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اعالن طرح عطاء تقديم خدمة استشارية

لمشروع اإلشراف على تنفيذ أشغال الشوارع الرابطة في المدينة

رقم ب ر م 2018/60 
تعلن بلدي�ة رام الله - عن طرح مناقصة عامة طلب تقديم خدمة استش���ارية لمشروع 
االش���راف عل���ى تنفيذ أش���غال الش���وارع الرابطة ف���ي المدينة مناقص���ة رقم ب ر م 
2018/60، وذلك لالش���راف على التنفيذ حسب متطلبات المشروع، فعلى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية :-
مجال  1- في  استشاري  بدرجة  ومصنفا  المهندسين  نقابة  لدى  مسجال  يكون  أن 

هندسة الطرق.

أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة. 2-

تقديم نسخة عن شهادة التصنيف سارية المفعول حين التقدم لشراء العطاء. 3-

تقديم براءة ذمة خاصة بالعطاء من بلدية رام الله، وترفق بمغلف منفصل حين  4-

تسليم مغلف العطاء.

أن تتوفر لديه خبرات سابقة وموثقة في هذا المجال. 5-

وذلك  6- جديد«،  شيكل   10,000« بقيمة  مقطوع  كمبلغ  عطاء  دخول  كفالة  تقديم 

بكفالة بنكية فقط سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يومًا من تاريخ اإلقفال.

سيتم تقييم العروض على أساس الجودة والتكلفة، واإلجراءات الواردة في الطلب  7-

.»FTP« هي عرض فني كامل

تكون األسعار المقدمة بالشيكل الجديد وشاملة لجميع الضرائب. 8-

يتم الحصول على وثائق العطاء من مركز خدمات الجمهور – مبنى بلدية رام الله  9-

مقابل مبلغ غير مسترد وقدره “100 دوالر أمريكي”، كما ويمكن االطالع على وثيقة 

www.ramallah. العطاء قبل شراءها من خالل الموقع االلكتروني لبلدية رام الله

ps “تحت عنوان قسم العطاءات والمشتريات”.

الموافق  10- الثالثاء  12:00 ظهرًا من يوم  الساعة  العطاء هو  اخر موعد لشراء وثيقة 

.30/10/2018

الموافق  11- األربعاء  يوم  من  12:00 صباحًا  الساعة  هو  العطاءات  لتسليم  موعد  اخر 

31/10/2018، وذلك لقسم العطاءات - مبنى بلدية رام الله، مع العلم أنه لن يقبل 

أي عطاءات بعد هذا الموعد، وفتح العطاءات للعرض الفني في جلسة علنية بنفس 

اليوم الساعة 12:00 ظهرًا وذلك في قاعة اجتماعات بلدية رام الله.

تحتسب رسوم اإلعالن في الصحف وحتى االحالة على من يرسو عليه العطاء. 12-

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية خالل ساعات الدوام الرسمي.  13-

م. موسـى حـديد   

رئيس بلدية رام الله

 اعالن طرح عطاء توريد وتركيب أجهزة تكييف

 مدارس رام الله الحكومية رقم ب ر م 2018/65 
تعلن بلدي�ة رام الل���ه –  لجنة ضريبة المعارف عن طرح مناقصة عامة توريد وتركيب 
أجهزة تكييف مدارس رام الله الحكومية رقم ب ر م 2018/65، وذلك وفقًا للمخططات 
والمواصفات وجداول الكميات والش���روط المرفقة العامة والخاصة بالمش���روع، فعلى 

الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية :- 
 أن يكون شركة مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة. 1-

أن يكون المتقدم شركة متخصصة في مجال أعمال التكييف. 2-

تقديم نسخة عن رخصة المهن سارية المفعول حين التقدم لشراء العطاء. 3-

يطلب الحصول على براءة ذمة خاصة بالتقدم للمناقصة صادرة عن بلدية رام الله،  4-

وترفق بمغلف منفصل حين تسليم مغلف العطاء.

بكفالة  5- 12000شيكل”، وذلك   “ بقيمة  تقديم كفالة دخول عطاء كمبلغ مقطوع 

بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يومًا من تاريخ اإلقفال.

إبداء  6- وبدون  العطاء،  تجزئة  ويمكنها  األسعار،  بأقل  ملزمة  غير  العطاء  فتح  لجنة 

األسباب.

تكون األسعار المقدمة بالشيكل الجديد وشاملة لجميع الضرائب، وعلى الشركة  7-

دفع جميع انواع الضرائب.

