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دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط 

مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات
MOH-GSD/MOFP/2019/112 المناقصة العامة رقم 

موضوع المناقصة: شراء وتوريد مستلزمات وجبات طعام

الجهة المشترية: وزارة الصحة

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط

تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحساب وزارة الصحة . 1
المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين بالمشاركة في 

تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
)الش���يكل( ش���املة لكافة أنواع الضرائب والرسوم بما فيها . 2 تقدم األس���عار ب�

ضريبة القيمة المضافة.
يمك���ن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جمي���ع وثائق المناقصة أو . 3

الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم 
العام���ة )www.gs.pmof.ps( أو من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية 

خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 100 شيكل لحساب وزارة المالية . 4

والتخطيط في بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل 
الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.

يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة . 5
ف���ي موعد أقصاه الس���اعة 12:30 من يوم الثالثاء المواف���ق 2019/8/20 ويتم 
رف���ض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات 

في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين.
على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو شيك . 6

بنكي مصدق بقيمة 5000 ش���يكل على أن يكون س���اري المفعول حتى تاريخ 
.2020/2/15

أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.. 7
تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.. 8

رئيس لجنة العطاءات المركزية

عطاء تقديم خدمات استشارية هندسية

تدعوك���م وحدة المتابعة المالية وهي وحدة مس���تقلة أنش���أت بموجب قرار 
بقان���ون رقم )20( لس���نة 2015 وتعديالته، وتعنى بمكافحة جريمة غس���ل 
األموال وتمويل اإلرهاب في فلسطين، للتقدم لعطاء تقديم خدمات هندسية 
)مراجعة وثائق عطاء المقاولة واإلش���راف الهندس���ي( على مشروع تشطيب 

وتأهيل مقر وحدة المتابعة المالية وفقًا لشروط العطاء، مع مراعات التالي:
أن يكون المكتب المتقدم للعطاء مس���جل لدى نقابة المهندس���ين – . 1

مركز القدس والمصنفين كاستشاريين أو درجة أولى.
يج���ب على المتقدم للعطاء ارفاق كفالة بنكي���ة )كفالة دخول عطاء( أو . 2

شيك بنكي مصدق بقيمة 5 % من قيمة العطاء لصالح وحدة المتابعة 
المالي���ة وتكون مدة الكفالة 90 يومًا من آخر يوم للتقدم للعطاء، وتبقى 

العروض صالحة لمدة 120 يومًا من تاريخ آخر يوم للتقدم للعطاء.
على م���ن يرغب في التقدم للعط���اء زيارة مقر وح���دة المتابعة المالية . 3

الحال���ي الكائن في عمارة الكرمل ط5 – ش���ارع اإلرس���ال – البيرة، وذلك 
للحصول على كراسة العطاء مقابل مبلغ وقدره )100 دوالر( غير مستردة، 
علمًا أن آخر موعد للحصول على كراسة العطاء هو يوم الخميس الموافق 

2019/08/08 الساعة الحادية عشرة صباحًا.
زي���ارة الموق���ع واالجتماع التمهيدي: س���تنظم زيارة ميداني���ة للموقع يوم . 4

الخميس الموافق 2019/08/08، ويكون اللقاء الساعة الثانية عشرة ظهرًا في 
مبنى برج عمار- الطابق الثاني - حي اإلذاعة في البيرة، وس���يتم عقد اجتماع 
تمهيدي الستقبال استفسارات المتقدمين في مقر وحدة المتابعة المالية 
الحال���ي وذلك بعد انتهاء الزي���ارة الميدانية، علمًا أن اخر موعد الس���تقبال 

األسئلة واالستفسارات سيكون يوم اإلثنين الموافق 2019/08/18.
تس���ليم العروض: يتم تس���ليم الع���روض في ظرف مغل���ق ومختوم . 5

ومكتوب عليه اس���م العطاء واس���م المكتب المتق���دم لوحدة المتابعة 
المالية، في موعد اقصاه الس���اعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس 

الموافق 2019/08/22.
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 6
يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من وحدة المتابعة المالية على . 7

.project@ffu.ps :جوال رقم )201212-0599( او على البريد اإللكتروني

www.pma.psوحدة المتابعة المالية

إعالن توظيف

ســلطة النقــد الفلســطينية هــي مؤسســة مســتقلة تلعــب دورًا هامــًا فــي تنميــة االقتصــاد الفلســطيني مــن خــال أداء دورهــا فــي الحفــاظ علــى 
االســتقرار المالــي والنقــدي مــن خــال تنظيــم الجهــاز المصرفــي والرقابــة علــى عملــه، وإدارة نظــم المدفوعــات الوطنيــة، وترخيــص مؤسســات اإلقــراض 

المتخصصــة والصرافــن والرقابــة عليهــم مــن أجــل الحفــاظ علــى نظــام مالــي ســليم وفعــال. 

