
3أيــــــــــام فــلــســطــيــنــيــة اإلثنين 2021/10/25

دولة فلسطين
 وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي سالم

يعلن مجلس قروي س���الم بتمويل من وزارة الحكم المحلي / برنامج رس���وم النقل 

عل���ى الط���رق )امانات( ، عن طرح عطاء �� انش���اء خط ناقل - مياه - في بلدة س���الم  

مش���روع رقم  MOLG/VC/32/2021 وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول 

الكميات والش���روط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
يجب على المقاول أن يكون مس���جاًل لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا لدى لجنة . 1

التصنيف الوطنية في مجال المياه  بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة.
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.. 2
يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة  21000 ش���يكل . 3

وذل���ك بكفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل ع���ن 120يوم من تاريخ 
فتح العطاء .

األسعار بالشيكل شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.. 4
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من . 5

العطاء من مقر مجلس قروي سالم مقابل مبلغ غير مسترد وقدره �500 شيكل
أخر موعد لتس���ليم العطاءات الساعة الثانية عشر صباحا من يوم الخميس . 6

الموافق 2021/11/4  في مقر مجلس قروي س���الم مع العلم أنه لن يقبل أي 
عطاءات بعد هذا الموعد.

االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االحد الموافق 2021/10/31 الساعة . 7
الحادية عشر صباحا

فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 2021/11/4 الساعة الثانية عشر في . 8
مقر مجلس قروي سالم

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مجلس قروي س���الم وذلك خالل ساعات . 10

الدوام الرسمي.

توقيع وختم رئيس المجلس القروي 

عدلي اشتية

0599255592

 اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي
 تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحا وحتى 
الثانية بع���د الظهر في األيام والتواريخ المبينة فيما يلي ع���ن كل من المناطق التالية 

من محافظة القدس :

)1( اإلثنين 2021/10/25 :

أجزاء من أبوديس والسواحرة الشرقية وتشمل:

محيط مفرق أبو عيدة، محيط شارع الجامعة ويشمل جامعة القدس 
والمناطق المجاورة، محيط منطقة عرقوب الخيل، محيط منطقة أبو مغير 

– طريق الدلة

)2( الثالثاء 2021/10/26 : 

أجزاء من الرام والضاحية وتشمل:

كامل نزول الكسارات )الرام(، محيط زجاج القواسمي )ضاحية البريد(، 
محيط فرن بلوط، 

محيط مسجد أنس بن مالك.
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على 

شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين

 وزارة الزراعة

اسم المناقصة: توريد وتركيب سياج وبوابات حديدية لألراضي المستفيدة من مشروع 
اعادة استخدام المياه المعالجة /محطة نابلس الغربية.

. MOA/MOFP/2021/005 :رقم المناقصة 
تود وزارة الزراعة اس���تخدام جزء من مخصصاتها ضم���ن »الموازنة العامة  ] برنامج ( 1

التنمية رقم 0327 [ لتسديد المبالغ  المستحقة  بموجب عقد  توريد وتركيب سياج 
وبوابات حديدية لألراضي المس���تفيدة من مشروع اعادة استخدام المياه المعالجة/

.)MOA/MOFP/2021/005( محطة نابلس الغربية رقم
تدعو وزارة الزراعة المناقصين ذوي االهلية المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية ( 2

في مجال أبنية  )درجة  رابعة فأعلى( الى تقديم عطاءات بالظرف المختوم ل� توريد 
وتركيب س���ياج وبوابات حديدية لألراضي المس���تفيدة من مشروع اعادة استخدام 

المياه المعالجة /محطة نابلس الغربية
س���تتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافس���ية  »محلية« وفقا ألحكام » ( 3

قانون الش���راء العام رقم 8 لس���نة 2014 والئحته التنفيذي���ة« ، وهي مفتوحة لكل 
المناقصين ذوي األهلية، علما بان المؤهالت المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز 

محددة في  وثائق المناقصة.
يمك���ن للمناقصي���ن المهتمين تفح���ص وثائ���ق المناقصة عبر البواب���ة الموحدة ( 4

