
أيــــــــــام فــلــســطــيــنــيــة الثالثاء 42020/2/11

إعالن طرح عطاء

SELCo 03/2020 رقم

عطاء اعمال جرد الموجودات
تعلن ش���ركة كهرباء الجنوب عن رغبتها في طرح عطاء للتعاقد مع ش���ركة مختصة لتقوم 

بعمل جرد للموجودات الثابتة والمتداولة لشركة كهرباء الجنوب ضمن الشروط التالية:
أن تكون الشركة مسجلة ومرخصة لمزاولة المهنة في فلسطين. –
أن تكون الشركة مسجلة في دوائر الضريبة حسب األصول. –
توفر خبرة ال تقل عن 5 سنوات في مجال العمل المطلوب. –
الشركة غير ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب. –
ثمن النسخة 300 شيكل غير مستردة تدفع عند تسليم نسخة العطاء. –
تقديم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب. –
يتم الدفع خالل شهر من تقديم فاتورة ضريبية و خصم مصدر بعد انجاز المهام  –

المطلوبة.
تقديم كفالة دخول عطاء %5 من س���عر العطاء سارية المفعول لمدة 90 يوم من  –

تاريخ فتح العطاء.
س���يتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المشاركين في العطاء يوم الخميس  –

الموافق 2020/02/27 في تمام الساعة 14:00 ظهرًا في مقر الشركة.
يمكن للمعنيين الحصول على العطاء ابتداًء من يوم االحد الموافق  09/02/2020من  –

موقع الش���ركة www.selco.ps أو من مكاتب الش���ركة / دائرة المشتريات ضمن 
ساعات العمل الرس���مية من الس���اعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية  ظهرًا 

طيلة أيام األسبوع ما عدا يوم الجمعة و السبت.
على الش���ركات تقديم النسخة األصلية من وثائق العطاء والتقدم بالعرض الفني  –

والمالي بالظرف المختوم في مقر ش���ركة كهرباء الجن���وب-االدارة العامة الكائنة 
ف���ي دورا-الهجرة  في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2020/02/27   في تمام 

الساعة الثانية عشر ظهرًا ولن تقبل أية عطاءات ترد بعد الموعد المحدد.  
لمزيد من االستفسار يمكن اإلتصال على هاتف رقم  2283602 أو فاكس رقم 2283601
رئيس مجلس االدارة
راتب الصبار

 إعالن طرح عطاء
مكرر للمرة الثانية

تعلن بلدية نابلس عن طرح العطاء التالي وذلك بالظرف المختوم

عطاء توريد شاكوش جديد لحفار جنزير

 عطاء رقم )2019/63/1/130(
وذل���ك وفق المواصفات وجداول الكميات والش���روط المرفقة بالعط���اء، فعلى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:-
1 - يجب على المورد أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة 

2 - يجب على المورد تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة )7000( ش���يكل وذلك بموجب 
كفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يومًا تبدأ من تاريخ آخر يوم لتسليم 
العروض المعلن للعطاء أو ش���يك بنكي أو مبلغ نقدي ي���ودع في صندوق البلدية وال 

تقبل الشيكات الشخصية.
ZERO VAT 3 - األسعار شاملة لجميع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة

4 - البلدية غير ملزمة بأقل األسعار حال كانت مخالفة لشروط العطاء
5 - كل مورد يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من العطاء 
من مكتب قسم العطاءات والمشتريات في مقر بلدية نابلس مقابل مبلغ غير مسترد 

وقدره )100( شيكل أو ما يعادلها.
6 - أخر موعد لتس���ليم العروض الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا من يوم االربعاء الموافق 
2020/2/19 ف���ي مق���ر بلدي���ة نابلس قس���م العط���اءات والمش���تريات، العطاءات 
االلكترونية غير مقبولة، العطاءات المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم 
فتح العروض بحضور المقاولين أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العنوان : قاعة 

بلدية نابلس - الساعة 12 ظهرا  بتاريخ 2020/2/19
7 - رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

8 - لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بلدية نابلس قسم العطاءات والمشتريات وذلك 
خالل ساعات الدوام الرسمي.