وحيــث تســعى ســلطة النقــد دومــا إلــى اســتقطاب الكفــاءات للعمــل لديهــا وفــق مبــدأ الشــفافية وت�كافــؤ الفــرص، فإنهــا تعلــن عــن وجــود الشــواغر 

التاليــة فــي مكتــب إدارة المخاطــر، وذلــك وفــق الشــروط التاليــة: 

مكتب إدارة المخاطر  الدائرة:نائب مدير مكتب إدارة المخاطرالشاغر :

S1bالدرجة الوظيفية: مدير مكتب إدارة المخاطر  الجهة المسئولة )المشرفة(:

الوصف العام للوظيفة: 
مســاندة مديــر مكتــب المخاطــر فــي تنفيــذ مهامــه االشــرافية وفــي إنشــاء والحفــاظ علــى إطــار مت�كامــل وكفــوء إلدارة المخاطــر فــي ســلطة النقــد 
وتطويــ�ر وتنفيــذ االســراتيجية الرقابيــة بمــا يمكــن المحافــظ ومجلــس اإلدارة )لجنــة إدارة المخاطــر( علــى الوفــاء بمســؤولياتهم المتعلقــة بالمخاطــر، 

وذلــك وفــق المعايــ�ي والمواصفــات العالميــة والممارســات الفضلــى فــي هــذا المجــال.

المؤهل العلمي والخربة الازمة للوظيفة:

الماليــة  العلــوم  االقتصــاد،  االعمــال،  إدارة  المخاطــر،  إدارة   ( بالوظيفــة  العالقــة  ذات  المجــاالت  أحــد  فــي  الماجســتي  أو  البكالوريــ�وس  شــهادة 
والمصرفيــة(، و يفضــل حملــة الشــهادات الدوليــة ذات التخصصيــة فــي مجــاالت إدارة المخاطــر واســتمرارية العمــل وأمــن المعلومــات مــن جهــات 

دوليــة معتمــدة.  ومؤسســات 

خــربة ذات عالقــة فــي مجــال العمــل بحــد أدنــى ) 8 ( ســنوات لحملــة شــهادة الماجســتي و) 12 ( ســنة لحملــة الخربة العملية:
البكالوريــ�وس.  شــهادة 

اجادة اللغة العرب�ية واالنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.المهارات اللغوية:

مكتب إدارة المخاطر  الدائرة:رئيس قسم المخاطر المالية الشاغر :

S1bالدرجة الوظيفية: مدير مكتب إدارة المخاطر  الجهة المسئولة )المشرفة(:

الوصف العام للوظيفة: 
االشــراف علــى تعريــف وتقي�يــم ومراقبــة مصــادر وت�أثــيات منظومــة المخاطــر الماليــة لكافــة مســتويات المؤسســة فــي إطــار بيئــة العمــل الداخليــة 
والخارجيــة، وإدارتهــا بشــمولية وكفــاءة وفاعليــة، بمــا يســاهم فــي التقليــل مــن الخســائر واألحــداث ذات األثــر الســلبي علــى أهــداف ســلطة النقــد، 
ــ�ي والمواصفــات العالميــة والممارســات الفضلــى  ويحقــق األداء االكفــأ فــي ضمــان اســتدامة االوضــاع الماليــة لســلطة النقــد، وذلــك وفــق المعاي

فــي هــذا المجــال.

المؤهل العلمي والخربة الازمة للوظيفة:

درجة البكالوري�وس أحد المجاالت ذات العالقة بالوظيفة )إدارة المخاطر، إدارة االعمال، االقتصاد، العلوم المالية والمصرفية(.

