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دولة فلسطين

وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة

الدعوة إلى المناقصة
الجهة المشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة الصحة 

 MOH - GSD / MOF / 2021 /160 : رقم المناقصة

اسم المناقصة: شراء وتوريد بويلر بخار لصالح مستشفى اريحا 

التاريخ: 2021/11/28
تود وزارة الصحة ومن خالل مديرية اللوازم العامة اس���تخدام جزء من مخصصاتها . 1

ضم���ن الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية لتس���ديد المبالغ المس���تحقة 
بموجب عقد  MOH - GSD / MOF / 2021 /160  ش���راء وتوريد بويلر بخار لصالح 

مستشفى أريحا.
تدع���و مديرية اللوازم العام���ة ولصالح وزارة الصحة المناقصي���ن ذوي األهلية الى . 2

تقديم عطاءات بالظرف المختوم شراء وتوريد بويلر تدفئة لصالح مستشفى أريحا.
 س���تتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا لمقتضيات . 3

قان���ون الش���راء العام رقم 8 لع���ام 2014 والئحته التنفيذية، وه���ي مفتوحة لكل 
المناقصين ذوي األهلية، والمؤهالت المطل���وب توفرها لدى المناقص الفائز هي: 

القدرة المالية والخبرة الفنية.
يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية من خالل . 4

العنوان المبين أدناه وذلك خالل أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة 9 صباحًا إلى 
الساعة 2 مساء من أيام األحد إلى الخميس، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام.

يمك���ن للمناقصين المهتمين الحص���ول على وثائق المناقصة م���ن خالل الموقع . 5
االلكتروني لمديرية اللوازم العامة )www.gs.pmof.ps( أو من خالل البوابة الموحدة 
للش���راء العام )www.shiraa.gov.ps( ودفع رس���وم غير مس���تردة مقدارها )300 
شيقل( لحس���اب وزارة المالية في بنك فلسطين على حس���اب رقم )219000/49( 

ويجب ارفاق وصل الدفع )فيشة االيداع( مع العطاء المقدم.
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة في موعد أقصاه الساعة . 6

)10:00( من ي���وم الثالثاء الموافق 2022/1/4 والعط���اءات اإللكترونية غير مقبولة 
ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية حتى تاريخ 02/6/2022.

يجب أن يكون مرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج المدرج في وثائق . 7
المناقصة على أن يكون موقعا حس���ب األصول من الش���خص المخول بالتوقيع عن 
المناقص ويعتبر هذا االقرار كبديل الزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء ال يتجزأ 

من وثائق المناقصة وسيتم رفض أي عطاء ال يحتوي على اقرار الضمان. 
 العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، وسيتم . 8

فت���ح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتس���ليم بحض���ور ممثلي المناقصين 
الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه.

رسوم اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.. 9
العنوان المذكور أعاله هو:. 10

االدارة العامة للوازم العامة 
دائرة العطاءات المركزية

الطابق السادس – قاعة االجتماعات
رام الله - الماصيون مجمع الوزارات - مبنى القدس

فلسطين 
تلفون : 3/ 2987112   فاكس 2987056 

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

وزارة المالية 

مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية 

دعوة لتقديم عطاءات
الجهة المشترية: سلطة المياه الفلسطينية 

 PWA - GSD / MOF / 2021 /182 : رقم المناقصة
تود س���لطة المياه الفلس���طينية اس���تخدام جزء من مخصصاتها ضمن مش���روع تورید . 1

مضخات مياه ومات���ورات وقطع كهربائية الممول من الموازنة التطویریة لس���لطة المياه 
PWA - GSD / MOF / 2021 / 182 الفلسطينية لتسدید المبالغ المستحقة بموجب عقد

تدع���و االدارة العام���ة للوازم لصالح س���لطة المياه الفلس���طينية المناقصين ذوي . 2
االهلية لتقدی���م مناقصات بالظرف المختوم لتورید مضخات مياه وماتورات وقطع 

كهربائية لغایات صيانة ابار سلطة المياه.
س���تتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا لمقتضيات . 3

قان���ون الش���راء العام رقم 8 لع���ام 2014 والئحته التنفيذیة، وه���ي مفتوحة لكل 
المناقصين ذوي األهلية.

یمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية من خالل . 4
مراسلة االدارة العامة للوازم خطيا وعلى العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة 9:00 

إلى الساعة 2:00 من أیام األحد الى الخميس.
 یمك���ن للمناقصين المهتمين الحص���ول على وثائق المناقصة م���ن خالل البوابة . 5

الموحدة للش���راء الع���ام )www.shiraa.gov.ps( او من خ���الل الموقع االلكتروني 
للوازم العامة )www.gs.pmof.ps( ودفع رسوم غير مستردة مقدارها 300 شيقل 
لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49( ، ویتم ارفاق 

وصل الدفع )فيشة اإلیداع( مع العطاء المقدم.
یجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل الساعة 11:00 ظهرا . 6

م���ن یوم الثالثاء المواف���ق 2022/1/4، والعطاءات االلكتروني���ة غير مقبولة، ویجب 
أن تكون صالحية العطاءات س���اریة لمدة 150 یوما بعد التاریخ النهائي لتس���ليم 

العطاءات.
یجب ان یرفق مع العطاء كفالة دخول المناقصة بمبلغ 80000 شيكل وتكون ساریة . 7

المفعول لغایة 2/ 7 / 2022.
العطاءات التي تصل بعد التاریخ والوقت المحددین س���يتم اس���تبعادها، وسيتم . 8

فت���ح العطاءات بحضور ممثل���ي المناقصين الذین یرغبون ف���ي ذلك في العنوان 
المبين أدناه في نفس اخر موعد لتسليم العطاءات.

اجور النشر واالعالن على من یرسو علية العطاء ولمرة واحدة فقط.. 9
العنوان المذكور اعاله هو : . 10

مدیریة اللوازم العامة 
وزارة المالية 

مجمع الوزارات الطابق السادس، المصيون مبنى القدس - مقابل مبنى رئيس الوزراء - ط 6 
رام الله )الضفة الغربية( 

هاتف : 2987112-02 ، فاكس : 02-2987056
 gsd@pmof.ps : البرید االلكتروني

رئيس لجنة العطاءات المركزیة

دولة فلسطين

وزارة المالية 

مديرية اللوازم العامة 
الجهة المشترية: دائرة مياه الضفة الغربية ـ سلطة المياه الفلسطينية 

 PWA-WD-GSD/MOF/2021/186 : رقم المناقصة 
ت���ود دائرة مياه الضفة الغربية - س���لطة المياه الفلس���طينية اس���تخدام جزء من . 1

مخصصاتها ضمن » الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية لتس���ديد المبالغ 
المستحقة بموجب عقد شراء وتوريد، کلور سائل لتعقيم مياه الشرب.

تدع���و مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية ولحس���اب دائرة مياه الضفة الغربية . 2
المناقصي���ن ذوي األهلي���ة الى تقديم عط���اءات بالظرف المختوم لش���راء وتوريد 
كلور س���ائل لتعقيم مياه الش���رب لصالح دائرة مياه الضفة الغربية . سلطة المياه 

الفلسطينية، وذلك للبنود المذكورة في جداول التسعير.
س���تتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا لمقتضيات . 3

قان���ون الش���راء العام رقم 8 لع���ام 2014 والئحته التنفيذية، وه���ي مفتوحة لكل 
المناقصين ذوي األهلية.

يمك���ن للمناقصي���ن المؤهلين والمهتمي���ن الحصول على معلوم���ات إضافية من . 4
مديري���ة اللوازم العامة وكذلك فحص وثائق المناقص���ة على العنوان المبين أدناه 

وذلك من الساعة 9:00 إلى الساعة 2:00 من أيام األحد إلى الخميس.
يمك���ن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائ���ق المناقصة من البوابة الموحدة . 5

للش���راء العام أو موق���ع اللوازم العام���ة www.gs. pmof.ps بعد دفع رس���وم غير 
مس���تردة مقدارها 300 شيكل لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب 

رقم )219000/49( ، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإلبداع( مع العطاء المقدم.
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أس���فل الدعوة قبل 2022/1/4 الساعة . 6

10:30 والعط���اءات اإللكترونية »غير مقبولة«، ويج���ب أن تكون صالحية العطاءات 
سارية لمدة 150 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.

