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Funded by the Kingdom of 

Saudi Arabia through the 

Saudi Fund for Development

ADVERTISEMENT

The Field Procurement Office ,UNRWA – West Bank Field Office invites the 

contractors registered with UNRWA and with the Palestinian Contractors’ 

Union- to submit their tenders for the following projects,

Interested, eligible contractors may collect a complete set of tender documents (CD for 
each tender) from the Procurement & Logistics Office, 
UNRWA – West Bank Field Office, or at UNRWA Area Offices at Ramallah, Nablus, and 
Hebron starting from Tuesday 25 March 2013

The contractor should be identified by a classification certificate from the National 
Committee of contractors’ classification
-valid up to 31 March 2014. For Non (وزارة االش���غال العامة واالس���كان- لجنة التصنيف الوطني) 
UNRWA Registered Companies, references should be provided from previous similar 
projects showing the quality of work conducted.

 For any information please contact the Contracts Office at the Procurement & Logistics 
Office-UNRWA Jerusalem .phone no. 02-5890551

The Saudi Programme of Assistance to the 
Palestinian People

SFD Support to UNRWA West Bank Field (2013/2014)

No Tender No Project Name
Eligible Categories Closing 

Date AQCL PCU

1 CPC/WB/
FECSO/0001/0/14

Construction of 
Playground & 
Spectators Seats at 
kalandia Training 
Centre(KTC)-Jerusalem 
Area

Categories  B  
All Areas

categories 
Third & 
Fourth 
building

11:00 A.M  
14 April 

2014 

2 CPC/WB/
FECSO/0002/0/14

Upgrading of the Main 
Conference Room 
at Ramallah Women 
training Centre(RWTC)-
Jerusalem Area

Categories B 
& C All Areas

categories 
Third & 
Fourth 
building

رابطة الجامعيين/ محافظة الخليل

جامعة بوليتكنك فلسطين

وظيفة شاغرة

تعلن جامعة بوليتكنك فلسطين عن حاجتها لوظيفة

عضو هيئة تدريس / دكتوراة 

هندسة البيئة أو الهندسة الكيميائية

لالطالع على شروط التقدم للوظائف وتقديم طلبات التوظيف يرجى مراجعة صفحة التوظيف على 
موقع الجامعة الرسمي:

http://www.ppu.edu

آخر موعد الستقبال الطلبات: 2014-03-31	 

للمزيد من المعلومات يمكن االتصال على هاتف رقم 02/2233050 – دائرة الموارد البشرية.	 

تذكير نهائي
اعالن صادر عن جمعية االتحاد النسائي العربي- نابلس

خاص بعضوات الهيئة العامة والمتقدمات بطلبات انتساب للعضوية
الحق���ا لإلعالن���ات الس���ابقه ذات الصلة ف���ي جريدة الق���دس بتاري���خ: 7/28/ 2013  
و2013/7/31 و2013/8/5 ، تعلن جمعية اإلتحاد النسائي العربي في نابلس لألخوات 
اللواتي تقدمن بطلبات انتساب لعضوية الهيئة العامة للجمعية بضرورة مراجعة مقر 
الجمعية خالل اسبوع من تاريخه الستكمال النواقص في استمارات العضوية وتدقيق 

العنوان وأرقام االتصال.

كما وتهي���ب الجمعية باألخوات عض���وات الهيئة العامة للجمعية بضرورة تس���ديد 
االشتراك المترتب عليهن حتى نهاية عام 2013 ليسمح لهن بحضور اجتماع الهيئة 
العامة والمقرر يوم االحد 2014/4/6 الساعة الرابعة والنصف عصرا بالتوقيت الصيفي 
ف���ي قاعة الجمعية وفي حال لم يكتمل النصاب س���تعقد الجلس���ة الثانية يوم االحد 

2014/4/13 في نفس التوقيت والمكان
الهيئة اإلدارية لجمعية االتحاد النسائي العربي
نابلس

بيــت لحــم: متطوعون يوزعــون بطاقات 
على السياح لكشــف التضليل اإلسرائيلي

عها متطوعون 
ّ
بيت لح���م – "األيام": جذبت بطاق���ات وز

على الس���ياح في مدينة بيت لحم انتباه السياح األجانب 
إلى محاولة التضليل والتزوير اإلسرائيلية التي تعتمدها 
ف���ي جذب الس���ياح لزيارتها باّدع���اء أن مدينة بيت لحم 