خربة ذات عالقة في مجال العمل بحد أدنى 5 سنوات.الخربة العملية:

اجادة اللغة العرب�ية واالنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.المهارات اللغوية:

النظــام  التوظيــف مــن خــالل  التقــدم بطلــب  ت�توفــر لديهــم المتطلبــات الوظيفيــة المطلوبــة وي�رغبــون فــي الرشــح لهــذه الوظائــف،  يمكــن لمــن 

.2019/08/11 األحــد  يــوم  أقصــى  بحــد   )www.pma.ps/ar-eg/careers.aspx( الرابــط  علــى  االلكرونــي 

مالحظات:

يرجى الرجوع الى الرابط المدرج على صفحة سلطة النقد للحصول على معلومات مفصلة اكرث حول االعالن.  	 

سيتم االتصال بالمتقدمني المقبولني فقط.	 

مع تمنياتنا للجميع بدوام التقدم والنجاح 

رابطة خريجي "النجاح"تنظم حفلها السنوي الرابع
جني���ن - محمد ب���اص: نظمت 

الهيئة اإلداري���ة لرابطة خريجي 

جامع���ة النج���اح الوطني���ة ف���ي 

نابل���س، الليل���ة قب���ل الماضية، 

"النجاح تجمعنا  الس���نوي  الحفل 

4"، للعام الرابع على التوالي.

وحض���ر الحف���ل نائ���ب رئيس 

المجتمعية  للش���ؤون  الجامع���ة 

ش���اكر البيطار، ممثًا ع���ن إدارة 

رابط���ة  ورئيس���ة  الجامع���ة، 

الخريجين عصماء المصري، وعدد 

م���ن الش���خصيات االعتبارية من 

أبن���اء جامعة النج���اح الخريجين 

والمس���ؤولين في  العاملين  م���ن 

المحل���ي  المجتم���ع  مؤسس���ات 

الحكومي���ة والعام���ة والخاص���ة، 

الديني���ة  الطوائ���ف  وممثل���و 

والمحافظات،  األمني���ة  واألجهزة 

وأبناء  الخريجين  رابط���ة  وأعضاء 

م���ن مختل���ف  النج���اح  جامع���ة 

األجيال.

وق���ال البيطار: يش���كل خريجو 

النجاح بصم���ة وعامة نوعية في 

وأكبر  والعالمية،  المحلية  السوق 

دليل على ذلك ما يترأس���ه خريج 

النجاح في عمله وفي مؤسس���ات 

حرص  مؤكدًا  المدن���ي،  المجتمع 

الجامعة على التواصل مع أبنائها 

بعد تخرجهم، كونهم سفراء لها 

في المحافل كاف���ة، مضيفًا: "من 

هنا جاءت الفكرة بإنش���اء رابطة 

للخريجين".

م���ن جهته���ا، قال���ت المصري: 

"نرحب بكم أيه���ا الخريجين في 

بيتك���م الثاني، فس���ام إلى كل 

زميلة وزميل من أبناء النجاح وإلى 

كل من أحب النجاح التي تجمعنا 

من جديد ف���ي هذا اللقاء والحفل 

الذي س���يبقى بصمة  االجتماعي 

وعرفًا سنويًا نتقلد به معكم".

أهداف  المصري  واس���تعرضت 

النجاح،  جامع���ة  رابط���ة خريجي 

بيانات  قاع���دة  تأس���يس  ومنها 

للتواصل  حلقة  لتكون  للخريجين 

معه���م وضمان مش���اركتهم في 

فعالي���ات ومش���اريع ونش���اطات 

وبرامج تهمه���م وتهم الجامعة، 

ومتابع���ة  الخريجي���ن  وجم���ع 

باحتياجات  وتعريفهم  أخبارهم 

الجامعة وما وصلت إليه من تقدم.

ممثل���ة  الرابط���ة  أن  وأك���دت 

للجامع���ة  ش���ريك  بخريجيه���ا 

والتنمي���ة  البن���اء  عملي���ة  ف���ي 

والتطوير، منوهة إلى أن المجتمع 

الفلس���طيني فت���ي ولذل���ك من 

الش���باب  تش���جيع  الض���روري 

ما  أفضل  واس���تخراج  ودعمه���م 

لديهم للنهوض بالمجتمع.

وزار مشاركون في الحفل معرض 

الص���ور الخاص بمئوي���ة النجاح، 

الماضي  بين  الذي تميز بدمج���ه 

والحاضر، عب���ر احتوائه لمجموعة 

للجامعة،  األرش���يفية  الصور  من 

التاريخي  التتب���ع  مثل���ت  والتي 

للنجاح طوال مائة عام، إلى جانب 

معرض آخر م���ن تصاميم وأعمال 

مخت���ارة ومتميزة لطلبة وخريجي 

كلية الفنون الجميلة، في س���احة 

الشطرنج.

