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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى

الرقم:  1789/9/1 
التاريخ: 2019/4/24

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة عزموط/ محافظة نابلس
استنادًا إلى الصالحيات المخولة لي بموجب المادة 4/هـ والمادة 13/أ من قانون تنظيم المدن 
والقرى واألبنية رقم 79 لســـنة 1966م، وبعد االطالع على توصية مجلس التنظيم األعلى في 
جلسته 2018/2 بتاريخ 2018/3/6م بموجب القرار رقم 32 امر باعتبار المناطق حسب المخطط 

المقترح من دائرة التخطيط العمراني منطقة تنظيم محلية لبلدة عزموط.
ويعتبر مخطط التنظيم نافذًا بعد مضي 15 يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية 

وينشر القرار بجريدتين محليتين.
م. مجدي الصالح
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

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

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع مخطط هيكلي لبلدة عزون العتمة/ محافظة قلقيلية
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم 2019/2 بتاريخ 2019/2/11م، بموجب القرار رقم 
36 الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفيذ، وذلك حس���ب المخططات والمودعة في 

مقر الحكم المحلي/ محافظة قلقيلية ومقر مجلس قروي عزون العتمة.
ويعتب���ر مخطط التنظيم نافذًا بع���د مضي 15 يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة 
الرس���مية وجريدتين محليتين، وذلك استنادا للمادة 21 من قانون تنظيم المدن والقرى 

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

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

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

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة عزون العتمة/ محافظة قلقيلية
اســـتنادًا إلى الصالحيات المخولة لي بموجـــب المادة 4/هـ والمادة 13/أ من قانون تنظيم 
المدن والقرى واألبنية رقم 79 لســـنة 1966م، وبعد االطالع على توصية مجلس التنظيم 
األعلى فـــي جلســـته 2019/2 بتاريـــخ 2019/2/11م بموجب القرار رقـــم 35 امر باعتبار 
المناطق حســـب المخطط المقترح من دائرة التخطيط العمرانـــي منطقة تنظيم محلية 

لبلدة عزون العتمة.
ويعتبـــر مخطط التنظيم نافذًا بعـــد مضي 15 يومًا من تاريخ نشـــر اإلعالن في الجريدة 

الرسمية وينشر القرار بجريدتين محليتين.
م. مجدي الصالح
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة 

رام الله والبيرة
بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي خارج 

المخطط الهيكلي الى فلل ب للقطعة 256 وتنظيم شارع تسوية بعرض 3م الى 
6م وتكملة تنظيم شارع بعرض 12م في حوض 8 الجلزون من اراضي جفنا، رقم 

المشروع 2019/61/1538
تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام الله والبيرة عن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير 
صفة االس���تعمال م���ن زراعي خارج المخط���ط الهيكلي الى فلل ب للقطعة 256 حس���ب 
المخطط المصدق لبلدية س���ردا � أبو قش والمجاورة للقطع ذوات االرقام 255+258+257 
وتنظيم شارع تسوية بعرض 3م الى 6م المحاذي للقطع 259+246 في حوض )8 الجلزون( 
وتكملة تنظيم شارع بعرض 12م المحاذي للقطع ذوات االرقام 255+256+257 في حوض 
)8 الجلزون( من اراضي جفنا، رقم المش���روع 2019/61/1538  لالعتراضات وذلك حس���ب 
المخطط���ات المعلن���ة والمودعة في مقر اللجنة المحلية للتنظي���م والبناء لبلدة جفنا وفي 
مق���ر مديرية الحكم المحلي/ محافظ���ة رام الله والبيرة وذلك اس���تنادًا للمواد 20، 21 من 
قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966 ويجوز ألي شخص وألي سلطة أو 
مؤسسة رس���مية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم 
على المش���روع معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ 
إعالن اإليداع بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدع���م االعتراضات أو االقتراحات 

المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية. 
طارق اعمير
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل الدوار من ساحة مربعة الى مدور 
دائري في القطعة 31 في حوض 3 وادي الزيتون من اراضي عين سينيا، رقم 

