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دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني

مديرية محافظة رام الله والبيرة

التاريخ: 2019/3/26

إعالن صادر عن مراقب الشركات ووزارة االقتصاد الوطني 

يعلن مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة الريف للصرافة 

م خ م والمس���جلة لدين���ا تحت رق���م 526550715 قد تقدم���ت الينا بطلب 

لتخفيض رأس���مال الشركة من 500.000 خمس���مائة ألف دوالر أمريكي إلى 

100.000 مائة ألف دوالر أمريكي، وبنفس القيمة االس���مية للس���هم الواحد 

وهي دوالر أمريكي واحد، وكذلك تعديل الصفة القانونية للشركة من الريف 

للصرافة المس���اهمة الخصوصي���ة المحدودة، إلى الري���ف للصرافة العادية 

العامة، كل من لديه اعتراض على ذلك مراجعة مراقب الش���ركات خالل المدة 

القانونية.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 13/ 2019

الخاصة:- شراء سيرفرات وأجهزة لزوم تطوير مركز المعلومات

تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات 

و المواعيد التالية:-
- س���يكون موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االثنين الموافق 2019/04/15 وحتى 

ساعة فت�ح المظاري�ف الساع�ة 12:00 بنفس الزمان والمكان أعاله .

- يمكن الحصول على مس���تندات العطاء من دائرة المش���تريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 

ش���ارع جمال عب���د الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من ي���وم االثنينالم�واف�ق  2019/04/01  

علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 200 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .

- يرف���ق م���ع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة 3 % من قيمة العط���اء بموجب كف�ال�ة بنكي�ة أو 

شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

- سيتم عقد اجتماع تمهيدي يوم: االثنين الموافق:  2019/04/08 في مقر الشركة الرئيسي 

الساعة 10 صباحًا

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .	 

 	Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
الرقم:  1263/9/1
التاريخ: 2019/3/18

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي 
لتنظيم شارع بعرض 8م في الحوض رقم 8 ـ جفنا/ محافظة رام الله والبيرة

قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم 2019/3 بتاريخ 2019/3/11م بموجب القرار رقم 
82 الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفيذ، والمتعلق بالقطع ذوات االرقام 28، 30، 
37، 38، 39، 47، 48، 49، 50، 71، 90، 92، 93، 95، 96، 97، 119، 120 م���ن الح���وض رقم 
8 الجلزون من أراضي جفنا، وذلك حس���ب المخططات المودع���ة في مقر الحكم المحلي/ 
رام الله والبيرة، وفي مقر مجلس قروي جفنا واللجنة المحلية للتنظيم والبناء لبلدة جفنا.
ويعتب���ر مخطط التنظي���م نافذًا بعد مضي 15 يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة 
الرس���مية وجريدتين محليتين، وذلك استنادا للمادة 26 من قانون تنظيم المدن والقرى 

واألبنية رقم 79 لسنة 1966م.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
الرقم:  1263/9/1
التاريخ: 2019/3/18

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي  لتعديل 
مسار شارع بعرض 10م في االحواض 6، 7 ـ بيرزيت/ محافظة رام الله والبيرة

قرر مجلس التنظيم األعلى بجلس���ته رقم 2019/3 بتاري���خ 2019/3/11م بموجب القرار 
رقم 87 الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، والمتعلق بالقطعتين ذوات االرقام 
17، 89 م���ن الحوض رقم 6 والقطعتين ذوات االرق���ام 105، 106 من الحوض رقم 7 من 
اراضي بيرزيت، وذلك حس���ب المخططات المودعة ف���ي مقر الحكم المحلي/ محافظة رام 

الله والبيرة، وفي مقر بلدية بيرزيت.
ويعتب���ر مخطط التنظي���م نافذًا بعد مضي 15 يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة 
الرس���مية وجريدتين محليتين، وذلك استنادا للمادتين 21، 26 من قانون تنظيم المدن 

والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966م.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

The United Nations Development Programme (UNDP) 
is the UN’s global development network, advocating 
for change and connecting countries to knowledge, 
experience and resources to help people build a better 
life. We are on the ground in 166 countries, working 
with them on their own solutions to global and national 
development challenges. As they develop local 
capacity, they draw on the people of UNDP and our 
wide range of partners.

