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دولة فلسطني
وزارة احلكم احمللي/مجلس التنظيم األعلى

اعالن صادر عن مجلس التنظيم االعلى 
بشأن إعادة ايداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال إلى سكن ڤلل بأحكام 

 خاصة للقطعتني ) 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 احلوض رقم )4( الدور - رام الله / محافظة رام  الله 
والبيرة

التنظيم االعلى بجلسته رقم )1/2022( بتاريخ   20/01/2022   ،  قرر مجلس 
مبوجب القرار رقم )4( اعادة ايداع املشروع لالعتراضات ملدة   )15( يومًا واملتعلق 
بالقطع ذوات االرق��ام )40 ، جزء من 41 ، جزء من 42، 55،   ،56،   ) 60 ،58،57  
الله وذلك  حسب املخططات  اراض��ي مدينة رام  ال��دور من   من احلوض رقم )4( 
الله  رام  والبيرة ومقر  بلدية  الله  رام  املودعة في مقر احلكم احمللي / محافظة 
والقرى واالبنية  رقم  املدن  26( من قانون تنظيم   /21  /20  ( للمواد  ، استنادا 

) 79( لسنة 1966 م . 
مصلحة  لهم  مم��ن  اهلية  أو  رسمية  مؤسسة  او  سلطة  او  شخص  ألي  وي��ج��وز 
تاريخ  من  يومًا   )15( خ��الل  امل��ش��روع  على  اعتراضاتهم  او  تقدمي  اقتراحاتهم 
االيداع  بجريدتني محليتني ، على أن تدعم االعتراضات أو املقترحات    املقدمة 

مبخططات  ايضاحية ووثائق ثبوتية
م . مجدي الصالح
وزير احلكم احمللي

رئيس مجلس التنظيم األعلى
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Research  Assistant

WHO is looking to recruit a  Research Assistant, 
Ramallah based duty station.
The full description & application form can  be found 
on:

https://jobs-intra.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_
id=104492

Applications  must be submitted by 17th Feb 2022
Applications must be in English and include your 
 CV.
Only Palestinians are eligible to apply. 
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دولة فلسطني
وزارة الزراعة

االدارة العامة للشؤون املالية واالدارية

اعالن صادر عن وزارة الزراعة بفتح باب تقدمي الطلبات لالستيراد  
تعلن وزارة الزراعة عن فتح باب تقدمي طلبات االستيراد من القوائم السلعية والكوتا   لعام 2022، و عليه يطلب من الراغبني في االستيراد 
التوجه ملقر وزارة الزراعة  -  املركز الرئيسي - البالوع - رام الله ، الستالم وتعبئة مناذج الطلبات الالزمة لالستيراد   واستكمال اجراءاتهم 
اخلاصة بتحديث البيانات ، علما بان آخر موعد لتقدمي الطلبات   هو الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلميس 17/2/2022 ، ولن تنظر 

اللجنة بالطلبات   املقدمة بعد هذا التاريخ  .

السلع ضمن قوائم الكوتا  
بذور عني عباد الشمس من امريكا . 1 .

. ) الثوم من االحتاد األوروبي )لكل طن مدفوع اجلمارك يعفى 1 طن من اجلمارك . 2
  اجاص من امريكا واالحتاد األوروبي . 3 .
  التفاح من أمريكا واالحتاد األوروبي . 4 .

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

السلع ضمن القوائم السلعية  
   القمح حسب املواصفة الفلسطينية على القوائم السلعية . 1 .