للمش���تريات العامة وعبر الموقع االلكتروني ل���وزارة الزراعة ، كما يمكنهم الحصول 
على معلومات إضافية من وزارة الزراعة  على العنوان المبين أدناه وذلك من الس���اعة 

]8:00 صباحا [ إلى الساعة ] 3:00 ظهرا [ من أيام األحد الى الخميس.
يمكن للمناقصين المهتمين شراء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه، وبعد ( 5

دفع رسوم غير مستردة مقدارها 200 شيقل.
سيتم عقد إجتماع تمهيدي في جمعية دير شرف التعاونية - المسعودية - دير ( 6

شرف - نابلس بتاريخ  2021/11/10  الساعة 10:00 صباحا ، ويكون اخر موعد 
الستقبال االستفسارات يوم االحد الموافق 2021/11/14. 

يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل  تاريخ 2021/11/24  الساعة ( 7
11:00 صباح���ا ،  علما بان العط���اءات األلكترونية  »غير مقبول���ة«، ويجب أن تكون 

صالحية العطاءات سارية لمدة 90 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات. 
يج���ب ان يرفق مع كل عطاء »كفالة دخ���ول عطاء بقيمة  3800 يوررو ، وفقا للنماذج ( 8

والش���روط ال���واردة في وثائ���ق المناقصة ، عل���ى ان تكون س���ارية المفعول لغاية 
 . 2022/03/24

 س���يتم اس���تبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم فتح 9( 
العط���اءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون ف���ي ذلك في العنوان المبين 

أدناه في ]2021/11/24 الساعة 11:00 صباحا [.
 العنوان المذكور اعاله هو:01( 

دائرة العطاءات والمشتريات/ وزارة الزراعة )المبنى الرئيسي( / الطابق الثاني
رام الله – مقابل وزارة العمل 

رقم الهاتف:3403360-02       رقم الفاكس:02-2403312
www.moa.pna.ps : الموقع االلكتروني          

• مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء	

وزارة الزراعة

دولة فلسطين

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

طرح عطاء
أعمال الحفريات لمشروع مبنى اإلبداع والتميز في سردا/ محافظة رام الله والبيرة

)المرحلة األولى(
يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار )بكدار( وبالتعاون مع المجلس 
األعلى لإلبداع والتمي���ز وبتمويل من الصندوق العربي لإلنم���اء االقتصادي واالجتماعي 
عن طرح عطاء أعمال الحفريات لمش���روع مبنى اإلبداع والتميز في سردا/ محافظة رام الله 

والبيرة )المرحلة األولى(.
يمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم األحد الموافق 2021/10/24 مقابل رسم 
مالي ال يرد مقداره 60 دينارًا وذلك من مقر بكدار الكائن في البيرة � شارع رام الله القدس 

� خلف كلية التمريض سابقًا.
إن ه���ذه المناقصة مفتوح���ة للمقاولين المصنفي���ن أبنية من الدرج���ة األولى والثانية 
والمؤهلين لدى بكدار علمًا بأن آخر موعد لتس���ليم الوثائق وفتح المظاريف هو الس���اعة 

الثانية عشرة ظهرا من يوم األحد الموافق 2021/11/7 في مقر بكدار الكائن في البيرة.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره 8000 دوالر وذلك على شكل 
كفالة بنكية أو شيك مصدق على أن يكون عرض األسعار ساري المفعول لفترة 60 يومًا 

والكفالة سارية المفعول لفترة 90 يومًا من تاريخ اإلقفال.
س���وف يعقد اجتماع لإلجابة على استفسارات المقاولين تتبعه زيارة للموقع وذلك يوم 

األحد الموافق 2021/10/31 الساعة الحادية عشر في مقر المشروع.

مالحظة: 
1. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2. ضرورة اتخاذ جميع إجراءات الصحة والس���المة العامة حس���ب تعليمات وزارة الصحة 
عند الحضور للمؤسسة.

