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إعالن طرح عطاء للمرة الثالثة 
تنفيذ اعمال تأهيل مباني مدارس التربية في القدس– المرحلة الثامنة 

7-TA-M-QS-2019 :رقم العطاء
تعلن مؤسسة التعاون عن طرح عطاء تأهيل مباني مدارس التربية )سالمه عامة( 
ضم���ن المرحلة الثامنة وبتمويل من المص���رف العربي للتنمية االقتصادية في 
أفريقيا وبإدارة البنك االسالمي للتنمية، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء 

مراعاة الشروط التالية :

المؤهلون لالشتراك في العطاء: يحق للمعنيين من المقاولين المصنفين  1-
) أبني���ة ( الدرج���ات أولى، ثانية، ثالث���ة، لدى لجن���ة التصنيف الوطنية 

االشتراك في هذا العطاء.
الحصول على وثائق العطاء : يمكن للراغبين باالش���تراك في هذا العطاء  2-

مراجعة مقر مؤسس���ة التعاون الكائن في المصيون، ش���ارع كندا، مقابل 
فن���دق ميلينيوم-رام الله ابتداء من يوم االثني���ن  الموافق 2021/11/29 

ولغاية يوم األربعاء الموافق 2021/12/1   
ثمن نسخة العطاء: )100 دوالر( أمريكي رسوم غير مستردة. 3-
زيارة الموقع: س���ينظم اجتماع تمهي���دي للمقاولين وذلك يوم الخميس  4-

الموافق 12/2 /2021  الس���اعة 11:00 ظهرا في مقر المؤسس���ة الكائن 
في المصي���ون - مقابل فندق ميلينيوم، يعتبر االجتماع ملزمة للمقاولين 

المشاركين بالعطاء وسيتم استبعاد المقاول الغير مشارك باالجتماع
اس���تالم االستفس���ارات: خطيًا من المقاولين إلى مؤسسة التعاون حتى  5-

يوم االحد المواف���ق 2021/12/5  وذلك على الفاكس رقم 02-2975984، 
هاتف رقم  02-2415130.

كفالة دخول العطاء: قيمتها )11,500 دوالر ) احدى عشر الف وخمسمائة  6-
دوالر امريكي وتكون على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق سارية 
المفعول لم���دة )120( يوما من تاريخ اإلقفال باس���م مؤسس���ة التعاون 

وصادرة عن مؤسسه ماليه تعمل في األراضي الفلسطينية.
تس���ليم العروض: يتم تسليم العروض في مقر مؤسسة التعاون – قسم  7-

العط���اءات في ظرف مغلق ومخت���وم ومكتوب عليه اس���م العطاء مرفقا 
بكفالة دخول العطاء في موع���د أقصاه يوم االحد الموافق  2021/12/12 

في تمام الساعة الثانية عشرة .
شروط عامة:  8-

أجور اإلعالن والنشر على من يرسو علية العطاء.. 1
المؤسسة غير ملتزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.. 2
سوف يتم استبعاد أي عرض ال يفي بالشروط.. 3
الدفع بموجب فواتير ضريبية صفرية.. 4

نص كلمة الرئيس لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
معالي السيد أنطونيو غوتيريس، األمين العام لألمم المتحدة،

 معالي الس���يد عبد الله ش���هيد، رئيس الجمعي���ة العامة لألمم 
المتحدة،  

سعادة السفير خوان رامون ديال فوينتي، رئيس مجلس األمن،
 س���عادة الس���يد ش���يخ نيانج، رئيس اللجنة المعنية بممارسة 

الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

أود في البداية، باسمي وباسم الش���عب الفلسطيني، أن أتوجه 
بالش���كر واالمتنان ل���كل من يؤم���ن بعدالة قضيتن���ا التاريخية 
ومركزيتها حول العالم، ولكل الش���عوب التي عبرت عن تضامنها 
مع الش���عب الفلسطيني وأيدت نضاله الش���رعي، وشهدت على 
عزيمته وصموده ف���ي األرض الفلس���طينية المحتلة وفي القلب 
منه���ا القدس، كما ش���هد العالم نض���ال ش���عبنا ومعاناته في 

