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لجنة األسرى المحررين تدعو للمشاركة
باعتصامين في رام الله وغزة لتحقيق مطالبهم
جنين  -محمد ب��ل�اص :دعت لجنة األس����رى المحررين،
أمس ،جميع األس����رى المحررين من سجون االحتالل في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،إلى المشاركة في اعتصامين
مفتوحي����ن قررت تنظيمهم����ا ،اليوم ،أمام مقر رئاس����ة
الوزراء في مدين����ة رام الله ،وغدا ،أمام مقر هيئة العمل
الوطني في شارع النصر بمدينة غزة.
وجاء ف����ي البيان" :إننا ف����ي لجنة األس����رى المحررين،
نعلن لجميع األس����رى المحرري����ن التزامن����ا المطلق بأن
نك����ون صم����ام أمان للمس����يرة الوطني����ة ،عب����ر التزامنا
الت����ام بالقيم واألخالق الوطني����ة والنضالية التي تربينا
عليها ،وبالتزامنا بقيم ومبادئ العمل والكفاح الس����لمي
الديمقراطي ،وفقا للقانون األساس����ي لدولة فلس����طين
والقوانين الفلسطينية".
وأضاف البيان" :ال نطلب المس����تحيل وما يفوق قدرات
الحكوم����ة ،ب����ل نطالب من كل����ف بتطبي����ق القانون بأن
يتحمل مسؤولياته وواجباته الملزمة له بموجب القانون،
وبتطبيق أمين ودقيق وسليم لقانون األسرى والمحررين
وتعديالت����ه ف����ي الئحة تنفيذي����ة عام����ة تحاكي نصه
وروحه".
وطالب����ت اللجنة الحكومة بعدم المس����اس بأي ش����كل
بنظام س����لم روات����ب األس����رى داخل س����جون االحتالل،

وذل����ك عبر إقرار الالئحة التنفيذية وتعديالت األس����رى
وإضافاتهم عليها كضمان����ة لحماية ذلك النظام ،وهم
في األسر وبعد تحررهم من األسر.
وش����ددت على ضرورة ضم����ان تنفيذ حقوق األس����رى
المحررين والت����ي كفلها القانون ولم يتم تنفيذها بعد،
وتحديدا سلم الرواتب الجديد لفئة األسرى ممن أمضوا
خمس س����نوات فما فوق ،وفئة من أمضوا أقل من خمس
سنوات ،وغيرها من الفئات األخرى المشمولة في الالئحة
الت����ي طالب����ت اللجنة بض����رورة إقرارها في أول جلس����ة
لمجلس الوزراء ومباشرة العمل بها فورا بعد إقرارها.
ودع����ت ،إلى إصدار أمر فوري م����ن وزير المالية يقضي
بصرف منحة الحي����اة الكريمة لألس����رى المحررين وفقا
للنظام والموازنة المقرين.
ورك����زت اللجنة على ض����رورة إعادة ص����رف عالوة غالء
المعيشة والرواتب المقطوعة لألسرى المحررين بصورة
فورية.
ووجهت ،نداء عاجال إلى رئيس الحكومة الدكتور رامي
الحمد الل����ه ،تطالبه بتنفي����ذ هذه المطال����ب باعتبارها
مس����ؤوليات وواجب����ات يفرضها القانون عل����ى الحكومة
والبرنامج ال����ذي قامت عليه ،والذي بموجبه منحت الثقة
وأدت يمين القسم أمام الرئيس.

