
3أيــــــــــام فــلــســطــيــنــيــة االحد 2022/5/29

دولة فلسطين 

وزارة الحكم المحلي

بلدية بيرزيت 

إعداد مخطط هيكلي )عمراني( وتصوير جوي لبلدة بيرزيت - محافظة 
رام الله والبيرة – للمرة الثانية 

BM-2022 /1:رقم طلب التقدم بعروض
1 . تعل���ن بلدية بير زيت وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وبتمويل ذاتي، عن طرح 
عطاء إعداد مخطط هيكل���ي )عمراني( وتصوير جوي لبلدة بيرزيت في محافظة 
رام الله والبيرة للمرة الثانية، وذلك وفقًا للمواصفات والش���روط العامة والخاصة 
المرفقة في وثائق العطاء )رقم: BM-2022/1(، فعلى الراغبين في التقدم لهذا 

العطاء مراعاة الشروط التالية:
أ. على المكتب االستش���اري أن يكون مس���جال لدى نقابة المهندس���ين ولديه خبرة 

موثقة في المجال. 
ب. على المكتب إالستشاري أن يكون مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.

2 . يج���ب أن يرفق العط���اء بتأمين )كفالة المناقصة( بقيمة 4000 ش���يكل لصالح 
بلدي���ة بيرزيت كما ورد في وثائق العطاء، بحي���ث تكون صالحة لمدة 120 يوما 

من تاريخ فتح المظاريف.
3 . يجب أن تكون العروض المقدمة صالحة لمدة 90 يومًا من تاريخ فتح العطاء.

4 . أألسعار شاملة لجميع انواع الضرائب. 
5 . س���وف يتم اختيار المستشار بموجب أس���لوب الجودة والتكلفة )QCBS( وفقًا 

لقانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014  وتعديالته والئحته التنفيذية. 
6 . لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب. 

7 . يجب أن تكون األسعار بالشيكل. 
8 . يمكن الحصول على نس���خة من وثائق العطاء م���ن مقر بلدية بيرزيت - محافظة 
رام الله والبيرة خالل س���اعات الدوام الرس���مي ابتداء من يوم الس���بت الموافق: 

2022/5/28 مقابل رسم غير مسترد بقيمة 300 شيكل.
9 . آخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 12:00 صباحًا من ي���وم االثنين الموافق 
2022/6/27 في مقر بلدية بيرزيت علمًا بأنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد. 
10 . جميع االستش���اريين مدعوون للمش���اركة في االجتماع التمهيدي يوم السبت 

الموافق 2022/6/18 الساعة: 11:00 صباحًا في مقر بلدية بيرزيت.
11 . يك���ون فت���ح مظاري���ف العطاءآت في جلس���ة علني���ة يوم االثني���ن الموافق 

2022/6/27، الساعة 12:00 ظهرًا في مقر بلدية بيرزيت.
12 . رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

13 . لمزي���د من المعلومات يرجى مراجعة بلدية بيرزيت وذلك خالل س���اعات الدوام 
الرسمي. 

العنوان: بلدية بيرزيت
بير زيت – محافظة رام الله والبيرة 

لمزي���د من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية / وحدة العطاءات والمش���تريات 
وذلك خالل س���اعات الدوام الرس���مي، كما ويمكنكم التواصل عب���ر البريد االلكتروني: 

.may@bztmun.ps
رئيس بلدية بيرزيت 
ديانا صايج

 دولة فلسطين

وزارة االشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات المركزية

لصالح وزارة الصحة

MOH/MOF/2022/013-CTD : رقم المناقصة 
اسم المناقصة : تأهيل وترميم مرافق وزارة الصحة 

اعمال بناء وتشطيب جزء من طابق فوق مبنى وزارة الصحة / رام الله 
ترغ���ب دائ���رة العط���اءات المركزية  في ط���رح المناقصة بتمويل م���ن وزارة المالية 

والتخطيط حسب التفصيل التالي :
  المؤهلون لالش���تراك في المناقصة: يح���ق للمقاولين المصنفين لدى لجنة . 1

التصنيف الوطنية في مجال األبني���ة )ثانية او ثالثة فقط ( والمتجاوبين مع 
شروط العطاء المشاركة في هذا العطاء.

 يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من وحدة الهندس���ة واإلنش���اءات . 2
في وزارة الصحة / نابلس على تلفون 092381047. 

 الحص���ول على وثائ���ق المناقصة: يمك���ن للراغبين في المش���اركة في هذا . 3
المناقص���ة االط���الع و الحصول على وثائ���ق المناقصة من دائ���رة العطاءات 
المركزية في مبنى وزارة االش���غال العامة واالس���كان - بيتونيا – شارع البالوع 
) المعب���ر( . وذلك اعتبارا من األح���د الموافق 2022/05/29 خالل اوقات الدوام 
الرس���مي رس���م غير مسترد بقيمة 500 ش���يكل لكل مناقصة يودع في بنك 
فلس���طين المحدود لحس���اب ايرادات وزارة المالية – الصحة على حساب رقم 
) 219000/53(  ف���ي البنك ، علما ب���أن اخر يوم لبيع وثائق المناقصة هو يوم 

األحد الموافق 2022/06/12.
 زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االاثنين . 4

الموافق 2022/06/13، ويكون االلتقاء الساعة الحادية عشرة صباحا في مبنى 
وزراة الصحة رام الله ، وس���يتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات 
اإلستش���اريين في نفس المكان وذلك بعد انته���اء الزيارة الميدانية على ان 
يكون آخر موعد الستقبال االستفس���ارات يوم االحد الموافق 2022/06/19 ، 

واخر موعد للرد على االستفسارات هو يوم األحد 2022/06/26 .
 كفالة دخول المناقصة: يجب أن ترفق كل مناقصة بتأمين )كفالة المناقصة( . 5

بقيمة 60,000 ش���يكل  لصالح وزارة الصحة كما ورد في جدول بيانات العطاء 
. ويج���ب ان تكون العروض صالحة لم���دة 120 يوما من تاريخ فتح المظاريف 
والكف���االت صالحة لمدة 30 يوما بعد انتهاء صالحية العروض )150 يوما من 

تاريخ فتح المظاريف (
 تس���ليم وفتح الع���روض: يتم تس���ليم العروض في ظ���رف مغلق ومختوم . 6

ومكتوب عليه اس���م العطاء ورقمه في دائرة العطاءات المركزية  –بيتونيا – 
ش���ارع المعبر ، في موعد اقصاه الس���اعة الثانية عشرة ظهرا من يوم االثنين 
المواف���ق 2022/07/11 م ، وس���وف يتم فتح العروض في جلس���ة علنية في 

نفس الموعد والمكان.
 العن��وان: دائرة العطاءات المركزية - وزارة االشغال العامة واالسكان  )الطابق . 7

األول( -  بيتونيا – شارع البالوع )المعبر(
          جوال: 0592979098   ,,, فاكس: 0097022909092 

 مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.
 دائرة العطاءات المركزية

 دولة فلسطين

وزارة االشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات المركزية

لصالح وزارة الصحة

MOH/MOF/2022/014-CTD : رقم المناقصة 
اسم المناقصة : مشروع تشطيب وتجهيز طابق ثالث فوق مستشفى جنين الحكومي

ترغ���ب دائ���رة العط���اءات المركزية  في ط���رح المناقصة بتمويل م���ن وزارة المالية 
والتخطيط حسب التفصيل التالي :

  المؤهلون لالش���تراك في المناقصة: يح���ق للمقاولين المصنفين لدى لجنة . 1
التصنيف الوطنية في مجال األبنية )ثانية فاعلى ( والمتجاوبين مع ش���روط 

العطاء المشاركة في هذا العطاء.
 يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من وحدة الهندس���ة واإلنش���اءات . 2

في وزارة الصحة / نابلس على تلفون 092381047. 
 الحص���ول على وثائ���ق المناقصة: يمك���ن للراغبين في المش���اركة في هذا . 3

