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دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
طرح مزاد بالظرف المختوم رقم ١ / ٢٠١٩

تضمين كافتيريا استراحة اريحا الداخلية

لصالح االدارة العامة للمعابر والحدود
تعلن وزارة المالية والتخطيط / مديرية اللوازم العامة وبالتعاون مع االدارة العامة للمعابر 
والحدود عن طرح مزاد بالظرف المختوم تضمين كافتيريا استراحة اريحا الداخلية لصالح 
االدارة العامة للمعابر والحدود تبعًا للش���روط والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق 
الم���زاد، فعلى الراغبين في المش���اركة في هذا المزاد مراجع���ة وزارة المالية والتخطيط/ 
مديري���ة اللوازم العامة في البالوع، خالل اوقات الدوام الرس���مي م���ن اجل الحصول على 
كراس���ة المزاد والش���روط ووثائق المزاد مقابل دفع مبلغ )٥٠٠ ش���يكل( غير مستردة في 
حس���اب ايرادات اخرى التابع لوزارة المالية والتخطيط رقم )٢١٩٠٠٠/٤٩( في بنك فلسطين 
المحدود، آخر موعد لقبول عروض االس���عار بالظرف المخت���وم في صندوق العطاءات في 
البالوع هو الساعة ١٠:٠٠ صباحا من يوم االربعاء الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٨ وتفتح المظاريف 

بحضور ممثلي المزاودين في نفس الزمان والمكان
مدير عام اللوازم العامة

مالحظة:
١ - اجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد.

٢ - تقدم االسعار بالشيكل وتكون شاملة لكافة انواع الضرائب والرسوم.
٣ - يجب ارفاق ش���يك بنك���ي معتمد او كفالة بنكية معتمدة بقيمة )٥٠٠٠٠ ش���يكل( 

»كتأمين دخول« ساري المفعول لغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠١٩.
٤ - لجنة العطاءات المركزية غير ملزمة بقبول اعلى االسعار.

٥ - بامكانكم الحصول على كراس���ة المزاد عن طريق الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم 
العامة www.gs.pmof.ps ش���رط ان يتم وضع وص���ل الدفع في مغلف المزاد يوم 

التسليم كما يمكنكم الحصول على نسخة المزاد من خالل مديرية اللوازم العامة.
٦ - يلتزم من يرسو عليه المزاد بتقديم شيك شخصي بكامل قيمة المبلغ المحال عليه 

عند توقيع االتفاقية.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
مزاد بالظرف المختوم رقم ٢ / ٢٠١٩

تضمين كافتيريا استراحة اريحا الخارجية

لصالح االدارة العامة للمعابر والحدود
تعل���ن وزارة المالية والتخطيط / مديرية اللوازم العامة وبالتعاون مع االدارة العامة للمعابر 
والحدود عن طرح مزاد بالظرف المختوم تضمين كافتيريا استراحة اريحا الخارجية لصالح 
االدارة العامة للمعابر والحدود تبعًا للش���روط والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق 
الم���زاد، فعلى الراغبين في المش���اركة في هذا المزاد مراجع���ة وزارة المالية والتخطيط / 
مديرية اللوازم العامة في البالوع، خالل اوقات الدوام الرسمي من اجل الحصول على نسخة 
المزاد مقابل دفع مبلغ )٥٠٠ ش���يكل( غير مس���تردة في حساب ايرادات اخرى التابع لوزارة 
المالية والتخطيط رقم )٢١٩٠٠٠/٤٩( في بنك فلس���طين المحدود، آخر موعد لقبول عروض 
االس���عار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في البالوع هو الس���اعة ١٠:٠٠ صباحا من 
يوم االربعاء الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٨ وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المزاودين في نفس 

الزمان والمكان
مدير عام اللوازم العامة

مالحظة:
١ - اجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد.

٢ - تقدم االسعار بالشيكل وتكون شاملة لكافة انواع الضرائب والرسوم.
٣ - يج���ب ارفاق ش���يك بنكي معتمد او كفال���ة بنكية معتمدة بقيمة )٥٠٠٠٠ ش���يكل( 

»كتأمين دخول« ساري المفعول لغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠١٩.
٤ - لجنة العطاءات المركزية غير ملزمة بقبول اعلى االسعار.