ورشة خاصة لتعزيز مفاهيم الحكم المحلي
لدى طلبة المدارس في الخليل وبيت لحم
الخليل ـ "األي���ام" :نظمت وزارة الحك���م المحلي ووزارة
التربية والتعليم العالي في قاعة بلدية الخليل -اس���عاد
الطفولة ،أمس ،ورش���ة عمل حول تعزي���ز مفاهيم الحكم
المحلي لدى طلبة المدارس لمحافظتي الخليل وبيت لحم.
وحض���ر الورش���ة عدد م���ن الم���دراء العامي���ن في كال
الوزارتين ،ورؤس���اء مجالس الهيئات المحلية ،ومش���رفو
التربية والتعليم ومديرو المدارس في محافظتي الخليل
وبيت لحم ،ومنسقو المشروع من كال الوزارتين.
ً
وبين مدي���ر عام العالق���ات العامة واإلع�ل�ام ممثال عن
وزارة الحك���م المحلي د .هاني الحروب ،دور وعالقة الوزارة
مع المجتم���ع المحلي لتعزي���ز الحكم الرش���يد وتفعيل
المش���اركة والمس���اءلة المجتمعية وتعميق العالقة بين
الطلبة والهيئات المحلية.
من جهته ،أكد رئيس بلدية الدوحة خالد النجار ضرورة
العمل بنفس واحد في جميع المديريات ،مش���يرًا إلى أن
هذا المش���روع هو لبنة من لبن���ات التعاون ما بين وزارتي
الحكم المحلي ووزارة التربية والتعليم.
وتطرق نائب مدير مديري���ة التربية والتعليم في بيت
لحم صالح بلو إلى مش���روع المواطنة والحكم الرشيد من
خالل اسناد حقيقي وواقعي وذلك بالتعاون مع الهيئات
المحلية ومؤسسات الحكم المحلي.
وش���كر مدير التوجي���ه ولرقابة في مديري���ة بيت لحم
موسى غيث مؤسسة ( )GIZالداعمة للمشروع ،مؤكدًا على
أهمية المش���روع في توعية الطلب���ة بما يتعلق بمفاهيم
الحكم المحلي.
وقدم���ت مديرة المش���روع عبي���ر المش���ني عرضًا حول
طبيعة المش���روع وال���ذي يهدف لتعميق فه���م الطلبة

لقضاي���ا المجتمع المحلي ،بتعزيز روح المبادرة اإليجابية
وتوثيق الش���راكة بين المجتمع والهيئات المحلية حيث
يغطي المشروع ( )60مدرس���ة من ( )27هيئة محلية في
كافة المحافظات.
وتحدث جمال س���الم من وزارة التربية والتعليم العالي
عن أهداف المشروع التربوية وكيفية مشاركة المدارس
في المش���روع والخط���ة اإلجرائية لتنفيذ النش���اطات مع
طلبة المدارس ،مش���يرًا إلى أهمية تعليم الطلبة مهارات
البح���ث واالستكش���اف وجم���ع المعلوم���ات وتصنيفها
واتخاذ القرارات والعمل الجماع���ي وفق منهجية التعلم
بالمش���اريع (التعلم من خالل العمل) التي يقع تنفيذها
على الطلبة من أجل تحقيق الغايات التربوية.
وت�ل�ا الجلس���ة االفتتاحي���ة مناقش���ة ومداخ�ل�ات من
ُ
المش���اركين ،حيث طرحت استفسارات عديدة بخصوص
الش���راكة وآليات العمل المستقبلية حول المشروع للبدء
بتنفي���ذه والعالقة الت���ي تربطه مع البرامج والمش���اريع
األخرى.
وأدار الجلس����ة األخيرة في اللقاء محمد حساس����نة من وزارة
الحك����م المحلي ،كما ووزع المش����اركون إل����ى مجموعات عمل؛
بغرض مناقشة االحتياجات التدريبية والموضوعات المقترحة
لإلف����ادة منها عند إع����داد دليل تدريبي للفئة المس����تهدفة،
حيث تم تقديم ملخصات من قبل ممثلي المجموعات.
ُيش���ار إلى أن هذا اللقاء هو الرابع من سلس���لة لقاءات
تعقد ف���ي المحافظات الجنوبية ،وخاصة للمس���تفيدين
من المش���روع به���دف التعريف به ومراحل���ه خالل العام
الدراس���ي الحالي ،علما أن المش���روع بتمويل من مؤسسة
التعاون األلماني (.)GIZ

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
وزارة المالية
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

جامعة خضوريُ :
"سمنة" زميلتهم
قادتهم إلى "البوابة الصحية"

الخليل :االحتالل يهدم خيمة اعتصام
تضامنية مع األسير الشرحة في دورا
الخليل ـ "األيام" :أقدمت قوة من جي���ش االحتالل ،الليلة قبل الماضية ،على
هدم خيمة االعتصام مع األس���ير المريض في س���جون االحتالل محمود صالح
الش���رحة ببلدة دورا ،جنوب غربي الخليل ،وذلك بعد االعتداء على المتواجدين
فيها.
وقال نادي األس���ير في الخليل ،أمس :إن هدم قوات االحتالل خيمة التضامن
مع األس���ير الش���رحة المقامة أمام منزل عائلته منذ  3أش���هر ،يمثل جزءًا من
سياس���ة االحتالل المس���تمرة لطمس معاناة األسرى واألس���يرات ،مشيرا إلى
أن الن���ادي "يصر عل���ى إبقاء هذه الخيمة الرمزية دعما لحرية األس���ير محمود
الشرحة الذي يعاني من وجود أورام في الرقبة وهو في حاجة للعالج" .

