ لصالح سلطة المياه الفلسطينية
تدعو دائرة العطاءات المركزية المكاتب والشركات االستشارية المحلية المصنفة لدى نقابة المهندسين مكاتب وشركات هندسية استشارية تخصص
مياه ومجاري وتنطبق عليها المعايير والشروط المدرجة ادناه التقدم بعروضهم لعمل التأهيل المسبق لألعمال المطلوبة ،وسيتم عمل قائمة مختصرة
بما ال يزيد عن ستة من المكاتب والشركات االستشارية المؤهلة وذلك حسب قانون العطاءات الفلسطيني ونظام الشراء الفلسطيني العام (.)2014
 .1ان تكون شركة استشارية هندسية متخصصة في المياه ومياه الصرف الصحي وتم تصنيفها كتخصص مياه وصرف صحي
في نقابة المهندسين في السنوات الخمس االخيرة ( 2012فما فوق) وتعمل في المجال سواء على المستوى المحلي او الدولي .
 .2أن يكون للشركة سجل موثق بالخبرة السابقة في تنفيذ اعمال مشابهة في نفس المجال  ،ويشترط أن تكون قد أنجزت بنجاح
مشروع مشابه في نفس المجال على األقل في السنوات العشر الماضية (تصاميم شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ واعداد
وثائق العطاء)  ،ويشترط ان ال يقل مجموع اطوال الشبكات التي تم تصميمها ال تقل عن  30كم طولي تشمل الشبكات والخطوط
الناقلة وال تشمل الوصالت المنزلية) .
 .3توافر المهارات المناسبة بين الموظفين والقدرة على تشكيل فريق متكامل من الخبراء والمختصين من ذوي الخبرات والمهارات
المناسبة بما يضمن تنفيذ كافة االعمال المطلوبة بكفاءة وبالفترة الزمنية المحددة .
 .4في حال عدم توفر تصاميم لمحطات ضخ الصرف الصحي ،يمكن اعتبار تصاميم محطات ضخ المياه مشاريع مشابهة ،بينما لن
يتم اعتبار تصاميم شبكات المياه من المشاريع المشابهة ،ويمكن اعتبارها ميزات اضافية
 .5يجوز للمكاتب والشركات االستشارية االئتالف مع شركات اخرى مصنفة بنفس المجال المطلوب لتعزيز مؤهالتهم وزيادة فرص
النجاح وتعزيز ذلك بالوثائق الداعمة
 . .6يجوز للشركات والمكاتب االستعانة بخبراء ومختصين من خارج المكتب بما ال يزيد عن  50%من الخبراء االساسيين المطلوبين
لتنفيذ االعمال لضمان انسجام فريق العمل .
 .7يجب على الشركات المتقدمة االئتالف مع مكتب مساحة مرخص او مساح مرخص يتوفر لدية الخبرة المطلوبة بمشاريع مشابهة،
ويفضل مشروع صرف صحي واحد على االقل خالل السنوات الخمسة الماضية ،ويمكن للمكتب او المساح المشاركة في اكثر من عطاء.
 .8يحق لدائرة العطاءات المركزية الغاء إبداء اإلهتمام او تأجيله دون ابداء االسباب ودون ابالغ المكاتب والشركات المشاركة فيه .
للمعنيين بالمشاركة في إبداء اإلهتمام يرجى تدوين اسم ورقم دعوة إبداء اإلهتمام على المغلف الخارجي  :إبداء إهتمام لتقديم خدمات استشارية
(تصميم وإعداد وثائق عطاء) لشبكات الصرف الصحي الداخلية والخطوط الناقلة ومحطات الضخ لمشروع الصرف الصحي جنوب محافظة القدس
وشرق محافظة بيت لحم
رقم الدعوة PWA/MoFP/2018/011-CTD :
اخر موعد لتسليم العروض
هو يوم األربعاء الموافق  2018 \02\28حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا  ،علما بانه لن يتم النظر في اي عرض يتم تسليمه بعد هذا التاريخ والوقت
المحددين .
يجب تقديم عروض إبداء االهتمام بشكل مكتوب على العنوان ( )2ادناه (بشكل شخصي او بالبريد او بااليميل) ليس بعد الساعة  12:00ظهرا
بالتوقيت المحلي من يوم األربعاء الموافق  28شباط 2018

