
5اإلثنين 2017/4/24  أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 10/ 2017

الخاصة:- شراء مواد صيانة و اجهزة حاسوب .

تعلن شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 
التالية:-

- س���يكون آخر موع���د لتس���ليم العطاءات الس���اعة 11 من صب���اح يوم االح���د الموافق 
2017/05/07 وسيت�م فت�ح المظاري�ف الساع�ة 12 من نفس اليوم .

- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 
ش���ارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم االحد الم�واف�ق  2017/04/23  علم�ًا 

ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 200 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .
- يرف���ق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة %3 من قيمة العطاء 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 

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .	 
 	Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية
لصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان

(MPWH/MOFP/2017/023-CTD) رقم العطاء

مناقصة عامة محلية

اسم العطاء: مشروع إعادة إنشاء طريق نعلين ـ المدية ـ المهلل/ محافظة رام الله
1. تدع���و دائرة العطاءات المركزية المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في 
مجال الطرق )درجة ثالثة فأعلى( التقدم بعطاءاتهم في مظاريف مغلقة لتوريد وتنفيذ 

األعمال المطلوبة في العطاء.
2. يمك���ن الحصول على أية معلومات إضافية من اإلدارة العامة للطرق في وزارة األش���غال 

العامة واالسكان على تلفون: 022973121
3. الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين في المشاركة في هذا االطالع والحصول على 
وثائق العطاء من دائرة العطاءات المركزية في مبنى وزارة األش���غال العامة واإلس���كان 
)الطابق الثاني( � في البيرة � ام الشرايط � دوار األمين، وذلك اعتبارًا من الثالثاء الموافق 
2017/4/25 وحت���ى الخميس الموافق 2017/5/11 خالل أوقات الدوام الرس���مي مقابل 
رس���م غير مس���ترد بقيمة 500 ش���يكل لكل مناقصة يودع في بنك فلسطين المحدود 
لحس���اب إيرادات وزارة المالية � األشغال على حساب رقم 3001/219000/8 في البنك، 
على أن يتم إبراز شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية 

عن شراء الوثائق.
4. زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: س���تنظم زيارة ميداني���ة للموقع يوم األحد الموافق 
2017/5/14، ويكون االلتقاء الساعة العاشرة صباحًا في مديرية أشغال وإسكان رام الله.
5. كفال���ة دخول العطاء: يجب أن يرف���ق كل عطاء بتأمين )كفالة المناقصة( بقيمة 40000 
ش���يكل لصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان كما ورد في جدول بيانات العطاء. ويجب 
أن تكون العروض صالحة لمدة 90 يومًا من تاريخ فتح المظاريف والكفاالت صالحة لمدة 
30 يومًا بعد انتهاء صالحية العروض )120 يومًا بعد تاريخ التقديم/ حتى 2017/9/24( 

على األقل.
6. تسليم وفتح العروض: يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم 
العطاء ورقمه في دائرة العطاءات المركزية في مبنى وزارة األش���غال العامة واإلس���كان 
)الطابق الثاني( � في البيرة � ام الش���رايط � دوار األمين في موعد أقصاه الساعة الحادية 
عش���رة ظهرًا من يوم األحد الموافق 2017/5/28م، وسوف يتم فتح العروض في جلسة 

علنية في نفس الموعد والمكان.
7. العنوان: دائرة العطاء المركزية

وزارة األشغال العامة واإلسكان 
أم الشرايط – دوار األمين، البيرة – الضفة الغربية

تلفون: 888 2987 2 00970  فاكس: 890 2987 2 00970
مالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

دائرة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات

MOH/MOF/2017/212  : المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة :   : شراء وتوريد ثالجات لصالح المستودعات المركزية 

الجهة المشترية : وزارة الصحة الفلسطينية
تدع���و وزارة الصحة / وح���دة التوريدات / دائرة العطاءات والعق���ود المناقصين أصحاب 