 FAO

 Vacancy Announcement

Reporting and Communications Assistant 

Location : Jerusalem 

Detailed information and application instructions
can be viewed on the UNDP/PAPP web site.

Jobs.undp.ps

Deadline for applications: 15 April 2019
 

“Those who applied are not need to apply again” 

www.pma.ps

طرح عطاء رقم )2019/6(

EMC VNX HDDs بخصوص توريد

توريــد  بخصــوص  عطــاء  طــرح  عــن  الفلســـطينية  النقــد  ســـلطة  تعلــن 
علــى  بالمنافســة  الراغبــن  المعنيــ�ن  وتدعــو   ،EMC VNX HDDs
للمناقصــات  العامــة  الشــروط  علــى  االطــاع  إلــى  العطــاء  هــذا 
الديــوان  مــن  العطــاء  كراســة  علــى  الحصــول  ثــم  ومــن  والعطــاءات، 
مائ�تــي   )200 ( مقابــل  اهلل  النقــد-رام  ســلطة  مقــر  فــي  المركــزي 
تقديــم  شــريطة  عروضهــم  تقديــم  ثــم  ومــن  مســردة،  غــر  شــيكل 
وســتمائة  ألفــان   )  2600  ( بقيمــة    العطــاء  لدخــول  مصرفيــة  كفالــة 
90 يومــا مــن تاريــ�خ آخــر موعــد  دوالر، تبقــى ســارية المفعــول لمــدة 
هــذا  علــى  بالمنافســة  المحتمــل  المتعهــد  ويقــر  العــروض.  لتقديــم 
عــن  إعــان  أجــور  او  نفقــات  أيــة  بتحمــل  التــام  بالتزامــه  العطــاء 
العطــاء. لهــذا  بالرســية  فــوزه  حــال  فــي  المحليــة،  بالصحــف  العطــاء 

مــن  والنصــف  الثانيــة  الســاعة  العــروض  لتســليم  موعــد  آخــر  أن  علمــًا 
للديــوان  وذلــك   ،2019 نيســان   14 الموافــق  األحــد  يــوم  ظهــر  بعــد 

اهلل. رام  النقــد-  ســلطة  مقــر  فــي  المركــزي 

مــع مراعــاة االنتبــاه لطفــًا للشــروط المذكــورة بكراســة العطــاء فيمــا 
المظاريــف  وضــع  وآليــة  والماليــة  الفنيــة  العــروض  تعبئــة  يخــص 

المطلوبــة. الشــروط  حســب  وتســليمها 

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

هيئة تسوية االراضي والمياه 

مجلس قروي اللبن الغربي

طرح عطاء

تقديم خدمات هندسية مساحية العداد مخططات مساحية لتنظيم 
وتسوية ومتابعة تسجيل القطع في قرية اللبن الغربي

يعلن مجلس قروي اللبن الغربي وبالتعاون مع هيئة تس���وية االراضي والمياه عن طرح 
عطاء تقديم خدمات هندسية مس���احية العداد مخططات مساحية لتنظيم وتسوية 
ومتابعة تس���جيل القطع في بل���دة اللبن الغربي وذلك وفقا للش���روط المرفقة العامة 

والخاصه فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية  
ان يكون مس���احا مرخصا ومعتمدا وان يبرز الوثائ���ق التي تثبت ذلك عند اخذ . 1

نسخة العطاء 
يجب ان يش���مل الع���رض المقدم من االستش���اري عرض فن���ي وعرض مالي . 2

للخدمات الهندسية
يجب على االستشاري ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة . 3
يجب على االستش���اري تقديم كفالة تأمين ابتدائي مقدارها 15000 ش���يكل . 4

