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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية جنين
الرقم: 3251/29
التاريخ: 2019/7/30

إعالن عن تلزيم قلم سوق الخضار والفواكه
بالمزاد العلني من تاريخ ترسية المزاد ولغاية 2019/12/31

تعل���ن بلدية جنين عن تلزيم قلم س���وق الخضار والفواكه بالمزاد العلني من تاريخ ترس���ية 

المزاد ولغاية 2019/12/31 وذلك بعملة الشيكل االسرائيلي، وحسب الشروط الموضوعة لهذه 

الغاية والتي يمكن االطالع عليها في البلدية )الدائرة المالية( أثناء الدوام الرس���مي شريطة 

التقيد بما يلي:

 يجري المزاد العلني الس���اعة الحادية عشرة من صباح يوم االثنين 2019/8/5 في قاعة . 1

بلدية جنين.

 يدفع المزاود تأمينًا مقطوعًا وهو 20000 عشرون ألف شيكل قبل إجراء المزاد إما نقدًا . 2

أو شيكًا بنكيًا مصدقًا.

 يدفع الملتزم بقية المبلغ خالل مدة 24 س���اعة من تاري���خ المزاد وال يتم إحالة المزاد . 3

اإلحالة القطعية إاّل بعد دفع كامل االلتزام بموجب الشروط الموضوعة لذلك.

 الحصول على براءة ذمة للمزاودين.. 4

 يحق للبلدية تمديد أو تأجيل أو إلغاء المزاد حسبما تراه مناسبًا.. 5

أجور اإلعالن على من يرسو عليه المزاد.. 6
رئيس بلدية جنين
د. محمد إسماعيل أبو غالي

 Request for Bids 
Goods

(One-Envelope Bidding Process)
Country: PALESTINE
Name of Programme:  Local Government Reform and Development Programme  -Phase Two 
(LGRDPII).

Contract Title: Supplying of Solid Waste Collection Truck with Compactor 13 –   M3 Model 2019.
Grant No.: PZA 13 033 11
RFB Reference No.: LGRDPII-AIJA- 04-01 PZA486   
The Palestinian Government has received a grant from the Government of the Kingdom of Belgium towards 
the cost of “Support to Local Government Reform and Development Programme Phase Two” (LGRDPII). The 
Municipal Development and Lending Fund (MDLF) is the implementation agency for result 4 of the programme. 

The MDLF intends to use part of the grant for the benefit of First Council for Common Services to eligible 
payments under the contract for: Supplying of Solid Waste Collection Truck with Compactor – 13 M3 
Model 2019. Contract No LGRDPII-AIJA- 04-01 PZA486
1.   First council of common services- AL Fundq now invites sealed Bids from eligible Bidders for Sup-

plying of Solid Waste Collection Truck with Compactor – 13 M3 Model 2019.
2.  Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB)as 

specified in the World Bank’s “Procurement Regulations. For  IPF Borrowers”, July 2019 (“Procurement 
Regulations”), and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

3.   Interested eligible Bidders may obtain further information from First Council For Common Services- 
AL Fundq, Email:  firstcouncl247@gmail.com, Telephone: 09- 2998190, Fax: 09- 2998190 and inspect 
the Bidding Documents at the address given below From 8:00 AM to 2:00 PM from 30/07/2019 to 
22/08/2019   .    

4.  The bidding document in English may be purchased directly from First Council For Common Services- 
AL Fundq office accountant as per the address below and upon payment of a nonrefundable fee of  
(100 EURO). The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct deposit to First Council 
For Common Services account number (203766, Palestine Bank, Qalqilia Branch). The Bidding 
Documents will be available at First Council For Common Services- AL Fundq.

5.   Bids must be delivered to the address below on or before 12:00 noon of 29/08/2019. Electronic Bidding 
will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the 
Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below on 12:00 noon 
of 29/08/2019.

6.  Bids shall be valid for a period of 90 days after Bid closing and must be accompanied by a bid security 
of (2,500 EUR). The Bid Security should be valid for 118 days after the bid submission deadline date.

