
5االحد 2019/11/24 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح عطــاء
صيانة طرق في محافظة نابلس

 )MPWH/MOF/2019/ 013( عطاء رقم
تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء

صيانة طرق في محافظة نابلس
•  المؤهلون لالشتراك في العطاء: المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف 	

الوطنية في مجال الطرق
• الحصـــول على وثائق العطـــاء: يمكن للراغبين المشـــاركة في هذا العطاء 	

االطالع والحصـــول على وثائق العطاء من وحدة عطـــاءات الوزارة  في مقر 
وزارة االشغال العامة واالسكان )الطابق الخامس( في رام الله- دوار محمود 
درويش – مجمع الوزارات، اعتبارا من يوم  االحد الموافق 2019/11/24 حتى 
نهاية دوام يوم الثالثاء الموافق 2019/12/3   خالل اوقات الدوام الرسمي، 
مقابل رســـم غير مسترد مقداره )100 شـــيكل( للمناقصة يودع في بنك 
فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية -األشغال على حساب رقم 

3001/219000/8  في البنك. 
  على ان يتم ابراز شـــهادة تصنيف ســـارية المفعـــول وصادرة عن لجنة 

التصنيف الوطنية عند شراء العطاء.  
• زيـــارة الموقع واالجتماع التمهيدي: ســـتنظم زيـــارة ميدانية للموقع يوم 	

االربعـــاء الموافـــق 2019/12/4، الســـاعة العاشـــرة صباحا ســـتنطلق من 
مديرية اشـــغال واسكان نابلس وســـيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال 

استفسارات المقاولين في نفس المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية .
• كفالـــة دخول العطاء: يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة ) 14000 	

شيكل( لصالح وزارة االشـــغال العامة واالسكان، ويجب ان تكون العروض 
صالحة لمدة 90 يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة سارية المفعول لمدة 

120 يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء .
• تســـليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في 	

مبنـــى الوزارة في رام اللـــه- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – الطابق 
الخامس، هو يوم الثالثاء الموافق 2019/12/10 الســـاعة الحادية عشـــرة 

صباحا.
• العنوان: وحدة عطاءات الوزارة- وزارة االشـــغال العامة واالســـكان – الطابق 	

الخامس
 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

تلفون الوزارة:  7/ 2966006- 02  فاكس: 02-2987890 
 مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح عطــاء
صيانة طرق في محافظة طوباس

      )MPWH/MOF/2019/ 014( عطاء رقم
تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء

صيانة طرق في محافظة طوباس
•  المؤهلون لالشتراك في العطاء: المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف 	

الوطنية في مجال الطرق
• الحصـــول على وثائق العطـــاء: يمكن للراغبين المشـــاركة في هذا العطاء 	

االطالع والحصـــول على وثائق العطاء من وحدة عطـــاءات الوزارة  في مقر 
وزارة االشغال العامة واالسكان )الطابق الخامس( في رام الله- دوار محمود 
درويش – مجمع الوزارات، اعتبارا من يوم  االحد الموافق 2019/11/24 حتى 
نهاية دوام يوم الثالثاء الموافق 2019/12/3   خالل اوقات الدوام الرسمي، 
مقابل رســـم غير مسترد مقداره )100 شـــيكل( للمناقصة يودع في بنك 
فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية -األشغال على حساب رقم 

3001/219000/8  في البنك. 
  على ان يتم ابراز شـــهادة تصنيف ســـارية المفعـــول وصادرة عن لجنة 

التصنيف الوطنية عند شراء العطاء.  
• زيـــارة الموقع واالجتماع التمهيدي: ســـتنظم زيـــارة ميدانية للموقع يوم 	

االربعـــاء الموافـــق 2019/12/4، الســـاعة العاشـــرة صباحا ســـتنطلق من 
مديرية اشغال واســـكان طوباس وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال 

استفسارات المقاولين في نفس المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية .
• كفالـــة دخول العطاء: يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة ) 12000 	

شيكل( لصالح وزارة االشـــغال العامة واالسكان، ويجب ان تكون العروض 
صالحة لمدة 90 يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة سارية المفعول لمدة 

120 يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء .
• تســـليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في 	

