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اعالن طرح عطاء 
رقم ب ر م 2013/11

تقديم خدمات هندسية لمشروع تطوير المخازن 
القائمة في المنطقة الصناعية

ضمن رؤية بلدية رام الله للمس���اهمة في التنمية االقتصادية في المدينة وبهدف تطوير 
البنية التحتية فيها تس���عى البلدي���ة لتنفيذ العديد من المش���اريع المختلفة، ومن هذه 
المش���اريع مش���روع تطوير المخازن القائمة في المنطقة الصناعية بهدف تعزيز النشاط 
االقتص���ادي فيها.  لذا ترغب بلدية رام الله في الحصول على الخدمات الهندس���ية الالزمة 
)دراسات وتصميم وتحريات استطالع الموقع وإعداد وثائق عطاء( لمشروع تطوير المخازن 
القائمة على القطعة رقم 1 حوض 17 خلة الطعيمة في ش���ارع شاتيال -المنطقة الصناعية 
، وتتضمن أعمال المشروع توسعة المخازن القائمة على القطعة وذلك بإضافة بناء محاذي 
وتقدي���م مخطط معماري للطاب���ق األول المقترح فوق البناء القائم وذلك لربط المس���احات 
القائمة والمقترحة وظيفيا.  لذا تدعو بلدية رام الله المكاتب الهندسية المسجلة في نقابة 
المهندس���ين كاستشاري في مجال عمارة األبنية واإلنش���اءات واأللكتروميكانيك، لتقديم 
عروضهم المالية والفنية لالش���تراك في عطاء »تقديم خدمات هندس���ية لمشروع تطوير 
المخازن في المنطقة الصناعية«، وذلك إلعداد الدراسات والتقييم اإلنشائي بموجب تقرير 
الفحوص���ات المخبرية الالزمة، والتصاميم والمخططات الهندس���ية ووثائق العطاء بموجب 
الشروط الخاصة والعامة للمش���روع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط 

التالية:
1. أن يكون المكتب مس���جال لدى نقابة المهندس���ين ومصنفا بدرجة استشاري في مجال 
عم���ارة األبنية واإلنش���اءات واأللكتروميكاني���ك أو متآلفا مع مكتب استش���اري آخر يكمل 
العالقة، على أن يكون التالف معتمدا من نقابة المهندسين. وبحيث يتم تقديم التصنيف 

او كتاب االئتالف المعتمد حين التقدم لشراء العطاء.
2. أن يتوفر لدى المكتب االستش���اري خبرات س���ابقة وموثقة في ه���ذا المجال وترفق مع 

وثائق العطاء.
3. يجب تقدي���م كفالة تأمين ابتدائي كمبلغ مقطوع بقيمة »1500ش���يكل جديد«، وذلك 
بكفال���ة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ اإلقفال أو ش���يك بنكي 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
4. األس���عار ش���املة لجميع أنواع الضرائب وعلى االستش���اري إحضار خصم مصدر س���اري 
المفع���ول ودفع جميع الضرائب والحصول على براءة ذم���ة من البلدية خاصة بالعطاء ويتم 

تقديم الطلب الخاص ببراءة الذمة لدى مركز خدمات الجمهور في مبنى البلدية.
5. يمكن الحصول على نسخة من وثائق العطاء من وحدة العطاءات مقابل مبلغ غير مسترد 

وقدره100 » دوالر أمريكي » أو ما يعادله.
6. سيعقد اجتماع تمهيدي مع المتقدمين في تمام الساعة 10 من صباح االربعاء الموافق 

2013/10/23 في مبنى البلدية / دائرة المشاريع 
7. ترس���ل العروض المالية والفنية بمغلفات منفصلة ومختوم���ة ويكتب عليها »مناقصة 
تقديم خدمات هندسية لمش���روع تطوير المخازن القائمة في المنطقة الصناعية »، وذلك 
لغاية الس���اعة 11 من ظهر ي���وم االثنين الموافق 2013/10/28، ول���ن يقبل أي عرض بعد 

هذا الموعد.
8. سيتم تقييم العروض من الناحية المالية والفنية.