الله  8- رام  بلدية  مبنى   – الجهمور  مركز خدمات  من  العطاء  وثائق  على  الحصول  يتم 

مقابل مبلغ غير مسترد وقدره “100 دوالر أمريكي”، كما ويمكن االطالع على وثيقة 

 www.ramallah.ps العطاء قبل شراءها من خالل الموقع االلكتروني لبلدية رام الله

“تحت عنوان قسم العطاءات والمشتريات”.

يكون االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع الساعة 12:00 صباحا من يوم السبت الموافق  9-

20/10/2018، بحيث   يكون التجمع للمتقدمين في قاعة اجتماعات بلدية رام الله.

الموافق  10- الثالثاء  12:00 ظهرًا من يوم  الساعة  العطاء هو  اخر موعد لشراء وثيقة 

 .30/10/2018

اخر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة 12:00 ظهرًا من يوم األربعاء الموافق10/31  11-

/2018، وذلك لقسم العطاءات والمشتريات – مبنى بلدية رام الله، مع العلم أنه لن 

يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد، وتكون فتح العروض الساعة 12:00 ظهرًا بنفس 

اليوم في قاعة اجتماعات بلدية رام الله وفي جلسة علنية.

تحتسب رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 12-

التاكد من استالم كافة وثائق العطاء وجميع المالحق الخاصة به ان وجدت. 13-

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية خالل ساعات الدوام الرسمي.  14-

م. موســـى حــديــد 

رئيس بلدية رام الله

Call for Applications for Investment Support 
The Multi-donor Agribusiness Programme (MAP) 

- Funded by Denmark, the Netherlands, EU, Switzerland and Spain - 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in cooperation with the Ministry of Agriculture (MoA), is now accepting 
applications from cooperatives, groups of farmers or women registered as associations1, profit and non-profit companies, individual busi-
nesses and farmers in support of investments falling within one or more of the following priority areas:  

I. Enhancing the adoption of market-oriented crop diversification, good agricultural practices and climate-smart agriculture responding to 
market demand. 

II. Promoting local production of essential agricultural inputs.  

III. Strengthening the capacities of cooperatives and producer organizations in the provision of on-farm services, such as collective input 
purchase and marketing of produce, mechanization services, knowledge &technology transfer, access to finance and contract farming. 

IV. Developing post-harvest capacities and services, including more efficient handling, packing, storage, logistics and transformation for 
value addition, e.g. post-harvest and food processing equipment, cold storage and transport facilities. 

For detailed eligibility criteria for applicants and to retrieve the application form and the Guidelines for Preparation and Submission of Ap-
plications, please visit  https://www.ungm.org/Public/Notice/78249 or contact FAO at:  Procurement-Unit-WBGS@fao.org. 

Support to investments can amount up to USD 50 000 for farmers, individual businesses and profit companies; and a maximum of 
USD 100 000 for cooperatives, groups of farmers or women registered as associations and non-profit companies. 

MAP gives special priority for gender and youth empowerment. Women-led agribusiness and youth are particularly encouraged to apply.  

All eligible applicants are invited to submit their applications before 1.00 PM on Thursday 10 January 2019. 

For specific guidance and requests for information, please contact FAO at MAP-info@fao.org, MoA at your nearest Governorate Agricultural 
Department or UAWC at the following contact details: 

UAWC West Bank:              UAWC Gaza Strip: 
Tel: 02 - 222 7447                                                       Tel: 08 – 287 9959 

 
                                           N.B.:FAO does not charge a fee at any stage (application, application form, technical support and advice) 

 

 

 دعوة لتقديم طلبات للحصول على منح لدعم اإلستثمار الزراعي 
  (MAP) برنامج تطوير األعمال الزراعيّة التجاريّة متعّدد المانحين

 بتمويل من الّدنمارك وهولندا واالتّحاد األوروبّي وسويسرا وإسبانيا 

ن و/ أو ، الجمعيات التعاونية(، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، اإلعالن عن البدء بقبول الطلبات من FAOيرس منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) ومجموعات المزارعي 
ية ن كجمعيات خي  كات الربحية وغي  الربحية، 1النساء المسجلي  ن األفراد ، وأصحاب األعمال التجارية الفردية، والرسر لإلستفادة من منح برنامج تطوير االعمال  والمزارعي 
ن ) ي تقع ضمن MAPالزراعية التجارية متعدد المانحي   من المجاالت التالية: واحدة أو أكير ( لدعم اإلستثمارات الت 

