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دائرة التسجيل والقبول

اعالن
تعلن دائرة التسجيل والقبول  في جامعة بيرزيت عن استمرار عملية القبول 

العام  من  األول  للفصل  الجدد،  للطلبة  الجامعة  في  التخصصات  بعض  في 

الدراسي  2013/2012 حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2012/8/30 . 

 ولالطالع على التخصصات والكليات التي يتوفر فيها شواغر ،  يرجى زيارة 

.admission.birzeit.edu الموقع االلكتروني

على الطلبة الراغبين بااللتحاق الحصول على رزمة القبول من فرع بنك فلسطين 

داخل حرم جامعة بيرزيت.

دعوه لحضور ورشة عمل بعنوان
»كيفية الحصول على المنح«

يتشرف مشروع تطوير المناخ االستثماري )ICI(بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلس بدعوتكم لحضور ورشة عمل بعنوان 

كيفية الحصول على المنح  و المزمع عقدها في قاعة حياة نابلس وذلك يوم الخميس الموافق 30 اب 2012  ما بين الساعه 

الحادية عشره و الساعة الواحدة و النصف بعد الظهر. 

يهدف مشروع تطوير المناخ االستثماري في فلسطين الى تحسين االقتصاد الفلسطيني من خالل انخراطه مع منظمومة 

االقتصاد العالمي. ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية )USAID( من اجل تعزيز جهود السلطة 

الوطني و  المشروع وبالتعاون مع وزارة االقتصاد  الفلسطينية لتحسين بيئة تمكين االعمال، و االستثمار، والتجارة. يعمل 

المالية على دعم جهود تطوير وتحديث القوانين واالنظمة والسياسات من خالل تطبيق المعايير الدولية المثلى و  وزارة 

قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص. كما و يدعم المشروع جهود السلطة 

الفلسطينية للحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية. 

برنامج المنح لمشروع تطوير المناخ االستثماري

إن برنامج تطوير المناخ االستثماري سيقدم منح التمويل للمنظمات األهلية الفلسطينية والدولية، وأعمال القطاع الخاص، 

ومؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات التجارية واالعمال، والجامعات، ومعاهد التدريب. 

ستشمل المنح األنشطة االربعة التالية:

تفعيل دور القطاع الخاص و المنظمات األهلية  في دعم صفة المراقب لمنظمة التجارة العالمية )WTO(، وخلق بيئة . 1

مواتية لالستثمار، ودعم اإلصالح المالي.

تنفيذ أنشطة تعنى بالنوع االجتماعي )gender( من أجل زيادة دور المرأة في إدارة وامتالك المؤسسات بما يساهم في . 2

دعم االقتصاد الفلسطيني.

نشر معلومات عامة والقيام بحمالت توعوية تساهم في زيادة الوعي العام ودعم اإلصالحات التي يعنى بها  المشروع.. 3

بناء القدرات المؤسساتية، وتنفيذ برامج التدريب للشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل زيادة المعرفة والمهارات . 4

الالزمة للقيام بتحليل السياسات بشكل فعال وتقديم  االستشارات.

  الرجاء تأكيد حضوركم على الموقع:events@wbg-ici.com   وللمزيد من المعلومات حول مشروع تطوير المناخ االستثماري 

http://www.wbg-ici.com/grants ودليل طلب المنح يرجى زيارة موقعنا على

JCVI/2012/15 إعالن طرح عطاء رقم
ترميم وتأهيل مقر الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف- سلفيت 

بدعم من الحكومة السويدية من خالل منظمة اليونيسكو وإليجاد فرص عمل لقطاعات واسعة 
يطلب  سلفيت،  في  للتوفير  التعاونية  الجمعية  مع  وبالتعاون  الفلسطينية  العاملة  األيدي  من 
رواق من مقاولي محافظة سلفيت، والمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية تخصص أبنية من 
جميع الدرجات، الراغبين في االشتراك في هذا العطاء إلى تقديم عروضهم لترميم وتأهيل »مقر 

الجمعية« وبالشروط التالية:
1. تطلب وثائق العطاء من رواق، الشرفة، البيرة، تلفون 022406925 وفاكس 022406986، ويكون 
ذلك مقابل )100 دوالر أمريكي( غير مستردة، وذلك في األيام 27 و28 و 29 آب 2012 ما بين الساعة 