اإلختصاص والمسجلين رسميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم. 
تقدم األسعار بالشيكل شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على 
مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لوزارة الصحة )WWW.MOH.PS( أو من 
خالل وزارة الصحة وحدة التوريدات / نابلس خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 

صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر.
تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 100 شيكل في وزارة الصحة نابلس / اإلدارة 

العامة للشؤون المالية ، ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم .
يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات / نابلس في موعد 
أقصاه الس���اعة 11.00 صباحا من يوم الثالثاء المواف���ق 2017/05/16 ويتم رفض جميع 
العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان 

بحضور من يرغب من المناقصين .
عل���ى المناقص ارف���اق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 

مصدق بقيمة 3500 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2017/11/30.
تعتبر هذه الدعوة جزًء من وثائق  المناقصة .

وزارة الصحة
وحدة التوريدات

دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات

MOH/MOF/2017/301  : المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة :   : شراء وتوريد أدوات صحية  

الجهة المشترية :    وزارة الصحة الفلسطينية
تدع���و وزارة الصحة / وح���دة التوريدات / دائ���رة العطاءات والعق���ود المناقصين أصحاب 

اإلختصاص والمسجلين رسميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم . 
تقدم األسعار بالشيكل شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على 
مزي���د من المعلومات من خالل الموقع االلكترون���ي لوزارة الصحة )WWW.MOH.PS( أو من 
خالل وزارة الصحة وحدة التوريدات / نابلس خالل أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة 8:00 

صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر.
تدفع رس���وم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 100 شيكل في وزارة الصحة نابلس / اإلدارة 

العامة للشؤون المالية ، ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم .
يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات / نابلس في موعد 
أقصاه الس���اعة 11.00 صباحا من ي���وم الثالثاء المواف���ق 2017/05/16 ويتم رفض جميع 
العط���اءات التي ترد بعد الموعد المحدد ، وس���يتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان 

بحضور من يرغب من المناقصين .
على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق 

بقيمة 7,500 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2017/11/30.
تعتبر هذه الدعوة جزًء من وثائق  المناقصة .

وزارة الصحة
وحدة التوريدات

دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات

MOH/MOF/2017/302  : المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة :   : شراء وتوريد عدة عامة للصيانة  

وزارة الصحة الفلسطينية الجهة المشترية : 
تدع���و وزارة الصحة / وحدة التوري���دات / دائرة العطاءات والعق���ود المناقصين . 1

أصحاب اإلختصاص والمس���جلين رسميًا ويرغب بالمش���اركة لتقديم العطاءات 
بالظرف المختوم. 

تقدم األس���عار بالش���يكل ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة . 2
المضافة .

يمك���ن للجه���ات المعنية بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائ���ق المناقصة أو . 3
الحصول عل���ى مزيد من المعلومات م���ن خالل الموقع االلكترون���ي لوزارة الصحة 
)WWW.MOH.PS( أو م���ن خ���الل وزارة الصحة وحدة التوري���دات / نابلس خالل 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر.
تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 100 شيكل في وزارة الصحة نابلس . 4

/ اإلدارة العامة للشؤون المالية ، ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم .
يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات / نابلس . 5

في موعد أقصاه الساعة 11.00 صباحا من يوم الثالثاء الموافق 2017/05/16 ويتم 
رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ، وس���يتم فتح العطاءات في 

نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين .
عل���ى المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك . 6

بنك���ي مصدق بقيمة 3,500 ش���يكل على أن يكون س���اري المفعول حتى تاريخ 
.2017/11/30

تعتبر هذه الدعوة جزًء من وثائق  المناقصة .. 7
وزارة الصحة
وحدة التوريدات

دولــــــة فلسطين
ديوان الرئاســــــــة

برنامـج خلق فرص عمـل

إعالن عن مناقصـة رقم 
05-23/2017

يعلن برنامج خلق فرص عمل و من خالل المشروع الممول من التعاون األسباني على دعوة الشركات و الموردين 
والذين لديهم سجل تجاري ساري المفعول لشراء  مناقصة رقم 05-2017/23 “ توريد مستلزمات شبكات ري 

