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 USAID بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية Compete مشروع

00001-12-C-294-AID  :رقم العقد

دعوة لتقديم معلومات
التاريخ:                                        2012/9/12

 الجهات المستهدفة:                    منتجين، موردين، الشركات المصنعة والمؤسسات الخاصة التابعة لقطاع الحجر 

                   والرخام  

الموضوع:                                     دعوة لتقديم معلومات – قطاع الحجر والرخام

 USAID بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  Compete من:                                            مشروع 

آخر موعد لتسليم ملف المعلومات:    يوم الخميس 2012/9/20

نبذة عن المشروع:   يهدف مشروع Compete  الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID وبتنفيذ من 

شركة البدائل التطويرية DAI إلى تعزيز القدرة التنافسية وتطوير إمكانيات التصدير لدى أريع قطاعات إقتصادية 

رئيسية وهي قطاع الزراعة والحجر والرخام والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

الهدف من دعوة تقديم المعلومات:   يعتزم مشروع Compete إلى تقديم الدعم المباشر والمساعدات التقنية إلى 

القائمين على قطاع الحجر والرخام من خالل نظام مشتريات مفتوح وتنافسي. وعليه فإن المشروع يسعى إلى الحصول 

على معلومات الشركات المحلية  في األراضي الفلسطينية العاملة في قطاع الحجر والرخام والراغبة في أن تنضم إلى 

قائمة العطاءات التنافسية في المستقبل. مع العلم بأن اإلستجابة لهذا الطلب وتقديم المعلومات الخاصة بالشركة ال 

يعتبر بمثابة عرض مقدم من طرفها وال يلزم المشروع بالتعاقد معها.

الجهات المستهدفة:   يرغب مشروع Compete  الحصول على معلومات من الشركات المحلية المؤهلة والتي لديها 

أهم   . والرخام  الحجر  بقطاع  اإلنخراط  في  وترغب  الالزمة  والخبرة  اإلمكانيات  لديها  التي  الشركات  أو  معروف  سجل 

الجهات التي تستطيع التقدم هي:

المكابس  مثل  والرخام،  الحجر  صناعة  في  تستخدم  أن  الممكن  من  التي  للمعدات  والموردة  المصدرة  الشركات   

)عصارات(، أنظمة تنقية المياه، صوامع الخزانات وخطوط اإلنتاج.

 الشركات المصدرة لمصادر التكنولوجيا المستدامة مثل أنظمة إعادة تدوير المياه و الفلترة. 

 الشركات المصدرة لمعدات ولوازم السالمة.

 شركات تقديم خدمات األعمال ذوي الخبرة في مجال دعم  وخدمة دائرة اإلنتاج مثل خدمات صيانة المعدات، قطع 

الغيار باإلضافة إلى الخدمات التقنية  وبرامج التدريب.

سرية المعلومات:   يرجى العلم بأن جميع المعلومات المقدمة سوف يتم التعامل معها على أنها معلومات سرية 

تبادل هذه  يتم  لن  و  الشركات  عن  للمعلومات  فقط كمصدر  إستخدامها  يتم  وسوف    Compete بمشروع  خاصة 

المعلومات مع أية أطراف أخرى خارجية.

اإللكتروني:  البريد  على  بها  الخاص  المعلومات  ملف  تقديم  المعنية  الشركات  على  المعلومات:    تقديم  شروط 

compete_procurement@dai.com   تحت عنوان » دعوة لتقديم معلومات – قطاع الحجر والرخام« وذلك حتى 

موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2012/9/20، على أن يحتوي الملف على معلومات الشركة، كتيب خاص بالشركة، 

المواصفات الفنية للمنتجات أو الخدمات  التي تقدمها الشركة، السيرة الذاتية للموظفين الرئيسيين. 