يج���ب أن يرفق مع العطاء كفال���ة دخول المناقصة بقيمة 13000 ش���يكل وتكون . 7
سارية المفعول حتى تاريخ 2022/7/2 

العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، وسيتم . 8
فت���ح العطاءات بحضور ممثل���ي المناقصين الذين يرغبون ف���ور انتهاء آخر موعد 

للتسليم في العنوان المبين أدناه.
رسوم اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة. 9

 العنوان المذكور أعاله هو: . 10
مديرية الوازم العامة 

مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس،
 رام الله )الضفة الغربية( ، الماصيون. 

هاتف 2987112-02، فاكس:  02-2987056
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

الدعوة إلى مناقصة اتفاقية إطار
الجهة المشترية: وزارة المالية لصالح مؤسسات ووزارات دولة فلسطين

اسم المناقصة: شراء وتوريد مطبوعات مركزي

MOF-FWA/MOF/2022/18 :رقم المناقصة
تود وزارات ومؤسس���ات دولة فلس���طين اس���تخدام جزء من مخصصاتها ضمن الموازنة . 1

العامة الممول من قبل وزارة المالية لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقود شراء ستتم 
احالتها بموجب اتفاقية االطار توريد مطبوعات مركزي MOF-FWA/MOF/2022/18 التي 

سيتم ابرامها من خالل مرحلة الشراء الرئيسية هذه.
تقوم اإلدارة العامة للوازم بمرحلة الش���راء الرئيس���ية هذه بهدف ابرام )اتفاقيات . 2

اطار( مغلقة نيابة عن وزارات ومؤسس���ات دولة فلسطين، ولذلك تدعو المناقصين 
المؤهلين لتقديم عطاءات بالظرف المختوم لتوريد مطبوعات مركزي.

ستكون اتفاقيات اإلطار التي سيتم ابرامها متعددة المستخدمين.. 3
ستكون اتفاقيات اإلطار التي سيتم ابرامها »بمورد وحيد«.. 4
ان اب���رام اتفاقي���ة اإلطار ال يفرض أي التزام على الجهة المش���ترية أو المش���ترين . 5

المشاركين لشراء اللوازم بموجب عقود الشراء، وال تضمن اتفاقية االطار حصول أي 
مورد طرف في االتفاقية على عقد شراء بموجبها.

س���يتم ابرام »اتفاقيات االطار« )لمدة 12 ش���هرًا( من تاريخ المباش���رة المحدد في . 6
اتفاقية االطار.

س���تتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية وفقا لمقتضيات قانون . 7
الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة لكل المناقصين 

ذوي األهلية.
يمك���ن للمناقصي���ن المؤهلين والمهتمي���ن الحصول على معلوم���ات إضافية من . 8

)االدارة العام���ة للوازم العامة(، وكذلك فحص وثائق المناقصة على العنوان المبين 
ادناه وذلك من الس���اعة 9-2 من أي���ام األحد إلى الخميس، أو عب���ر البوابة الموحدة 

.www.shiraa.gov.ps للشراء العام
يمكن للمناقصي���ن المهتمين الحصول عل���ى وثائق المناقصة م���ن خالل البوابة . 9

الموحدة للش���راء العام www.shiraa.gov.ps أو من خالل الموقع االلكتروني للوازم 
العامة www.gs.pmof.ps ودفع رس���وم غير مستردة مقداره 300 شيقل لحساب 
وزارة المالية في بنك فلس���طين على حس���اب رقم 219000/49، ويتم ارفاق وصل 

الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين اسفل الدعوة قبل الساعة 9:30 صباحا . 10

من ي���وم الثالثاء المواف���ق 2021/12/28، والعطاءات االلكتروني���ة »غير مقبولة««، 
ويج���ب ان تكون صالحية العطاءات س���ارية لمدة 150 يوما بع���د التاريخ النهائي 

لتسليم العطاءات.
يج���ب ان يرفق مع العطاء كفال���ة دخول المناقصة بمبلغ 10,000 ش���يقل وتكون . 11

سارية المفعول لغاية 2022/6/25.
العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، وسيتم . 12

فت���ح العطاءات بحضور ممثل���ي المناقصين الذين يرغبون ف���ي ذلك في العنوان 
المبين أدناه في نفس آخر موعد لتقديم العطاءات.

أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.. 13
العنوان المذكور أعاله هو: . 14

اإلدارة العامة للوازم العامة، دائرة العطاءات المركزية، الطابق السادس � قاعة االجتماعات، 
رام الله � الماصيون، مجمع الوزارات � مبنى القدس 

فلسطين
فاكس 2987056 تلفون 2987112/3 

 رئيس لجنة العطاءات المركزية

لع على 
ّ
وفد أممي يط

أضرار "الجدار" في قلقيلية
لع وفد من مكتب سجل األمم المتحدة ألضرار 

ّ
قلقيلية - "األيام": اط

الج���دار، أم���س، على انته���اكات االحتالل الناجمة ع���ن إقامة جدار 
الفصل والتوسع العنصري في محافظة قلقيلية.

وزار الوفد التجمعات البدوي���ة الواقعة خلف "الجدار"، وهي: عرب 
الرماضين الجنوبي والشمالي، وأبو فردة، وبلدة جيوس، وقرية فالمية 

شرق قلقيلية.
واستعرض محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، التحديات التي يواجهها 
المواطنون في التجمعات البدوي���ة، ومنها صعوبة التنقل والحركة 
الت���ي ال تتم إال عبر تصاريح من االحت���الل، وإخطارات الهدم ووقف 
البناء لمس���اكنهم، إضافة إلى تحديات مس���يرة الطلبة التعليمية، 
والتي تتمثل بمنعهم من تش���ييد مدرستهم الوحيدة المبنية من 

الطوب والقش، وإعاقة وصول الكوادر التدريسية للمدرسة.
وق���ال رواجبة: إن قلقيلية محاطة بالج���دار العنصري الذي يضيق 
الخناق على األهالي بس���لب أراضيهم واالستيالء عليها، وحرمانهم 

من استصالحها، خاصة قرى عزون عتمة، وجيوس، وفالمية.
من جهته، ق���ال المدير التنفيذي لمكتب س���جل األمم المتحدة 
ألضرار الجدار ليونيد فرولوف: "الش���عب الفلس���طيني يعيش منذ 
س���نوات طويلة تحت االحتالل، ومع ذلك ه���و ثابت بأرضه، وال مانع 
لديه للسالم"، مش���يرًا إلى أن مكتب األمم المتحدة سيبذل قصارى 
جه���ده لرصد انته���اكات االحتالل، وتقديم ما بوس���عه للش���عب 

الفلسطيني.

ورشة في "القدس المفتوحة" حول ارتفاع األسعار
رام الل���ه - "األيام": نظمت كلية العل���وم االقتصادية واإلدارية في 
ف���رع جامعة القدس المفتوحة برام الله والبيرة، أمس، ورش���ة تحت 
عنوان "تداعيات تقلبات أسعار الصرف وأسعار السلع على االقتصاد 

الفلسطيني"، بإشراف رسالن محمد وماجد صبيح.
واس���تعرض محمد أسباب تقلبات أس���عار الصرف وارتفاع أسعار 
الس���لع عالميًا وتأثر االقتصاد الفلسطيني بذلك، من خالل الواردات 
وارتفاع تكاليف الشحن، مشيرًا إلى العديد من الوقائع والتداعيات 
التي أثرت على المس���توى الدولي، وأبرزه���ا االقتصادان األميركي 

والصيني.
من جهته، تحدث صبيح عن تداعيات ارتفاع أسعار صرف الشيكل 
مقابل الدوالر وارتفاع األس���عار على االقتصاد الفلس���طيني، خاصة 
على الموظفين والعمال الذين يتقاضون أجورهم بالدوالر األميركي 
أو الدين���ار األردني، وعل���ى الفئات محدودة الدخ���ل، وتأثيرها على 
الموازنة العامة الفلسطينية، ال سيما في جانب المنح والمساعدات 

التي تتلقاها السلطة بالدوالر.
وذك���رت "القدس المفتوح���ة" أن الهدف من الورش���ة توضيح ما 
يجري في العالم من متغي���رات اقتصادية وتأثيرها على االقتصاد 
الفلس���طيني، وحضره���ا ع���دد م���ن األكاديميي���ن واإلداريين من 
المهتمين بالش���أن االقتصادي، إضافة إلى مجموعة من طلبة كلية 

العلوم اإلدارية واالقتصادية في فرع رام الله والبيرة.