7.    Grant is VAT Exempted, bidders to price with Zero VAT.
8.   The address referred to above is:  First Council For Common Services- AL Fundq, Street Address: 

AL Fundq Main Street, Floor/ Room number: First Floor, council Building.

Mayor of First Council For Common Services - AL Fundq
Eng Firas Belieh

   Funded by:

   دعوة عطاء / بضائع

المجلس االول للخدمات المشتركة  –الفندق - قلقيلية 

الدولة : فلسطين. 

 . LGRDPII اسم البرنامج : برنامج تطوير واصالح الحكم المحلي - المرحلة الثانية

اسم المشروع:  توريد سيارة نفايات حجم 13 م3 موديل 2019 . 

PZA 13 033 11 :منحة رقم

   LGRDPII-AIJA- 04-01 PZA486  :رقم عقد

 حصلت السلطة الوطنية الفلسطينية على منحة من الحكومة البلجيكية، ويقوم صندوق تطوير واقراض  الهيئات المحلية  

)MDLF( بتنفيذ المكون الرابع من مكونات برنامج تطوير واصالح الحكم المحلي   LGRDPII(( ، وينوي اس���تعمال جزء من 

أموال هذه المنحة لصالح  المجلس االول للخدمات المشتركة  – الفندق , في عمل دفعات تحت عقد توريد سيارة نفايات 

حجم 13 م3 موديل 2019 ، رقم LGRDPII-AIJA- 04-01 PZA486   الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

يدعو المجلس االول للخدمات المشتركة  – الفندق  الموردين المؤهلين للتقدم لعطاء مشروع : توريد سيارة نفايات حجم ( 1

13 كوب موديل 2019.

   العطاءات س���تكون تنافس���ية محلية )NCB( وحس���ب اآلليات المعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية  2( 

ودليل اجراءات البنك الدولي, الشراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للموردين المؤهلين حسب وثائق العطاء.

 متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.3( 

 الم���وردون المؤهلون يمكنهم الحصول عل���ى المعلومات الالزمة من المجلس االول للخدمات المش���تركة  – الفندق ، على 4( 

العنوان االلكتروني firstcouncl247@gmail.com , هاتف -2998190-09, فاكس: 2998190-09, ويمكنهم االطالع على 

وثائق العطاء والحصول عليها حسب العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا من 

تاريخ   2019/7/30  إلى تاريخ  2019/8/22 .

 نسخة كاملة من العطاءات باللغة  االنجليزية يمكن الحصول عليها للمقاولين المهتمين من خالل تقديم طلب خطي على 	( 

العنوان أدناه  ومقابل دفع رس���م غير مس���ترد مقداره )100 يورو( وطريقة الدفع من خالل شيك بنكي مصدق او الدفع نقدا 

في حساب  المجلس االول للخدمات المشتركة  – الفندق  بنك فلسطين , حساب رقم )203766 ( فرع قلقيلية. نسخ العطاء 

ستكون متوفرة في المجلس االول للخدمات المشتركة  – الفندق.

 المشروع معفى من ضريبة القيمة المضافة، وعلى الموردين تقديم اسعارهم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وإحضار 6( 

خصم مصدر ساري المفعول.

 يجب ان تكون عروض أسعاركم سارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ إقفال المناقصة، وجميع العطاءات يجب أن ترفق 7( 

بكفالة دخول عطاء بقيمة 00	,2 يورو سارية المفعول لمدة 118 يوم من تاريخ إقفال المناقصة.

العط���اءات يجب أن تقدم عل���ى العنوان أدناه قبل أو بتاريخ  29/8/2019  من يوم الخميس الس���اعة الثانية عش���ر ظهرا، 8( 

العطاءات االلكترونية غير مقبولة, العطاءات المتأخرة عن موعد التس���ليم س���يتم رفضها، س���يتم فتح العطاءات بحضور 

المقاولين أو ممثليهم و الذين يرغبون بذلك على العنوان أدناه، الساعة الثانية عشر ظهرا بتاريخ 29/8/2019  .