المشروع 2019/53/1580
تعل���ن اللجنة اإلقليمي���ة لمحافظة رام الل���ه والبيرة عن إيداع مش���روع تعديل تنظيمي 
لتعديل الدوار من س���احة مربعة الى مدور دائري في القطعة رقم 31 والمحاذي للقطعة 
رقم 32 في حوض 3 وادي الزيتون من اراضي عين سينيا، رقم المشروع 2019/53/1580 
لالعتراضات وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر اللجنة المحلية للتنظيم 
والبناء )عين سينيا � دورا القرع( وفي مقر مديرية الحكم المحلي/ محافظة رام الله والبيرة 
وذلك اس���تنادًا للمواد 20، 21، 26 من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 

 1966
ويجوز ألي ش���خص وألي سلطة أو مؤسسة رس���مية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك 
تقدي���م اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المش���روع معنونة إلى رئي���س لجنة التنظيم 
المحلي���ة خالل مدة ثالثين يومًا م���ن تاريخ إعالن اإليداع بالجريدة الرس���مية وجريدتين 
محليتي���ن وتدعم االعتراضات أو االقتراحات المقدم���ة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية 

ووثائق ثبوتية. 
طارق اعمير
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية  

)MDPIII-CI( اسم المشروع: برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثه / الدورة االولى
 Supply & installation Hardware for Financial Packages – Gaza :اسم المشروع الفرعي

MDPIIICI- 2.1.1.D7 : رقم المشروع

حصل���ت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية الفلس���طينية - صندوق تطوير ( 1
وإقراض الهيئات المحلية  -  على منحة من مجموعة من الشركاء والممولين باإلضافة الى مساهمة 
الس���لطة الوطنية الفلس���طينية بنس���بة 10 %  في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثه / 
ال���دورة االولى )MDPIII-CI( وينوي صندوق تطوير وإق���راض الهيئات المحليه )المتلقية للمنحة( 
 MDPIIICI( اس���تعمال جزء من أموال ه���ذه المنحة الفرعية ف���ي عمل دفعات تحت العق���د رقم

D7.2.1.1( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

يدع���و  صن���دوق تطوير وإقراض الهيئات المحليه  الموردين للتقدم الس���تدراج عروض أس���عار ( 2
مشروع توريد وتركيب معدات اي تي لزوم البرامج الماليه  ، مدة التوريد 90 يومًا.

اس���تدراجات عروض األسعار ستكون تسوق محلي وحسب اآلليات المعتمدة لدى صندوق تطوير ( 3
وإقراض الهيئات المحلية ، الشراء حسب اجراءات التسوق المحلي ومفتوحة للموردين المؤهلين 

المحليين وحسب وثائق استدراج عروض األسعار.

الم���وردون المعنيون يمكنه���م الحصول على المعلوم���ات الالزمة من صن���دوق تطوير وإقراض ( 4
الهيئ���ات المحلي���ة  ، هاتف: 082821010 فاك���س: 082838111، ويمكنهم االطالع على وثائق 
العط���اء والحصول عليه���ا على العنوان: صندوق تطوير واقراض الهيئ���ات المحلية ، مكتب غزة ، 
عمارة خضير الطابق الرابع ، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرا  من تاريخ 

2019/07/15 وحتى تاريخ 2019/07/29.

عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2019/07/29 الساعة الثانية ظهرًا، ( 5
عروض األسعار االكترونية غير مقبولة، عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، 
وس���يتم فتح عروض األس���عار بحضور الموردين أو ممثليهم والذين يرغب���ون بذلك على العنوان 

أدناه، الساعة الثانية ظهرًا، بتاريخ 2017/07/29.

المش���روع ش���امل ضريبة القيمة المضافة وعلى الموردين تقديم أسعارهم شاملة ضريبة القيمة ( 6
المضافة وإحضار خصم مصدر ساري المفعول.

