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المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

إعالن طرح عطاء
توريد تجهيزات لمشغل التمديدات الكهربائية لمركز التدريب 

المهني العيزرية/ محافظة القدس
يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار )بكدار( وبتمويل من المصرف 
العرب���ي للتنمية االقتصادية في افريقيا )باديا( ومن خال البنك اإلس���امي للتنمية عن 
طرح عط���اء توريد تجهيزات لمش���غل التمديدات الكهربائية لمرك���ز التدريب المهني 

العيزرية/ محافظة القدس.
يمك���ن الحصول على وثائ���ق العطاء ابتداء من يوم االثنين المواف���ق 2019/2/11 مقابل 
رسم مالي ال يرد مقداره 60 دينارًا وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة � شارع رام الله 

القدس � خلف كلية التمريض.
إن هذه المناقص���ة مفتوحة لكافة الموردين المس���جلين والمؤهلين لدى بكدار في هذا 
المجال علمًا بأن آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف هو الساعة الثانية عشرة ظهرا 

من يوم االثنين الموافق 2019/2/25 في مقر المجلس الكائن في البيرة.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره 1500 دوالر وذلك على شكل 
كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق على أن يكون عرض األسعار ساري المفعول لفترة 90 

يومًا والكفالة سارية المفعول لفترة 120 يومًا من تاريخ اإلقفال.

مالحظة:
 رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 1
 العطاء غير قابل للتجزئة وعلى المورد تسعير كافة البنود.. 2

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

مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/ بكدار

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

إعالن طرح عطاء
توريدات لمشغل األلمنيوم لمركز التدريب المهني العيزرية/ 

محافظة القدس
يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار )بكدار( وبتمويل من المصرف 

العرب���ي للتنمية االقتصادية في افريقيا )باديا( ومن خال البنك اإلس���امي للتنمية عن 

طرح عطاء توريدات لمشغل األلمنيوم لمركز التدريب المهني العيزرية/ محافظة القدس.

يمك���ن الحصول على وثائ���ق العطاء ابتداء من يوم االثنين المواف���ق 2019/2/11 مقابل 

رسم مالي ال يرد مقداره 60 دينارًا وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة � شارع رام الله 

القدس � خلف كلية التمريض.
إن هذه المناقص���ة مفتوحة لكافة الموردين المس���جلين والمؤهلين لدى بكدار في هذا 
المجال علمًا بأن آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف هو الساعة الثانية عشرة ظهرا 

من يوم االثنين الموافق 2019/2/25 في مقر المجلس الكائن في البيرة.

يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره 1500 دوالر وذلك على شكل 

كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق على أن يكون عرض األسعار ساري المفعول لفترة 90 

يومًا والكفالة سارية المفعول لفترة 120 يومًا من تاريخ اإلقفال.

مالحظة:

رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 1

العطاء غير قابل للتجزئة وعلى المورد تسعير كافة البنود.. 1

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على األرقام التالية:

هاتف رقم 2974340 � 02 فاكس رقم: 2974342 � 02

مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/ بكدار

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

المجلس المشترك إلدارة النفايات الصلبة محافظتي الخليل و بيت لحم
يعلن المجلس المش���ترك إلدارة النفاي���ات الصلبة محافظتي الخليل و بيت لحم  عن 
)إعادة ط���رح عطاء( أعمال حفر و إعادة تدوير نواتج الحف���ر في مكب نفايات المنيا-  
قري���ة المنيا – محافظة بي���ت لحم وذلك وفق���ًا للمخطط���ات والمواصفات وجداول 
الكميات والش���روط المرفقة العامة و الخاصة بالمش���روع، فعلى الراغبين في التقدم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
يجب على المقاول / الش���ركة أن يكون مسجاًل »رس���ميًا« في دوائر الضريبة و . 1

يمتلك رخصة مهن سارية المفعول.
يجب على المقاول / الش���ركة تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 30,000 . 2

ش���يكل وذلك على شكل كفالة بنكية سارية المفعول او شيك بنكي مصدق 
ساري لمدة ال تقل عن  120 يومًا من موعد اإلقفال العطاء.