9. أجور اإلعالنات في الصحف حتى إحالة العطاء  تقع على من يرسو عليه العطاء.
م. م�وس��ى ح�دي���د
رئيس بلدية رام الله

اعالن طرح عطاء
ب ر م /2013/18

 تقديم خدمات هندسية لمشروع تطوير البنية 
التحتية في منطقة التوسعة الجديدة للمدينة

 لقد تم حديثا المصادقة على إضافة ثالثة أحواض -حوض 5 خربة البد، وحوض 6 الجهير، 
وح���وض 12 الكرينعة- لتصبح ضم���ن حدود بلدية رام الله وباس���تعماالت مختلفة، وعليه 
فق���د ارتأت البلدية بأن تقوم باعداد تصاميم ش���بكة الطرق والمجاري القائمة ضمن حدود 
المش���روع وأي شوارع أخرى ذات عالقة، وذلك للحصول على مشروع متكامل يتضمن أراضي 
مفرزة وتصاميم للش���وارع والصرف الصحي بهدف تقديم الخدمات الالزمة لهذه التوسعة 
الجدي���دة بأفضل الطرق. ل���ذا ترغب البلدي���ة بالحصول على الخدمات الهندس���ية الالزمة 
)دراس���ات وتصميم( لمشروع تطوير البنية التحتية في منطقة التوسعة المذكورة، وبحيث 
تش���مل أعمال المش���روع الطرق واألرصفة والتقاطعات، حواجز الحماية واإلشارات المرورية 
وتعليم الشوارع، والجدران االستنادية، الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار، وأيه أعمال 

أخرى يتطلبها العمل بموجب الشروط العامة والخاصة للعطاء. 
لذا تدعو بلدية رام الله المكاتب الهندس���ية المس���جلة في نقابة المهندسين كاستشاري 
ف���ي مجال الطرق والمجاري لتقديم عروضهم المالية والفنية لالش���تراك في عطاء »تقديم 
خدمات هندسية لمش���روع تطوير البنية التحتية في منطقة التوسعة الجديدة للمدينة«، 
وذلك إلعداد الدراسات الالزمة، والتصاميم والمخططات الهندسية ألعمال الطرق والصرف 
الصحي بموجب الش���روط الخاصة والعامة للمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء 

مراعاة الشروط التالية:
1. أن يكون المكتب مس���جال لدى نقابة المهندس���ين ومصنفا بدرجة استشاري في مجال 
الط���رق والمجاري أو متآلفا مع مكتب استش���اري آخر يكمل العالق���ة، على أن يكون التالف 
معتمدا من نقابة المهندس���ين. وبحيث يتم تقديم التصنيف او كتاب االئتالف المعتمد 

حين التقدم لشراء العطاء.
2. أن يتوفر لدى المكتب االستشاري خبرات سابقة وموثقة في هذا المجال.

3. يجب تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة »20,000ش���يكل جديد« كمبلغ مقطوع، وذلك 
بكفال���ة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ اإلقفال أو ش���يك بنكي 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
4. األس���عار ش���املة لجميع أنواع الضرائب وعلى االستش���اري إحضار خصم مصدر س���اري 
المفع���ول ودفع جميع الضرائب والحصول على براءة ذم���ة من البلدية خاصة بالعطاء ويتم 

تقديم الطلب الخاص ببراءة الذمة لدى مركز خدمات الجمهور في مبنى البلدية.
5. يمكن الحصول على نسخة من وثائق العطاء من وحدة العطاءات مقابل مبلغ غير مسترد 

وقدره 100دوالر أمريكي أو ما يعادله.
6. سيعقد اجتماع تمهيدي مع المتقدمين في تمام الساعة 11 من صباح االربعاء الموافق 

2013/10/23 في مبنى البلدية / دائرة المشاريع 
7. ترس���ل العروض المالية والفنية بمغلفات منفصلة ومختوم���ة ويكتب عليها »مناقصة 
تقديم خدمات هندس���ية لمش���روع تطوير البني���ة التحتية لمنطقة التوس���عة الجديدة 
للمدينة«، وذلك لغاية الس���اعة 11 من ظهر يوم االثني���ن الموافق 2013/10/28 ولن يقبل 

أي عرض بعد هذا الموعد.
8. سيتم تقييم العروض من الناحية المالية والفنية.