 .1العناوين المشار اليها اعاله هي كما يلي:
العنوان رقم  :1لمزيد من المعلومات
سلطة المياه الفلسطينية
شارع االرسال ،المصايف  ،رام الله
الضفة الغربية  ،فلسطين
عناية :المهندس عادل ياسين
مدير دائرة الصرف الصحي
االدارة العامة للتخطيط
هاتف +970 2 2987665
فاكس +970 2 2987333
نقال0597915850 :
ايميلadel_pwa@yahoo.com:
موقع الكترونيwww.pwa.ps :

العنوان رقم  :2لتسليم ابداء االهتمام
دائرة العطاءات المركزية -وزارة االشغال العامة واالسكان
عناية :المهندس سعيد ابو زيد
المدير العام
ام الشرايط -دوار االمين -مبنى وزارة االشغال ،الطابق الثاني ،شقة رقم 9
البيرة ،دولة فلسطين
هاتف+ 970 22950559 :
فاكس+970 22988582 :
نقـــــال+970 592979098 :
ايميل ctd@mpwh.pna.ps

وصف االعمال المطلوبة:
.1المنطقة المستهدفة:

مناطق جنوب محافظة القدس والتي تضم ابو ديس والعيزرية والزعيم والسواحرة الشرقية وعرب الجهالين ومنطقة شرق محافظة
بيت لحم (العبيدية ،دار صالح)....
.2المساحة:
سيقوم المكتب او الشركة المفذة بالقيام بكافة االعمال المساحية المطلوبة لتنفيذ االعمال باستخدام اجهزة المساحة المناسبة
وعمل المخططات المساحية الالزمة بما يصل الى  170كم طولي
.3التصاميم:
تنفيذ تصاميم انظمة الصرف الصحي الداخلية في ابو ديس  ,العيزريه والزعييم ويتوقع ان تزيد اطوال شبكات الصرف الصحي عن
 170كم باالضافة الى تصاميم الخطوط الناقلة لمحطة معالجة لمياه الصرف الصحي لم يتم تحديد موقعها بعد .سيشمل التصميم
ايضا بعض محطات الضخ لمياه الصرف الصحي في المناطق التي ال يمكن ربطها بالخطوط االنسيابية .سيكون نظام الصرف الصحي
المقترح هو النظام المنفصل حيث لن يشمل مياه االمطار
 .4تجهيز وثائق العطاء:
تجهيزوثائق العطاء لكافة االعمال المطلوبة من تحضير كراسة وشروط العطاء وجداول الكميات والرسومات والمخططات المطلوبة بمقياس
رسم مناسب والمواصفات الفنية لتنفيذ االعمال حسب المواصفات الفلسطينية المعتمدة.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 2018 /10
الخاصة -:توريد وتركيب بطاريات لزوم سيارات وآليات ومولدات الشركة « حسب الطلب »
تعلن ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و المواعيد
التالية-:

 سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األربعاء الموافق 2018/02/21وحتى ساعة فت�ح المظاري�ف الساع�ة  12بنفس الزمان والمكان أعاله .
 يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسيبغزة ش���ارع جمال عبد الناص���ر « الثالثيني « اعتبارًا من ي���وم الثالثاء الم�واف�ق
 2018/02/13علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء  50شيك�ل فقط ( غير مستردة ) .
 يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء . يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب . أجرة اإلعالن (لمدة يومين) على من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .تليفاكس  - 08 / 2888481صندوق بريد . 1265
بريد الكترونيPur.gedco@Gmail.com :
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