إطالق حملة توعية بالمنشآت
السياحية الكبرى في أريحا
أريح���ا ـ "األيام" :أطلقت الش���رطة ف���ي محافظة أريحا واألغ���وار ،امس ،حملة
توعية للس���ياحة األجنبية أش���رف عليها فرعا الشرطة الس���ياحية والعالقات
العامة واإلعالم.
وش���ملت الحملة عددًا من المنش���آت الس���ياحية الكبرى ف���ي مدينة أريحا،
ووزعت خاللها عددًا كبيرًا من الخرائط السياحية ونشرات التوعية على السياح
األجانب.
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة ،امس” ،أن هذه الحملة
تأتي بمناس���بة اليوم العالمي للسياحة والذي يصادف في السابع والعشرين
من شهر أيلول س���نويا وضمن برنامج وإجراءات إدارة شرطة السياحة واآلثار
في نش���ر التوعية في كافة المرافق والمنش���آت الس���ياحية والمواقع األثرية
المنتش���رة في محافظة أريحا  ،ومع الحركة السياحية االجنبيه النشطة ،حيث
زار أريح���ا أكثر من  15ألف س���ائح وزائر خالل األس���بوع الماضي وأكثرهم من
السياحة األجنبية.
وقدم ّ
مس���ير فرع ش���رطة الس���ياحة واآلثار الرائد محمد طقاطقة وعدد من
الضباط محاضرات ميدانية لمجموعات سياحية أجنبيه في مواقع تل السلطان
األثري وأريح���ا القديمة والمجمعات الس���ياحية ،كما وزعوا خرائط س���ياحية
لمدين���ة أريحا صادرة عن بلدية أريحا ووزارة الس���ياحة على الس���ياح األجانب
ش���ملت تعريف بالمواقع الس���ياحية واألثرية ودور الش���رطة في خدمة الزوار
وإجراءات السالمة التي يجب إتباعها.
يذكر ان ش���رطة أريحا أطلقت العديد من المبادرات التي تعمل على تنشيط
السياحة وبالشراكة مع وزارة السياحة وبلدية أريحا كان آخرها مشروع المرشد
السياحي الصغير والذي أشرف عليه بشكل كامل فرع العالقات العامة واإلعالم.

االحتالل يعتقل فتى
على مدخل بيت أمر
الخليل " -وفا" :اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس ،الفتى محمد زياد
صبارنة ( 14عاما) على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال ش���هود عيان إن قوات االحتالل اعتقلت الفتى صبارنة أثناء عودته من
المدرسة ،وتم نقله إلى مركز توقيف عصيون شمال الخليل.

متطرفون يخطون شعارات
عنصرية في عكا
عكا " -وفا" :خط متطرفون يهود ،أمس ،ش���عارات معادية للعرب في مدينة
عكا ،ما أثار غضب المواطنين في المدينة.
وقال ش���هود عيان إن عبارات مثل "الم���وت للعرب" و"محمد مات" كتبت على
واجهات عدة محال تجارية في المدينة ،في حين عبر المواطنون عن سخطهم
واستنكارهم لهذا الفعل.