خضار فى مدينة غزة وشمال غزة«
The Job Creation Program through IWMA Project Funded by Spanish Cooperation Invite 
all Contractors and traders who have an active license to purchase Tender No. 05-23/2017   
“Supplying Vegetable Drip Irrigation Networks in Gaza City & Northern Area.“

برنامج خلق فرص  2017/04/23 من مكتب  الموافق  االحد  اعتبارًا من يوم  العطاء  وثائق  الحصول على  يمكن 
عمل – ديوان الرئاســــــــة - دولــــــة فلسطين– غزة –النصر –شارع اللبابيدي ) خليل الوزير(  مقابل رسم مالي 

ال يرد مقداره )100يورو( مائة يورو.
Documents are available starting Sunday 23/04/2017 from SP-PB-JCP premises, Gaza –AL-
Naser–Lababidi ) Khalil Al Wazir( street  for nonrefundable fee of 100 Euro )one hundred 
Euro(.

الساعة   2017/05/04 الموافق  الخميس  يوم  البرنامج  مقر  في  المظاريف  فتح  و  الوثائق  لتسليم  موعد  آخر 
)12:00 ( ظهرًا .

حضور االجتماع التمهيدي الذي سيعقد يوم االحد الموافق 2017/04/30 الساعة 10:00 صباحًا ضروري.
Last day for handing over the envelope in JCP premises on Thursday 04/05/2017 at 12:00 
O’clock.
It is essential to attend the preliminary meeting that will be held on Sunday 30/04/2017 
at 10:00 am.

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
News paper announcements fee will be paid by the winning bidder 

لالستفسار يمكن االتصال باإلدارة الفنية على األرقام اآلتية:-
For quarries please call the technical department
Tel.: +970-8-2896868                Fax: +970-8-2896888

دولــــــة فلسطين
ديوان الرئاســــــــة

برنامـج خلق فرص عمـل
إعالن عن مناقصـة رقم 

06-23/2017
يعلن برنامج خلق فرص عمل و من خالل المشروع الممول من التعاون األسباني على دعوة الشركات و الموردين 
والذين لديهم سجل تجاري ساري المفعول لشراء  مناقصة رقم 06-2017/23   “ توريد مستلزمات شبكات ري 

حديقة منزلية فى مدينة غزة وشمال غزة »

The Job Creation Program through IWMA Project Funded by Spanish Cooperation Invite 
all Contractors and traders who have an active license to purchase Tender No. 06-23/2017   
“Supplying Home Garden Drip Irrigation Networks in Gaza City & Northern Area.“

برنامج خلق فرص  2017/04/23 من مكتب  الموافق  االحد  اعتبارًا من يوم  العطاء  وثائق  الحصول على  يمكن 
عمل – ديوان الرئاســــــــة - دولــــــة فلسطين– غزة –النصر –شارع اللبابيدي ) خليل الوزير(  مقابل رسم مالي 

ال يرد مقداره )100يورو( مائة يورو.
 Documents are available starting Sunday 23/04/2017 from SP-PB-JCP premises, Gaza –AL-
Naser–Lababidi ) Khalil Al Wazir( street  for nonrefundable fee of 100 Euro )one hundred 
Euro(.

الساعة   2017/05/04 الموافق  الخميس  يوم  البرنامج  مقر  في  المظاريف  فتح  و  الوثائق  لتسليم  موعد  آخر   
)12:00 ( ظهرًا .

حضور االجتماع التمهيدي الذي سيعقد يوم االحد الموافق 2017/04/30 الساعة 10:30 صباحًا ضروري.
 Last day for handing over the envelope in JCP premises on Thursday 04/05/2017 at 12:00 
O’clock.
It is essential to attend the preliminary meeting that will be held on Sunday 30/04/2017 
at 10:30 am.

 رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
News paper announcements fee will be paid by the winning bidder 

لالستفسار يمكن االتصال باإلدارة الفنية على األرقام اآلتية:-
For quarries please call the technical department
Tel.: +970- 8 -2896868                Fax: +970 -8 -2896888

 دولــــــة فلسطين
ديوان الرئاســــــــة

برنامـج خلق فرص عمـل
إعالن عن مناقصـة رقم 

07-23/2017
يعلن برنامج خلق فرص عمل و من خالل المشروع الممول من التعاون األسباني على دعوة الشركات و الموردين 
والذين لديهم سجل تجاري ساري المفعول لشراء  مناقصة رقم 07-2017/23   “ توريد مواد لتأهيل حمامات 

زراعية لخدمة تجميع مياه االمطار«
The Job Creation Program through IWMA Project Funded by Spanish Cooperation Invite 
all Contractors and traders who have an active license to purchase Tender No. 07-23/2017   
“Supplying Materials for Greenhouses Water Harvest.“
برنامج خلق فرص  2017/04/23 من مكتب  الموافق  االحد  اعتبارًا من يوم  العطاء  وثائق  الحصول على  يمكن 
عمل – ديوان الرئاســــــــة - دولــــــة فلسطين– غزة –النصر –شارع اللبابيدي ) خليل الوزير(  مقابل رسم مالي 

ال يرد مقداره )100يورو( مائة يورو.
 Documents are available starting Sunday 23/04/2017 from SP-PB-JCP premises, Gaza –AL-
Naser–Lababidi ) Khalil Al Wazir( street  for nonrefundable fee of 100 Euro )one hundred 
Euro(.
الساعة   2017/05/04 الموافق  الخميس  يوم  البرنامج  مقر  في  المظاريف  فتح  و  الوثائق  لتسليم  موعد  آخر   

)12:00 ( ظهرًا .
حضور االجتماع التمهيدي الذي سيعقد يوم االحد الموافق 2017/04/30 الساعة 11:00 صباحًا ضروري.

 Last day for handing over the envelope in JCP premises on Thursday 04/05/2017 at 12:00 
O’clock.
It is essential to attend the preliminary meeting that will be held on Sunday 30/04/2017 
at 11:00 am.

 رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
News paper announcements fee will be paid by the winning bidder 

 لالستفسار يمكن االتصال باإلدارة الفنية على األرقام اآلتية:-
For quarries please call the technical department

 Tel.: +970- 8 -2896868                Fax: +970- 8- 2896888 

مؤتمر في "بيرزيت" يناقش برنامج "احتضان 
الحياة" لتقوية كفاءات القطاع الطبي

رام اللهـ  "األيام": نظمت مؤسسة 
النداء الفلسطيني الموحد، وكلية 
الصيدلـــة والتمريض في جامعة 
بيرزيـــت، مؤتمرًا طبيًا لمناقشـــة 
برنامـــج "احتضان الحيـــاة" تحت 
عنـــوان "تحســـين نتائـــج النطق 
األرنبية وسقف  الشـــفة  لمرضى 

الحلق المفتوح".
البرامج في مؤسسة  وقال مدير 
النداء حنـــا رباح، "إن المؤسســـة 
تأسســـت عـــام 1978 بالواليـــات 
المتحدة األميركية من ِقبل رجال 
أعمـــال فلســـطينيين مغتربيـــن 
الشـــعب  بهدف تخفيف معاناة 
الفلسطيني في الوطن والشتات، 
والعمل على تحســـين أوضاعهم 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
والتعليميـــة، من خـــال مجموعة 
مـــن البرامج واألنشـــطة الصحية 
والتعليمية والمجتمعية"، مؤكدا 
"استقالية المؤسسة أيديولوجيا 

وفكريا".
من جهته، أوضح رئيس برنامج 
احتضـــان الحيـــاة د. جـــون فان 
إلى  "البرنامج يهدف  أن  ألســـت، 
الطبي  القطـــاع  كفـــاءات  تقوية 
الفلســـطيني، وتوفيـــر عناويـــن 
عائـــات  إليهـــا  تلجـــأ  محليـــة 
مرضى الشـــفة األرنبية وســـقف 
الحلـــق المفتـــوح للحصـــول على 
العـــاج والعنايـــة، والحفاظ على 
استقاليته بداًل من اعتماده على 
وقال:  الخارجيـــة"،  المســـاعدات 

