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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى

اعالن صادر عن مجلس التنظيم االعلى

بشأن إعادة ايداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال إلى سكن ڤلل بأحكام 

خاصة للقطعتين ) 57,58( والى سكن ڤلل في القطع ) 40, جزء من 41 - جزء من 42 - 55, 

56 , 60 ( وتنظيم شوارع والغاء شارع تسوية بعرض )10م ( وتنظيم ساحة خضراء ملحقة 

بالشوارع من الحوض رقم )4( الدور - رام الله / محافظة رام الله والبيرة .

 قرر مجلس التنظيم االعلى بجلسته رقم )1/2022( بتاريخ 20/01/2022 , بموجب 

القرار رقم )4( اعادة ايداع المش���روع لالعتراضات لمدة )15( يومًا والمتعلق بالقطع 

ذوات االرقام )40 , جزء من 41 , جزء من 42, 55, ,56،  58,57, 60 ( من الحوض رقم 

)4( الدور من اراضي مدينة رام الله وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم 

المحلي / محافظة رام الله والبيرة ومقر بلدية رام الله ، استنادا للمواد ) 20/ 21/ 26( 

من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79( لسنة 1966 م.

ويجوز ألي ش���خص او سلطة او مؤسسة رسمية أو اهلية ممن لهم مصلحة تقديم 

اقتراحاته���م او اعتراضاتهم على المش���روع خ���الل )15( يومًا م���ن تاريخ االيداع 

بجريدتين محليتين ، على أن تدعم االعتراضات أو المقترحات  المقدمة بمخططات 

ايضاحية ووثائق ثبوتية
م . مجدي الصالح

وزير الحكم المحلي

رئيس مجلس التنظيم األعلى

  جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

إعالن طرح عطاء تاهيل وصيانة مراكز التاهيل في طوباس وعنبتا

05-ADM HQ-2022 رقم  العطاء 

تتوجه جمعية الهالل األحمر الفلسطيني للشركات والمقاوليين المتخصصين بالمشاركة 
بعطاء تاهي���ل وصيانة مراك���ز التاهيل في طوب���اس وعنبتا. فعلى ش���ركات المقاوالت 
والمقاوليين المس���جلين في اتحاد المقاولي���ن والمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية 
)ابنية( والراغبين بالمش���اركة، التوجه  لمقر الجمعية الكائن في ش���ارع القدس الرئيسي 
– البيرة دائرة المش���تريات، الطابق السادس لشراء كراس���ة العطاء وذلك اعتبارًا من يوم 
الثالثاء الموافق 08/02/2022 حتى يوم الثالثاء الموافق 15/02/2022 من الساعة الثامنة 
والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

فعل���ى الش���ركات المؤهلة والمرخص���ة ا والمقاوليين المتخصصين لحق في االش���تراك 
علمًا بان اخر موعد لتقديم العروض هو يوم الثالثاء الموافق 2022/02/22 حتى الس���اعة 
الواح���دة بعد الظهر وذلك في صندوق العطاءات الموجود في االدارة بمقر جميعة الهالل 

االحمر الفلسطيني الكائن بالبيرة.

يمكن زيارة مراكز التاهيل لمعاينة االعمال المطلوبة حس���ب المواعيد المحددة . 1
في دوسية العطاء

ثمن نسخة العطاء 200 شيقل غير مستردة .. 2

يت���م تقديم كفالة دخول عط���اء بقيمة %5  بظرف مغل���ق منفصل عن مغلف . 3
دوسية العطاء وسيتم رفض استالم العطاء في حال عدم االلتزام بذلك

رس���وم اإلعالن ف���ي الصحف المحلية الث���الث لمدة يومين على من يرس���و عليه . 4

العطاء.