المناقص���ة االط���الع و الحصول على وثائ���ق المناقصة من دائ���رة العطاءات 
المركزية في مبنى وزارة االش���غال العامة واالس���كان - بيتونيا – شارع البالوع 
) المعب���ر( . وذلك اعتبارا من األح���د الموافق 2022/05/29 خالل اوقات الدوام 
الرس���مي رس���م غير مسترد بقيمة 500 ش���يكل لكل مناقصة يودع في بنك 
فلس���طين المحدود لحس���اب ايرادات وزارة المالية – الصحة على حساب رقم 
) 219000/53(  ف���ي البنك ، علما ب���أن اخر يوم لبيع وثائق المناقصة هو يوم 

ااالحد الموافق 2022/06/12.
 زي���ارة الموق���ع واالجتماع التمهيدي: س���تنظم زيارة ميداني���ة للموقع يوم . 4

االثنين الموافق 2022/06/13، ويكون االلتقاء الس���اعة الحادية عشرة صباحا 
في مستش���فى جنين الحكومي ، وس���يتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال 
استفس���ارات اإلستش���اريين في نفس الم���كان وذلك بعد انته���اء الزيارة 
الميدانية على ان يكون آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم االحد الموافق 
2022/06/19 ، واخر موعد للرد على االستفسارات هو يوم األحد26 /2022/06.

 كفالة دخول المناقصة: يجب أن ترفق كل مناقصة بتأمين )كفالة المناقصة( . 5
بقيمة 120,000 شيكل  لصالح وزارة الصحة كما ورد في جدول بيانات العطاء 
. ويج���ب ان تكون العروض صالحة لم���دة 120 يوما من تاريخ فتح المظاريف 
والكف���االت صالحة لمدة 30 يوما بعد انتهاء صالحية العروض )150 يوما من 

تاريخ فتح المظاريف (
 تس���ليم وفتح الع���روض: يتم تس���ليم العروض في ظ���رف مغلق ومختوم . 6

ومكتوب عليه اس���م العطاء ورقمه في دائ���رة العطاءات المركزية –بيتونيا – 
ش���ارع المعبر ، في موعد اقصاه الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا من يوم األحد 
المواف���ق 2022/07/03 م ، وس���وف يتم فتح العروض في جلس���ة علنية في 

نفس الموعد والمكان.
 العن��وان: دائرة العطاءات المركزية - وزارة االشغال العامة واالسكان  )الطابق . 7

األول( -  بيتونيا – شارع البالوع )المعبر(
          جوال: 0592979098   ,,, فاكس: 0097022909092 

  مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.
 دائرة العطاءات المركزية

دولة فلسطين 

وزارة الحكم المحلي 

مجلس قروي الجلمة

توظيف إعـالن 
يعلن مجلس قروي الجلمة عن رغبته بتعيين محاس���ب للمجلس وذلك حس���ب 

الشروط التالية :

 1. أن يكون المتقدم حاصل على شهادة بكالوريس بتخصص المحاسبة .

 2. أن يكون المتقدم للوظيفة فلسطيني الجنسية.

 3. أن يكون من قرية الجلمة وسكانها.

 4. أن يكون حاصل على خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال عمل المحاسبة .

 5. يفضل أن يكون لديه الخبرة في الكمبيوتر والبرامج المحاسبية .

 6. يفضل أن يتقن اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة . 

7. يك���ون التعيين لمدة ثالثة أش���هر تجريبية ثم االنتق���ال للعمل بعقد يتم 

تحدي���ده من قب���ل الهيئة المحلي���ة وبعدها يتم التثبيت حس���ب النجاح 

واجتياز المرحلة التجريبية ووفق القوانين المعمول بها .

 8. يفضل أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول .

 9 . على من يرغب بالتقدم لهذه الوظيفة مراجعة المجلس خالل ساعات الدوام 

الرسمية لتقديم الطلب مرفق فيه :

 1. صورة عن الهوية الشخصية .

 2. صورة عن شهادة الميالد . 

3. صورة مصدقة للشهادة الجامعية بتخصص المحاسبة .

 4. شهادة الخبرة .

 5. شهادات معززة أخرى .