 المهندس سميح روحي طبيلة
 رئيس بلدية نابلس

 إعالن طرح عطاء
تعلن بلدية نابلس عن طرح العطاء التالي وذلك بالظرف المختوم

Mobile Billing توريد رول ورق لنظام الفوترة المحمول

العمال جباية المياه )عطاء سنوي(

 عطاء رقم )2020/63/1/19(
وذل���ك وفق المواصفات وجداول الكميات والش���روط المرفقة بالعط���اء، فعلى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:-
1 - يجب على المورد أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة 

2 - يج���ب على المورد تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة )3000( ش���يكل وذلك بموجب 
كفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يومًا تبدأ من تاريخ آخر يوم لتسليم 
العروض المعلن للعطاء أو ش���يك بنكي أو مبلغ نقدي ي���ودع في صندوق البلدية وال 

تقبل الشيكات الشخصية.
3 - األسعار شاملة لجميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة 
4 - البلدية غير ملزمة بأقل األسعار حال كانت مخالفة لشروط العطاء

5 - كل مورد يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة من العطاء من 
مكتب قس���م العطاءات والمش���تريات في مقر بلدية نابلس مقابل مبلغ غير مسترد 

وقدره )100( شيكل أو ما يعادلها.
6 - أخر موعد لتس���ليم العروض الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا من ي���وم االربعاء الموافق 
2020/2/19 ف���ي مق���ر بلدي���ة نابلس قس���م العط���اءات والمش���تريات، العطاءات 
االلكترونية غير مقبولة، العطاءات المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم 
فتح العروض بحضور المقاولين أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العنوان : قاعة 

بلدية نابلس - الساعة 12 ظهرا  بتاريخ 2020/2/19
7 - رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

8 - لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بلدية نابلس قس���م العطاءات والمشتريات وذلك 
خالل ساعات الدوام الرسمي.

المهندس سميح روحي طبيلة
رئيس بلدية نابلس

إعالن طرح عطاء
SELCo 01/2020 رقم

عطاء تدقيق حسابات الشركة
تعلن ش���ركة كهرباء الجنوب عن رغبتها في طرح عطاء تدقيق حس���ابات شركة 
كهرباء الجنوب لعام 2020 م وإصدار تقرير مدققي الحس���ابات حول الحسابات 
باإلضافة إلى مذك���رة بالمالحظ���ات والتوصيات التفصيلي���ة بخصوص تطوير 
وتحس���ين النظام المحاس���بي ونظام الرقابة الداخلية في الشركة ضمن الشروط 

التالية:
أن تكون الش���ركة مرخصة لمزاولة مهنة التدقيق من مجلس المهنة في 	 

فلسطين.
أن تكون شركة التدقيق مسجلة في دوائر الضريبة حسب األصول.	 
توفر خبرة ال تقل عن خمس���ة س���نوات في مجال تدقيق المؤسسات غير 	 

الحكومية.
توفر خبرة بمعايير التدقيق الدولية وتطبيقاتها.	 
 توفر القدرة على إصدار البيانات المالية باللغتين االنجليزية والعربية.	 
الشركة غير ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.	 
ثمن النسخة 200 شيكل غير مستردة تدفع عند تسليم نسخة العطاء.	 
تقديم األس���عار بالدوالر األمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب 	 

وفاتورة ضريبية وش���هادة خصم المصدر , بحيث يشمل العرض تدقيق 
حسابات الشركة بشكل كامل.

يتم الدفع خالل شهر من تقديم فاتورة ضريبية و خصم مصدر بعد انجاز 	 
المهام المطلوبة.

تقديم كفالة دخول عطاء %5 من س���عر العطاء سارية المفعول لمدة 90 	 
يوم من تاريخ فتح العطاء.

س���يتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المشاركين في العطاء يوم 	 
الخمي���س الموافق 2020/02/27 في تمام الس���اعة 12:00 ظهرًا في مقر 

الشركة.
يمك���ن للمعنيي���ن الحصول على العط���اء ابتداًء من ي���وم االحد الموافق  	 

2020/02/09من موقع الش���ركة www.selco.ps أو من مكاتب الش���ركة / 
دائرة المشتريات ضمن ساعات العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا 
وحتى الس���اعة الثانية  ظهرًا طيلة أيام األس���بوع ما ع���دا يوم الجمعة و 