اجتماع في "التربية" يناقش
تطوير أسس التوظيف
رام الله " -األيام" :ترأس وكي���ل وزارة التربية والتعليم العالي بصري صالح،
أمس ،اجتماعًا بمقر الوزارة في رام الله؛ لمناقش���ة سبل تطوير أسس ومعايير
التوظيف ،بحيث تصبح أكثر مرونة وسالس���ة ،وتعط���ي فرصًا أكبر للخريجين
الجدد.
وحضر االجتماع الوكيل المساعد للشؤون اإلدارية والمالية واألبنية واللوازم
فواز مجاهد ،والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير عزام أبو بكر ،ورئيس
مركز المناهج ثروت زيد ،ومدير عام اإلش���راف والتأهيل التربوي شهناز الفار،
ومدير عام القياس والتقوي���م واالمتحانات محمد عواد ،ورئيس وحدة الرقابة
مراد عبيد ،ومدير شؤون الموظفين مهند أبو شمة.
وأك���د صالح أهمية هذا اللقاء الذي يترجم مس���اعي ال���وزارة وتركيزها على
تطوير نوعية التعليم وتحس���ين مخرجاته عب���ر اختيار المعلمين والموظفين
المؤهلين ،بما ينس���جم مع رؤية الوزارة التطويرية ،مشددًا على أهمية إنجاز
عملي���ة التوظيف ف���ي وقت مبكر ومراع���اة التخصصات المرتبط���ة بالمناهج
الفلسطينية.
وج���دد تأكيده على ح���رص قيادة ال���وزارة وكوادرها على تطوير األس���س
المعمول بها في عملية التوظيف ،والتأكيد على الش���فافية والعدالة وتكافؤ
الف���رص للجميع ،الفتًا إلى أهمية االس���تفادة من التجارب الس���ابقة في هذا
المجال وتوظيفها من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة.
وش���دد الحضور على ضرورة البدء في إجراءات فاعلة خالل األس���ابيع القليلة
المقبل���ة ،وضرورة التركيز عل���ى التغذية الراجعة والتجارب الس���ابقة ،بحيث
تكون ركيزة لوضع خطة إس���تراتيجية واضح���ة المعالم تخدم كل من يتقدم
المتحانات التوظيف.

ُ
بلدية الخليل تطلق
خطة جديدة إلزالة التعديات

الخلي���ل " -األيام" :أعلنت بلدية الخلي���ل ،من دار البلدية ،أمس ،انطالق خطة
جديدة إلزالة التعديات والعوائق على الطرق واألرصفة وإتالفها ،وذلك اعتبارًا
من بداية األس���بوع المقبل ،وذلك خالل اجتماع دعت له البلدية كافة الجهات
المعنية والش���ريكة في تنفيذ الحملة ،وبحضور ممثلين عن محافظة الخليل،
والنيابة العامة ،واألمن الوقائي ،والمخابرات ،واألمن الوطني ،والشرطة ،وشرطة
البل���دة القديمة ،والغرفة التجارية ،والمجلس المش���ترك للخدمات ،ورؤس���اء
الوحدات اإلدارية واألقسام المختلفة ذات االختصاص في البلدية.
وأشار نائب رئيس بلدية الخليل يوس���ف الجعبري إلى الشراكة التي تجمع
البلدية بالمؤسس���ة األمنية ومؤسسات المجتمع المحلي ،وقال :مدينة الخليل
العريقة واألكبر على مس���توى الوطن يجب أن تك���ون نموذجًا حقيقيًا ُيحتذى
به في تطبيق النظام والقانون ،مش���يرًا إلى أن الب���دء بتطبيق الخطة التي تم
إعدادها بالتعاون مع ش���ركاء البلدية س���يكون في الس���ادس عشر من الشهر
الجاري ،حيث تهدف إلى إعادة المظهر الحضاري والالئق للمدينة وس���كانها،
لينع���م المواطن���ون بحي���اة كريم���ة وآمنة ،وأك���د أن هذه الخطة مس���تدامة
وتستهدف كافة شوارع المدينة دون اس���تثناء ،وستركز على مركز المدينة
ومداخلها.
وأش���اد المجتمعون إلى الخطة الكاملة والشاملة ،وحرص بلدية الخليل على
تطبيق النظ���ام والقانون ،خدم���ة للمواطنين ولرفع مكان���ة المدينة وحماية
الم���وروث التاريخي لها ،مش���ددين على ض���رورة فرض عقوب���ات رادعة بحق
المخالفين ،وأن تطالهم دون تمييز أو استثناء.