٥ - بامكانكم الحصول على كراس���ة المزاد عن طري���ق الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم 
.www.gs.pmof.ps العامة

٦ - يلتزم من يرس���و عليه المزاد بتقديم شيك شخصي بكامل قيمة المبلغ المحال عليه 
عند توقيع العقد.

دولة فلسطين 

وزارة التربية والتعـليم العالي

مكـتب الوزير

إعالن طـرح عطاء

LED شراء وتوريد شاشات عرض

لصالح مجموعة من المدارس األكاديمية / ضفة

 ) MEHE/MOF/2018/280 عطـاء رقـم ( 
تعل����ن وزارة التربي�ة والتعليم العالي عن ط�رح مناقصة عامة )محلية( بعنوان   ش���راء 
وتوريد شاش���ات ع���رض LED  مجموعة من المدارس األكاديمي���ة / ضفة ، فعلى من 
يرغب المشارك�ة في العطاء من المؤهلين مراجع�ة وزارة التربي�ة والتعليم العالي في 
رام الل�ه - ش���ارع المعاهد - دوار المغتربين- المبنى الرئيس���ي- الطابق الثاني – دائرة 

العطاءات والمشتريات - غرفة )223( .
* يكون آخر موعد لتقديم عروض األسعار هو يوم )األحد( بتاريخ 2018/12/23  وذلك 

حتى الساعة 02:00 ظهرا  . 
* توضع عروض األس���عار مس���جاًل عليها رقم العطاء عنوانه ف���ي صندوق العطاءات 

حسب العنوان أعاله.
* يتم استيفاء مبلغ ) 100 ( شيكل جديد كرسوم غير مستردة تودع في بنك فلسطين 
المحدود لحساب إيرادات وزارة المالية – وزارة التربية والتعليم العالي على حساب 

رقم ) 219000/13( وإحضار فيشه اإليداع األصلية الستالم وثائق العطاء .
* لالستفس���ار يمك���ن االتصال ب���وزارة التربية والتعلي���م العالي / دائ���رة العطاءات 

والمشتريات – رام الل�ه على هاتف رقم 02-2983242 .

مالحظات هامة :
اجور النش���ر واالعالن على من يرس���و علي���ه العطاء ولمرة واح���دة فقط ، وعلى . 1

الش���ركة المح���ال عليها العطاء دفع رس���وم اإلعالن قبل تقديم كفالة حس���ن 
التنفيذ لقسم الصندوق . 

كفالة دخول المناقصة : يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق ، بحيث . 2
تك���ون  بقيمة )1600  دوالر( و س���ارية المفعول لم���دة 150 يوما من آخر موعد 

لتقديم العروض ، وتكون لصالح وزارة التربية والتعليم العالي . . 
تقدم األسعار بالدوالر وهي شاملة لضريبة القيمة المضافة .. 3
لجنة المش���تريات غير ملزمة بقبول اقل األس���عار ولها الح���ق في إلغاء العطاء . 4

دون إبداء األسباب . 
بإمكانكم اإلطالع والحصول على نسخة العطاء من خالل  وزارة التربية والتعليم . 5

العالي في رام الله شارع المعاهد – دوار المغتربين – المبنى الرئيسي – الطابق 
الثاني – دائرة العطاءات والمشتريات - غرفة )223( .

كما يمكنكم اإلطالع والحصول على نسخة العطاء من خالل زيارة البوابة الوطنية . 6
الموحدة للشراء العام من خالل الرابط www.shiraa.gov.ps  )مع ضرورة إرفاق 

وصل الدفع األصلي عند تسليم مغلف العطاء ( . 

مــع االحـــــترام،،،
د. صبري صيدم  
وزير التربية والتعليم العالي

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
مزاد بالظرف المختوم رقم ٣ / ٢٠١٩

تضمين مكتب الخدمات والصرافة الداخلي

لصالح االدارة العامة للمعابر والحدود
تعلن وزارة المالية والتخطيط / مديري���ة اللوازم العامة وبالتعاون مع االدارة العامة للمعابر 
والحدود عن طرح مزاد بالظرف المختوم تضمين مكتب الخدمات والصرافة الداخلي لصالح 
االدارة العام���ة للمعابر والحدود تبعًا للش���روط والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق 
الم���زاد، فعلى الراغبين في المش���اركة في ه���ذا المزاد مراجع���ة وزارة المالية والتخطيط / 
مديرية اللوازم العامة في البالوع، خالل اوقات الدوام الرسمي من اجل الحصول على كراسة 
المزاد مقابل دفع مبلغ )٥٠٠ ش���يكل( غير مستردة في حس���اب ايرادات اخرى التابع لوزارة 
المالي���ة والتخطيط رقم )٢١٩٠٠٠/٤٩( في بنك فلس���طين المحدود، آخر موعد لقبول عروض 
االس���عار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في البالوع هو الس���اعة ١٠:٣٠ صباحا من 
ي���وم االربعاء الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٨ وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المزاودين في نفس 

الزمان والمكان
مدير عام اللوازم العامة

مالحظة:
١ - اجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد.

