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دولة فلسطين
وزارة النقل والمواصالت

اإلدارة العامة للشؤون المالية
MOT-MOFP-2019-152 رقم
التاريخ: 2019/9/25

االعالن عن طرح عطاء داخلي

MOT-MOFP-2019-152 رقم
خدمات الضيافة وخدمات األمن والحراسة لمقر الوزارة

تدع���و وزارة النقل والمواصالت المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين . 1

رس���ميا )خدمات الضيافة و/أو خدمات الحراس���ة( ويرغب بالمش���اركة لتقديم 

العطاءات بالظرف المختوم.

تقدم األس���عار ب� )شيقل( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة . 2

المضافة.

يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على كراسة المناقصة أو الحصول . 3

على  مزيد من المعلومات من خالل زيارة الوزارة/ دائرة المشتريات اوقات الدوام 

الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:30 بعد الظهر.

تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 100 شيقل لحساب وزارة المالية . 4

في بنك فلس���طين على حس���اب رقم )219000/49(، ويت���م ارفاق وصل الدفع 

)فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.

يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صن���دوق العطاءات في مقر ال���وزارة/ دائرة . 5

المش���تريات في موعد أقصاه الس���اعة 11:00 صباحا من يوم األربعاء الموافق 

2019/10/9 ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم 

فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين.

على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو شيك . 6

بنكي مصدق بقيمة 4500 ش���يكل على أن تكون س���اري المفعول حتى تاريخ 

.2020/1/31

أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.. 7

تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.. 8

اإلدارة العامة للشؤون المالية

 إعالن طرح عطاء توريد هياكل لمبات انارة

رقم )26/2019(

تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء توريد هياكل لمبات انارة

عطاء رقم (26/2019(

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة 
– مجمع  العامة  التوريدات في شركة توزيع كهرباء الشمال – االدارة  دائرة 

بلدية نابلس التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .

تعاد نسخة العطاء إلى دائرة التوريدات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك 
الساعة  حتى  وذلك  شيكل ،   )180,000( بقيمة   ) بنكية  كفالة  أو  مصدق 
الرابعة مساءا من يوم االربعاء الموافق 2019/10/16 ولن يقبل أي عطاء يرد 

بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على التامين المطلوب .

• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	

• ثمن نسخة العطاء ( 1,000 ( شيكل غير مستردة .	

• تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل فقط وبعكس ذلك 	
فسيتم رفض العرض .

• يتم تسليم نسخ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارا من صباح 	
يوم االحد 2019/9/29

االدارة العامة

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات
إعالن للعموم

يعل���ن مراقب الش���ركات � المحافظ���ات الجنوبية أن ش���ركة بيانات للملكية 
الفكرية والمسجلة كشركة مس���اهمة خصوصية محدودة ويمثلها السيدة/ 
وضاح نظير شكري خاروف ووكيلها المحامي/ خالد صالح العايدي والمسجلة 
لدينا لدى مراقب ش���ركات رام الله كش���ركة مس���اهمة خصوصية تحت رقم 
562586438 بتاريخ 2019/8/20 انه تم اعتماد طلب الشركة لفتح فرع جديد 

لها ليكون في رفح وعنوانها: رفح � حي الجنينة � شارع الجامعة.
للشركة ممارسة األعمال المنصوص عليها في غاياتها في الفرع الجديد وفقًا 

للقانون.
تحريرًا: 2019/9/26.