السبت.
على شركات التدقيق تقديم النسخة األصلية من وثائق العطاء والتقدم 	 

بالعرض الفني والمالي بالظرف المختوم في مقر ش���ركة كهرباء الجنوب-
االدارة العام���ة الكائنة في دورا-الهجرة  في موع���د أقصاه يوم الخميس 
الموافق 2020/02/27   في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا ولن تقبل أية 

عطاءات ترد بعد الموعد المحدد.  
لمزيد من االستفس���ار يمكن اإلتصال على هاتف رقم  2283602 أو فاكس رقم 

2283601
رئيس مجلس االدارة
راتب الصبار 

إعالن طرح عطاء

SELCo 02/2020 رقم

عطاء اعمال تقييم الشركة
تعلن ش���ركة كهرباء الجنوب عن رغبتها في طرح عطاء للتعاقد مع شركة مختصة لتقوم 

بعمل تقييم مالي واداري وفني وقانوني لشركة كهرباء الجنوب ضمن الشروط التالية:
أن تكون الشركة مسجلة ومرخصة لمزاولة المهنة في فلسطين.

أن تكون الشركة مسجلة في دوائر الضريبة حسب األصول.

توفر خبرة ال تقل عن 10 سنوات في مجال العمل المطلوب.
الشركة غير ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

ثمن النسخة 300 شيكل غير مستردة تدفع عند تسليم نسخة العطاء.
تقديم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.

يتم الدفع خالل ش���هر م���ن تقديم فاتورة ضريبي���ة و خصم مصدر بع���د انجاز المهام 
المطلوبة.

تقديم كفالة دخول عطاء %5 من س���عر العطاء س���ارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ 
فتح العطاء.

سيتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المشاركين في العطاء يوم الخميس الموافق 
2020/02/27 في تمام الساعة 13:00 ظهرًا في مقر الشركة.

يمكن للمعنيين الحصول على العطاء ابتداًء من يوم االحد الموافق  09/02/2020من موقع 
الش���ركة www.selco.ps أو من مكاتب الشركة / دائرة المشتريات ضمن ساعات العمل 
الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية  ظهرًا طيلة أيام األسبوع ما عدا 

يوم الجمعة و السبت.
على الشركات تقديم النسخة األصلية من وثائق العطاء والتقدم بالعرض الفني والمالي 
بالظرف المختوم في مقر ش���ركة كهرباء الجن���وب-االدارة العامة الكائنة في دورا-الهجرة  
في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2020/02/27   في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا 

ولن تقبل أية عطاءات ترد بعد الموعد المحدد.  

لمزيد من االستفسار يمكن اإلتصال على هاتف رقم  2283602 أو فاكس رقم 2283601
رئيس مجلس االدارة
راتب الصبار

اعتقال 496 مواطنًا الشهر الماضي
رام الل���ه - "األيام": اعتقلت قوات االحتالل، أمس، 496 
مواطنًا ومواطنة من األرض الفلسطينية المحتلة خالل 

كانون الثاني الماضي، بينهم )67( طفاًل، و)16( امرأة.
وأش���ارت مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان: هيئة 
شؤون األسرى والمحّررين، نادي األسير الفلسطيني، 
مؤسس���ة الضمير لرعاية األس���ير وحقوق اإلنس���ان، 
ضم���ن ورق���ة حقائق ص���درت عنها، أم���س، إلى أن 
س���لطات االحتالل اعتقل���ت )245( مواطنًا من مدينة 
الق���دس، و)30( مواطنًا من محافظ���ة رام الله والبيرة، 
و)70( مواطنًا م���ن محافظة الخليل، و)43( مواطنًا من 
محافظ���ة جنين، ومن محافظة بيت لحم )32( مواطنًا، 
فيم���ا اعتقلت )14( مواطنًا م���ن محافظة نابلس، ومن 

محافظة طولك���رم )10( مواطني���ن، و)21( مواطنًا من 
محافظ���ة قلقيلي���ة، أما م���ن محافظ���ة طوباس فقد 
اعتقل���ت )10( مواطنين، ومواطن���ا واحدا من محافظة 
س���لفيت، و)11( مواطنًا من محافظ���ة أريحا واألغوار، 

باإلضافة إلى )9( مواطنين من غزة.
ولفتت إلى أن عدد األس���رى والمعتقلين في سجون 
االحتالل بلغ حّت���ى نهاية كانون الثاني الماضي، قرابة 
)5000(، منهم )42( أس���يرة، فيما بل���غ عدد المعتقلين 
األطفال قرابة )200( طفل، والمعتقلين اإلداريين قرابة 
)450(، وبل���غ عدد أوامر االعتق���ال اإلداري الصادرة )96( 
أمرا إداريا، بينهم )32( أمرا جديدا و)64( تجديدا ألوامر 

صدرت سابقًا. 