 2 .  A2خراف للذبح على القوائم السلعية 

شروط التقدم لالستيراد ضمن القوائم السلعية وقوائم الكوتا  
يجب أن يكون مقدم الطلب حاصال على الوثائق التالية وان يبرز صور عنها عند تقدمي الطلب؛  

 .   بطاقة تعامل بالتجارة اخلارجية سارية املفعول من وزارة االقتصاد الوطني . 1
 .  شهادة تسجيل الشركة في وزارة االقتصاد الوطني صادرة خالل عام 2022  . 2

   براءة ذمة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة واالدارة العامة للجمارك واملكوس في وزارة   املالية . 3 

شروط خاصة باستيراد السلع النباتية  
 .  شهادة مديريات الزراعة في احملافظات املعنية تثبت بان مقدم الطلب متخصص ومؤهل من حيث  األماكن الالزمة واملالئمة . 1

   أن تقدم الشركة تعهدا عدليا بحسن التنفيذ وااللتزام بالشروط الصادرة من وزارة الزراعة والتزامها مبا . 2 يرد عن وزارة الزراعة 
من اشتراطات مبا في ذلك أوقات االدخ��ال. أن تقدم الشركة شيكا بنكيا كفالة   حلسن التنفيذ بقيمة عشرة االف دينار اردني 
للمنتجات النباتية وخمسني الف دينار اردني للقمح   لصالح وزارة الزراعة وأن يكون الشيك البنكي صادر باسم الشركة أو املستورد 

ويرفق ما يثبت ذلك . 
   اخر موعد إلدخال الكمية املمنوحة من السلع النباتية هو 31/5/2022. 3 باستثناء القمح.

شروط خاصة باستيراد خراف للذبح  
 أن يكون االستيراد من البلدان املصرح بها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية . 1 

  أن يكون املتقدم حائزا ) مالكا او مستاجرا ( ملزرعة حتت االشراف الفني للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة . 2 وأن يثبت ذلك باوراق 
رسمية . 

 .)    ان يكون معدل وزن اخلاروف 40 كغم )املعفاة واملجمركة . 3
 .   أن ال يقل الوزن اإلجمالي للشحنة بجمرك عن الوزن اإلجمالي للشحنة املعفاة . 4

(  مبعدل     أن يقوم املستورد بادخال كمية من اخلراف اخلاضعة للجمارك ومن ثم يتم منحه كمية مماثلة معفاة من   اجلمارك  ) كوتا . 5
رأس الى راس . 

 .   أن يكون اإلدخال وفق االشتراطات الفنية والصحية املعلنة أو املقررة من قبل وزارة الزراعة . 6
  أن تقدم الشركة تعهدا عدليا بحسن التنفيذ وااللتزام بالشروط الصادرة عن وزارة الزراعة والتزامها بادخال الكمية . 7  املمنوحة 

لها )بجمرك واملعفاة( قبل 1/9/2022  . 
أن تقدم الشركة شيكا بنكيا كفالة حلسن التنفيذ بقيمة سبعني الف دينار اردني لصالح وزارة الزراعة . 8  وأن يكون الشيك البنكي 

صادر باسم الشركة أو املستورد ويرفق ما يثبت ذلك . 
أحد  من  بنكي  باعتماد  الشراء . 9   الية  ضمن  )كوتا(  واملعفي  للجمارك  اخلاضع  بشقيه  اخل��راف  لبند  االستيراد  تنفيذ     اشتراط 

البنوك العاملة   في  فلسطني  
مالحظات  

•  اجلمارك واحضار البيان اجلمركي قبل ادخال   في حال استيراد الثوم من االحتاد األوروبي واللوز يجب ادخال الكمية املدفوعة 	
الكمية املعفاة من اجلمارك . 

 •    استالم نسخة من التعهد املطلوب من مقر وزارة الزراعة 	

وزارة الزراعة

اعالن صادر عن مجلس 
التنظيم االعلى بشان 
اعادة ايداع مخطط 

هيكلي لبلدات دار صالح 
والشوارة واخلاص / 

 محافظة بيت حلم
  ق�����������رار م����ج����ل����س ال����ت����ن����ظ����ي����م االع�����������ى بجلسة 