10:00 صباحا والساعة 14:00 ظهرًا.
2. ال يجوز لمقاول واحد أن يقوم بتنفيذ مشروعين من خالل برامج التشغيل التيينفذها رواق في 
آن واحد معًا. لذا ال يسمح للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع أخرى لصالح رواق التنافس 

على تنفيذ هذا المشروع. 
3. سيقوم المهندس/ة المصمم/ة باصطحاب المقاولين يوم 2012/9/1 لموقع المشروع لشرح بنود 
بيان األعمال ومن يتخلف عن الحضور يتحمل مسئولية أي خالف ينشأ أثناء العمل سببه عدم 
حضوره لشرح بيان األعمال، يكون اللقاء الساعة 10:00 صباحًا أمام مقر الجمعية الحالي في سلفيت.
4. يطلب تقديم العطاء المالي والعطاء الفني للمشروع بحسب نص العقد، والشروط، والمواصفات، 
وجدول الكميات والرسومات المرفقة، وكفالة دخول العطاء، باإلضافة إلى شهادة التصنيف سارية 
المفعول في حينه، وشهادة خصم من المنبع)المصدر( من دائرة ضريبة الدخل وذلك ألن الدفع 

.ZERO VAT يتم مقابل فواتير ضريبة صفرية
5. تقدم العطاءات حتى الساعة الثانية ظهرًا )2:00(، من يوم 6 /2012/9 في رواق، الشرفة، البيرة. 
وذلك ضمن ظرف مختوم مكتوب عليه بوضوح اسم الشركة المتنافسة و) مشروع ترميم وتأهيل 

مقر للجمعية التعاونية للتوفير والتسليف- سلفيت(.
6. يطلب من المقاولين تشغيل عمال من البلدة ومن القرى والمخيمات المجاورة.

7. يبدأ العمل في غضون أسبوعين من اإلعالن.
8. المالك غير ملزم بأقل األسعار.

9. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

بعد تحديد فتحه ثالثة أيام أسبوعيًا

معبر رفح: األزمة تتفاقم والسفر
 يقتصر على الحاالت اإلنسانية

 رفح � محم���د الجمل: دخلت أزمة 

الس���فر المس���تمرة في قطاع غزة 

أسوأ مراحلها خالل األيام الماضية، 

مع إعالن الس���لطات المصرية فتح 

المعبر أم���ام المغادرين ثالثة أيام 

أسبوعيا فقط، واشتراطها أن يكون 

السفر للحاالت اإلنسانية فقط.

وينتظ���ر أكث���ر من عش���رة آالف 

مواطن فرص���ة لمغادرة القطاع من 

خالل المعبر، وقد علق بعضهم في 

القطاع بعد أن كانوا بصدد اإلقامة 

فيه أليام معدودة.

بينما ينتظر ط���الب وزوار أجانب 

الس���فر،  ف���ي  دوره���م  ومرض���ى 

ويتابع���ون بص���ورة قلقل���ة األنباء 

التي تتحدث عن فتح المعبر.

ف���ي  الداخلي���ة  وزارة  وتق���ول 

الحكوم���ة ف���ي قط���اع غ���زة: إنها 

اضطرت لوضع أولويات في السفر، 

اإلقامات  ألصحاب  األولوية  وأعطت 

االنته���اء،  عل���ى  ش���ارفت  الت���ي 

والمرضى والجوازات األجنبية ممن 

هم مس���جلون في الكش���وف، وفق 

الدور.

وأك���د المتح���دث باس���م الوزارة 

في غزة إس���الم ش���هوان، استمرار 

التواص���ل م���ع  الجان���ب المصري، 

بهدف اس���تيضاح ماهية الحاالت 

أعلنت السلطات  التي  اإلنس���انية، 

بالس���فر  الس���ماح لها  المصري���ة 

م���ن خالل المعبر، مؤك���دا أن اآللية 

الجديدة للس���فر تزي���د من العبء 

على وزارة الداخلي���ة، وتعمق أزمة 

المعبر.