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع في بكدار على األرقام التالية:
هاتف: رقم 2974340 � 02 فاكس رقم: 2974342 � 02

مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/ بكدار

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي بيتين
يعل���ن مجلس  قروي بيتي���ن وبتمويل من وزارة الحكم المحلي/ برنامج رس���وم 
النق���ل عل���ى الطرق )أمانات( عن ط���رح عطاء تاهيل وتعبيد ط���رق داخلية في 
بيتين,  رق���م : MOLG/VC/164/2021 وذلك وفق���ًا للمخططات والمواصفات 
وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين 

في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
يج���ب على المق���اول أن يكون مس���جاًل لدى إتح���اد المقاولين ومصنفًا . 1

ل���دى لجنة التصنيف الوطنية في مج���ال الطرق بحيث ال يقل عن درجة 
تصنيف رابعة.

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.. 2
يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 13000 شيكل . 3

وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم.
األسعار  شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.. 4
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة . 5

م���ن العطاء من مق���ر الهيئة المحلي���ة مقابل مبلغ غير مس���ترد وقدره 
400شيكل 

أخ���ر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 12:00 ظهرا من ي���وم األربعاء . 6
المواف���ق  24-11-2021 في مقر مجلس ق���روي بيتين  �مع العلم أنه لن 

يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
المواف���ق . 7 األربع���اء  ي���وم  الموق���ع  وزي���ارة  التمهي���دي  االجتم���اع 

10-11-2021الساعه 10:00 صباحا .
فتح المظاريف يوم األربعاء  الموافق 24-11-2021 الساعة 12:00 ظهرا . 8

في مقر مجلس قروي بيتين
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات . 10
الدوام الرسمي او االتصال على االرقام التالية :

م. باسل زعارير 0598538383
رئيس المجلس 0597477359
رئيس المجلس : ذياب ياسين  

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي كفرقود

إعالن طرح عطاء 
يعلـــن مجلس قروي كفرقودـ  محافظة جنيـــن بتمويل من وزارة الحكم المحليـ  

برنامج رســـوم النقل على الطرق، عن طرح عطاء تعبيـــد وتأهيل طريق العاصي 

وأم الجخـــادم، وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشـــروط 

المرفقـــة العامة والخاصة بالمشـــروع، فعلى الراغبين في التقـــدم لهذا العطاء 

مراعاة الشروط التالية:

1( يجـــب على المقاول أن يكون مســـجاًل لدى اتحـــاد المقاولين ومصنفًا لدى 

لجنة التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف 

رابعة.

2( يجب على المقاول أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.

3( يجـــب على المقـــاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة 5000 شـــيقل 

وذلك بكفالة بنكية ســـارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ 

فتح العطاء.

4( األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.

5( كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من 

العطاء من مقر المجلس القروي مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 300 شيكل.

6( آخر موعد لتســـليم العطاءات الساعة 11:00 ظهرًا من يوم الثالثاء الموافق 

2021/11/23 فـــي مقر المجلس القروي مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات 

بعد هذا الموعد.

7( االجتماع التمهيـــدي وزيارة الموقع يوم الخميـــس الموافق 2021/11/11 

الساعة الحادية عشرة صباحا في مقر المجلس القروي.

8( فتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق 2021/11/23 الساعة 11:00 ظهرا في 

مقر المجلس القروي.

9( رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

10( لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ســـاعات 

الدوام الرسمي او االتصال على تلفاكس المجلس القروي 042505696 أو 

جوال 0599525830.