المستشار/ أ.   يعقوب الغندور
مراقب الشركات

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح عطــاء
تقديم خدمات هندسية )دراسات وتصاميم وإعداد وثائق عطاء(

لمشروع طريق سطح مرحبا – كفر عقب – الّرام 
) MPWH/MOF/2019/ 004( عطاء رقم

تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء
تقديم خدمات هندسية )دراسات وتصاميم وإعداد وثائق عطاء( لمشروع طريق 

سطح مرحبا – كفر عقب – الّرام 
• الهندسية 	 المكاتب  و  للشركات  يحق  العطاء:  في  لالشتراك  المؤهلون 

المسجلين لدى نقابة المهندسين – مركز القدس، والمصنفين كاستشاريين 
المجال  هذا  في  وموثقة  سابقة  خبرة  للمكتب  يكون  وان  الطرق  مجال  في 

والمتجاوبين مع شروط العطاء, المشاركة في هذا العطاء.  
• العطاء 	 هذا  في  للمشاركة  للراغبين  يمكن  العطاء:  وثائق  على  الحصول 

االطالع والحصول على وثائق العطاء من وحدة عطاءات الوزارة  في مقر وزارة 
يوم  من  اعتبارا   ، الله  رام  في  الخامس(  )الطابق  واإلسكان  العامة  األشغال 
األحد الموافق 2019/9/29  خالل أوقات الدوام الرسمي حتى نهاية دوام يوم 
االثنين الموافق 2019/10/14 ، مقابل رسم غير مسترد مقداره )50 شيكل( 
للمناقصة يودع في بنك   فلسطين المحدود لحساب إيرادات وزارة المالية 

-األشغال على حساب رقم 3001/219000/8  في البنك. 
نقابة  عن  وصادرة  المفعول  سارية  تسجيل  شهادة  إبراز  يتم  أن  على 

المهندسين عند شراء العطاء.  
• زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: سوف يعقد اجتماع تمهيدي للمكاتب 	

للطرق  العامة  االدارة   / واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  مقر  في  المشاركة 
تتبعه زيارة للموقع وذلك يوم األحد الموافق 2019/10/20 الساعة العاشرة 

صباحا .
• الموافق 	 الثالثاء  يوم  دوام  خطيا  االستفسارات  الستقبال  موعد  اخر 

2019/10/22
• كفالة دخول العطاء: يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة )600 دوالر( 	

لصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان، و يجب ان تكون العروض صالحة لمدة 
90 يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة سارية المفعول لمدة 120 يوما .

• ومختوم 	 مغلق  ظرف  في  العروض  تسليم  يتم  المظاريف:  وفتح  تسليم 
ومكتوب عليه اسم العطاء ورقمه إلى العنوان المذكور أدناه، في موعد أقصاه 
الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الثالثاء الموافق 2019/10/29 ، وسوف يتم 

فتح العروض الفنية في جلسة علنية في نفس الموعد والمكان
• الطابق 	  – واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  الوزارة-  عطاءات  وحدة  العنوان: 

الخامس
 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

تلفون:  2987888- 02  فاكس: 02-2987890 
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح عطــاء
صيانة طرق في محافظة أريحا واألغوار

     ) MPWH/MOF/2019/005( عطاء رقم
تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء

صيانة طرق في محافظة أريحا واألغوار
• المؤهلـــون لالشـــتراك في العطـــاء: المقاوليـــن المصنفين لـــدى لجنة 	

التصنيف الوطنية في مجال الطرق
• الحصول علـــى وثائق العطاء: يمكن للراغبين المشـــاركة في هذا العطاء 	

االطـــالع والحصول على وثائق العطاء من وحـــدة عطاءات الوزارة  في مقر 
وزارة األشغال العامة واإلسكان )الطابق الخامس( في رام الله- دوار محمود 
درويـــش – مجمع الوزارات، اعتبارا من يـــوم  االثنين الموافق 2019/9/30 
حتى نهاية دوام يوم الثالثاء الموافق 2019/10/15   خالل اوقات الدوام 
الرســـمي، مقابل رسم غير مســـترد مقداره )100 شيكل( للمناقصة يودع 
في بنك فلسطين المحدود لحســـاب ايرادات وزارة المالية -األشغال على 

حساب رقم 3001/219000/8  في البنك. 
  على ان يتم ابراز شـــهادة تصنيف ســـارية المفعول وصادرة عن لجنة 

التصنيف الوطنية عند شراء العطاء.  

• زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: ســـتنظم زيـــارة ميدانية للموقع يوم 	

األحـــد الموافق 2019/10/13، الســـاعة العاشـــرة صباحا ســـتنطلق من 

مديرية أشغال وإسكان أريحا  وســـيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال 

استفســـارات المقاولين في نفس المكان بعد انتهـــاء الزيارة الميدانية، 

ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم الثالثاء 2019/10/15.

• كفالة دخول العطاء: يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة ) 10000 	

شـــيكل( لصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان، ويجب أن تكون العروض 

صالحة لمدة 90 يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة سارية المفعول لمدة 

120 يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء .

• تســـليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في 	

مبنـــى الوزارة في رام الله- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – الطابق 

الخامس، هو يوم االثنين الموافق 2019/10/21 الســـاعة الحادية عشـــرة 

صباحا.

• العنوان: وحدة عطاءات الوزارة- وزارة اإلشـــغال العامة واإلسكان – الطابق 	

الخامس

 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

تلفون الوزارة:  7/ 2966006- 02  فاكس: 2987890-02 المديرية: 2321389 -02 
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

 وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

  إعــالن طـرح عطــاء
صيانة طرق في محافظة طولكرم

)  MPWH/MOF/2019/006( عطاء رقم
تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء

صيانة طرق في محافظة طولكرم
•  المؤهلـــون لالشـــتراك في العطـــاء: المقاوليـــن المصنفين لـــدى لجنة 	

التصنيف الوطنية في مجال الطرق
• الحصول علـــى وثائق العطاء: يمكن للراغبين المشـــاركة في هذا العطاء 	

االطـــالع والحصول على وثائق العطاء من وحـــدة عطاءات الوزارة  في مقر 
وزارة اإلشغال العامة واإلسكان )الطابق الخامس( في رام الله- دوار محمود 
درويـــش – مجمع الوزارات، اعتبارا من يـــوم  االثنين الموافق 2019/9/30 
حتى نهاية دوام يوم الثالثـــاء الموافق 2019/10/15 خالل اوقات الدوام 
الرســـمي، مقابل رسم غير مســـترد مقداره )100 شيكل( للمناقصة يودع 
في بنك فلسطين المحدود لحســـاب ايرادات وزارة المالية -األشغال على 

حساب رقم 3001/219000/8  في البنك. 
  على ان يتم ابراز شـــهادة تصنيف ســـارية المفعول وصادرة عن لجنة 

التصنيف الوطنية عند شراء العطاء.  
•  زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: ســـتنظم زيـــارة ميدانية للموقع يوم 	

االثنين الموافق 2019/10/14، الســـاعة العاشـــرة صباحا ســـتنطلق من 
مديرية أشغال وإسكان طولكرم  وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال 
استفســـارات المقاولين في نفس المكان بعد انتهـــاء الزيارة الميدانية، 

ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم الثالثاء 2019/10/15.
•  كفالة دخول العطاء: يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة ) 10000 	

شـــيكل( لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان، ويجب ان تكون العروض 
صالحة لمدة 90 يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة سارية المفعول لمدة 

120 يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء .
•  تسليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في 	

مبنـــى الوزارة في رام الله- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – الطابق 
الخامس، هو يوم االثنين الموافق 2019/10/21 الســـاعة الحادية عشـــرة 

صباحا.
•  العنوان: وحدة عطاءات الوزارة- وزارة األشـــغال العامة واإلسكان – الطابق 	

الخامس
 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

تلفون الوزارة:  7/ 2966006- 02  فاكس: 2987890-02 المديرية: 2680566 -09 
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح عطــاء
صيانة طرق في محافظة قلقيلية

     )  MPWH/MOF/2019/007( عطاء رقم
تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء

صيانة طرق في محافظة قلقيلية
• المؤهلـــون لالشـــتراك في العطـــاء: المقاوليـــن المصنفين لـــدى لجنة 	