األس���عار بالشيكل ش���املة ضريبة القيمة المضافة  وعلى المقاول دفع جميع . 3
أنواع الضرائب والرسوم.

كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة من . 4
العطاء مقابل مبلغ غير مس���ترد وقدره 1000 ش���يكل، وذلك من مقر المجلس 
المشترك إلدارة النفايات الصلبة في محافظتي الخليل و بيت لحم الكائن في 
المبن���ى اإلداري - مكب نفايات المنيا - قرية المنيا- بيت لحم،  خالل س���اعات 
الدوام الرس���مي من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 ظهرا من السبت 

إلى الخميس.
آخر موعد لتس���ليم العط���اءات الس���اعة 01:00 ظهرا من يوم األح���د الموافق . 5

2019/02/24م في مقر المجلس الكائن في المبنى اإلداري لمكب نفايات المنيا 
– قرية المنيا – بيت لحم مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

 االجتم���اع التمهي���دي وزيارة الموقع ي���وم االثنين المواف���ق 2019/02/18م . 6
الساعة 11:00 صباحا في مقر المجلس.    

فتح المظاريف الس���اعة 01:00 ظهرا من يوم األح���د الموافق 2019/02/24م . 7
في مقر المجلس. 

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 8
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المجلس وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.. 9

رئيس  مجلس اإلدارة

أ. تيسير أبو سنينة

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التي���ار الكهربائي من الثامنة والنصف 
صباح���ًا حتى الثانية والنصف عصرًا في األي���ام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من 

المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

 • الثالثاء 2019/2/12:

مس��جد التقوى والمجاورين، دوار نبيل عمرو والمجاورين، إس��كان 
دي��ر الالتين والمجاورين، إس��كان نائ��ل ثابت والمجاوري��ن، عمارة 
فان��وس والمجاوري��ن، معهد الطي��رة، كازية اله��دى والمجاورين، 
مارك��ت  س��وبر  بيرزي��ت،  أس��اتذة  إس��كان  المس��تقبل،  م��دارس 
الجاردن��ز، فل��ل الملكي��ة والمجاورين، إس��كان وادي المس��ك، دوار 

شقيرة والمجاورين، كامل عين قينيا.
 • األربعاء 2019/2/13:

مصنع العمري لأللمنيوم، عين سينيا، دورا القرع.
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على 

شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

الحمد الله يبحث مع السفير 
األندونيسي تعزيز التعاون المشترك

رام الله - "وفا": بحث رئيس حكومة تس���يير األعمال 
رامي الحمد الله، امس، في مكتبه برام الله، مع السفير 
اإلندونيس���ي لدى فلس���طين اندي رحميانتو، س���بل 
تعزيز التعاون المش���ترك بين البلدين في العديد من 

المجاالت.
كما بحث رئيس الوزراء مع الس���فير االندونيس���ي سبل 
تعزيز التعاون ف���ي العديد من المجاالت خاصة التعليم، 
مقدما الشكر إلندونيسيا على تقديمها العديد من المنح 
الدراسية للطالب الفلسطينيين، داعيا الى تفعيل جميع 
االتفاقيات المش���تركة في ه���ذا المج���ال، مثمنا دورها 
ودعمها ضمن مجموعة دول اتحاد شرق اسيا للتعاون من 

أجل فلسطين "سيباد".
وأك���د الحمد الل���ه أهمية تعزيز التب���ادل التجاري بين 
البلدين، لما فيه من دعم لالقتصاد الفلس���طيني، مشددا 
على اهمية الزيارات لفلس���طين خاصة السياحة الدينية 
وزيارة األماكن المقدس���ة، كما أطلعه عل���ى االنتهاكات 
االسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ال سيما حصار 
االحتالل المس���تمر لقطاع غزة، باإلضاف���ة الى انتهاكات 

المستوطنين بحق المسجد األقصى.
وأش���ار رئيس الوزراء إلى اهمية زيادة دعم اندونيسيا 
لألون���روا، خاصة ف���ي ظل االزمة المالي���ة التي تواجهها، 
لضمان استمرار تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين.