 
ات المناخية .1 ي إحتياجات األسواق وتطبق ممارسات زراعية جيدة وتستجيب لتحديات التغي  ي وتطبيق أنظمة إنتاج زراعي متنوعة وتلت   ؛تعزيز تبتن

ورية؛ .2  تعزيز اإلنتاج المحلي للمدخالت الزراعية الضن

اء الجماعي  .3 ن ويشمل ذلك عل سبيل المثال ال الحض الرسر ن األخرى لتقديم خدمات للمزارعي  مدخالت اإلنتاج،  لتعزيز قدرات الجمعيات الزراعية ومنظمات المنتجي 
 وخدمات الميكنة الزراعية، ونقل المعرفة والتقنيات الزراعية، والحصول عل خدمات التمويل والزراعات التعاقدية؛وتسويق المنتجات، 

النقل، وتحويل  ماتتطوير خدمات ومرافق ما بعد الحصاد للمنتجات الزراعية كمعامالت ما بعد الحصاد المتنوعة )فرز وغسيل وتجفيف(، والتعبئة والتغليف، وخد .4
الزراعية ات المنتجات الزراعية إلضافة قيمة تسويقية. يشمل ذلك عل سبيل المثال الحصول عل معدات وماكنات لمعامالت ما بعد الحصاد وتصنيع المنتج

د.    والتخزين والنقل المي 

وط األهلية للتقدم(قبل اعداد الطلبات وط الخاصة للتقدم )شر :  ، يرج  اإلطالع عل الرسر ي التالي
ونن  من خالل زيارة الرابط اإللكي 

 https://www.ungm.org/Public/Notice/78249  عالعلع عاعات ، والذذ  يذحذتذو  ايىلذا عذل الذمذعذلذومذات الذتذفذصذيذلذيذة ذات علعي  الع ت ّل العطت العالعةقعوع  ععو جعاعط
لباتع   و بإعداد  تقديم الطت : الخاصت ي

ونن يد اإللكي   .  WBGS@fao.org-Unit-Procurementكما يمكن التواصل مع الفاو من خالل الي 
 

ة إل MAPيصل سقف دعم االستثمارات ]المساهمة من برنامج ) بحير ة والرر كات الفردير ن األفراد، والرسرر ر كحد أقىص، بينما يصل  50  000([ الموجهة إل المزارعي  دوالر أمريكي
كات غي   ية، والرسرر ن كجمعيات خي  ن و/ أو النساء المسجلي  ة، ومجموعات المزارعي  راعير ات الزر هة إل الجمعير ر   100  000بحية إل الرر سقف دعم االستثمارات الموجر دوالر أمريكي

 كحد أقىص. 
 

ة MAPيعطي برنامج ) ة خاصر ن المرأة وفئة الشباب، ( أولوير نامج. لتمكي  لبات لإلستفادة من هذا الي  نامج النساء والشابات والشباب عل تقديم طر ع الي   وعليه يشجر
 

ن والذين تنطبق عليهم المعايي  أعاله إرسال طلباتهم قبل  ن المؤهلي  اغبي     ][10/01/2019الساعو الطاحدة من بالد ظهر يطم الخايس الاطافق عل جميع الرر
 

واصل مع مكتب منظمة األغذية والزر  ة معلومات أو استفسارات أخرى، يرج  التر لبات، أو لطلب أير حدة )راللحصول عل إرشادات حول اليات تعبئة الطر ( FAOعة لألمم المتر
ي 
ونن يد اإللكي  ن بها، أو التواصل مع اتحاد لجان العمل الزاعي    info@fao.org-MAP  من خالل الي  راعة من خالل مديريات الزراعة التابعة للمحافظات العاملي  أو مع وزارة الزر

 من خالل: 
 

ي الىلفة الغربية: 
ي قطاع غزة  مكتب اتحاد لجان العمل الزراعي فن

 :مكتب اتحاد لجان العمل الزراعي فن
 9959 287 – 08هاتف رقم:      7447 222 - 02هاتف رقم:  

 
 

ئة تعبعملية التقديم او اي خدمات اخرى ذات عالقة )الحصول على نماذج الطلبات، أو تقديم الطلبات، أو الحصول على الدعم الفني والمساعدة في مالحظة: ال تتقاضن الفاو أية رسوم عن 
 1This refers to groups of farmers or women officially registered as associations at the Ministry of Interior to conduct agribusiness الطلبات(.