مجلس قروي كفرقود

شافع غانم

زهديه شحاده علي عابد

محمد إبراهيم عبد الله شافعي

داوود محمد حسن ابو عيد        

انشراح زريف سليمان ناعورة 

احمد ابراهيم احمد سراحنة

محمد سليمان احمد زايد

داود دياب محمد خضور 

عبدالقادر محمد عبد القادر دار شلبي

عبد الحي حسن احمد درويش

نظمي خليل محمود حجازي

ابراهيم محمود ابراهيم الضبع

محمد عبد القادر عبد الرازق ياسين

حمدان سعيد عبد الخالق دارظاهر

صالح حسن محمد ابوشهاب

فوزي صالح سعيد سمودي

صالح احمد عبد الله خالدي

جهاد احمد سعيد ظاهر

عمر صالح ذياب عمارنه

خضر عارف الصادق الموسى

احمد صالح احمد خالدي

نجاح فتحي سعيد يحيى

نبيل احمد تايه غنام

امنة فايز عبد القادر عباهرة

يسرى صالح احمد بشارات

محمد صادق حسن محمود

زكريا حسن محمود الحاج حمد

حكم باسل صالح الشلبي

فؤاد راضي علي محمد

عدنان عبد الرحيم دعاس اخرس

لبيبة يعقوب موسى ابو سحلية

ميسر عبد الله احمد عرقاوي

عائشة عبد الله سعيد يحيى

سعود قاسم عبد وشاحيه

محمود عبد عارف ابو صالح

قاسم محمود ناجي اشقر

رضيه محمد رشيد عريان

رائد عبدالسالم عبدالغفار جعبري

محمد شحدة محمد بدر

امين احمد عبد القادر العشي

علي و محمد و زكية العقاد

عادل رفيق عبد الكريم بشير 

جعفر احمد صالح صوالحه

زاهي عبدالله مصطفى ابو شومر

فاطمه محمد عيسى زياده

محمد حسن محمد االطرش

فريال محمد يوسف الخطيب

السادة/ الجمهور الكريم
بموجب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية وحفاظًا على مصالح عمالئنا الكرام، يرجى ممن يمثل التالية اسماؤهم قانونًا 

مراجعة البنك اإلسالمي العربي ألمور تخص حساباتهم لألهمية القصوى.

WWW.AIB.PS

إشتية يلتقي فعاليات بيت لحم 
لع على احتياجات المحافظة

ّ
ويط

عان مذكرة تعاون
ّ

"القدس المفتوحة" والشرطة توق

"الشعبية": مساٍع لعقد اجتماع 
مع "فتح" لمناقشة عدد من الملفات

بيت لحم: "ملتقى الطلبة" ومبادرة 
"عاألرض" توقعان اتفاقية تعاون

الكيلة: 60 مليون شيكل لدعم
 القطاع الصحي في بيت لحم 

بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: قالت وزيرة الصحة د. مي كيلة: إن 
الحكومة أقرت مؤخرا دع���م محافظة بيت لحم من الناحية الصحية، 

وتحسين الخدمات والمرافق الصحية فيها.
وأضافت، انه سيتم افتتاح 9 عيادات صحية جديدة في المحافظة، 
وخاص���ة في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، وهو ما سيس���هل 

على المواطنين في المحافظة، تلقي الخدمات الصحية.
وأوضحت ان الحكومة س���تفتتح قريبا مستش���فى فلسطين، 
باإلضافة إلى وضح حجر األس���اس للمستشفى الهندي، وترميم 
مستش���فى بيت جاال الحكوم���ي، بتكلفة تصل ال���ى 60 مليون 

شيكل.

"الخارجية": حكومة االحتالل 
تواصل تحديها للمجتمع الدولي

رام الله - »األيام«: أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين المناقصات 
التي طرحتها س���لطات االحتالل لبناء نحو ١٣٥٥ وحدة استيطانية 
جديدة لتعميق وتوسيع عدد من المستوطنات الجاثمة على أراضي 
المواطني���ن في الضف���ة، وعزمها المصادقة على بن���اء ٣١٤٤ وحدة 

استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات.
وقال���ت »الخارجية«، في بيان لها، أم���س، إن طرح هذه المناقصات 
»صفعة إس���رائيلية جديدة لإلدارة األميركية وسياس���تها الشرق 
أوس���طية، واس���تهتار بالمناش���دات والمطالب���ات األميركية لدولة 
االحت���الل بوقف اإلج���راءات أحادي���ة الجانب بما فيه���ا العمليات 

االستيطانية«.
وحّمل���ت الحكوم���ة اإلس���رائيلية المس���ؤولية عن نتائ���ج قرارها 
االس���تيطاني هذا، بصفته تجاوزًا لجميع الخط���وط الحمر، وامتدادًا 
لالنقالب اإلس���رائيلي الرس���مي على جميع االتفاقي���ات الموقعة، 
وإمعانًا في التنكر لوجود االحتالل، وتنكرًا ممنهجًا ومقصودًا لوجود 

شريك فلسطيني للسالم.