الجمعية غير ملزمة باقل االسعار.. 5

لالستفس���ار يمك���ن االتص���ال مع دائ���رة المش���تريات بجمعية اله���الل األحمر 

الفلسطيني على األرقام التالية : هاتف 022978536، فاكس 022406518  

 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

إعالن طرح مناقصة
توريد تجهيزات حاسوبية ومعدات مختبر تصميم تقني احترافي  

 عطاء رقم ع/2022/3 

تلقت جامعة فلسطين التقنية خضوري تمويال من خالل مشروع

 )FESTEM(  Fostering Entrepreneurship in Science Technology Engineering & Math  

وعليه تعلن الجامعة عن طرح مناقصة بالظرف المغلق والمختوم لتوريد تجهيزات حاسوبية 

الموضحة في كراسة  ، تبعا للشروط والمواصفات  ومعدات مختبر تصميم تقني احترافي 

المناقصة ، فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميا وترغب في المشاركة مراجعة 

دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة )طولكرم( للحصول على نسخة من وثائق المناقصة 

تسليم العروض: يجب تسليم العروض في موعد اقصاه )الساعة 12:00( من دوام   . 1

بعد  ترد  التي  العروض  جميع  رفض  ويتم   ،)2022-02-28( الموافق   االثنين  يوم 

الموعد المحدد ، العطاءات االلكترونية غير مقبولة. 

المناقصة على شكل شيك  المناقص ان يرفق كفالة دخول  المناقصة: على  كفالة   . 2

ساري  يكون  ان  على  يورو   )1000( عن  يقل  ال  بمبلغ  بنكية  كفاله  أو  مصدق  بنكي 

المفعول حتى تاريخ ) 28 / 2022/06(. 

لكراسة  ثمنا  مستردة  غير  كرسوم  دوالر   )50( مبلغ  استيفاء  يتم  الكراسة:  ثمن   . 3

)بنك  للجامعة  البنكي  الحساب  خالل  من  الكراسة  ثمن  ايداع  ويمكن  المناقصة 

فلسطين حساب رقم 219000/584( .

سريان االسعار : تكون االسعار سارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ االقفال )اخر   . 4

موعد لتسليم العروض(. 

تقدم االسعار باليورو وهي غير شاملة للضرائب )معفاه ضريبيًا(.   . 5

تودع عروض األسعار مسجال عليها رقم المناقصة وموضوعه في صندوق العطاءات   . 6

اللوازم  دائرة   - خضوري  التقنية  فلسطين  جامعة   – )طولكرم  العنوان  حسب 

  .)L والمشتريات – قسم المشتريات – مبنى الدراسات العليا ، مبنى

في  متتاليين   يومين  ولمدة  المناقصة  عليه  يرسو  من  على  واإلعالن  النشر  أجور   . 7

صحيفتين. 

لمقتضيات  وفقا  تنافسية محلية  العامة من خالل طلب عطاءات  المناقصة  ستتم   . 8

لكل  مفتوحة  وهي  التنفيذية،  والئحته   2014 لعام   8 رقم  العام  الشراء  قانون 

المناقصين ذوي األهلية، والمؤهالت المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز

تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق المناقصة. وإذا وجد تعارض في المعطيات بين   . 9

وثائق العرض وإعالن الطرح تعطى األولوية إلعالن الطرح.

رقم  هاتف  على  – خضوري  التقنية  فلسطين  بجامعة  االتصال  يمكن  لالستفسار   . 10

2688199-09 داخلي 2507 أو فاكس رقم 2688182-09 او محمول 0598221486 

 procurement@ptuk.edu.ps أو بريد الكتروني
مع المودة واالحترام ،،،    

                       ادارة الجامعة

 اعالن طرح عطاء

عطاء شراء تأمينات سنوية  جمعية أغاثة أطفال فلسطين
Tender No WB 03/2022

 تعل���ن جمعية إغاثة أطفال فلس���طين )PCRF(عن طرح عطاء بالظرف المختوم لش���راء بوالص تأمين خاص���ة بمكاتب الجمعية في 
فلسطين وذلك وفقًا للمواصفات والشروط الموضوعة في كراسة العطاء .