 مجموعات من المزارعين أو النساء المسجلين كجمعيات لتنفيذ األعمال الزراعية التجارية  لدى وزارة الداخلية.   1

With the technical cooperation of the Union of Agricultural Work Committees (UAWC)  

طرح عطاء
   HDPE اسم العطاء :  طرح عطاء توريد انابيب وقطع

 رقم العطاء :4 / 2018

1 .   HDPEتدعو بلدية بيتونيا الشركات المتخصصة للتقدم لعطاء توريد انابيب وقطع

الشركات المعنية يمكنها الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية بيتونيا، . 2

ويمكنهم   ،belalhraish89@gmail.com ايميل  أو   290053402- فاكس: 

ابتداًء  أدناه وذلك  العنوان  والحصول عليها حسب  العطاء  وثائق  االطالع على 

تاريخ  من  ابتداًء  ظهرا  الواحدة  الساعة  وحتى  صباحًا  الثامنة  الساعة  من 

08/10/2018 وحتى تاريخ 6/11/2018 . ثمن نسخة وثائق العطاء 300 شيكل 

جديد غير مستردة . 

آخر موعد لقبول اإلستفسارات حول وثائق العطاء هو يوم االثنين 2018/11/05 . 3

الساعة الواحدة ظهرًا  .

أدناه . 4 العنوان  بوضوح حسب  معنون  و  مغلق  واحد  مغلف  في  العروض  تقدم 

بحيث يتضمن المغلف وثائق العطاء و كافة األوراق المطلوبة إضافة الى كفالة 

دخول العطاء و التي يجب أن ال تقل عن 1000 يورو )الف يورو( وصالحة لمدة 90 

يوما من تاريخ فتح العطاء. و ذلك بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية . 

وثائق المناقصة يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2018/11/06  . 5

الساعة الحادية  عشرة صباحا من يوم الثالثاء. العروض االلكترونية غير مقبولة، 

العروض  فتح  وسيتم  رفضها،  سيتم  التسليم  موعد  عن  المتأخرة  العروض 

بحضور شركات التوريد أو ممثليهم الذين يرغبون بذلك على العنوان:  مبنى 

بلدية بيتونيا –  الطابق الثاني – قاعة البلدية ، الساعة الحادية عشرة صباحا، 

بتاريخ 2018/11/06

سيكون االجتماع التمهيدي يوم الثالثاء الموافق 23/10/2018 الساعة الحادية . 6

عشرة صباحا في قاعة البلدية.

المشروع غيرمعفى من ضريبة القيمة المضافة وعلى الشركات تقديم أسعارهم . 7

شاملة ضريبة القيمة المضافة 

العنوان المش���ار الي���ه أعاله هو: فلس���طين، الضف���ه الغربيه، بيتونيا، ش���ارع . 8

المغتربين، بلدية بيتونيا ،قسم المشتريات والعطاءات .                                                                                     

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

البلدية غير ملزمة بأقل األسعار.. 10
أ.  ربحي دولة  
رئيس بلدية بيتونيا

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية بيتونيا 

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التي���ار الكهربائي من الثامنة صباحًا 

وحت���ى الرابعة عصرًا ف���ي األيام والتواري���خ التالية عن كل من المناط���ق التالية من 

محافظة رام الله والبيرة:
1. السبت 2018/10/6:

جزء من قرية كوبر منطقة المقبرة المركز الصحي والمجاورين، قرية جيبيا.
2. األحد 2018/10/7:

إسكانات ريف في أبو قش، مضخة مجاري الريحان والمجاورين، جامعة 
بيرزيت، المزرعة الغربية، أبو شخيدم، جزء من كوبر.

تعتذر الش���ركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحويالت والصيانة 

على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات

اعالن للعموم

ُيعلن الس���يد مراقب الش���ركات بغزة أن السيد / شادي ماهر 

مش���تهى ووكيله المحامي / زهير الح���داد تقدم إلينا بطلب 

لتسجيل ش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة باس���م )مشتهى 

هابينيس للتجارة العامة(. لذا من لديه اعتراض على تسمية 

هذا االس���م يتقدم إلى اإلدارة العامة لتس���جيل الش���ركات 

باعتراض مس���بب خالل أسبوع من بداية نشر هذا اإلعالن في 

مكتب مراقب الشركات بغزة النصر أبراج المقوسي.

تحريرًا في 2018/10/4
يعقوب الغندور

مراقب الشركات

مطلوب  لمطعم  في  العيزرية 

طباخ لديه الخبرة وعمال

المراجعة مع جوال

0597457734

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الش���ركات ان ش���ركة مكتب تكسي الصبره للسفريات 

الداخلية والخارجية م.خ.م والمس���جلة تح���ت رقم 562439000 قد تقدمت 

لدينا بطلب لتغيير الصفة القانونية من مس���اهمه خصوصيه الى ش���ركه 

عاديه عامه ليصبح اس���مها شركة الصبره للس���فريات الداخلية والخارجية 

العادية العامة.