التصنيف الوطنية في مجال الطرق
• الحصول علـــى وثائق العطاء: يمكن للراغبين المشـــاركة في هذا العطاء 	

االطـــالع والحصول على وثائق العطاء من وحـــدة عطاءات الوزارة  في مقر 
وزارة األشغال العامة واإلسكان )الطابق الخامس( في رام الله- دوار محمود 
درويـــش – مجمع الوزارات، اعتبارا من يـــوم  االثنين الموافق 2019/9/30 
حتى نهاية دوام يوم الثالثاء الموافق 2019/10/15   خالل أوقات الدوام 
الرســـمي، مقابل رسم غير مســـترد مقداره )100 شيكل( للمناقصة يودع 
في بنك فلسطين المحدود لحســـاب إيرادات وزارة المالية -األشغال على 

حساب رقم 3001/219000/8  في البنك. 

  على ان يتم إبراز شـــهادة تصنيف ســـارية المفعول وصادرة عن لجنة 

التصنيف الوطنية عند شراء العطاء.  

•  زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: ســـتنظم زيـــارة ميدانية للموقع يوم 	

الثالثاء الموافق 2019/10/15، الســـاعة العاشـــرة صباحا ســـتنطلق من 

مديرية أشغال وإسكان قلقيلية  وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال 

استفســـارات المقاولين في نفس المكان بعد انتهـــاء الزيارة الميدانية، 

ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم األربعاء 2019/10/16.

•  كفالة دخول العطاء: يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة ) 10000 	

شـــيكل( لصالح وزارة اإلشغال العامة واإلسكان، ويجب أن تكون العروض 

صالحة لمدة 90 يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة سارية المفعول لمدة 

120 يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء.

•  تسليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في 	

مبنـــى الوزارة في رام الله- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – الطابق 

الخامس، هو يوم االثنين الموافق 2019/10/21 الســـاعة الحادية عشـــرة 

صباحا.
•  العنوان: وحدة عطاءات الوزارة- وزارة األشـــغال العامة واإلسكان – الطابق 	

الخامس
 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

تلفون الوزارة:  7/ 2966006- 02  فاكس: 2987890-02 المديرية: 2940688 -09 
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مكتب مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني  
بأن ش����ركة جولدن قطن لصناعة األقمش����ة مس����اهمة 
خصوصية محدودة والمس����جلة لدى مراقب الش����ركات 
تح����ت رق����م 562534123، تقدمت بطل����ب تصفيتها 
تصفية اختياري����ة وتم تعيين الس����يد المحامي رمزي 
هش����ام برناط كمصفي للش����ركة المذكورة ولكل من له 
مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه لدى المصفي 
على الرقم  0599942067 أو لدى مراقب الشركات خالل 

شهر من تاريخه.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني أن 

شركة الليالي الستيراد وتصدير المواد الغذائية والمشروبات 

والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم 562551606 قد 

تقدمت الينا بطلب لتحويل الشركة من مساهمة خصوصية 

إلى عادية عام���ة. ومن له اي اعتراض علي���ه مراجعة مكتب 

مراقب الشركات أو مركز الشركة الرئيسي.

مراقب الشركات

وزارة االقتصاد الوطني

إعالن

يعلن مكتب مراقب الش���ركات بأن شركة روبكس 
للمق���اوالت العام���ة م.خ.م والمس���جلة تحت رقم 
562580407 قد تقدمت لنا بطلب تعديل صفتها 
القانونية من شركة مساهمة خاصة محدودة الى 
ش���ركة عادية عامة، ومن لدي���ه اعتراض مراجعة 
مكتب مراقب الش���ركات خالل الم���دة القانونية 

المنصوص عليها.