"نفـــذ البرنامج حتى اآلن أكثر من 
3 آالف عمليـــة جراحيـــة، إضافة 
إلى سلسلة من الورش التدريبية 
قدراتهـــم  لتطويـــر  للجراحيـــن 

وكفاءاتهم".
بدورهـــا، بّينت أخصائية النطق 
والتغذية مياني جونجيوارد من 
لألطفال  سينسيناتي  مستشفى 
في الواليـــات المتحدة أن "إطعام 
أطفال الشـــفة األرنبية وســـقف 
الحلق المفتـــوح الرضع يتبع عدة 
األطفال  يواجهها  إستراتيجيات 
بردود فعل متفاوتـــة"، وأضافت: 
"النطـــق الســـليم لـــدى األطفال 
الطبيعي  التدفـــق  علـــى  يعتمد 
للهواء داخل أعضاء جسم اإلنسان 
المســـؤولة عن إصدار الكام مثل 

الفم والحنجرة".
أمـــا أخصائيـــة النطـــق ســـارة 
مستشـــفى  مـــن  ستيفنســـون 
فـــي  لألطفـــال  سينســـيناتي 
"تدفق  فقالت:  المتحدة  الواليات 
الصـــوت يشـــبه إلـــى حـــد كبير 
تدفق المياه التي تجري بنســـق 
معيـــن إلـــى أن تصطـــدم بحاجز 
معيـــن"، وبينـــت أن "كل حركـــة 
في أجهزة الجســـم المسؤولة عن 
ـــج عنها صوتا معينا"، 

ُ
الكام ينت

وأكـــدت أن "أي خلل يصيب هذه 
األجهزة ينعكس سلبا على مخارج 

األصوات وصحتها".
من  الثانيـــة  الجلســـة  وخـــال 
المؤتمـــر، قدمـــت أســـتاذة عاج 

مشاركون في المؤتمر.

النطق والســـمع في الجامعة آمال 
أبو قطيش ورقة بحث علمية حول 
المرتبطة  الســـمعية  المشـــاكل 
بالحنجرة المشقوقة، بينما ناقش 
د. جون فان ألست الطرق المتبعة 

لعاج هذه المشاكل.
وناقش د. جعفـــر عايش بعض 
الحلول الطبية لمشـــاكل البلعوم 
قبل أن تناقش مياني جونجيوارد 
وسارة ستيفنسون عاقة البلعوم 
بمشـــاكل الكام وطـــرق الوقاية 
منها ومعالجتها، في حين عرض 
د. وائل حلبـــي النتائج المحتملة 
المختصـــة  الجراحـــة  لعمليـــات 

بمعالجة صعوبات التكلم.
وتنظـــم تعقد مؤسســـة النداء 
الموحد ورشة على مدار ثاثة أيام 
ألخصائيي النطق في فلســـطين، 
المهـــارات  إكســـابهم  بهـــدف 
المتعلقة بكيفية إجراء الفحوص 
األرنبية  الشـــفة  والعاج لمرضى 
بهدف  المفتوح،  الحلق  وســـقف 
في  محليين  أخصائييـــن  تأهيل 

هذا المجال. 
وانطلقـــت، أمس، حملـــة طبية 
األرنبية  الشـــفة  وترميم  لجراحة 
وسقف الحلق المفتوح وتشوهات 
الوجه والفكين في الضفة، ضمن 
برنامج احتضان الحياة وبالشراكة 
مع وزارة الصحة، ويتواجد الفريق 
المتخصص في مجمع فلســـطين 
ومستشـــفى  الله  بـــرام  الطبـــي 
بيت جاال الحكومـــي، كما يتواجد 
أخصائيو النطق لمعاينة المرضى 
وطاقم متخصص من جامعة بيت 
الوراثية(  األبحاث  )مختبرات  لحم 
واالستشـــارات  الفحوص  إلجـــراء 

الوراثية لتلك الحاالت.