مبنـــى الوزارة في رام اللـــه- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – الطابق 
الخامس، هو يوم الثالثاء الموافق 2019/12/10 الســـاعة الحادية عشـــرة 

صباحا.
• العنوان: وحدة عطاءات الوزارة- وزارة االشـــغال العامة واالســـكان – الطابق 	

الخامس
 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

تلفون الوزارة:  7/ 2966006- 02  فاكس: 02-2987890 
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح عطــاء
صيانة طرق في محافظة جنين

      )MPWH/MOF/2019/ 015( عطاء رقم
تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء
صيانة طرق في محافظة جنين

• المؤهلون لالشتراك في العطاء: المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف 	
الوطنية في مجال الطرق

•  الحصول علـــى وثائق العطاء: يمكن للراغبين المشـــاركة في هذا العطاء 	
االطالع والحصـــول على وثائق العطاء من وحدة عطـــاءات الوزارة  في مقر 
وزارة االشغال العامة واالسكان )الطابق الخامس( في رام الله- دوار محمود 
درويش – مجمع الوزارات، اعتبارا من يوم  االحد الموافق 2019/11/24 حتى 
نهاية دوام يوم الثالثاء الموافق 2019/12/3   خالل اوقات الدوام الرسمي، 
مقابل رســـم غير مسترد مقداره )100 شـــيكل( للمناقصة يودع في بنك 
فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية -األشغال على حساب رقم 

3001/219000/8  في البنك. 
  على ان يتم ابراز شـــهادة تصنيف ســـارية المفعـــول وصادرة عن لجنة 

التصنيف الوطنية عند شراء العطاء.  
• زيـــارة الموقع واالجتماع التمهيدي: ســـتنظم زيـــارة ميدانية للموقع يوم 	

االربعـــاء الموافـــق 2019/12/4، الســـاعة العاشـــرة صباحا ســـتنطلق من 
مديرية اشـــغال واسكان جنين وســـيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال 

استفسارات المقاولين في نفس المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية .
• كفالـــة دخول العطاء: يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة ) 12000 	

شيكل( لصالح وزارة االشـــغال العامة واالسكان، ويجب ان تكون العروض 
صالحة لمدة 90 يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة سارية المفعول لمدة 

120 يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء .
• تســـليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في 	

مبنـــى الوزارة في رام اللـــه- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – الطابق 
الخامس، هو يوم الثالثاء الموافق 2019/12/10 الســـاعة الحادية عشـــرة 

صباحا.
• العنوان: وحدة عطاءات الوزارة- وزارة االشـــغال العامة واالســـكان – الطابق 	

الخامس
 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

تلفون الوزارة:  7/ 2966006- 02  فاكس: 02-2987890 
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح عطــاء
صيانة طرق في محافظة رام الله والبيرة

      )MPWH/MOF/2019/ 016( عطاء رقم
تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء

صيانة طرق في محافظة رام الله والبيرة
• المؤهلون لالشتراك في العطاء: المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف 	

الوطنية في مجال الطرق
• الحصـــول على وثائق العطـــاء: يمكن للراغبين المشـــاركة في هذا العطاء 	

االطالع والحصـــول على وثائق العطاء من وحدة عطـــاءات الوزارة  في مقر 
وزارة االشغال العامة واالسكان )الطابق الخامس( في رام الله- دوار محمود 
درويش – مجمع الوزارات، اعتبارا من يوم  االحد الموافق 2019/11/24 حتى 
نهاية دوام يوم الثالثاء الموافق 2019/12/3   خالل اوقات الدوام الرسمي، 
مقابل رســـم غير مسترد مقداره )100 شـــيكل( للمناقصة يودع في بنك 
فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية -األشغال على حساب رقم 

3001/219000/8  في البنك. 
  على ان يتم ابراز شـــهادة تصنيف ســـارية المفعـــول وصادرة عن لجنة 

التصنيف الوطنية عند شراء العطاء.  