ب�����ت�����اري�����خ   2021/10/14   )2021/10( رق��������م 

ب��م��وج��ب ال����ق����رار رق����م ) 366( اع������ادة ايداع 

يوما   )  30  ( مل��������دة  امل�������ش�������روع  لالعرتاضات 

وذل����ك ح��س��ب امل��خ��ط��ط��ات امل���ودع���ة يف مقر 

مقرات  ويف  ل����ح����م  ب����ي����ت   / امل�����ح�����ي   الحكم 

امل���ج���ال���س ال���ق���روي���ة ل���ب���ل���دات ) دار  صالح و 

الشوارة والخاص( استنادا للمواد ) 20 ، 

21 ، 26( من  قانون تنظيم امل��دن والقرى 

و االبنية رقم ) 79( لسنة 1966م . 

ويجوز الي شخص او سلطة او مؤسسة 

ل������ه������م مصلحة  م������م������ن  اه������ل������ي������ة  او  رس������م������ي������ة 

اع����رتاض����ات����ه����م عى  او  اق����رتاح����ات����ه����م   تقديم 

امل��ش��روع خ���الل ) 30 ( ي��وم��ا وي��ن��ش��ر  اعالن 

االي�����������������داع يف ج������ري������دت������ن م����ح����ل����ي����ت����ن ع�������ى ان 

املقدمة  او  املقرتحات  االع�����رتاض�����ات  ت���دع���م 

بمخططات ايضاحية و وثائق ثبوتية . 

107.2 FM 103.4 FM

105.8 FM92.8 FM106.9 FM

106.6 FM100.4 FM95.7 FM

93.8 FM100.4 FM95.0 FM

www.arn.ps

+970 2 296 3536 : AJYAL .FM +970 2 295 5141

فقد هوية  
اع�����ل�����ن ان��������ا ح�����م�����زة خ����ل����ي����ل ح����س����ن وب�������ي�������دات انني 

ف������������ق������������دت ب����������ط����������اق����������ة ه����������وي����������ت����������ي ال��������ش��������خ��������ص��������ي��������ة رق����������م 

تسليمها  ي����ج����ده����ا  م����م����ن  ي�����رج�����ى   910562339

القرب  مركز للشرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية  
بيت لحم – اعلن انا جمال محمد حجاج دار 

ه����وي����ت����ي رقم907150643     ف����ق����د  ع������ن  ح�����ج�����اج 

ي������رج������ى م�����م�����ن ي�����ج�����ده�����ا ت���س���ل���ي���م���ه���ا الق�����������رب مركز 

للشرطة وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
ي��ع��ب��د - اع���ل���ن ان�����ا ت���وف���ي���ق ع������ادل ت���وف���ي���ق ابوبكر  

ع�����ن ف����ق����د ه����وي����ت����ي رق�������م   992113845     ي����������رج����������ى 

م����م����ن وج�����ده�����ا ت���س���ل���ي���م���ه���ا الق��������رب م����رك����ز شرطة 

 وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
اع���ل���ن ان�����ا أح���م���د ول���ي���د ع���ب���د ال���ك���ري���م ع���ب���د الحق 

عن فقد هويتي الشخصية والتي تحمل رقم 

901546374 يرجى ممن عرث  عليها  تسليمها 

مشكورا القرب مركز شرطة. 

فقد هوية
اع����ل����ن ان������ا دع��������اء »م���ح���م���د أم��������ن« رش����ي����د قدوره 

عن فقد هويتي الشخصية والتي تحمل رقم 

859916686 يرجى ممن عرث  عليها  تسليمها 

مشكورا القرب مركز شرطة. 

فقد هوية
اع���ل���ن ان�����ا ع���ب���د ال��ح��ك��ي��م راج������ح م��ص��ط��ف��ى جبور  

عن فقد هويتي الشخصية والتي تحمل رقم 

975610668 يرجى ممن عرث  عليها  تسليمها 

مشكورا القرب مركز شرطة. 