وعلي���ه من لديه أي اعتراض او تحفظ التوجه الى مكتب مراقب الش���ركات 

خالل المدة القانونية

مكتب مراقب الشركات

ضمن فعاليات "قلنديا الدولي"

ل 
ْ
المتحف الفلسطيني يطلق كتاب "غز

العروق عين جديدة على التطريز الفلسطيني"
رام الل����ه - "األي����ام": أطلق المتحف 
فعالي����ات  وضم����ن  الفلس����طيني، 
ل 

ْ
"قلندي����ا الدولي"، أم����س، كتاب "غز

الع����روق: عين جديدة عل����ى التطريز 
الفلسطيني".

وأوض����ح القائمون عل����ى الكتاب أنه 
يأت����ي تتويجًا للجه����د البحثي الذي 
راف����ق المعرض واس����تمر لم����دة أربع 
س����نوات، ليش����مل، إضافة إلى المادة 
البحثية، مس����اهمات كتابية ومحتوى 
بصري����ًا غني����ًا م����ن الص����ور الفني����ة 

واألرشيفية. 
وأش����اروا إلى أن الكت����اب من إعداد 
قّيم����ة المع����رض ريتش����ل ديدم����ان 
وتحرير ش����روق ح����رب، ويحتوي على 
م����ن:  م����ن كل  مس����اهمات كتابي����ة 
كريس����تين خ����وري، د. تينا ش����يرول، 
كريستين ش����ايد، تانيا تماري ناصر، 
بقلم  كي����ارا دي سيس����اري، ومقدمة 

رئيسة مجلس اإلدارة زينة جردانه. 
 
ً
ولفت����وا إل����ى أنه يكش����ف أس����ئلة
جدي����دة ح����ول أح����د عناص����ر تاريخ 
الذي  التطري����ز،  الم����ادي،  فلس����طين 
ا للوطنية 

ً
يش����يع اعتباره حرفة ورم����ز

السياس����ات  ويتناول  الفلس����طينية، 
الكامن����ة وراء العم����ل ال����ذي يجع����ل 
م����ن التطريز ف����ي يومنا هذا س����لعة 
اس����تهالكّية. ويناق����ش دور حركات 
التحري����ر الوطن����ي الفلس����طيني في 
تكريس التطري����ز كرمز وطني، وذلك 
م����ن خ����الل النظر ف����ي تاري����خ الفن 
هدفت  التي  والمبادرات  الفلسطيني 
إلى حفظ التراث الفلسطيني، ويتخلل 

 لقضايا تتعل����ق بالنوع 
ٌ

ذلك كش����ف
االجتماع����ي، والطبق����ات االجتماعية، 
وعالقتها مع إنت����اج التطريز الكثيف 

والمتسارع في الحاضر. 
وبين����وا أن الكت����اب يح����وي ص����وًرا 
وقطعًا  فلس����طينية  ألث����واب  حديثة 
تاريخي����ة كم����ا ه����ي معروض����ة في 
قط����ت 

ُ
الت الفلس����طيني،  المتح����ف 

عرض في هذا الكتالوج.
ُ
خصيًصا لت

ونوه����وا بتصوي����ر ه����ذه األث����واب 
والقط����ع بطريقة تبي����ن عالقتها مع 

األقمشة التي ُصنعت منها.
االنتش����ار  لتمثيل  محاول����ٍة  وف����ي 
الواسع والكثيف للتطريز الفلسطيني 
مادًيا، وإنت����اج قراءة جديدة متداخلة 

وجمالية لهذه القطع. 
م����ن جانبه����ا قالت رئيس����ة مجلس 
إدارة المتحف زين����ة جردانة: "نعتبر 
الكت����اب مرجًع����ا بحثًي����ا مهًما،  هذا 
س����يغني الحديث ع����ن التطريز. فقد 
حرصنا خالل العمل على إثارة الكثير 
من النقاشات الموضوعية والمسؤولة، 
ا".