فترة الحصول على وثائق العطاء
 ثمن شراء

وثائق العطاء
الوصف رقم العطاء

من يوم الثالثاء الموافق08/02/2022 
حتى يوم األحد الموافق13/02/2022 

مجاني

خاصة  تأمين  بوالص  شراء  عطاء 
فلسطين  في  الجمعية  بمكاتب 
)مكاتب الضفة الغربية وقطاع غزة( 

التأمينات المطلوبة هي :
 -التأمين الصحي 

 -تأمين الحريق والسرقة 
 -تأمين المسؤولية المدنية 

 -تأمين إصابات العمل 

PCRF Tender No WB  03/2022

آخر موعد للحصول على وثائق العطاء هو يوم األحد الموافق 2022/02/13 خالل  أوقات الدوام الرسمي للجمعية )يوم األحد 	 
إلى يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحا و لغاية 4:00 مساًء(

آخر موعد لتقديم االستفسارات هو يوم الثالثاء الموافق 2022/02/15 الساعة 4:00 عصرًا	 
آخر موعد لتسليم العطاء هو  يوم الخميس الموافق  2022/02/17 الساعة 4:00 عصرًا في مقر جمعية اغاثة اطفال فلسطين 	 

PCRF الرئيسي في رام الله - شارع المكتبة - عمارة برج رام الله - الطابق الثاني ولن يكون هناك محضر فتح عطاءات علني

فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:

يجب على المتقدم أن يكون مسجال رسميا  تقديم شهادة خصم مصدر .	 
يجب أن أن تكون الشركة المتقدمة لديها ترخيص ساري المفعول صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 	 
تش���تمل وثائق العطاء على دعوة العطاء والشروط العامة والخاصة والشروط القانونية والمتطلبات كافة  والتي يجب ختمها 	 

وتوقيعها جميعا.
على المتقدم أن يقدم عطاؤه حس���ب متطلبات وثائق العطاء فقط، بحيث توضع داخل الظرف مغلق وُيكتب عليه اس���م ورقم 	 

.CD العطاء واسم الشركة المتقدمة للعطاء، ويجب عليه أيضًا أن يسلم نسخة ورقية عدد 1 + نسخة ممسوحة على
يجب على المتقدم تعبئة كافة الجداول والمتطلبات الموجودة في اوراق العطاء والتي سيتم التقييم بالرجوع إليها .	 
التقييم سيقس���م إلى تقييم فني  على ش���كل 70 عالمة للتغطيات المطروحة وتقييم مالي على ش���كل 30 عالمة لالس���عار 	 

المقترحة من كل شركة متقدمة 
لجنة فتح العطاء غير ملزمة بقبول العروض صاحبة اقل االسعار او اي عروض اخرى و بدون ابداء االسباب لذلك.	 
تكاليف اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.	 
يجب على الش���ركة المتقدمة أن يكون لديها ش���هادة مالءة مالية س���ارية المفعول على أن ال تقل هامش نس���بة المالءة عن 	 

%130 وان يقدم نسخة منها مع أوراق العطاء 
 التأمينات المطلوبة يجب أن تغطي كافة مناطق الضفة وقطاع غزة وسيتم استبعاد أي عرض  ال يشمل مناطق قطاع غزة .	 
 يتعين على المتقدم الراغب بالمشاركة بالعطاء التوجه الى  مقر الجمعية الكائن في شارع مكتبة رام الله -عمارة برج رام الله 	 

الطابق الثاني،لالستفسار: هاتف رقم 022989293  / موبايل رقم 0599310010 / موبايل رقم 0594580858
 	 e.mayyaleh@pcrf.net ،l.wahbeh@pcrf.net: أو ارسال ايميل يطلب فيه اوراق العطاء الى االيميالت التالية
يحق لجمعية إغاثة أطفال فلسطين )PCRF( إلغاء العطاء دون إبداء األسباب ودون أن يترتب على الجمعية أي تبعات نتيجة 	 

طرح العطاء.