كم���ا زاروا متحف مئوية النجاح 

في كلية الفن���ون الجميلة، الذي 

يتضمن ص���ورًا مخت���ارة ووثائق 

أرش���يفية توث���ق تاري���خ النجاح 

طوال مائة عام، وق���ام الخريجون 

باستصدار بطاقة عضوية مباشرة 

من خ���ال الرابطة ومس���اعدة من 

"بالتل"، ومن ثم اس���تكمل الحفل 

بسلسلة فقرات فنية وترفيهية، 

إبراهيم  الفنان  الحفل  حيث أحيا 

للفنون  عاش���ور، وفرق���ة هوي���ة 

الشعبية، والفنان أحمد ملحم.

مشاركون في الحفل بجامعة النجاح.

فريق "القــدس المفتوحــة" يحصد مراتب 
متقدمة بمسابقة صائدي الثغرات األمنية

ن فريق 
ّ
رام الل���ه - "األيام": تمك

جامع���ة الق���دس المفتوحة، من 

حصد المراتب األولى في مسابقة 

صائ���دي الثغ���رات األمنية على 

مستوى فلسطين، التي ينظمها 

المرك���ز العرب���ي اإلقليمي لألمن 

السيبراني، التابع لاتحاد الدولي 

لاتصاالت وش���ركة "سايلنسك"، 

االس���تجابة  مركز  م���ع  بالتعاون 

التاب���ع  الحاس���وب  لط���وارئ 

ل���وزارة االتص���االت وتكنولوجيا 

المعلومات.

المفتوحة"،  "القدس  وأش���ارت 

ف���ي بي���ان له���ا، أمس، إل���ى أن 

فريقه���ا المكون من: ماهر عبده، 

وخليل شريتح، وفراس الحوامدة، 

ومحمد كرجة، وأمجد قبها، حصل 

عل���ى المراتب الثاني���ة والثالثة 

والسادس���ة والس���ابعة والثامنة 

من أصل 19 متسابقًا شاركوا في 

المرحلة األولى من المسابقة، "إذ 

س���يجري اختي���ار الفائزين على 

للتصفيات  المحل���ي  المس���توى 

النهائية على مستوى فلسطين، 

أعل���ى نتائج  ث���م اختي���ار  ومن 

المستوى  لتمثيل فلسطين على 

اإلقليمي".

وأعرب رئي���س الجامعة يونس 

عمرو، عن اعتزازه بما حققه فريق 

إنجازات  من  المفتوحة"  "القدس 

وحص���د للجوائز، مش���يرًا إلى أن 

أمن  رائدة في مج���ال  الجامع���ة 

المعلومات.

وق���ال عم���رو، خال اس���تقباله 

مس���اعدي  بحض���ور  الفائزي���ن، 

رئي���س الجامعة لش���ؤون الطلبة 

ولش���ؤون  ش���اهين،  محم���د 

التكنولوجي���ا واإلنت���اج إس���ام 

عمرو، ولش���ؤون العاقات العامة 

والدولية واإلعام عماد الهودلي، 

ومس���اعده ع���وض مس���حل: "إن 

الجامعة عظم���اء، يعملون  طاب 

ويدرس���ون، ونجحوا في الوصول 

إل���ى مواق���ع متقدم���ة، ونح���ن 

بش���كل  وندعمه���م  نكرمه���م 

متواصل".

من جهته، أكد إس���ام عمرو أن 

التي حققتها  المتقدمة  النتائج 

الجامع���ة في ه���ذه المرحلة من 

المسابقة، تأتي في إطار اهتمام 

الجامعة بمج���ال أمن المعلومات، 

وس���عيها المتواص���ل لتطوي���ر 

فيها،  والعاملين  الطلبة  مهارات 

مشيرًا إلى أن "القدس المفتوحة" 

ه���ي الجامعة األول���ى في الوطن 

التي تحصل على اعتماد تخصص 

فرعي في أمن المعلومات.

وأضاف: "حقق الطلبة والعاملون 

في جامع���ة الق���دس المفتوحة 

نجاح���ات عل���ى مس���توى الوطن 

والعالم، وحصل���ت الجامعة على 

مجموع���ة من الجوائ���ز العالمية 

الممي���زة في الس���نوات األخيرة، 

وه���ذه الجه���ود المتراكمة تدل 

على مدى حرص العاملين الطلبة 

على اإلبداع وخدمة مجتمعهم".