9. أجور اإلعالنات وحتى احالة العطاء تقع على من يرسو عليه العطاء.
م. موسى ح���دي����د
رئيس بلدية رام الله

اعالن عن طرح عطاء
ب ر م 2013/22 

توريد سيارة نفايات ضاغطة 
تعلن بلدية رام الله عن طرح عطاء توريد سيارة نفايات ضاغطة رقم )ب ر م 2013/22( وذلك 
وفقًا للشروط العامة والخاصة المحددة بوثيقة العطاء، باالضافة الى الشروط الواردة ادناه:   
  يتم دفع ثمن نس���خة العطاء بقيمة 100 دوالر غير مس���تردة في الدائرة المالية بالقيمة 
أعاله على أن يس���لم مسؤول العطاءات نسخة عن س���ند القبض ويتم الحصول على وثائق 

العطاء من مكتب مسؤول العطاءات مقابل سند القبض. 
عل���ى من يرغب بالتقدم للعط���اء الحصول على براءة ذمة خاصة بالعط���اء من البلدية ويتم 

تقديم الطلب الخاص ببراءة الذمة لدى مركز خدمات الجمهور في مبنى البلدية.
  يجب على المتقدم أن يكون مس���جاًل »رس���ميًا« في دوائر الضريبة ولديه ش���هادة خصم 
مصدر س���ارية المفعول وشهادة رخصة مهن بحيث يتم ابراز شهادة رخصة المهن وبراءة 

الذمة الواردة في البند اعاله حين التقدم لشراء العطاء. 
4 - عل���ى المتقدم ومن مس���ؤوليته التأكد من اس���تالم كافة وثائق دع���وة العطاء وجميع 

المالحق الصادرة للعطاء.
5 - ترس���ل العطاءات بالظرف المختوم ويكتب عليها اس���م العطاء ورقمه واس���م الشركة 
وتودع في صندوق العطاءات لدى مكتب مسؤول العطاءات الطابق االرضي في مبنى بلدية 
رام الله ، في موعد أقصاه تمام الحادية عش���رة من ظهر يوم االثنين الموافق 2013/10/28، 

وال يقبل أي عرض بعد هذا التوقيت.
6 - يرفق مع العرض كفالة دخول العطاء إما ش���يكًا مصدقًا أو كفالة بنكية من بنك معتمد 
محليًا وصالحة لغاية 90 يومًا من تاريخ إقفال العطاء، بقيمة 10 االف ش���يكل، وتوضع في 
مغلف منفصل، وسيتم استبعاد كل عرض غير مرفق بالكفالة، و/أو إذا نقصت قيمة الكفالة 

عن القيمة المطلوبة، و/أو إذا كانت غير مستوفية للشروط.
7 - االسعار المقدمة بالعطاء تكون بالشيكل وشاملة لكافة الضرائب.

8 - عل���ى المتقدم أن يقدم النس���خة األصلية من وثائق العط���اء مختومة وموقعة من قبله 
»بكاف���ة الصفحات« ولن ينظ���ر في العروض التي تتضمن أية ش���روط أو تحفظات مخالفة 

لشروط دعوة العطاء، وعدم إرفاق أية أوراق أخرى مع نسخة العطاء. 
9 - يح���ق للبلدي���ة إلغاء العطاء دون إبداء األس���باب، ودون أن يترتب عل���ى هذا اإللغاء أية 

مطالبات مالية وقانونية.
10 - س���يتم فتح العطاءات الس���اعة 12 من ظهر يوم االثني���ن الموافق 2013/10/28 في 

جلسة علنية في قاعة االجتماعات في مبنى بلدية رام الله 
11 - أجور اإلعالنات ولغاية الترسية على من يرسو عليه العطاء.

12 - البلدية غير مقيدة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
13 - باالمكان االستفس���ار عن اي���ة معلومات متاحة تخص العط���اء من خالل فاكس 

  02-2963214
م. موسى حديد  
رئيس بلدية رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

وزارة النقل والمواصالت

اإلدارة العامة للنقل الحكومي
الرقم: 2013/48
التاريخ: 2013/10/2

إعالن بيع مركبات مشطوبة كحديد خردة
تعلن وزارة النقل والمواصالت � اإلدارة العامة للنقل الحكومي عن بيع المركبات المش���طوبة 
المصادرة من قبل ش���ركة المرور في المحافظات الشمالية بالمزاد بالظرف المختوم. فعلى 

من يرغب الشراء :
1. مراجعة وزارة النقل والمواصالت اإلدارة العامة للشؤون المالية، الماصيون، رام الله لشراء 

الكراسة بقيمة 300 شيكل للتقدم بالمزاد.
2. آخ���ر موعد لالطالع على كراس���ة المزاد والتق���دم للمزاد بالظ���رف المختوم في صندوق 
الم���زادات في مقر الوزارة � الماصيون � رام الله يوم االثنين الموافق 2013/10/21 الس���اعة 

العاشرة والنصف صباحًا.
3. يتم إرفاق شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية بقيمة 10000 شيكل.