مخيمات اللجوء في الوطن والشتات.
كم���ا نعرب أيضًا عن جزيل ش���كرنا للدول الت���ي أكدت، بأغلبية 
ساحقة، على دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، 
وعلى التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية. إن صمود شعبنا 
الفلس���طيني على أرضه وفي كل مكان ف���ي العالم، ووقوفكم إلى 
جانبه وتضامنكم المستمر معه هو ما ُيبقي قضية فلسطين حية 

وحاضرة رغم مرور السنين وتتابع األجيال.
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

لق���د حدد المجتمع الدولي رؤيته للس���الم قب���ل عقود من الزمن 
وه���ي حل الدولتين على حدود 1967، وتجس���دت هذه الرؤية في 
قرارات هذه المنظمة، حيث اش���تملت قرارات األمم المتحدة على 
مرجعيات وأس���س الحل وعل���ى آليات تنفيذه ضم���ن إطار زمني 
مح���دد، بما في ذل���ك من خالل ق���رار مجلس األم���ن 2334 الذي 
يهدف بش���كل رئيس إلى إنقاذ ح���ل الدولتين على حدود 1967، 
وحددت واجبات األطراف وواجبات الدول بعدم االعتراف باألعمال 
أحادية الجانب غير الش���رعية، وعدم منحها أي ش���كل من أشكال 
الدع���م، وضرورة التميي���ز عند التعامل مع إس���رائيل، بين األرض 
الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، 
ودولة االحتالل اإلسرائيلي، وضمان احترام القانون الدولي وتوفير 

الحماية الدولية لش���عبنا األعزل. وهنا نحذر الدول التي تنش���ئ 
مكات���ب تجارية أو دبلوماس���ية في القدس وم���ن عقد اتفاقيات 
مع المؤسس���ات التعليمية أو الشركات في المستوطنات أو شراء 
بضائع منها، ألن جميع هذه األفع���ال مخالفة للقانون الدولي من 
ناحية، وتش���جع س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي الرتكاب المزيد 
من الجرائم بحق الشعب الفلس���طيني. ونقول لهذه الدول، أنتم 
بذلك تزيدون من معاناة ش���عبنا ألنك���م تعمقون وجود االحتالل 
على أرضنا، وال تس���اهمون في صنع السالم واألمن واالستقرار في 

المنطقة.
لطالما رفض المجتمع الدولي ما تقوم به إس���رائيل من سياسات 
الضم االس���تعماري والتوسع االس���تيطاني على أرضنا وانتهاك 
حقوق شعبنا واس���تباحة مقدساتنا المسيحية واإلسالمية. ولكن 
ه���ذا الموقف الدولي الداعم ال بد أن ترافقه تدابير عملية لترجمة 
اإلجماع الدولي إلى أرض الواقع، وتمكين ش���عبنا من ممارسة حقه 
ف���ي تقرير مصيره، ونيل حريته واس���تقالله عل���ى أرضه، وإنجاز 
الس���الم العادل والش���امل في المنطقة. ونحث ف���ي هذا الصدد 
الدول التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بإسرائيل أن تقوم أيضًا 

باالعتراف بدولة فلسطين.
ولكن رفض إسرائيل لحل الدولتين بشكل صارخ، وإصرارها على 
تعميق احتاللها بداًل من إنهائه وانتظار جاهزية األطراف للحوار 
وتحقيق الس���الم يعني عمليًا ترك إس���رائيل، الس���لطة القائمة 
باالحتالل، تس���تكمل الضم من خالل فرض الوقائع غير القانونية 
وتغيي���ر الحقائق على األرض، ما يزيد م���ن تعقيد الوضع القائم، 
ويجع���ل حل الدولتي���ن أكثر صعوبة وربما مس���تحياًل. لهذا فقد 
قدمن���ا بدائل واقتراحات في كلمتنا أم���ام الجمعية العامة لألمم 
المتح���دة، بأن س���لطات االحتالل تقوض ح���ل الدولتين وتعمق 
واقع التمييز العنصري، وتس���يطر قواتها العسكرية على شعبنا 
الفلس���طيني، وهذا ما ال نقبله، لذل���ك عليهم أن يختاروا بين حل 
الدولتين وفق الشرعية الدولية أو حل الدولة الواحدة للجميع، ألننا 