وبّي���ن أن ما س���جل ه���و إنجاز 

للعاملين في هذا القس���م، "وقد 

الجامعة في كشف كثير  نجحت 

عالمية  بمواق���ع  الثغ���رات  م���ن 

المؤسس���ات  لتلك  وتقديمه���ا 

بشكل رس���مي من أجل تحصين 

الق���دس  وحصل���ت  مواقعه���ا، 

المفتوحة على القسم األكبر من 

الجوائز".

نقابة المحامين تحدد االنتساب
إليها بمعدل 80% فأعلى في الثانوية

رام الله - "األيام": قرر مجلس نقابة المحامين، تحديد 
معايي���ر جديدة لانتس���اب والتس���جيل في س���جات 
النقاب���ة لخريج���ي الثانوي���ة العامة للعام الدراس���ي 
2019/2018 وما تاه، وهي أال يقل معدل الثانوية العامة 
عن 80%، واقتصار االنتس���اب لخريج���ي فرعي العلمي 

واألدبي فقط.
وأش���ار مجل���س النقابة في بيان صحاف���ي، أمس، إلى 
أن هذه الق���رارات جاءت على ض���وء اإلعانات الصادرة 
عن الجامع���ات والكليات الجامعي���ة بخصوص معدالت 
وفروع القبول لكليات الحقوق، ومراعاة منه لواقع مهنة 
المحاماة في ظل حالة التدفق على تخصص الحقوق، بما 
ال ينسجم مع احتياجات س���وق العمل، وتجاوز القدرات 
االستيعابية للنقابة لتس���جيل المتدربين، وإيمانًا من 

مجلس النقابة بض���رورة التركيز على ج���ودة التدريب 
ألهمية هذه المهنة، ودون المساس بالواقع المكتسب 
لطلبة كليات الحقوق الجالس���ين على مقاعد الدراس���ة 

حاليًا.
وبّين المجلس أن هذه القرارات جاءت وفقًا لصاحياته 
لضبط مس���ألة تدفق خريجي كليات الحق���وق، ومراعاة 
لمستقبل الطلبة خريجي الثانوية العامة المقبلين على 
الحي���اة الجامعية، حتى ال تكون مس���ألة التدريب عقبة 
أمامهم بعد التخرج، وتوجهت اليهم مرة اخرى باختيار 
التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته.
وكان مجل���س النقاب���ة قد دعا في 17 تم���وز الماضي، 
خريجي الثانوية العامة إل���ى اختيار التخصصات التي 

تتناسب واحتياجات سوق العمل.

تذّمر في صفوف المواطنين عقب 
انتشار البعوض بكثافة شمال غـزة

غزة - خليل الشيخ: اشتكى مواطنون من انتشار حشرة 
البع���وض في مناطق مختلف���ة من محافظة ش���مال غزة، 
واعتب���روا أن الجه���ات المختصة باتت عاج���زة عن إيجاد 

حلول لهذه الظاهرة.
وقال���ت مص���ادر طبي���ة: إن ع���دة ح���االت وصل���ت إلى 

المستشفيات والعيادات نتيجة للسعات البعوض.
وق���ال اختصاصي األمراض الجلدي���ة د. محمد عزيز: إن 
ع���ددًا كبيرًا من ح���االت التورم والحساس���ية وصلت إلى 
العيادة التي يعمل بها، نتيجة لس���عات البعوض، مشيرًا 

إلى أن الظاهرة تتزايد، ال سيما بين األطفال.
ر، في حديث ل�"األيام"، من استمرار انتشار الظاهرة 

ّ
وحذ

التي تس���بب ف���ي مضاعفات لذوي البش���رة الحساس���ة، 
خصوصًا بين األطفال.

وقال مواطن���ون، في أحادي���ث منفصل���ة ل�"األيام": إن 
انتش���ار البعوض ال يقتص���ر على المناط���ق القريبة من 
تجمعات الص���رف الصحي أو تجمع���ات المياه والزراعات 

بشكل عام، بل في كافة أرجاء المحافظة الشمالية.
واعتبر المواط���ن عصام أبو قليق )34 عامًا(، الذي يقطن 
في قرية أم النصر "القرية البدوية" أقصى شمالي القطاع، 
والقريبة من برك تجمع مياه الصرف الصحي، أن البعوض 

يشكل خطرًا كبيرًا على صحة أطفاله.
وأوضح، ل�"األيام"، أنه يستخدم وسائل مكافحة الحشرة 
دون فائ���دة، مناش���دًا الجه���ات المختص���ة كالبلديات 
ومصلحة مي���اه الس���احل بالعمل على مكافحة الحش���رة 

بشكل فعال.