لصالح مجلس قروي اللبن الغربي وذلك بكفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال 
تقل ع���ن 90 يوما من تاريخ اقفال المناقصة او ش���يك بنكي مصدق وال تقبل 

الشيكات الشخصية او المبالغ النقدية .
يجب ان تكون االسعار بالشيكل وشاملة لجميع الضرائب .. 5
المجلس القروي غير ملزم بأقل االسعار وبدون ابداء االسباب وسوف يتم اختيار . 6

افضل العروض من الناحيتين الفنية والمالية .
كل استشاري يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من . 7

العطاء من مقر المجلس القروي ابتداء من يوم الثالثاء 02-04-2019 مقابل مبلغ 
غير مسترد وقدره 400 شيكل او مايعادلها .

آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  12:00 ظهرا من يوم الخميس  الموافق 05-02-. 8
2019 في مقر المجلس القروي مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق  09-2019/04  الساعه  10:00 صباحا .. 9
فتح المظاريف يوم الخميس الموافق02-05-2019 الس���اعة  12:00 ظهرا في . 10

مقر المجلس القروي.
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 11
تجهيز المكاتب وجميع المس���تلزمات من قرطاسية واثاث مكتبي وغيرها على . 12

من يرسو عليه العطاء 
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات الدوام . 13

الرسمي أو االتصال على األرقام التالية : أ . عائشة سمحان  0597076852
مجلس قروي اللبن الغربي 

أ . عائشة سمحان

إعالن بيع أجزاء من طريق تسوية

تعلن بلدية النويعمة والديوك الفوقا واس��تناداً لقرار رقم )2( لس��نة 

)2016( لنظ��ام بي��ع فضالت الط��رق داخل حدود الهيئ��ات احمللية عن 
رغبتها ببيع أجزاء من طريق التس��وية م��ن احلوض )9(محاذية للقطع 

رقم )175-188( , والقطع رقم )37,38,40,41( من أراضي النويعمة 

يرج��ى من الراغبني في الش��ركاء من اجملاورين للقط��ع املذكورة التقدم 

بطلب الشراء  في البلدية وذلك خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخة  .
 

رئيس البلدية 

احمد ارميلية

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مكتب مراقب الش����ركات في وزارة االقتصاد الوطني 
بأن شركة بالك ستون للكس����ارات والتعهدات والمسجلة 
تحت رقم 562530840 قد تقدمت لدينا بطلب تصفيتها 
تصفية اختيارية وتم تعيين الس����ادة ش����ركة مؤسس����ة 
الطريفي لتدقيق الحس����ابات ممثلة بالمحاسب القانوني 
رامي أسعد س����ليمان عيساوي للشركة المذكورة ولكل من 
له مصلحة أو االعتراض أن يتقدم باعتراضه لدى المصفي 
على األرقام التالية 2383859 � 09  أو 659735 – 0599 أو 

لدى مراقب الشركات خالل المدة القانونية
مكتب مراقب الشركات

دولة فلسطين

وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات

إعــــالن لــلــعــمــــوم
يعلن الس���يد مراقب الشركات بغزة أن ش���ركة ابناء طه شاكر البحيصي للباطون الجاهز 
والمق���اوالت ذ.م.م ويمثلها الس���يد رئي���س هيئة المديرين/ فرحان عايش س���امة أبو 
مزيد ووكيله المحامي/ خالد العريني والمس���جلة لدين���ا تحت رقم 563158351 بتاريخ 
2015/12/13م، قد تقدمت إلينا بطلب لتغيير اس���م الش���ركة بناًء على محضر الجمعية 
العامة للش���ركاء � غير العادي المحرر 2019/3/18م ليصبح اسم الشركة الجديد، )شركة 