المصري���ة  الس���لطات  وكان���ت 

أعلنت أنها س���تفتح المعبر ثالثة 

أيام أس���بوعيا فقط، لتسمح بمرور 

وبعض  العالقين،  الفلس���طينيين 

الح���االت اإلنس���انية، م���ن دون أن 

تح���دد س���قفا زمني���ا لمث���ل هذا 

اإلجراء.

م���ن جانبه���م، أع���رب مواطنون 

ومرضى عالق���ون في قطاع غزة عن 

بالغ قلقهم لما آل���ت إليه األوضاع 

عل���ى المعبر، ما يلح���ق بهم ضررا 

بالغا.

وأش���ار المواط���ن ناص���ر جميل 

إلى أن أحد أش���قائه جاء في زيارة 

االحتالل يعتدي على المشاركين في تظاهرة المعصرة ضد "الجدار"
كتب حسن عبد الجواد:

أمس، على  االحتالل،  اعتدت قوات 

مس���يرة المعصرة األسبوعية، والتي 

نظمته���ا اللجنة الش���عبية لمقاومة 

الريف  ف���ي  واالس���تيطان،  الج���دار 

الجنوبي لبيت لحم، بمشاركة أهالي 

القري���ة وفعالي���ات مقاوم���ة الجدار 

ومتضامنين فرنس���يين وإيطاليين، 

وذل���ك في إط���ار فعالي���ات الذكرى 

الس���نوية الستشهاد القائد الوطني 

والقومي ابو علي مصطفى، ولمناسبة 

الي���وم العالمي للعاملين في المجال 

االنساني.

المس���يرة،  في  المش���اركون  ورفع 

التي انطلقت من امام مدرس���ة قرية 

المعص���رة، االع���الم الفلس���طينية، 

باالحت���الل  المن���ددة  والش���عارات 

عل���ى  المس���توطنين  واعت���داءات 

المزارعين ف���ي بلدة الخضر،  أراضي 

وأخرى تش���يد بدور الشهيد ابو علي 

الش���هداء  وبالمناضلين  مصطف���ى، 

األمميين الذين وقف���وا وناضلوا الى 

جانب الش���عب الفلسطيني وحقوقه 

كوري  راش���يل  امث���ال  المش���روعة، 

وفيتوريو ارغوني.

ون���دد الناط���ق االعالم���ي للجان 

ف���ي محافظة  الش���عبية  المقاومة 

بي���ت لحم محم���د بريجي���ة، خالل 

اعتص���ام نظمته اللجنة الش���عبية 

لمقاوم���ة الجدار واالس���تيطان في 

ري���ف بيت لح���م الجنوب���ي، بقمع 

قوات االحتالل لمس���يرة المعصرة 

الس���لمية، ومنعها المشاركين في 

الى منطقة  الوصول  المس���يرة من 

واراضيهم  العنصري  الفصل  جدار 

المهددة بالمصادرة.

وأكد بريجي���ة الدور اله���ام الذي 

يق���وم به المتضامن���ون االجانب من 

مختلف البلدان، في فضح سياس���ات 

االحتالل، واعتداءات المس���توطنين، 

امام الرأي العام، وفي تفعيل قضية 

مقاطعة منتجات المستوطنات.

الج���دار  ض���د  الناش���ط  والق���ى 

الدين  واالس���تيطان محم���ود ع���الء 

كلمة باللغة االنكليزية اش���اد فيها 

االجان���ب،  المتضامني���ن  بمواق���ف 

وبمعن���ى ورمزية التضحي���ات التي 

قدمته���ا كوري وارغوني في س���بيل 

التضامن والدفاع عن حقوق الشعب 

الشيخ: نتابع موضوع فتح معبر
الكرامة 24 ساعة صيفًا وشتاًء

والجسور نظمي مهنا: ان هذا الصيف 
ش���هد حركة غير عادي���ة للقادمين 
والمغادري���ن م���ن االردن وبالعكس، 
دون حدوث اي مش���اكل او معيقات 
تذكر وذلك بفضل التنس���يق الكبير 
والمميز مع ادارة الجس���ور األردنية 