طولكرم ـ "األيام" :الحظ عدد من طلبة جامعة فلس���طين التقنية
"خض���وري" أن زميلتهم الجامعية تعاني حالة من االنطواء بس���بب
سمنتها المفرطة ،فرغبوا بمساعدتها هي ومن هن على شاكلتها.
الطلبة ،عبد الله محمود القطو ،وإس���راء محمود القطو ،وتس���نيم
"محمد أمين" دريدي ،ورش���ا ضرار سفاريني ،وجميعهم من جامعة
فلس���طين التقنية "خض���وري" ،كانوا على أبواب إنهاء دراس���تهم
الجامعية ،وفي طور البحث عن فكرة لمشروع تخرجهم.
وفيم���ا هم يبحثون ع���ن الفكرة الضائعة اس���ترعت حالة زميلة
لهم في الجامعة ،تعاني سمنة مفرطة دفعتها إلى االنطواء حرجًا،
انتباههم ومن هنا بدأت فكرة تصميم مش���روع الكتروني أطلقوا
عليه "البوابة الصحية".
يقول الري���ادي عبد الله القطو "إن المش���روع عب���ارة عن تطبيق
الكتروني يعتمد في األس���اس على تطبيق���ات الهواتف الذكية،
ويه���دف إلى مس���اعدة االش���خاص الذين يعانون من الس���منة أو
النحافة للوصول إلى الوزن المثالي".
وتوضح الريادية إسراء القطو إن على الزائر أو مستخدم التطبيق
ال���ذي يعاني س���منة أو نحافة ويطلب المس���اعدة إدخال مجموعة
م���ن المعلومات أو البيانات الالزمة ح���ول حالته مثل :العمر والوزن
والطول ،حي���ث تجري معالجة هذه البيان���ات وفق معادالت علمية
يضعها خبراء تغذية يتعاونون مع "البوابة الصحية".
وتضيف "يتم بعد ذلك تزويد صاحب الحالة بصورة حول وضعه
الحال���ي ،وكذلك طرح مجموعة من البدائ���ل والقوائم الغذائية بناء
على الهرم الغذائي ما يس���اعده على تحديد الس���عرات الحرارية
والوجبات الغذائية التي عليه أن يتناولها يوميًا".
وتشير دريدي إلى أن القائمين على المشروع توجهوا بفكرتهم
إلى الحاضنة الفلس���طينية لتكنولوجيا المعلوم���ات واالتصاالت،

طرح عطاء رقم ()2013/167
توريد قطع غيار كهربائية وميكانيكية لمصلحة دائرة مياه الضفة الغربية
تعلن وزارة المالية /لجنة العطاءات المركزية وبتمويل مشروع من الوكالة الفرنسية للتنمية
( ،)AFDحيث س���يتم تمويل هذا العطاء حس���ب االتفاقية المالية ( )CPS 3606والموقعة
بتاري���خ  2007/7/24من أجل تنفيذ المش���روع الوارد أعاله ،عن ط���رح عطاء توريد قطع غيار
كهربائي���ة وميكانيكية لمصلحة دائ���رة مياه الضفة الغربية ،تبعًا للش���روط والمواصفات
الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء .فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا
وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية /مديرية اللوازم العامة في البالوع،
خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل
ً
دفع مبلغ ( 150ش���يكال) غير مس���تردة في حس���اب إيرادات أخرى التابع لوزارة المالية رقم
( )219000/49في بنك فلسطين المحدود – فرع رام الله.
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم
العامة هو الساعة العاشرة صباحًا من يوم االثنين الموافق  2013/10/21وتفتح المظاريف
بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان والمكان ،وعلى الهواء مباش���رة من خالل الموقع
اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة /خدمة البث المباشر.
مدير عام اللوازم العامة

مالحظة:
 .1أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .2يجب إرفاق ش���يك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بنسبة ال تقل عن  5%من إجمالي
قيمة العطاء "كتأمين دخول" ساري المفعول لمدة  118يومًا من آخر موعد لتقديم العروض.
 .3تقدم األسعار باليورو شاملة لضريبة القيمة المضافة.
 .4لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
 .5بإمكانك���م الحصول على كراس���ة العطاء عن طريق الموق���ع اإللكتروني لمديرية اللوازم
العام���ة ( )www.gs.pmof.psش���ريطة أن يتم وضع وصل الدفع ف���ي مغلف العطاء يوم
التسليم كما أنه بامكانكم الحصول على نسخة العطاء من خالل مديرية اللوازم العامة.
 .6يمكن للمقاولين المعنيين الحصول على معلومات إضافية من دائرة مياه الضفة الغربية
(ت  022428660فاكس  022428747من الس���اعة  9.00صباحًا وحتى الساعة  14.00ظهرًا
(حسب التوقيت المحلي).
ّ
 .7على كافة المناقصين تس���ديد رسوم اإلعالنات المترتبة عليهم من عطاءات سابقة وإال
يعتبروا غير مؤهلين بسبب وجود التزامات مالية عليهم.