مدينة إسرائيلية.   
فقد اس���تكمل متطوعو حملة "أنا بحب فلسطين"، أمس، 
فعالية توزيع بطاقات على الس���ياح األجانب كتب عليها 
باللغة اإلنجليزي���ة "مرحبًا بكم في فلس���طين وليس في 

.)Welcome to Palestine not Israel( "إسرائيل
وشارك في الفعالية رئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون، 

تأكيدا على دعمها للمتطوعين وأهداف الحملة.

وقال الناشط في الحملة يوسف شكارنة، إن الفعالية 
تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التعريفية بمدينة 
بيت لح���م التي تنظمه���ا حملة "أنا بحب فلس���طين"، 
كونها تتع���رض لحملة تزوير إس���رائيلية في العديد 
من مدن العالم، حيث يت���م تعريفها على أنها مدينة 

إسرائيلية.
يذكر أن الحملة تهدف إلى تعريف الس���ياح األجانب، 
بأن كنيس���ة المهد هي معلم سياحي فلسطيني، وليس 
إس���رائيليا، كما أنها حملة شبابية مس���تقلة ال تتبع ألي 
مؤسس���ة خاصة أو حكومية، انطلقت من مدينة بيت لحم 

بمبادرة من مجموعة شبابية متطوعة ومستقلة.

قراقع: نتوقع اإلفراج عن الدفعة 
الـرابعـة مـن األسـرى بـموعـدهـا

رام الله - "األي�ام": قال وزير ش���ؤون األس���رى والمحررين عيسى قراقع، أمس، إن الوزارة لم 
تتلق أي إش���عار من الجانب اإلس���رائيلي يفيد بتأجيل موعد اإلفراج عن الدفعة الرابعة من 

قدامى األسرى المقرر في 29 الجاري.
وأض���اف قراقع في تصريح صحافي: نتوقع اإلفراج عن 30 من قدامى األس���رى في الموعد 
المحدد؛ ألن االتفاق بشأنهم أمر منفصل، والموقف األميركي ضاغط باتجاه اإلفراج عن هؤالء 

األسرى في 29 الجاري.
وأدان إعاقة س���لطات االحتالل لمهمة لجنة تقصي الحقائق األوروبية الخاصة باألس���رى، 
موضحًا أن قوات االحتالل أعادت اللجنة من باب سجن "عوفر" رغم وجود تفاهم سابق بدخول 

هذه اللجنة إلى السجن.
وقال قراقع: تصرفت إس���رائيل مع هذه اللجنة بعنصرية، واللجنة عّبرت عن انزعاجها مما 
جرى، كما أكدت قلقها الش���ديد جدا على أوضاع المعتقلين في س���جون االحتالل نتيجة ما 

تلقته من تقارير من مؤسسات حقوقية وشخصيات سياسية.
وأوضح أن هذه اللجنة س���ترفع تقري���را للبرلمان ألوروبي جراء منعها من زيارة الس���جون 
اإلس���رائيلية، ووج���ود هذه اللجنة أم���ر مهم، "ونحن ناقش���نا معهم وضع األس���رى عموما 
واالعتق���ال اإلداري واألس���رى المضربين عن الطعام، واإلهمال الطب���ي ووجود حاالت مرضية 

خطيرة في السجون اإلسرائيلية".

رام الله: إحياء اليوم العالمي لـ "متالزمة داون"
رام الل���ه - "وفا": قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غن���ام، خالل االحتفال باليوم العالمي 
لمتالزمة داون، وهو األول من نوعه في فلس���طين، إن كافة المؤسس���ات الرس���مية واألهلية 
والشعبية وباألساس األس���رة نواة وخلية العمل األولى، شركاء لتأمين حياة كريمة لألطفال 