السفارة البوليفارية لدى فلسطين 
تستعرض حقيقة ما يحدث في فنزويال

رام الله - "األيام": عرضت سفارة الجمهورية البوليفارية 
لدى فلسطين، للشعب الفلسطيني حقيقة ما يحدث في 
فنزويا، وآخـــر التطورات من أفعال عنـــف وغيرها، التي 

تمارسها المعارضة اليمينية الفنزويلية.
وبّينت الســـفارة في بيان صادر عـــن وزارة خارجيتها، 
أمس، أنه وبعد حصول المعارضـــة اليمينية في فنزويا 
علـــى األغلبيـــة البرلمانية في الجمعيـــة الوطنية، أعلنت 
أنه في غضون 6 أشهر ســـتخرج عن الحكومة باستخدام 
عدة وســـائل غير دســـتورية، مبينة أن هذه ليســـت أول 
مرة تحاول فيها المعارضة إلغاء قوة الســـلطة الشـــرعية 

والدستورية لحكومة نيكوالس مادورو موروس.
وأشـــار البيان إلى أن األعمال التـــي حصلت العام 2014 
فت 43 قتيًا و800 جريح وأضرارًا 

ّ
والمعروفة "بالخروج" خل

بت على 
ّ
مادية بقيمة 10 ماييـــن دوالر، وأن الحكومة تغل

هذه األحداث بأســـاليب ديمقراطية وجهود سلمية بعد 
عدة دعوات إلى السام والحوار الوطني.

وقال: العنف والسياســـات تحت استراتيجية االنقاب 
الناعم كانت نقطة انطاق ترويج لقادة المعارضة لفوضى 
تتضمن حربًا اقتصادية ونفسية ومالية وإعامية، هادفة 

إلى عدم استقرار الدولة وتفعيل تدخل خارجي.
وأضاف البيان: ابتداء من نيســـان الجاري، وتحت شعار 

الخروج إلى الشـــارع إلســـقاط حكومة نيكـــوالس مادورو 
موروس، صّعدت المعارضة أعمال العنف بدعم من جهات 
سياســـية فنزويليـــة متطرفة، حزب العدالـــة أواًل وحزب 
اإلرادة الشـــعبية وحـــزب فينتي فنزويـــا وآخرين، هذه 
الجهات وأهم المتحدثين باسمها، األمين العام لمنظمة 
الـــدول األميركية، لويس الماغرو، ينســـقون مع الحركات 
اليمينية المتطرفة فـــي حكومات بعض الدول الخارجية 

لتدخل عنيف في فنزويا".
وتابع: "عبر مختبرات وســـائل اإلعام التابعة للمعارضة 
قامـــت بحملة إعامية معادية، حيث إن المناطق المتأثرة 
باليمين هي المناطق ذاتها التـــي هوجمت العام 2002، 

السيناريو هو ذاته ولكن بتاريخ آخر".
ولفت إلى أنه من خال سياســـاته المدمرة والمســـببة 
لعدم االستقرار، تسبب اليمين "اإلرهابي" بخسائر مادية 

تقّدر بخمسين مليون بوليفار ومقتل أربعة أشخاص.
وطالـــب البيان الـــدول الصديقة والســـلطات الفدرالية 
في روســـيا والهيئات الدبلوماسية في فنزويا واألحزاب 
السياســـية والحركات الشـــعبية والجهـــات األكاديمية 
الداعمة بالتصّدي للحصار اإلعامي والشجب الدولي الذي 
يتلقاه الوطن، مشيرا إلى أن المعارضة تقوم ببذل جهود 

ة باالستقرار".
ّ
لتنفيذ إستراتيجياتها "الُمِخل

افتتاح معرض في قلقيلية 
يجسد واقع معاناة األسرى

قلقيليـــة - "األيام": افتتح محافـــظ قلقيلية اللواء رافع 
رواجبة، أمس، معرض "نصرة األســـرى في يوم المسرى"، 
الذي تنظمه جمعية نور اللـــه الخيرية في مقرها الكائن 