العنوان المشار إليه أعاله هو: صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية  ، مكتب غزة- عمارة خضير ( 7
، الجندي المجهول مقابل المجلس التشريعي .

الدكتور توفيق البديري 

مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات  

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الش���ركات أن ش���ركة األبرار لتجارة 

األلبس���ة م.خ.م والمس���جلة تحت رق���م 562500660 قد 

تقدمت لدينا بطلب تعديل على رأس���مال الش���ركة من 

حيث تخفيض من 100,000 الف دينار إلى 25,000 ألف 

دينار بواق���ع تخفيض مقداره 75,000 ألف دينار، وعليه 

من لدي���ه أي اعتراض او تحفظ عل���ى عملية التخفيض 

التوجه إل���ى مكتب وزارة االقتص���اد الوطني خالل المدة 

القانونية المعمول بها.

مكتب مراقب الشركات

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مكتب مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة 

المصلح لالس���تثمار والمسجلة تحت رقم 562474197 قد تقدمت 

لدينا بطلب تصفيتها تصفية اختيارية وتم تعيين السادة شركة 

مؤسسة الطريفي لتدقيق الحس���ابات ممثلة بالمحاسب القانوني 

رامي اس���عد س���ليمان عيس���اوي للش���ركة المذكورة، ولكل من له 

مصلحة او االعتراض ان يتقدم باعتراضه لدى المصفي على األرقام 

التالي���ة 2383859�09 أو 0599659735 أو لدى مراقب الش���ركات 

خالل المدة القانونية.

مكتب مراقب الشركات

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مكتب مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة 

عنبتاوي للتوزيع والمس���جلة تحت رق���م 563116284 قد تقدمت 

لدينا بطلب تصفيتها تصفية اختيارية وتم تعيين السادة شركة 

مؤسسة الطريفي لتدقيق الحس���ابات ممثلة بالمحاسب القانوني 

رامي اس���عد س���ليمان عيس���اوي للش���ركة المذكورة، ولكل من له 

مصلحة او االعتراض ان يتقدم باعتراضه لدى المصفي على األرقام 

التالي���ة 2383859�09 أو 0599659735 أو لدى مراقب الش���ركات 

خالل المدة القانونية.

مكتب مراقب الشركات

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعل���ن مكتب مراقب الش���ركات ف���ي وزارة االقتص���اد الوطني بأن 

ش���ركة جلوبال باك والمس���جلة تحت رقم 562532218 قد تقدمت 

لدينا بطلب تصفيتها تصفية اختيارية وتم تعيين الس���ادة شركة 

مؤسس���ة الطريفي لتدقيق الحس���ابات ممثلة بالمحاسب القانوني 

رامي اسعد سليمان عيساوي للشركة المذكورة، ولكل من له مصلحة 

او االعتراض ان يتق���دم باعتراضه لدى المصفي على األرقام التالية 

2383859�09 أو 0599659735 أو لدى مراقب الشركات خالل المدة 

القانونية.

مكتب مراقب الشركات

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مكت���ب مراقب الش���ركات ل���دى وزارة االقتصاد 

الوطني ان شركة ورود عمرو اخوان للسلع االستهالكية 

والمس���جلة ل���دى مراق���ب الش���ركات تح���ت الرق���م 

562308635 ق���د تقدم���ت الينا بطلب زيادة رأس���مال 

الش���ركة من 100000 دينار اردني الى 360000 دينار 

اردن���ي، ومن له اي اعتراض عليه مراجعة مكتب مراقب 

الشركات او مركز الشركة الرئيسي.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

إعالن النتائج األولية لالنتخابات 
في سبع هيئات محلية

رام الله - وفا: أعلن رئيس لجنة االنتخابات المركزية 
حنا ناصر، أمس، النتائج األولية الرسمية لالنتخابات 
المحلية اإلعادة الت���ي جرت في 7 هيئات محلية أول 