مراقب الشركات إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني 

بأن ش����ركة نسيم تكس����س 2000 مساهمة خصوصية 

والمس����جلة لدين����ا تح����ت رق����م 562427765 تقدمت 

بطلب تصفيتها تصفية اختيارية وتم تعيين الس����يد 

المحامي رمزي هش����ام برناط كمصفي للشركة المذكورة 

ول����كل من له مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه 

لدى المصفي على الرق����م 0599942067 أو لدى مراقب 

الشركات خالل شهر من تاريخه.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

اعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية

 لبطريركية الروم االرثوذكس بالقدس الشريف

 في القضية الحقوقية عدد السجل )189 / 2019(
ليكن معلوما لدى الجميع ان المس���تدعي/ة نقوال حنا نقوال ابو عمش���ة  قد تقدم بطلب 

لدى هذه المحكمة بتاريخ 25 / 09 / 2019، الجل اس���تصدار اعالم حصر ارث المرحوم 

حنا نقوال ابو عمشة من بيت جاال وقد تحدد يوم  الثالثاء الموافق 2019/10/29 الساعة 

العاش���رة والنصف موعدا للنظر في هذا الطلب فعلى كل من يرغب في االعتراض على 

هذا الطلب عليه ان يقدم اعتراضه الى هذه المحكمة لغاية تاريخ النظر في هذا الطلب 

المبين اعاله وبخالف ذلك فان هذه المحكمة ستس���ير في اجراءاتها القانونية حسب 

االصول.
القدس في 2019/09/25

المحكمة  

م فلسطيني ضمن قائمة 
ّ
معل

م في العالم
ّ
أفضل 100 معل

رام الل���ه - "األي���ام": اختارت منظم���ة )AKS education( في 
الهند، المعلم إياد أحمد السوقي، من جنين، ضمن قائمة أفضل 

100 معلم على مستوى العالم.
والس���وقي خريج جامعة القدس المفتوح���ة � فرع جنين عام 
2005 تخص���ص أنظم���ة معلومات حاس���وبية، ويعم���ل معلمًا 
ل العام الماضي 

ّ
في مدرس���ة ذكور جنين األساس���ية، وكان مث

فلس���طين في مؤتمر الفات���ح للتكنولوجيا في أنق���رة التركية، 
وتم اختياره من قبل وزارة التربية والتعليم بس���بب نشاطه في 
برنام���ج رقمنة التعليم الذي تنظمه ال���وزارة، حيث يتم توثيق 
هذه اإلنجازات من خالل صور وفيديوهات وشهادات ترفع على 
موقع المس���ابقة ليدخ���ل المعلم في المس���ابقة التي تنظمها 

المؤسسة الهندية والموثقة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وشارك بالمسابقة التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي 
72 دول���ة حول العالم، وتم اختيار أفضل 100 معلم حول العالم من 

خالل معايير تضعها المؤسسة وأبرزها ملف إنجاز المعلم.
وأكد السوقي، حسب بيان لجامعة القدس المفتوحة، أمس، أن هذا 
اإلنجاز يعكس مدى التطور في المنظومة التعليمية في فلس���طين، 
مشيرًا إلى أن وجود مهارات في استخدام الحاسوب واألجهزة الذكية 

والقدرة على التواصل ضروري للمشاركة في مثل هذه المسابقات.
وأوضح الس���وقي أن معايير اختيار أفض���ل 100 معلم، ومنها 
طريق���ة التس���جيل وتعبئة الطل���ب )عليها نق���اط( بحاجة إلى 

 Cospaces مهارات أساسية. وكان السوقي اختير سابقًا سفير
edu األلمان���ي الذي يركز على إنتاج محت���وى تعليمي تفاعلي 

يعمل على المكعب المدمج ما يعزز اإلبداع والتميز عند طالبنا.
ولقب الس���فير المكعب المدمج هي مكانة دولية جديدة تتمحور 
حول نشاط مميز للمعلم باستخدام وسائل تعزز التعليم التفاعلي.