بمدينة قلقيلية.
ويضـــم المعرض زوايا متعددة تروي واقع األســـرى في 
سجون االحتال، وأشغااًل يدوية من إنتاج عائات األسرى. 
وشـــارك في افتتاح المعرض طارق اعمير رئيس بلدية 
قلقيلية، ومدير نادي األســـير الفي نصوره، ومحمد داود 
رئيـــس الجمعيـــة، ونائلة فحماوي عوده مديـــرة التربية 
والتعليـــم، وممثلون عن إقليم حركـــة فتح، وممثلون عن 

المؤسسات األهلية والحكومية. 
وأكـــد المحافظ أهميـــة المعرض الـــذي يأتي في وقت 
يعلـــن األســـرى عن أكبـــر إضـــراب مفتوح عـــن الطعام، 
مشـــيرًا إلى ضرورة دعم األسرى لينتصروا في معركتهم 
التـــي خاضوها، وإلـــى أهمية تفعيل برنامـــج المقاطعة 

اإلســـرائيلية، وهذا األمر يتطلب قرارًا على مستوى الفرد 
والمجتمـــع، وســـاح المقاطعة لـــه تأثيره الســـلبي على 

االقتصاد اإلسرائيلي.
مـــن جهته أكـــد داود على أن هذا المعـــرض يأتي في 
اإلطار الوطنـــي الداعم إلضراب األســـرى الذي يتزامن مع 
ذكرى اإلسراء والمعراج، مشددًا على أنه حق وواجب علينا 
كفلســـطينيين الوقوف بجانب أبنائنا األسرى في معركة 
األمعاء الخاوية، داعيا إلى االلتفاف حول األســـرى وحول 
قيادتنـــا الحكيمة فـــي النضال من اجـــل تحقيق مطالب 

األسرى العادلة.
من جانبه أكـــد نصورة أن معركة الحرية لألســـرى هي 
معركة كرامة ينتزع فيها األسرى حقوقهم التي كفلتها 
لهم المواثيق الدولية، وهي الرد األمثل على ما يمارســـه 
الســـجان من إجـــراءات عقابيـــة تتنافي وأبســـط حقوق 

اإلنسان.

زوار في المعرض.

الخليل: ضبط 6 مركبات 
تحمل لوحات أرقام مزّورة

الخليـــل - "األيام": ضبطت الشـــرطة، أمس، 6 مركبات تحمل أرقامًا ولوحات تســـجيل 
مزورة، في أنحاء مختلفة من محافظة الخليل.

وذكر بيان إلدارة العاقات العامة واإلعام في الشـــرطة، أنه وأثناء عمل شرطة المرور 
بأرجاء محافظة الخليل، وعمل حواجز لفحص المركبات والتأكد من قانونيتها وسامتها 

للسير على الطرق، تم ضبط ست مركبات تحمل لوحات وأرقام تسجيل مزورة.
وأشـــار البيـــان إلى أن هـــذه المركبات كانت تســـير على الطرق العامـــة بعد أن قام 
أصحابها بتزوير لوحات األرقام الخاصة بها، حيث قامت الشرطة بفحص هذه المركبات 
على الحواجز، وتم التأكد من عدم قانونيتها، وعدم قانونية لوحات التســـجيل الخاصة 
بها، وبناًء على ذلك تم ضبط هذه المركبات وإلقاء القبض على ســـائقيها الذين أفادوا 

بأنهم اشتروا هذه المركبات غير القانونية وقاموا بتزوير لوحات وأرقام تسجيلها.
ولفت البيان إلى توقيف المشـــتبه بهم الســـتة لمدة 24 ســـاعة، وإحالتهم للنيابة 

العامة الستكمال اإلجراءات القانونية بحقهم.