دولة فلسطين 
وزارة الحكم المحلي 

مديرية رام الله والبيرة 

إعالن صـادر عن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة 
بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي في الحوض رقم )10 خلة العدس( من أراضي مدينة 

رام الله - رقم المشروع ) 2022/2/1500( 

تعل���ن اللجنة االقليمية لمحافظ���ة رام الله والبيرة عن أيداع مش���روع تعديل تنظيمي 
لتغير صفة االس���تخدام من س���كن ج إلى مباني عامة ومن مباني عامة إلى س���كن ) ج( 
وإلغاء جزء من طريق تسوية ، وتوسعة منحنى يمر بالقطعة ) 28 ( واعادة تقسيم عدة 
قط���ع ذوات األرق���ام ) +19 20 + 27 + 28 + 503 ( ووضع أح���كام خاصة للقطع ذوات 
األرق���ام ) +27 +28 +19 +43 +663 +664 +665 ) 34 + 36 ( / 12 ( ف���ي الحوض رقم 
) -10 خل���ة الع���دس ( من أراضي مدينة رام الله لالعتراضات وذلك حس���ب المخططات 
المعلنة والمودعة في مقر بلدي���ة رام الله ومقر مديرية الحكم المحلي محافظة رام الله 
والبيرة وذلك استنادا للمواد ) 20،21،26 ( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 
) 79 ( لس���نة 1966 م ويجوز ألي ش���خص وألي سلطة أو مؤسسة رسمية او اهلية ممن 
لهم مصلحة ف���ي ذلك تقديم اقتراحاتهم أواعتراضاتهم على المش���روع معنونة الى 
رئيس لجنة التنظيم المحلي���ة خالل ثالثين يوما من تاريخ اعالن االيداع في جريدتين 
محليتي���ن وتدعم االعتراضات او االقتراحات المقدمة حيثما أمكن بمخططات ايضاحية 

ووثائق ثبوتية . 
م .  ليالي مقدادي

 رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء

 لمحافظة رام الله والبيرة

 اعالن صادر عن وزارة الزراعة بفتح باب تقديم الطلبات لالستيراد

تعل���ن وزارة الزراع���ة عن فتح ب���اب تقديم طلبات االس���تيراد ضمن القوائم الس���لعية والكوتا لع���ام 2022، وعليه يطلب م���ن  الراغبين في 

االس���تيراد التوجه لمقر وزارة الزراعة – المركز الرئيس���ي – البالوع – رام الله ، الس���تالم وتعبئة نماذج الطلبات الالزمة لالس���تيراد واستكمال 

اجراءاته���م الخاصه بتحديث البيانات ، علما بأن اخر موعد لتقديم الطلبات هوالس���اعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس 2022/2/17 ، ولن 

تنظر اللجنة بالطلبات المقدمه بعد هذا التاريخ .

السلع ضمن قوائم الكوتا

بذور عين )عباد( الشمس من امريكا  .1

الثوم من االتحاد االوروبي )لكل طن مدفوع الجمارك يعفى 1 طن من الجمارك(  .2

اجاص من امريكا واالتحاد االوروبي  .3

التفاح من امريكا واالتحاد االوروبي  .4

لوز من من امريكا )جمرك 1.8 دوالر / كغم(   .5

 السلع ضمن القوائم السلعية

1 .   القمح حسب المواصفة الفلسطينية على القوائم السلعية

A2 خراف للذبح على القوائم السلعية  . 2

 شروط التقدم لالستيراد ضمن القوائم السلعية و قوائم الكوتا

يجب أن يكون مقدم الطلب حاصاًل على الوثائق التالية وأن يبرز مصور عنها عند تقديم الطلب:

بطاقة تعامل بالتجارة الخارجية سارية المفعول من وزارة االقتصاد الوطني.  1.

شهادة تسجيل الشركة في وزرارة االقتصاد الوطني صادرة خالل عام 2022.  2.

براءة ذمة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة واالدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية.  3.

