
 

عقد اللقاء الجماهيري الثاني في بلدة كفر ثلث -برعاية الخندقجي  

00:91الساعة  22/90/2902نشر السـبت   

نظمت بلدية كفر ثلث اللقاء المجتمعي الثاني إلقرار مخرجات الخطة التنموية االستراتيجية لبلدة كفر  - معا - قلقيلية

مع مؤسسةثلث بالتعاون   CHF ووزارة الحكم المحلي وبتمويل من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية USAID. 

 

وتم افتتاح اللقاء بآيات عطرة من الذكر الحكيم والسالم الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على روح الشهداء وفي 

بلدية كفر ثلث رحب رئيس البلدية شخصا من مؤسسات المجتمع المحلي في قاعة  059بداية اللقاء الذي حضره 

 CHF حسين الصيفي بالعميد ربيح الخندقجي محافظ قلقيلية وخالد ابو على منسق التخطيط االستراتيجي بمؤسسة

 .ومؤسسات البلدة

 

وبين ان الهدف من هذا اللقاء هو اقرار وعرض مخرجات الخطة التنموية االستراتيجية ودور البلدية في المرحلة القادمة 

عرض المنجزات المتوقعة للخطة والتي تشمل على بناء مجمع تجاري يشمل مخازن تجارية ومكاتب خدماتية وشقق و

 .سكنيه وتركيب عدادات الدفع المسبق للمياه وانه تم البدء بتنفيذ هده المشاريع

 

زارة الحكم المحلي وشكر وأوضح ايضا ان بلدية كفر ثلث تعتبر من البلديات القالئل الحاصلة على شهادة التميز من و

رئيس البلدية كافة مؤسسات البلدة على مشاركتها الفاعلة في اعداد الخطة ومتابعتها، ووجه دعوة للقطاع الخاص 

 .لالستثمار في الموارد المحلية واالستفادة من مخرجات الخطة االستراتيجية

 

ئعة التي يبذلها رئيس البلدية واعتباره احد رواد بدوره اعرب العميد ربيح الخندقجي محافظ قلقيلية عن الجهود الرا

التنمية في هذا الوطن وبين ايضا ان الخطة االستراتيجية لبلده كفر ثلث تهدف الى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني 

 وتمسكه بأرضه ورحب المحافظ بفكرة البلدية تنفيذ مشاريع تعتمد على جلب االموال من خالل توفير مصادر دخل ثابتة

وعدم االعتماد على الدعم الخارجي بشكل كامل لتنفيذ المشاريع وشدد ان البلدي عي مؤسسة خدماتية لجميع 

المواطنين دون استثناء وان المواطنون هم اصحاب الصف االول في المراقبة على الخدمات ونجاح البلدية وان بلدية كفر 

صدي له والمستوطنين وحماية االرض الفلسطينية وأكد ان ثلث ومواطنوها مثال لمقاومة االحتالل االسرائيلي والت

نجاح الخطة هو ضمان لمستقبل سكان البلدة وتمنى العميد النجاح للخطة وقدم شكره للوكالة االمريكية للتنمية 

 .بتقديمها خدمات للمواطن الفلسطيني CHF لمؤسسة USAID الدولية

 