جنين :ورشة حول تواصل أجهزة
األمن مع مؤسسات المجتمع المدني
جنين  -محمد بالص :نظم���ت جمعية "بصمة خير" الخيرية في جنين ،أمس،
ورشة عمل في مقر جهاز األمن الوقائي بالمدينة ،تحت عنوان "أهمية تواصل
المؤسسة األمنية مع مؤسسات المجتمع المدني" ،بحضور ممثلين عن األجهزة
األمني���ة ،وعدد من طلبة مركز التدريب المهني ،والبلدية ،ومؤسس���ات مدنية
ونقابية واتحادات شبابية.
وأدار الورشة مدير العالقات العامة في جهاز األمن الوقائي ،العقيد سلطان
زيود ،الذي أكد أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التعاون بين المؤسس���ة
األمنية والمجتمع المدني بكل مكوناته.
من جهته ،أش���ار مدي���ر األمن الوقائ���ي ،العقيد مهند أبو علي ،إلى نش���أة
الجهاز وكيفية عمله سابقًا في عهد الراحل الشهيد ياسر عرفات ،وحاضرا مع
المجتمع الفلسطيني ،والنهضة النوعية التي شهدها ،خالل السنوات األخيرة
في تعزيز منظومة األمن واألمان.
ونوه أبو علي إلى سلسلة فعاليات وبرامج التوعية التي ينفذها الجهاز حول
العديد م���ن اآلفات المجتمعية وأخطرها آفة المخ���درات وطرق الوقاية منها،
وتوعية المجتمع حول جرائم االبتزاز اإللكتروني ،وذلك من خالل قس���م النوع
االجتماعي والعالقات العامة في األمن الوقائي ،والتي تقدم لكافة الجمعيات
والمدارس وحتى رياض األطفال بأس���لوب ممتع لتوعيتهم منذ الصغر ،مؤكدًا
أن الحفاظ على سالمة المواطن وأمنه مهمة تعتبر من أسمى أهداف األجهزة
األمنية مجتمعة.
من جهتها ،قدمت الدكتورة روال جاد الله ،مداخلة علمية ش���ددت فيها على
أهمية التواصل بين المؤسس���ة األمنية والش���باب ،بهدف إيصال عدة أفكار
ومعان س���امية حول أهمية دور المؤسس���ة األمنية ف���ي تعزيز األمن واألمان،
مش���يدة بأسلوب الحوار المباش���ر مع األجهزة األمنية التي يقودها مناضلون
س���طروا النضال الوطني بدمائهم وس���نوات طويلة من االعتقال في س���جون
االحتالل.
أم���ا مديرة جمعية "بصمة خير" الخيرية ،ريما دلبح ،فقالت ،إن هذه اللقاءات
تهدف إلى تحقيق الش���راكة بين المؤسس���ة األمنية والش���ريحة الش���بابية
والنس���وية حول عدة قضاي���ا ،من أبرزه���ا توعية المجتمع الش���بابي بخطورة
المخدرات واالبتزاز اإللكتروني وغيرها من المظاهر السلبية التي انتشرت في
المجتمع.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 2018 /04
الخاصة -:توريد أثاث وتجهيزات مكتبية – حسب الطلب
تعلن ش���ركة توزيع الكهرباء محافظ���ات غزة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و
المواعيد التالية-:
 س���يكون آخر موعد لتس���ليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األحد الموافق /02/25 2018وحتى ساعة فتح المظاري�ف الساع�ة  12بنفس الزمان والمكان أعاله .
 يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسيبغزة ش���ارع جمال عبد الناص���ر « الثالثيني « اعتبارًا من ي���وم الثالثاء الم�واف�ق
 2018/02/13علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء  300شيك�ل فقط ( غير مستردة )
 يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب . أجرة اإلعالن (لمدة يومين) على من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .تليفاكس  - 08 / 2888481صندوق بريد . 1265
بريد الكترونيPur.gedco@Gmail.com :
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