 10.آخر موعد الس���تقبال الطلب����ات ) بالظرف المختوم ( ه�و ي����وم ) األربعاء ( 

الموافق ) 2022/6/8 ( الساعة العاشرة صباحا ، في مقر المجلس . 

- مالحظة : ال ينظر بأي طلب غير مستوفي للشروط المذكورة أعاله . 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،

رئيس مجلس قروي الجلمة

 أمجد صبري أبو فرحة

"القدس المفتوحة" تنظم ندوة 
حول قانون الجرائم اإللكترونية

رام الله - "األي���ام": نظمت كليتا 
الدراسات العليا واإلعالم في جامعة  
الق���دس المفتوحة، أم���س، ندوة 
اإللكترونية  الجرائ���م  قانون  حول 
وأخالقي���ات العم���ل اإلعالمي في 

القوانين الفلسطينية.
وق���ال عمي���د الدراس���ات العلي���ا 
عوض،  حس���ني  العلم���ي  والبح���ث 
إن اللق���اء يأت���ي ضمن مس���اق في 
ماجستير إدارة المؤسسات اإلعالمية 
لمحاولة ربط الجانب النظري بالعملي 
حت���ى يتم إغن���اء التخصص، مؤكدًا 
أهمية موض���وع الندوة كونه يتطرق 
إلى الجرائ���م اإللكترونية وأخالقيات 

مهنة اإلعالم.   

من جهت���ه، أك���د المحاضر في 
عمادة البحث العلمي والدراس���ات 
العليا ع���الء عياش حرص الجامعة 
عل���ى عق���د لق���اءات ال منهجي���ة 
وتناقش  المهنية  الثقاف���ة  تعزز 
القوانين الناظمة وعالقتها بحرية 
الرأي والتعبير في فلس���طين من 
خالل استضافة شخصيات لها باع 

طويل في إدارة العمل اإلعالمي.
واس���تعرضت رئيس���ة تحري���ر 
وكال���ة "وفا" عض���و األمانة العامة 
لنقابة الصحافيين خلود عس���اف، 
الصحافيين  نقاب���ة  نش���أة  تاريخ 
وأدوارها، سواء قبل إنشاء السلطة 

الوطنية أو بعد إنشائها.

إل���ى إص���دار نقاب���ة  وأش���ارت 
الصحافيين مدونة س���لوك مهني 
تح���دد األخالقي���ات الواجب على 
الصحافيي���ن نهجه���ا واتباعه���ا 
وتلك الت���ي ينبغ���ي تجنبها في 

ممارستهم المهنية.
وأك���دت س���عي النقاب���ة إلقرار 
قانون إعالم عص���ري يكون ناظمًا 
حقوق  عل���ى  ويحاف���ظ  للمهن���ة 
الصحافيي���ن، وأهمية أن تعترف 
بالصحافة كمهنة في  فلس���طين 

قانون الخدمة المدنية.
الرس���مي  الناطق  تحدث  بدوره، 
ل���ؤي  باس���م الش���رطة، العقي���د 
ازريقات، عن الجهود التي تبذلها 
الش���رطة لتوفير المعلومات التي 
يحتاجه���ا الصحافي���ون، مؤك���دًا 
أن الش���رطة تتبع سياس���ة الباب 

المفتوح مع اإلعالم.

.. وتبقى مقبرة "شهداء ملحمة نيسان" 
رئة حزن يتنفس منها أهالي مخيم جنين

كتب محمد بالص:

لم يكن الش����اب س����الم محمود من مخي����م جنين، قد 
أبصر النور عندما أنشأ أهالي المخيم في الجهة الغربية 
منه مقبرة "ش����هداء ملحمة نيسان 2002"، ليجلس على 
مقربة من ضريح صديق عمره الش����هيد سند أبو عطية 
)17 عامًا( الذي استش����هد أواخر آذار الماضي برصاص 
جيش االحتالل، وأخذ يس����كب قلياًل من الماء على ورود 