• زيـــارة الموقع واالجتماع التمهيدي: ســـتنظم زيـــارة ميدانية للموقع يوم 	

االربعاء الموافق 2019/12/4، الساعة العاشرة صباحا ستنطلق من مديرية 

اشغال واســـكان رام الله والبيرة  وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال 

استفسارات المقاولين في نفس المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية .
• كفالـــة دخول العطاء: يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة ) 12000 	

شيكل( لصالح وزارة االشـــغال العامة واالسكان، ويجب ان تكون العروض 
صالحة لمدة 90 يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة سارية المفعول لمدة 

120 يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء .
• تســـليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في 	

مبنـــى الوزارة في رام اللـــه- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – الطابق 
الخامس، هو يوم الثالثاء الموافق 2019/12/10 الســـاعة الحادية عشـــرة 

صباحا.
• العنوان: وحدة عطاءات الوزارة- وزارة االشـــغال العامة واالســـكان – الطابق 	

الخامس
 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

تلفون الوزارة:  7/ 2966006- 02  فاكس: 02-2987890 
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعالن طرح عطاء تطوير بيئة عمل مركز البيانات الرئيسي

تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء تطوير بيئة عمل مركز البيانات 
الرئيسي عطاء رقم )2019/36(.

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة دائرة 
التوريدات في شركة توزيع كهرباء الشمال – االدارة العامة – مجمع بلدية نابلس 

التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .

تعاد نسخة العطاء إلى دائرة التوريدات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك مصدق 
أو كفالة بنكية ( بقيمة )7,500( دوالر ، وذلك حتى الساعة الرابعة مساءا من يوم 

االحد الموافق 2019/12/8 ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على 
التامين المطلوب .

• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	

• ثمن نسخة العطاء ) 700 ( شيكل غير مستردة.	

• تقدم عروض األسعار بعملة الدوالر االمريكي فقط وبعكس ذلك فسيتم 	
رفض العرض .

• يتم تسليم نسخ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارا من صباح يوم االحد 	
.2019/11/24

اإلدارة العامة

 إعالن طرح عطاء توريد فواتير ملونة مسبقة الطباعة لنظام الفوترة 
المحمولة

)ورق حراري(

تعلن ش���ركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء توريد فواتير ملونة مسبقة الطباعة 
لنظام الفوترة المحمولة )ورق حراري(، عطاء رقم )2019/38(.

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نس���خة من العطاء مراجعة دائرة 
التوريدات في ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال – االدارة العام���ة – مجمع بلدية نابلس 

التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .

تعاد نس���خة العطاء إلى دائرة التوريدات في الش���ركة مرفقة بتأمين ) شيك مصدق 
أو كفالة بنكية ( بقيمة )3,500( ش���يكل، وذلك حتى الس���اعة الرابعة مساءا من يوم 
االربع���اء الموافق 2019/12/4 ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على 

التأمين المطلوب .

• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	

• ثمن نسخة العطاء ) 200 ( شيكل غير مستردة.	

• تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل فقط وبعكس ذلك فسيتم رفض العرض.	

• يتم تس���ليم نس���خ العطاء للراغبين بالمش���اركة اعتبارا من صب���اح يوم االحد 	
2019/11/24

اإلدارة العامة

إعالن  طرح عطاء

 برنامج خلق فرص عمل والحد من الفقر من خالل مشروعات بنية تحتية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة

ية بركات في البلدة القديمة في كفر عقب 
ِّ
 مشروع  ترميم وإعادة تأهيل حوش ناصر وعل

محافظة القدس

يعلن مركز المعمار الشعبي )RIWAQ( وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي / برنامج 

)UNDP/PAPP(، وبتمويل من الحكومة األلمانية من خالل بنك  مساعدة الشعب الفلسطيني 

عن طرح عطاء ترميم وإعادة تأهيل حوش  الحادية عشرة  المرحلة  ـ   )KFW( التنمية األلماني

للمخططات  وفقا  القدس،  محافظة   – عقب  كفر  في  القديمة  البلدة  في  بركات  ية 
ِّ
وعل ناصر 

الراغبين  فعلى  بالمشروع،  المرفقة  والعقد  اإلتفاقية  وشروط  الكميات  وجداول  والمواصفات 

بالتقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:

ومسجال  1-  )RIWAQ( الشعبي  المعمار  مركز  لدى  مؤهال  يكون  أن  المقاول  على  يجب 

ومنتسبا في اتحاد المقاولين الفلسطينيين ولجنة التصنيف الوطنية الموحدة أبنية 

على أال تقل درجة نصنيفه عن ثالثة وتصنيفه ساري المفعول ولن يباع العطاء إال بعد 

إبراز شهادة التصنيف وتسليم صورة عنها للمركز.