1. The Palestinian authority has received funds from the French
development agency for the benefit of the Palestinian water authority
(PWA) through the financial agreement CPS 3006- Maythalun Water
Supply Scheme project signed on 24th July 2007, and it intends to
apply part of the funds to payments under the above mentioned project.
2. The Palestinian water authority now invites sealed bids from
national eligible & qualified suppliers for the execution of the
above mentioned project.
3. Interested eligible bidders may obtain further information from
west bank water department Tel : 022428660, Fax :022428747
from hour 09:00 am to 02:00 pm. (Local time).
4. A complete set of bidding documents in English may be
purchased by interested bidders starting on 292013/09/ after the
submission of a written application to general supplies department
and upon payment of a nonrefandable fee of 150 shekels ( one
hundred fifty ) . The method of payment will be bank deposit to
the MoF Account n 49/219000 Palestine bank, Ramallah Branch.
5. Bids must be delivered to ministry of finance – ( general supplies
department – Al Balo’o at or before 10:00 am of Monday 21/10/2013
at same time they will be opened in the presence of the bidders who
wish to attend. Late bids will be rejected. Bids shall be valid for a
period of 90 days after the dead line of bids submission date and must
be accompanied with Bid security ( Bank Guarantee ) of 5% of the
bidder price valid for 118 days after the deadline of Bids submission .
6. Prices shall be in EURO excluding VAT .
7. Tendering committee is not bound to accept the lowest price .
General supplies department
Note : All advertisement expenses in news papers shall paid by the
winner ridder .

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
ديوام الموظفين العام

دولة فلسطين

اعالن خارجي (وظائف مؤقتة) 2013/33:

يعل���ن ديوان الرقابة المالية واالدارية وبالتنس���يق مع دي���وان الموظفين العام عن حاجته
لش���غل وظيفة(مراسل) للعمل في ديوان الرقابة المالية واالدارية/رام الله على النحو التالي
علما ان الوظائف مؤقته على بند العقود وبراتب شهري مقطوع قدره  1500شيكل شهريا:

ديوان الموظفين العام

إعالن موعد االمتحان التحريري للمتقدمين لشغل
وظيفة ( مترجم ) في وكالة االنباء والمعلومات
الفلسطينية « -وفا»

تعلن وكالة األنباء والمعلومات الفلس���طينية  -وفا وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام
عن موعد إجراء االمتحان التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة ( مترجم ).
وذلك حس���ب الموعد والكشف المشار إليه أدناه ( األسماء منشورة على الموقع االلكتروني
لديوان الموظفين العام):

مراسل عد (  ) 4مكان العمل رام الله
حسب الشروط والمؤهالت التالية :
 .1ثانوية عامة كحد اعلى .
 .2االستعداد للعمل خارج اوقات الدوام الرسمي .
 .3يفضل ان يكون من سكان المحافظة .
يوم الخميس الموافق  ،2013/10/03موعد االمتحان التحريري للوظيفة التالية :
تقدم الطلبات المستوفاة الشروط لدى ديوان الرقابة المالية و االدارية رام الله /الماصيون /
مقابل فندق الموفينبك ( )www.gpc.pna.psمرفقا بها المستندات التالية:
مترجم  ،يبدأ باسم أحمد محمد علي عبادي وينتهي باسم يحيى وصفي عزات اشقر حسب
 .1صورة عن اخر مؤهل علمي.
الكشف المرفق .يبدأ االمتحان في تمام الساعه العاشره صباحًا.
 .2صورة عن اثبات الهوية الشخصية أو جواز السفر.
 .3صورة عن شهادة الميالد.
علم���ا أن االمتحان التحريري س���يتم عقده في مق���ر وزارة المالية /رام الله /االرس���ال/حي
 .4صورة شخصية.
المصايف/خلف شركة كهرباء القدس /الطابق االرضي
يبدأ موعد اس���تقبال الطلبات اعتبارا من ي���وم االثنين الموافق  2013/09/30  وحتى يوم
لالطالع على أس���ماء المقبولين لخوض االمتحان التحريري يرجى زيارة الموقع االلكتروني
االثنين الموافق       2013/10/07
لديوان الموظفين العام)www.gpc.pna.ps( :
علما انه لن يتم استقبال اي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.
رياض الحسن
		
د .سمير ابو زنيد
رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»
رئيس ديوان الرقابة المالية واالدارية