زرعت بجواره.
"ال أصدق أن س����ند قد اسُتشهد ومدفون هنا"..بهذه 
الكلمات راح س����الم يتحدث ل�"األي����ام"، عن حجم الحزن 
الذي يش����عر به وش����عوره بالوحدة بع����د رحيل صديق 
عمره شهيدًا برصاص جيش االحتالل، وجرى دفنه إلى 
جانب عدد كبير من الش����هداء في هذه المقبرة الشاهد 
الح����ي على المجزرة التي ارتكبه����ا جيش االحتالل إبان 
نيس����ان عام 2002، وأصبحت بمثاب����ة رئة حزن يتنفس 

منها أهالي المخيم.
ف����ي هذا الم����كان، تمض����ي عائلة الش����هيد محمود 
طوالبة كثي����رًا من وقتها إلى جان����ب ضريح نجلها في 
مقبرة "ش����هداء ملحمة نيس����ان 2002"، ف����ي مكان غير 
بعيد ع����ن ذلك الذي اعتادت أمهات الش����هداء نضال 
وش����ادي النوباني وزياد العامر ويوسف مشارقة وحمزة 
أبو الهيجاء ومحمود الحلوة وأمهات عش����رات الشهداء 
ممن فقدن فل����ذات أكبادهن في المجزرة الرهيبة التي 
ارتكبها جيش االحتالل في نيسان 2002، الجلوس فيه 
ليحدث����ن أبناءهن وهم تحت التراب، رغم مرور أكثر من 

20 عامًا على رحيلهم األبدي.
وكان الع����دوان اإلس����رائيلي على مخي����م جنين في 
نيسان 2002، خلف 58 ش����هيدًا، و200 جريح، بعضهم 
أصبح����وا من ذوي اإلعاقة، بينم����ا كان الدمار الكامل من 
نصيب 470 من����زاًل، إضافة إلى تدمير جزئي أصاب 419 
منزاًل جعلها غير صالحة للسكن، عالوة على 1300 منزل 

على األقل تعرضت ألضرار جزئية.
وبسبب العدد المرتفع من الشهداء إبان تلك المعركة، 

اضط����ر المنكوبون م����ن أهالي المخيم إلى اس����تحداث 
مقبرة للش����هداء في الجزء الغربي منه، لتبقى ش����اهدًا 
أبدي����ًا على المجزرة، ويجد فيه����ا كثير من أبناء المخيم 

مكانًا للراحة، إلى جانب أضرحة الشهداء.
ولسنوات طويلة، لم تبرح والدة الشهيد طوالبة الذي 
يعتبر أحد أبرز ق����ادة معركة الدفاع عن المخيم، ضريح 
نجلها، وهي تتذكر المرة األخيرة التي ش����اهدته فيها، 
في الي����وم الخامس من المعركة، حيث ودعها وأوصاها 
بابنت����ه "دعاء" التي لم تكن تتجاوز العامين من عمرها، 
وابنه حديث الوالدة عبد الله، دون أن تنسى هذه الالجئة 
طوال حياتها، تلك اللحظات التي ال تزال ترتس����م في 

مخيلتها، كأنها حدثت قبل دقائق معدودة.
حتى عدة شهور بعد المجزرة، لم تكن والدة الشهيد 
طوالبة الذي أضحى أسطورة يتغنى بها الفلسطينيون، 
لتص����دق أن ابنها قد استش����هد، وظلت ت����ردد: "قلبي 
يحدثن����ي أن محمود حي"، حتى تالش����ى ذلك األمل مع 

مرور الوقت لتحتسب ابنها شهيدًا.
وعث����ر المنكوبون من أهالي المخيم، بعد عدة أيام من 
المجزرة، على جثتين مشوهتي المعالم، وملتصقتين، 
وقد أجمع كثي����رون ممن نجوا من المج����زرة على أنهما 
للشهيدين طوالبة وشادي النوباني اللذين ُدفنا في قبر 

واحد، بسبب صعوبة الفصل بين جسديهما.
ف����ي مقب����رة الش����هداء، ال تمل أي من أمه����ات هؤالء 
الش����هداء من الحديث عنهم وه����م تحت التراب وهن 
فوقه، وجميعهن يعبرن عن اعتزازهن بهن، على الرغم 
من قسوة الموقف، بينما يواظب األطفال على الحضور 
إلى تلك المقبرة التي أضح����ت رئة حزن يتنفس منها 
المنكوبون من الالجئين في هذا المخيم، كلما أرادوا أن 