 العنوان المشار إليه أعاله هو : المجلس االول للخدمات المشتركة  – الفندق.9( 

رئيس المجلس االول للخدمات المشتركة  – الفندق
م. فراس بلية

بتمويل من: الحكومة البلجيكية

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
التاريخ: 2019/7/3 الرقم:  2774/9/1 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة إلى 
سكن أ على القطعة رقم 24 من الحوض رقم 13 ـ كفر اللبد/ محافظة طولكرم

قرر مجلس التنظيم األعلى في جلس���ته رق���م 2019/7 بتاريخ 2019/6/19 بموجب القرار 
رقم 203 الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفي���ذ، والمتعلق بالقطعة رقم 24 من 
الح���وض رقم 13 من أراضي بلدة كفر اللبد، وذلك حس���ب المخطط���ات المودعة في مقر 

الحكم المحلي/ محافظة طولكرم ومقر بلدية كفر اللبد.
ويعتب���ر مخطط التنظيم نافذًا بعد مضي )15( يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة 
الرسمية، وجريدتين محليتين، وذلك استنادًا للمادتين 21 ، 26  من قانون تنظيم المدن 

والقرى واألبنية رقم 79 سنة 1966.
م. مجدي الصالح
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

رؤساء قطاع العدالة يعقدون اجتماعهم
السنوي مع الشركاء والمانحين

رام الله - "األيام": ش���ارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، 
أمس، في االجتماع الس���نوي   لفريق عمل قطاع العدالة، إلى جانب 
رئيس مجلس القضاء األعلى المستشار عيسى أبو شرار، ومستشار 
الرئيس للش���ؤون القانونية األس���تاذ عل���ي مهنا، ووزي���ر العدل 
الدكتور محمد الش���الدة، وممثل دولة كندا في فلسطين بصفته 
رئي���س المانحي���ن، وممثلين عن باقي مؤسس���ات قط���اع العدالة 
والش���ركاء ومؤسس���ات المجتمع المدني وال���دول المانحة لقطاع 
العدالة وذلك بهدف التش���اور والتنس���يق بين أعض���اء مجموعة 
عمل قطاع العدالة المحليين والشركاء الممولين، وتقييم المرحلة 
الس���ابقة، وعرض أولويات قطاع العدال���ة للمرحلة المقبلة بموجب 
الخطة اإلس���تراتيجية لقطاع العدالة وأجندة السياس���ات الوطنية 
لألع���وام 2017 – 2022. وأكد الخطيب تكاملية العاقة بين مكونات 
قطاع العدالة والمؤسس���ات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني 
والداعمي���ن للقطاع، لما لهذه العاقة من أهمية في تكامل األدوار 
في س���بيل تحقي���ق العدالة وإنف���اذ القانون، بما يخ���دم مصلحة 

المواطنين ويحافظ على حقوقهم.
وأش���ار الخطيب إلى أن ه���ذا اللقاء يأتي في ظ���ل ظروف دولية 

وإقليمية ومحلية غاية في الصعوبة والخطورة والتعقيد، فالجميع 
يعل���م ما تمر به الحكومة الفلس���طينية من أزم���ة مالية وما ترتب 
عليها من قرارات تقش���ف وتقليص ف���ي النفقات وإيقاف للعديد 
من المش���اريع واألنشطة التطويرية، فجميع المؤسسات الحكومية 
تس���عى جاهدة للقيام بالمسؤوليات الموكلة لها وتقديم الخدمة 
الجي���دة للمواطن في ظل هذه الظروف، وفي هذا الس���ياق أتمنى 
إعطاء أولوية في خططكم لدعم البنية التحتية لمؤسس���ات قطاع 

