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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال

بلديـة غـزة

ضمن استجابة صندوق تطوير وإقراض البلديات الحتياجات بلديات قطاع غزة العاجلة لصيانة وإعادة تشغيل البنية 
التحتية والخدمات األساسية لمرحلة ما بعد الحرب

إسم البرنامج: برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية / النافذة الخامسة

اسم المشروع الفرعي: إعادة إعمار الشارع المجاور للمجمع اإليطالي ومناطق متفرقة بمدينة غزة
 حصلت منظمة التحرير  الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية الفلس���طينية- صندوق تطوير وإقراض البلديات -  على منحة بقيمة . 1

 .)MDPIIW5( في إطار النافذة الخامس���ة لبرنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية KFW 4.26 مليون يورو من قبل االتحاد األوروبي عبر
وقد حصلت بلدية غزة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض البلديات )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع إعادة إعمار الش���ارع 
المجاور للمجمع اإليطالي ومناطق متفرقة بمدينة غزة وذلك ضمن اس���تجابة الصندوق العاجلة الحتياجات بلديات قطاع غزة لصيانة 
وإعادة تشغيل البنية التحتية والخدمات األساسية لمرحلة ما بعد الحرب وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل 

دفعات تحت العقد رقم )MDPIIW5-KFW/EU-1221109-03( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
تدعو بلدية غ�زة المقاولين للتقدم الس���تدراج عروض أس���عار مش���روع إعادة إعمار الش���ارع المجاور للمجمع اإليطالي ومناطق متفرقة . 2

بمدينة غزة في مدينة غزة. فترة تنفيذ األعمال هي 150 يومًا.
اس���تدراجات عروض األس���عار ستكون تسوق محلي وحس���ب اآلليات المعتمدة لدى صندوق تطوير و إقراض البلديات، الشراء حسب . 3

اج���راءات التس���وق المحلي ومفتوح���ة للمقاولين المؤهلين المحليي���ن و المعتمدين لدى صندوق تطوير و إق���راض البلديات، قائمة 
.)www.mdlf.org.ps( المقاولين المؤهلين متوفرة على الموقع اإللكتروني لصندوق تطوير وإقراض البلديات

المقاولون المؤهلون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية غزة، قس���م العقود الهندس���ية، الس���يد/ فرج سالم، هاتف: . 4
082832200  فاك���س: 082824400، ويمكنه���م اإلطالع على وثائق العطاء والحصول عليها حس���ب العن���وان أدناه وذلك ابتداًء من 

الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا من تاريخ 2017/07/12  وحتى تاريخ 2017/07/25 .
عروض األس���عار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2017/07/25 الس���اعة الثانية عشر ظهرًا، عروض األسعار االلكترونية . 5

غير مقبولة، عروض األس���عار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، وس���يتم فتح عروض األسعار بحضور المقاولين أو ممثليهم 
والذين يرغبون بذلك على العنوان أدناه، الساعة الثانية عشر ظهرًا، بتاريخ 2017/07/25.

المشروع معفي من الضريبة وعلى الموردين تقديم أسعارهم بضريبة قيمة مضافة بقيمة صفر.. 6
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة في الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي يوم اإلثنين الموافق . 7

2017/07/17 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث أن االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية غ�زة وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
العنوان المشار إليها أعاله هو:. 8

      بلدية غزة، قسم العقود الهندسية، الطابق األول، السيد/ فرج سالم، ميدان فلسطين، ص. ب. 16، غزة، قطاع غزة.
بلديـة غـزة

بتمويل من

دولة فلسطين
سلطة المياه الفلسطينيه

PWA/MoFP/2017-03 : رقم العطاء

مناقصة عامة محلية
اسم العطاء : استكمال خط الصرف الصحي في مخيم نور شمس/ محافظة طولكرم

تدعو سلطة المياه الفلس���طينيه المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في . 1
مجال المياه والمج���اري التقدم بعطاءآتهم في مظاريف مغلق���ة لتوريد وتنفيذ األعمال 

المطلوبة في العطاء.
يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من سلطة المياه الفلسطينية / وحدة العطاءآت . 2

على تلفون 022987665، وفاكس 022987336 من الس���اعة 9:00 صباحا وحتى الس���اعة 
14:00 ظهرا.