االفراج عن عميد األسرى األردنيين
جني���ن - محم���د بالص: أفرج���ت س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، مس���اء أول من أمس، عن عميد األس���رى 
األردنيين عمر صب���ري عطاطرة )42 عامًا( من بلدة يعبد 
جن���وب غربي جنين، وذل���ك بعد قضائ���ه 20 عامًا في 

سجونها.
وقال عطاطرة الذي اعتقلته قوات االحتالل في الحادي 
عش���ر من ش���باط العام 2002، وأفرجت عنه من س���جن 
"النقب" الصحراوي على حاجز الظاهرية في الخليل: إن 
األس���رى يتطلعون إلى التحرر من األسر واالنعتاق من 

نير االحتالل، وحرية الوطن والتراب.
وناشد، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، الخروج عن 
صمتها والتدخل والضغط على س���لطات االحتالل من 
أجل وقف سياس���تها القمعية بحق األسرى، ووضع حد 

لسياسة اإلهمال الطبي المتعمد بحق المرضى منهم.
وأكد عطاطرة خالل حفل استقباله والذي أقامته القوى 
الوطنية واإلس���المية بمش���اركة جماهيرية واسعة، أن 

رس���الة األسرى التي يحملها تشدد على ضرورة التوحد 
ورص الصفوف حتى يتمكن الش���عب الفلسطيني من 
التصدي لما تسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية 

القضية الوطنية.
وكانت سلطات االحتالل، أصدرت على المحرر عطاطرة 
حكمًا بالس���جن الفعل���ي لمدة 20 عام���ًا، بتهمة تنفيذ 

عملية فدائية أدت إلى إصابة 20 إسرائيليًا بجراح.
ويحمل المح���رر عطاطرة، الجنس���ية األردنية، ولقب 
إلمضائ���ه مدة طويلة داخل س���جون االحت���الل بعميد 
األسرى األردنيين، وعانى خالل فترة اعتقاله من مشاكل 
صحية، منها ضغط الدم المزمن والذي تفاقم على مدار 
س���نوات نتيجة لسياس���ة اإلهمال الطبي، ويعتبر من 

األسرى الفاعلين ثقافيًا من خالل كتابة الشعر.
وقال عطاطرة: إن س���لطات االحتالل تتعامل بطريقة 
"الموت البطيء" مع األس���رى، واصفًا مش���اعر األس���رى 

ببركان من االشتياق لألهل والوطن والحرية.

عزل أسير مريض رغم خطورة وضعه الصحي 
رام الله - "األيام: تواصل سلطات االحتالل، عزل 
األس���ير محمود عطا الله من مدين���ة نابلس، في 

ظروف سيئة.
وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين في تقرير، 
أمس، إن األسير عطا الله يقبع حاليا في زنازين عزل 
"إيال" بأوضاع صعبة، حيث التفتيش���ات اليومية 
لزنزانته واالستفزاز الدائم من السجانين، وُيسمح 
له بالخروج "فورة" لمدة ساعة فقط، وداخل ساحة 

صغيرة جدًا.   
يذكر بأن األس���ير عطا الله معتقل منذ 19 عاما، 
ويعاني من جرثومة في المعدة منذ عدة س���نوات 
وبحاجة ماس���ة لعالج دائم ومنتظ���م، لكن عيادة 
���ل بين العديد 

ّ
المعتق���ل ال تكترث لحالته، وتنق

من أقس���ام العزل في الس���جون كعزل "هداريم"، 
و"جلبوع"، و"عسقالن"، و"ريمون"، و"اوهلي كيدار"، 

ومؤخرًا عزل "ايال".