وتتسلم حواسيب ومعدات للطلبة ذوي اإلعاقة

"التربية" تنظم ورشة تعريفية
بمسابقة "تكنوفيشن" الدولية
ّ
رام الله " -األيام" :نظم���ت وزارة التربية
والتعليم العالي ،من خ�ل�ال اإلدارة العامة
للتقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات،
ف���ي رام الله ،أمس ،ورش���ة تعريفية حول
مسابقة "تكنوفيش���ن" الدولية ،الموجهة
للفتي���ات م���ن س���ن  18-10عام���ًا ،وتعنى
بتعليمهن آليات تطوير تطبيقات لألجهزة
الذكية لحل مشكالت تواجه مجتمعاتهن،
حيث ش���ارك في الورش���ة رؤس���اء أقسام
وموظفو التقنيات ومشرفو التكنولوجيا في
كافة مديريات التربية.
وأش���ار مدير ع���ام التقني���ات التربوية
وتكنولوجي���ا المعلوم���ات جه���اد دريدي،
إلى أهمي���ة هذه المس���ابقة التي تهدف
إلى تعلي���م الفتيات ،إضاف���ة إلى مجاالت
التفكي���ر المنطق���ي ،وإدارة األعم���ال،
والري���ادة ،وكيفي���ة عرض األف���كار وإقناع
المتلقين ،وتعليمه���ن كيفية إعداد خطة
عمل وتس���ويق التطبيقات وإيجاد طريقة
للربح وع���رض الفكرة أمام لجنة التحكيم أو
المستثمرين المحتملين.
وتضمنت الورش���ة تدريب���ًا مكثفًا حول

المس���ابقة قدمت���ه تينا حزب���ون ،ورئيس
قسم المختبرات علي عباس ،وموظفة قسم
المختبرات هناء زكارنة.
من جه���ة أخرى ،أص���درت وزارة التربية،
من خ�ل�ال اإلدارة العامة للتعليم الجامعي،
ً
نش���رة إرش���ادية لطلبة الثانوي���ة العامة
"اإلنج���از" ح���ول الدراس���ة في مؤسس���ات
التعليم العالي الفلسطينية.
واشتملت النش���رة على نصائح إرشادية
لطلب���ة "اإلنجاز" حول االلتح���اق بالجامعات
والكليات واختيار التخصصات المناس���بة،
إضاف���ة الحتوائها على تعليمات ألس���س
القب���ول ف���ي الجامعات المحلي���ة ونظامي
تصدي���ق ومعادل���ة الش���هادات غي���ر
الفلسطينية ،وتعليمات التجسير الخاصة
بخريجي الكليات المتوسطة.
كم���ا احت���وت النش���رة عل���ى البرام���ج
والتخصص���ات المعتم���دة ف���ي الجامعات
والكلي���ات الفلس���طينية ،وزواي���ا خاص���ة
بالمنح الدراس���ية وصندوق إقراض الطلبة
وخدماته ،وقائمة بأسماء مكاتب الخدمات
الجامعية المعتمدة والت���ي تتولى مهمة

إحضار القبوالت للطلبة للدراسة في الخارج.
وبين���ت "التربي���ة" أن���ه س���يتم توزيع
النش���رة على مختل���ف مديري���ات التربية
لتعميمها عل���ى الطلبة ،وأنه يمكن االطالع
عليه���ا إلكتروني���ًا من خالل موق���ع الوزارة
اإللكتروني.
واس���تلمت "التربي���ة" من خ�ل�ال اإلدارة
العامة لإلرش���اد والتربي���ة الخاصة ،أمس،
أجهزة حاس���وب ومعدات خاص���ة بالطلبة
ذوي اإلعاقة في الضف���ة وقطاع غزة ،بدعم
من مؤسسة إنقاذ الطفل.
وأع���رب مدي���ر ع���ام اإلرش���اد والتربية
الخاص���ة محمد حواش عن س���عادته بهذا
التعاون االس���تراتيجي بين الوزارة و"إنقاذ
الطفل "بما يخدم شريحة واسعة من الطلبة
ذوي اإلعاقة.
وأش���اد مدي���ر العملي���ات في مؤسس���ة
إنق���اذ الطفل عثم���ان ابو حجل���ة ،بجهود
وزي���ر التربي���ة والتعلي���م العال���ي صبري
صيدم وطاقم الوزارة في رعاية المس���يرة
التعليمي���ة ،وإي�ل�اء ش���ريحة الطلبة ذوي
اإلعاقة أهمية خاصة.