شكرا لتعاونكم 

USAID بتموبل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  Compete مشروع

Request for Information (RFI) 

Date:     September 12, 2012 
To:      Producers, Suppliers, Manufacturers and other Private Organizations of the  
  Palestinian Stone & Marble Industry 
Subject:    Request for Information (RFI) – Stone & Marble Industry 
From:     USAID’ West Bank & Gaza – The Compete Project 
Request Deadline:  September 20, 2012 
Background: The USAID-funded Compete Project implemented by DAI aims to strengthen the 
competitiveness and export potential in the areas of Agriculture & Agribusiness, Stone & Marble, 
Tourism, and Information Technology. 
Purpose of the RFI: The Compete Project intends to provide technical assistance and direct 
support to the Palestinian Stone & Marble Industry through open and competitive procurements. 
Through this RFI, the project is requesting information from local companies operating in the Pales-
tinian Stone & Marble Industry who are interested in being considered for future competitive bidding 
processes.  
Responses to this RFI will not be considered as direct offers nor do they obligate the Compete 
Project to make an award or provide a contract to responses.  
Request for Information: The Compete Project is requesting information from locally qualified 
companies and firms that have a proven track record or interest in entering the Palestinian Stone & 
Marble Industry with proven capabilities. Examples of some of the information the project is seeking 
include, but are not limited to: 
 Manufacturers & suppliers of equipment that can be used in the Stone & Marble Industry, such as 

filter press equipment, water filtration systems, silo tanks and production lines.
 Sustainable resource technology, such as water recycling units and filtration systems.  
 Industrial safety equipment and supplies. 
 Business Service Providers (BSPs) that are able to support the production and service life cycle, 

such as equipment repair, replacement parts, technical assistance and training.  
Confidentiality: All information submitted in response to this RFI will remain confidential with the 
Compete Project and will be used solely for the purpose of obtaining knowledge.  No information 
included in this document or responses to this RFI will be shared or disclosed to third or external 
parties.  
Requirements for Participation: Interested firms should respond to this RFI by submitting an 
email to compete_procurement@dai.com by September 20, 2012 with their company information, 
brochures, technical specification of products or services as applicable, and CVs of key personnel.  
Please reference RFI-Stone & Marble Industry in the subject line of your email.  No phone inquiries 
will be accepted.  

Thank you.  
USAID’s West Bank & Gaza Compete Project.  

USAID-funded West Bank & Gaza Compete Project 
Contract No. AID-294-C-12-00001

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة النقل والمواصالت

االدارة العامة للنقل الحكومي

إعالن عن بيع مركبات مشطوبه كحديد خرده 
تعلن وزارة النقل والمواصالت – االدارة العامة للنقل الحكومي عن بيع مركبات مشطوبة كحديد 

خرده بالمزاد وبالظرف المختوم ، فعلى من يرغب الشراء :
1.  مراجعة وزارة النقل والمواصالت – اإلدارة العامة للشؤون االدارية والمالية – الماصيون – رام 

الله ، لشراء كراسة المزاد بمبلغ )300( شيكل.
2.  آخر موعد لتسليم كراسة المزاد هو يوم االحد 2012/09/30 الساعة الثانية والنصف بعد 

الظهر . 
3.  يتم إرفاق شيك بنكي مصدق باسم وزارة النقل والمواصالت او كفالة بنكية بقيمة )5000( 

شيكل للدخول في المزاد.
4. يتم بيع جميع المركبات في المحافظة مجتمعة وال يجوز التجزئة في الشراء داخل المحافظة.

5.  أجور اإلعالن على من يرسو عليهم المزاد.
6.  لإلستفسار ومزيدا من المعلومات يرجى االتصال على االدارة العامة للنقل الحكومي – تلفون 
02/2951291/2/3 او على موقع وزارة النقل والمواصالت االلكتروني www.mot.gov.ps او على 

)facebook( صفحة الوزارة على موقع التواصل االجتماعي
مالحظة : يتم إتالف المركبات بالكامل قبل التسليم ويتحمل من يرسو عليه المزاد التكلفة 

لعملية الكبس وتنظيف مكان تواجد المركبات .
وزارة النقل والمواصالت
االدارة العامة للنقل الحكومي

إعـــالن عطـــاء
توريد مالبس عيد األضحى للعام 2012م

تعلن اإلغاثة اإلسالمية – مكتب فلسطين عن طرح عطاء توريد مالبس عيد األضحى لصالح األطفال األيتام المكفولين 

لديها حسب الجدول التالي :-

عملة العطاء  موعد الطرح             الموعد النهائي رقم العطاء                    اسم المشروع                         ثمن نسخة   #

                             العطاء                             لتقديم العطاء 

                               التاريخ          الساعة

PM 1:30:00   2012/09/27 400 شيقل   شيقل       2012/09/18  توريد مالبس عيد األضحى للعام 2012 م   28.2012  1

وذلك حسب الشروط التالية :
- األسعار بالشيكل وال تشمل قيمة الضريبة المضافة.