من أمس.
وقال ناصر، في مؤتمر صحافي بمقر لجنة االنتخابات 
ف���ي رام الله، إن عدد المقترعين بلغ 17238، ما يمثل 
58.2% م���ن أصحاب ح���ق االقتراع، فيم���ا بلغت عدد 
األصوات الصحيحة 16717 أي بنسبة 97% من مجموع 
األوراق، كم���ا أن 1.2% من األوراق كانت بيضاء، و%1.8 

أوراق الغية.
وأضاف: هناك 3 هيئات مجالس محلية لم تترشح 
فيها أي قائم���ة وهي: بيت ال���روش التحتا بالخليل، 
ووادي فوكين والمنش���ية في بي���ت لحم، حيث ترك 
البت في أمره���م لوزارة الحكم المحلي، إضافة إلى أن 
7 هيئات محلية ترش���ح فيها قائمة واحدة وبالتالي 
نجح���ت بالتزكية، و7 هيئات محلية ترش���حت فيها 

أكثر من قائمة.
وتابع ناص���ر: "رغم الصعوبات التي تواجه ش���عبنا 
اس���تطعنا في لجن���ة االنتخاب���ات المركزي���ة إجراء 
انتخابات اإلعادة بسالس���ة وهدوء في تكريس لنهج 
ديمقراطي على مستوى الهيئات المحلية، ونأمل في 

وقت قريب أن تجرى انتخابات عامة".
ولف���ت إل���ى أن اللجن���ة ب���دأت العمل عل���ى هذه 
االنتخابات منذ صدور ق���رار مجلس الوزراء في 6 أيار 
الماضي بإج���راء االنتخابات المحلية اإلعادة 2019 في 
17 هيئة محلية مشمولة باالنتخابات ألسباب متعددة 

منها فك دمج بعض الهيئات أو استقالة األعضاء.
وأوضح أنه بعد صدور النتائج الرس���مية يحق لكل 
ناخ���ب أو مرش���ح أو وكيله، الطعن ف���ي النتيجة لدى 

المحكمة خالل أس���بوع من إعالنه���ا، وعلى المحكمة 
أن تفصل خالل 5 أي���ام حيث تكون قراراتها نهائية 

وملزمة.
وجاءت النتائج كاآلتي: قري���ة حزما بالقدس: حزما 
للجميع 3 مقاعد، قائمة أبن���اء البلد مقعدين، قائمة 
التحرر الوطني 6 مقاعد. قرية قفين بطولكرم: قائمة 
العدالة والتطوير6 مقاعد، قائمة أبناء البلد 5 مقاعد. 
قرية قبالن في نابلس: قائمة قبالن توحدنا 6 مقاعد، 
قائمة ش���باب قبالن مقعدين، قائمة قبالن تجمعنا 3 
مقاع���د. قرية جيوس بقلقيلية: قائمة الوفاء لجيوس 
الموحدة 5 مقاعد، قائمة التنمي���ة والبناء مقعدين، 
قائمة الخالص 3 مقاعد، قائمة جيوس أواًل 3 مقاعد. 
قرية كفر الديك في سلفيت: قائمة الشهيد عمر ابو 
ليلى 6 مقاعد، قائمة الحري���ة والوفاء 5 مقاعد. قرية 
بي���ت عوار في الخليل: قائمة بي���ت عوا اواًل 3 مقاعد، 
قائم���ة بيت ع���وا موح���دة للجميع 3 مقاع���د، قائمة 
المستقبل 3 مقاعد، قائمة البناء والتطوير مقعدين. 
قرية تفوح ف���ي الخليل: قائمة الوح���دة واالنتماء 3 
مقاعد، العهد المستقلة مقعد واحد، الوفاء 3 مقاعد، 

كتلة تفوح المستقبل 6 مقاعد.
وفيما يأتي القوائم التي فازت بالتزكية نظرًا لعدم 
ترشح قوائم منافسة: قرية بيت فوريك في القدس: 
قائم���ة التحرير الوطن���ي والبناء، قري���ة عمورية في 
نابلس: قائمة كتلة التحرر الوطني والبناء، قرية بيت 
لقي���ا برام الله: قائمة البناء والدولة، قرية عين عريك 
ب���رام الله: قائمة البلد للجمي���ع، قرية بيت تعمر في 
بيت لحم: قائمة التحرر الوطن���ي والبناء، قرية تقوع 
في بيت لحم: قائمة أبو عمار، قرية سكا وطواس: كتلة 

سكا وطواس.