4. يت���م بيع جميع المركبات ف���ي المحافظة مجتمعة وال يجوز التجزئة في الش���راء داخل 
المحافظة.

5. أجور اإلعالن على من يرسو عليه المزاد.
6. لالستفسار : االتصال على دائرة النقل الحكومي � تلفون 02/2951291/2/3

مالحظة: يتم إتالف المركبات بالكامل قبل التسليم ويتحمل من يرسو عليه المزاد التكلفة 
لعملية اإلتالف وتنظيم مكان تواجد المركبات.

وزارة النقل والمواصالت
اإلدارة العامة للنقل الحكومي

مشروع صرف صحي الطيرة
تقديم طلبات الربط بالشبكة

بعد أن تم انجاز ش���بكة الصرف الصحي لمنطق���ة الطيرة، وبناًء على جاهزية محطة التنقية 
لعملي���ة الربط للمش���روع، تعل���ن بلدية رام الله عن بدء اس���تقبال طلب���ات المواطنين لربط 

منشآتهم على شبكة الصرف الصحي العامة.
وبناًء عليه، يرجى من المواطنين المس���تفيدين من المش���روع من سكان حي الطيرة التوجه 
لمركز خدمات الجمهور في مبنى البلدية لتقديم الطلبات الخاصة بهذا الشأن وفق النماذج 

المعتمدة لدى البلدية.
القاع���دة العامة لعملية ربط المباني بش���بكة الصرف الصحي تتطلب التالي وذلك حس���ب 
قرار المجلس البلدي في جلس���ته رقم 2013/34 المنعقدة بتاريخ 2013/9/24 بموجب قرار 

رقم )3-7(:
1. التأكد من وضع المبنى تنظيميًا وتسوية األوضاع.

2. تسديد كافة الرسوم المستحقة على المكلف.
3. تسديد رسوم شبك المجاري.

س���يتم الرد خطيًا من البلدية على هذه الطلبات خالل س���بعة أيام عمل من تاريخ اس���تيفاء 
الشروط، وس���يتضمن الرد طريقة الش���بك والخطوات الفنية الالزمة لكل حالة، مع العلم ان 

تكلفة الشبك هي على حساب المواطن.
علم���ًا ان البلدية س���تقوم بتأهيل واعتماد قائمة فنيي تمديدات صحية ولن يس���مح لغير 

المعتمدين بالعمل ضمن المشروع.
م. موسى حديد 
رئيس بلدية رام الله 

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن موعد مقابالت شفهية  للمتقدمين لشغل 
وظيفة ) موظف مالي ( في وزارة الخارجية

تعلن وزارة الخارجية  وبالتنس���يق م���ع ديوان الموظفين العام عن موع���د إجراء المقابالت 
الشفهية  للمتقدمين لشغل وظيفة ) موظف مالي (.

وذلك حس���ب الموعد والكشف المشار إليه أدناه ) األسماء منشورة على الموقع االلكتروني 
لديوان الموظفين العام(:

يوم االربعاء   الموافق 2013/10/09، موعد المقابلة  للوظيفة التالية  :

1. موظف مالي  ، يبدأ باسم ايه محمد جبرين بدر  وينتهي باسم معن احمد حافظ  حسب 
الكشف المرفق رقم )1(. تبدأ المقابلة   في تمام الساعه التاسعة صباحًا.

علما أن المقابالت سيتم عقدها بمقر وزارة الخارجية/ رام الله/ /البالوع/ مقابل مجمع المحاكم 
/عمارة عبد العظيم النبوت

لالطالع على أس���ماء المقبولين لخ���وض المقابالت يرجى زيارة الموق���ع االلكتروني لديوان 
)www.gpc.pna.ps( :الموظفين العام

د. رياض المالكي
 وزير وزارة الخارجية

مشروع صرف صحي الطيرة
تأهيل فنيي تمديدات الصرف الصحي

بعد أن تم انجاز ش���بكة الصرف الصحي لمنطقة الطي���رة ، وبناء على جاهزية محطة 

التنقية لعملية الربط، تعلن بلدية رام الله عن استقبال طلبات تأهيل فنيي تمديدات 

الصرف الصحي. 