 - تقديم فاتورة ضريبية صفرية .

- تعبئة نموذج خصم مصدر من ضريبة الدخل.

- األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

- سيتم تسليم المالبس في محالت أو مراكز توزيع الشركات المتقدمة للعطاء حسب الشروط الموضحة في كراس العطاء.

- تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5% من قيمة العطاء باسم اإلغاثة اإلسالمية – فلسطين وذلك إما بكفالة بنكية سارية المفعول 

لمدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تقديم العطاء أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

- يمكن للشركات الراغبة باالشتراك في هذا العطاء الحصول على نسخة من وثائق العطاء من مكتب اإلغاثة اإلسالمية حسب العنوان 

التالي:

غزة: شارع أحمد عبد العزيز – غرب مسجد الكنز – الرمال.

- سيتم فتح مظاريف العطاءات في مكتب اإلغاثة اإلسالمية في غزة بحضور من يرغب من ممثلي الشركات المتقدمة للعطاء في 

نفس موعد تسليم العطاءات.

مالحظات هامة:
 ثمن نسخة العطاء غير مستردة.

 رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

 يحق لإلغاثة اإلسالمية تجزئة العطاء .

 يحق لإلغاثة اإلسالمية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

 اإلغاثة اإلسالمية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

لالستفسار: يرجى االتصال على دائرة المشتريات هاتف رقم : 2833343-08 فاكس 08-2844606

http://www.irpal.ps/tenders  لمتابعة اعالنات العطاءات  procurement@irpal.ps:أو عبر البريد االلكتروني

جباليا: ائتالف الناشطين يطلق حملة لتثبيت
الحق في التعليم للتالميذ من ذوي اإلعاقة

كتب خليل الشيخ:

أطلق "ائتالف الناش���طين لدعم قضايا 
اإلعاقة" حملة مجتمعية جديدة لتثبيت 
الحق ف���ي التعلي���م للتالمي���ذ من ذوي 

االحتياجات الخاصة.
وعقد االئتالف اجتماعًا خاصًا في مقر 
اإلغاث���ة الطبية، في جباليا، أمس، إلطالق 
الحملة بمش���اركة ممثلين ع���ن مديرية 
التربي���ة والتعليم ووزارة الصحة المقالة 
ولجان  أهلي���ة  والبلدي���ات ومؤسس���ات 
االئت���الف الموزع���ة في جمي���ع مناطق 

محافظة شمال غزة.
لق���اءات مع  الحمل���ة عق���د  وتش���مل 
مس���ؤولين وتنظيم مس���يرات س���لمية 
وتوزيع بوس���ترات والفت���ات على الطرق 
بمش���اركة أكبر ع���دد ممكن م���ن أفراد 
المجتمع المحلي ومؤسساته، وستستمر 
الحملة التي جاءت في سياق التحضيرات 
لالحتف���ال باليوم العالم���ي للمعاق عدة 

أشهر.
وقال مصطفى عابد رئيس االئتالف إن 
الحملة ته���دف إلى تثبيت حق التالميذ 
من ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم 
وفقًا لقان���ون المعاق الفلس���طيني رقم 
4 الص���ادر في العام 1999، مش���يرًا إلى 
أنها ستركز على حشد وتعبئة المجتمع 

المحلي نحو تلبية هذا الحق.
واس���تعرض عابد في س���ياق االجتماع 
اإلنج���ازات التي حققه���ا االئتالف لدعم 
قضاي���ا اإلعاق���ة م���ن خالل ث���الث لجان 
البيانات  التش���غيل وقواع���د  هي لجنة 

والمواءم���ة البيئية لتحس���ين واقع ذوي 
اإلعاقة بشكل عام.