الحص���ول على وثائق العط���اء: يمكن للراغبين في المش���اركة في ه���ذا العطاء االطالع و . 3
الحصول على وثائق العطاء من س���لطة المياه الفلسطينيه )الطابق السادس( – في البيرة 
– المصايف – مقابل برج فلس���طين. وذلك اعتب���ارا من يوم االربعاء الموافق 2017/07/12 
خالل اوقات الدوام الرسمي مقابل رسم غير مسترد بقيمة 200 شيكل لكل مناقصة يودع 
في بنك فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية – سلطة المياه الفلسطينية على 
حس���اب رقم )219000/79(  . على ان يتم ابراز شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة 

عن لجنة التصنيف الوطنية عند شراء الوثائق.
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي :  س���تنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االربعاء الموافق . 4

2017/07/19، ويكون التجمع الساعة الحادية عشرة صباحا مقر اللجنه الشعبيه في مخيم 
نور شمس .

 كفال���ة دخول العطاء: يجب أن يرفق كل عطاء بتأمي���ن )كفالة المناقصة( بقيمة)5,000( . 5
ش���يكل  لصالح س���لطة المياه الفلس���طينية كما ورد في جدول بيانات العطاء . ويجب ان 
تكون العروض صالحة لمدة 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف والكفاالت صالحة لمدة 30 
يوم���ا بعد انتهاء صالحية العروض )120 يوما بع���د تاريخ التقديم / حتى 2017/11/24( 

على االقل.
تسليم وفتح العروض: يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم . 6

العطاء ورقمه في س���لطة المياه الفلس���طينيه- وحدة العطاءات ) الطابق السادس( – في 
البيرة – المصايف- مقابل برج فلس���طين، في موعد اقصاه الساعة الثانيه عشرة ظهرا من 
ي���وم االربعاء الموافق 2017/07/26 م ، وس���وف يتم فتح العروض في جلس���ة علنية في 

نفس الموعد والمكان.
عنوان تسليم وفتح العروض: . 7

          مبنى سلطة المياه الفلسطينيه
          رام الله/ المصايف- ش�ارع كمال ناصر –  مقابل برج فلسطين

          تلفون: 022987665   ,,, فاكس: 022987336
مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

سلطة المياه الفلسطينيه

إعـــــــالن طرح عطاء 

نابلس-فلسطين

تعلن جامعة النجاح الوطنية عن طرح عطاء بالظرف المختوم لتجهيز مبنى 
TCTC- 7-2017 خاص بمركز فحص المركبات في طولكرم رقم

فعلى المقاولين المصنفين )ثانية(  أبنية فأعلى من قبل لجنة التصنيف 
األعمال  دائرة  إلى  التوجه  العطاء  في  المشاركة  في  والراغبين  الوطنية 
بن  عمر  شارع  القديم   الجامعي  الحرم  في  اإلدارة  مبنى  في  الهندسية 
الخطاب غرفة رقم 100 الستالم نسخة من وثائق العطاء مقابل مبلغ وقدره 
األحد  يوم  ابتداء من صباح  وذلك  أمريكي(  )مائة دوالر  أمريكي  100 دوالر 

2017/7/16  وحتى نهاية دوام يوم األربعاء 2017/7/26.

مع  للشركة  الذاتية  بالسيرة  مرفقة  الجامعة  في  العطاء  تسليم  يتم 
الساعة  اقصاه  موعد  في  المرفق  النموذج  ضمن  المطلوبة  المعلومات 
الثانية عشر من  ظهر يوم  األربعاء الموافق 2017/8/9 في الدائرة المالية 
في مبنى اإلدارة في الحرم الجامعي القديم  في الجامعة مرفقة بالسيرة 
الذاتية للشركة مع المعلومات المطلوبة ضمن النموذج المرفق شارع عمر 
بن الخطاب ومرفقا بشيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة 10 % من قيمة 

العطاء.