كما حصل الس���وقي س���ابقًا على المركز الثالث على مستوى 
فلس���طين عام 2017 من خالل التركيز عل���ى التقنيات الحديثة 
ومب���ادرة التلعيب ف���ي التعليم والتركيز عل���ى بيئة تعليمية 

جذابة تعزز التعلم الذاتي واالستكشاف.
وأشاد الس���وقي بدور "القدس المفتوحة" في تبني التقنيات 
الحديث���ة، خاص���ة المكعب المدم���ج، تحديدًا إنت���اج المحتوى 

التعليمي بمنصة Cospaces edu األلماني.
ودعا الطلبة والمهتمين إلى المثابرة على البحث، منوهًا إلى أنه 
ستنظم ورش عمل داخل الجامعة لحث الطلبة على العمل وتحويل 
أحالمهم إلى أرض الواق���ع من خالل المطالعة والمثابرة وكل علم 
جديد. كما حاز السوقي في السابق على جائزة المعلم الخبير من 
مايكروس���وفت mieeexpert Microsoft، حيث سيشارك الحقًا 
بمؤتمر مايكروسوفت في سيدني مطلع العام المقبل بعد االطالع 
على ملف إنجاز المش���اركين. وحصل أيضًا على ثالث ش���ارات من 
موقع Minecraft وهي مش���رف في الموق���ع الذي يهتم في بناء 

مواقع أثرية وفقًا لمخططات أصلية ثالثية األبعاد.

المعلم إياد أحمد السوقي من جنين.

المالكي يبحث مع وزير خارجية 
البارغواي تعزيز العالقات 

رام الله - "األيام": ناقش وزي���ر الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير 
خارجية البارغواي اورماس رينس���الو، القضايا ذات االهتمام المشترك، وسبل 
تعزيز وتطوير العالقات بين البلدين، بما فيها العالقات الدبلوماسية الثنائية 

والمتعددة وفي إطار مجموعة "الميركسور". 
وش���دد الوزيران، خالل لقاء جمعهما عل���ى هامش أعمال الدورة 74 للجمعية 
العامة لألمم المتحدة في نيويورك، على أهمية تفعيل االتفاقيات الموقعة.

ووجه المالكي، حسب بيان ل� "الخارجية"، أمس، دعوة الى نظيره للقيام بزيارة 
رسمية لفلسطين في إطار تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بين البلدين.

وحض���ر االجتم���اع من الجانب الفلس���طيني: رئي���س إدارة األم���م المتحدة 
والمنظمات المتخصصة عمر عوض الله، والمستشار أول ماجد بامية من بعثة 

فلسطين لألمم المتحدة، وسكرتير ثالث لمى صفدي من مكتب الوزير.

رام الله: لقاء إرشادي للطلبة 
المقبولين في المنح التركية 

رام الله - "األي���ام": عقدت اإلدارة العامة للمن���ح والخدمات الطالبية، في 
رام الله، أول من أمس، لقاًء إرش���اديًا للطلبة المقبولين في المنح بالجامعات 

التركية.
وقدم مدير عام المنح والخدمات الطالبية، شادي الحلو، مجموعة من النصائح 
للطلب���ة المقبولين، موضحًا أن عددهم 39 طالبًا وطالبة في مجال البكالوريوس 
والدكتوراه، وش���دد عل���ى ضرورة إتمام الطلبة إجراءات الحجز للس���فر وتزويد 
الوزارة بنسخة عنها، ليتسنى تنس���يق وترتيب استقبال الطلبة في األراضي 

التركية. 
وبين الحل���و أن اللق���اء يأتي في 
س���ياق تثقيف الطلبة حول كيفية 
التعام���ل واألنظم���ة المعمول بها 
في بلدان الدراس���ة، ليكونوا سفراء 
لفلس���طين ونقل الصورة اإليجابية 

عنها.
وأك���د ض���رورة االلت���زام باألنظمة 
والتعليم���ات الخاص���ة ب���كل دولة، 
داعي���ًا الطلبة إلى االجتهاد والتفوق 
ليتس���نى الطل���ب من ال���دول زيادة 
أع���داد المن���ح المقدمة لفلس���طين 

مستقباًل.