شروط خاصة باستيراد السلع النباتية

شهادة مديريات الزراعة في المحافظات المعنية تثبت بأن مقدم الطلب متخصص ومؤهل من حيث األماكن الالزمة والمالئمة.  - 1

ان تقدم الش���ركة تعهدًا عدليًا بحس���ن التنفيذ وااللتزام بالش���روط الصادرة عن وزارة الزراعة والتزامها بما ي���رد عن وزارة الزراعة من   - 2

اش���تراطات بما في ذلك اوقات االدخال. ان تقدم الش���ركة شيكًا بنكيًا كفالة لحسن التنفيذ بقيمة عشرة االف دينار اردني للمنتجات 

النباتية وخمس���ين الف دينار اردني  للقمح لصالح وزارة الزراعة وأن يكون الش���يك البنكي صادر باسم الشركة أو المستورد ويرفق ما 

يثبت ذلك.

اخر موعد الدخال الكمية الممنوحة من السلع النباتية هو 2022/5/31 باستثناء القمح.  - 3

شروط خاصة باستيراد خراف للذبح

أن يكون االستيراد من البلدان المصرح بها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية.  . 1

ان يك���ون المتقدم حائزًا ) مالكًا او مس���تاجرًا ( لمزرعة تحت االش���راف الفني للخدمات البيطري���ة ووزارة الزراعة وأن يثبت ذلك بأوراق   . 2

رسمية.

ان يكون معدل وزن الخاروف 40 كغم )للمعفاة والمجمركة(.  . 3

ان ال يقل الوزن االجمالي للشحنة بجمرك عن الوزن االجمالي للشحنة المعفاة.  . 4

ان يق���وم المس���تورد بادخال كمية من الخراف الخاضعة للجمارك ومن ثم يتم منح���ه كمية مماثلة معفاة من الجمارك )كوتا( بمعدل   . 5

رأس الى رأس.

ان يكون االدخال وفق االشتراطات الفنية والصحية المعلنة أو المقررة من قبل وزارة الزراعة.  . 6

ان تقدم الش���ركة تعهدًا عدليًا بحسن التنفيذ وااللتزام بالش���روط الصادرة عن وزارة الزراعة والتزامها بادخال الكمية الممنوحة لها)   . 7

بجمرك والمعفاة( قبل 2022/9/1. 

8 .   ان تقدم الش���ركة ش���يكًا بنكيًا كفالة لحسن التنفيذ بقيمة س���بعين الف دينار اردني لصالح وزارة الزراعة وأن يكون الشيك البنكي 

صادر باسم الشركة أو المستورد ويرفق ما يثبت ذلك.

اشتراط تنفيذ االستيراد لبند الخراف بشقيه الخاضع للجمارك والمعفي )كوتا( ضمن الية الشراء باعتماد بنكي من احد البنوك العاملة   . 9

في فلسطين.

 مالحظات:

- في حال استيراد الثوم من االتحاد االوروبي واللوز  يجب ادخال الكمية المدفوعة الجمارك واحضار البيان الجمركي قبل ادخال الكمية المعفاة 

من الجمارك.

- استالم نسخة من التعهد المطلوب من مقر وزارة الزراعة.

 وزارة الزراعة

الرئيس يمنح الزعنون وقرمش 
وصبيح وقبعة وسام نجمة القدس

رام الله - وفا: منح رئيس دولة فلسطين محمود 
عباس، أم���س، رئيس المجلس الوطني الس���ابق 
س���ليم الزعن���ون، ونائبي���ه قس���طنطين قرمش، 
والراحل تيس���ير قبعة، وأمين سر المجلس محمد 

صبيح، وسام نجمة القدس.
ومن���ح الرئيس، الزعنون، وقرم���ش، والراحل قبعة، 
وصبي���ح وس���ام نجم���ة الق���دس تقدي���را لدورهم 
وجهودهم في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.