بصرف النظر عن ظرفهم االجتماعي أو الصحي.
ونقلت تحي���ات الرئيس محمود عب���اس لجمعية الرحيم المنظمة للحفل، في س���رية رام 
الل���ه، أمس، و"لألمهات الصابرات الصامدات اللواتي يقدمن س���ني عمرهن خدمة ألبنائهن 
وبناتهن، خصوصا من يعان���ي أبناؤها أو بناتها من ظروف خاصة وما يتطلبه ذلك من جهد 

وعناء".
وأك���دت أن م���ن يعانون من متالزم���ة داون بحاجة لعناية خاصة لدمجه���م في المجتمع، 
وتفعي���ل قدراته���م اإليجابية وصق���ل معرفتهم وتدريبه���م، الفتة إلى أنه���م بالعناية 

والتدريب يستطيعون الخروج من واقعهم بإنجازات مهمة على صعيد األسرة والمجتمع.
وأش���ارت إلى أن ثقافة المجتمع تطورت لألفضل ما ساهم في تسليط الضوء على الحاالت 
المش���ابهة وعدم إغفالها وإهمالها، مبينة أن كافة أبناء فلسطين هم شركاء وركن أساسي 

من أركان المجتمع ويجب تقديم الدعم والمساندة لهم.
يشار الى أن متالزمة داون أو تناذر داون أو التثالث الصبغي 21 أو التثالث الصبغي G هو 
مرض صبغوي ينتج عن خلل في الكروموس���ومات، حيث توجد نسخة إضافية من كروموسوم 

21 أو جزء منه ما يسبب تغيرا في اإلرثات.
وتتسم الحالة بوجود تغييرات كبيرة أو صغيرة في بنية الجسم، ويصاحب المتالزمة غالبًا 
ضعف في العقل والنمو البدني، وبمظاهر وجهية مميزة، ويمكن الكش���ف عن المرض أثناء 
الحم���ل، ويمكن أن تجد الكثير من الصفات المميزة لمتالزمة داون في أش���خاص طبيعيين 

كصغر الذقن وكبر حجم اللسان واستدارة الوجه وغير ذلك.

"شمس" و"النجاح" يصدران قاموسًا 
للمصطلحات الحقوقية والمدنية والسياسية

رام الل����ه - "األي�����ام": أصدر مركز إع����الم حقوق اإلنس����ان والديمقراطية "ش����مس"، بالتعاون 
والش����راكة مع قسم العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية في نابلس، قاموسًا للمصطلحات 
تن����اول أهم المفاهيم والمصطلحات في حقول علمية اجتماعية عديدة منها حقوق اإلنس����ان، 
والحكم الصالح، والعلوم السياس����ية، والمجتمع المدني، واالقتص����اد، القانون، وعلم االجتماع، 
واإلعالم، والديمقراطي����ة، وغيرها من المجاالت لمختلف االهتمام����ات لألكاديميين والباحثين 

والطالب في الجامعات والمراكز البحثية ومراكز العمل. 
وقال رئيس قس����م العلوم السياس����ية بجامعة النجاح صقر الجبالي إن القاموس جاء موضحًا 
لعدد من المصطلحات والمفاهيم حول حقوق اإلنس����ان والحكم الصالح، وقانون حقوق اإلنسان 
والمدني����ات المتداولة لدى المس����ؤولين وصانعي القرار واألكاديميين والطلبة، ويس����هم في 

تقديم المعلومة الهامة لديهم على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي.
وأش����ار إلى أنه رغم إمكانية تعدد التعاريف له����ذه المفاهيم والمصطلحات، إال أن القائمين 
عل����ى إنجاز هذا العم����ل حرصوا على أن تكون ه����ذه المفاهيم والمصطلحات واضحة وس����هلة 
الفهم واالستيعاب لكافة المس����تويات والتخصصات والمجاالت سواء المؤسسات الحكومية أو 

مؤسسات المجتمع أو المجاالت العلمية والعملية.
وبين أن مثل هذا القاموس سيكون له أهمية كبيرة للمهتمين والمعنيين، وبالتالي سيكون 

مرجعا للباحثين والدارسين، ونشطاء حقوق اإلنسان واإلعالميين، والحقوقيين.
من جهته، أوضح "ش����مس" أن القاموس أنجزه طاقم المركز، بدعم من مؤسس����ة المس����تقبل، 
حيث قام الدكتور الجبالي، والدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية 
األميركي����ة، بتحريره، وأن القاموس قد يكون فاتحة لجهد بحثي متصل في جزء واحد تيس����يرًا 
للباحثي����ن والطلبة والق����راء، مبينًا أن الباحثين قاموا بجمع ه����ذه المفاهيم والمصطلحات، وتم 

ترتيبها ترتيبًا هجائيًا، محاولين تجنب التداخل بين المفاهيم والمصطلحات.