لن نقبل ببقاء االحتالل إلى األبد.
ه���ذه لحظة فارقة، إم���ا أن تنتصر فيه���ا اإلرادة الدولية ومعها 
ح���ل الدولتين، أو يت���رك حل الدولتي���ن رهين���ة إلرادة المحتل، 

وه���ذا يعتبر تخليًا عن هذا الح���ل. ال يعقل أن ننتظر من المحتل 
اإلسرائيلي الذي يدعم االس���تيطان وعنف المستوطنين، ويصر 
على العدوان ضد ش���عبنا في القدس، في البلدة القديمة والشيخ 
جراح وسلوان، ومن ينتهك المقدسات، ويحاصر شعبنا في قطاع 
غزة ويقتل وينكل بأس���رانا ويحتجز جثامين أبنائنا ويدمر بيوتنا 
ويهجر أطفالنا، أن يستيقظ يومًا ما ويختار السالم في غياب جهد 
دولي مكثف وجدي يش���تمل على خطوات رادعة تضع حدًا لهذه 

السياسات والجرائم.
أصحاب المعالي والسعادة، واألصدقاء األعزاء،

بعد م���رور 30 عامًا على مؤتمر مدريد للس���الم، نحن على قناعة 
أكثر من أي وقت َمضى، أن الرعاية الدولية ضرورة لتحقيق السالم. 
هناك من يعتقد بأن الوقت لم يحن إلطالق مبادرات س���الم دولية 
طموحة أو إلحياء عملية الس���الم بس���بب رفض أح���د األطراف، ما 
يغيب أفق التوصل إلى الحل. وس���ؤالي هن���ا، أين كان أفق الحل 
والس���الم قبل مؤتمر مدريد؟ وما كان مدى ُبعد واختالف األطراف 
آنذاك؟ وكم من الوق���ت كانت اإلرادة الدولية لتنتظر حتى يجهز 
األط���راف للحوار؟ نحن جاهزون للعمل مع المجتمع الدولي، بما في 
ذلك مع الرباعي���ة الدولية ومجلس األمن إلنقاذ حل الدولتين على 
حدود 1967 قبل فوات األوان. وهنا نجدد التذكير بأننا نمد أيدينا 

إلى السالم العادل والشامل.
ونعيد التأكيد على أهمية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الرباعية 
الدولية، كآلية اس���تحدثها مجلس األمن لهذه الغاية، وبمشاركة 
األطراف المعنية كافة بهدف االنخراط في عملية سلمية حقيقية 
تحتكم للشرعية الدولية، وتهدف إلى إنهاء االحتالل وحل قضايا 
الحل النهائي كافة، وتحديد رزمة من الضمانات لتنفيذ ما يتفق 
عليه ضمن فترة زمنية محددة، لتحقيق سالم عادل وشامل، يؤدي 
إلى إنهاء االحتالل ونيل الش���عب الفلسطيني حريته واستقالله 
في دولته على ح���دود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية.
من جانبنا نحن لن ندخر جهدًا بالوفاء بالتزاماتنا بموجب القانون 
الدولي، وس���نواصل العمل على توحيد أرضنا وش���عبنا والذهاب 
لالنتخابات الرئاس���ية والتش���ريعية عند تمكنن���ا من عقدها في 

الق���دس، وكذلك تش���كيل حكومة وح���دة وطني���ة، يؤمن جميع 
أطرافها بالش���رعية الدولية، وبذل المزيد من الجهود على ترتيب 
بيتنا الفلس���طيني، وتحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام، وترسيخ 
س���يادة القانون وحقوق اإلنس���ان والقي���م الديمقراطية وحرية 
التعبير وتمكين المرأة والش���باب، والنهوض باالقتصاد الوطني، 
وكل ذل���ك بالش���راكة مع مؤسس���ات المجتمع المدن���ي والقطاع 
الخاص، كما سنس���تمر في الوفاء ف���ي التزاماتنا بموجب القانون 