٢ - تقدم االسعار بالشيكل وتكون شاملة لكافة انواع الضرائب والرسوم.
٣ - يجب ارفاق ش���يك بنك���ي معتمد او كفالة بنكية معتمدة بقيمة )٣٥٠٠٠ ش���يكل( 

»كتأمين دخول« ساري المفعول لغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠١٩.
٤ - لجنة العطاءات المركزية غير ملزمة بقبول اعلى االسعار.

٥ - بامكانكم الحصول على كراس���ة المزاد عن طريق الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم 
.www.gs.pmof.ps العامة

٦ - يلتزم من يرس���و عليه المزاد بتقديم ش���يك شخصي بكامل قيمة المبلغ عند توقيع 
العقد.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
مزاد بالظرف المختوم رقم ٤ / ٢٠١٩

تضمين بسطة بيع التمر

لصالح االدارة العامة للمعابر والحدود
تعل���ن وزارة المالي���ة والتخطيط / مديرية الل���وازم العامة وبالتعاون م���ع االدارة العامة 
للمعابر والحدود عن طرح مزاد بالظرف المختوم تضمين بس���طة بيع التمر لصالح االدارة 
العامة للمعابر والحدود تبعًا للش���روط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق المزاد، 
فعلى الراغبين في المش���اركة في هذا المزاد مراجعة وزارة المالية والتخطيط / مديرية 
الل���وازم العامة في البالوع، خالل اوقات الدوام الرس���مي من اجل الحصول على كراس���ة 
المزاد مقابل دفع مبلغ )٥٠٠ شيكل( غير مستردة في حساب ايرادات اخرى التابع لوزارة 
المالية والتخطيط رقم )٢١٩٠٠٠/٤٩( في بنك فلسطين المحدود، آخر موعد لقبول عروض 
االسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في البالوع هو الساعة ١٠:٣٠ صباحا من 
يوم االربع���اء الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٨ وتفتح المظاري���ف بحضور ممثلي المزاودين في 

نفس الزمان والمكان
مدير عام اللوازم العامة

مالحظة:
١ - اجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد.

٢ - تقدم االسعار بالشيكل وتكون شاملة لكافة انواع الضرائب والرسوم.
٣ - يجب ارفاق ش���يك بنكي معتم���د او كفالة بنكية معتمدة بقيمة )١٥٠٠٠ ش���يكل( 

»كتأمين دخول« ساري المفعول لغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠١٩.
٤ - لجنة العطاءات المركزية غير ملزمة بقبول اعلى االسعار.

٥ - بامكانكم الحصول على كراس���ة المزاد عن طريق الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم 
.www.gs.pmof.ps العامة

٦ - يلتزم من يرس���و عليه المزاد بتقديم ش���يك شخصي بكامل قيمة المبلغ عند توقيع 
العقد.

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

إعالن عن مواعيد امتحانات الكترونية للعمل

 لدى المجلس االعلى للشباب والرياضة لوظيفة محاسب 

 يعلن المجلس االعلى للش���باب والرياضة وبالتنس���يق م���ع ديوان الموظفين 
العام عن موعد امتحان  الكتروني  للمتقدمين لشغل وظيفة محاسب لالعالن 

رقم)2018/72(.
وذلك حسب المواعيد والكشوف المش���ار إليها أدناه: ) األسماء منشورة على 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام(
يوم اإلثنين الموافق 2018/12/17، موعد  االمتحانات االلكترونية للوظائف التالية: 

 محاس���ب/ة يبدأ باسم  آالء خالد امين زرعي وينتهي باسم  حسن جمال . 1
حسن مرايطة حسب الكش���ف رقم )1( في الساعة التاسعة صباحا في 

ديوان الموظفين العام طابق1-/ام الشرايط-رام الله 
محاس���ب/ة يبدأ باسم  حسني طارق حسني دياب وينتهي باسم  ضياء . 2