يجب على المقاول أن يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة وعلى المقاول أن يقوم  2-

بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.

على المقاول تقديم كفالة تأمين إبتدائي بقيمة )7000$( سبعة آالف دوالرًا أمريكيًا،  3-

وبإسم مركز  بنكي مصدق  أو شيك  يوما   90 لمدة ال تقل عن  المفعول  بكفالة سارية 

المعمار الشعبي، ولن تقبل الشكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

الن  4- المضافة(  الضريبة  قيمة  تشمل  ال  )األسعار  صفرية  فاتورة  تقديم  المقاول  على 

المشروع معفى من ضريبة القيمة المضافة.

مركز المعمار الشعبي )RIWAQ( غير ملزم بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب. 5-

-6  )KFW( ال يحق للمقاول أن يرسو عليه أكثر من مشروعين من مشاريع المنحة األلمانية

في نفس الوقت.

%25 من  7- على المقاول أن يقوم بتشغيل أيدي عاملة من المنطقة بنسبة ال تقل عن 

قيمة المشروع.

من  8- العطاء  وثائق  على  الحصول  يستطيع  العطاء  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  كل 

مقر مركز المعمار الشعبي )RIWAQ( في مدينة البيرة – حي الشرفة، إبتداء من يوم 

االحد الموافق 24/11/2019، وفي ساعات الدوام الرسمية مقابل مبلغ غير مسترد قيمته 

400 شيكل.

من  9- انطالقا  صباحا  العاشرة  الساعة   ،02/12/2019 الموافق  االثنين  يوم  الموقع  زيارة 

في  التمهيدي  االجتماع  ويعقبه  البيرة،  مدينة  الشعبي )RIWAQ( في  المعمار  مركز 

نفس اليوم.

يتم تسليم العطاءات في مقر مركز المعمار الشعبي)RIWAQ( ، على العنوان المذكور  10-

وآخر موعد لتسليم العطاءات وفتح المظاريف هو يوم االثنين الموافق 09/12/2019، 

أي عطاء ألي سبب كان. وسيتم فتح  ولن يقبل بعدها  الحادية عشرة صباحا،  الساعة 

العطاءات بحضور من يرغب من المقاولين المشاركين.

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. 11-
 العنوان: مركز المعمار الشعبي )RIWAQ( – مدينة البيرة –حي الشرفة

تلفون 022406925        فاكس 022406986

Request for Bids -Works 
(One-Envelope Bidding Process)

1.  Introduction:  
The Palestinian government has received funding from the Chinese 
Government to support building development projects in Palestine. 
This fund is to be used for the Implementation of the China-aided 
Secondary School Project in Ramallah -Palestine under the Contract 
No. (RamMun/RM/2019/40). You are hereby invited to submit your 
offer for the above-mentioned Bid.

2. Subject of Bid: 
The Bid consists of all necessary works to construct a secondary 
school for boys with all its facilities in Block 14 Ein Al Kurzom zone. 
Further details concerning the subject of the bid are provided in the 
Bid documents.

3. Eligible Bidders:  
The Bid is open for Palestinian Contractors who are qualified and 
classified as Building sector-class 1 by the National Committee 
for Contractors’ Classi fi cation. (Certificate of Classification to 
be presented upon the purchase of the Bid documents). The Bid is 
also open for Chinese companies registered in Palestine or Chinese 
contractor enter into a consortium, Joint Venture or other form of 
legally binding association with a Palestinian con tractor. Bidders must 
meet the post qualifications requirements (criteria) stipulated section 
II: ITB-Eligible bidders, in order to ensure his financial and technical 
capability to execute project works. 