فقد هوية
اع��������ل��������ن ان�������������ا غ����������������ادة ف��������ال��������ح س������ل������ي������م������ان ع����������������ودة عن 

ف�����ق�����د ه�����وي�����ت�����ي ال����ش����خ����ص����ي����ة وال�������ت�������ي ت����ح����م����ل رقم 

906164587 يرجى ممن عرث عليها   تسليمها 

مشكورا القرب مركز شرطة. 

فقد هوية
اع�����ل�����ن ان�������ا أن�������س غ�����س�����ان ف�����اي�����ز ع����ب����د ال������ج������واد عن 

ف�����ق�����د ه�����وي�����ت�����ي ال����ش����خ����ص����ي����ة وال�������ت�������ي ت����ح����م����ل رقم 

854282944 يرجى ممن عرث عليها   تسليمها 

مشكورا القرب مركز شرطة. 

فقد هوية
م�������ح�������م�������ود ح�������س�������ن عن  ان�������������ا روان خ��������ال��������د  اع��������ل��������ن 

ف�����ق�����د ه�����وي�����ت�����ي ال����ش����خ����ص����ي����ة وال�������ت�������ي ت����ح����م����ل رقم 

402415335 يرجى ممن عرث عليها   تسليمها 

مشكورا القرب مركز شرطة. 

فقد هوية
اع�����ل�����ن ان��������ا رض������������وان ج����م����ي����ل غ�����ال�����ب ص������������روان عن 

ف�����ق�����د ه�����وي�����ت�����ي ال����ش����خ����ص����ي����ة وال�������ت�������ي ت����ح����م����ل رقم 

912676947 يرجى ممن عرث  عليها  تسليمها 

مشكورا القرب مركز شرطة. 

"أطفال غزة يبرمجون".. معرض 
ابتكارات فريد من نوعه بالقطاع

غزة: تكريم نجلي قائد كتائب القسام 
محمد الضيف لتفوقهما العلمي

الرجوب يفتتح معرض صور للرئيس الخالد ياسر عرفات

مكرمة رئاسية لطالب 
من ذوي اإلعاقة بطولكرم

"القدس المفتوحة" تفتتح مختبر 
مشروع "تعزيز الوصول للعمل عبر 
الحدود في مؤسسات التعليم العالي"
رام ال����ل����ه- اف���ت���ت���ح م���رك���ز ال��ت��ع��ل��ي��م امل���س���ت���م���ر وخ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع يف ج���ام���ع���ة القدس 
املفتوحة، مخترب مشروع "تعزيز الوصول للعمل عرب الحدود يف مؤسسات التعليم 
العايل الفلسطينية )ريتش("، وذلك يف مقر املركز بمحافظة رام الله والبرية. وافتتح 
املركز رئيس الجامعة أ. د. سمري النجدي، ومدير املشروع د. صادق عبد العال يف 
غ��زة، ود. محمود ح��وام��دة مدير مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع. واملخترب 
الذي جرى افتتاحه هو أحد مخرجات مشروع "ريتش" املمول من "إيراسموس+" 
ض���م���ن إط������ار ب���ن���اء ق�������درات م���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وب���ال���ت���ع���اون مع 
خ��م��س ج��ام��ع��ات فلسطينية وخ��م��س ج��ام��ع��ات أوروب����ي����ة، ح��ي��ث ي��ه��دف إىل تعزيز 
ثقافة العمل عرب الحدود، وسوف يقدم خدمات رقمية متكاملة لزيادة وتوسيع 
ف��رص الحصول عىل العمل للطلبة الخريجني يف الجامعات الفلسطينية نتجاوز 