عساف: "الهيئة" نجحت في منع 
تسريب العقارات لليهود بنسبة %95

عّم���ان - "وف���ا": ق���ال رئي���س هيئ���ة مقاوم���ة الجدار 
واالس���تيطان وليد عس���اف، إن الهيئة نجح���ت في منع 
تس���ريب العقارات لليهود بنس���بة 95%، وإن الخمس���ة 
بالمئة المتبقية سربت بوثائق ووكاالت مزورة، كما حالت 
"الهيئة" خالل الس���نوات األربع األخيرة دون بيع 70 ألف 
دون���م لليهود، وإبط���ال خمس صفقات بي���ع عقارات في 

مناطق مختلفة من األراضي الفلسطينية.
وأضاف خالل ندوة "االس���تيطان وأثره على المس���تقبل 
السياس���ي للقضية الفلس���طينية"، الت���ي أقامتها لجنة 
فلس���طين في نقابة المحامين األردنيي���ن في العاصمة 
األردني���ة عّمان، امس، إن الهيئة رفعت عددا من القضايا 

على المزورين.
وأش���ار إلى أن س���لطات االحتالل عم���دت إلى ترخيص 
نحو 600 ش���ركة عقارات لشراء األراضي من مالكيها، وان 
بعض تلك الشركات اختفت بعد ان وقع ضحيتها عدد من 

المالكين بعد تضليلهم.
وأشاد بتعاون الجهات الرس���مية في المملكة األردنية 
الهاشمية وكذلك نقابة المحامين األردنيين في الحد من 

محاوالت بيع العقارات.
وبين أن الهيئة تتعامل سنويا مع ألفي قضية دفاع عن 
األراض���ي والعقارات، وأن 20 محامي���ا يعملون لديها على 

كشف عمليات تزوير الوثائق والوكاالت.
ودعا إلى عقد جلسة خاصة مع نقابة المحامين لمناقشة 
آلي���ة وضع ح���د لمحاول���ة البعض الحصول عل���ى وكاالت 

بصفتهم كتاب عدل حتى يقوموا بدور الوس���يط في بيع 
العقارات.

م���ن جانبه، ق���ال نقي���ب المحامي���ن األردنيي���ن مازن 
رش���يدات، إن طريق المزورين والس���عي لبي���ع العقارات 
لليهود مقطوعة ومس���دودة في نقاب���ة المحامين، التي 
ترف���ض التصديق عل���ى أي وكال���ة خارجية م���ا لم يكن 

المحامي مسجال في النقابة.
وأكد رش���يدات دعم النقابة للجهود الكبيرة التي تقوم 

بها "الهيئة" لمنع تسريب العقارات.
وق���ال رش���يدات، إن القضية الفلس���طينية س���تبقى 
القضية المركزية، وان ال بديل عن فلسطين من البحر إلى 
النه���ر وعاصمتها القدس، وان هذا ه���و موقف النقابات 

المهنية واالحزاب القومية واليسارية.
واضاف، ان الس���رطان االس���تيطاني يهدف إلى تفريغ 
مدينة القدس من أي وجود عربي او مس���يحي، وان صمود 
الش���عب الفلس���طيني في القدس هو العنوان الرئيسي 
لمنع التغول واالستيطان، وهو األمر الذي يجب أن يقابله 

دعم عربي.
واش���ار رش���يدات إلى أن وفدا من النقابة سيتوجه الى 

فلسطين الشهر المقبل.
من جهته، قال النائب مصطفى ياغي، آن األوان أن نطور 
أدوات مقاومة االحتالل اإلسرائيلي الذي يرفض االنصياع 
لقرارات الش���رعية الدولي���ة، ويس���تمر بانتهاكاته بحق 

األرض واإلنسان الفلسطيني.