رام الله :توقيع اتفاقية إلعداد خطة
تشريعية لقضايا النوع االجتماعي
رام الله " -األي���ام" :وقع وزير العدل علي أبو
دياك ،ووزيرة شؤون المرأة هيفاء األغا ،واألمين
العام لمجلس الوزراء صالح عليان ،في رام الله،
أم���س ،اتفاقية تعاون لتوحي���د كافة الجهود
الوطنية واألهلية والحكومية ومؤسسات قطاع
العدالة واألمن بمجال إعداد خطة تش���ريعية
لمعالجة قضايا النوع االجتماعي.
وتهدف االتفاقية إلعداد خطة تشريعية
واحدة تس���تجيب لقضايا النوع االجتماعي
والتش���ريعات التي تحم���ي وتحقق األمن
واألم���ان للنس���اء ،الى جانب ش���رائح النوع
االجتماعي ،وما ينبثق ع���ن ذلك من آليات
عم���ل قانونية وقضائية ،وتنفيذ أنش���طة
تنسجم مع رؤية االطراف ،وتحديد االحكام
والشروط العامة الطار التعاون بين االطراف
م���ن جمي���ع الجوان���ب لتحقي���ق االهداف
والسياس���ات والتدخ�ل�ات ال���واردة ف���ي
اس���تراتيجياتها وخططها ،كوثيقة الخطة
االس���تراتيجية الوطنية لمناهضة العنف
ض���د الم���رأة لألع���وام  ،2019-2011والخطة
االستراتيجية غير القطاعية لألعوام -2017
 ،2022واالطار االس���تراتيجي لق���رار 1325
وخطته التنفيذية ،ونظام التحويل الوطني
للنس���اء المعنفات ،ولجنة الحاالت الخطرة،
اضاف���ة الى ما يصدر عن االطراف من خطط
واس���تراتيجيات وصوال إليجاد تش���ريعات
مستجيبة لقضايا النوع االجتماعي.
وأب���رز ما تضمنت���ه االتفاقي���ة ،مراجعة
التش���ريعات ال���واردة ف���ي القطاع���ات
االربعة (قطاع الحك���م والقطاع االجتماعي

واالقتصادي والبني���ة التحتية) المنضوية
تحت عمل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة
العنف ضد المرأة ،واالولويات التش���ريعية
للخطة االستراتيجية للعدالة بين الجنسين
للقطاعات المختلف���ة ،وكذلك تعاون كافة
األطراف على مراجعة وتعديل التشريعات
الفلس���طينية بما ينس���جم مع االتفاقيات
والمعاه���دات الدولية الت���ي انضمت اليها
دولة فلسطين.
وتتضم���ن تع���اون كاف���ة األط���راف في
مجال تدري���ب ورفع قدرات وح���دات النوع
االجتماع���ي ح���ول المراجعة التش���ريعية
من منظ���ور النوع االجتماع���ي لتتمكن من

القي���ام بال���دور المنوط بها ،ورف���ع قدرات
العاملي���ن بالوحدات القانونية في الش���أن
المتعلق بالمراجعة والصياغة التش���ريعية
المس���تجيبة لقضاي���ا الن���وع االجتماعي،
إضافة إلى تطوي���ر دليل لمراجعة وصياغة
التشريعات من منطلق جندري يتم اضافته
كملحق لدليل الصياغة التش���ريعية ودليل
المش���اورات الوطني���ة المعتمدي���ن مؤخرا
من قبل مجلس ال���وزراء ،وغيرها العديد من
البنود التي تتطل���ع االمانة العامة لمجلس
الوزراء ووزارة ش���ؤون الم���رأة ووزارة العدل
من خاللها لتطوير نهج تشاركي فاعل فيما
بينها.