 خالل مهرجان الستقباله بعد تحرره

السعدي: الشعب الفلسطيني 
»صفقة القرن« سيتصدى لـ

جني���ن - محمد بالص: أك���د القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
الشيخ بسام الس���عدي، أمس، أن الش���عب الفلسطيني سيتصدى 
لصفقة القرن كم���ا تصدى لكافة المؤامرات الت���ي تحاك ضده منذ 

سنوات طويلة وسيفشلها.
وشدد الس���عدي )60 عامًا( من مخيم جنين، والذي أطلقت سلطات 
االحتالل اإلس���رائيلي س���راحه، مس���اء أول من أمس، بعد قضاء نحو 
عامين في سجونها، على أن صفقة ترامب ستسقط كما سقطت كل 
المؤامرات والصفقات التي أحيكت ضد الش���عب الفلس���طيني، منذ 
وعد بلفور وحتى احتالل فلسطين واالستيطان في أرضها المباركة.

وأضاف: "إن الشعب الفلسطيني ما زال يقاوم منذ أكثر من مائة 
وهذه  المؤامرات،  لكل  كما تصدى  الصفقة  لهذه  عام، وسيتصدى 
الصفقة لن تحقق أي نتائج، ال سيما أن هناك إجماعًا فلسطينيًا من 
قبل السلطة الوطنية والفصائل وكل شرائح شعبنا على رفضها، ولن 

تكون لها قيمة ولن تؤدي لشيء على أرض الواقع".
وكان الس���عدي يتحدث خالل مهرجان حاشد الستقباله في المخيم، 
حيث أكد أن األس���رى يواجهون هجمة شرسة من إدارة سجون االحتالل 

م رسالة من الرئيس لرئيس 
ّ
األحمد يسل

وزراء ماليزيا حول آخر التطورات
رام الله - "األيام": س���لم عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة التحرير 
عزام األحمد، أمس، رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، في العاصمة 
كوااللمبور، رس���الة خطية من رئيس دولة فلس���طين محمود عباس، 
يطلعه فيها على آخر تطورات القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها 
خطة الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب، التي تس���تهدف تصفية 

القضية الفلسطينية.
وقدم األحمد، بحس���ب بيان ص���در عن مكتبه ب���رام الله، ووصلت 
"األي���ام" نس���خة عنه، عرضًا ش���اماًل ح���ول األوضاع الفلس���طينية 
والمجابهة المتواصلة التي تخوضها القيادة الفلسطينية لمحاصرة 

وإفشال ما يسمى صفقة القرن.
واس���تعرض ممارس���ات دولة االحت���الل وقطعان المس���توطنين 
واقتحاماتهم اليومية للمس���جد األقصى الى جانب اس���تمرار هدم 

بيوت الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم والتوسع االستيطاني.
وأوض���ح األحمد أن االس���تعدادات إلج���راء االنتخابات الرئاس���ية 
والتش���ريعية متواصلة والتي ستس���اهم في إنهاء االنقس���ام في 

الساحة الفلسطينية.
من جهته، عبر د. مهاتير بن محمد عن شكره وتقديره للرئيس أبو 
مازن على رس���الته وإيفاده مبعوثا خاصا الطالعه على األوضاع التي 
تواجه الشعب الفلسطيني، وأكد أن ماليزيا أدانت صفقة القرن منذ 
بداية إطالقها وستس���تمر بهذا الموقف رغم أنه يثير غضب اإلدارة 
األميركية ألن ماليزيا تعتبر الشعب الفلسطيني أخا لشعب ماليزيا، 
وأن الرؤيا األميركية التي طرحت غير عادلة بالحقوق الثابتة للشعب 
الفلسطيني، وأن ماليزيا س���تعمل بكل ما تستطيع لمساندة الحق 

الفلسطيني والدفاع عن القدس ومقدساتها.

المفتي يبحث مع سفراء عرب سبل 
مواجهة »صفقة القرن« وتداعياتها

القدس - "وفا": بحث المفتي العام للقدس والديار الفلس���طينية 
خطيب المس���جد األقصى المبارك، الش���يخ محمد حس���ين، مع عدد 
من الس���فراء العرب، امس، س���بل مواجهة "صفقة القرن" وخطرها 

وتداعياتها على القضية الفلسطينية برمتها.
وأطلع الشيخ حس���ين الس���فراء على االعتداءات اإلسرائيلية ضد 
الشعب الفلسطيني ومقدس���اته، وفي مقدمتها المسجد األقصى 
المبارك، حيث االعتقاالت والمضايقات المتواصلة، وسياسة اإلبعاد 