إطالق دليل التدريب إلدارة الحالة 
واالعتماد للخدمات االجتماعية

رام الله - "وفا": أطلقت وزارة التنمية االجتماعية، أمس، 
دليل التدريب حول إدارة الحالة ونظام االعتماد للخدمات 

االجتماعية، الممول من االتحاد األوروبي.
وق���ال وزير التنمية االجتماعية إبراهيم الش���اعر خالل 
االحتف���ال، إن النظ���ام يه���دف إل���ى االرتق���اء بالتنمية 
االجتماعية ومش���اريعها في فلس���طين، وإعادة االعتبار 
للوزارة، معتبرًا أن إدارة الحالة هو منهج جديد، سيسهم 
في تحقيق االنس���جام والتنسيق في سياسيات الحماية 

االجتماعية والخدمات التي تقدمها الوزارة.
ولفت إلى أن المشروع يس����اهم في تطوير الفهم إلدارة 

الحالة، عبر ورش����ات تم عقدها في ثالث مديريات ش����ملها 
المش����روع وهي: نابلس، وطولك����رم، والخليل، لتطوير برامج 
وزارة التنمية االجتماعية، وهيكليتها وموازنتها وعالقتها 
مع المشمولين والشركاء. بدورها، قالت الممثلة عن االتحاد 
األوروبي س����تفين روس����و، إن االتحاد ش����ريك رئيس لوزارة 
التنمية االجتماعية، مشيرة إلى أن تنفيذ المشروع تم من 
خالل جهود حثيثة عبر ممثل عن االتحاد االوروبي فلنتين.

وقالت ممثلة عن مديرية طولكرم ميساء تيم، إن النظام 
متكامل، ويجم���ع بين المديريات، والعم���ل بهذا النظام 

يكسر الجمود بين المديريات لتعمل يدا بيد.

"القدس المفتوحة" تختتم عددًا من الدورات 
لطلبة الجامعة وخريجيها والمجتمع المحلي

رام الل���ه - "األيام": اختت���م مركز التعليم المس���تمر وخدمة 
المجتم���ع بجامعة الق���دس المفتوحة عددا من ال���دورات، التي 

استهدفت طلبة الجامعة وخريجيها والمجتمع المحلي.
ففي فرع الجامعة بنابلس اختتم المركز دورة المعلم الفعال، 
والتي امتدت على مدار )24( ساعة تدريبية واستفاد منها )12( 
مشاركا، وتناولت عددا من المواضيع، منها التربية اإليجابية في 
التعلي���م اليومي، واتفاقية حقوق الطفل وأهميتها في التربية 
اإليجابية، وس���بل إدم���اج الطلبة داخل غرف���ة الصف، والتعليم 

الذي يراعي النوع االجتماعي داخل غرفة الصف، وغيرها.
كما اختتم الفرع دورة صعوبات التعلم على مدار )24( س���اعة 
تدريبي���ة، والتي اس���تهدفت )26( مش���اركا، وتناولت عددا من 
المواضي���ع، منها: المفاهيم األساس���ية ف���ي صعوبات التعلم 
)ق���راءة، وكتابة، وحس���اب، وغيرها(، وأنم���اط صعوبات التعلم 

المختلف���ة وط���رق التعامل معه���ا، وطرق تش���خيص صعوبات 
التعلم ومراحل التشخيص والتقويم المختلفة وغيرها.