فعلى الراغبين من األفراد والمقاولين العمل ضمن المش���روع المذكور أعاله، لش���بك 

المجاري على الشبكة العامة التوجه لمركز خدمات الجمهور في مبنى البلدية لتقديم 

الطلبات الخاصة بهذا الشأن وفق النموذج المعتمد لدى البلدية

 تقدم الطلبات ابتداء من 2013/10/7 ولغاية 2013/10/12 

علما انه س���يتم اإلعالن عن قائمة المقاولين المعتمدين ولن يسمح لغير المعتمدين 

بالعمل ضمن المشروع. 

م. موسى حديد

رئيس بلدية رام الله

إعالن صادر عن مراقب الشركات
يعل���ن مكتب مراقب الش���ركات أن ش���ركة اب دي���ت تكنولوجي والمس���جلة تحت الرقم 
562164210 ق���د تقدمت لدينا بطلب تخفيض لرأس مال الش���ركة من أربعين ألف دينار 
إلى عش���رة آالف دينار أي بواقع تخفيض مقداره ثالثون ألف دينار أردني، وعليه من لديه 
اعتراض أو تحفظ على عملية التخفيض التوجه لمكتب مراقب عام الش���ركات خالل المدة 

القانونية المعمول بها.
مكتب المراقب

د المناضل عوض الله 
ّ
الرئيس يقل

وسام االستحقاق والتميز
رام الله - "وفا": قلد الرئيس محمود عباس، المناضل عبد 

الرحمن عوض الله )ابو حيدر( وسام االستحقاق والتميز.
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس، عوض الله، مساء أمس، 

بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور أفراد عائلته.
ومنح الرئيس، عوض الله، وس���ام االس���تحقاق والتميز 
تقدي���را لدوره الوطني في الحركة الوطنية الفلس���طينية 
وتاريخ���ه النضالي في منظم���ة التحرير الفلس���طينية، 

وتثمينا إلنجازاته السياسية والفكرية في خدمة الشعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة.

يذك���ر ان المناض���ل عبد الرحمن عوض الل���ه من مواليد 
العام 1933، وهو من مؤسس���ي الحزب الش���يوعي سابقا، 
وقيادي في حزب الشعب الفلس���طيني، وله عدة مؤلفات 
من أهمه���ا "من في���ض الذاكرة" الذي يس���رد فيها اهم 

أحداث الحركة الوطنية الفلسطينية.

الرئيس يقلد المناضل عبد الرحمن عوض الله وسام االستحقاق والتميز.  )عدسة: ثائر غنايم(

جامعة بيرزيت تفوز بمشروع 
أوروبي في مجال صناعة البرمجيات

س���ينا  معهد اب���ن  ف���از  "األي���ام":   - الل���ه  رام 
قني���ات العربية في جامعة 

ّ
لهندس���ة المعرفة والت

بيرزيت، مؤخ���رًا، بمش���روع )MOSAIC( والُممول من 
االتحاد األوروبي، برنامج FP7، وهو مش���روٌع يهدف 
إلى تعزيز التعاون بين الدول األوروبّية ودول حوض 
البحر المتوس���ط في مجال صناعة البرمجيات؛ وذلك 
من خالل ربط الش���ركات في هذه الدول، لخلق فرص 
جديدة لها وتأهيلها للمش���اركة في برنامج االتحاد 
األوروب���ي الق���ادم Horizon2020، حي���ث س���يركز 
المش���روع على صناع���ة البرمجي���ات وتطبيقها في 

صناعة الغذاء والطاقة. 
وقال���ت الجامع���ة ف���ي بي���ان صحافي، أم���س، إن 
المشروع يضم ثالثة عشر شريكًا من الدول األوروبية 
والعربية، ويس���تمر بنش���اطه لمدة س���نتين، وأنه 
للتشبيك بين الشركات األوروبية والعربية سيؤسس 
المش���روع ش���بكتي تعاون، واحدة في دول المشرق 
)فلسطين واألردن ولبنان وسورية ومصر( وأخرى في 