جامعتا القدس ومرمرة التركية 
توقعان اتفاقية تعاون بحثي

مع جامعة مرمرة، التي تعد من أهم وأعرق 
الجامعات التركية، من خالل عدة مشاريع 
مشتركة وزيارات متبادلة، وقال: "جامعة 
الق���دس تقود رحلة الحفاظ على المكانة 
العلمية والحضارية والتنويرية للمدينة 
المقدس���ة". وأوض���ح أن ه���ذه العالقات 
المتين���ة "توجت به���ذه االتفاقية التي 
تكون فيها جامعة القدس هي الشريك 
المعتم���د في مرك���ز دراس���ات وأبحاث 

القدس  بمدين���ة  ومتخص���ص  متط���ور 
وإرثه���ا الحضاري والتاريخ���ي والعلمي 
والدين���ي، ليك���ون منب���رًا علمي���ًا يعيد 
للق���دس جزءًا م���ن مكانتها من���ذ األزل، 
ويسطر إلنجازاتها ومستقبلها المشرق".
وأضاف: تع���د ه���ذه االتفاقية خطوة 
كبيرة أخرى في مس���يرة جامعة القدس 
وعالقاتها الدولية المتميزة، بما يتوافق 

مع الخطة االستراتيجية للجامعة .

فلسطين تشارك في االجتماع 
الوزاري لحركة عدم االنحياز

نيويورك - وفا: ش���اركت فلس���طين، أمس، في االجتماع الوزاري لحركة عدم االنحياز، 
على هامش أعمال الدورة ال�74 للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

وفي كلمته ممثاًل عن فلسطين، أكد مساعد وزير الخارجية للعالقات متعددة األطراف 
السفير عمار حجازي، االلتزام بالنظام المتعدد األطراف، متحدثًا عن األخطار الجسيمة 
التي تهدد فلس���طين وتضرب في قلب ميثاق األمم المتحدة، والمتمثلة في الخطوات 

األحادية واالنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، خاصة في القدس المحتلة.
وتط���رق حجازي إل���ى سياس���ات اإلدارة األميركية أحادية الجان���ب، واالعتراف بضم 
إس���رائيل للقدس والجوالن المحتل، وتش���جيعها الدول األخرى على القيام بمثل هذه 
الخط���وات، داعيًا ق���ادة العالم المجتمعين ف���ي األمم المتحدة للتص���دي لمثل هذه 

الخطوات التي تهدد النظام الدولي.

ع رئيسا جامعتي 
ّ
رام الله - "األيام": وق

القدس عماد أبو كش���ك، ومرمرة التركية 
اي���رول اوزف���ار، ف���ي تركي���ا، اتفاقي���ة 
لبلورة  الجامعتين، وذل���ك  بين  ش���راكة 
العم���ل ف���ي مرك���ز دراس���ات وأبح���اث 
الق���دس، الذي يعمل عل���ى تعزيز هوية 
المدين���ة المقدس���ة، والتعري���ف به���ا 
ثقافي���ًا وحضاري���ًا وتاريخي���ًا، من خالل 
التي  العالمية  النش���اطات  العديد م���ن 
والفعاليات  والدراس���ات  البحوث  تشمل 
والمؤتم���رات، وزي���ارة الوف���ود العلمية 
والس���ياحية للمدينة المقدس���ة. وقالت 
الق���دس، أم���س، إن االتفاقية  جامع���ة 
تتضمن العدي���د من المح���اور التي تم 
االتف���اق عليها، ومنها عقد مؤتمر بحثي 
س���نوي متخصص بش���ؤون القدس بين 
مش���تركة  مجلة  وإط���الق  الجامعتي���ن، 
معنية بالدراس���ات المقدسية، والعديد 

من المشاريع المتعلقة بالبحث العلمي.
وبح���ث الجانبان س���بل تعزيز التعاون 
المش���ترك ف���ي المجال الطب���ي، خاصة 
تدري���ب طلب���ة جامع���ة الق���دس خالل 
المرحلة الس���ريرية، حيث أكد أبو كشك 
عم���ق العالقة التي تجمع جامعة القدس 