يحادثوا أحبتهم تحت التراب.
وأقيم����ت تلك المقبرة، على بعد أمتار قليلة من مجمع 
المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية، حيث يرتادها 
التالميذ بزيهم المدرس����ي، فيضعون حقائبهم جانبًا 
على كومة من التراب، وهم يمارسون لعبتهم المفضلة 
"لعبة الموت"، والتي أصبحت س����لوكًا يوميًا لهم، عندما 

ينتهون من يومهم الدراسي، وهم في طريق عودتهم 
إلى البيت.

ويش����عر المراقب لهؤالء األطفال، أنهم فقدوا كثيرًا 
من معالم طفولتهم التي طم����رت تحت ركام منازلهم 
المدم����رة، رغم أن مخيمهم تح����ول تحديدًا بعد ملحمة 
نيسان 2002، إلى أشبه ما يكون باألسطورة التي يتغنى 
بها الجميع، حيث صمد عش����رات المقاتلين المزودين 
بأسلحة خفيفة وقنابل من صنع محلي، بوجه آلة الحرب 
اإلس����رائيلية، وتمكنوا من إيقاع الخس����ائر البش����رية 

والمادية في صفوف القوات الغازية.
وفي ظل ازدياد أعداد الش����هداء خالل السنوات التي 
أعقبت "ملحمة نيس����ان"، عمل أهالي مخيم جنين على 
استحداث القسم الثاني من المقبرة، فيما افتتح قسم 
ثال����ث نهايات 2019 ليتم اس����تيعاب الش����هداء الذي 

أصبحوا يدفنون فيه.
وكان الش����هيد ضياء الصباريني أول شهيد في هذا 
القسم تبعه صالح عمار، فيما يحوي القسم األول قبورا 
لش����هداء االنتفاضة األول����ى، إضافة إل����ى كونه مقبرة 

لألموات العاديين، وأغلق قبل أكثر من عشرين عامًا.
وتحول����ت مقبرة "ش����هداء ملحمة نيس����ان" إلى مزار 
لضيوف المخيم والمتضامنين األجانب، وقبلة لعائالت 
الش����هداء وكل م����ن يري����د اس����تعادة ذكري����ات تلك 
األيام القاس����ية التي مرت على المخي����م إبان االجتياح 
اإلس����رائيلي المدمر له، وسط مخاوف من تكرار التجربة 
في المستقبل القريب، في ظل تهديدات يطلقها قادة 
جيش االحتالل ومس����ؤولون في المس����توى السياسي 
اإلس����رائيلي بذريع����ة تح����ول المخيم م����ن جديد إلى 
"عاصمة المقاومة" في الضفة الغربية، ووجود عش����رات 

المسلحين فيه.
وال تلم����س عائالت الش����هداء المدفوني����ن في تلك 
المقبرة، فرقًا بين األمس والي����وم، فالمقبرة ال تحتضن 
قبور ش����هداء اجتياح عام 2002 فحس����ب، ب����ل ما زالت 
تس����تقبل المزيد من الش����هداء الذين يضمهم تراب 

واحد ويجمع ذويهم حزن واحد.

58 عامًا على تأسيس منظمة التحرير
رام الل���ه - وفا: صادف���ت، أمس، الذك���رى ال� 58 
لتأس���يس منظمة التحرير، في 28 أيار العام 1964، 
ممثاًل شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني في كافة 

أماكن تواجده.
وتأسس���ت المنظمة بعد انعقاد المؤتمر العربي 
الفلسطيني األول في القدس، نتيجة لقرار مؤتمر 
القمة العربية، الذي انعق���د في القاهرة في العام 
ذاته، لتكون ممث���اًل للفلس���طينيين في مختلف 
المحاف���ل الدولي���ة، وهي تضم معظ���م الفصائل 