احمد ابو مزيد وشركاه للباطون الجاهز والمقاوالت ذ.م.م(.
تحريرًا في 2019/3/31م

المستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الشركات

دولة فلسطين      
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي الراس

اعالن طرح عطاء
يعلن مجلس قروي الراس وبالتع���اون مع وزارة الحكم المحلي  وبتمويل من المصرف 
العربي للتنمي���ة االقتصادية في افريقيا – البنك االس���امي للتنمية، عن طرح عطاء 
تعبي���د طرق داخلية - الراس/ طولكرم  وذل���ك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول 
الكميات والش���روط المرفقة العامة و الخاصة بالمش���روع، فعلى الراغبين في التقدم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
يجب على المقاول أن يكون مس���جًا لدى إتح���اد المقاولين ومصنفًا لدى لجنة . 1

التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف رابعة .
يجب على المقاول أن يكون مسجًا “رسميًا” في دوائر الضريبة.. 2
يج���ب على المقاول تقديم كفالة دخ���ول المناقصة  بقيمة 4000 دوالر وذلك . 3

بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن120 يومًا من تاريخ فتح العطاء.
األس���عار _غير ش���املة_ لقيمة الضريبة المضافة وعلى المقاول احضار فاتورة . 4

ضريبية صفرية وخصم مصدر ساري المفعول.
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من . 5

العط���اء من مقر مجلس قروي الراس مقابل مبلغ غير مس���ترد وقدره مائة دوالر 
100 $ او ما يعادلها .

آخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة الحادية عش���رة صباحا من يوم الثاثاء . 6
المواف���ق 2019/4/30 ف���ي مقر مجلس قروي الراس مع العل���م أنه لن يقبل أي 

عطاءات بعد هذا الموعد.
االجتم���اع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االثنين الموافق 2019/4/15 الس���اعة . 7

الحادية عشرة صباحا.
فتح المظاريف يوم الثاثاء الموافق 2019/4/30  الساعة الحادية عشرة صباحا . 8

في مقر مجلس قروي الراس.
رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خال ساعات الدوام الرسمي.. 10

رئيس مجلس قروي الراس

محمد طاهر اسعد

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقياالبنك االسامي للتنمية

الموضوع: براءة الذمة لقطاع المياه

تعلن س���لطة المياه والمجاري بيت لحم - بيت جاال - بيت ساحور 

انه و باإلشارة إلى الموضوع أعاله واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء  

رقم )17/2015/18/م.و/ر.ح( لع���ام2018 والقاضي بتطبيق براءة 

الذمة للمش���تركين الذين ترصد في ذمتهم مديونية بأنه و بعد 

أن يتم إخطارهم حس���ب األصول ومرور المدة القانونية، سيتم 

فصل الخدمة لع���دم الدفع ومن ثم رفع دعوى مطالبة مالية لدى 

المحكمة المختصة وبذات الوقت س���يتم ادراج أس���مائهم لدى 

المؤسسات الحكومية ذات العالقة في حال عدم تسديدهم و/أو 

جدولة  الديون المتراكمة عليهم, لذا فإننا نهيب بالمش���تركين 

الكرام مراجعة س���لطة المي���اه والمجاري والعمل على تس���ديد 

الديون و/أو جدولتها حسب األصول.
www.pma.ps

طرح عطاء رقم )2019/8(

بخصوص است�ئجار ماكنات تصوي�ر وطباعة متعددة المهام

اســت�ئجار  بخصــوص  عطــاء  طــرح  عــن  الفلســـطينية  النقــد  ســـلطة  تعلــن 
المعنيــ�ي  وتدعــو  المهــام،  متعــددة  وطباعــة  تصويــ�ر  ماكنــات 
الشــروط  علــى  االطــاع  إلــى  العطــاء  هــذا  علــى  بالمنافســة  الراغبــي 
كراســة  علــى  الحصــول  ثــم  ومــن  والعطــاءات،  للمناقصــات  العامــة 
اهلل  النقــد-رام  ســلطة  مقــر  فــي  المركــزي  الديــوان  مــن  العطــاء 
تقديــم  ثــم  ومــن  مســردة،  غــر  شــيكل  مائ�تــي   )200 ( مقابــل 
بقيمــة  العطــاء  لدخــول  مصرفيــة  كفالــة  تقديــم  شــريطة  عروضهــم 
المفعــول  ســارية  تبقــى  دوالر،  وخمســون  وســبعمائة  ألــف   )  1750  (
ويقــر  العــروض.  لتقديــم  موعــد  آخــر  تاريــ�خ  مــن  يومــا   90 لمــدة 
التــام  بالتزامــه  العطــاء  هــذا  علــى  بالمنافســة  المحتمــل  المتعهــد 
المحليــة،  بالصحــف  العطــاء  عــن  إعــان  أجــور  او  نفقــات  أيــة  بتحمــل 