نصيف محمود ابو الرب حس���ب الكش���ف رقم )2( في الساعة التاسعة 
صباحا في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات البيرة/ البالوع /بجانب 

فندق جمزو
محاسب/ة يبدأ باسم  طارق بسام توفيق ابو صالح وينتهي باسم  محمد . 3

داوود محمد حج محمد حس���ب الكش���ف رقم )3( في الس���اعة العاشرة 
والنصف  صباحا ديوان الموظفين العام طابق1-/ام الشرايط-رام الله 

 محاس���ب/ة يبدأ باسم  محمد دياب حامد مصري وينتهي باسم  يونس . 4
فخري يونس هرش���ة حس���ب الكش���ف رقم )4( في الس���اعة العاشرة 
والنص���ف صباحا ف���ي وزارة االتصاالت وتكنولوجي���ا المعلومات البيرة/ 

البالوع/ بجانب فندق جمزو
 لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض  االمتحان االلكتروني او المقابلة الش���فهية 
 )www.gpc.pna.ps( :يرجى زي���ارة البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام

او من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي.

المجلس االعلى للشباب والرياضة

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني 

للعمل لدى االمانة العامة لمجلس الوزراء 

تعلن االمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنس���يق مع دي���وان الموظفين العام 
عن موعد امتحان الكتروني للمتقدمين لش���غل وظيفة )عالقات عامة( الخاص 

باالعالن رقم)2018/91(. 
وذلك حسب الموعد والكشف المشار إليه أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(
يوم االحد 2018/12/16، موعد االمتحان االلكتروني لوظيفة موظف عالقات عامة :

الجلس���ة االولى: عالقات عامة،)مقر الوزارة/رام الله(، يبدأ باسم آالء فريد . 1
كمال منصور وينتهي باس���م شهد عبد الناصر سعدات إبراهيم حسب 
الكش���ف رقم )1(، في الس���اعة التاس���عة صباحا، في ديوان الموظفين 

العام /طابق 1-/ مقابل صاالت بدران لالفراح / ام الشرايط / رام الله .
الجلس���ة الثانية: عالقات عامة،)مقر الوزارة/رام الله(، يبدأ باس���م شيماء  . 2

عثمان  محمد  أبوصبحةوينتهي باس���م يوس���ف كامل يوسف سالمة 
حس���ب الكش���ف رقم )2(، في الس���اعة العاش���رة والنصف، في ديوان 
الموظفي���ن العام /طابق 1-/ مقابل صاالت بدران لالفراح / ام الش���رايط 

/ رام الله .
لمعرفة أس���ماء المقبولين لخ���وض االمتحان االلكتروني يرج���ى زيارة البوابة 
االلكتروني���ة لدي���وان الموظفي���ن الع���ام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”

االمانة العامة لمجلس الوزراء

دولة فلسطين
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مجلس قروي دير نظام
إعالن من مجلس قروي دير نظام

بخصوص جباية رسوم إنارة الشوارع
يعلن مجلس قروي دير نظام عن إتمام مش���روع إنارة الش���وارع في القرية، 

وعليه تم االتفاق مع شركة الكهرباء على أن تتم إضافة ثمن انارة الشوارع 

عل���ى الفواتي���ر الخاصة بأهالي القري���ة، ومن له اعتراض عل���ى ذلك عليه 

مراجعة المجلس القروي.

رئيس المجلس

بالل تميمي

"القدس المفتوحة" تشارك بملتقى لتبادل 
عروض تدريب طلبة الجامعات العربية

رام الله - "األيام": ش���اركت جامعة الق���دس المفتوحة، ممثلة 
بمساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة محمد شاهين، في الملتقى 
الخامس والعشرين لتبادل عروض تدريب طلبة الجامعات العربية، 
الذي اس���تضافته جامعة مصر للعل���وم والتكنولوجيا في مدينة 
دهب المصرية، في الفترة بين 5و8 من الشهر الجاري، بمشاركة 
55 جامعة من فلس���طين، واألردن، ومصر، والعراق، وسلطنة ُعمان، 