الممنهجة ضد العاملين في المسجد ورواده.
جاء ذلك خالل لقائه عددا من الس���فراء الع���رب المعتمدين لدى دولة 
فلس���طين، وهم س���فير المملكة المغربي���ة محمد الحمزاوي، وس���فير 
جمهورية مصر العربية عصام عاشور، وسفير المملكة األردنية الهاشمية 

محمد أبو وندي، وسفير الجمهورية التونسية الحبيب بن فرح.
وحث الشيخ حسين، العرب والمسلمين على القيام بمسؤولياتهم 
الدينية والوطنية والتاريخية تجاه الش���عب الفلسطيني، وقضيته 

العادلة، للوصول إلى نيل أمانيه في الحرية واالستقالل.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه الدول العربية واإلسالمية والدولية، على 
مستوى الحكومات، أو الش���عوب لدعم صمود الشعب الفلسطيني 

في المجاالت جميعها.
من جانبهم، أكد الس���فراء على أن حكومات وشعوب دولهم تقف 
إلى جانب الش���عب الفلس���طيني، ويبذلون الجه���ود الحثيثة على 
مختلف المس���تويات لدعمه، وبخاصة القدس وأهلها، مشيرين إلى 
عمق الروابط التاريخية بين الش���عوب العربية واإلسالمية والشعب 

الفلسطيني.

»الخارجية«: خطاب الرئيس بمجلس األمن
لحماية السالم وحقوق الشعب الفلسطيني

رام الل���ه - "األيام": اعتب���رت وزارة الخارجية والمغتربين أن خطاب 
الرئيس ف���ي مجلس األمن الدول���ي، اليوم الثالثاء، س���يدق أبواب 
الجمعية العامة لألمم المتحدة وجميع مراكز صنع القرار في العالم، 
وس���تقدم دولة فلسطين مشروع قرار لترسيم جميع هذه اإلنجازات 

كموقف دولي واضح.
واضافت ال���وزارة في بيان صحافي، ام���س، إن توجه الرئيس الى 
مجلس األمن بهذا الزخم والدعم واالسناد الكبير ليلقي خطابا مهما 
وتاريخيا في أعلى منبر أممي، يعبر فيه باس���م الشعب الفلسطيني 
وباس���م هذا اإلس���ناد جميعه، ليس فقط عن الرفض لصفقة القرن 
وأس���بابه، وعن مخاطرها الكارثية على فرص تحقيق الس���الم وفقا 
للمرجعي���ات الدولية ومبادرة الس���الم العربية، وإنم���ا أيضا ليطرح 
مج���ددا رؤيته الحكيمة لتحقيق الس���الم التي تحظى بإجماع دولي 
واس���ع، والتي تقوم باألس���اس على رعاية دولية متعددة األطراف 
للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وفقا لمرجعيات 
الس���الم الدولية وقرارات الش���رعية الدولية ومبادرة السالم العربية، 
بعيدا عن صفقة القرن التي تشكل بجوهرها ومضمونها ونصوصها 

الموقف اإلسرائيلي من قضايا الحل النهائي التفاوضية.

يوم إرشادي لطلبة الثانوية العامة 
بفرع »القدس المفتوحة« في قلقيلية 

قلقيلي���ة - "األيام": أطلقت وزارت���ا التربية والتعليم، 
والتعلي���م العال���ي والبحث العلمي، م���ن داخل جامعة 
الق���دس المفتوح���ة، فعاليات اليوم اإلرش���ادي لطلبة 
الثانوية العامة في محافظتي قلقيلية وسلفيت تحت 

عنوان "معًا نخطو نحو مستقبل أفضل".
واس���تقبلت جامعة القدس المفتوح���ة فرع قلقيلية 
بالش���راكة مع فرع سلفيت، قرابة 2000 طالب وطالبة من 
طلبة الثانوية العامة في محافظتي قلقيلية وسلفيت، 
بمش���اركة 22 جامع���ة وكلية م���ن المحافظات بهدف 
تعري���ف الطلبة بالجامع���ات المحلي���ة والتخصصات 

المناسبة لهم.
وحضر اليوم اإلرش���ادي محافظ قلقيلي���ة اللواء رافع 
رواجبة ومساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة د. محمد 
ش���اهين، ومدير الفرع د. نور األق���رع، وأيمن الهودلي 
مدير الش���ؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، ومدير مديرية التربي���ة والتعليم في قلقيلية 
صالح ياس���ين، والهيئة اإلدارية واألكاديمية في فرعي 
قلقيلية وس���لفيت وممثلون عن الجامع���ات والكليات 