»الوكالة الفلسطينية« تطلق 
برنامجها الطبي في السلفادور

الوكال���ة  أطلق���ت  "األي���ام":   - الل���ه  رام 
الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، برنامجها 
لنقل المعرفة التخصصية النظرية والعملية 
في مجال جراح���ة وتقويم عظام األطفال، في 

السلفادور، برئاسة الدكتور عالء عزمي.
ويهدف البرنامج إلى تطوير أقس���ام جراحة 
األطف���ال، خاصة ف���ي مجال تقوي���م العمود 
الفقري، من خالل تأهيل الكادر المحلي الطبي 
واإلداري المساند إلجراء هذه العمليات، التي 
تعتب���ر عمليات معقدة وكبي���رة، لما تحتاجه 
م���ن كادر طبي ومواد الس���تخدام مرة واحدة، 
وتش���خيص دقي���ق للح���االت المرضية التي 
س���تتغير حياتها كليًا بعد إج���راء العمليات، 
والتي ال تتوفر في العادة في المستش���فيات 
نس���بيًا  العالي���ة  لتكلفته���ا  الحكومي���ة 

ومتطلباتها الطبية الفنية.

وأش���ار مدي���ر ع���ام الوكالة الس���فير عماد 
الزهي���ري، ال���ى أن هذا ج���اء عبر التنس���يق 
للتعاون  الس���لفادورية  الوكالة  م���ع  المهني 
الدولي ووزارة الصحة السلفادورية عبر سفارة 
دولة فلس���طين في سان سلفادور إلنجاز هذا 
التعاون الهام وتنفي���ذ هذا البرنامج الحيوي 

كجزء من التعاون الثنائي.
وأض���اف إن البرنامج يأتي ضمن مس���اهمة 
دولة فلسطين في تنفيذ األهداف اإلنمائية 
الدولي���ة 2030، وبما يعزز أيض���ا من التعاون 

جنوب - جنوب.
بدوره، أكد س���فير فلسطين لدى السلفادور 
مروان البورين���ي، أهمية هذه البرامج وضرورة 
اس���تمرار التع���اون في المج���ال الصحي، بما 
يحقق المنفعة المشتركة لألطراف الشريكة 

كافة.

فلسطيني ضمن قائمة أفضل علماء العالم
واش���نطن - وف���ا: أعلنت جامعة س���تانفورد 
األميركي���ة، وهي واح���دة من أع���رق جامعات 
العالم، عن اختيار العالم الفلس���طيني بس���ام 
دله ضمن ال� 2% من قائمة العلماء األفضل على 
مستوى العالم، لتميزه في بحوث علمية هامة.

وحصل دل���ه على التصني���ف بعد حصوله 
على العديد من ب���راءات االختراع خالل عمله 
األكاديم���ي ف���ي اس���تراليا، في مج���ال علم 
الهندس���ة الفيزيائي���ة والطاق���ة النظيف���ة 
)المتج���ددة( كالرياح والمد والج���زر والطاقة 
الشمس���ية وتصني���ع اإلس���منت والحدي���د 
واأللمنيوم، وأبحاث خاصة في مجال تخفيف 

انبع���اث الكرب���ون ف���ي الصناع���ات الثقيلة 
في مجال عمل���ه الحالي بجامع���ة الملك عبد 
الله للعل���وم والتقنية في المملك���ة العربية 

السعودية.
وق���ال البروفس���ور دل���ه عل���ى صفحته، إن 
"ه���ذا اإلنجاز ج���اء تتويجًا لثالثي���ن عامًا من 
العمل التراكمي ورحلة الهجرة والعمل الجاد 
والمثاب���رة، وأنا فخور بإنجازات���ي األكاديمية 
وعملي، والعديد من المساهمات في المجتمع 

والقضية الفلسطينية".
والعال���م دله م���ن قرية كفر ياس���يف قرب 

الجليل، متزوج وله ولد وبنت.

مكرمة رئاسية لطالب 
من ذوي اإلعاقة في طولكرم

طولك���رم - "األيام": س���لم محاف���ظ طولكرم عص���ام أبو بكر، 
ومس���ؤولة المساعدات اإلنس���انية بالرئاس���ة رائدة الفارس، 
مكرمة رئاسية، وهي عبارة عن كرسي متحرك، لطالب من ذوي 

اإلعاقة.
وشدد أبو بكر على اهتمام الرئيس محمود عباس بجميع أبناء 
الشعب الفلسطيني، خاصة األشخاص ذوي االعاقة وأصحاب 
الهم���م العالية، والوقوف على أهم احتياجاتهم والعمل على 

تذليل جميع العقبات التي تواجههم.
وأوضح أن تسليم الكرس���ي المتحرك جاء من أجل تسهيل 

وصول الطالب إلى مدرسته.