تقرير: هجوم استيطاني جديد وغير مسبوق في القدس
رام الل���ه - "األي���ام": قال المكتب الوطن���ي للدفاع عن 
األرض ومقاومة االستيطان، التابع لمنظمة التحرير، في 
تقريره األس���بوعي، أمس: إن حكوم���ة االحتالل تمارس 
االحتي���ال واالبتزاز بكل الوس���ائل المتاحة، وال تتوقف 
آلتها اإلعالمية والدبلوماس���ية عن التصعيد في اللغة 
ضد المل���ف النووي اإليران���ي للتغطية عل���ى التواطؤ 

المكشوف بملف االستيطان في الضفة.
وأضاف التقرير: "هي لن تكون طرفًا في أي اتفاق نووي 
مع إيران، وس���وف تحتفظ بحقها ف���ي حرية التصرف 
والق���درة على التح���رك في أي موقف وف���ي أي ظروف 
سياسية، وفق ما جاء في كلمة نفتالي بينيت في المؤتمر 
األمني السياس���ي لمعهد السياس���ة واإلس���تراتيجية 
اإلس���رائيلي، ال���ذي نظم األس���بوع الماض���ي بجامعة 
رايشمان في هرتسيليا، وسوف تأخذ زمام المبادرة بهذا 
الشأن. وعلى الطرف اآلخر تؤكد إدارة الرئيس األميركي 

لنشاطات إس���رائيل االستيطانية  اللفظية  معارضتها 
في األراضي الفلس���طينية المحتل���ة، ولكنها ال تذهب 
أبعد من ذلك وال تفعل ش���يئًا لوقف هذه النش���اطات، 
وتكتفي بوعود الحكومة اإلس���رائيلية بأنها لن تصادق 
على مخطط التوّس���ع االس���تيطاني في "عطروت"، الذي 
صادق عليه قس���م التخطيط والبناء في بلدية القدس 
طرية التي 

ُ
ع في اللجنة الق

َ
دف

ُ
المحتلة، وأّن الخطة ل���ن ت

تسيطر عليها الحكومة".
وتاب���ع: تتواصل عمليات التجريف في المنطقة لتهيئة 
البنية التحتية للش���روع في التنفيذ في الوقت الذي تراه 
مناس���بًا، ويقع المخطط الجديد على أراض���ي بلدة قلنديا 
شمال القدس، وهو المطار الذي أقيم في العام 1920، خالل 
فترة االنتداب البريطاني على أرض مساحتها 650 دونمًا.

وأش���ار التقرير إل���ى أنه "على أس���اس ذلك تتواصل 
المشاريع االس���تيطانية في الضفة بتركيز على مدينة 

ومحافظة القدس؛ بهدف فص���ل القدس عن محيطها 
الفلس���طيني من جميع الجهات، وتغيير واقع المدينة 
المحتلة التاريخ���ي والقانوني والديموغرافي، وإخراجها 
من أّي مفاوضات مس���تقبلية كعاصمة لدولة فلسطين، 
ومنع أّي إمكانية للتفكير ببقاء المطار الدولي الذي كان 

معروفًا بمطار القدس".
وذكر أن حكومة االحتالل "أعط����ت موافقتها المبدئية 
على مخطط لبناء حي اس����تيطاني يض����م آالف الوحدات 
االستيطانية الجديدة على أراضي مطار قلنديا )المهجور( 
شمال القدس، ويش����مل المخطط بناء نحو 11 ألف وحدة 
اس����تيطانية، وفن����ادق ومرافق وحدائق عام����ة، ومناطق 
صناعي����ة تقام على 1,243 دونمًا ش����مال القدس، إضافة 
إل����ى مرافق تجارية وس����ياحية أخرى، ومن ش����أن تنفيذ 
هذا المخطط االس����تيطاني، وهو األكبر منذ عقود، فصل 
القدس الشرقية بالكامل عن الشمال وعن مدينة رام الله. 

وصول حارس األراضي المقدسة 
لبيت لحم إيذانًا ببدء احتفاالت الميالد

بيت لحم – حسن عبد الجواد: استقبلت مدينة بيت 
لح���م، أمس، موكب ح���ارس األراضي المقدس���ة األب 
فرانشيس���كو باتون، قادمًا م���ن مدينة القدس؛ إيذانًا 
ببدء احتفاالت أعياد الميالد المجيد، وعيد القديس���ة 