فيه حدود الزمان واملكان.
وق�������ال أ. د. ال���ن���ج���دي يف اف���ت���ت���اح امل���خ���ت���رب: "ن����ح����ن ش����رك����اء يف أك�����ر م����ن م����ج����ال مع 
ال��ج��ام��ع��ات الوطنية وال��دول��ي��ة، وه��ي م��ن ال��ش��راك��ات ال��ت��ي نعتز ب��ه��ا. وامل��خ��ت��رب اليوم 
يمثل قفزة من الحاضر للمستقبل، وهذا هو املجال املطلوب يف واقعنا الفلسطيني 
ل��ل��ت��غ��ل��ب ع����ىل إج����������راءات االح�����ت�����ال واالن�����ط�����اق ألس�������واق ع���م���ل خ���ارج���ي���ة ب���ال���ع���م���ل عن 
بعد، والتشبيك م��ع املؤسسات وال��ش��رك��ات التي ه��ي بحاجة إىل أي��د عاملة ماهرة 
يف مجاالت متخصصة". وأضاف أ. د. النجدي، أن "جامعة القدس املفتوحة تويل 
ه���ذا امل���ج���ال اه��ت��م��ام��اً ك���ب���رياً، وي��ه��م��ن��ا أن ي��ن��ج��ح امل���ش���روع ب��ش��ك��ل ك��ب��ري وي���ؤه���ل طلبتنا 
للعمل يف امل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة، وه���ذا امل��ش��روع ل��ه مستقبل ب��اه��ر واه��ت��م��ام كبري من 
قبل الجامعة واملؤسسات املختلفة يف فلسطني سواء حكومية أو خاصة"، شاكراً 
كل من أسهم يف إنجاح هذا املشروع، مقدماً التهنئة بنجاح املشروع لكل الشركاء 

املحليني والدوليني بهذا املشروع الواعد.
من جانبه، رحب د. محمود حوامدة بالحضور، وأكد أن املخترب سوف يسهم 
يف ت��وف��ري ف��رص عمل للطلبة الخريجني بشكل غ��ري تقليدي، خ��ص��وص��اً أن العمل 
يف امل��خ��ت��رب ق���ائ���م ع���ىل أس�����اس ال��ع��م��ل ع���ن ب���ع���د، وه�����ذا امل����ش����روع ال���خ���ام���س امل��ن��ف��ذ مع 
"إي�������راس�������م�������وس+". م�����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال د. ن����ائ����ل أب������و ال������ح������اوة ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة تكنولوجيا 
املعلومات: "سندربهم عىل تقديم مهارات السوق، ونقدم دورات عملية أكر مما 
هي دورات تدريس؛ لتقديم مهارات يحتاجها سوق العمل الفلسطيني والدويل، 
واملادة املقدمة للمتدربني ضخمة وسيجري تقديم ما يلزم الطلبة الخريجني منهم". 
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال د. ص���ادق عبد ال��ع��ال، إن "ي��ت��وق��ع أن ي���ؤدي املخترب إىل مخرجات 
م��ه��م��ة وم���م���ي���زة، وه�����ذه م���ن ال���ف���رص امل��ه��م��ة ل��ل��خ��ري��ج��ني ل���ل���وص���ول إىل س����وق العمل 
الدولية، كما سجلت قصص نجاح كبرية يف املشروع، والفريق يعمل بتجانس بني 
األوروب��ي��ني والفلسطينيني، ون��أم��ل أن ن��رك��ز ع��ىل ال��ري��ادة والعمل ع��ن بعد ليصبح 
متطلباً من متطلبات الجامعة، خصوصاً يف مجال الرتجمة وتكنولوجيا املعلومات 

والدعم النفيس وغريها من املجاالت التي تقدمها الجامعة".
وق����دم����ت أ. س���م���ر خ������درج م��ن��س��ق��ة امل����ش����روع م����ن م���رك���ز ال��ت��ع��ل��ي��م امل��س��ت��م��ر وخدمة 
املجتمع، نبذة عن املشروع، مؤكدة أن املركز سيقدم خدمات رقمية متكاملة لزيادة 
فرص حصول الطلبة الخريجني عىل العمل، وتابعت: "هذا املشروع يهدف إىل تعزيز 
ثقافة العمل عرب الحدود، وسينعكس عىل املراكز املهنية ووح��دات الخريجني يف 

الجامعات لاستفادة من هذه املركز بعد تجهيز البنية التحية لهذه املختربات".