4. Bid Document:  
A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by 
interested bidders upon payment of a nonrefundable fee 100US$. The 
method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct deposit to 
Municipality account number (Arab Bank/ PS07 ARAB 0000 0000 
9090 6591 5051 0 Ramallah Branch). The Bidding Documents will be 
available at Citizen Service Center (CSC) - Ramallah Municipality.
Bid document will be available on Ramallah municipality website: 
www.ramallah.ps

5. The prices quoted will be exclusive of VAT

6. Site Visit and Pre-Bid Meeting: 
Contractors are invited to attend the site visit, which will be held on 
Saturday, 14/12/2019 at 10:00 AM, the pre-bid meeting shall be held 
at Ramallah Municipality, meeting Hall.

7. Place and Date of Bid Submission:  
Bids must be delivered to the address shown below on or before 
Monday, 30/12/2019 at 12:00 noon. Electronic Bidding will not be 
permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in 
the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who 
chooses to attend at this address:  
Ramallah Municipality, Municipality hall.

8. Validity of Bids:  
The quoted prices will be in US$ and exclusive of VAT. Bids shall be 
valid for a period of 120 days from the deadline for submission of bids 
and must be accompanied by a Bid Security of 65,000US$ valid for 
148 days after bid closing date.

9. Newspaper advertising fees: 
The fees of the newspaper advertising is to be paid by the contractor 
who has been awarded the bid.

Eng. Mousa Hadid
Mayor of Ramallah

إعالن طرح عطاء

مكرر للمرة الثالثة

تعلن بلدية نابلس عن طرح العطاء التالي وذلك بطريقة الظرف المختوم

 عطاء جمع وتحميل وترحيل الكرتون من مدينة نابلس

عطاء سنوي

فعلى جميع الموردين المتخصصين والراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية:- 

يجب على المورد ان يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.  1-

يج���ب على المورد تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة )5000( ش���يكل  2-

وذلك بموجب كفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يومًا أو 

شيك بنكي مصدق او مبلغ نقدي وال تقبل الشيكات الشخصية.

األسعار شاملة لجميع الضرائب  3-

البلدية غير ملزمة بأقل األسعار حال كانت مخالفة لشروط العطاء 4-

كل مورد يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة  5-

من العطاء من مكتب العطاءات في مقر البلدية مقابل مبلغ غير مس���ترد 

وقدره )100(  شيكل أو ما يعادلها. 

أخ���ر موعد لتس���ليم العروض الس���اعة الثانية عش���رة ظه���را من يوم  6-

االربع���اء المواف���ق 4/12/2019 في مقر بلدية نابلس / قس���م العطاءات 

والمشتريات، العطاءات االلكترونية غير مقبولة، العطاءات المتأخرة عن 

موعد التس���ليم سيتم رفضها، س���يتم فتح العروض بحضور الموردين 

أو ممثليه���م والذين يرغبون بذلك على العن���وان : قاعة بلدية نابلس - 

الساعة 12 ظهرا  بتاريخ 4/12/2019

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.  7-

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية  قسم العطاءات والمشتريات  8-

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

المهندس سميح روحي طبيلة

رئيس بلدية نابلس

"التربية" تشيد بموقف تونس الرافض 
النتهاكات االحتالل بحق التعليم

رام الل���ه - "األيام": أش���ادت وزارة التربية والتعلي���م، أمس، بموقف 

تونس المش���رف الراف���ض النته���اكات االحتالل المتواصل���ة؛ خاصة 

تلك المتعلق���ة بحرمان األطفال من حقهم في التعليم، واس���تهداف 

المؤسسات التربوية الفلسطينية والعاملين فيها.

وقالت "التربية"، إن أداء النشيدين الوطنيين الفلسطيني والتونسي، 

ورفع العلمين في قلب مدارس تونس، والوقوف دقيقة صمت على أرواح 

ش���هداء فلسطين، بمبادرة ومش���اركة وزير التربية التونسي حاتم بن 

سالم، وشخصيات ومؤسسات رسمية ونقابية وأكاديمية، عكس صورة 

الوفاء الحقيقي واألصيل تجاه أطفال فلس���طين وطلبتها والمؤسسات 

ق���دم للعالم أنموذجًا 
ُ
التعليمية التي تتش���بث كل ي���وم بحقوقها وت

ملهمًا للتعليم المقاوم.