وأوضح أن لجنة التش���غيل نجحت في 
توفير تس���ع فرص تشغيل مؤقت لذوي 
إعاق���ة ضم���ن برنام���ج البطال���ة المنفذ 
مع وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة المقالة، 
كم���ا انتهت لجنة المواءم���ة البيئية من 
االحتياجات  عل���ى  للتعرف  التحضيرات 
البيئي���ة ل���ذوي اإلعاق���ة بما ف���ي ذلك 
مواءمة المؤسس���ات والمنازل والمدارس 
واألس���واق والميادين العامة والمساجد، 

تمهيدًا إلطالق حملة بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالحملة لتثبيت الحق في 
التعليم قال عابد إن ائتالف الناش���طين 
اختتم مؤخ���رًا عدة فعالي���ات تضمنت 
حش���د نح���و 200 معل���م ومعلم���ة في 
الم���دارس الحكومي���ة للتعامل مع هؤالء 
التالميذ، مش���يرًا إلى أن االئتالف يتجه 
نحو ربط هؤالء المعلمين بنحو 200 أسرة 
تلمي���ذ م���ن ذوي االحتياج���ات، وكذلك 
زيادة عدد المعلمين الذين تلقوا دورات 
تدريبية واكتس���بوا خبرات حول كيفية 
التعامل مع هؤالء التالمي���ذ، وصواًل إلى 
أبعد درجة من نجاح فكرة تحقيق الدمج 

المدرسي.
م���ن جهته، تح���دث س���هيل أبو راس 
مش���رف التربي���ة الخاصة ف���ي مديرية 
التربية والتعليم حول إستراتيجية عمل 
ال���وزارة تجاه التالميذ م���ن ذوي اإلعاقة، 
موضحًا انها تعم���ل وفق بنود ونصوص 
قان���ون المع���اق الذي كف���ل حقهم في 

الحصول على التعليم.

وأض���اف أن أغلب التالميذ المدموجين 
يعانون من مشكالت في النطق وعددهم 
نح���و 153 تلميذا، كما أن هناك نحو 130 
تلميذا يعانون م���ن إعاقة بصرية، بينما 

يعاني الباقون من إعاقات مختلفة.
وقال أبو راس إن المديرية تدفع باتجاه 
أي نشاط من شأنه أن يحقق درجة عالية 
من الدمج وضمان الحصول على التعليم 
في المدارس لهؤالء التالميذ، وكذلك في 
مجال تقديم الدعم النفس���ي والمعنوي 

لهم.
وأش���ار إل���ى أن المدرس���ة الجدي���دة 
المخصص���ة للتعليم الثان���وي للتالميذ 
الصم التي تضم نح���و 150 تلميذا هي 
المدرس���ة الوحيدة في قط���اع غزة التي 
توفر التعليم ما بعد المرحلة األساس���ية 

للصم.
التي  التس���هيالت  مجمل  واستعرض 
تقدم للتالمي���ذ الذين يعانون من بتر أو 
إعاقة بصرية كاملة، ومنها إعفاؤهم من 
الرياضيات وتكنولوجيا  دراس���ة مباحث 
المعلومات وكذلك المباحث التي تحتاج 
إلى رس���ومات، وإضافة نصف ساعة إلى 

الوقت المخصص لتأدية االمتحانات.
من جهتهم، قدم ممثلو لجان ائتالف 
الناش���طين في مداخ���الت منفردة خالل 
بش���أن  عملي���ة  مقترح���ات  االجتم���اع 
زي���ادة االهتمام بقضاي���ا التالميذ ذوي 
يتعل���ق  فيم���ا  الخاص���ة  االحتياج���ات 
بالمواصالت من وإل���ى المدارس، وكذلك 
تخصيص معلمين م���ن التربية الخاصة 

لمتابعة شؤونهم داخل المدارس.