غ�������زة- ال����وط����ن ل���ل���ص���ح���اف���ة-ب���إم���ك���ان���ي���ات ب���س���ي���ط���ة، صنعت 
ال��ط��ف��ل��ة ره����ف رب���ي���ع "13 س���ن���ة"، س���ي���ارة ص���غ���رية ت��س��ري عىل 
الطاقة الشمسية؛ كحّل تراه ألزمات الوقود يف قطاع غزة، 

خاصة لدى ماليك السيارات والسائقني.
ي���ع���ت���رب م����ش����روع "ره���������ف"، واح���������ًدا م����ن ع����ش����رات املشاريع 
واالب���ت���ك���ارات ال��ت��ي ش����ارك وأش����رف ع��ىل تنفيذها أط��ف��ال من 
قطاع غ��زة، ضمن معرض "أط��ف��ال غ��زة يربمجون"، الذي 
تقيمه جمعية "الثقافة والفكر الُحر"، يف مدينة خانيونس 
الرتبية  م�����دي�����ري�����ات وزارة  م������ع  ب����ال����ت����ع����اون  ال�����ق�����ط�����اع،  ج����ن����وب����ي 
والتعليم العايل، وبُمشاركة عشرات األطفال الذين عرضوا 

منتجاتهم العلمية اإللكرتونية.
وي����ش����ارك يف امل���ع���رض ن��ح��و 100 ط��ف��ل ي���ع���رض���ون تجاربهم 
وابتكاراتهم العلمية، باستخدام فنون العلوم والكيمياء 
وال����ت����ف����اع����ات ال����ح����ي����وي����ة، وغ������ريه������ا. وي����ض����م امل�����ع�����رض ن����ح����و 80 
مشروعاً الكرتونياً، 14 مشروعا برمجة روبوت، و٢٥ تجربة 
ع��ل��م��ي��ة، و1٥ وس��ي��ل��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، واب���ت���ك���ارات أخ����رى صنعتها 
أف��ك��ار وأي����ادي األط��ف��ال. يميز ال��ن��م��اذج املبتكرة أن��ه��ا ُصنعت 
بطريقة تناسب اإلم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة يف ال��ق��ط��اع، إض��اف��ة إىل 
أنها متنوعة تعكس مدى تعطش هؤالء األطفال الستثمار 
أي فرص أو منصات إلظهار قدرتهم عىل اإلب��داع ومجاراة 

التطور العلمي، التي تحتاج للكثري من الرعاية.
ويضم امل��ع��رض العديد م��ن األف��ك��ار وال��ن��م��اذج التي تلبي 
رغبة كل طفل قائم عىل مشروعه، يمكن االعتماد عليها 
لتطوير العديد من القطاعات، بحال توّفر اإلمكانات الازمة. 
وي��ق��ول خليل ف��ارس أح��د منظمي امل��ع��رض ل"ال��ق��دس" إن 
"األط�������ف�������ال وال����ط����ل����ب����ة ل����دي����ه����م اإلم�����ك�����ان�����ي�����ات وال��������ق��������درات ولكن 
يحتاجون منا فتح امل��ج��ال وت��وف��ري األدوات، ال��ت��ي يف غالب 
األحيان، تكون شحيحة؛ نتيجة الحصار واإلغاقات التي 
يشهدها ال��ق��ط��اع". ويف إح��دى زواي���ا امل��ع��رض، يقف الطفل 
محمد وسيم من مدينة رفح أمام مجسم إلكرتوين لروبوت 
تمت برمجته للتعامل مع إش��ارات امل��رور والتعّرف عليها، 

إىل جانب العديد من اإلشارات األخرى.
وتظهر السعادة عىل وجه الطفل محمد؛ لقدرته عىل 
ص���ن���اع���ة م����ا ي���س���ّم���ي���ه "إن�����س�����ان آيل" ت����دي����ره م���ج���م���وع���ة شرائح 
إلكرتونية، أوجد له قدًما يف معرض االبتكارات الفريد من 