العطــاء. لهــذا  بالرســية  فــوزه  حــال  فــي 
مــن  والنصــف  الثانيــة  الســاعة  العــروض  لتســليم  موعــد  آخــر  أن  علمــًا 
للديــوان  وذلــك   ،2019 نيســان   21 الموافــق  األحــد  يــوم  ظهــر  بعــد 

اهلل. رام  النقــد-  ســلطة  مقــر  فــي  المركــزي 

مــع مراعــاة االنتبــاه لطفــًا للشــروط المذكــورة بكراســة العطــاء فيمــا 
المظاريــف  وضــع  وآليــة  والماليــة  الفنيــة  العــروض  تعبئــة  يخــص 

المطلوبــة. الشــروط  حســب  وتســليمها 

طولكرم: ندوة علمية في »القدس المفتوحة«
حــول واقــع ومـيـزات خــدمـة الجـيـل الثــالـث

طولك����رم - "األيام": عقدت جامعة الق����دس المفتوحة في فرعها 
بطولكرم، أمس، ندوة علمي����ة متخصصة حول "واقع وميزات خدمة 
الجيل الثالث من االتصاالت )3G( في فلسطين وسبل االنتقال إلى 

األجيال القادمة".
وأك����دت ممثلة المحافظ ميس����ون الزريقي عل����ى أهمية تنظيم 
مثل هذه ال����ورش لمواكبة التطور التكنولوج����ي وثورة االتصاالت 
والنهضة المس����تمرة بهذا القطاع، منوهة إلى أن ذلك يسهم في 
تحقيق الدور الريادي العملي والتكنولوجي، ورفع مس����توى الوعي 

المجتمعي تجاه هذه التقنيات واستخداماتها.
من جهت����ه، قال مدير فرع الجامعة بطولكرم د. س����المة س����الم، 
إن ه����ذه الندوة إللقاء الض����وء على مدى اهتم����ام الجامعة بالبعد 
التكنولوج����ي المتمثل بتطبيق خدمة 3G في فلس����طين، وتوثيق 
مدى نجاح ش����ركات االتصاالت الفلس����طينية في اس����تخدام هذه 

الخدمة".
وتحدث ع����الء حجازي، مدي����ر إدارة المبيعات في ش����ركة جوال، 
ع����ن واقع ومي����زات خدمة 3G في فلس����طين وس����بل االنتقال إلى 
األجيال القادمة، وقدم نظرة ش����املة عن واق����ع االتصاالت الخلوية 
الفلس����طينية خالل عش����رين عامًا م����ن المعيقات واالس����تثمارات 

الضخمة في بناء الشبكة.
وق����ال حجازي إنه "رغ����م المعيق����ات والهجمات الشرس����ة التي 
تعرضت لها "جوال" على مدار الس����نوات الماضية من قبل االحتالل 
اإلس����رائيلي، التي تضمنت حرمانها فترة تزيد على 10 سنوات من 
خدمات الجي����ل الثالث والرابع، وبالرغم من تأخر فلس����طين عالميًا 
بالحصول على خدمات الجي����ل الثالث، إال أننا صممنا على الحصول 
عليها، لما نرى فيها من أهمية لشعبنا الفلسطيني لمواكبة العالم 
قدر المستطاع، وإن أراد المحتل أن يعرقل ذلك ويمنعه، ثم وظفنا 
مبلغ����ًا ضخمًا جدًا تج����اوز 55 مليون دوالر لالس����تثمار في تجهيز 
وبناء ش����بكة الجيل الثالث في الضفة الغربي����ة وقطاع غزة، بالرغم 
م����ن أن العمر الزمن����ي لهذا الجيل ينتهي خالل 3 س����نوات، ولكن 
هذا يعكس مدى اإلصرار واإلرادة لدينا لتوفير خدمة بجودة عالية، 