العدالة بما يشمل جانبين:
األول: البنية التكنولوجية لمؤسسات القطاع والحاجة لتحديثها 
ما يؤثر على جودة وس���رعة الخدمة فعلى سبيل المثال فان أجهزة 

الحاسوب في النيابة العامة لم يتم تحديثها منذ العام 2010.
أم���ا الجانب الثاني فهو: مباني النياب���ات والمحاكم التي توقف 
العمل فيه���ا نتيجة انس���حاب المان���ح لظروف تتعل���ق بقرارات 
سياس���ية وعلى س���بيل المثال توقف العمل في مبنى نيابة أريحا 
ونيابة نابلس بعد ترسيه العطاء على المورد، لتبقى هذه النيابات 
تعاني من س���وء البنية التحتية وفي وضع س���يئ للغاية وتحتاج 

لتدخل سريع.

وثالثًا بمخزنين للمواد التموينية في جنين

إخماد حريقين أتيا على 250 شجرة 
زيتون ولوز في دير غزالة وفقوعة 

جنين - محمد ب���اص: أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة 
جني���ن، أمس، حريقين أتيا على 250 ش���جرة زيتون ولوز في قريتي 
دير غزالة وفقوعة ش���رق المدينة وسيلة الحارثية غربا، وثالثا نشب 

في مخزنين للمواد التموينية.
وقال مصدر مسؤول في الدفاع المدني، إن طواقم الدفاع المدني 
ف���ي مركزي اليام���ون ومرج بن عام���ر عملت على محاص���رة النيران 
وإخماده���ا وحماية مئات األش���جار وباالت القش م���ن خطر الحريق 
وتأمي���ن المكان. كما أخم���دت طواقم الدفاع المدني حريقا نش���ب 
ف���ي مخازن للم���واد التموينية تقع أس���فل بناية س���كنية في حي 

السويطات بمدينة جنين.

وذكر بي���ان إلدارة العاقات العامة واإلعام ف���ي الدفاع المدني، 
أنه وف���ور تلقي الباغ عن الحريق، توجه���ت طواقم الدفاع المدني 
إلى المكان ليتبين أن النيران مش���تعلة ف���ي كافة أرجاء المخزنين، 
فعملت الطواقم عل���ى محاصرة النيران وإخماده���ا والحيلولة دون 
امتدادها للش���قق السكنية وحمايتها من خطر الحريق، وتم العمل 

على طرد الدخان وتأمين المكان أصوال.
وناش���د الدفاع المدني، المواطنين ضرورة االتصال الس���ريع على 
هاتف الط���وارئ التابع للدف���اع المدني فور وق���وع الحريق بهدف 
التقلي���ل من زمن االس���تجابة لم���كان الحدث وبما يقل���ل من حجم 

الخسائر.

أسير محرر مصاب بفشل
كلوي يناشد إلنقاذ حياته 

جنين - محمد باص: جدد األسير المحرر شادي داود من بلدة الزبابدة جنوب 
شرقي جنين، أمس، مناشدته إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ووزيرة 
الصحة ورجال الدين وأهل الخير والمؤسس���ات، التدخل العاجل من أجل إنقاذ 

حياته حيث يعاني من فشل كلوي منذ أكثر من عام.
وأثنى داود، على كل من بادر وقدم المس���اعدة والتبرع من أجل إنقاذ حياته 
ضمن حملة التبرعات المس���تمرة بشكل يومي في الزبابدة، مشددًا على أن كل 

يوم يتم فيه تأخير عاجه يؤثر على حياته ومعنوياته وعلى أفراد أسرته.
وأشار إلى أنه يعاني من الفشل الكلوي والذي أصبح بسببه دون عمل ويعجر 
عن توفير لقمة عيش له ولعائلته ودون أي مصدر دخل يسهم في توفير الحد 

األدنى من احتياجات الحياة المعيشية اليومية.
ودعا إل���ى التكافل االجتماعي واألخوي ودع���م الجهات ذات االختصاص من 
أجل إنهاء معاناته ورفع الروح المعنوية له ولعائلته جراء ما يتعرض له يوميا 

من انتكاسات مستمرة في صحته ووضعه الصحي.