كاترينا الرعوية، الذي يوافق اليوم.
وكان في اس���تقبال الموكب بس���احة المهد: وزيرة 
الس���ياحة واآلث���ار روال معايع���ة، ومحاف���ظ بيت لحم 
كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون س���لمان، 
ومدير ش���رطة محافظة بيت لحم العميد طارق الحاج، 
وقائ���د منطقة بي���ت لح���م العميد ركن ناض���ر عمر، 
ورؤس���اء الكنائس والكهنة والراهبات، ورؤساء وممثلو 
مؤسس���ات الرعية، وطلبة مدرس���َتي تراسنطا للبنين 

وللبنات، وحشد من المواطنين.
وبع���د مصافحت���ه توّج���ه األب باتون إلى كنيس���ة 
المهد، حيث اس���تقبله المطران فينذكتوس الوكيل 
البطريرك���ي للروم األرثوذكس في بيت لحم، ثم توجه 
إلى كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، واستقبله األب 
لوي���س أيندريكي رئيس دير الالتين واآلباء والكهنة، 
ثم أقام صالة شكر خاصة استعدادًا لالحتفال، اليوم، 
بعيد القديس���ة كاترينا البتول شفيعة رعية الالتين 
في بيت لحم، كما أعلن ع���ن بدء الزمن األربعيني زمن 
المج���يء، وأيضًا عن الب���دء باحتفاالت أعي���اد الميالد 

المجيد.
وكان الموكب انطلق، صب���اح أمس، من دير الالتين 
في الباب الجديد بالقدس، يرافقه نائبه األب دوبرمير 
جاس���تل، واألب أمج���د صبارة كاه���ن الرعية، ووجهاء 
الطائف���ة في القدس، وصواًل إلى دير مار إلياس، حيث 
استقبله رئيس بلدية بيت جاال نيقوال خميس، وكاهن 
الرعي���ة في بيت جاال األب يوحنا س���الم، ومؤسس���ات 

المدينة، ومستش���ار حراس���ة األراضي المقدسة األب 
إبراهيم فلتس مس���ؤول المراسم الدينية، إضافة إلى 

وجهاء من أبناء الطائفة.
بعدها وصل الموكب إل���ى دوار العمل الكاثوليكي، 
واس���تقبله كاهن الرعية األب رامي عساكرية، ونائب 
رئيس البلدية حنا حنانيا، ورؤساء وممثلو المؤسسات، 
والمحتفلون، ثم ترّجل من مركبته وس���ار عبر ش���ارع 
رأس إفطي���س والنجمة، تتقدمه مجموعات كش���افة 
السالزيان، ومرشدات مار يوسف وتراسنطا بيت لحم، 

وصواًل إلى ساحة المهد.
وقال���ت معايعة: إن االس���تعدادات تجري على قدم 
وس���اق لالحتفاالت، وإن الوزارة عملت كثيرًا من خالل 
برامج ومش���اريع إلعادة السياحة إلى مدينة بيت لحم، 

وهناك أفواج من الحجاج وصلت إلى المدينة.
من جهته، قال حميد: "بيت لحم تتسلح اليوم باألمل، 
وهذا ظاه���ر من خ���الل الحضور الممي���ز للمحتفلين 
وأهال���ي المدين���ة والمحافظ���ة"، داعي���ًا الجميع إلى 
المس���اهمة بإنجاح كل مظاهر الفرح والبهجة بأعياد 

الميالد.
بدوره، قال باتون: "أنا اليوم سعيد جدًا بتواجدي في 
مدينة مهد المسيح وباستقبال األهالي والمحتفلين، 
وه���ذا داللة على األج���واء الحقيقية للف���رح والبهجة 

بأعياد الميالد المجيد".
أما مستشار حارس األراضي المقدسة األب إبراهيم 
فلت���س، فقال: احتفاالت أعي���اد الميالد المجيد تعود 
هذا الع���ام بصورته���ا البهي���ة، بع���د أن غّيبها وباء 
"كورونا" الع���ام الماضي، والجميع مدعو ألن يش���ارك 
في االحتفاالت للتأكيد على أن مهد المس���يح شامخة 

وتتحدى الصعاب".