دول المغرب )الجزائر والمغرب وتونس وليبيا(. 
وأضاف���ت: تتلخ���ص نش���اطات ه���ذه الش���بكات 
ف���ي تحديد فرص التع���اون بين البل���دان األوروبية 
والعربي���ة ف���ي مجال صناع���ة البرمجي���ات، وكذلك 
تطبيقاتها ف���ي مجالي التغذية والطاقة، وما يمكن 
للجامعات أن تقدمه في هذا المضمار. وتحديد أهم 
الشركات والمؤسسات والجامعات الناشطة في هذه 
المجاالت والتش���بيك فيما بينه���ا، من خالل زيارات 
متبادلة وأنش���طة أخ���رى، إضافة إلى وضع أس���س 
واس���تراتيجيات ورؤى مس���تقبلية محلية وإقليمية 
لقطاع���ات صناعة البرمجيات وتعزي���ز التعاون بين 
الدول المش���اركة والدفع بش���راكات ثنائية لتنفيذ 
مشاريع داخل وخارج المنطقة. والمساعدة الشركات 
العربية في المش���اركة في برنامج التمويل األوروبي 

.Horizon2020
وأك���د مدير معهد ابن س���ينا د. مصطفى جرار، أن 
هذا المش���روع س���يركز وبشكل مباش���ر على عالقة 

الجامعة وشراكتها مع القطاع الخاص في فلسطين، 
وعلى ربط هذا القطاع مع قطاعات صناعة البرمجيات 
في الدول العربية واألوروبية، وأن أهمية المش���روع 
تكمن بش���كل خاص ف���ي دمج وتأهيل الش���ركات 
الفلسطينية للمش���اركة في برامج الدعم األوروبية 
المتعلقة ف���ي البحث والتطوير، وه���و ما لم تلتفت 
له الش���ركات الفلس���طينية م���ن قبل، رغ���م أن لها 
حق المش���اركة، كم���ا الجامعات، خاص���ة الصغيرة 

والمتوسطة منها. 
م���ن جهته، قال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات 
د.علي جابر، إّن الكلية تسعى في رسالتها إلى دعم 
وبناء ش���راكة متناغمة مع القطاع الصناعي المحلّي، 
آِمال أن يكون هذا المشروع إضافة أخرى لقطاع صناعة 
البرمجيات واالتص���االت في فلس���طين. وأضاف أن 
الكلية وذراعها البحثي "معهد ابن سينا" سيعمالن 
على متابعة وخدمة الطلبة والمجتمع الفلس���طيني 
من خالل جذب المشاريع الدولية التي تزود الجامعة 
بأفضل الفرص، فضال ع���ن خدمة القطاعات الخاصة 

والعامة المختلفة.
وبين معهد ابن س���ينا أنه ورغم حداثة تأسيسه، 
قب���ل عامين، إال أنه يعد أكب���ر مركز بحثي في مجال 
تكنولوجي���ا المعلومات ف���ي فلس���طين، ومن أهم 
المعاه���د البحثي���ة عربي���ا ف���ي مجال اللس���انيات 
الحاس���وبية والتقنيات العربية، الفتًا إلى أنه حصل 
 لتميزه في 

ً
على الدعم من ش���ركة "جوجل" نتيج���ة

تطوير أدوات تخدم المحتوى العربي ومعالجته آليًا، 
إضافة إلى كونه منس���قًا عاما لعدة مشاريع أوروبية 
كمشروع "سيرا" في "مجال هندسة المعرفة متعددة 
اللغات وتقني���ات تبادلها والبحث فيها، ومش���روع 
"األنطولوجي���ا العربية لتمثي���ل وتصنيف مفاهيم 
ف" لتأسيس 

َ
الكلمات العربية دالليًا، ومشروع "بال غ

أكاديمي���ة الحكوم���ة اإللكتروني���ة الفلس���طينية 
وتطوير الكفاءات الفلس���طينية، وغيرها العديد من 

المشاريع األخرى.

عساف يطالب بحماية المزارعين 
من اعتداءات االحتالل ومستوطنيه

رام الله - "األيام": اعتبر وزير الزراعة م. وليد عساف، اعتداءات المستوطنين 
المس���تمرة بحق المزارعين انعكاسًا لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو، التي 
تواصل دعم المستوطنات في الضفة المحتلة، وتغض البصر بشكل علني أمام 

اعتداءات المستوطنين المتواصلة واليومية.
وأش���اد عس���اف، في تصريح صحافي أمس، بصمود المزارعين على أرضهم 
أمام سياس���ات االحتالل التي تستهدف النيل من صمودهم، باعتبارهم صف 
الدفاع األول أمام سياسات االحتالل االستيطانية والتوسعية، وقال: "اعتداءات 
االحتالل على المزارعين مسلسل يومي ال تنتهى حلقاته والوزارة ستباشر فورًا 

بتعويض المزارعين وزراعة األراضي المتضررة".
وطال���ب العالم أجمع والمؤسس���ات الدولية التي تعن���ى بحماية المدنيين 
بحماي���ة المزارعين الع���زل، محذرًا من تبعات هذه االعت���داءات، خاصة مع بدء 
موس���م قطاف الزيتون، والتي كان آخرها ما حدث في قرية دير شرف بنابلس، 
أمس، وتحطيم مستوطني "شافي شمرون" 120 شجرة زيتون معمرة في القرية 

تعود ملكيتها لعائالت فقها وآل مرعي.