عشراوي تطلع وفدًا من فلسطينيي 
الخارج على انتهاكات االحتالل

رام الل���ه - "األي���ام": التقت عضو اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير، حنان 
عش���راوي، ف���ي رام الله، أمس، وفدًا من مؤسس���ة "إعرف تراث���ك"، التي تضم 
قيادات ش���ابة من فلسطينيي المنافي واللجوء، يزورون فلسطين للتعرف على 

وطنهم وثقافتهم وواقع شعبهم ونضاله المستمر. 
وأطلعت عش���راوي الوفد على آخر التطورات السياسية واإلقليمية والدولية، 
وقدمت ش���رحًا حول االنتهاكات اإلس���رائيلية لحقوق الش���عب الفلس���طيني 
والقان���ون الدولي، بما فيه���ا الممارس���ات العنصرية وغي���ر القانونية لدولة 

االحتالل، خاصة في القدس المحتلة. 
وش���ددت على أهمي���ة دور منظم���ة التحري���ر، باعتبارها البي���ت المعنوي 
والتمثيلي لكل الفلس���طينيين ف���ي كل أماكن تواجدهم، وضرورة مش���اركة 
الشباب الفلسطيني الستنهاض المنظمة وتعزيز الصوت الفلسطيني وقدرته 
عل���ى التأثير حول العالم، وتعزيز صمود الش���عب الفلس���طيني والعمل على 

إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة.  
وأكدت أهمية دور القيادات الش���ابة في فلسطين وأماكن المنافي واللجوء، 
باعتبارهم جزءًا أصياًل من الشعب الفلسطيني ومؤسساته ونظامه السياسي، 
مش���يرة إلى دور الشباب الفلسطيني أينما كان في إبقاء القضية الفلسطينية 
على األجندة الدولية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في االستقالل وتقرير 
المصير والعودة، وأن الش���عب الفلسطيني يفخر بإنجازات أبنائه وبناته حول 
العالم في كل المجاالت، ويعتبر كل قصة نجاح فلس���طينية نجاحًا له وتأكيدًا 

على رسالته اإلنسانية السامية.

تكريم المتفوقين بمختلف الفروع بعد غٍد

»القدس المفتوحة« تنهي استعداداتها 
لتخريج الفوج الـ 22 من طلبتها

رام الله - "األيام": أنهت جامعة القدس المفتوحة استعداداتها إلطالق حفالت 
تخريج الفوج الثاني والعشرين من طلبتها "فوج اإلرادة والصمود"، الذي ستكون 
باكورت����ه بحفل تكريم الطلبة المتفوقين من أوائ����ل التخصصات بمختلف فروع 

الجامعة، في مسرح الهالل األحمر بالبيرة، بعد غٍد.
وأشارت "القدس المفتوحة"، في بيان لها، أمس، إلى ان حفالت التخريج لكافة 
الفروع س����تقام على مدار أيام الس����بت واألحد واإلثنين 20و21 و22 تموز الجاري، 
يتخلله����ا ت�خريج طلبة الفوج الثاني والعش����رين البالغ عددهم نحو 9,800 طالب 

وطالبة، كل في فرعه التعليمي.
وق����ال رئيس الجامعة يونس عم����رو: "إن الجامعة كعادتها في كل عام تحتفل 
بتخري����ج كوكبة جديدة من أبنائها، وقد آثرت أن تطلق اس����م "اإلرادة والصمود" 
على فوجها الثاني والعش����رين انسجامًا مع الحالة الوطنية العامة بالصمود أمام 
ما يس����مى صفقة القرن والتحديات التي تواجه قيادتنا وش����عبنا الفلسطيني، 
وهو ما يجس����د ال����دور الوطني لجامعة القدس المفتوح����ة الممتدة جغرافيًا في 
جميع ربوع الوطن، بأن القدس كانت وما زالت وس����تبقى العاصمة األبدية لدولتنا 
الفلسطينية وأن "القدس المفتوحة" هي جامعة الكل الفلسطيني، فهي )جامعة 