واإلمارات، وسورية، واليمن، وليبيا.
وقدم شاهين ورقة عمل بعنوان "تجربة الجامعات الفلسطينية 
ف���ي ملتقيات تدريب طالب الجامعات العربية"، تطرق فيها إلى 
منهجي���ة التدريب والتطوي���ر، وأهمية التدري���ب لدى الطالب 
الجامعي، ومعوق���ات التدريب لطلبة الجامعات الفلس���طينية، 
ودور المجلس العربي للتدريب واإلبداع الطالبي في جسر الهوة 
بين نتاجات التعليم العالي واحتياجات س���وق العمل، مقترحًا 
جملة من اإلجراءات والتوصي���ات على صعيد الجامعات العربية 
بش���كل عام، والجامعات الفلس���طينية بشكل خاص، بما يضمن 
السعي لتطوير عمل المجلس العربي للتدريب واإلبداع الطالبي، 

وزيادة فاعلية فرص التدريب الت���ي ينفذها الطلبة المتدربون 
واستمراريتها.

وشارك في الملتقى عدد من الجامعات الفلسطينية إلى جانب 
"الق���دس المفتوحة" هي بيرزيت، والق���دس، والنجاح الوطنية، 

والعربية األميركية، وبولتكنيك فلسطين. 
وأوضح ش���اهين أن المش���اركة لهذه الجامعات كانت متميزة 
وفاعلة، فقد حصلت "القدس المفتوحة" من خالل الملتقى على 
60 فرص���ة تدريبية في الجامعات العربية، ومؤسس���ات القطاع 
الخاص في الدول العربية، للطلبة في تخصصات العلوم اإلدارية 
واالقتصادي���ة، وتكنولوجيا المعلوم���ات واالتصاالت، واألنظمة 
الحاس���وبية، والزراعة، والتربية، والتي س���يتم من خاللها إيفاد 
الطلبة المرش���حين لالس���تفادة من فرص التدري���ب خالل فترة 
العطلة الصيفي���ة، بهدف تطوير مهاراتهم وخبراتهم، إضافة 
إلى مس���اهمتها برفع مس���توى التب���ادل المعرف���ي والثقافي 
بي���ن الطلبة الفلس���طينيين ونظرائهم ف���ي الجامعات العربية 

المستضيفة لعروض التدريب.

ممثل "القدس المفتوحة" خالل مشاركته في الملتقى.

في ورشة نظمتها شبكة المنظمات األهلية 

 غزة: المطالبة بتعزيز صمود وحماية النساء
 والشباب المتضررين من األزمات والكوارث 

 كتب فايز أبوعون:

أكد مختصون وممثلو ش���ركات استشارية ذات خبرة في عمل 
المنظم���ات األهلية، على ضرورة تعزيز صمود وحماية النس���اء 
والش���باب المتضررين من األزمات والكوارث ف���ي قطاع غزة بما 
يتماش���ى مع القانون الدولي لحقوق اإلنس���ان والقانون الدولي 

اإلنساني.
وأشار المختصون إلى أهمية توثيق آليات المساءلة المتبعة 
م���ن قبل المنظمات األهلي���ة، والتي تقودها النس���اء على وجه 
التحدي���د، وذلك فيم���ا يتعل���ق بالتدخالت اإلنس���انية، ومدى 
انسجامها مع المعايير اإلنسانّية األساسّية، وحساسيتها تجاه 

النوع االجتماعي.
جاء ذلك خالل ورشة عمل لعرض نتائج دراسة بحثية نظمتها 
ش���بكة المنظمات األهلية بالشراكة مع مؤسس���ة "إكشن إيد- 
فلس���طين" أمس، في غزة ، تحت عنوان "توثيق آليات المساءلة 
المتبع���ة م���ن قب���ل المنظمات األهلي���ة، وذلك ضمن مش���روع 

"الحقوق والصمود".   
وبدأت الورش���ة بمداخلة أكد فيها مدير الشبكة أمجد الشوا، 
أن الدراسة اس���تهدفت بش���كل خاص المنظمات األهلية ذات 
العالقة بالقطاع النس���وي م���ن حيث تجاربه���ا والمعايير التي 
تعمل من خاللها، ومدى اتباعها للش���فافية وآليات المس���اءلة 

بالدرجة األولى.
ن الش���وا أن عم���ل المنظمات األهلية ال يق���ف عند حدود  وبيَّ
توفي���ر التموي���ل الالزم فق���ط، ولكن يتعلق بخطة االس���تجابة 
اإلنسانية واالحتياجات التي تزداد يوميًا في ظل تناقص فرص 

التمويل الدولي واإلقليمي والمحلي.
وطال���ب المنظمات األهلية بالش���راكة مع المؤسس���ات 
الدولي���ة بتوحيد الجهود لتعظي���م المنفعة من التمويل 
من أجل تفادي حدوث أي انتكاس���ات جديدة، الفتًا إلى أن 
مس���احة عمل  المنظمات األهلية تتناقص بش���كل يومي 
بسبب االنقسام، وهذا ما أدى إلى إضعافها والدفع بها إلى 

اتجاهات عكسية.