وإننا في "جوال" نمتلك اليوم أفضل وأقوى وأوس����ع شبكة اتصاالت 
خلوية في فلسطين".

وتط����رق إلى النقلة النوعية في قطاع االتصاالت المس����اهمة في 
نمو االقتصاد الفلس����طيني، ذلك أن "إط����الق خدمات الجيل الثالث 
أح����دث نقلة نوعي����ة على مس����توى قطاع االتص����االت وتكنولوجيا 
المعلوم����ات من خ����الل تطوير طريق����ة التواصل بين المؤسس����ات 
والمواط����ن، وهذا خفف الوقت والجهد، وبالتأكيد س����اعد على خلق 
فرص عمل ومشاريع من خالل وجود ش����ركات متخصصة بالتطوير 

التكنولوجي وشركات متخصصة في مجال التواصل االجتماعي".
وبين أن خدم����ات "جوال" مهدت الطريق أم����ام صناعات برمجية 
مميزة، إذ الحظنا جميعًا انتش����ار عمل التطبيق����ات والخدمات من 
خالل اإلنترنت )مثل تطبيق كريم، وتطبيقات الخدمات المصرفية 
للبن����وك(، وأصب����ح بإمكان المبرمجي����ن تقديم تطبيق����ات مبتكرة 
عل����ى اإلنترن����ت كح����ال دول العالم، ما س����يحرك عجل����ة االقتصاد 
ويخلق ش����ركات ومش����اريع جديدة، و"نحن نحلم دومًا بفلس����طين 
المواكبة للتطور التكنولوجي، بل ونسعى أيضًا أن نكون مصدرين 
للتكنولوجيا، ألننا نمتلك العقول والس����واعد الفلسطينية القادرة 

على االبتكار في قطاع االتصاالت".
وتح����دث عن التحديات والمعوقات التي يفرضها االحتالل، منها 
منع إطالق الجيل الثالث في غزة، والس����عي لتحرير وتنظيف سوق 
االتصاالت الفلس����طينية من الشركات اإلس����رائيلية، مشيرًا إلى أن 
وجود نصف مليون ش����ريحة إس����رائيلية في الس����وق الفلسطينية 

يعني أن شعبنا بحاجة إلى خدمة الجيل الرابع.
وعقب افتتاح الندوة، عقدت جلس����ة علمية برئاس����ة د. إس����الم 
عمرو، مس����اعد رئيس الجامعة لش����ؤون التكنولوجيا واإلنتاج، وقال 
إن "الن����دوة العلمية تدور ح����ول تقنيات الجيل الثال����ث: واقعها، 
ومحددات العمل فيها، والتقنيات المساندة، وأمن هذه التقنيات 

وحمايتها.
وأضاف أن "هناك خصوصية كبيرة لشبكات الجيل الثالث والرابع 
والخام����س، فهناك الكثير من الف����رص االقتصادية التي تخلق مع 

هذه التقنيات، وعندما يدخل تطبيق تجاري لتقنية معينة تظهر 
معها توسعات اقتصادية جديدة بخلق أعمال جديدة وفرص عمل 

جديدة وخدمات اقتصادية جديدة".
وبين د. عمرو أن "دور المؤسسات الحكومية واألكاديمية أن تقدم 
تقديمًا جيدًا لهذا التطور، وهذا هو ما تناولته الندوة اليوم"، مبينًا 
أن الش����ركات الفلس����طينية أبدعت في بناء شبكة تستفيد أكثر ما 