في وطن ووطن في جامعة(".
وهنأ عمرو الخريجين وذويهم، داعيًا إياهم إلى االنضمام إلى أقس����ام الجامعة 
الخاص����ة بمتابعة الخريجين، التي تتابع خريجيها وتس����هم بتس����هيل مهمة 

انخراطهم في سوق العمل.
من جهته، قال رئيس اللجنة المركزية لحفالت التخريج، مساعد رئيس الجامعة 
لشؤون الطلبة محمد ش����اهين، إن االحتفاالت � للعام الثالث على التوالي � تجري 
من خالل إعطاء الفروع الصالحيات والتفويض إلقامة الحفالت ومراس����م التخريج، 
"فانعك����س ذلك إيجابًا على فقرات الحفل وتحقيق األهداف المطلوبة، ثم أعطى 

الوقت الكافي للخريجين للمشاركة بتفاصيل الحفل المختلفة".
وأوضح ش���اهين أنه س���يتم خ���الل حفل التكري���م المركزي ألوائ���ل الخريجين 

تكريم 158 خريج���ًا وخريجة من أوائل 
التخصصات على مستوى الجامعة من 
درجة البكالوريوس، إضافة إلى تخريج 
الفوج الثاني من طلبة الماجستير في 
برنامجي اإلرش���اد النفس���ي والتربوي، 
واللغة العربية وآدابها، البالغ عددهم 
40 خريج���ًا وخريجة، وكذلك الخريجون 
األوائل من برنامج تعليم األسرى داخل 
س���جون االحتالل، وتكريم المؤسسات 

والشخصيات الداعمة للجامعة. 
وذكر أن الجامعة س����تخرج الدفعة 
األولى م����ن برنام����ج تعليم األس����رى 
داخ����ل الس����جون، المنفذ بالش����راكة 
مع هيئة شؤون األس����رى والمحررين، 
تح����ت إش����راف وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، في س����جون: ريمون، 
وعس����قالن،  ونفحة،  وجلبوع،  والنقب، 
البال����غ عددهم 93 خريج����ًا، من خالل 
حفلين خاصين، ف����ي نابلس لخريجي 
محافظات شمال ووسط الضفة، البالغ 
عددهم 62 أسيرًا، والثاني في الخليل 
لخريجي البرنامج من محافظات جنوب 

الضفة، البالغ عددهم 31 أسيرًا.

الرئيس يقلد الشاعر مروان مخول 
وسام الثقافة والعلوم والفنون

رام الله - "وفا": قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الشاعر 
مروان مخول، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى اإلبداع".

جاء ذلك خالل استقبال الرئيس، أمس، بمقر الرئاسة في مدينة 
رام الله، للش����اعر م����روان مخول، بحضور عض����و اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير الثقافة عاطف 
أبو سيف، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس 

ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

ومنح الرئيس، الش����اعر م����روان مخول، وس����ام الثقافة والعلوم 
والفنون، تقديرًا إلبداعاته الش����عرية، وإس����هاماته األدبية التي 
أثرت المشهد الفلسطيني، وشكلت إضافة نوعية للشعر الوطني.

بدوره، أعرب الش����اعر مخول، عن فخره وتقدي����ره بهذا التكريم 
من قبل الرئيس، والذي يعبر عن دعمه واهتمامه الكبير بالش����عر 
والش����عراء باعتباره����م حاملي رس����الة وهوية ش����عبهم األدبية 

والثقافية.