البيرة: وقفة احتجاجية على الفيلم
المسيء للرسول الكريم أمام وزارة األوقاف

رام الله - "وفا": طال���ب وزير األوقاف 
والشؤون الدينية محمود الهباش، دول 
العالم وعلى رأس���ها الواليات المتحدة 
األميركية باالستنكار والشجب بعبارات 
اإلس���اءة  اللهجة،  وش���ديدة  واضح���ة 
المتعمدة التي تعرض لها النبي محمد 
عليه الس���الم، واصفًا الفيلم المس���يء 

للنبي بأنه "قذر وحقير".
وأكد الهب���اش خالل وقفة احتجاجية 
أمام مبن���ى الوزارة في مدين���ة البيرة، 
امس، ضرورة محاسبة من يقف وراء هذا 
الفيلم، والعمل على إزالته عن ش���بكات 
االس���تمرار  وعدم  اإلنترن���ت  ومواق���ع 
ف���ي تداوله، ألن هذا يعتبر اس���تمرارًا 

لإلساءة لشخص الرسول الكريم.
ودع���ا األمم المتح���دة ومجلس األمن 
والمجتم���ع الدولي، بضرورة العمل على 
اإلساءة  سن قوانين وتشريعات، تجرم 
لألنبياء والرموز المقدس���ة واعتبار كل 
من يقوم باإلس���اءة لألنبي���اء خارجًا عن 

القانون، وأن تتم معاقبته.
ووص���ف الفيل���م ب�"الق���ذر والحقير"، 
موضحًا أن���ه لن ينال من قدر النبي عليه 
الس���الم، ولن يزيد المسلمين إال تمسكًا 
بدينه���م وعقيدة رس���ولهم، وتصميمًا 
على نصرته، مش���يرًا إلى أن الغرض من 
نشر هذا الفيلم هو نشر الفتن واألحقاد 
بين ش���عوب العالم وثقافاته المختلفة، 

خاصة بين المسيحيين والمسلمين.
وبّي���ن أن الرد على هذه اإلس���اءة لن 
يكون باللجوء إل���ى العنف، كون العالم 
الغربي ليس مشتركًا بها، مشيرًا إلى أن 
وزارة األوقاف س���تطلق حملة "هذا هو 
محمد رس���ول الله" للتعريف بشخصية 
الرسول الكريم، مطالبًا العالم اإلسالمي 
للمساهمة في هذه الحملة لنشرها إلى 

أكبر عدد من شعوب العالم.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات 
الهتاف���ات  ورددوا  بالفيل���م،  من���ددة 
الغاضب���ة، مطالبي���ن في الوق���ت ذاته 
بض���رورة معاقب���ة كل م���ن ل���ه عالقة 

بإنتاجه.

)عدسة : »وفا«( مشاركون في الوقفة.        

خالل لقاء عقده »شمس« بكلية القانون في جامعة النجاح

تأكيد أهمية إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان 
بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة

نابلس - "األيام": أكد مش���اركون في 
لقاء حول الحق في التعليم، لمناس���بة 
الي���وم العالمي لمحو األمية، نظمه، أول 
من أم���س، مركز إعالم حقوق اإلنس���ان 
والديمقراطي���ة "ش���مس" ف���ي كلي���ة 
النج���اح أهمية إدماج  القانون بجامعة 
بالمناهج  اإلنس���ان  حق���وق  مفاهي���م 

الدراسية لمراحل التعليم المختلفة.
ودعا المشاركون لضرورة التركيز على 
تعزيز الحق ف���ي التعليم باعتباره أحد 
الكرامة  الحترام  األساس���ية  المكونات 
اإلنس���انية وأن أي انته���اك لهذا الحق 
هو بمثابة تعطيل لكل مقومات حقوق 

اإلنسان.
وش���ددوا عل���ى ض���رورة أن تصب���ح 
المناه���ج التدريس���ية مالئم���ة أكث���ر 
للف���روق ف���ي الن���وع االجتماع���ي، وأن 
تحتوي على عناصر تع���زز اإلبداع، كما 
يج���ب أن يس���تهدف التعليم تحقيق 
التنمية الكاملة للش���خصية اإلنسانية 
اإلنس���ان  حق���وق  احت���رام  وتعزي���ز 
وحرياته األساسية، وأن ييسر التفاهم 
والتس���امح والصداقة بين جميع األمم 

والجماعات االثنية أو الدينية.
ال���ذي حضره عدد  اللقاء  وافتتح���ت 
من طلب���ة الكلية، المحامية ش���روق أبو 

قرع من مركز "ش���مس"، معرفة بالمركز 
والمشروع.