الرويضي: القيادة تجري اتصاالت 
دولية لمنع تهجير المقدسيين

بي���ت لحم - »األي���ام«: أجرى رئيس ال���وزراء د. محمد 
إش���تية، عقب جلس���ة مجلس الوزراء التي عقدت أمس 
ف���ي بيت لحم، جول���ة في المحافظة، وض���ع فيها حجر 
األس���اس لمبنى محافظة بيت لحم الجديد في ش���ارع 
الجبل، وتفقد مكان إقامة المستشفى الهندي في بلدة 
الدوحة غرب بيت لحم، كما التقى الفعاليات التنظيمية 
والش���عبية والمجتمعية في قصر المؤتمرات واستمع 

إلى احتياجات المحافظة.
وقال إشتية خالل وضع حجر األساس لمبنى المحافظة 
الجديد: »اس���تمعنا الحتياجات المحافظة، وس���نكون 
أوفياء لها كباق���ي محافظات الوطن، والمحافظة جاهزة 
للس���ياحة المحلية والدولية، رغم أن هناك محاوالت من 
الطرف اإلسرائيلي بعدم الس���ماح للسياح المبيت في 
بيت لحم، لكننا نريد أن يتعبدوا ويتعرفوا إلى تاريخنا 

وثقافتنا«.
وأضاف رئيس ال���وزراء: »جهزنا ما تحتاجه المحافظة 
حتى يتمكن الس���ياح من المبي���ت بالمحافظة، وقدمنا 
بعض المس���اعدات لقطاع الس���ياحة ونح���ن جاهزون 
لتقديم ما يحتاجه هذا القطاع، ألن الس���ياحة تعد أحد 

أهم مقومات االقتصاد الوطني«.
وأش���ار إش���تية إلى أنه تم إقرار إنش���اء المستشفى 
الهندي ف���ي بلدة الدوحة، وإعطاء األم���ر لوزارة الصحة 

بتشغيل مستشفى فلسطين في حرملة.
وق���ام رئيس ال���وزراء بجول���ة تفقدية بم���كان إقامة 

المستشفى الهندي في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.
وفي ختام جولته التقى إشتية الفعاليات التنظيمية 
والش���عبية والمجتمعية في قصر المؤتمرات في بيت 
لح���م، حيث وضعه���م في ص���ورة الوضع السياس���ي 
العام، واإلجراءات اإلس���رائيلية المتواصلة الهادفة إلى 
جرف إقامة الدولة الفلس���طينية المس���تقلة، من خالل 
التوسع االس���تيطاني ومصادرة األراضي واالعتداء على 
المواطني���ن وممتلكاته���م، إضافة إل���ى الوضع المالي 

واالقتصادي.
وأعلن إش���تية عن حزمة المشاريع التي أقرها مجلس 
الوزراء خالل جلسته لمحافظة بيت لحم، والتي ستشمل 
كافة القطاعات خاصة قطاعات البنية التحتية والصحة 
والتعليم والس���ياحة والمياه، مطلعًا من الفعاليات على 

أهم احتياجات المحافظة.

رام الله - »األيام«: وقع رئيس جامعة القدس المفتوحة 
يونس عمرو، ومدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو، في 

رام الله، أمس، مذكرة تعاون.
وتتضمن المذك���رة التبادل المعرفي والتكنولوجي، 
والدراس���ات  والتدريبي���ة،  األكاديمي���ة  والبرام���ج 
واإلحص���اءات واألنش���طة، وتطوير الكف���اءات وبناء 
والتوعي���ة،  والتثقي���ف  التروي���ج  وبرام���ج  ال���كادر، 
والتش���بيك والتعاون وخل���ق الروابط وفت���ح قنوات 
االتص���ال، والتعاون في تنظيم ال���ورش والمؤتمرات، 
واالس���تفادة م���ن الخدمات الت���ي تقدمه���ا المراكز 

والمرافق المتخصصة لدى الجانبين.
كما تش���مل التع���اون في مج���ال التب���ادل العلمي 
والمعرف���ي والثقافي، وتب���ادل الخبرات واالس���تفادة 