يمكن من الموجات القليلة الممنوحة لها.
وفي الجلسة ذاتها، تحدث كل من وكيل وزارة االتصاالت سليمان 
الزهيري عن واقع االتصاالت الخلوية في فلس����طين، مؤكدًا أن قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لم يعد قطاعًا مستقاًل بذاته، بل 
أصب����ح محفزًا لنمو القطاعات األخرى، لذلك ليس غريبًا أن يقود هذا 

القطاع الثورة الصناعية الرابعة التي أساسها الذكاء الصناعي.
وبين الزهيري أن عدد األجهزة المش���بوكة على "النت" سيصل إلى 
ثالثة أضعاف س���كان العالم خالل الس���نوات المقبلة، في ظل اعتماد 
شبكات االتصاالت الذكية ذات النطاقات الواسعة والسرعات العالية.
وبي����ن أن الف����رق بين جيل وآخ����ر في االتصاالت هو س����رعة نقل 
البيانات، وأن الجيل الخامس أسرع بحوالي 600 إلى 1000 مرة أكثر 

من الجيل الرابع.
وبين أن هناك تحديًا أساس����يًا في تط����ور األجيال هو الترددات، 

ومن ينظم هذا الموضوع هو االتحاد الدولي لالتصاالت.
إلى ذل����ك، قال عاصم أس����عد، من ش����ركة جوال، إن "الش����ركات 
من����ح ت����رددات أكث����ر 6 أضع����اف م����ن الش����ركات 

ُ
اإلس����رائيلية ت

الفلسطينية، ومنح االحتالل 20% من الترددات الفلسطينية لجوال 
و10% نس����تخدمها بشكل كامل و10% أخرى ال يتاح لنا استخدامها 

بحرية". 
وأضاف أن الش����ركة بحاجة الس����تثمار مضاعف لبناء شبكة جيل 
ثالث مقابل ما يمكن أن تس����تثمره الش����بكات اإلس����رائيلية، حيث 
يكون االس����تثمار أقل بكثير، ما يعني أن "تكاليف االستثمار لدى 
ش����ركة جوال عالية ج����دًا، ورغم ذلك تغطي الضف����ة الغربية بألف 

محطة".

»بيرزيت« تبحث تعزيز التعاون مع جامعات برتغالية
رام الله - "األيام": بحث رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة، 
مع وف���د برتغالي من مجموعة بلديات من أجل الس���الم، إمكانية تعزيز 
التعاون مع الجامعات البرتغالية. وتأتي الزيارة، بحس���ب بيان صدر عن 
الجامعة، امس، في إطار تعرف الوفد على التحديات التي تواجه الشعب 

الفلسطيني، وتأكيدًا على الموقف الداعم للقضية الفلسطينية.
وضم الوفد الذي ترأس���ه س���فير فلس���طين في البرتغال نبيل أبو 
زنيد، ممثلي���ن عن البلدي���ات البرتغالية التالية: سيش���ال، ايفورا، 
فون���داو، لوليه، كوبا، س���ور، مويت���ا، والغوا، إضافة إل���ى ممثلين عن 

المجلس البرتغالي للسالم واألمن.
ش���ارك في اللقاء من جامعة بيرزيت كل مساعد رئيس الجامعة د. 
عزيز ش���وابكة، وعميدة كلية األعمال واالقتصاد د. س���امية البطمة، 
ومس���ؤول مكتب العالقات األكاديمية الخارجية أمير خليل، والباحث 

الرئيس���ي في معهد الحقوق وأس���تاذ حقوق اإلنس���ان د. مصطفى 
مرعي، ورئيسة دائرة اإلدارة العامة نور مطور.