رئيس »القدس المفتوحة« يبحث مع 
السفير الروسي تعزيز التعاون األكاديمي

رام الله - "األيام": بحث رئيس جامعة القدس المفتوحة د. يونس عمرو، مع س���فير 
روسيا االتحادية الجديد لدى دولة فلسطين د. غوتشا بواتشيدزه، أمس، سبل تعزيز 

التعاون بين الجانبين، وذلك في لقاء عقد في مكتب رئيس الجامعة برام الله.
وأطلع د. عمرو الس���فير الروس���ي عل���ى النجاحات والتط���ورات التي حققتها 
الجامعة، مش���يرًا إلى أنها أضحت كبرى الجامعات الفلس���طينية، حيث يدرس 
فيه���ا م���ا نس���بته )40%( من طلب���ة التعليم العال���ي في فلس���طين. وقال إن 
"الق���دس المفتوحة" هي جامعة منظمة التحرير، وقد افتتحت لحاجة الش���عب 
الفلس���طيني إلى توفير التعليم في ظل إجراءات االحت���ال الرامية إلى عرقلة 
التعليم الجامعي بإغاق الجامعات، واس���تطاعت أن توفر س���بيًا للتغلب على 

إجراءات االحتال ومعيقاته.
وأض���اف د. عمرو إن "القدس المفتوحة" تقيم عاقات تعاون مع عدد من الجامعات 
الروس���ية منها األورال، وتمبوف، وتشيابينس���ك، وقد وقعت اتفاقيات تعاون في 
المجال األكاديم���ي مع هذه الجامعات، و"نطمح إلى تعزيز هذا التعاون عبر إنش���اء 
قسم لتعليم اللغة الروسية في كلية اآلداب، ألن قطاعًا كبيرًا جدًا من التراث العربي 

واإلسامي موجود في أراضي االتحاد الروسي".
من ناحيته، قال بواتش���يدزه، إن العاقات الفلس���طينية - الروسية متطورة جدًا، 
ونس���عى إلى تعزيزها في المجاالت األكاديمية والتعليمية بين الجامعات العربية 
والروسية، حيث درس أكثر من )50( ألف فلسطيني منذ إنشاء العاقات بين منظمة 

التحرير وروسيا في االتحاد السوفيتي.
م���ن جانبه، ق���ال المدي���ر التنفيذي لمؤسس���ة الرئيس بوتين، معت���ز مزهر، إنه 
يجري إنتاج برنامج باسم روسيا فلس���طين بالتعاون مع فضائية القدس التعليمية 
ضمن دورتها الحادية عش���رة، وهذا يس���هم في تعزيز التعاون بين جامعة القدس 

المفتوحة والمؤسسات الروسية العاملة في فلسطين.

دعمًا لقطاعي التعليم والصحة

القدس للمستحضرات الطبية ترعى حفل تخريج 
الفوج الـ )19( من طلبة الطب في جامعة القدس

رام الله - "األيام": رعت مجموعة القدس للمستحضرات الطبية، 
مؤخرًا، حفل تخريج طلبة كلية الطب البشري - الفوج ال� )19( في 
جامعة القدس، ونظمته األخيرة، بالتعاون مع كلية الطب ونادي 

الكلية في الجامعة، في قصر المؤتمرات في بيت لحم. 
وجاءت رعاية هذا الحدث، ضمن استراتيجية المجموعة، لدعم 
قطاع���ي التعليم والصحة، والعمل عل���ى تطوير البنية التحتية 

ودعم الكوادر البشرية فيهما. 
وش���ارك في الحفل، د. حس���ين جدوع نائب رئي���س الجامعة 
للش���ؤون اإلدارية والمالي���ة، ود. مطيع أبو ع���واد، ممثل مكتب 
عميد كلي���ة الطب، بينما ش���ارك عن المجموع���ة كل من محمد 
المسروجي، رئيس مجلس اإلدارة، وإياد المسروجي عضو مجلس 
اإلدارة ورامي القطب، المدير العام، إضافة إلى حش���د من أعضاء 
الهيئتين اإلدارية والتدريسية في الكلية، وأهالي الخريجين. 