الجامعة غير مقيدة بقبول أدنى األسعار 

أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء

 دولة فلسطين

المجلس االعلى للشباب والرياضة /دائرة المشتريات

اعالن طرح عطاء رقم: 2017/11

توريد باليز و”فستات” خاصة بالمخيمات الصيفية  للطالئع2017  - محافظات 
شمال الضفة الغربية 

يعلن المجلس االعلى للش���باب والرياضة عن طرح عطاء توريد قرطاس���ية تبعا 
للش���روط والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء، على الش���ركات 
ذات االختصاص والمس���جلة، رسميًا، وترغب في المشاركة في العطاء مراجعة 
المجل���س االعلى للش���باب والرياضة/دائرة المش���تريات خالل اوق���ات الدوام 
الرس���مي، من اجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع 
مبلغ )100 ش���يقل( غير مستردة في حساب ايرادات اخرى التابع لوزارة المالية 

رقم )49/219000( في بنك فلسطين المحدود.
يمكن اس���تالم وثائق العطاء اعتبارا من صباح اليوم االربعاء،  الموافق  الموافق 
2017/7/12 من المجلس االعلى للش���باب والرياضة / دائرة المشتريات على ان 
يكون اخر موعد لقبول عروض االسعار والعينات، معا، بالظرف المختوم  صباح 
يوم االحد الساعة الحادي عشرة، الموافق 2017/7/16 في مقر المجلس االعلى 

للشباب دائرة المشتريات/ رام الله - شارع االرسال.

للمراجعة واالستفسار يرجى االتصال على دائرة المشتريات هاتف رقم: 

022959731  فاكس: 022965880 جوال 059512213

الشركة الفلسطينية لألقمار الصناعية ـ بال سات
دعوة لتقديم عطاءات

المناقصة العامة رقم: 2017/02

 HD موضوع المناقصة: )تحديث نظام األجهزة الطرفية لفيدو عالي الوضوح
وزيادة عدد القنوات وخدمات الدعم الفني(.

الجهة المشترية: )الشركة الفلسطينية لألقمار الصناعية ـ بال سات(.
1. تدعو الش���ركة الفلس���طينية لألقمار الصناعي���ة � بال س���ات المناقصين أصحاب 
االختصاص والمس���جلين رس���ميًا ويرغب بالمش���اركة لتقديم العط���اءات بالظرف 

المختوم.
2. تقدم األس���عار ب� )الدوالر األمريكي( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة 

القيمة المضافة.
3. يمكن للجه���ات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة من خالل 
الش���ركة الفلس���طينية لألقمار الصناعية خالل أوقات الدوام الرس���مي من الساعة 
8:00 صباحًا وحتى 3:00 بعد الظهر في مقر الش���ركة في برج الهيئة العامة لإلذاعة 

والتلفزيون � ط8.
4. يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في الش���ركة في موعد أقصاه 
الساعة 12:00 من يوم السبت الموافق 2017/7/22 ويتم رفض جميع العطاءات التي 
ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من 

يرغب من المناقصين.
5. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أوشيك بنكي 
مصدق بقيمة 3.510 $ من قيمة العطاء، على أن يكون س���اري المفعول حتى تاريخ 

.2017/11/22
6. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.

7. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
المدير التنفيذي

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية قباطية

إعادة طرح مزاد علني للمرة الثانية/ بيع سيارة
تعل���ن بلدية قباطية ع���ن إعادة طرح مزاد علني رقم 2017/1 لبيع س���يارة وفقًا للمواصفات 

التالية:
.)skoda – superb( 1. نوع السيارة: سكودا سوبر بيرب

2. سنة اإلنتاج: 2013.
3. عدد الركاب: )4 + 1(.
4. لون السيارة: )أسود(.