إغالق معبر رفح يومين 
وتوقعات بفتحه األسبوع الجاري

رفح - "األيام": أعلنت الس���لطات المصرية عن إغ���الق معبر العودة الحدودي 
برفح مجددا، اعتبارا من صباح الس���بت ولمدة يومين، لمناسبة احتفاالت مصر 

بانتصارات أكتوبر.
وقالت مصادر فلس���طينية ف���ي المعبر إن الجانب المص���ري أبلغهم بإغالق 
المعب���ر، دون أن يتضح إذا ما كان العمل فيه سيس���تأنف مج���ددا اعتبارا من 
صباح غد االثنين، وتوقعت أن تفتح الس���لطات المصري���ة المعبر منتصف أو 
نهاية األس���بوع الجاري، لتسهيل سفر الحجاج من ذوي الشهداء ضمن مكرمة 

خادم الحرمين الشريفين.
وطالب مس���افرون عالقون في قطاع غزة السلطات المصرية بفتح المعبر عدة 

أيام أخرى، ليتمكنوا من مغادرة القطاع.
وكانت الس���لطات المصرية س���هلت نهاية األس���بوع الماضي سفر أكثر من 
2000 حاج على مدار ثالثة أيام متواصلة، فيما ال تزال مشكلة البعثة اإلعالمية 
واإلدارية للحجاج عالقة، وما زالت الحكومة المقالة في قطاع غزة تمنع سفر نحو 

70 حاجا من اإلعالميين واإلداريين.

أكثر من 11 ألف سائح 
زاروا جنين األسبوع الماضي

جني����ن – "األي�����ام": زار مدينة جنين أكثر من 11 ألف س����ائح وزائر، خالل األس����بوع 
الماضي.

وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة أن تقرير فرع شرطة السياحة 
واآلثار في محافظة جنين أظهر، أمس، وبناء على بيانات المواقع الس����ياحية، أن عدد 
الس����ياحة المحلية من مختلف المحافظات بلغ 8570 مواطنا، ومن فلسطينيي الداخل 

بلغ 3220 زائرا، بينما بلغ عدد النزالء في فنادق مدينة جنين 326 نزياًل.
وأش����ار البيان إلى أن المواقع السياحية والمتنزهات إضافة إلى العديد من المواقع 
األثرية شهدت حركة نشطة للسياحة المحلية، حيث شجع جو جنين المعتدل الكثير 
من العائالت لزيارتها واالس����تمتاع بالمناظر الخالبة الموج����ودة فيها وفي محيطها 
من القرى والمناطق المفتوحة، إضافة للحالة األمنية والهدوء الذي يس����ود المحافظة 

بشكل عام.
وأوضح البيان أن فرع شرطة السياحة 
واآلث���ار ف���ي المحافظة ينف���ذ العديد 
من المب���ادرات والجوالت التفتيش���ية 
عل���ى المواقع الس���ياحية، بالتعاون مع 
الجه���ات المختصة، للحف���اظ على امن 
وأمان السياح والزائرين للمواقع األثرية 
وحفظ الم���وروث األثري م���ن العبث أو 
التخري���ب، إضافة إلى توفي���ر األجواء 
المالئمة للتمتع بما تزخر به المحافظة 
م���ن طبيع���ة خالب���ة جاذبة للس���ياحة 

واالصطياف.
وأكد مدير ش����رطة جنين المقدم علي 
ابحيص أن الشرطة تبذل جهودا كبيرة 
الس����ياحية  المواقع  عل����ى  للمحافظ����ة 
وحمايتها وفرض حالة األمن والنظام في 
المحافظة، والتي لها دور مهم في دعم 
وتش����جيع قطاع الس����ياحة، ما ينعكس 
باإليجاب على الحالة االقتصادية ودعم 

عجلة النماء واالزدهار فيها.