الدولي.
أصحاب المعالي والسعادة، األصدقاء األعزاء،

إن م���ا تريده إس���رائيل هو ابت���الع أقصى قدر م���ن الجغرافيا 
الفلس���طينية مع الحد األدنى من الديموغرافيا الفلسطينية، في 
الوق���ت الذي يعيش على أرض فلس���طين التاريخي���ة بين البحر 
األبيض المتوس���ط ونه���ر األردن حوالي 13,5 ملي���ون نصفهم 
تقريبا أو يزيد من الفلسطينيين والنصف اآلخر من اإلسرائيليين 

اليهود.
اليوم أكثر من أي وقت س���بق، الخيار واضح وغير قابل للتأويل، 
كما عب���ر عنه الرئيس جيمي كارتر، إما الس���لم أو االبرتهايد. فلن 

يقبل العالم ابرتهايد جديدًا.
إن الش���عب الفلس���طيني لن يقبل بالقهر والظلم، وس���يواصل 
كفاحه المش���روع ضد االحتالل االس���تعماري ألرضنا وشعبنا. إننا 
لن نتخلى عن ثقافة الس���الم الراسخة فينا وسنواصل نهجنا في 
المقاومة الش���عبية الس���لمية ولن نقبل بمس���تقبل من الجدران 
والحص���ار والتمييز العنص���ري والقهر والكراهية واالس���تعمار. 
وس���تبقى قضية فلس���طين الش���اهد على م���دى مصداقية هذا 
المجتم���ع الدولي وفعالية نظامه الذي أرس���اه الحت���رام القانون 
الدولي، ولحفظ السلم واألمن الدوليين، ولمنع االستيالء على أرض 
الغير بالقوة ولدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفقًا للوعود 
والعهود التي صكها في قراراته ومعاهداته الدولية. وش���عبنا ال 
يطالب بأكثر مما تكفله الش���رعية الدولية لباقي ش���عوب األرض 
ولكن���ه أيضًا لن يقبل بأقل، ومصير ش���عبنا وقدره أن يعيش حرًا 
كريمًا في أرضه فلس���طين ولن تثنيه قوة على األرض من تحقيق 

هذا الهدف.

نظمته »القدس المفتوحة« و«الحملة األكاديمية الدولية« 

مـؤتمـر »التحـرر الـذاتي« يـدعـو المجـتـمع
 الدولي لتحمل مسؤولياته بإنهاء االحتالل

رام الله - "األيام": دعا المش���اركون في المؤتمر الدولي العلمي المحكم 
الموس���وم ب�� "التحرر الذاتي للفلس���طينيين... إنتاج المعرفة المقاومة"، 
الذي عقدت���ه جامعة القدس المفتوح���ة والحمل���ة األكاديمية الدولية 
المناهضة لالحتالل اإلسرائيلي واألبارتهايد، بالتعاون مع هيئة مقاومة 
الج���دار واالس���تيطان، تحت رعاي���ة الرئيس محمود عب���اس، أمس، في 
الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن، المجتمع الدولي لتحمل مس���ؤولياته 
القانوني���ة واألخالقية المتعلق���ة بإنهاء االحتالل اإلس���رائيلي لألراضي 
الفلسطينية، ووقف األبارتهايد وعمليات الضم، وتوفير الحماية الدولية 

للمدنيين الفلسطينيين والمؤسسات األكاديمية.   
ودعوا الش���عب الفلس���طيني في أماك���ن وجوده للوق���وف إلى جانب 
المقدس���يين في القدس المحتلة ومس���اندتهم ف���ي مواجهة تهويد 
المدينة وتدنيس المقدس���ات اإلسالمية والمسيحية، وذلك بشد الرحال 
إليها، كما دعوا إلى تعزيز التعاون والتواصل مع المقاومة الشعبية ولجان 

التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني. 
وطالب المؤتم���رون المجتمع الدولي والش���ركات والجامعات ومختلف 
قطاع���ات المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دول���ة االحتالل؛ إلجبارها 

على إنهاء االحتالل الذي يعرض األمن والسلم الدوليين للخطر. 
وأكدت التوصيات على حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، 
وأهمي���ة وقف عملي���ات التطبيع مع دولة االحتالل اإلس���رائيلي؛ لما في 
ذلك من تأثير فاعل في إجبار إس���رائيل على المثول واالنصياع لقرارات 

الشرعية الدولية. 
ودعا المش���اركون المؤسسات الشعبية والرس���مية إلى المشاركة في 
المقاومة الش���عبية في أماكن وجودها ليصبح واقعًا ونهجًا عامًا للشعب 

الفلسطيني، ما يسهم في صموده ليصبح واقعًا على األرض. 
كما دعا المشاركون المؤسس���ات الجامعية إلى دراسة نماذج المقاومة 
الشعبية اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا، وإبراز نقاط القوة والضعف فيها. 
وق���ال الرئيس في كلمة متلفزة في المؤتمر بثها تلفزيون فلس���طين، 
إن "شعبنا الفلس���طيني يمتلك من اإلمكانات والمعرفة والعلم والثقافة 

والحضارة ما مكنه من االنتشار والنجاح في كل العالم". 
وشدد الرئيس على دعم جميع مبادرات المقاومة الشعبية السلمية في 
القرى والمدن والمخيمات الفلس���طينية، التي تحقق نجاحات متواصلة 

على طريق التصدي لمشاريع االستيطان والتهجير. 
وأك���د عضو اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير د. عل���ي أبو زهري، أن 
"إنتاج المعرفة المقاومة هي أبرز المعارك التي تخاض مع االحتالل لصد 

روايته المبنية على أساطير ومزاعم متناقضة وباطلة". 
ولف���ت رئيس هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان وليد عس���اف إلى أن 
"نماذج المقاومة الشعبية أثبتت جدواها مرات عدة في التصدي لسياسة 

التهويد االحتاللية".
م���ن جانبه، قال رئيس الجامع���ة د. يونس عم���رو إن "المؤتمر يهدف 

بأوراقه العلمية المحكمة إلى وضع اليد على المشاكل التي تواجه مواقف 
التحرر الذاتي وتفسيرها، ومقاربة فهمها ووضع الحلول لها". 

من جانبه، ق���ال األمين الع���ام للحملة األكاديمي���ة الدولية لمناهضة 
االحتالل اإلس���رائيلي واألبارتهايد د. رمزي عودة "في هذا اليوم، يسهم 
أكاديميو العال���م ومفكروه في تنظيم هذا المؤتم���ر وإبراز دور المعرفة 
المقاومة، بالتركيز على تجارب المقاومة الش���عبية في فلسطين والعالم 

أجمع من أجل دحر المشروع االستيطاني الصهيوني". 
من جانبه، قال س���فير دولة الصين لدى فلس���طين قوه وي: "يسعدني 
أن أش���ارك في فعاليات المؤتمر بمناس���بة الي���وم العالمي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني، إلبراز أن القضية الفلسطينية هي لب قضايا الشرق 

األوسط". 
م���ن جانبه، ق���ال القائم بأعمال الس���فير لممثلية جن���وب إفريقيا في 
فلسطين ليس���يبا ماتشابا "نحن س���عيدون بالمش���اركة بهذا المؤتمر، 
وندعم المقاومة الشعبية في فلسطين، ونرفض نظام الفصل العنصري 
الذي يمارسه االحتالل اإلسرائيلي، وسيسقط كما سقط في بلدنا جنوب 

إفريقيا". 
من جانبه، قال السفير روبرتو موراليس، سفير جمهورية نيكاراغوا لدى 
دولة فلس���طين "نؤيد حقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة الشعبية 

السلمية للوصول إلى الحرية واالستقالل".
وفي خت���ام المؤتمر، ت���م تكري���م األكاديميين المناصري���ن للقضية 
الفلس���طينية بمنحهم جائزة الرئيس محمود عباس لدعم الدبلوماسية 
األكاديمي���ة المناصرة للحقوق الفلس���طينية ل���� )33( أكاديميًا مناصرًا 

فلسطينيًا وعربيًا وأجنبيًا.  