وقال���ت: إن مح���و األمي���ة ح���ق م���ن 
حقوق اإلنس���ان، وأداة لتعزيز القدرات 
الش���خصية ووس���يلة لتحقيق التنمية 
االجتماعية والبش���رية، وأن محو األمية 
يقع ف���ي صمي���م التعليم األساس���ي 

للجميع.
وأضافت أن اللقاء يأتي ضمن برنامج 
تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة 
القانون لطلبة الجامعات، بدعم وتمويل 

من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
من جانبه قال الدكتور محمد ش���راقة 
أس���تاذ القان���ون ف���ي جامع���ة النجاح 
أن الح���ق ف���ي التعلي���م م���ن الحقوق 
األساسية التي كفلتها جميع المواثيق 
والمعاهدات الدولي���ة واإلقليمية؛ وقد 
وردت ف���ي ذلك عدة م���واد في اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي 
واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة  للحق���وق 
الطفل،  حق���وق  واتفاقية  والثقافي���ة، 
واتفاقي���ة القضاء على جميع أش���كال 
التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر 
القانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان. 
واضاف: ولعل أهمية الحق في التعليم 
تكم���ن ف���ي دور الحق ف���ي التعليم في 

تمكين وتقوية الحق���وق األخرى. فبغير 
التعليم الكافي والمناس���ب ال يستطيع 
اإلنس���ان أن يع���رف حقوق���ه األخرى وال 
أن يميز حاالت انتهاك حقوق اإلنس���ان 
وال يمكن���ه أن يدافع عن تل���ك الحقوق. 
هذا بجانب خصوصي���ة مهمة للحق في 
التعليم تتي���ح للش���خص أو أولياء أمره 
الحرية ف���ي اختيار ن���وع التعليم الذي 
يالئمه، وتتيح لألفراد والجماعات إنشاء 
مؤسس���ات تعليمية خاص���ة تتوافق مع 
توجهاته���م الديني���ة والفكري���ة على 
أن تخض���ع لمعايير كثيرة م���ن الرقابة 

والمتابعة من قبل أجهزة الدولة. 
وفي نهاية اللقاء طالب المش���اركون 
بضرورة أن تفي الحكومات بالتزاماتها 
القانونية والسياسية على السواء فيما 
يتعل���ق بتوفير تعليم للجميع يتس���م 
بالج���ودة، وأن تقوم بتنفي���ذ ومراقبة 
اإلس���تراتيجيات التعليمي���ة على نحو 
أكث���ر فعالي���ة، وإنش���اء وتطوير نظام 
متكام���ل للتعلي���م المهن���ي، وتطوير 

وتحديث المنهاج.
ال���ى إجراء التقييم الس���نوي  ودعوا 
وتأهيل  وتدري���ب  التعلي���م  لعملي���ة 
المعلمي���ن ورف���ع الكف���اءة اإلداري���ة 

والمهنية لإلدارات المدرسية.

البيرة: مجلس التنظيم األعلى 
يجتمع ويتخذ عدة قرارات

البي���رة - "األي����ام": عقد مجلس التنظيم األعلى، أمس، جلس���ته الدورية في 
مقر وزارة الحكم المحلي بالبيرة، برئاس���ة وزير الحكم المحلي رئيس المجلس 
د. خالد فهد القواس���مي، بحضور أمين س���ر المجلس المهندس هاني نجوم، 

وممثلي الوزارت والمؤسسات ذات العضوية في المجلس.
وقرر المجلس خالل الجلس���ة وضع ثالثة مخطط���ات هيكلية موضع التنفيذ، 
شملت قرية عتيل في محافظة طولكرم، وكفر ثلث في محافظة قلقيلية، وقيرة 