االتحاد األوروبي و"اليونيسف" يقدمان 
مساعدات تربوية لمدارس "األونروا" في لبنان

ق���دم  "وف���ا":   - )لبن���ان(  صي���دا 
االتح���اد األوروب���ي وصن���دوق األمم 
المتح���دة للطفول���ة )اليونيس���ف(، 
أمس، مس���اعدات تربوي���ة لمدارس 
الالجئين  وتش���غيل  غ���وث  وكال���ة 

الفلسطينيين "االونروا" في لبنان.
الم���دارس وطالب  واس���تلم طالب 
فلسطينيون نازحون من سورية الى 
لبن���ان، المس���اعدات التربوية خالل 
حفل أقيم في مدينة صيدا اللبنانية، 
حض���ره ممث���ل االتح���اد األوروب���ي، 
مارسيلو موري، وممثلة "اليونيسف"، 
"األونروا"  ومدي���رة  لوريني،  آناماريا 
آن ديس���مور، والملح���ق الثقافي في 
س���فارة دولة فلس���طين في بيروت 
ماهر مشيعل، وحشد من الفعاليات 

التربوية واالجتماعية الفلسطينية.
وش���كرت ديس���مور، ف���ي كلمتها 
السخي،  تبرعها  على  "اليونيس���ف" 
مش���يرة إلى أنه وللسنة الرابعة على 
التوال���ي، تدعم "اليونيس���ف" )33( 
أل���ف طالب فلس���طيني ف���ي لبنان 
بلغت  الت���ي  من خالل مس���اهمتها 
)280.000( دوالر أميرك���ي باإلضافة 
الى )7( آالف طالب فلس���طيني نازح 

من سورية.

جانب من توزيع المساعدات.

ال���ذي  الدع���م  "بفض���ل  وقال���ت، 
ر اللوازم 

ّ
تقّدمه "اليونيس���ف"، تتوف

المدرس���ية للط���الب والت���ي بدورها 
تخل���ق بيئ���ة إيجابية م���ن حولهم، 
كما أنن���ا الحظنا تط���ورًا إيجابيًا في 
اآلونة األخيرة اذ شهدنا ارتفاعًا في 
الفلسطينيين  الطالب  التحاق  معدل 
بالمدارس في األسابيع  من س���ورية 

الماضية".
وشددت ديس���مور على أهمية أن 
يبق���ى التعليم أحد اه���م األولويات 
م���ن أجل حماية مس���تقبل األطفال.. 
"فبفضل الدعم المتواصل والراس���خ 
المقدم من االتحاد األوروبي، وتبرعه 
األخير بقيمة 6 ماليين يورو لألونروا، 
س���ُيمنح الطلبة الالجئ���ون في لبنان 
من سورية  النازحون  والفلسطينيون 
تعليم���ًا عال���ي الجودة ف���ي مدارس 

األونروا".
م���ن ناحيته���ا، ش���ددت ممثل���ة 
لورين���ي،  آناماري���ا  "اليونيس���ف"، 
عل���ى أهمي���ة التع���اون الوثيق بين 
"اليونيس���ف" و"األونروا" أثناء حاالت 
الطوارئ، وقالت، "بينما نجتمع اليوم، 

يجب أال يغب عن بالنا أن ثمة تحديات 
جدي���دة يج���ب أن نواجهه���ا، فقد 
ن���زح عدة آالف من الجئي فلس���طين 
من س���ورية الى لبنان ف���ي العامين 
الماضيين. وكما هو الحال في جميع 
حاالت الطوارئ، فإن عودة األطفال الى 
المدارس والمباش���رة بتعليمهم في 
أقرب وقت ممك���ن، هي إحدى أفضل 
الطرق للتخفيف من اآلثار النفس���ية 
واالجتماعي���ة للص���راع والن���زوح من 
خالل منح األطفال اإلحساس بالحياة 

الطبيعية واالستقرار والثبات.
وقالت آناماريا لوريني، "إننا جميعًا 
ملتزمون بوضع األطفال األكثر حاجة 
في صلب كل نش���اطاتنا مضيفة ان 
"مبادرة العودة الى المدرس���ة" دليل 
على جهودن���ا الجماعية المبذولة من 
أج���ل ضم���ان جميع حق���وق األطفال 

الفلسطينيين".
يش���ار ال���ى ان حوال���ي )40( ألف 
طالب فلس���طيني يتوزعون على )69( 
مدرس���ة تابعة ل�"األونروا" في لبنان 
سيس���تفيدون من هذه المساعدات 

التربوية الدولية.