الرئيس يقلد مخول الوسام.                 )عدسة: ثائر غنايم(

مؤتمر مغتربي بيت لحم يدعو إلستراتيجية 
عمل لتوثيق الروابط مع دول االغتراب

كتب حسن عبد الجواد:

دع���ا مؤتمر المغتربين الثاني ألبناء محافظة بيت لحم "راجعين يا 
دار"، الذي نظمته بلدية بيت لحم تحت رعاية الرئيس محمود عباس، 
وبالتع���اون مع بلديتي بيت جاال وبيت س���احور، وبمش���اركة رئيس 
الوزراء الدكتور محمد اشتية، واستمر ألربعة أيام، في ختام أعماله، 
أمس، لوضع رؤية إس���تراتيجية وآليات عم���ل ولوائح ناظمة لتعزيز 

الروابط بين أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن ودول االغتراب.
وأك����د المؤتمر أن منظم����ة التحرير الفلس����طينية هي الممثل 
الش����رعي والوحيد للشعب الفلس����طيني في كافة أماكن تواجده، 
وعلى التمس����ك بالثوابت الوطنية الفلس����طينية، وحق الش����عب 
الفلس����طيني في تقري����ر المصير، وح����ق العودة، وإقام����ة الدولة 
الفلس����طينية المس����تقلة على حدود الرابع م����ن حزيران من العام 
1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء جميع مظاهر االحتالل، 

بما فيها تحرير األسرى وإنهاء االستيطان وعودة المبعدين.
ودعا إلى ضرورة تعزيز دور المؤسس����ات الفلس����طينية القائمة 
والمنتشرة في دول االغتراب، على أسس ديمقراطية في التمثيل، 
وفي إطار الوحدة الوطنية والتعددية، والى تفعيل دورها لحش����د 
الدعم لقضية الش����عب الفلس����طيني العادلة، وتوثي����ق الروابط 
الثقافية والمجتمعية بين أبناء الوطن، وأبناء الشعب الفلسطيني 
في دول االغتراب، بما يس����هم في دعم وإس����ناد نضال الش����عب 

الفلسطيني، وصموده في أرض الوطن. 

كم����ا دعا المؤتمرين لضرورة تعزيز الجوانب الثقافية والتراثية 
باعتبارها ج����زءًا مهمًا من الموروث التاريخي والحضاري للش����عب 
الفلس����طيني، وعاماًل موحدًا بين أبناء الش����عب الفلس����طيني في 
الوط����ن واالغت����راب، وأداة فعال����ة ف����ي تثبيت الهوي����ة الوطنية 
الفلس����طينية، ونضال الشعب الفلس����طيني ضد االحتالل، وحشد 

أوسع الدعم والتضامن الدولي للقضية الوطنية.
ولفت المش���اركون في أعمال المؤتمر، إلى ضرورة حماية الموروث 
الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني، والحفاظ عليه من التدمير 
والس���رقة والضياع واالنتح���ال، والترويج لبيت لح���م كموقع تراث 
عالمي على قائمة اليونس���كو، وذلك بالتعاون بين المجتمع المحلي 
ومؤسس���اته الرسمية واألهلية من جهة، وأبناء شعبنا في االغتراب 
من جهة أخرى، ووضع اآلليات الالزمة لتحقيق التنمية المس���تدامة 
في هذا المجال، وتطوير العمل في قس���م المغتربين في البلديات 
من خ���الل وضع برام���ج وآليات عمل تس���هم في تعزي���ز التواصل 

والروابط بين أبناء الشعب الفلسطيني والمغتربين في الخارج.
وق����رر المؤتمرون عل����ى أهمية تنظي����م مؤتمر مغترب����ي أبناء 
محافظ����ة بيت لح����م بش����كل دوري كل عامين، وتب����ادل الخبرات 
والمعرفة في المجال الثقافي واألكاديمي والس����ياحي والشبابي، 
ووض����ع رؤية إس����تراتيجية وآليات عمل ولوائ����ح ناظمة لبناء هذه 
العالقة، وحث المغتربين المشاركة في فعاليات بيت لحم عاصمة 
الثقافة العربية للعام 2020، وإحياء الفعاليات الثقافية في أماكن 

تواجدهم. 