نوعه يف قطاع غزة.
ويقول محمد ل� "القدس":"أنا سعيد ألنني هنا، أستطيع 
االب�����ت�����ك�����ار اآليل، وأج������ي������ب عن  ه�������ذا  أق�������ف إىل ج���������وار  اآلن أن 

استفسارات الناس بشأنه".
ويضيف: "كنت أنتظر طويًا أن��ا والعديد من أصدقايئ 
لعرض النماذج التي نصنعها ونحاول فيها، نحتاج حقيقة 

إىل هذه املعارض يك نلتقط فرصة الكتشاف أنفسنا".
وت��اب��ع م��ح��م��د: "ي��ظ��ل أن ن��ج��د ال��ح��اض��ن��ة ال��ت��ي تسمح لنا 
بمواصلة تطوير هذه النماذج اإللكرتونية، وتوفري األدوات 

والتقنيات التي تسمح لنا بابتكار املزيد".
من جانبه، يروي منسق املعرض يوسف ظاهر أن فكرته 
ج���اءت ل��ت��دري��ب األط��ف��ال ع��ىل إط���اق ط��اق��ات��ه��م وإبداعاتهم 
يف مجال االبتكار واستخدام التكنولوجيا، مشرًيا إىل أنهم 

أبدعوا يف مشاركاتهم التي شاهدها الناس يف املعرض.
ق����������������درات األطفال  ع������ك������س  امل��������ع��������رض  إن  ظ��������اه��������ر،  ي�������ق�������ول 
ومهاراتهم يف املجال الربمجي، مضيًفا:"هذه االكتشافات 
س��ت��ص��ن��ع امل��س��ت��ق��ب��ل ل��ق��ط��اع غ����زة إذا م���ا ت��وف��ر ل��ه��ا الحاضنة 
امل����ب����دع����ة لألطفال  امل�����ش�����ارك�����ات  ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة". وي����ش����ري إىل أن 
ال�����ت�����ط�����ور، واستلهام  ع����ك����س����ت م��������دى رغ����ب����ت����ه����م يف م�����واك�����ب�����ة 
األفكار، ومحاولة صناعة مستقبل يليق بهم وبالطفولة 
الفلسطينية. ويؤكد ظاهر أنهم سيعملون عىل تعميم فكرة 
املعرض وتوسيعه والحرص عىل تنظيمه دورًيا؛ الكتشاف 
العديد من الطاقات املكتنزة ل��دى أطفال فلسطني وطلبة 
املدارس، وغريهم. ونجحت مشاركات األطفال يف املعرض 
والقائمني عليه يف تصدير ص��ورة حصار األف��ك��ار والطفولة 
والطاقات التي يستمر بها االحتال اإلسرائييل لقطاع غزة 

منذ أكر من 16عامًا.

غزة– الوطن للصحافة- كرمت 
الكتلة اإلسامية الجناح الطابي 
القائد  ن����������ج����������يليَ  ح����������م����������اس  ل��������ح��������رك��������ة 
ال�������ق�������س�������ام محمد  ل�����ك�����ت�����ائ�����ب  ال���������ع���������ام 
ال��ض��ي��ف، ض��م��ن ع���دد م��ن الطاب 

املتفوقني.
وت����������������������������������������������داول ن�������������ش�������������ط�������������اء م�������������واق�������������ع 
ال������ت������واص������ل ص�������������وًرا وم�����ق�����ط�����ع فيديو 
يظهر نجا الضيف )خالد وبهاء( 
أث��ن��اء تكريمهما يف ح��ف��ل للطاب 
امل���������ت���������ف���������وق���������ني، أق����������ي����������م داخ��������������������ل أحد 

املساجد جنوبي مدينة غزة.
واستشهدت زوجة قائد كتائب 
القسام واثنني من أبنائه األطفال 
يف قصف إسرائييل استهدف منزاًل 
العدوان  خ�������ال  "ال�������دل�������و"  ل����ع����ائ����ل����ة 

اإلسرائييل عىل القطاع عام ٢014.