في محافظة سلفيت، كما وضع المجلس مشروع عين غزالة موضع التنفيذ.
ورد المجلس استئناف اللجنة المحلية لبلدية رام الله، ومشروعين تعديليين 
في منطقة سردا شمال رام الله، فيما وافق على وضع مشروع هيكلي تفصيلي 

لغاية اإلفراز الزراعي في قراوة بني زيد، وآخر في كفرعين شمال رام الله.
وشكل مجلس التنظيم األعلى في جلسته لجنة فرعية لترخيص صالة أفراح 
في بلدة صرة بمحافظة نابلس، ومنح الموافقة األولية والتسهيالت لترخيص 

مدرسة في بلدة كفر اللبد بمحافظة طولكرم.

االحتالل يعتقل مواطنًا على حاجز عطارة 
رام الله - "وف�ا": اعتقلت قوات االحتالل، مساء أمس، المواطن حسين محمود 

عبد المجيد من قرية عابود، على حاجز عطارة شمال مدينة رام الله.
وقال���ت مصادر أمنية، إن قوات االحتالل اعتقل���ت المواطن عبد المجيد أثناء 
مروره على حاجز عطارة، بعد أن أغلقت الحاجز بش���كل مفاجئ، واحتجزت مئات 
المركبات على جانبي الطريق، ونفذت عمليات تفتيش عش���وائية للمواطنين 

ومركباتهم.

وصول مساعدات مصرية
طبية لغزة عبر معبر رفح

رف���ح - "األيام": ش���هد معبر الع���ودة برفح حرك���ة طبيعية خ���الل اليومين 
الماضيين، وتمكن مئات المس���افرين من اجتيازه في كال االتجاهين، من جهة 

ثانية وصلت شحنة مساعدات طبية مصرية عبر المعبر.
ووفقًا لمصادر متعددة فإن المعبر ش���هد حركة نشطة منذ ساعات الصباح، 
حيث ش���وهدت حافالت مكتظة بالمس���افرين وسيارات إس���عاف على متنها 

مرضى تدخل المعبر تمهيدًا لمغادرة القطاع.
وأكدت مصادر مطلعة حدوث مزيد من التراجع في أزمة المس���افرين، وبينت 
أن المعب���ر يعمل نحو عش���ر س���اعات يوميًا، ويس���مح ألكثر من 800 مس���افر 

بالمغادرة، كما يتم تسهيل عودة المئات.
وتوقعت المص���ادر ذاتها انتهاء األزمة بصورة كلية في غضون أس���بوعين 
على األكثر، واإلعالن عن توقف تس���جيل المس���افرين، بحيث يصبح السفر من 

خالل المعبر مباشرة.
وكانت ش���احنة محملة بكميات من مس���اعدات الطبية المصرية دخلت إلى 
قطاع غزة من خالل معبر العودة الحدودي برفح، أول من أمس، وهي مقدمة من 

نقابة األطباء المصريين لصالح وزارة الصحة في الحكومة المقالة.
ووفقًا لمصادر مطلعة فإن الشاحنة المذكورة تحمل نحو 15 طنًا من المحاليل 
الطبية التي تحتاجها مش���افي القطاع، الت���ي تعاني نقصًا حادًا في العقاقير 

واألدوية.

الخليل: وفاة مواطن
جراء انقالب مركبته

رام الله - "األي�ام": توفي، أمس، المواطن إياد أحمد الشوامرة )30 عامًا( جراء 
حادث انقالب المركبة التي كان يس���تقلها، عل���ى الطريق الواصل بين بلدتي 

دورا وإذنا في محافظة الخليل.
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم بالش���رطة، أن التحقيقات األولية 
أش���ارت إلى تعرض المركبة التي كان يس���تقلها المذكور لالنقالب في أرض 
منخفضة بجانب الش���ارع العام، في منطقة سوبا، وانه تم على الفور نقله إلى 
مستشفى الميزان بمدينة الخليل، إال أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته الصعبة.

وأش���ار بيان الش���رطة إلى أن النيابة العامة أمرت بالكش���ف على الجثة من 
قبل الطبيب المختص لتحديد س���بب الوفاة، وذلك قبل العمل على تسليمها 

لذويها لدفنها حسب األصول.