وق���دم د. أب���و حجلة لمحة عام���ة عن تاري���خ الجامع���ة وكلياتها 
وبرامجه���ا األكاديمية، وانجازاته���ا، مؤكدا على اهتم���ام الجامعة 

بتعميق العالقة مع مختلف الجامعات حول العالم.
وتحدث د. أبو حجلة عن الصعوبات التي يواجهها التعليم العالي 
في فلس���طين بش���كل عام وجامعة بيرزيت بش���كل خاص، ال س���يما 
ممارس���ات االحتالل وانتهاكاته المستمرة للحرم الجامعي واعتقاله 
للطلب���ة، ومنعه لطلبة قط���اع غزة من القدوم للدراس���ة في بيرزيت، 
ورفض���ه تجديد تأش���يرات الدخول لألس���اتذة والموظفين األجانب 
ف���ي جامعة بيرزيت، والذي س���يؤدي إلى مزيد م���ن عزلة الجامعات 

الفلسطينية عن مجتمع األكاديميين في العالم.

كتب يوسف الشايب:

أعل���ن وزير الثقافة د. إيهاب بسيس���و، في حفل اختتام مئوية 
ميالد رفعت النمر، بقاعة وزارة الثقافة بمدينة البيرة، صباح أمس، 
عن أن العام 2019 سيكون .. وقال: ونحن نحتفي باختتام فعاليات 
مئوية ميالد االقتصادي الكبير رفعت النمر، نعلن انطالق فعاليات 
االحتفاء بمئويتي ميالد كل من المؤرخ الكبير الدكتور إميل توما، 

والقائد الوطني الكبير الدكتور حيدر عبد الشافي.
وأضاف: الثقافة في فلس���طين غي���ر مقيدة بالحواجز، وغير 
مقيدة بأس���يجة وأس���الك ش���ائكة، لهذا الع���ام 2019 يحمل 
نبض���ًا متجددًا، ما بين أقصى ش���مال فلس���طين وجنوبها، ما 
بين ش���خصية الدكتور حيدر عبد الشافي، لما قدمه من حالة 
فريدة في توظيف الفعل الثقافي لصالح الخدمة االجتماعية 
والسياسية، وتأسيسه لجمعية الهالل األحمر في قطاع غزة، 
والدور النضالي الذي لعبه طوال مسيرة حياته، وفي المقابل 
الشخصية المحورية، أي الدكتور إيميل توما، الذي أّرخ للوجود 
الفلسطيني، وكتب عن فلسطين، وسجل حضورها في الفعل 

التوثيقي بشكل نباهي به وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.

وش���دد بسيسو: هذه هي فلس���طين الثقافة التي ال يمكن 
أن تص���ادر من الذاكرة ومن الفعل الثقافي .. هذه فلس���طين 
الثقاف���ة التي تمتد على كامل الجغرافيا من أقصى ش���مالها 
إل���ى أقصى جنوبها .. تل���ك هي الروح الفلس���طينية التي ال 
يمك���ن أن تتجزأ، وال يمكن أن تقّيد في مس���احات مس���ّيجة 
باالس���تيطان واألسالك الش���ائكة، وبرغبة جنود االحتالل في 
تحويل فلس���طين إلى "كانتونات" ومعازل بشرية .. فلسطين 
الثقافة هي كامل الخريطة التي تحمل أسماء ونبض من قدموا 
لفلسطين: محمود درويش، وس���ميح القاسم، وراشد حسين، 

وإدوارد سعيد، وهشام شرابي، وفدوى طوقان، وغيرهم.
وأطلق لهذه المناس���بة كت���اب "صفحات م���ن حياة رفعت 
النم���ر" لصاحبه الكات���ب والباحث جهاد أحم���د صالح، موثقًا 
لتجربة حياة عاش���ها "المناضل رفعت النم���ر، مراوحًا ما بين 
كثرة مشاغله في عالم المال واالقتصاد، وبين تفاصيل يومية 
تش���كل حياة إنس���ان. فخرجت من ضروب المشاعر الحميمة، 
ملتزم���ة بنهجه الخاص، ينقل إحساس���ًا داخلي���ًا عميقًا نحو 
حمله في الوحدة القومية، ووط���ن عربي متحرر ومّوحد، ونحو 

وطن يعيش أبناؤه حياة حّرة كريمة".

اختتام فعاليات مئوية ميالد رفعت النمر