الت���ي اقتنعت بالفكرة وعملت على احتضان المش���روع وقدمت له
الدع���م المالي من أج���ل تطويره ،والحقت القائمي���ن عليه بدورات
تدريبية وساهمت في إنجاز خطة المشروع ،إلى جانب مساعدتهم
في التشبيك مع مختصين في مجال التسويق واالعالن وإشراكهم
في مس���ابقات دولية كان آخرها "مس���ابقة تعزيز وإثراء المحتوى
العرب���ي" والتي تنظمها بيكتي مع اإلس���كوا وبالتع���اون مع وزارة
االتصاالت وجامعة بوليتكنك فلس���طين حيث كان ضمن المشاريع
التي فازت في المسابقة.
واكدت الريادية رشا سفاريني أن تطبيق "البوابة الصحية" أصبح
جاهزًا لرفعه الى المتجر االلكتروني وموقع شركة جوجل العالمية.
ولفتت س���فاريني إلى الدعم الذي قدمه مرك���ز "تكنولوجيا التعليم
واإلبداع" في جامعة "خضوري" ،خاصة من حيث تقديم النصح واإلرشاد
وتشبيكهم مع الحاضنة الفلسطينية (بيكتي) – مركز األعمال واإلبداع.
وأش���ار الرياديون األربعة إل���ى أنهم تواصلوا م���ع أخصائية التغذية
سهير حسين ،التي عملت على توفير نظام غذائي عالمي للموقع.
ويسعى الرياديون الى تطوير مش���روعهم والتعاقد مع العديد
ً
من خبراء التغذية والصحة وبيع هذه التطبيقات ّ
لتدر عليهم دخال
ً
معقوال ،وأن يحظى المتجر باهتمام المستهلكين.
بدوره ،قال المدير التنفيذي لـبيكت���ي – مركز األعمال واالبداع،
المهندس حس���ن عمر" :إن مش���روع البوابة الصحية من المشاريع
الريادي���ة التي تحتضنه���ا بيكتي خاصة وأنه���ا تتناول موضوع
الس���منة والتي أصبح���ت تحتل موقعًا متقدمًا ف���ي قائمة أمراض
العصر لما لها من آثار س���لبية جسدية ونفس���ية" .وأشاد م .عمر
بالتعاون القائم بين بيكتي وجامعة فلس���طين التقنية (خضوري)
وش���كر الجامعة عل���ى الجه���ود الت���ي تبذلها في دع���م طلبتها
الرياديين.

بيت جاال :محاضرة حول أسباب
ومخاطر هجرة المسيحيين
بيت جاال ـ "األي���ام" :قال األمين العام
للهيئة االس�ل�امية المس���يحية لنصرة
القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى
ان الهج���رة األساس���ية للمس���يحيين
الفلسطينيين بدأت تأخذ طابعًا سياسيًا
من���ذ منتص���ف الق���رن الماض���ي ،وكان
هدفه���ا محاولة لتفريغ فلس���طين من
مكوناته���ا الحضاري���ة وتنوعها وفق ما
تس���عى إليه السياسة اإلسرائيلية التي
سعت وتس���عى لتخريب ثقافة الشعب
الفلسطيني عن طريق اقتالعه من موطنه
األصلي وبعثرته في العالم ليتسنى لها
استعمار الوطن الفلسطيني.
واض���اف عيس���ى ف���ي محاض���رة حول
هجرة المس���يحيين في فلسطين والشرق
االوسط ،في جمعية االحسان ببيت جاال :ان
استمرار الصراع في منطقة الشرق االوسط
قد يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين
في ه���ذه المنطق���ة وباالخص اس���تمرار
االحتالل االسرائيلي ،وقد يدفع العديد من
المسيحيين الفلسطينيين للهجرة.
وقال :االحتالل يتحكم في كل ش���يء
حتى ممارسة الشعائر الدينية ،وذلك الن
س���لطات االحتالل هي التي تتحكم في
االماكن المقدس���ة للمسيحيين وتتحكم
ف���ي الوصول اليها ،وبذلك تس���اهم في
هجرة المسيحيين من المنطقة.
واك���د انه ف���ي االونة االخيرة تش���كل

The Palestinian National Authority
Ministry of Finance
General Supplies Department
Central tendering committee
Invitation to bids 167/2013

Supply of electrical and mechanical spare parts for
the benefit of the west bank water Department
()WBWD
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فرصة عمل
المسمى الوظيفي :طبيبة /قابلة /أو ممرضة ـ الرعاية األولية.
مكان العمل  :اإلدارة العامة.
واجبات ومسؤوليات الوظيفة :
• القيام بالتثقيف الصحي خاصة لفئة المراهقين.
• العمل مع فريق برنامج الصحة المجتمعية.
• تدريب طاقم البرنامج.
• تحضير المواد التثقيفية والمطبوعات ذات العالقة.
• إعداد التقارير الدورية.
المواصفات الوظيفية :
• بكالوريوس في الطب أو القبالة أو التمريض.
• خبرة في التثقيف الصحي ال تقل عن  3سنوات.
• القدرة على االتصال والتواصل.
• إتقان اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
• إجادة استخدام الحاسوب.
• القدرة على العمل الميداني وإمكانية التنقل.
على من تجد في نفسها الكفاءة المطلوبة إرسال السيرة الذاتية إلى البريد
اإللكتروني  ،jobs@palestinercs.orgآخر موعد لتقديم الطلبات .2013/10/7 :
www.palestinercs.org
بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
وزارة المالية
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