من جهته، قال أشرف مصلح )38 عامًا(، الذي يقطن في 
أبراج العودة غرب بيت حانون: إن ما تقوم به البلديات من 
وس���ائل المكافحة هي وسائل تقليدية قديمة، في حين 
أن انتشار البعوض لم يعد عاديًا، ال سيما في أوقات الحر 

الشديد والليل.
وأض���اف، ل�"األي���ام": إن البعوض منتش���ر ف���ي جميع 
المناط���ق ولم يعد فقط في بلدة بيت الهيا كونها مناطق 
زراعية، مشيرًا إلى أن شكاوى الناس من االنتشار الملحوظ 

للحشرة تصل لكل بيت.
من جانبها، قالت بلدية بيت الهيا بصفتها المس���ؤولة 
عن معالجة أضرار برك تجميع مياه الصرف الصحي: إنها 

تواصل إجراءاتها لمكافحة الحشرة منذ عدة أشهر.
وقال مدي���ر دائرة الصحة والبيئة ف���ي البلدية، عاطف 
الس���لطان: إن البلدية ش���كلت لجنة خاص���ة كفريق عمل 

إضافي للفريق العامل أصًا في مكافحة الحشرة.
 جهدًا في تس���خير 

ُ
وأضاف، ل�"األيام": إن البلدية لم تأل

إمكاناتها لمكافحة البع���وض، مؤكدًا أن أحواض الصرف 
الصحي هي المصدر األساس لتوالد وانتشار الحشرة.

وعن إجراءات البلدية، أوضح "الس���لطان"، الذي يش���رف 
على الواقع البيئي في مجلس النفايات الصلبة، أن البلدية 
تحرص على نقل المي���اه العادمة من برك تجميعها، إلى 
محطة المعاجلة والتخلص من األش���جار المحيطة بها من 
جه���ة، وتقوم بال���رش ووأد يرقات الحش���رة، الفتًا إلى أن 
البلدية والمجلس س���يتخذان إجراءات إضافية لتحسين 

وسائل هذه المكافحة.

"فـتـح" تـكـّرم الـنـاجـحـيـن
بالثانوية العامة في حزما

القدس - وفا: كّرمت حركة "فتح" � إقليم القدس، أول من أمس، الطلبة 

الناجحي���ن بامتحانات الثانوية العامة في بلدة حزما، ش���مال ش���رقي 

الق���دس، وذلك خال حفل نظمته حركة الش���بيبة الطابية في البلدة، 

بالتع���اون مع مديري���ة تربية القدس وبلدية حزم���ا، وبحضور عدد من 

الشخصيات الوطنية والرسمية في القدس.

وأش���ار أمين س���ر حركة "فتح" في القدس، ش���ادي مطور، في كلمته 

بالحف���ل، إلى دور األس���رى الناجحين في بلدة حزم���ا، ودور البلدة في 

التصدي لاحتال كنموذج من نماذج الصمود والتي شكلت مرحلة من 

مراحل المقاومة الشعبية في القدس.

م���ن جهته، أكد أمين س���ر حركة "فتح" في حزم���ا، محمود أبو خليل، 

اس���تمرار الحرك���ة على نه���ج التح���رر الوطن���ي حتى إقام���ة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ووجه���ت الش���بيبة الفتحاوية ش���كرها للهيئة التدريس���ية واآلباء 

واألمهات وكل من أسهم بدعم العملية التعليمية في القدس.

تشكيل لجنة تأسيسية للتحضير
النتخـابـات جمعيـة الطـب العـام

رام الله - "األيام": أعلنت نقابة األطباء عن تش���كيل لجنة تأسيس���ية 

مكونة من 9 أطباء من كافة المحافظات؛ للش���روع بالتحضير النتخابات 

لتش���كيل جمعية الطب العام، إلى جانب 14 جمعية تخصصية تابعة 

للنقابة.