ً
ًما وموثوق

ّ
لنقدم للقارئ مرجًعا محك

من ناحيته����ا قالت قّيم����ة المعرض، 
ريتش����ل ديدم����ان: "حي����ن عملن����ا على 
مدفوعي����ن  كن����ا  والكت����اب  المع����رض 
بقناع����ة أننا ننقل الح����وار حول التراث 
بالتطري����ز  المتمث����ل  الفلس����طيني 
والقماش نحو أبعاٍد جديدة، تس����تعيد 
الحق في امتالك الس����رديات المفقودة 
بالتاري����خ  يتعل����ق  فيم����ا  والضائع����ة 
واألهم  واألنثروبولوجيا،  الفوتوغراف����ي 
م����ن ذلك كل����ه كي����ف تواص����ل المرأة 

غالف الكتاب

الفلس����طينية العادية ممارسة التطريز 
وما موقع عملها في هذه الحرفة بالنسبة 

للحركات النسوية الفلسطينية."
ظم 

ُ
وخالل حف����ل إطالق الكت����اب، ن

 حول عالقة التطريز بالتضامن، 
ٌ

نقاش
م����ع ريتش����ل ديدم����ان وكي����ارا دي 

سيساري، و د. عادلة العايدي-هنية.
وأش����ار المتحدثون إلى أنه غالبًا ما 
ُيمّجد االحتفاء بالتراث الفلس����طيني 

باعتباره فعل تضامن.
أش����كال  ح����ول  أس����ئلة  وطرح����وا 
وتنتجها  التي تستهدفها  التضامن 
الممارسات المتعلقة بالتراث، وكيف 
تتقاطع هذه األشكال والممارسات مع 
إش����كاليات مواضيع النوع االجتماعي 
)الجن����در( والعم����ل والطبق����ة الت����ي 

يتناولها المعرض. 
جدير بالذكر أن الكتاب يتوفر للبيع 
في دكان هدايا المتحف الفلسطيني، 
ل العروق" 

ْ
كما يس����تمر مع����رض "غ����ز
حتى 31 كانون الثاني 2019.

يذك����ر أن المتح����ف الفلس����طيني 
مؤسس����ة ثقافية مس����تقلة، مكرسة 
لتعزي����ز ثقافة فلس����طينية منفتحة 
المحلي  المس����تويين  عل����ى  وحيوية 
ف����ي  ويس����اهم  يق����دم  والدول����ي، 
إنت����اج رواي����ات عن تاريخ فلس����طين 
وثقافته����ا ومجتمعه����ا، ويوفر بيئة 
حاضنة للمش����اريع اإلبداعية والبرامج 
المبتك����رة،  واألبح����اث  التعليمي����ة 
وه����و أحد أه����م المش����اريع الثقافية 
المعاص����رة في فلس����طين، وأحد أهم 
وهي  التع����اون،  مؤسس����ة  مش����اريع 
مؤسسة أهلية غير ربحية، تعمل في 
المس����اعدات  وتقديم  التنمية  مجال 
اإلنسانية للفلسطينيين في فلسطين 
ولبن����ان. وتحتفي هذه الس����نة ب� 35 
عاًما م����ن العطاء المتواص����ل والعمل 

اإلنساني والتنموي.

بيت لحم: افتتاح المهرجان المركزي إلحياء التراث الفلسطيني
بي���ت لحم - "وفا": افتتح وزير الثقافة إيهاب بسيس���و، 
المهرجان المركزي إلحياء التراث الفلسطيني مساء أمس، 
في منطقة "مراح الخي���ل" بقرية الولجة، غرب مدينة بيت 

لحم، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد.
وق���ال بسيس���و إن من المه���م إقامة الفعالي���ات التراثية 
والثقافية على مختلف األراضي الفلس���طينية، للتأكيد على 
أهمية التراث الفلس���طيني والهوي���ة الوطنية في مواجهة 
التحديات كافة، وتحديدا فيما يتعلق بالولجة واالستهداف 

الذي تتعرض له على المستوى السياسي واالستيطاني.
وأك���د "جئنا الي���وم للقول إن ممارس���ات االحتالل مآلها 

الفشل في ظل اإلرادة الفلسطينية والعمل الثقافي".
وأض���اف إن المهرج���ان يأتي بالتزامن م���ع يوم التراث 
الفلس���طيني، "لهذا يجب القول إن التراث الفلس���طيني 

يعتمد بش���كل أساس���ي على االنتباه للذاكرة والماضي، 
انطالق���ا من الوعي بأهمي���ة هذه العوام���ل نحو الوصول 

للدولة المستقلة وعاصمتها القدس".
م���ن جانبه، أكد محافظ بيت لح���م كامل حميد، أن إقامة 
هذا اليوم التراثي في قري���ة الولجة المهددة والصامدة 
في وجه ج���دار الفصل العنصري، والمطلة على مش���ارف 
"األقصى" و"القيامة"، هي رس���الة القيادة الفلس���طينية، 
ورسالة الشهداء، ورسالة المؤسسات "بأننا متجذرون في 

هذه األرض، وسنبقى لنحافظ عليها".
وتابع أن الثقافة هي إحدى أدوات المقاومة للتخلص من 
االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، خاصة أن 
يوم الثقافة العربي 2020 قد اقترب، والذي سيكون حدثا 

عربيا ودوليا مهما.