كم���ا اختت���م دورة تدري���ب مدربين عل���ى مدار )24( س���اعة 
تدريبي���ة، اس���تفاد منها )15( مش���اركا من المجتم���ع المحلي 
والطلب���ة والخريجين، وتناولت عددًا من المواضيع، مثل: مفهوم 
التدريب، والمدرب الناجح، ووس���ائل اإليضاح، ومنصة العرض، 

وغيرها.
وفي فرع الجامعة في غزة، اختتم المركز دورة بعنوان: "علمني 
كيف أعرب"، استهدفت طلبة كلية اإلعالم بالجامعة بواقع )30( 
س���اعة تدريبية على مدار )12( يومًا، وتمحورت حول أساس���يات 

اللغة وقواعدها. 
كم���ا نظم المركز بالفرع ذاته دورة تدريبية في لغة اإلش���ارة 

المتقدمة، ممتدة على مدار )30( ساعة تدريبية.

م حواسيب محمولة لمدارس في القدس
ّ
وتسل

"التربية" و"األمم المتحدة للسكان" 
عان اتفاقية شراكة

ّ
توق

���ع وزير التربي���ة والتعليم العالي 
ّ
رام الل���ه - "األيام": وق

د. صبري صي���دم، أمس، مع ممثل صن���دوق األمم المتحدة 
للسكان في فلسطين أندرز تومسون، اتفاقية لتعزيز الوعي 
حول صحة المراهقة بما يش���مل التربية الجنسية والصحة 

اإلنجابية.
وحض���ر التوقيع وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومس���ؤولة 
برنامج الش���باب في صندوق األمم المتحدة للس���كان سيما 
العلمي، ومدير عام الش���ؤون المالية مراد عبيد، ومدير عام 
اإلرش���اد والتربي���ة الخاصة محمد الحواش، ومدير اإلرش���اد 
د. بش���ار عنبوس���ي، والقائم بأعمال مدير العالقات العامة 

والدولية نيفين مصلح.
وأكد صيدم أن توقيع هذه االتفاقية يجسد التزام الوزارة 
بمسيرة التطوير الشاملة، بما فيها الوعي الصحي، وتكثيف 
الجهود لضمان توفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية 

للطلبة.
م���ن جهت���ه، عبر تومس���ون ع���ن س���عادته بتوقيع هذه 
االتفاقي���ة الت���ي تترج���م التع���اون الوثيق بي���ن الوزارة 
والصن���دوق، خاصة ف���ي مجال تطوي���ر التربي���ة الصحية 
واالهتمام بصحة المراهقة، مش���يدًا بالخطوات التطويرية 

التي تتبناها الوزارة.
وتهدف ه���ذه االتفاقية إلى تحدي���ث دليل الصحة لدى 
الطلب���ة، والذي يش���مل التوعي���ة وتعزي���ز المفاهيم التي 
تختص بالتربية الجنس���ية، وسيشمل توفير الدعم التقني 
والصحي والتدريب للمعلمين والمشرفين، باإلضافة إلى رفد 

المدارس بالمعدات واألدوات الصحية ذات العالقة.
مت وزارة التربي���ة والتعليم العالي، 

ّ
م���ن جهة ثانية، س���ل

اليوم، أجهزة حواسيب محمولة )البتوب( للمدارس المشاركة 
ف���ي مش���روع التعليم بالق���دس، والمم���ول م���ن الحكومة 
النرويجي���ة، والبنك اإلس���المي للتنمية، والمنف���ذ من قبل 
برنام���ج األمم المتحدة اإلنمائي، كجزء من برنامج تدريب في 

القيادة المدرسية والذي ينفذه المعهد الوطني للتدريب. 
جاء ذلك بمش���اركة د. صيدم، وممثلة مملكة النرويج لدى 
فلس���طين هيلدا هاريلد س���تاد، والممثل الخ���اص لبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي روبرت فالنت.
وأك���د صيدم األولوي���ة التي توليها ال���وزارة للقدس، من 
خالل تخصي���ص ميزانية خاصة لخدمة العملية التعليمية، 
وتوفير اإلعفاءات من رس���وم التعليم الجامعي لطلبة البلدة 
القديمة ف���ي القدس، رغم ش���ح الم���وارد والتضييق التي 