وأكد ج���دوع، في كلمة له، ضرورة اتخاذ مهنة الطب وس���يلة 
لتقديم الخدمة اإلنس���انية، ما يس���تدعي من الش���خص الذي 
يمارس المهنة أن يتحل���ى باإلخاق الحميدة، كونه يتعامل مع 
أناس متعبين نفسيا وجس���ديا، مثنيا بالمقابل على المجموعة 

لرعايتها لحفل التخريج وتقديم الهدايا للطلبة. 
من ناحيت���ه، هنأ محمد المس���روجي، أس���رة الجامعة بتخرج 
الطلبة، داعي���ا الخريجين إلى أن تكون رس���التهم األولى إغاثة 

المحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد أن قرار دعم الحدث، جاء ضمن إس���تراتيجية المجموعة 
في دعم القطاع الصحي والتعليمي في فلسطين، عبر المساهمة 
في الدعم المجتمعي، مضيفا: "في هذا العام ولمناسبة اليوبيل 
الذهبي للمجموعة س���نزيد من دعمنا للمؤسس���ات التعليمية 
والصحية، وس���نعلن قريبًا عن حملة خاصة مع الجامعات لطلبة 
الطب والصيدلة، كما س���نعمل على توفير أيام طبية مجانية ل� 

25 تجمعًا في الضفة وقطاع غزة".
أما أبو عواد، فبارك للطلبة وأهاليهم بالتخرج، مشيدا بالمقابل 
بالكادر األكاديمي الذي عمل طوال الس���نوات الس���ت الماضية، 
حتى يتس���لح الطلبة بأفضل المهارات الطبية، ويكونون أكفاء 
ويس���اهموا في تخفيف األلم عن المرض���ى.  وفي نهاية الحفل 
اقس���م الخريجون وبلغ عددهم 112 طبيبًا وطبيبة قسم المهنة، 

قبل أن يصار إلى توزيع الشهادات عليهم. 
يذك���ر أن المجموع���ة تعم���ل في مج���ال التطوي���ر العلمي، 
والتصني���ع والتس���ويق لألدوية البش���رية والبيطرية منذ أكثر 
من 50 عاما، ولديها انتش���ار إقليمي في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، عبر مصانعها المنتشرة في فلسطين، واألردن والجزائر، 
حيث تسوق سلة من المستحضرات الصيدالنية الدوائية تضم 

اكثر من 400 مستحضر في أكثر من 18 دولة. 

الخريجون.

بلدية غزة: مشروع تطوير ميدان
الكويت يهدف لحل مشكلة السير 

غزة-"األيام": أكدت بلدية غزة أن مش���روع تطوير تقاطع شارعي عون الشوا المعروف 
بش���ارع )8( مع صاح الدين في حي الزيتون جن���وب المدينة ) ميدان الكويت( يهدف 
لتنظيم حركة السير وتقليل الحوادث المرورية في المنطقة، باإلضافة إلى إقامة نصب 

تذكاري تقديرًا لدولة الكويت الشقيقة.
وذكرت البلدية أن المش���روع يش���مل تطوير المفترق بالكامل وتنفيذ أعمال تعبيد 
بمادة اإلس���فلت بمس���احة 2100 متر مربع وتبليط األرصفة بمس���احة 1200 متر مربع، 
وتنفيذ أعمال بنية تحتية كاملة تش���مل تمديد ش���بكات ص���رف صحي ومياه وأعمال 

مرورية باإلضافة إلى إنشاء نصب تذكاري في الميدان ألبراج الكويت.
وأوضحت أن المشروع ممول من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية عبر مؤسسة 
التع���اون بقيمة إجمالية تبل���غ 266 ألف دوالر، فيما تبلغ مدة تنفيذ المش���روع  ثاثة 