ــش الــمــصــري يــدمــر ــي ــج رفـــــح: ال
ــدًا مـــن أنـــفـــاق الــتــهــريــب ـــ ــزي مـــ

كتب محمد الجمل:

واصلت الس���لطات المصري���ة تدمير وهدم 

المزيد من أنفاق التهريب المنتشرة على طول 

الحدود المصرية الفلسطينية جنوب محافظة 

رفح، خ���الل اليومي���ن الماضيين، وش���وهدت 

حفارات وجرافات ضخمة تنتش���ر بكثافة على 

الح���دود وتق���وم بعمليات حف���ر وردم، بينما 

ش���وهدت ش���احنات تحمل كميات من الطوب 

المنطق���ة الحدودية وتف���رغ حمولتها  تصل 

داخل الحفر التي أحدثتها الجرافات.

وتنف���ذ عمليات الحف���ر بدعم وإس���ناد من 

وحدات تابعة للجيش المص���ري تحت حماية 

دبابات وعرب���ات مصفحة، فيما لوحظ نش���اط 

مكثف لقوات حرس الحدود المصرية.

وأكد ش���هود عي���ان أن أع���داد األنفاق التي 

تعرض���ت للتدمير ف���ي تزايد مس���تمر جراء 

الحمل���ة المصرية، وقالوا، إن���ه تم تدمير عدد 

منها بواس���طة المتفجرات، في حين تم إغالق 

أنفاق أخرى بوض���ع كميات كبيرة من مخلفات 

المباني والمياه العادمة داخلها.

وتتمرك���ز دباب���ات الجيش المص���ري قبالة 

مناط���ق حساس���ة عل���ى الح���دود خاصة قرب 

بوابة ص���الح الدين ومعبر الع���ودة وقرب حي 

البراهمة، بينما ما زال���ت األنفاق تعاني حالة 

م���ن الش���لل التام، بحي���ث لم تش���هد األيام 

الماضية أي عمليات جديدة للتهريب، وباتت 

المنطق���ة الحدودية خالية تماما من العاملين 

في األنفاق والشاحنات.

ولم يعد باس���تطاعة المهربي���ن المصريين 

إيص���ال البضائع إلى الجانب اآلخر من الحدود، 

وفي ح���ال التمكن من ذلك فمن المس���تحيل 

إدخاله���ا إلى األنفاق التي ت���م إغالق وتدمير 

معظمها.

استمرار إغالق المعبر
إلى ذلك، شهدت أزمة المسافرين المتواصلة 

على المعب���ر مزيدا من التفاق���م خالل الفترة 

الماضي���ة مع اس���تمرار إغالقه للي���وم الثالث 

واألربعين على التوالي أم���ام المغادرين، وقد 

تج���اوز عدد المس���جلين الراغبين في الس���فر 

5000 مس���افر، بينه���م أع���داد م���ن المرضى 

والطالب.

وتس���ود أجواء من التش���اؤم حيال إمكانية 

فتح المعبر قريبا، السيما بعد إقدام السلطات 

المصري���ة عل���ى قط���ع اتصاالته���ا بالصالة 

الفلس���طينية من المعبر الت���ي تديرها وزارة 

الداخلية في الحكومة المقالة.

ومنذ نحو شهرين تفتح السلطات المصرية 

المعب���ر بص���ورة جزئي���ة أم���ام المعتمرين 

وتس���مح لبضع مئات منهم بالمغادرة، فيما 

تس���هل ع���ودة المعتمري���ن العائدين من 

الدي���ار الحجازية والعالقين ف���ي مصر إلى 

قطاع غزة.

رئيسة بلدية بيت لحم تشارك المتطوعين في توزيع البطاقات.