المتبادلة من البنية التحتية واإلدارية والفنية المتوفرة 
لدى الطرفين في مجال التدريب وصقل المهارات وبناء 

القدرات.
وقال عمرو إن الجامعة س���تعمل عل���ى توفير مقاعد 
دراس���ية لمن يرغب من منتسبي الشرطة في االلتحاق 
بالمرافق التعليمية التابعة لها، مع إعطائهم األفضلية، 
وذلك وفق شروط التس���جيل والقبول ووفق اإلمكانات 
المتاح���ة، وبموجب قوائم توض���ع فصليًا، وضمن نظام 
المنح والمساعدات المالية القائمة والموازنات المحددة 

لها.
وبّي���ن أن مذكرة التفاهم تش���مل إجراء بحوث علمية 
متخصص���ة تلبي احتياجات الش���رطة ف���ي المجاالت 

المشتركة.
- وفا: قال مستشار  القدس 
لش���ؤون  الرئاس���ة  دي���وان 
الرويض���ي،  أحم���د  الق���دس 
إن القي���ادة تج���ري اتصاالت 
مختلفة مع أطراف دولية عدة 
المقدس���يين  تهجير  لمن���ع 

وهدم منازلهم.
التهجي���ر  أن  وأك���د 
لم���ا يحدث  عنوان  القس���ري 
للوج���ود  اس���تهداف  م���ن 
الفلس���طيني في القدس من 
قبل حكوم���ة االحتالل، وذلك 
م���ن خ���الل اس���تخدام ظالم 
لقواني���ن جائ���رة، ومحاكمات 

باطلة.
نرفض  الرويض���ي:  وأضاف 
الت���ي  الجائ���رة  الق���رارات 
تحاول الحكومة اإلس���رائيلية 
تغليفه���ا على أنه���ا »قضايا 
قانونية«، في حين أن الهدف 
هو تهجير الفلسطينيين من 
غالف البلدة القديمة بالقدس 
إلقامة تجمعات اس���تيطانية 
توراتية،  وحدائ���ق  ومتاحف 
المقابر  لذلك هي تستهدف 
اإلس���المية أيضا إل���ى جانب 

استهداف العقارات.
وبّي���ن أن حّي بط���ن الهوى 
واحد من س���تة أحياء مهددة 
القدس  في  والتهجير  بالطرد 
تحت عناوين مختلفة، بعضها 
بحجة الملكية قبل العام ١9٤٨، 
المصلحة  عنوان  تحت  وأخرى 
العامة كما في حي البس���تان 
الربابة، حيث يتم طرد  ووادي 
وهدم منازل المواطنين إلقامة 

حدائق توراتية، وأخرى بحجة 
مخالف���ة التنظيم والبناء دون 
ترخيص، كم���ا في أحياء عين 
الل���وزة ووادي ياصول، وأخيرًا 
اّدعاء الشراء من قبل جمعيات 
استيطانية وبشكل خاص في 

حي وادي حلوة.

كتب حسن جبر:

قالت الجبه���ة الش���عبية، إنها طلبت عق���د اجتماع 
اس���تراتيجي مع حركة فتح لمناقشة عدد من الملفات 

المهمة وتعزيز العالقة بين الطرفين. 
وأكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة أسامة الحاج 
أحمد وجود مس���اع لعقد هذا االجتماع االس���تراتيجي 
المهم الذي س���تتم خالله مناقشة ثالث قضايا مهمة 
تش���مل الوحدة الوطنية والموض���وع التنظيمي )الذي 
يش���مل كل مؤسس���ات المنظمة التنفيذية( وموضوع 

العالقة بين الجانبين. 
وأش���ار الحاج أحمد في حديث ل�«األي���ام« إلى أهمية 
تهيئة كل س���بل النجاح إلنجاح اللقاء الذي لم يتحدد 
موع���ده بعد والذي غالبا ما س���يعقد في الخارج بحضور 

شخصيات قيادية مقررة من الجانبين.  
وأض���اف، ال نريد عقد اجتماعات فقط ولكن نصّر على 
ضرورة نجاحها خاصة أن لقاءات وحوارات غير رس���مية 