والجانب اإلسرائيلي.
التي  الكبي���رة  بالجه���ود  وأش���اد 
بذلت والتس���هيالت التي قدمت من 
خالل زيادة ع���دد الموظفين لتالفي 
ازم���ة الصي���ف، إضافة إل���ى الجهد 
الذي قدمته األجه���زة األمنية التي 
ما هو  ووف���رت  أعداده���ا  ضاعف���ت 

مطلوب للمسافرين.
وأش���ار الى ان الشهر الحالي شهد 
مغادرة نحو 65 الف مس���افر وقدوم 
53 الفا، وان هذا الش���هر شهد اياما 
صعبة نتيجة االكتظاظ وزيادة عدد 
المعتمري���ن لهذا الع���ام والزيارات 
التي رافقت عيد الفطر وقرب افتتاح 

المدارس.
وح���ول ال���ردود المال���ي لخزين���ة 

الس���لطة نتيجة أعداد المس���افرين 
والقادمي���ن ق���ال مهن���ا: ان دخ���ل 
نفق���ات  يغط���ي  ال  المس���افرين 
اس���تراحة اريحا، وعليم���ات الرئيس 
ورئيس الوزراء واضحة بان السلطة ال 
تسعى الى الربح بقدر ما تسعى الى 

خدمة المواطنين.
وأض���اف: "م���ا تت���م جبايت���ه من 
م���ن   %30 يغط���ي  ال  المس���افرين 
مصاريف استراحة اريحا وان السلطة 
تنفق من موازنتها على االس���تراحة 

من اجل خدمة المواطنين".
وفيما يتعلق بموضوع فتح الجسر 
24 س���اعة ف���ي اليوم، أوض���ح مهنا 
ان االم���ر من���وط بقرار سياس���ي من 
ازم���ة  الحكوم���ة االس���رائيلية، وان 
المسافرين ال تالحظ سوى خالل 100 
يوم في السنة اثناء األعياد والعطلة 
الصيفية الطويل���ة، وان االمر يمكن 
ان يس���فر عن فتح الجسور 24 ساعة 
في الي���وم في حال نش���أ اي انفراج 

سياسي.

أريح���ا � "معا": أكد وزير الش���ؤون 
المدنية حس���ين الش���يخ ان الوزارة 
تتابع طلب فتح معب���ر الكرامة أمام 
المسافرين صيفا وشتاء وفي جميع 
أيام السنة 24 ساعة في اليوم، سواء 

أكانت هناك أزمة مسافرين أم ال.
وقال الشيخ: نريد التأكيد على ان 
معبر الكرامة هو معبر حدودي بيننا 
وبين األردن، وان���ه يجب فتحه امام 
المس���افرين طوال ساعات اليوم ليل 
نهار وصيف شتاء، ونحن نتابع األمر 
ومتفائلون ف���ي الوصول الى تفاهم 

حول هذا األمر.
من جهت���ه، ق���ال مدي���ر المعابر 

بلدية بيت ساحور تناقش المشاريع
المقترحة ضمن خطتها اإلستراتيجية 
بيت لحم - "األي�ام": عقدت بلدية بيت س���احور، بمحافظة بيت لحم، أول من 

أمس، ورش���ة عمل لمراجعة المشاريع المقترحة ضمن الخطة اإلستراتيجية 

التنموية لتحديدها بش���كل نهائي، وذلك في قاعة عش غراب، بمش���اركة 

رئيس البلدية هاني الحايك، وفؤاد س���لطان التميمي من مؤسسة اإلسكان 

التعاوني الدولية )CHF(، وأعضاء فريق التخطيط األساسي ولجان األولويات 

المجتمعية.

وبين���ت البلدي���ة أن الورش���ة تأتي ضم���ن برنام���ج التخطي���ط التنموي 

واإلستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية، الذي تموله الوكالة األميركية 

للتنمي���ة الدولية )USAID( وبتنفيذ مؤسس���ة )CHF(، وإش���راف من وزارة 

الحكم المحلي.

وعرض���ت مدير دائ���رة المش���اريع والعالق���ات الدولية ف���ي البلدية 

المهندس���ة حنان منولي أهداف ورش���ة العم���ل ومحتواها، ومخرجات 

المراحل الس���ابقة م���ن عملية التخطيط )تحدي���د القضايا، واألهداف، 

والمؤشرات، والمش���اريع التنموية وتوصيفها(، داعية المشاركين إلى 

العمل ضمن مجموعات مصغرة، من أجل مراجعة األهداف والمؤش���رات 

والمش���اريع التنموي���ة المقترح���ة وتوصيفها، وإجراء م���ا قد يلزم من 

إضافات وتعديالت.