وق���ال مجل���س النقابة، أم���س: إنه طلب م���ن كل لجن���ة فرعية في 

المحافظات تقديم 5 أسماء أطباء عامين من كل محافظة، حيث اجتمع 

50 طبيبًا عامًا مع نقيب األطباء ش���وقي صبح���ة، وبعض أعضاء مجلس 

النقابة، وتم اختيار طبيب عام من كل محافظة، لتشكيل الجمعية غير 

الفاعلة منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشار إلى أن اللجنة التأسيسية اجتمعت بمقر نقابة األطباء برئاسة 

صبحة، وانتخبت حماد س���ليمان رئيس���ًا للجنة، وأيمن ش���وبكي نائبًا 

لرئيس اللجنة، وإياد سمارة أمينًا للسر، وباسل بواطنة أمينًا للصندوق، 

وطارق عمرو ناطقًا إعاميًا باس���م اللجنة، وطارق السيوري وزياد برجيه، 

وسهير هندية، وزهير عاشور أعضاء.

وت���م االتفاق في ختام االجتماع على أن تختتم اللجنة التأسيس���ية 

مدته���ا في 1 كان���ون الثاني 2020، على أن تك���ون قد أنجزت مهمتها 

بحصر األعضاء، وإعداد القانون الداخلي، والتحضير النتخابات الهيئة 

اإلدارية للجمعية.

279 ألف مسافر تنقلوا
على معبر الكرامة الشهر الماضي

أريحا - "األيام": تنق���ل أكثر من 279 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر 

معب���ر الكرامة الحدودي في أريحا، خال ش���هر تم���وز الماضي، فيما 

أوقفت الشرطة 647 مطلوبًا جنائيًا.

"النضال" تؤكد تمسكها
بالنهج الوطني والديمقراطي

رام الله - وفا: أكدت جبهة النضال الش���عبي، في بيان لها، لمناسبة 

الذكرى العاش���رة لرحيل قائد ومؤس���س الجبهة س���مير غوشة، التي 

صادف���ت، أمس، التمس���ك بالنه���ج النضالي الوطن���ي والديمقراطي 

التقدمي الذي أرس���ى مكوناته الراحل غوش���ة، أحد أب���رز رموز الحركة 

الوطنية.

وقالت: "قضى غوشة مسيرة حياته يناضل دفاعًا عن الشعب والثورة 

والقرار الوطني المس���تقل، وعن منظمة التحرير ممثًا شرعيًا ووحيدًا 

لش���عبنا، وظل على الدوام يؤمن بالخيار الديمقراطي، ويناضل من أجل 

ترس���يخ قيم الحرية والمس���اواة، وتحقيق العدالة االجتماعية وصون 

حقوق الفقراء والمهمشين والعمال".

وأضافت: "القائد المؤسس الراحل غوشة، الذي تمضي قيادة الجبهة 

بمكتبها السياس���ي ولجنتها المركزية على خطاه، كان مدرسة فكرية 

ونضالية، تمي���زت بالعط���اء والمصداقية واإلخ���اص والتفاعل الحي 

والحري���ص مع كافة القوى الوطني���ة والديمقراطية على تحقيق أرقى 

أش���كال ومضامين الوحدة الوطنية، وكان غوش���ة يمثل جسرًا للحوار 

بي���ن أطراف الحرك���ة الوطنية الفلس���طينية، ولم يعتق���د أن التباين 

واالجته���اد في وجهات النظ���ر يؤديان إلى انقطاع، ب���ل تكاملية في 

األدوار والمس���ؤولية والمهمات الوطنية تجاه قضية شعبنا ومصالحه 

الوطنية".

وتابع���ت: "نس���تخلص العب���ر والدروس م���ن تجربة ه���ذا المناضل 

الوحدوي األصيل في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها قضية شعبنا، 

فلنحافظ على وحدانية تمثيل منظمة التحرير لش���عبنا ولنحافظ على 

القرار الوطني المستقل".

العاقات  إلدارة  بي���ان  وذك���ر 

الش���رطة،  في  واإلعام  العام���ة 

أم���س، أن ع���دد المغادرين عبر 

الش���هر  بل���غ  الكرام���ة،  معب���ر 

الماضي 139637 ش���خصًا، فيما 

 139295 القادمي���ن  ع���دد  بل���غ 

المسافرين  حركة  وأن  ش���خصًا، 

كانت نشطة.

وأش����ار البي����ان إلى أن ش����رطة 

المعبر قبضت خال الفترة ذاتها 

على 647 مطلوبًا جنائيًا وممنوعًا 

من السفر، سواء أثناء محاولتهم 

المغ����ادرة عبر المعب����ر، أو ترقب 

وصولهم أثناء دخولهم لألراضي 

أنه����م  مبين����ًا  الفلس����طينية، 

مطلوب����ون ف����ي قضاي����ا مرفوعة 

أمام المحاكم الفلس����طينية على 

اختاف تقسيماتها.