»ثقافة طوباس« تختتم دورة 
نسوية حول فن الفسيفساء

طوباس - "األي���ام": اختتمت مديرية الثقافة في محافظة طوباس 
واألغوار الشمالية، أمس، دورة تدريبية في فن الفسيفساء استفادت 

منها مجموعة من النساء في واد الفارعة.
وتولت مهمة التدريب في الدورة باس���مة أبو جمعة الناش���طة في 
مجال الصناعات والحرف اليدوية التراثية، واس���تخدمت المتدربات 

الخامات البيئية المتوفرة، وتدربن على صنع قطع فسيفسائية.
كم���ا اختتمت مديري���ة الثقافة، دورة تدريبية ف���ي الخط العربي 
اس���تهدفت معلمات مدرس���ة بنات طمون الثانوية، وقام بالتدريب 

فيها األستاذ عبد العزيز بشارات.
وأش���ار مدير الثقافة عبد السالم عابد، إلى أن هذه األنشطة التدريبية 
تأتي في سياق خطة الثقافة بهدف تحسين الخطوط، وتدريب النساء 
وتطوير مهاراتهن، وتمكينهن من القيام بمشاريع تعود بالنفع عليهن 

وعلى أسرهن، والحفاظ على الموروث التراثي الفلسطيني.

لقاء يبحث تطوير وحدة التفتيش القضائي
رام الل���ه - "األيام": بح���ث النائب العام أك���رم الخطيب، أمس، مع 
المفتش القضائي األول في المملكة األردنية الهاش���مية القاضي 
ناج���ي الزعبي، والخبير الفرنس���ي الدولي ف���ي التفتيش القضائي 
القاضي الس���ابق فينسيت ديلبو، تطوير وحدة التفتيش القضائي 

في مكتب النائب العام بالتعاون مع برنامج "سواسية 2".
وأشار الخطيب إلى العالقة الوطيدة مع المملكة األردنية الهاشمية على مدار 
السنوات السابقة في مجال التدريب ونقل الخبرات ورفع كفاءة أعضاء النيابة 
العامة، وخاصة الفترة األخيرة من تدريب أعضاء النيابة العامة حول التفتيش 

القضائي بالتعاون مع برنامج سواسية والمعهد القضائي الفلسطيني.
وق���دم القاضي الزغب���ي لمحة عن دائرة التفتي���ش القضائي في 
المملكة األردنية الهاشمية ودورها في تقييم أعمال السادة القضاة 
وأعض���اء النيابة العامة، وآليات تطوي���ر كفاءتهم الفنية والمهنية 

لتكون أساسًا للتطور نحو األداء األفضل.

معرض للقطع النقدية األثرية في »النجاح«
نابلس - وف���ا: نظمت كلية العلوم االنس���انية، وقس���م اآلثار في 
جامع���ة النجاح الوطنية، امس، المعرض الفلس���طيني األول للقطع 

النقدية القديمة، عرضت فيه 44 قطعة نقدية قديمة.
وضم المع���رض زوايا أخرى من بينها ع���رض فيديوهات تتناول 
التط���ور التاريخي لصناعة النقود القديمة منذ النش���أة حتى بداية 
الق���رن الماض���ي إضافة إلى قص���ص عن قطع نقدية م���زورة حاول 

االحتالل بثها ألهداف سياسية، لتأكيد وجوده.
وعرض���ت القطع، وه���ي من عص���ور مختلفة يوناني���ة، ورومانية، 
وبيزنطي���ة، وأموية، ومملوكي���ة، وعثماني���ة، وانجليزية، في ثماني 

خزائن عرض.
وقال مشرف المعرض لؤي أبو السعود: إن كل قطعة نقدية حملت 
بطاقة هوية خاصة بها، ومعلومات تخصها، وتم الحصول عليها من 

وزارة السياحة واآلثار.