عطاء رقم ()2013/154
شراء وتوريد أجهزة إلكترونية ومستلزماتها وقرطاسية ومطبوعات لصالح وزارة الخارجية
تعل���ن وزارة المالية /لجنة العطاءات المركزية عن طرح عطاء ش���راء وتوريد أجهزة إلكترونية
ومس���تلزماتها وقرطاس���ية ومطبوعات لصال���ح وزارة الخارجية ،تبعًا للش���روط والمواصفات
الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء .فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا
وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية /بمديرية اللوازم العامة في البيرة
� ش���ارع اإلرسال � عمارة الباش���ا ،خالل أوقات الدوام الرس���مي من أجل الحصول على كراسة
ً
المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ ( 150ش���يكال) غير مستردة في حساب إيرادات
أخرى التابع لوزارة المالية رقم ( )219000/49في بنك فلسطين المحدود – فرع رام الله.
آخ���ر موعد لقبول عروض األس���عار بالظرف المختوم في صندوق العط���اءات في مديرية
اللوازم العامة  /وزارة المالية هو الساعة  10:00من صباح يوم االثنين الموافق 2013/10/14
وتفت���ح المظاري���ف بحضور ممثلي المناقصين ف���ي نفس الزمان والم���كان ،وعلى الهواء
مباشرة من خالل الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة /خدمة البث المباشر.
مدير عام اللوازم العامة

مالحظة:
 .1أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .2يجب إرفاق ش���يك بنكي معتمد أو كفالة بنكي���ة معتمدة بمبلغ  5%من إجمالي قيمة
العطاء "كتأمين دخول" ساري المفعول لمدة تسعين يومًا من آخر موعد لتقديم العروض.
 .3تقدم األسعار بالشيكل شاملة لضريبة القيمة المضافة وتشمل غيرها من جميع أنواع
الرسوم والضرائب.
 .4لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
 .5بإمكانكم الحصول على كراس���ة العطاء عن طريق الموق���ع اإللكتروني لمديرية اللوازم
العام���ة ( )www.gs.pmof.psش���ريطة أن يتم وضع وصل الدف���ع في مغلف العطاء يوم
التسليم كما أنه باإلمكان الحصول على نسخة العطاء من خالل مديرية اللوازم العامة.
ّ
 .6على كافة المناقصين تس���ديد رسوم اإلعالنات المترتبة عليهم من عطاءات سابقة وإال
يعتبروا غير مؤهلين بسبب وجود التزامات مالية عليهم.

الهجرة الواس���عة للمس���يحيين العرب
ومس���يحيي البل���دان المش���رقية احدى
أهم المخاطر الت���ي تواجهها المنطقة،
بس���بب ال���دور الثقاف���ي ال���ذي يلعبه
ه���ؤالء المس���يحيون كحلق���ة وصل بين
الحض���ارة العربية االس�ل�امية والحضارة
الغربي���ة واس���تيعابهم وتفهمه���م
لكلتا الثقافتين ،وفت���ح امكانية الحوار
بينهما .ولقد مارست الثقافة المسيحية
المش���رقية عل���ى مدى تاريخه���ا تأثيرًا
متب���ادال بي���ن الثقافتي���ن االس�ل�امية
والمس���يحية الغربي���ة ،ولعب���ت دورًا
في عقلن���ة التط���رف ل���دى الثقافتين
وتفاعلهما مع بعضهما البعض.
وأش���ار ال���ى ال���ى ان أس���باب هج���رة
المس���يحيين من األراضي الفلسطينية

المحتلة هي سياسية ،أو بحثًا عن العمل،
او طلب���ًا للعل���م ،أو لاللتح���اق باألس���رة،
باإلضاف���ة إلى محدودية ف���رص العمل
المتوف���رة للمس���يحيين الت���ي تتالءم
م���ع مؤهالته���م ومهاراته���م العلمية،
خاصة األكاديميين ،واألوضاع السكنية
الصعبة وارتفاع أسعار األراضي المقررة
للبن���اء في المدن حي���ث يتواجد معظم
الس���كان المس���يحيين ،وتواجد أكثرية
المس���يحيين ف���ي الم���دن دون ارتباط
باألرض والعمل الزراعي ،ما ّ
يسهل عليه
الهج���رة والتنق���ل ،اضافة ال���ى إهمال
القي���ادات الروحي���ة ومعظمه���ا غريبة
لواجباتها في تقوية انتماء المسيحيين
للكنيس���ة الوطني���ة وارتباطه���م به���ا،
وجمعهم حول مؤسساتها االجتماعية.