وثّم���ن وزير التربية م���روان عورتاني ه���ذا الموق���ف المناصر للحق 

الفلس���طيني، معبرًا عن ش���كره لنظيره التونس���ي ولكاف���ة المنظمات 

والنقابات والمدارس التي بادرت لتنظيم هذه الوقفات، والتي جسدت 

حالة من التضامن الصادق مع طلبة فلس���طين والقط���اع التربوي الذي 

يجابه حربًا شرسة من االحتالل.

فتوح ُيطلع "االشتراكي 
اإلسباني" على انتهاكات االحتالل

مدريد - وفا: أطلع المفّوض العام للعالقات الدولية لحركة "فتح"، عضو 

اللجنة المركزية روحي فتوح، أمس، مسؤول العالقات الدولية في الحزب 

االش���تراكي اإلس���باني، على آخر االنتهاكات اإلس���رائيلية واألميركية 

للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة اإلسراع باالعتراف 

بدولة فلسطين، كما هو مطروح في أجندتهم.

وأكد فتوح أهمية اضطالع إس���بانيا ب���دور فاعل في الجهود المبذولة 

لدعم مواقف القيادة الثابتة الس���ترداد حقوق الش���عب الفلس���طيني 

أطلع عددًا من المسؤولين على المستجدات

المالكي يبحث مع الرئيس القبرصي 
تــعــزيــز الـعـالقــات بـين البلـديـن

نيق���وس  القبرص���ي  الرئي���س  أك���د  "األي���ام":   - الل���ه  رام 
أناستاس���ياديس إيمان ب���الده بعدالة القضية الفلس���طينية، 
ودعمه���ا المبدئ���ي والثاب���ت لحق���وق الش���عب الفلس���طيني 
المش���روعة، والمق���ررة دوليًا، وذل���ك عقب لقائه، أم���س، وزير 
الخارجية والمغتربي���ن رياض المالكي، ف���ي القصر الجمهوري 

بالعاصمة القبرصية نيقوسيا.
وناق���ش الجانب���ان توطيد العالق���ات وتعزيز س���بل التعاون 
المش���ترك، وقررا عقد لجنة وزارية مشتركة، إضافة إلى تحديد 

موعد للمشاورات السياسية بين الجانبين.
ووض���ع المالكي الرئي���س القبرصي في ص���ورة آخر التطورات 
الفلسطينية، ال س���يما االعتداءات اإلس���رائيلية المتكررة على 
الشعب الفلس���طيني وممتلكاته، خاصة وحشية المستوطنين 

وعربدتهم على نطاق واسع في مدن وقرى الضفة.
وأشار إلى أن القيادة والش���عب الفلسطيني يعوالن كثيرًا على 
الموقف الدولي واألصدقاء في العالم، ودعمهم في مواجهة كافة 
الضغ���وط التي تمارس ضدهم، مؤكدًا أن القيادة تواصل حراكها 

دوليًا وإقليميًا للدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.
كما أطلع المالكي، في ختام زيارته الرسمية لجمهورية قبرص، 
نظيره وزير الخارجية القبرصي نيقوس كريستودوليديس على 

المستجدات الفلسطينية وانتهاكات االحتالل. 
وأكد الوزيران أهمية الدعم والتعاون والتنس���يق المش���ترك 
في جميع المجاالت وعلى المس���تويات كاف���ة، واتفقا على عقد 
مش���اورات سياس���ية قريبًا، وتم توقيع بروتوكول المش���اورات 

السياس���ية في وقت الحق، كما تم توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء 
مجلس أعمال فلسطيني � قبرصي بين غرفة التجارة الفلسطينية 

والغرفة التجارية والصناعية القبرصية.
وناقش���ا الترتيبات الخاصة لعقد اجتماع اللجنة الفلسطينية 
القبرصية المشتركة، مؤكدين أهميتها لمراجعة وتفعيل كافة 
االتفاقي���ات الموقعة بين الطرفين وتعزيز التعاون الثنائي بين 

البلدين.
وش���ددا على أهمية المضي في س���بيل عق���د القمة الثالثية 
)فلسطينية � قبرصية � يونانية( في أسرع وقت، على أن يسبقها 
اجتم���اع تحضيري على مس���توى وزراء الخارجية، حيث س���تتم 

استضافته في رام الله بداية العام المقبل.
وكان المالكي وضع الس���كرتير العام لح���زب "أكيل" القبرصي 
أندروس كبريانو في صورة آخر التطورات الفلس���طينية، ال سيما 