تتعرض لهما الحكومة. 
من جهتها، ش���كرت س���تاد ال���وزارة والش���ركاء على هذا 
التعاون البناء، معبرة عن سعادتها لتبني هذا المشروع، في 
ظل التحديات الت���ي يتعرض لها التعليم في القدس، آملة 
أن تسهم هذه األجهزة في خدمة وتسهيل عمل المنظومة 

التعليمية. 
وفي كلمته، ثّم���ن فالنت كافة الجهود المبذولة من كافة 
الش���ركاء، معب���رًا عن خصوصي���ة العمل والجوه���ر الخاص 
بالتعلي���م في القدس، آماًل مس���تقباًل مش���رقًا لفلس���طين، 
مش���ددًا على ض���رورة مواصلة الدعم للطلب���ة والتعليم في 
الق���دس، وتوفير كافة اإلمكانات الت���ي تخدم خطط الوزارة 

وخطواتها التنويرية.
وف���ي ختام الحفل، تم تس���ليم أجهزة الحواس���يب  ل� 26 

مدرسة مقدسية مشاركة في المشروع.

صيدم وتومسون يوقعان االتفاقية.

نابلس: بحث خطة لتنظيم األسواق 
وإزالة التعديات في المدينة

المحافظة.
وأضاف: إن الخطة س����تكون مستمرة 
ودائم����ة ول����ن تنحص����ر بفت����رة زمنية 
أش����كال  لكاف����ة  وش����املة  مح����ددة، 
التعديات والمخالفات، وسيتم التعامل 
مع كافة التعديات والمخالفات دون أي 
واألنظمة  القوانين  استثناءات، وحسب 

المعمول بها.   
وأوض����ح الل����واء رمض����ان أن الخط����ة 
المطروح����ة ت����دار من قب����ل ائتالف من 

والبلدي����ة،  )المحافظ����ة،  المؤسس����ات 
وقي����ادة المنطقة، وش����رطة المحافظة، 
والغرفة التجاري����ة والصناعية، وملتقى 
رجال األعمال، وفصائل العمل الوطني(، 
تحت مس����مى اللجنة العليا إلدارة خطة 
تنظيم األس����واق وإزال����ة التعديات عن 

المرافق العامة.
وش����دد عل����ى أن الخط����ة س����تنطلق 
على أس����اس الش����راكة الكامل����ة ودعوة 

المخالفين لتصويب أوضاعهم.

نابلس - "األيام": ناقش محافظ نابلس 
اللواء إبراهيم رمضان، في اجتماع جرى 
ب����دار المحافظة، أمس، مع المؤسس����ات 
الش����ريكة في خط����ة تنظيم األس����واق 
وإزال����ة التعديات ع����ن المرافق العامة، 

آليات تنفيذ الخطة.
وحضر االجتماع العميد محمد سالمة 
قائد المنطق����ة، والعقيد باس����م جبارة 
الش����رطة، وجه����اد رمضان  نائب مدير 
أمين س����ر حركة "فت����ح"، وعدلي يعيش 
رئيس البلدية وعدد من طواقم البلدية، 
وعمر هاشم رئيس غرفة تجارة وصناعة 
نابلس، وناصر الصوالحي رئيس ملتقى 
رج����ال األعمال، وعن����ان األتي����رة نائب 
العامين  الم����دراء  المحافظ، وع����دد من 

والمستشارين في المحافظة.
التع����اون  ض����رورة  المحاف����ظ  وأك����د 
وتعميق الشراكة بين كافة المؤسسات 
بش����كل يدع����م الخط����ة ويس����اهم في 
نجاحه����ا وتحقيق أهدافه����ا، التي من 
لألس����واق  الترتيب  أن تعي����د  ش����أنها 
وتحافظ على الحق����وق العامة، وبالتالي 
ستزيد من الش����كل الجمالي والحضاري 
للمحافظة، وستشجع على السياحة في 