واألحزاب الفلسطينية تحت لوائها.
وكل���ف المؤتمر ممثل فلس���طين آن���ذاك أحمد 
الش���قيري باالتصال بالفلسطينيين، وكتابة تقرير 
عن ذل���ك يق���دم لمؤتمر القم���ة العرب���ي التالي، 
فقام بجول���ة زار خالله���ا الدول العربي���ة واتصل 
بالفلس���طينيين فيه���ا، وأثناء جولت���ه جرى وضع 
مش���روعي الميث���اق القوم���ي والنظام األساس���ي 

للمنظمة، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني.
اختار الشقيري اللجان التحضيرية للمؤتمر التي 
وضعت بدورها قوائم بأسماء المرشحين لعضوية 
المؤتمر الفلس���طيني األول الذي أقيم في القدس 
العام 1964، وعرف المؤتمر باسم المجلس الوطني 

الفلس���طيني األول لمنظم���ة التحري���ر، وانتخ���ب 
الشقيري رئيسًا له، وأعلن عن قيام المنظمة.

وصودق آنذاك عل���ى الميثاق القوم���ي والنظام 
األساس���ي للمنظمة، وانتخب الش���قيري رئيس���ًا 
للجنتها التنفيذية، وكلفه المؤتمر باختيار أعضاء 
اللجنة الخمس���ة عش���ر، كما ق���رر المؤتم���ر إعداد 
الش���عب الفلسطيني عس���كريًا، وإنشاء الصندوق 

القومي الفلسطيني.
وفي 24 كانون األول من العام 1967، تسلم يحيى 
حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة، وأعلن أن 
منظمة التحرير ستبذل قصارى جهدها في توحيد 
مختل���ف الحركات الفلس���طينية، وس���تعمل على 

إنشاء مجلس وطني للمنظمة.
وفي األول من شباط العام 1969، انعقدت الدورة 
الخامس���ة للمجلس الوطني الفلس���طيني، بحضور 
جميع المنظم���ات الفدائية، وانته���ت الدورة إلى 
انتخاب الراحل الشهيد ياسر عرفات رئيسًا للجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، لتكون حركة "فتح" قد 

انضمت للمنظمة، بل تولت رئاستها.
العام 2004 انتخب الرئيس محمود عباس، رئيسًا 

لمنظمة التحرير، بعد استشهاد الرئيس عرفات.

"الخارجية": حكومة االحتالل 
تصّدر أزماتها للساحة الفلسطينية

رام الل����ه - "األيام": قال����ت وزارة الخارجي����ة والمغتربين، إن حكومة 
االحت����الل، تس����عى إل����ى تصدي����ر أزماته����ا الداخلية إلى الس����احة 
الفلس����طينية من خالل تصعيد جرائمها بحق الش����عب الفلسطيني 

وأرضه ومقدساته.
وأدان����ت "الخارجية" في بيان له����ا، أمس، التصعي����د الحاصل في 
انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم 
اإلرهابي����ة، والتي كان آخره����ا االعتداءات الهمجي����ة على مفترقات 
الطرق والشوارع الرئيسة وبمحاذاة المستوطنات، وشن حرب مفتوحة 
على العلم الفلس����طيني بما يرافقها م����ن عمليات قمع وتنكيل بحق 

المواطنين.
وأك����دت أن "إص����رار الحكوم����ة اإلس����رائيلية على مس����يرة األعالم 
االستفزازية واقتحامها للقدس الشرقية وأحيائها أعمق وأوسع دعوة 
للتصعيد ولدوامة العنف في المنطقة تلبية لأليديولوجيا اليمينية 

الظالمية المتطرفة وبرامج المستوطنين التهويدية التوسعية".