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

رقم االعالن 2013/34:

تعلن وزارة الس���ياحة و االثار و بالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لش���غل
وظيفة سكرتيرة جامعية  ،حسب المؤهالت و الشروط التالية :
سكرتير/ة جامعية عدد  / 1مكان العمل مكتب الوزير  /بيت لحم
(الفئة الثالثة /الدرجة الخامسة)
حسب الشروط والمؤهالت التالية:
 .1بكالوريوس ادارة اعمال او لغه انجليزية.
 .2خبرة سنة على االقل في مجال العمل.
 .3القدرة على العمل خارج ساعات العمل الرسمي.
 .4اجادة استخدام الحاسوب.
 .5يفضل ان يكون من سكان المحافظة.
تق��دم الطلبات المس��توفاة للش��روط عل��ى الموق��ع االلكتروني لدي��وان الموظفي��ن العام
 www.gpc.pnaمرفقا بها المستندات التالية :
    .1صورة عن المؤهل العلمي  +صورة عن كشف الثانوية العامة
    .2صورة عن الهوية الشخصية او جواز سفر
    .3صورة عن شهادة الميالد
    .4السيرة الذاتية ()CV
    .5صورة عن الخبرات
    .6صورة عن الدورات
 .7صورة شخصية
يب���دًا موعد إس���تقبال الطلبات إعتبارًا من ي���وم االثنين المواف���ق  30/09/2013وحتى يوم
االثنين الموافق 07/10/2013
مستوف للشروط ومستكمل للبيانات.
علمًا أنه سيتم استثناء اي طلب غير
ٍ
روال معايعة
وزير السياحة و االثارة

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

)(E-learning Intervention Action Research
BTC public register number PZA 216
)EXPRESSIONS OF INTEREST NO. (168/2013
The Palestinian Authority has received financing from the Government of
the Kingdom of Belgium toward the cost of the “E-learning Curriculum
in Primary and Secondary Education”, and intends to apply part of the
proceeds for E-learning Intervention Action Research. The main aim of
this Action Research is to provide upstream advice to the Ministry of
Education and Higher Education towards improving and advancing
E-learning resources and practices for teachers, students and families.
Research Objectives:
The objective of the research is to test the assumption that by introducing
innovative learning practises including learning objects, mobile learning
and piloting new ICT tools into the Palestinian education system, students
will become more active participants in the education process.
In order to assess the assumption, the most significant change in
)student performance as well as in student behaviour and the (enabling
environment is to be researched through a controlled sample group
focussing on:
a. understanding the contribution and effectiveness of the innovative
learning practises and the introduction of new ICT tools to achieve the
goal of learner centred education & students’ acquiring of 21st century
skills, and
b. describing challenges, opportunities and minimum requirements for
the successful
scale up of such innovative learning practises and introduction of new ICT
tools into the Palestinian education environment.
The Ministry of Education and Higher Education now invites consortiums
of local and international research institutes (led by the international
institute) to indicate their interest in conducting the ‘Action Research on
E-learning in Palestinian Schools’. Interested consortiums must provide
information indicating that they are qualified to perform the research
(profile of international and local institute, demonstrated past experience,
qualified staff, etc.).
The consortium of research institutes will be selected in accordance with
the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and
 )Employment of Consultants by World Bank Borrowers (curent editionSelection Based on the Consultants’ Qualifications (CQS method).
The consortium of research institutes may obtain the ToR and further
information at the address below during office hours 9:00 a.m – 2:00 p.m.
E-Learning project
Ministry of Education
)(Old building, second floor
Al-Masyoun, Ramallah, State of Palestine
Tel: +970(0)2- 2983270
Expressions of interest must be delivered on 28 October 2013
at 10am at the latest to the following address:
Ministry of Finance
General Supplies Department
Al Basha Building, 3rd Floor,
)(Al Balo› in front of the Best Eastern Hotel
Ramallah-Al-Bireh, State of Palestine
Tel: +970(2)2987112, Fax: +970(2)2987056