المجلس الوطني يطلع برلمانات العالم
على قرار إنهاء البعثة الدولية بالخليل

عم���ان - "وفا": أطلع المجلس الوطني الفلس���طيني، االتح���ادات والجمعيات 
البرلمانية اإلقليمية والدولية على مخاطر قرار دولة االحتالل اإلسرائيلي بعدم 
التجديد لبعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل، وتبع ذلك تعطيل الواليات 
المتحدة األميركية إصدار قرار أو بيان من مجلس األمن الدولي يدين أو ينتقد 

تصرف إسرائيل بهذا الخصوص.
وأوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في رسائل متطابقة بعثها إلى 
10 اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإس���المية وآسيوية وأوربية وأفريقية 
ودولية، أمس، أن ذلك القرار اإلسرائيلي يؤدي إلى إطالق أيدي قوات االحتالل 
والمس���توطنين خاصة في مدينة الخليل التي يعيش فيها ما يزيد على 400 

الف فلسطيني للبطش والقتل وتدمير البيوت وسرقة أراضي الفلسطينيين.
وحذر المجلس من أن قرار إس���رائيل والحماية األميركية يعني بداية لحقبة 
أش���د س���وادًا في مدينة الخليل لناحية زيادة جرائم االحتالل ومس���توطنيه، 
مشيرا إلى أن القرار اإلسرائيلي يشكل خطوة أخرى نحو نقض وإلغاء إسرائيل 
لجميع االتفاقيات منذ اتفاقية أوس���لو، وارتكاب مج���ازر جديدة أكثر فظاعة 

بحق السكان الفلسطينيين، بعيدًا عن عدسات المصورين والتقارير الدولية.
وأشار إلى أن سلطات االحتالل اإلس���رائيلي تستهدف إبعاد أي شهود على 
جرائمها بحق الفلس���طينيين في أي مكان، ال س���يما ف���ي الخليل، حيث كانت 
تتمرك���ز البعث���ة في البل���دة القديمة، وس���ط الخليل، التي تضم "المس���جد 

اإلبراهيمي"، وحيث يعيش نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500 جندي.

إندونيسيا ترفع قيمة 
مساهمتها لألونروا للعام الجاري

رام الله - "األيام": أطلع المستش���ار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. 
أحمد الديك، السفير اإلندونيسي غير المقيم لدى دولة فلسطين أندى راحميانتو، على 
التطورات الميدانية وتصعيد عصابات المس���توطنين اإلرهابية اعتداءاتها الهمجية 

بحق المواطنين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم.
وجدد الديك، خالل لقائه السفير اإلندونيسي في مقر الوزارة بمدينة رام الله، تقدير 
دولة فلس���طين قيادة وحكومة وش���عبًا لمواقف وزيرة خارجية جمهورية إندونيس���يا 
ريتنو مرس���ودي، خالل النقاش الش���هري لمجلس األمن حول الش���رق األوسط الشهر 
الماضي، والذي عكس الموقف األندونيسي العالقات األخوية الصادقة التي تربط دولة 

فلسطين وجمهورية إندونيسيا الصديقة.
من جانبه، أعرب راحميانتو عن س���عادته لزيارة فلسطين، مؤكدًا موقف بالده الداعم 
للقضية الفلس���طينية في كافة المحافل الدولية، وشدد على أهمية استمرار التشاور 
والمتابع���ة بين بعثتي البلدين لدى نيويورك، وذلك في ظل تولي إندونيس���يا لمقعد 
غي���ر دائم في مجلس األمن للعامين 2019-2020، مؤكدًا أن إندونيس���يا س���تكون دومًا 