الحمد الله يفتتح بنك الجينات ومختبر 
الصحة النباتية ومشتاًل حرجيًا في جنين

كتب محمد بالص:

الحمد  ال����وزراء د.رامي  افتتح رئيس 
الله، أمس، بنك الجينات الفلس����طيني 
"المعشبة الوطنية"، والمختبر المركزي 
الش����هداء  ومش����تل  النباتية،  للصحة 
إلنتاج األش����تال الحرجية ف����ي المركز 
الزراعي����ة في قباطية  للبحوث  الوطني 
جنوب جني����ن، وذلك بحض����ور محافظ 
جني����ن الل����واء أك����رم الرج����وب، ووزراء 
الزراع����ة د.س����فيان س����لطان، والحكم 
واالتصاالت  األعرج،  د.حس����ين  المحلي 
موس����ى،  عالم  المعلومات  وتكنولوجيا 
ومدير مكتب وكالة التعاون والتنسيق 
الترك����ي "تي����كا"، بوالن����ت كوركم����از، 
ورئيس مكتب منظمة األغذية والزراعة 

في فلسطين، شيرو فيوريللو.
وق����ال الحمد الل����ه: "إننا الي����وم أمام 
مهم����ة واح����دة وواضحة، ه����ي تعزيز 
قدرة ش����عبنا على مواجهة الممارسات 
اإلس����رائيلية، والتص����دي لإلج����راءات 
المنح����ازة  األميركي����ة  والق����رارات 
إلس����رائيل، وااللتف����اف حول مس����اعي 
الرئي����س ودع����م حراكه الدبلوماس����ي 
لوض����ع دول العالم أمام مس����ؤولياتها 
ف����ي إعم����ال القانون الدول����ي وقرارات 
الش����رعية الدولي����ة، وإلزام إس����رائيل 
بوق����ف عدوانها عل����ى األرض والبيئة 
احتالله����ا  وإنه����اء  الفلس����طينية، 

العسكري".
وأضاف: "يسعدني أن التقي بكم في 
محافظ����ة جنين الصام����دة، وفي رحاب 
المرك����ز الوطني الفلس����طيني للبحوث 
الزراعية، هذه المؤسسة المهمة التي 
تعتبر المظلة للبح����ث العلمي الزراعي 
في فلسطين وتعنى بحماية واستدامة 
اإلنتاج الزراعي والحف����اظ على مواردنا 
الطبيعي����ة واالس����تخدام األمث����ل لها، 
نجتمع الي����وم احتفاال بإضافة وافتتاح 
بنى وطنية مهمة وواعدة تتكامل فيما 
بينها للمزيد من تحقيق هذه األهداف 
والمناخية  البيئية  األخط����ار  ومجابهة 

بل والسياسية التي تتهددنا".
"أؤك����د لكم  ال����وزراء:  وتاب����ع رئيس 
جميعا مبارك����ة الرئيس محمود عباس 
لكل هذه المشاريع التي تنفذ، بتعاون 
الدول الصديقة والجهات  وتمويل من 
الم����وارد  وحماي����ة  إلدارة  المانح����ة، 
الوراثي����ة لألغذية والزراع����ة، والحفاظ 
البيولوج����ي الوراث����ي،  التن����وع  عل����ى 
فج����زء كبير من الصمود الفلس����طيني، 
الرسمي والش����عبي، إنما يرتبط بتطور 
ونمو القط����اع الزراعي، وبحماية األرض 

لفلسطين".
واس����تدرك: "يش����كل ص����ون البيئ����ة 
ملحة  إنس����انية  حاج����ة  الفلس����طينية 
وأولوي����ة وطنية علي����ا، ولهذا فإن كل ما 
نحتفل ب����ه اليوم من مش����اريع لضمان 
االس����تخدام األمثل والمستدام للموارد 
الوراثي����ة، وحماي����ة الت����راث الزراع����ي 
والتنوع البيولوجي من أخطار االنقراض 
واالس����تنزاف واالندث����ار، هي مش����اريع 
وطنية أساس����ية، نع����ول عليها لتنمية 
ودع����م الصم����ود الفلس����طيني وحماية 
األرض وم����ا عليه����ا من م����وارد، وضمان 