محافظ جنين يتسلم التقرير
السنوي إلنجازات الضابطة الجمركية
جني����ن " -األيام" :تس����لم محافظ جنين ،اللواء إبراهي����م رمضان ،أمس ،التقرير الس����نوي إلنجازات
الضابطة الجمركية ،للعام الماضي.
وق� ّ
���دم التقرير مدير الضابط����ة الجمركية في محافظة جنين ،المقدم عمار ياس����ين ،بحضور مدير
العالقات العامة في الضابطة ،رامي عرة ،وذلك خالل الزيارة التي قاما بها إلى مكتب المحافظ.
وقال ياسين ،تقع على عاتق جهاز الضابطة الجمركية مسؤولية حماية االقتصاد الوطني وخلق بيئة
آمنة له ،وذلك من خالل مكافحة التهريب ،والحد من ترويج البضائع الفاسدة ومنتجات المستوطنات،
إضافة إلى تعزيز سبل التعاون وتكامل األدوار مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.
من جهته ،أش����ار رمض����ان إلى أهمية ال����دور الوطني للضابط����ة الجمركية في منع إغراق الس����وق
الفلس����طينية بالبضائع المهربة والفاس����دة والسلع القادمة من المس����توطنات ،مشددًا على أن هذه
الجهود تهدف إلى الحفاظ على الس��ل�امة العامة للمواطني����ن ،وتعزيز االقتصاد الوطني ،الذي يعتبر
ركيزة أساسية من ركائز الدولة الفلسطينية المستقلة.
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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مزاد بيع مواد خردة رقم 2018/07

إعالن مناقصة رقم 2018 /09

الخاصة :بيع مواد خردة

الخاصة -:توريد وتركيب اطارات لزوم سيارات وآليات الشركة حسب الطلب

تعلن ش���ركة توزيع الكهرباء محافظات غزة عن طرح المزاد أعاله حسب البيانات و المواعيد
التالية-:

 سيكون آخر موعد لتس���ليم المزاد ابتداء من صباح يوم االثنين الموافق 2018/02/26وحتى ساعة فتح المظاريف الساعة  12من نفس الزمان والمكان أعاله .
 يمكن الحصول على مستندات المزاد من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزةشارع جمال عبد الناصر « الثالثيني « اعتبارًا من يوم الثالثاء الموافق 2018/02/13
علمًا بأن ثمن نسخة العطاء ( )200شيكل غير مستردة
 الزيارة الميدانية لمخازن الش���ركة للمعاينة ابتداء من الس���اعة (  ) 8.30صباحًا وحتىالساعة (  ) 01.30بعد الظهر وذلك يوم الثالثاء الموافق 2018/02/20
 المعاينة للمواد بعد شراء كراسة العطاء يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وقدره (  ) % 5من إجمالي قيمة المزاد « بشك بنكيأو كفالة بنكية أو نقدًا»
 ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن . أجرة اإلعالن (لمدة يومين) على من يرسو عليه العطاءتليفاكس  - 08 / 2888481صندوق بريد . 1265
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تعلن ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و المواعيد
التالية-:

 س���يكون آخ���ر موعد لتس���ليم العطاءات ابتداء م���ن صباح يوم الخمي���س الموافق 2018/02/22وحتى س���اعة فت�ح المظاري�ف الساع�ة  12بنفس الزمان والمكان
أعاله .
 يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسيبغزة ش���ارع جمال عبد الناص���ر « الثالثيني « اعتبارًا من ي���وم الثالثاء الم�واف�ق
 2018/02/13علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء  100شيك�ل فقط ( غير مستردة ) .
 يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء . يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب . أجرة اإلعالن (لمدة يومين) على من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .تليفاكس  - 08 / 2888481صندوق بريد . 1265
بريد الكترونيPur.gedco@Gmail.com :
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