بالمقدمة في دعم الشعب الفلسطيني نحو االستقالل.  
وأش���ار راحميانتو إلى أن اندونيسيا سترفع من قيمة مساهمتها لألونروا إلى مليون 
دوالر للعام 2019، باإلضافة إلى المس���اعدات األخرى الحكومية والش���عبية التي تعتزم 
إندونيس���يا تقديمها للش���عب الفلس���طيني كجزء من الدعم اإلندونيس���ي المستمر 

للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

"الخارجية": تعميق االستيطان 
انعكاس لعدم تنفيذ القرارات الدولية

رام الل���ه - "األيام": أكدت وزارة الخارجي���ة والمغتربين ان االنحياز االميركي 
المطلق والكامل لالحتالل واالس���تيطان وتقاع���س المجتمع الدولي عن تنفيذ 
قرارات الش���رعية الدولية الخاصة باالس���تيطان وفي مقدمته���ا القرار 2334، 
وعدم محاسبة إس���رائيل كقوة احتالل واس���تيطان على جرائمها وخروقاتها 
للقان���ون الدولي والقانون الدولي اإلنس���اني واتفاقيات جنيف باتت تش���كل 
مظلة وحماية لتمادي س���لطات االحتالل في تعميق االستيطان وتوسيعه، بما 

يؤدي الى تقويض فرص تحقيق السالم على أساس حل الدولتين.
جاء ذلك في بيان صحافي، أمس، تعقيبًا على قيام ما تس���مى نيابة االحتالل 
ابالغ محكمة االحتالل المركزية اعتزام س���لطات االحتالل شرعنة مبان شيدها 
مس���توطنون على ارض بملكية فلسطينية خاصة بمس���توطنة "عاليه زهاف" 
وسط الضفة الغربية، وذلك في اطار قرار احتاللي استعماري توسعي لتبييض 

اكثر من ألفي مبنى استيطاني جرى بناؤها ببلطجة المستوطنين. 
واضاف���ت، "ان تورط ما تس���مى بمنظوم���ة القضاء في اس���رائيل والعاملين 
فيها في هذه العملية االس���تيطانية االس���تعمارية دليل جديد على ان تلك 

المنظومة جزء ال يتجزأ من منظومة االحتالل نفسه"
وأك���دت الوزارة ان الحكومة االس���رائيلية هي حكومة قرصنة س���واء الموال 

الشعب الفلسطيني او ألرضه ومقدراته.

"اإلعالم": اليوم العالمي لإلذاعة فرصة 
لتوجيه األنظار ألثير فلسطين المستباح

رام الله - "األيام": اعتبرت وزارة اإلعالم اليوم العالمي لإلذاعة، والذي يصادف الثالث 
عشر من شباط من كل عام، فرصة لتوجيه األنظار إلى األثير الفلسطيني المستباح.

وأك���دت الوزارة، في بي���ان صحافي، أمس، أن منابرنا ت���ؤدي دورها الوطني والمهني 
بامتي���از، ف���ي وقت يطالها ع���دوان االحتالل وإرهابه المس���عور، ال���ذي ال يوفر حراس 
الحقيق���ة، ويقتحم المؤسس���ات اإلذاعية، وينهب معداتها، ويفرض أوامر تعس���فية 

بإغالقها، ويمارس التحريض على اإلعالم الفلسطيني.

ودعت الوزارة "اليونيس���كو" واتح���ادات اإلذاعات الدولية واإلقليمي���ة إلى مقاطعة 
ومناب���ر  اإلس���رائيلية،  اإلذاع���ات 

التحريض  تب���ث  الت���ي  المس���توطنين 

مؤسساتنا  وتالحق  والزيف،  والعنصرية 

مجلس  وتذكر  وصحافيين���ا،  اإلعالمي���ة 

األم���ن الدول���ي بتطبي���ق ق���راره )2222( 

الخاص بتوفير الحماية للصحافيين.