انطالق أعمال مؤتمر "مواطن" السنوي في جامعة بيرزيت
رام الل���ه - "وفا": انطلق���ت في جامعة بيرزي���ت، أمس، أعمال 
المؤتمر الس���نوي لمعهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
في دورته الرابعة والعش���رين، تحت عنوان "س���بعة عقود على 
اإلعالن العالمي لحقوق االنسان: ماضي ومستقبل حقوق اإلنسان 

وفلسطين".
ويرك���ز المؤتم���ر على م���ا وصلت إلي���ه حقوق اإلنس���ان بعد 
س���بعة عقود على اإلعالن العالمي وتداعيات���ه وآثاره وإنجازاته 
وإخفاقاته، بمش���اركة أساتذة وباحثين وخبراء ونشطاء محليين 

ودوليين. 
وأكد رئيس جامعة بيرزيت عب���د اللطيف أبو حجلة، في كلمة 
االفتتاح، أهمية المؤتمر، مشيرًا إلى أنه يجّسد القناعة بضرورة 
طرح القضايا الفكرية والهم���وم المجتمعية والوطنية للنقاش 
 
َ
 والفكَر مرتبط���ان، وبأن الجامعة

َ
 ب���أن العمل

ٌ
العام، وهي قناعة

والمجتمَع شريكان.
ل المؤتم���ر برهان���ًا عل���ى احتض���ان المجتمع 

ّ
وق���ال "يش���ك

الفلس���طيني للجامعة وه���ذه الضمانة األقوى لق���درِة الجامعِة 

على لعِب الدور المطلوب، ولقدرِتها على االس���تدامِة وعلى صوِن 
 لوجهتها الوطنية".

ً
استقاللها، كما يشكل سندا وبوصلة

من جهت���ه، قال مدير معه���د مواط���ن للديمقراطية وحقوق 
اإلنس���ان مضر قس���يس: "هن���اك روايتان تجس���دان العهدين 
الدوليين ألس���طورة حق���وق اإلنس���ان، األولى تتعل���ق بمؤلفي 
الن���ص وحقبت���ه، والثانية تكمن في أن االع���الن وما لحق به من 
وثائق لعبت دورا أساس���يا في عملية اإلقرار بحقوق المقهورين 
بالهيمنة األجنبية، ونصت على الحق في تقرير المصير وشكلت 

عربة لتفعيل التضامن األممي مع الشعب الفلسطيني".
وتضمن���ت جلس���ات المؤتمر ماهية حقوق اإلنس���ان، وحقوق 
اإلنسان في الحقل السياسي، كذلك بين الحرب والسالم: تأمالت 
في مصير الثورة في مشروع حقوق اإلنسان"، أما الجلسة األخيرة 
فكانت بعنوان "م���ن هم األعداء ومن هم الحلف���اء في المعركة 

لحماية حقوق اإلنسان".
ويس���تكمل مؤتمر مواطن فعالياته، اليوم، وس���يطرح قضايا 

ذات العالقة باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

"الحكم المحلي" تناقش مشروع 
المدن المتكاملة والتنمية الحضرية

البي���رة - "األيام": افتتح وكيل وزارة الحكم المحلي، محمد حس���ن جبارين، في البيرة، 
أول من أمس، اللقاء األول على مستوى رؤساء البلديات والمجالس القروية المستهدفة 
ف���ي المناطق الحضرية الخمس، ضمن مش���روع المدن المتكامل���ة والتنمية الحضرية، 
خالل الزيارة الميدانية الثانية للش���ركة االستشارية العالمية CAPSUS، والتي تقوم 
بإعداد مهمة س���يناريوهات النمو الحضري المستدام للمناطق الحضرية الخمس؛ رام 

الله والبيرة، ونابلس، وبيت لحم، والخليل، وغزة.
وحض���ر اللقاء مدير عام صن���دوق تطوير وإقراض البلديات توفي���ق البديري، ومدير 
برنام���ج التنمية المس���تدامة في البنك الدول���ي، ومدير ع���ام اإلدارة العامة للتنظيم 
والتخطيط العمراني في الوزارة، عزام الحجوج، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية موس���ى 