أشهر من تاريخ بدء التنفيذ الذي بدأ في شهر حزيران الماضي. 
وبينت البلدية أن تكلفة تطوير المفترق تبلغ نحو 70 % من قيمة المشروع فيما تبلغ 
قيمة النصب التذكاري فقط 30 % فقط من قيمة المش���روع الكلية الذي يجس���د أحد 

معالم دولة الكويت الشقيقة.
وأضافت أن تنفيذ المش���روع يهدف باألساس إلى تنظيم حركة السير في المنطقة 
وتقلي���ل الحوادث التي تقع على المفترق، باإلضافة أنه يش���كل واجهة جميلة وتحفة 

معمارية لزوار المدينة من الجهة الجنوبية من جهة شارع صاح الدين.
وكان مجلس بلدية غزة قد اعتمد تس���مية التقاطع المذكور باس���م "ميدان الكويت" 
تقديرًا وعرفانًا لدور دولة الكويت في خدمة القضية الفلس���طينية والدفاع عن حقوق 

الشعب الفلسطيني أمام المحافل الدولية لنيل حقوقه. 

رئيس »العربية األميركية« يلتقي وفدًا من
اللجنة القطرية ألولياء أمور طلبة الداخل

جنين-محم���د باص: التقى رئيس الجامعة العربية األميركية 
األس���تاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، أم���س، وفدا من اللجنة 
القطرية ألولياء أمور الطلبة داخل الخط األخضر برئاس���ة رئيس 
اللجنة أحمد جبارين، والذي زار الجامعة بهدف التعرف عليها، 

وتعزيز التعاون لخدمة طلبة الداخل من الدارسين فيها.
وقدم أب���و زهري، ش���رحا تفصيليا ع���ن الجامعة ونش���أتها، 
وأب���رز التخصصات التي ت���درس فيها في درج���ات الدكتوراه 
والماجس���تير والبكالوري���وس، مش���يرا إل���ى أن الجامعة للكل 
الفلس���طيني، وتسعى بشكل مس���تمر إلى تطوير التخصصات 
واس���تحداث تخصصات جديدة بما يتاءم مع احتياجات سوق 

العمل.
وأكد أن الجامعة تس���عى إلى توفير المراكز الطبية والصحية 
لعدة أهداف، أبرزها تقديم الخدمة للمجتمع المحلي، باإلضافة 
إلى توفير فرصة أم���ام الطلبة للتدريب في مختبرات أنش���ئت 

حس���ب المواصفات العالمية وتجهيز الطال���ب على أكمل وجه 
ليتقن كافة الجوانب العملية.

م���ن جهته، أعرب رئي���س اللجنة القطرية ألولي���اء أمور طلبة 
الداخ���ل، عن فخره لوجود جامعة كالجامع���ة العربية األميركية 
والتي ثمن دورها المه���م في تطوير قطاع التعليم العالي بعد 

أن أصبحت معلما أكاديميا يفتخر بها كل فلسطيني.
وقدم جبارين، شرحا تفصيليا عن اللجنة القطرية والتي تتابع 
أمور الطلبة الفلس���طينيين، وتعمل عل���ى توفير احتياجاتهم، 
وأوضح أن الزيارة هذه هدفت إلى تعزيز التعاون بهدف تقديم 

الخدمة المناسبة للطلبة.
واس���تمع رئي���س الجامعة إل���ى الوفد الضي���ف، وأجاب على 
أسئلته واستفس���اراته، فيما تخلل الزيارة عرض فيلم تعريفي 
بالجامعة، واختتمت بجولة للوفد الضيف للتعرف على الجامعة 

ومنشآتها ومرافقها.

المشاركون في االجتماع.

ابو زهري خالل لقائه وفد اللجنة القطرية.

جانب من عمليات إخماد الحريقين في أشجار الزيتون.