وح��اول جيش االحتال اغتيال "الضيف" أكر من مرة، وأصيب يف 
بعضها بأنحاء متفرقة من جسده.

ومحمد دياب إبراهيم املصري )أبو خالد( املعروف بمحمد الضيف من 
مواليد عام 196٥، سبق أن قىض 16 شهرا يف سجون االحتال عام 1989، 

وظل يوصف باملطلوب رقم واحد لاحتال وأجهزة استخباراته.
وينحدر الضيف من مخيم خان يونس لاجئني ألب يعمل "منجًدا"، 
وحصل عىل درجة البكالوريوس يف العلوم من الجامعة اإلسامية يف 
غزة، إذ كان يدرس الفيزياء والكيمياء واألحياء، ويعرف عن الضيف 

أنه كان يبدى خال دراسته الجامعية ميا للفنون.

طولكرم-سلم املحافظ عصام أبو بكر، ومسؤولة املساعدات اإلنسانية بالرئاسة 
رائدة الفارس، مكرمة رئاسية، وهي عبارة عن كريس متحرك، لطالب من ذوي 
اإلعاقة. وشدد أبو بكر عىل اهتمام الرئيس محمود عباس بجميع أبناء شعبنا، 
خ��اص��ة األش��خ��اص ذوي االع��اق��ة وأص��ح��اب الهمم ال��ع��ال��ي��ة، وال��وق��وف ع��ىل أهم 

احتياجاتهم والعمل عىل تذليل جميع العقبات التي تواجههم.
وأوض����ح أن تسليم ال��ك��ريس امل��ت��ح��رك ج���اء م��ن أج���ل تسهيل وص����ول الطالب 
إىل مدرسته، مؤكدا أن العلم حق لكل ف��رد من أبناء شعبنا، والطريق األول 

للوصول للحرية والبناء وإقامة دولتنا املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، عرب والد الطفل عن شكره للرئيس محمود عباس، عىل هذه املساعدة 

التي ستساهم يف التخفيف من معاناة نجله وتسهيل حركته.

ج���ن���ني - ع����يل س����م����ودي -  اف���ت���ت���ح م���ح���اف���ظ ج���ن���ني اللواء 
أك��رم ال��رج��وب، أم��س، معرض ص��ور للشهيد الرمز ياسر 
عرفات، الذي نظمته مٔوسسة "وطنا" بالتعاون مع وزارة 
الثقافة يف قاعة املحافظة، بحضور رسمي وشعبي . وأشار 
الرجوب اىٕل دور القائد الرمز أبو عمار الذي أرىس بالفكرة 
والنضال قواعد الدولة ورسخ حقوق شعبنا الفلسطيني 
يف املحافل الدولية، ناقا تحيات الرئيس محمود عباس 
" أب���و م���ازن " للقائمني ع��ىل م��ع��رض ال��ف��ن التشكييل وكل 
الفنانني الذين رسموا ياسر عرفات كما هو رمز للقضية عرب 

مسريته النضالية العظيمة التي رسخت يف وجدان وعقول 
االٔجيال لتبقى حاضرة يف الذاكرة الفلسطينية . 

من جهتها شكرت مديرة مٔوسسة "وطنا" د. ليىل حرز 
ال���ل���ه ، رع���اي���ة امل���ح���اف���ظ مل���ع���رض ال���ص���ور ال�����ذي ج����اء كرسالة 
وطنية للتأكيد عىل مكانة  أبو عمار يف عقل ووجدان  أبناء 

شعبنا ويف العالم.
وتخلل املعرض، تكريم الفنانني التشكيلني من محافظة 
ج���ن���ني ال�����ذي�����ن ع��������ربوا ب���رس���وم���ات���ه���م ع�����ن م����ام����ح الشخصية 

للشهيد الخالد أبو عمار ومسريته النضالية 