االنتفاع بها لسنوات وأجيال مقبلة".
وقال: "أش����كر وزارة الزراع����ة والمركز 
الوطني الفلس����طيني للبحوث الزراعية، 
عل����ى عملكم ال����دؤوب والمتواصل الذي 
وبمس����تقبل  ومصادرها  باألرض  يرتبط 
الحياة في رحابها، ويش����كل أكبر داعم 
للنه����وض بكاف����ة القطاع����ات، وتعزيز 

الصمود الفلسطيني ككل".
وأض����اف رئي����س الوزراء: "سنس����تمر 
معك����م ومن خاللكم ف����ي جهود حماية 
األرض خاص����ة في المناطق المهمش����ة 
والمه����ددة من الج����دار واالس����تيطان، 
ودعم صمود المزارعين في وجه األخطار 
الطبيعية وللتصدي أيضا للممارس����ات 
والحصاد  الحق����ول  ض����د  اإلس����رائيلية 
والبنية التحتية للزراعة الفلس����طينية، 
وس����ننفذ المزيد من مشاريع استصالح 
األراضي وش����ق الطرق الزراعية وتطوير 
قطاع المياه، وإنشاء المؤسسات الداعمة 
والممول����ة للمش����اريع الزراعية، وتعزيز 
ق����درات وحص����ة المنتج الفلس����طيني، 

وضبط الس����وق المحلية وبلورة الحوافز 
االقتصادية".

وتاب����ع: "ويبق����ى المعي����ار الحقيقي 
لحماية األرض وتعزيز منعتها، مرهونا 
بتحقي����ق الوح����دة والمصالح����ة، ولهذا 
فإنن����ا ندع����و حركة حماس م����ن جديد، 
لالستجابة لدعوة الرئيس محمود عباس 
وتمكين الحكوم����ة وتجنيب غزة المزيد 

من ويالت االنقسام المأساوي".
واختتم الحمد الل����ه: "بتكريس وحدة 
األرض والعمل المؤسساتي، نرسخ أكثر 
ف����ي الوعي والحراك العالمي، حقنا وحق 
األجي����ال المقبلة في دولة فلس����طينية 
مس����تقلة كاملة الس����يادة على أرضها 
وموارده����ا وتراثها الزراع����ي، والقدس 

عاصمتها األبدية".
وهن����أ رئيس ال����وزراء محاف����ظ جنين 
اللواء أكرم الرجوب لمناس����بة اس����تالم 
مهامه الجديدة محافظا لجنين، متمنيا 
له النجاح في عمله كما كان في نابلس، 
مش����ددا على أن األمن في كل محافظات 
الوط����ن وبتعليم����ات الرئي����س محمود 
عباس لن يس����مح المس����اس به، مؤكدا 
تقديم كافة أش����كال الدع����م للمحافظ 

والمحافظة.
وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة قامت 
بشكل كبير بدعم محافظة جنين، خاصة 
من خ����الل تنفيذ المئات من المش����اريع 
التنموي����ة، كالمنطق����ة الصناعية التي 
س����توفر 15 ألف فرصة عمل، إضافة إلى 
مش����اريع الطاقة الكهربائي����ة، والبنية 
التحتية، والمش����اريع الصحية، مش����يرا 
إلى ان الحكومة ستقوم بتنفيذ مشروع 

مرك����ز التأهيل في قباطي����ة، مؤكدا ان 
الرئي����س والحكوم����ة لن تدخ����ر جهدا 

لتلبية احتياجات كافة المحافظات.
بدوره، أش����ار س����لطان إلى أن افتتاح 
بن����ك الجين����ات انجاز مهم ل����دى وزارة 
الزراعة، كونه يس����عى لحماية النباتات 
الفلسطينية من عبث االحتالل، وسيعمل 
عل����ى حفظ األصول الفلس����طينية لمدة 
تزيد على 40 عاما، وسيزيد من المساحة 
أمنا  المنطقة ويحق����ق  ف����ي  الخض����راء 

غذائيا.
وق����ال، إنه س����يتم م����ن خالله فحص 
النباتات وتش����خيص األمراض النباتية، 
ويعتبر هذا المختبر الثالث في منطقة 