فلسطين تشارك بمؤتمر 
منظمة األغذية والزراعة

بغداد - وفا: تش���ارك دولة فلس���طين في فعاليات مؤتمر 
الزراعة واألغذية لدول الش���رق األدنى وشمال إفريقيا، الذي 

يعقد في العاصمة العراقية بغداد، برعاية منظمة "الفاو".
ويمثل فلس����طين في المؤتمر، الذي افتتح أعماله، امس، 
رئي����س الوزراء العراق����ي مصطفى الكاظم����ي، وكيل وزارة 
الزراعة عبد الله لحلوح، وسفير فلسطين لدى العراق أحمد 

عقل.
ويبح���ث المؤتمر التخصص���ي أربعة محاور رئيس���ة، وهي: 
)تب���ادل الخبرات، وأزمة المياه مع دول الجوار، وانحباس المطر، 
وملف التغيرات المناخية(، كما ستقدم في المؤتمر تصورات 
مس���تقبلية عن كيفي���ة معالج���ة الملف الغذائ���ي ووفرته 

واستدامته.

افتتاح معرض صور 
للشهيد عرفات في جنين

كرم 
ٔ
جنين - محمد ب���الص: افتتح محافظ جنين اللواء ا

الرجوب، أمس، معرض صور للشهيد الرمز ياسر عرفات، 
وال���ذي نظمته مٔوسس���ة "وطنا" بالتع���اون مع مديرية 
الثقاف���ة في قاعة المحافظة، بحض���ور ممثلين عن عدة 

مؤسسات.
وأشاد الرجوب بالقائمين على معرض الفن التشكيلي وكل 
الفنانين الذين رسموا ياسر عرفات كما هو رمز للقضية عبر 
مسيرته النضالية العظيمة التي رسخت في وجدان وعقول 

األجيال لتبقى حاضرة في الذاكرة الفلسطينية.
من جهتها، قالت مديرة مٔوسس���ة "وطنا" الدكتورة ليلى 
حرز الل���ه، إن المعرض جاء 
كرس���الة وطني���ة لتأكي���د 
أبو  الخالد  الش���هيد  مكانة 
عمار ف���ي عق���ول ووجدان 
بناء الش���عب الفلسطيني 

ٔ
ا

وأحرار العالم.
تكريم  المع���رض  وتخل���ل 
الفنانين التشكيليين والذين 
عب���روا بريش���تهم اإلبداعية 
الشهيد  شخصية  مالمح  عن 
ومس���يرته  عمار  ب���و 

ٔ
ا الخالد 

محم���د  وه���م  النضالي���ة، 
سباعنة،  وميس���ون  الشلبي، 
وفارس حمارش���ة، ومحمد أبو 
بكر، وديما قاروط، وتغريد أبو 
ومي  البلشة،  وهبة  ش���هاب، 
نزال، وزينا زيد، وفداء س���مار، 
ودعاء ربايع���ة، وأنوار حمران، 

ويافا أبو الرب.

»األوقاف« تعين 15 موظفًا
لسد احتياجات مقام النبي موسى

رام الله - "األيام": أعلن وزير األوقاف والش���ؤون 
الديني���ة حاتم البكري الموافق���ة على تعيين 15 
موظفا في مقام النبي موسى جنوب أريحا، لتلبية 

احتياجاته وسد النقص فيه.
وأوضح البكري، في بيان صادر عن الوزارة، امس، 
أن مق���ام النبي موس���ى م���ن أه���م المقامات في 
فلسطين بسبب ضخامته وتاريخه وكونه جزءًا من 
هويتنا وتراثنا وعقيدتن���ا، وأن إجراءات االحتالل 

هي التي تحول دون تطوير المكان وترميمه.
وأش���ار البكري إلى أنه تم توظيف إمام وخطيب 