منح "القدس المفتوحة" جائزة دولية 
ألفضل مشروع تعليمي إبداعي

رام اللـــهـ  "األيام": منـــح اتحاد الجامعات للتعلم مـــدى الحياة في بريطانيا، 
جامعة القـــدس المفتوحة جائزة دولية ألفضل مشـــروع تعليمي إبداعي، عن 
مشـــروع "المركـــز التعليمي المتنقل لتحســـين فرص التعليـــم في المناطق 

المهمشة جنوب الخليل واألغوار الفلسطينية".
وينفذ المشـــروع مركـــز التعليم المســـتمر وخدمة المجتمـــع، بتمويل من 
برنامج تنمية وصمود المجتمع في مناطق )ج( والقدس الشرقية، الذي تقوده 
الحكومـــة، ويديره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ برنامج مســـاعدة الشـــعب 

الفلسطيني، بتمويل من حكومات السويد والنمسا والنرويج.
ويهدف المشروع إلى تحسين فرص التعليم للفئات المهمشة في المناطق 
الفقيـــرة جنوب الضفة وفي األغوار من خال شـــاحنتين؛ واحدة تعمل جنوب 
الخليل واألخرى في األغوار، وتضم كل شـــاحنة مختبر حاسوب مجهزًا بالكامل، 
تتنقل في المناطق المهمشـــة لتوفير التعليـــم للمناطق التي ال توجد فيها 
بنية تحتية تكنولوجية، ويدير المشـــروع د. م. إســـام عمرو، ويساعده طاقم 

فني من مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصال برئاسة م. محمد فحل.
ومنح االتحاد "القدس المفتوحة" الجائزة من بين 14 مشروعًا تأهلت للتصفيات 
النهائيــــة، وكانت أبرز تلك المشــــاريع قدمتهــــا جامعات: أديمبرا، نيوكاســــل 
البريطانية، ووكونســــتون البريطانية، وشــــيفلد البريطانية الجامعة البريطانية 
المفتوحة، والجامعة األســــكتلندية المفتوحة. وقال رئيــــس الجامعة د. يونس 
عمرو "إن هذه الجائزة تشــــكل تميزًا جديدًا للقــــدس المفتوحة، بعد أن حصلت 

حديثًا على جائزة سقراط وجائزة القرن الذهبية وعدد من الجوائز العلمية".
وأشـــار مدير مركز التعليم المســـتمر وخدمة المجتمع محمـــود حوامدة، إلى أن 
الجائزة تمنح سنويًا ألفضل مشروع تعليمي ريادي، يعمل على تعزيز التعلم مدى 
الحياة في قطـــاع التعليم، وأعلن عن فوز الجامعة بالجائزة في المؤتمر الســـنوي 

لاتحاد، الذي عقد بمدينة يورك البريطانية، في الفترة بين 5-2017/4/7م.

ضبط قطعة أثرية نادرة 
داخل منزل في الخليل

الخليل - "األيام": ضبطت الشرطة، أمس، قطعة أثرية نادرة، داخل منزل في الخليل.
وذكـــر بيـــان إلدارة العاقـــات العامة واإلعام في الشـــرطة، أنـــه وبناًء على 
معلومات تلقتها شـــرطة الســـياحة واآلثار تتعلق بحيازة أحد األشخاص على 
قطع أثريـــة داخل منزله بمدينـــة الخليل، تحصلت الشـــرطة على محضر من 

النيابة العامة، لتفتيش منزل المشتبه به، وضبط ما بداخله من آثار.
وأشـــار البيان إلى أنه وخال عملية التفتيش، عثرت الشرطة بداخل المنزل 
علـــى قطعة أثرية نـــادرة، يعود عمرها أللف عام، وذلك بحســـب تقرير دائرة 
اآلثار الفلسطينية، وبناء على ذلك قامت الشرطة بضبطها، وإلقاء القبض على 

صاحب المنزل، الذي أفاد بحيازته القطعة األثرية لاتجار بها.
ولفـــت البيان إلى توقيف المشـــتبه به لمدة 24 ســـاعة وعرضه على النيابة 

العامة الستكمال اإلجراءات القانونية بحقه.