وعدد من طلبة الثانوية العامة في المحافظة.
وأك���د اللواء رواجبة على ال���دور الوطني الذي تقوم به 
الجامعات الفلس���طينية، مش���يرًا إلى التقييم النوعي 

الذي حصلت عليه هذه الجامعات عالميًا.
م���ن جهته، قال د. ش���اهين: إن الق���دس المفتوحة 
تتميز بخدمات فري���دة مقدمة للطلبة ولديها 8 كليات 
تق���دم 33 تخصصًا إضافة لبرنامج دبلوم عال و6 برامج 
ماجس���تير، وبالتالي في الجامعة 40 برنامجًا دراس���يًا، 

ونحن نعمل حاليًا من أجل الحصول على برنامج دكتوراه 
بالشراكة مع الجامعات الوطنية الشريكة.

وأوض���ح د. األقرع أن اختيار جامعة القدس المفتوحة 
ف���ي قلقيلية مكانًا النعق���اد الي���وم التعريفي اختيار 
موف���ق ألن رمزية المحافظ���ة كمحافظة محاصرة يحتم 

علينا جلب األنظار إليها.
من ناحيته، قال ياس���ين: إن الوزارة تنظم هذه األيام 
لتحفي���ز الطلبة على اجتي���از مرحلة الثانوي���ة العامة 
وتهيئتهم لالنتقال للحياة الجامعية وتكون على مدار 
ش���هر كامل انطالقًا من الرابع من الشهر الجاري، نجري 

أيامًا إرشادية في محافظات عديدة.
وأضاف: إن الهدف من هذه األيام هو تعريف الطلبة 
باحتياجات الس���وق المحلي بجهود تبذل من مديريات 
التربية والتعليم بالش���راكة م���ع وزارة التعليم العالي 
والجامعات المختلفة لتسويق التخصصات المتواجدة 
في الجامعات لطلبة الثانوية العامة لتس���هيل اندماج 

الطلبة في عجلة اإلنتاج وتوفير كوادر لسوق العمل.
وش���ملت فعاليات اليوم اإلرش���ادي فقرات تعريفية 
ببرام���ج جامع���ة الق���دس المفتوحة، والت���ي ُصممت 
خصيصًا لتشمل عروضًا تقديمية وأفالمًا حول الجامعة 

وجوائزها وإنجازاتها وتخصصاتها.
كما ش���ارك عدد من الجامع���ات والكليات في عروض 
حول برامجها التعليمية وقّدمت النش���رات اإلرشادية 
حول ذلك، إضافة إلى اش���تمال الفعاليات على فقرات 
ترفيهية ومس���ابقات لج���وال وجوائز لطلب���ة الثانوية 

العامة.

غزة: وقفة نسوية تطالب بتوحيد
»صفقة القرن« الجهود للتصدي لـ

غزة- إس���الم أبو اله���وى: طالبت 
بالتصدي  أمس،  فعاليات نسوية، 
الت���ي تهدف  القرن«،  ل�«صفق���ة 
الفلسطينية  القضية  إلى تصفية 
ومنع قي���ام الدولة الفلس���طينية 
القدس،  وعاصمته���ا  المس���تقلة 
توحيد  ض���رورة  عل���ى  مؤك���دات 
كاف���ة الجهود في عملية التصدي 
للصفق���ة،  والوطن���ي  الش���عبي 
التي  المقاوم���ة  مس���ار  ومواصلة 
المش���اريع  عش���رات  أس���قطت 
المشبوهة والمدعومة من اإلدارات 
األميركي���ة المتعاقبة للقضاء على 

الحقوق الوطنية الفلسطينية.
جاء ذل���ك خالل وقفة احتجاجية 
نظمه���ا االتح���اد الع���ام للم���رأة 
األط���ر  وكاف���ة  الفلس���طينية 
والحقوقية  النسوية  والمؤسسات 
ف���ي كل م���ن الضف���ة الغربي���ة 
وقطاع غزة والش���تات، تحت شعار 
»ال لصفق���ة القرن.. ال للمش���اريع 
الوطنية  للحقوق  التصفوية ونعم 