حدثت في السابق. 
وأك���د الح���اج أحمد أن ه���دف االجتم���اع ليس فقط 
اس���ترجاع المخصص���ات المالي���ة للجبه���ة والتي لم 
تتسلمها منذ ثالث سنوات، منوهًا إلى أن اللقاء يحمل 

أهدافًا سياسية ووطنية وتنظيمية. 
ونوه إلى أن الجبهة معنية أن تكون عالقتها جيدة 

مع كل الفصائ���ل الوطنية واإلس���المية ضمن وحدة 
وطنية حقيقية مبنية على أساس التمسك بالثوابت 
الوطنية وتعزيز صمود أبناء الش���عب الفلس���طيني 
وتطبيق قرارات المجلس���ين المركزي والوطني وقطع 
كل أشكال التعاون مع االحتالل والتحلل من اتفاقيات 

أوسلو. 
وأشار الحاج أحمد إلى أن االجتماع المنوي عقده ليس 
له عالقة باالجتماع الذي عقد س���ابقا بين »فتح« وحزب 
الش���عب والديمقراطية وتمت خالله تس���وية الخالف 
المالي بينهم، مؤكدا أن االجتم���اع يأتي بناء على قرار 
اتخذت���ه قيادة الجبهة الش���عبية خ���الل اجتماعاتها 

األخيرة في دمشق. 
وأضاف، الجبهة الش���عبية معنية أن تكون عالقتها 
جي���دة مع حركة فتح ومع جميع القوى والفصائل وعلى 

أسس واضحة. 
وقال، نريد أيض���ا التأكيد على أهمية تطبيق قرارات 
اجتماع���ات بي���روت - رام الله التي أك���دت على أهمية 

تشكيل قيادة وطنية موحدة. 
يش���ار إلى أن الجبهة الش���عبية أحد فصائل منظمة 
التحرير الفلس���طينية لكنها ال تشارك في اجتماعات 
اللجنة التنفيذية والقيادة الفلس���طينية منذ فترة كان 
آخرها اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي 

عقد األسبوع الماضي في رام الله. 

بيت لحم - »األيام«: وقعت مؤسسة ملتقى الطلبة في 
بيت لحم، أمس، اتفاقية تع���اون مع مبادرة »عاألرض«، 
بهدف بناء عالقة اس���تراتيجية تس���هم بتفعيل دور 
الشباب الريادي لالنخراط أكثر في المجتمع، وإشراكهم 

في حماية األرض والتصدي لالستيطان.
وجرت مراسم توقيع االتفاقية بين المدير التنفيذي 
للمؤسس���ة هش���ام صالح، ويزن عبد الهادي من مبادرة 
»عاألرض«، بحضور صاحب فكرة مبادرة »عاألرض« بشار 

المصري.
وتتضمن االتفاقية إعداد الجانبين مجموعة من البنود 
والمهام المبنية على خطة مدروسة تسهم بتعزيز دور 
متطوع���ي ملتقى الطلبة مع متطوعي مبادرة »عاألرض«، 
من خالل تطوير أفكاره���م ومهاراتهم ليكونوا فاعلين 

في المجتمع.
وقال صال���ح: »هذه االتفاقية س���يكون أثرها واضحًا 
على متطوعين���ا ومتطوعاتنا، من خالل تعزيز قدراتهم 
العملية واحتياجاتهم لبناء مس���تقبل أفضل من خالل 
التدريب���ات والبرام���ج التطوعية التي س���يتم توفيرها 

لهم«.
وأضاف: االتفاقية س���تفتح المجال أمام المتطوعين 
لطرح أفكاره���م لتصبح حقيقة، حيث س���يتم تنظيم 
ورش عمل، وإحياء فعاليات متنوعة بالتعاون مع مبادرة 
»عاألرض« في األراضي المهددة باالستيطان، وتفعيل 
المواق���ع اإللكتروني���ة والتطبيقات للمس���اهمة بطرح 
األفكار، وتش���جيعهم على االنخراط أكثر في المجتمع 

وأن يكون لهم دور مؤثر«.