"النضال" تنظم معرضًا تراثيًا في غزة
رام الله - "األيام": نظمت جبهة النضال الشعبي في مكتبها بالمحافظة 
الوس���طى في قطاع غزة، أمس، معرضا للتراث الفلسطيني تحت عنوان 
"القدس موعدنا"، ضمن فعاليات إحي���اء الذكرى ال� 74 للنكبة، بحضور 

ممثلي الفصائل، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي.
وضم المعرض مالبس تراثية، وأدوات شعبية قديمة تمثل تراث 
الشعب الفلس���طيني، وتجس���د آالمه وآماله على مدار سبعة عقود 

م���ن المعاناة والصمود في وجه 
االحت���الل ومخططاته لتصفية 
الفلس���طينية، وسرقة  القضية 
المقدس���ات،  وتهوي���د  األرض 
وت���دل عل���ى التمس���ك بح���ق 
العودة، وبالهوية الفلسطينية.

الرئيس يمنح وداد قعوار ميدالية اإلنجاز 
تقديرًا لدورها في الحفاظ على التراث

عمان - وفا: منح الرئيس محمود عباس، وداد قعوار، 
ميدالية اإلنجاز من وسام الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خالل اس���تقباله، مس���اء أم���س، قعوار 
بمقر إقامته ف���ي العاصمة األردنية عّمان، بحضور 
عائلتها، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
رمزي خوري، والمستشار الخاص للرئيس مصطفى 
أبو الرب، والمستش���ار الدبلوماسي لرئيس الدولة 
مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى األردن 

عطا الله خيري.
ومن���ح الرئيس، قع���وار، ميدالية اإلنج���از، تقديرا 
لدورها الرائد في الحفاظ على التراث الفلس���طيني 
وفن التطريز الفلسطيني، وتعليمه لألجيال القادمة، 
والكتابة عنه، وتعميمه، وجمع األثواب الفلسطينية 
وعرضها في دول العالم من أجل التأكيد على أصالة 
الشعب الفلس���طيني وعمق ارتباطه بأرضه وهويته 

الثقافية على طريق الحرية واالستقالل.

أساقفة تنسيقّية األرض المقّدسة: الوجود 
المسيحي في القدس مهدد باالحتالل 

الق���دس - "األيام": أكدت تنس���يقّية األس���اقفة 
لدعم الكنيس���ة ف���ي األرض المقدس���ة، والمعروفة 
باسم "تنس���يقّية األرض المقدس���ة"، أن "المجتمع 
المسيحي هو أمر أساسي لهوية القدس في الحاضر 
والمس���تقبل"، مش���يرين إلى أن هذا الوجود "مهدد 

بسبب االحتالل والظلم".
وأش���اروا في بيان صدر عنهم في ختام زيارة الحج 
التضامنّية السنوّية إلى األرض المقدسة، إلى أنهم 
ج���اؤوا إلى المدينة المقّدس���ة للصالة، والتقوا خالل 
زيارتهم العديد من األش���خاص الذي���ن يواجهون 
"العنف والترهيب من مجموعات المس���توطنين، أو 
ل، 

ّ
بس���بب القيود المفروضة على حريتهم في التنق

أو االنفصال عن عائالتهم".
وأكدوا أنهم يشاطرون المجتمع المسيحّي مخاوفه 

بش���أن "القي���ود أحادّية الجانب عل���ى حرّية العبادة 
والت���ي فرضتها الش���رطة اإلس���رائيلّية خالل عيد 

الفصح"، هذا العام.
وتوّجه األس���اقفة خ���الل زيارتهم إل���ى بلدة بيت 
حنينا ش���مال القدس، حيث قّدموا التعزّية ألس���رة 
الصحافية الفلسطينّية المسيحّية شيرين أبو عاقلة.

وجاء في البيان، "لقد شعرنا بالحزن العميق والغضب 
الذي شعر به المسيحيون المحليون لمقتل الصحافّية 
الفلسطينّية الكاثوليكّية شيرين أبو عاقلة، واالعتداء 

المخزي على المشيعين خالل جنازتها".
ودع���وا إلى "دعم المس���يحيين ف���ي القدس وفي 
جميع أنحاء األرض المقدسة"، مشّددين على أهمّية 
أن تك���ون "زيارة الحج حقيقّي���ة؛ قائمة على اإليمان 

واللقاء والتضامن".

الرئيس يمنح السيدة قعوار ميدالية اإلنجاز.   )عدسة: ثائر غنايم(