الشرق األوسط.
وأضاف، إن ال����وزارة اتخذت عددا من 
القرارات الجوهري����ة في تفعيل القطاع 
الزراع����ي منه����ا، األنظم����ة والقواني����ن 
وإصدار نظام المشاتل وإعفاء المزارعين 

من ضريبة الدخل.
من جهته، ق����ال الرج����وب: "إننا أمام 
حدث مهم وانجاز جديد لوزارة الزراعة، 
وبدورنا نس����عى في هذه المحافظة من 
أجل أن يكون المواطن الفلسطيني آمنا 
ومستقرا ويعيش بكرامة، وهذا يتطلب 
أن تنفذ سياس����ة الحكوم����ة المتعلقة 

باألمن التي أقرها الرئيس".
وش����دد الرجوب، على ضرورة التركيز 
عل����ى التنمية من أج����ل أن يكون تنمية 
حقيقي����ة ف����ي المحافظ����ة، فيم����ا أكد 
كوركماز استمرار تقديم الوكالة الدعم 
للشعب الفلس����طيني حتى نيل حريته 

واستقالله وإقامة دولته المستقلة.

ومزارعيها، حراس الوطن والهوية".
وأردف: "نفتت����ح معا بن����ك الجينات 
الفلس����طيني والذي يش����كل مش����روعا 
س����ياديا بامتياز، فهو أداة مهمة ليس 
فقط للحفاظ على النباتات الفلسطينية 
وصفاتها من خطر االنقراض واالندثار، 
الحض����اري  الم����وروث  ولحماي����ة  ب����ل 
والتاريخ����ي لفلس����طين م����ن محاوالت 
خاصة  والمص����ادرة،  والتزوير  النه����ب 
اإلس����رائيلي  االحتالل  انتهاك  في ظل 
للبيئة الفلس����طينية بكافة مكوناتها، 
وما يشكله ذلك، من استنزاف وتهديد 
مباشر على األصناف النباتية المتوطنة 
ف����ي بالدن����ا، إن إنش����اء بن����ك الجينات 
والمعش����بة الوطنية النباتية، سيسهم 
في صون حقوق الملكية والسيادة على 
الم����وارد الجينية، ويحفزن����ا على وضع 
على  للحفاظ  والقواني����ن  التش����ريعات 
الموارد الوراثية، حيث اس����تطاع البنك 
جمع أكث����ر من 1800 عين����ة نباتية من 
كافة محافظات الوطن وحفظها وتوثيق 
نبات����ات  لتوفي����ر  تفاصيله����ا،  كاف����ة 
قوي����ة منيعة ومنافس����ة، وبذور تكفي 
لزراع����ة عش����رات اآلالف م����ن الدونمات 
ولعق����ود قادمة، وقد تم تمويل إنش����اء 
بن����ك الجين����ات والمعش����بة الوطني����ة 
الفلس����طينية، من قبل الهيئة العربية 
البنك  وب����إدارة  واإلنم����اء،  لالس����تثمار 

اإلسالمي للتنمية".
أنش����أنا  "لقد  الله:  الحمد  واس����تطرد 
أيضا المختبر المركزي للصحة النباتية، 
بتموي����ل م����ن الحكوم����ة الهولندي����ة 
وتنفي����ذ منظم����ة األغذي����ة والزراع����ة 
الدولية  المعايير  الدولية، لينسجم مع 
ويش����تمل عل����ى مختب����رات متخصصة 
ش����هادات  ومنح  األمراض  لتش����خيص 
الصح����ة النباتية وترخيص المش����اتل، 
وبالتال����ي الحفاظ عل����ى الصحة العامة 
وحماية المستهلك، كما نفتتح مشتل 
الش����هداء إلنت����اج األش����تال الحرجية، 
لتوسيع المس����احات الخضراء ومكافحة 
التصح����ر وللمزي����د من تحقي����ق األمن 
الغذائ����ي، وال����ذي ج����اء بتموي����ل من 
الحكوم����ة التركي����ة، وتنفي����ذ الوكالة 
ويأتي  والتنس����يق،  للتع����اون  التركية 
ضمن سبعة مشاتل حرجية في الضفة 
ألف ش����تلة،  الغربية تنتج س����بعمائة 
ونشكر الرئاسة والحكومة التركية على 
والتنموي  السياسي  المتواصل  دعمها 

الحمد الله يفتتح بنك الجينات والمختبر.                      )عدسة: »األيام«(