وفي ختام الورش���ة، تم عرض نتائج نقاش المجموعات، وإقرار المش���اريع 

المقترحة بشكلها النهائي.

الفلس���طيني، مؤكدًا أن المس���يرات 

المقاوم���ة للج���دار ستس���تمر ف���ي 

مختلف المناطق، وان ذكرى ابو علي 

مصطف���ى س���وف تبق���ى خالدة في 

قلوب كل الوطنيين األحرار.

وندد الناش���ط مع���اذ اللحام في 

كلمة له باعتداءات المس���توطنين 

والتي  المزارعي���ن،  اراض���ي  عل���ى 

تجري تحت حماية قوات االحتالل، 

االنساني  العمل  شهداء  مستذكرا 

في فلسطين امثال كوري وارغوني، 

وداعي���ًا الى ضرورة مواصلة الحراك 

سياس���ة  ضد  الموس���ع  الش���عبي 

االحت���الل االس���تيطانية، به���دف 

الدولي،  للمجتم���ع  الصوت  إيصال 

ولف���ت أنظ���اره لم���ا يج���ري م���ن 

انتهاكات واعتداءات ضد الش���عب 

الفلسطيني.

قصيرة لقطاع غ���زة، لرؤية والديه 

وأفراد العائلة الذين لم يرهم منذ 

س���بع س���نوات، وإضافة مولود رزق 

ب���ه خالل إقامته ف���ي إحدى الدول 

العربي���ة، مبينا أن ش���قيقه حصل 

على إج���ازة قصيرة من عمله، وكان 

ينوي المكوث في القطاع ألس���بوع 

واحد، لكنه علق جراء إغالق المعبر.

وبين أن مس���تقبل ش���قيقه في 

البلد الذي يقي���م فيه بات مهددا 

جراء انتهاء إجازته، وينتظر بفارغ 

الصبر موع���ده ليتمكن من مغادرة 

القطاع.

وتسبب إغالق األنفاق أمام األفراد 

في تفاقم األزمة، إذ كان يتنقل من 

لتالشي  المسافرين،  بعض  خاللها 

االنتظار الطويل حتى يحين موعد 

سفرهم من خالل المعبر.

بفتح  المس���بق  ورغ���م علمه���م 

القادمين من األراضي  أمام  المعبر 

المصرية فقط، وأن السفر يتم من 

صالة أبو يوس���ف النجار بمحافظة 

خ���ان يون���س، إال أن العدي���د من 

حقائبهم  اصطحب���وا  المواطني���ن 

المعبر،  إلى  وأمتعتهم وتوجه���وا 

على أم���ل أن ينجحوا ف���ي مغادرة 

القطاع.

وتشير المواطنة "أم محمود" إلى 

أنها بصدد السفر الستكمال عالج 

نجلها ف���ي إحدى المستش���فيات 

المصري���ة، وتنتظر من���ذ أكثر من 

أس���بوعين موع���دا س���فرها، ول���م 

تتمكن من المغادرة.

وبين���ت أنها جاءت إل���ى المعبر 

مبكرة بصحبة نجلها صباح أول من 

أمس الخميس، وحاولت السفر، غير 

أن حراسه أبلغوها بأنه مازال مغلقا 

في وجه المغادري���ن، وطلبوا منها 

تتابع أخبار فتحه، ومواعيد السفر 

وفق الكشوف المعلنة.

وتمنت "أم محمود" أن تتمكن من 

السفر في األيام المقبلة، مؤكدة أن 

تأخر وصول ابنها لمستشفى يزيد 

من تدهور وضعه الصحي.

وكانت الس���لطات المصرية بررت 

الجديدة،  باآللي���ة  المعب���ر  عم���ل 

بتواصل الحملة األمنية في سيناء، 

ومطاردة "اإلرهابيين".

المشاركون في المسيرة خالل توجههم الى االراضي المصادرة في المعصرة.  