انتهاكات االحتالل المتواصلة.
وأك���د المالكي إصرار القيادة برئاس���ة الرئيس محمود عباس 
على مواصل���ة الجهود والحراك على المس���تويات كافة، النتزاع 

حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
من جهت���ه، أك���د كبريانو عمق عالق���ات الصداق���ة والروابط 
التي تجمع الحزب بش���كل خاص وقبرص بشكل عام بفلسطين، 

وتضامن حزبه المبدئي ودعمه الدائم للحقوق الفلسطينية.
واتف���ق الجانبان على اس���تمرار التنس���يق وتب���ادل الزيارات 
الثنائية، ودعا المالكي كبريانو لزيارة فلسطين والذي بدوره قِبل 

الدعوة، على أن يتم ترتيب ذلك في أقرب فرصة.

"القدس المفتوحة" تفوز بمسابقة 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات

رام الله - "األيام": فازت جامعة القدس 
المفتوحة بالمراتب األولى ضمن مسابقة 
المعلومات  لمجتم���ع  العالمي���ة  القم���ة 
2020، الت���ي نظمته���ا وزارة االتص���االت 
وتكنولوجيا المعلوم���ات، برعاية االتحاد 
الدول���ي لالتص���االت، حيث أعل���ن وكيل 
الوزارة جميل زغارنة أس���ماء المش���اريع 
العش���رة الفائزة بالمسابقة على مستوى 

فلسطين من أصل 23 مشروعًا.
وقالت "القدس المفتوحة، في بيان لها، 
أمس، إنها فازت بمشروع يتعلق بتعليم 
اللغة العربية لغي���ر الناطقين بها، حيث 
تم اختيار هذا التطبيق ضمن المشاريع 
العشرة الفائزة على مس���توى الوطن، إذ 
المش���اريع فلسطين في  س���تمثل هذه 
التي س���تعقد في  العالمية  المس���ابقة 

جنيف بسويس���را في الفت���رة بين 6 و9 
نيسان 2020.

وبين���ت الجامعة أن مش���اركتها بهذا 
التطبيق على المستوى الوطني جاءت من 
أجل المساهمة بتحقيق أهداف التنمية 
المس���تدامة في فلسطين وخارجها على 
مستوى التعليم، التي تتبناها "القدس 
المفتوحة" ممثلة برئيسها يونس عمرو، 
ووفقًا لتوجيهات مساعد رئيس الجامعة 
لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج إسالم عمرو.

وأش���ار مس���ّير أعمال مرك���ز التعليم 

المفتوح ف���ي الجامعة حس���ين يونس، 

إلى أن التطبيق الذي ف���ازت به الجامعة 

يه���دف لتقدي���م تعليم متمي���ز للغة 

العربية وفق���ًا ألحدث المعايير العالمية 

والممارس���ات المثلى ف���ي تعلم اللغات، 

وتعليمه���ا من خ���الل محت���وى تفاعلي 

يراعي أنماط المتعلمين المختلفة، الفتًا 

إلى توظيف الفيديو والصوتيات والصور 

والمكون���ات التفاعلي���ة المختلفة التي 

تمكن المتعلمين م���ن تنمية المهارات 

اللغوية المختلفة لديهم.
ولفت إل���ى أن التطبيق ُيعد نتاج عمل 
المفتوحة"،  "القدس  جماعي تحت مظلة 
مش���يرًا إلى التعاون بي���ن مركز التعليم 
المفت���وح وفضائية الق���دس التعليمية 
وكلية اآلداب ومركز التعليم المس���تمر 

وخدمة المجتمع.

الدول���ة  وإقام���ة  المش���روعة، 

المستقلة وعاصمتها القدس.

وت����م االتف����اق عل����ى تفعيل 

ج����والت تضامني����ة دورية من 

االش����تراكي  الح����زب  ك����وادر 

فلس����طين  إل����ى  اإلس����باني 

المحتلة، لرؤية فظائع االحتالل 

معان����اة  ونق����ل  األرض  عل����ى 

الشعب الفلس����طيني ورسالته 

النضالية إلى العالم.

المالكي خالل لقائه الرئيس القبرصي في نيقوسيا.