حديد، ورؤساء البلديات والمجالس القروية المستهدفة بالمشروع.
وأكد جبارين أهمية دور الوزارة التشاركي مع صندوق البلديات في تنفيذ المشاريع 
التنموي���ة، وتحدي���د االحتياجات واألولوي���ات، وأهمية تعزيز العمل التش���اركي بين 
البلدي���ات والمجالس القروي���ة، مبينًا أن الوزارة تدعم العمل المش���ترك بين الهيئات 
المحلي���ة المتجاورة، وتحثها على التخطيط المش���ترك، الذي يؤس���س لتنفيذ وإقامة 
مشاريع مش���تركة تخدم الجميع، وتسهم في تحسين الخدمات وتوفير بيئة عمرانية 
متكامل���ة. وثّمن دعم البنك الدولي المس���تمر لقطاع الحك���م المحلي من خالل برامجه 
المختلفة، مؤكدًا أهمية هذا الدعم في إس���ناد توجهات وسياسات الوزارة لتعزيز دور 

الهيئات المحلية وتمكينها.
من جهته، اس���تعرض البديري رؤية الصندوق لمش���روع المدن المتكاملة، مبينًا أنه 

سيكون مرتكزًا أساسيًا للعديد من المشاريع التنموية التشاركية المستقبلية.
ب���دوره، ق���ال مدير برنامج التنمية المس���تدامة ف���ي البنك الدولي، بي���ون، إن هذه 
المش���اريع هي ما تبحث عنه المناطق الحضرية المختلفة ف���ي كافة أنحاء العالم، وأن 
التركيز منصب اآلن على التخطيط المستقبلي المبني على التفكير في السيناريوهات 

الممكنة واختيار األفضل بينها.
وقدمت المشرفة الفنية للمش���روع، المهندسة شروق جابر من وزارة الحكم المحلي، 
ملخصًا ع���ن أهداف ومكونات المش���روع، وما تم العمل على إنج���ازه خالل عامي 2017 
و2018، وم���ا تخلله من دعم فني للبلديات وطواقمها من تدريبات ودراس���ات وأجهزة، 
وما يجري العمل عليه حليًا ومستقبليًا لتحقيق المحاور واألهداف المرحلية للمشروع.

وتضم���ن الع���رض التقديمي الثاني من الش���ركة االستش���ارية أداة األداء الحضري 
وأهميتها ومميزاتها في رسم سيناريوهات النمو الحضري، مع تقديم النتائج األولية 
التي س���تتم مناقش���تها مع الطواقم المتخصصة في البلدي���ات، كما تم عرض بعض 

األمثلة من مختلف أنحاء العالم قبل أن يتم فتح الباب لألسئلة والنقاش.

"يافا الثقافي" يعرض 
فيلمًا حول مشاركة 

المرأة في الرياضة
نابلس - "األيام": ع���رض مركز يافا 
الثقاف���ي، أول من أمس، فيلم "أبيض 
الفلس���طينية  للمخرج���ة  وأس���ود"، 
رن���ا مط���ر، ح���ول مش���اركة الم���رأة 
الفلس���طينية في الرياضة، "فمنهن 
من تنازل���ن عن حلم الرياضة، ومنهن 
م���ن مثلن امتدادًا ل���إرادة ومواجهة 
الفيلم صفارات  للعقبات"، كما عرض 
المجتم���ع الت���ي تهدد مس���يرتهن 

بالتوقف واالختفاء.
وق���ال المركز إن عرض الفيلم يأتي 
ضم���ن سلس���لة ع���روض ونقاش���ات 
مش���روع "ي���ال نش���وف فيل���م" وهو 
مش���روع ش���راكة ثقافية � مجتمعية 
الذي تديره مؤسس���ة شاشات سينما 
المرأة بالشراكة مع جمعية الخريجات 
غ���زة، وجمعي���ة عباد   � الجامعي���ات 
الش���مس لحماية اإلنس���ان والبيئة � 
الق���دس، بدعم من االتح���اد األوروبي 
ودعم مس���اند من CFD السويسرية، 
وممثلي���ة جمهوري���ة بولن���دا ف���ي 

فلسطين.
 وأوضح أنه بعد مش���اهدة العرض 
فتح باب النقاش للحوار والمش���اركة، 
حيث تنوع���ت المداخالت حول حرية 

المرأة، وحقها في ممارسة الرياضة.