الخليل: افتتاح معرض فلسطين للصناعات اإلنشائية
الخليل - وف���ا: افتتح وزي���ر الحكم المحلي 
مج���دي الصالح، أم���س، معرض فلس���طين 
للصناع���ات اإلنش���ائية 2021، بتنظي���م من 
نقابة المهندسين - مركز القدس، و"هيبرون 
إكس���بو"، وذلك في ضاحية الرام���ة بمدينة 

الخليل.
وقال الصال���ح: إن التنظيم للمعرض الثالث 
وأجنحت���ه المتعددة، وال���ذي يحتوي آخر ما 
توصل���ت إليه صناع���ات التعمير واإلنش���اء 
والبناء، يش���كل عن���وان ه���ذه المرحلة التي 
أعلنت عنها الحكوم���ة، وهي مرحلة التعافي 

االقتصادي بعد جائحة "كورونا".
وبّي���ن أن قطاع البن���اء واإلنش���اء من أكثر 
القطاع���ات تض���ررًا، وأن هذا القط���اع رافعة 
االقتص���اد في فلس���طين ويس���تحوذ على 
النس���بة األكبر من الناتج القومي المحلي، لما 
له من قدرة على التشغيل واستقطاب األيدي 
العاملة وتحريك باقي القطاعات والصناعات 

المرتبطة به.
وتح���دث ع���ن التحديات التي ق���د تعرقل 
خطط الحكومة والقط���اع الخاص لدفع قطاع 
البناء والتعمير إلى األمام، وهي: ارتفاع أسعار 
الش���حن، وتكلفة االس���تيراد، وارتفاع أسعار 
الم���واد الخ���ام عالميًا، كالحديد واإلس���منت، 
والمشتقات النفطية، ما يؤثر على المطورين 

العقاريين، وبالتالي على التكلفة اإلجمالية.
وأضاف الصالح: هذه التحديات تعتبر أيضًا 
فرصة للمنت���ج المحلي، وال���ذي يمكنه اآلن 
المنافس���ة في األسعار مع السلع المستوردة، 
ولع���ل الصناع���ات اإلنش���ائية الت���ي نعول 
عليه���ا في التطوي���ر واإلنتاج لمس���تلزمات 
قطاع البناء والتعمير، لالس���تفادة من المواد 

الخام المحلي���ة، والخبرة البش���رية، والكوادر 
الهندسية والمهنية المتميزة.

ودعا رجال األعمال والصناعيين إلى التركيز 
على اإلنتاج المحلي، واالس���تفادة من الكوادر 
الهندس���ية والمهنية، والمدربة والرائدة في 
التكنولوجيا من أجل تطوير الصناعة الخاصة 

بقطاع البناء واإلنشاء.
المهندس���ين،  نقيب  أك���دت  من جهتها، 
نادي���ة حب���ش، أن ه���ذا الحدث ين���درج في 
توجه���ات النقابة نحو التنمية المس���تدامة، 
ودعم االقتصاد الوطني وتش���جيع الشركات 
للمنتجات  والمس���توردة  المنتج���ة  الوطنية 

واألنظمة المرتبطة بعالم اإلنشاءات.
وقال���ت: وجودنا عل���ى أرض الخليل صاحبة 
البصم���ة الكبرى في االقتص���اد الوطني، هو 
في غاية األهمية في إطار تواصل النقابة مع 

منتسبيها في كافة المحافظات.
بدوره���ا، قالت عض���و اللجن���ة التحضيرية 
للمعرض آالء زلوم: إن المعرض يستمر ثالثة 
أي���ام، وهو الثال���ث من نوعه، ويقام س���نويًا 
في الخلي���ل، ويهدف إلى تعزي���ز التواصل 
بين الس���وق المحلي والمهندس���ين، وعرض 
التقني���ات الجدي���دة حس���ب المواصف���ات 
العالمية، وتس���ويق منتجات هذه الشركات، 

وتعريف المواطن العادي بهذه اإلنشاءات.
وذكرت أنه "يش���ارك في المعرض أكثر من 
65 شركة إنشائية، والمؤسسات ذات العالقة، 
بحضور العديد من مهندس���ي فلسطين من 
كافة المحافظات ومهندسين من فلسطينيي 
الداخل، لالطالع على الش���ركات المش���اركة، 
إضافة إلى جولة في البلدة القديمة ومتحف 

الخليل، والحرم اإلبراهيمي".