ومترجم الس���تقبال الوفود الزائرة وتقديم ش���رح 
تاريخ���ي عن المق���ام، وعم���ال نظاف���ة وموظف 
اس���تقبال وح���راس وموظفي صيان���ة مختصين 
بصيانة األماكن األثرية ومحاس���ب يش���رف على 

صندوق تبرعات المقام ومسؤول عالقات عامة.
ودعا البكري المواطني���ن لزيارة المقام من كافة 
محافظات الوطن وبشكل مس���تمر، لما له من دور 
كبير في الحف���اظ عليه وتوعي���ة أبنائنا للمكانة 
التاريخية والعظيمة له، باإلضافة لتعزيز الهوية 

الفلسطينية والعربية واإلسالمية للمقام.

»شؤون المرأة«: زيادة تمثيل النساء 
في »المركزي« إنجاز يجب البناء عليه

رام الله - "األيام": اعتبرت وزارة شؤون المرأة رفع 
تمثيل النساء في المجلس المركزي بنسبة %25، 
يؤكد دعم منظمة التحرير بمؤسساتها للمشاركة 
السياس���ية للم���رأة والتزامه���ا بتنفي���ذ قرارات 

المجلسين الوطني والمركزي السابقين.
وأضافت ال���وزارة في بي���ان صحافي، امس، 
إن ه���ذه الخطوة تدل���ل على إيم���ان النظام 
السياس���ي والقيادة الفلسطينية بدور المرأة 
كش���ريك في تحقيق حلم بناء الدولة، والذي 

تجسد من خالل التفاعل اإليجابي من الرئيس 
محمود عب���اس وصناع الق���رار لتنفيذ قراري 
المجلسين المركزي والوطني القاضيين برفع 
تمثي���ل الم���رأة في كافة مؤسس���ات منظمة 

التحرير إلى 30% كحد أدنى. 
وأك���دت ال���وزارة أن هذه الخطوة تع���زز من دور 
المرأة الفلسطينية وصواًل لكافة المواقع في صنع 
القرار، وخط���وة يجب البناء عليها وهذا يس���جل 

للمرأة واإلرادة الفلسطينية الحكيمة.

»القدس المفتوحة« تبحث تطوير 
التعاون مع الجامعات التركية

رام الل���ه - "األيام": بحث رئيس 
جامع���ة الق���دس المفتوح���ة د. 
س���مير النجدي، ف���ي مكتبه برام 
التركي  القنصل  م���ع  الله، أمس، 
الع���ام ف���ي القدس أحم���د رضا 
مع  التعاون  دميرير، سبل توطيد 
المؤسسات الثقافية والتعليمية 
في تركي���ا من خ���الل القنصلية 
التركي  الثقافي  التركية والمركز 

)يونس إمرة( في فلسطين.   
وأوضح د. النجدي أن التعاون 
بين الجانبين يمتد لوقت طويل 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم  عبر 
التركية،  الجامعات  مع عدد من 
مؤكدًا أن "الق���دس المفتوحة" 
مع  التعاون  لتطوير  مس���تعدة 

الجامعات التركية وتفعيله.  
وأوضح د. النجدي أن الجامعة 
عملها  لتطوير  باستمرار  تعمل 
بش���كل كبير عب���ر االنتقال من 
التعليم المفت���وح إلى التعليم 
المدمج باالعتماد على وس���ائط 
مش���يرًا  اإللكتروني،  التعلي���م 
إلى أن فروع الجامعة منتش���رة 

في الضف���ة والقط���اع إليصال 
ش���رائح  لمختل���ف  التعلي���م 
أماكن  الفلسطيني في  الشعب 
بش���كل  بذلك  ونجحت  وجوده، 
كبير خالل جائحة كورنا وقدمت 

خبراتها لآلخرين.  

م���ن جانب���ه، أطل���ع القنصل 
الترك���ي د. النجدي على البرامج 
به���ا  تق���وم  الت���ي  والمه���ام 
القنصلية التركية، وفي القدس 
خاص���ة وبح���ث إمكاني���ة ربط 

الجامعة في هذه البرامج.