للشعب الفلسطيني«.
ش���عارات  المش���اركات  ورفعت 
والفتات ترفض الصفقة، مؤكدات 
أنه���ا مؤامرة على حقوق الش���عب 
دولت���ه  بإقام���ة  الفلس���طيني، 
المس���تقلة كاملة الس���يادة وحق 

العودة وتقرير المصير.
اكتمال  أك���دت  كلمته���ا،  وفي 
حم���د عض���وة األمان���ة العامة في 
الفلسطينية،  للمرأة  العام  االتحاد 
أن ه���ذه الوقفة م���ن أجل الرفض 
القاطع لصفق���ة القرن التصفوية، 
ونؤكد تمس���كنا براية النضال من 
المش���روعة  الوطنية  حقوقنا  أجل 
وتمكنن���ا م���ن حقن���ا ف���ي تقرير 
المصير وإقامة الدولة الفلسطينية 
المس���تقلة على ح���دود الرابع من 
حزي���ران 1967 وعاصمتها القدس 
وعودة الالجئين بناء على قرار 194.

بتطبيق  الدولي  المجتم���ع  وطالبت 

قرارات الش���رعية الدولية ذات الصلة 
الفلسطينية، ورفض صفقة  بالقضية 
القرن المعلنة، لتعارضها مع الشرعية 
الدولية وأسس السالم العادل، مؤكدة 

على القرار الوطني المستقل.
ودعت حمد إلى عقد مؤتمر دولي 
تحت رعاية األمم المتحدة لتنفيذ 
المتعلقة  الدولية  الشرعية  قرارات 
مطالبة  الفلس���طينية،  بالقضي���ة 
كافة الشعوب التي رفضت الخطة 
برفضه���ا  بالتمس���ك  األميركي���ة 
 ،B.D.S وتعزي���ز حملة المقاطع���ة
ونبذ مسار كافة أشكال التطبيع مع 

االحتالل اإلسرائيلي.
ق���رارات  بتطبيق  طالب���ت  كم���ا 
والمرك���زي  الوطن���ي  المجلس���ين 
المتعلق���ة بإنه���اء العالق���ة م���ع 

االلتزام���ات  وإنه���اء  االحت���الل، 
عبر س���حب  واالقتصادية،  األمنية 
العمل  ووقف  بإسرائيل،  االعتراف 
االقتصادي  باريس  باتفاق  الفوري 
تفعيل  إل���ى  إضاف���ة  ومالحق���ه، 
الش���رعي  الممثل  التحرير  منظمة 
والوحي���د للش���عب الفلس���طيني 
في كاف���ة أماكن تواج���ده، للقيام 
بدورها األساس���ي المرتبط بالتحرر 
الوطن���ي وتعزيز صمود الش���عب 

الفلسطيني.
وأكدت حم���د على ضرورة اإلنهاء 
الفوري لالنقس���ام وتعزيز الوحدة 
إلى  النس���اء  الوطنية، داعية كافة 
المش���اركة ف���ي كاف���ة الفعاليات 
إلفش���ال  والش���عبية  النضالي���ة 

المؤامرة ومخططات التصفية.

تستهدف النيل من المكتسبات 
التي حققتها الحركة األسيرة.

رسالة  إلى  الس���عدي  وأش���ار 
األس���رى في س���جون االحتالل، 
حيث قال: "إن األسرى يتطلعون 
إلى أبناء ش���عبنا الفلس���طيني 
ويحافظوا  الصفوف،  ألن يرصوا 
على وحدتهم، خصوصًا في ظل 
الهجمة الشرسة من قبل ترامب 

واالستكبار العالمي واالحتالل".

األسير محمود 
الخطيب يدخل عامه 

العاشر في األسر
جني���ن - "األيام": دخل 
يوسف  محمود  األس���ير 
الخطي���ب من قري���ة "أم 
الخلج���ان" بمنطقة يعبد 
جنوب غربي جنين، امس، 
عامه العاش���ر في سجون 

االحتالل. 
ن����ادي  مدي����ر  وذك����ر 
جني����ن  ف����ي  األس����ير 
أن  س����مور  منتص����ر 
األسير الخطيب محكوم 
بالس����جن م����دى الحياة، 
ال  االحتالل  سلطات  وأن 
تزال تحرم معظم أسرته 

من زيارته.