نشر الكشف النهائي للقوائم 
والمرشحين وبدء الدعاية االنتخابية

رام الل���ه - "األيام": نش���رت 
لجن���ة االنتخاب���ات المركزية، 
النهائ���ي  الكش���ف  أم���س، 
القوائم والمرشحين  بأس���ماء 
للمرحلة األولى من االنتخابات 
المحلية 2021، وذلك بالتزامن 
مع مرحل���ة الدعاية االنتخابية 
التي تستمر حتى التاسع من 

كانون األول المقبل.
وقالت اللجنة، في بيان لها: 
إن���ه وفقًا للكش���ف النهائي 
للقوائم والمرشحين، سيجري 
 ،2021/12/11 ي���وم  االقت���راع 
في 154 هيئة محلية، ترش���ح 
في كل منه���ا أكثر من قائمة 
انتخابية واحدة، مش���يرة إلى 
أن عدد القوائم المرشحة في 
جميع هذه الهيئات بلغ 573 
قائم���ة، تضم 4,480 مرش���حًا 
على  يتنافس���ون  ومرش���حة 

1,514 مقعدًا.
أن 162 هيئة محلية  وبينت 
ترش���حت فيها قائمة واحدة 
فوزها  ع���ن  وس���ُيعلن  فقط، 
مقاع���د  بجمي���ع  بالتزكي���ة 
المجلس يوم إع���الن النتائج، 

مؤك���دة أن عدد المرش���حين 
فيها بلغ 1,498، يمثلون عدد 

المقاعد في هيئاتهم.
وأش���ارت إل���ى أن 60 هيئة 
فيه���ا  تج���ري  ل���ن  محلي���ة 
انتخابات بهذه المرحلة بسبب 
عدم ترش���ح قوائ���م مكتملة 
فيها )10 هيئات فيها قوائم 
إلى  غي���ر مكتمل���ة، إضاف���ة 
50 هيئ���ة لم تترش���ح بها أي 
بش���أن  القرار  ويرجع  قائمة(، 
وضع مجالس ه���ذه الهيئات 

إلى مجلس الوزراء.
من  يتض���ح  أن���ه  وأك���دت 
اإلن���اث  ع���دد  أن  الكش���ف 
المرشحات في جميع القوائم 
المقبول���ة وص���ل إل���ى 1551 
مرش���حة بنس���بة 25.9% من 
إجمالي عدد المرشحين البالغ 
قوائم  ث���الث  وتوجد   ،5,978

تترأسها مرشحة أنثى.
وانطلق���ت، أم���س، مرحل���ة 
وفق���ًا  االنتخابي���ة  الدعاي���ة 
للج���دول الزمن���ي القانون���ي 
وتس���تمر  مس���بقًا،  المعل���ن 
للقوائ���م  ويح���ق  يوم���ًا،   13
اإلعالن  خاللها  والمرش���حين 
ع���ن برامجه���م االنتخابي���ة، 
ودع���وة الناخبي���ن للتصويت 
وأحكام  لضواب���ط  وفقًا  لهم، 

القانون.
وذكرت اللجنة أنها ستنشر 

البرام���ج االنتخابي���ة للقوائم 
موقعها  المرش���حة من خالل 
اإللكتروني؛ الطالع المواطنين 
عليها، الفتة إلى أنها أشرفت 
عل���ى اإلع���داد وتتاب���ع ب���ث 
الدعاي���ة االنتخابية المجانية 
المرشحة في وسائل  للقوائم 
اإلعالم الرس���مية، كما حددها 

القانون.
وأوضحت أنه���ا بدأت حملة 
الخاصة  والتثقيف  التوعوية 
االنتخابية،  الدعاي���ة  بمرحلة 
وتهدف إلى إطالع المواطنين 
على ضوابط وأحكام ممارس���ة 
الت���ي  االنتخابي���ة  الدعاي���ة 
ودعوتهم  القان���ون،  وضعها 
عل���ى  بالرقاب���ة  للمش���اركة 
الت���زام القوائم والمرش���حين 
بها، مبينة أن الحملة تش���مل 
ف���ي  عم���ل  وورش  لق���اءات 
الهيئات المحلية المش���مولة 
بالمرحل���ة األولى والنش���ر من 
خالل مختلف وس���ائل اإلعالم 
ومنصات التواصل االجتماعي.

ودع���ت المواطني���ن لإلبالغ 
عن أّي خروق لضوابط الدعاية 
م���ن خ���الل تقديم ش���كوى 
بجميع  اللجن���ة  مكات���ب  في 
وكذلك  الضف���ة،  محافظ���ات 
اإلبالغ عن تعرض أي قائمة أو 
مرشح للمنع من ممارسة حقه 

بالدعاية االنتخابية.

جانب من االحتفال بوصول موكب حارس األراضي المقدسة إلى بيت لحم.