البي����ان أن األجه����زة  وأوض����ح 

اإلدارة  ف����ي  والمدنية  األمني����ة 

العامة للمعاب����ر والحدود قدمت، 

الش����هر الماض����ي، العدي����د من 

التس����هيات والخدم����ات لكافة 

التنس����يق  المواطنين، حيث تم 

ل����� 34 حالة مرضية للس����فر بين 

جانب����ي المعب����ر ف����ي س����يارات 

اإلسعاف الفلسطينية، فيما أعاد 

الجانب اإلسرائيلي، خال الفترة 

ذاتها، 115 مواطنًا بذرائع أمنية.

معايعة تبحث مع سفير مونتنيغرو
التعاون في المجال السياحي

بيت لحم – حس���ن عبد الج���واد: بحثت ُرلى معايعة 
وزي���رة الس���ياحة واآلث���ار م���ع الس���فير ميل���وراد 
سيفانوفيتش، الس���فير المفوض وفوق العادة وغير 
المقيم لدولة الجبل األس���ود )مونتنيغرو( لدى دولة 
فلسطين، آفاق التعاون في المجال السياحي، وضرورة 
التش���بيك المباشر بين القطاع السياحي الخاص لكا 

البلدين.
ورحب���ت معايع���ة بالس���يد س���يفانوفيتش ف���ي 
فلس���طين، متمنية له النجاح ف���ي مهمته الجديدة 
س���فيرا مفوضا وفوق العادة وغير مقيم لدولة الجبل 
األس���ود لدى دولة فلس���طين ومؤكدة تطلعها لمزيد 
م���ن العمل والتعاون الثنائي بين الجابين في المجال 
السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي وتبادل 

الخبرات بين الجانبين.
ولفتت معايعة إلى أن التشبيك المباشر بين القطاع 
السياحي الخاص لكا البلدين، سيساهم في ان يأتي 
السائح الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية 
مستخدما المرافق السياحية الفلسطينية من فنادق 
ومواصات ومتاجر تحف شرقية وغيرها، رافدا بذلك 
نسب اإلش���غال الفندقي لدى الفنادق الفلسطينية 
ورافعا في مس���اهمة القطاع الس���ياحي الفلسطيني 

في الدخل المحلي.
وتطرقت للحديث حول آخر المس���تجدات واألوضاع 
والتطورات الجارية للقطاع السياحي الفلسطيني، من 

مشاريع ونشاطات وبرامج ترويجية وآخر المشاركات 
في المعارض والمحافل السياحية العالمية، ما ساهم 
ف���ي الترويج لفلس���طين ولألنماط الس���ياحية التي 
تنتهجها فلس���طين وذلك في ظل امتاك فلسطين 
ع���ددا من المواق���ع الس���ياحية واألثري���ة والدينية 
الفريدة عل���ى مس���توى العالم كالمس���جد األقصى 
المبارك وكنيس���ة القيامة وكنيس���ة المهد والحرم 
اإلبراهيمي الشريف ما ساهم وبشكل فاعل في جذب 
انتب���اه اعداد إضافي���ة من الس���ياح القادمين لزيارة 

فلسطين وللمواقع السياحية واألثرية الفلسطينية.
وأشارت معايعة إلى "أننا في وزارة السياحة واآلثار 
نس���عى ألن تكون تجربة السائح في فلسطين تجربة 
غنية بحيث يعود الى وطن���ه حاما صورة جميلة عن 
فلس���طين وش���عبها وأهلها ومطلعا على ما يعانيه 
الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي". وضرورة دعوة 
مسؤولي ومنظمي القطاع السياحي في الجبل األسود 
لزيارة فلس���طين واالطاع عن كثب عل���ى ما تمتلكه 
فلس���طين من إمكاني���ات س���ياحية، باإلضافة لنقل 
صورة حقيقية عن صورة األوضاع ونش���اطات القطاع 

السياحي التي تقوم بها فلسطين في هذا المجال.
وأك���د د. س���يفانوفيتش ش���كره الكبي���ر للوزيرة 
معايعة على تعاونها الدائم، ما س���ينعكس ايجابيا 
على العاقة بين الجانبين، وباده س���تواصل تدعيم 

العاقات الثنائية في كافة السبل والمجاالت.