5. الغيار )أتوماتيك(.
6. قوة المحرك: )1984( )4( سلندر بنزين cc 2000 بقوة )200( حصان.

7. أصحاب سابقون: )صفر(.
وذلك وفق الشروط التالية:

1. إن هذا المزاد مفتوح للمعنيين علمًا بأن المزاد سيكون يوم الخميس الموافق 2017/7/20 
الساعة الحادية عشرة في مقر بلدية قباطية.

2. على من يرغب بمعاينة الس���يارة يس���تطيع الحضور إلى مقر بلدي���ة قباطية وذلك يوم 
الخميس الموافق 2017/7/20 من الس���اعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف 

صباحًا لمعاينة السيارة.
3. أجور اإلعالن في الصحف عائدة على من يرسو عليه المزاد.

4. يج���ب على كل من يرغ���ب في الدخول للمزاد إحضار تأمين دخ���ول المزاد عبارة عن مبلغ 
نقدي بقيمة 5000 شيكل خمسة آالف شيكل.
5. يحق للبلدية إلغاء المزاد دون إبداء األسباب.

بالل عساف
رئيس بلدية قباطية

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي صير

يعل���ن مجلس قروي صير وبتمويل م���ن وزارة الحكم المحلي، عن طرح عطاء انش���اء مجمع 
الخدم���ات في قرية صير- قلقيلية، وذلك وفق���ًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات 
والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 
يج���ب على المقاول أن يكون مس���جاًل ل���دى إتح���اد المقاولين ومصنف���ا لدى لجنة . 1

التصنيف درجة رابعة في مجال االنشاءات.

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.. 2

يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 12500 شيقل وذلك بكفالة . 3
بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم من تاريخ فتح العطاء.

االسعار بالشيقل االسرائيلي.. 4

األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.. 5

كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من . 6
مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 300 شيقل.

أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11:00 صباحا من يوم االحد الموافق 2017/07/23 . 7
في مقر مجلس قروي صير مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االثنين 2017/07/17الساعه 10:00 صباحا.     . 8

.فت���ح المظاريف ي���وم االحد المواف���ق 2017/07/23 الس���اعة 11:00 صباحا في مقر . 9
مجلس قروي صير

رسوم كافة اإلعالنات في الصحف لهذا العطاء على من يرسو عليه العطاء.. 10

لمزي���د من المعلوم���ات يرجى مراجعة الهيئ���ة المحلية وذلك خالل س���اعات الدوام . 11
الرسمي او االتصال على الرقم 0598762426.

 
رئيس مجلس قروي صير
ياسر ربع

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة والنصف 

صباح���ًا وحتى الرابعة عصرًا يوم الخميس الموافق 2017/7/13 عن المناطق التالية 

من محافظة بيت لحم:

 ،YMCA شارع ،Down Town حقل الرعاة، سوبرماركت
إسكان عيسى الحايك والمناطق المحيطة

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة 

على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين
سلطة المياه الفلسطينيه

PWA/MoFP/2017-04 : رقم العطاء

مناقصة عامة محلية
اسم العطاء : ربط حي العوده بمخيم العروب بشبكة الصرف الصحي/ محافظة الخليل

تدعو س���لطة المياه الفلس���طينيه المقاولين المصنفين ل���دى لجنة التصنيف . 1
الوطنية ف���ي مجال المياه والمج���اري التقدم بعطاءآتهم ف���ي مظاريف مغلقة 

لتوريد وتنفيذ األعمال المطلوبة في العطاء.
يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من س���لطة المياه الفلسطينية / وحدة . 2

العط���اءآت على تلف���ون 022987665، وفاكس 022987336 من الس���اعة 9:00 
صباحا وحتى الساعة 14:00 ظهرا.

الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين في المشاركة في هذا العطاء االطالع . 3
و الحصول على وثائق العطاء من س���لطة المياه الفلسطينيه )الطابق السادس( 
– في البيرة – المصايف – مقابل برج فلس���طين. وذل���ك اعتبارا من يوم االربعاء 
الموافق 2017/07/12 خالل اوقات الدوام الرسمي مقابل رسم غير مسترد بقيمة 
200 شيكل لكل مناقصة يودع في بنك فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة 
المالية – س���لطة المياه الفلسطينية على حس���اب رقم )219000/79(  . على ان 
يتم ابراز شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية 

عند شراء الوثائق.
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي :  ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم الخميس . 4

الموافق 2017/07/20، ويكون التجمع الس���اعة الحادية عشرة صباحا مقر اللجنه 
الشعبيه في مخيم العروب .

 كفال���ة دخ���ول العطاء: يج���ب أن يرفق كل عط���اء بتأمين )كفال���ة المناقصة( . 5
بقيمة)5,000( ش���يكل  لصالح س���لطة المياه الفلس���طينية كما ورد في جدول 
بيان���ات العطاء . ويجب ان تكون العروض صالحة لم���دة 90 يوما من تاريخ فتح 
المظاريف والكفاالت صالحة لم���دة 30 يوما بعد انتهاء صالحية العروض )120 

يوما بعد تاريخ التقديم / حتى 2017/11/24( على االقل.
تس���ليم وفتح العروض: يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب . 6

عليه اسم العطاء ورقمه في سلطة المياه الفلسطينيه- وحدة العطاءات ) الطابق 
السادس( – في البيرة – المصايف- مقابل برج فلسطين، في موعد اقصاه الساعة 
الثانيه عش���رة ظهرا من يوم االربعاء الموافق 2017/07/26 م ، وسوف يتم فتح 

العروض في جلسة علنية في نفس الموعد والمكان.
عنوان تسليم وفتح العروض: . 7

          مبنى سلطة المياه الفلسطينيه
          رام الله/ المصايف- ش�ارع كمال ناصر –  مقابل برج فلسطين

          تلفون: 022987665   ,,, فاكس: 022987336
مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

سلطة المياه الفلسطينيه

الخميس 2017/7/13

لع على احتياجات يطا من المياه
ّ
غنيم َيط

رام الل���ه - "األيام": التقى رئيس س���لطة المياه م. مازن 
غني���م في رام الله، أمس، رئيس بلدي���ة يطا، إبراهيم أبو 
زهرة، لالطالع عل���ى احتياجات البلدة  فيما يخص المياه، 
وبحث سبل حل المشاكل التي تواجهها المنطقة نتيجة 
نقص كمي���ات المياه. وتم خ���الل اللقاء ط���رح جملة من 
المش���اكل التي تعاني منها يط���ا، أهمها قضية كميات 
المياه المخصص���ة للبلدة، والحاجة إلى زيادتها، حيث إن 
المنطقة تعاني من أزمة مائية، كذلك تم بحث احتياجات 

البلدة فيما يتعلق بمشاريع المياه.
وطلبت بلدية يطا المس���اعدة في تنفيذ مش���اريع مياه 
تتعلق بتنفيذ ش���بكات مياه داخلية واستبدال الخطوط 
القديمة، إلى جانب مساعدة المجلس في قضية عدادات 

مياه مسبقة الدفع للمس���اهمة في تسديد أثمان المياه 
وتنظيم استخدامها.

وأكد غنيم أن تحس���ين خدمة المي���اه في يطا من أهم 
أولوي���ات س���لطة المياه، مش���يرًا إلى أنه س���يتم تنفيذ 
مش���روع مياه متكامل في البلدة، من خالل وكالة التنمية 
األميركي���ة بكلفة 18 مليون دوالر، وهو من أكبر مش���اريع 

الوكالة وسيتم البدء به خالل العام الجاري.
وأوضح أن الس���بب الرئيس في نق���ص المياه يعود إلى 
تقليص الجانب اإلس���رائيلي حوال���ى 30 ألف كوب خالل 
شهر حزيران الماضي، وفيما يتعلق بعدادات المياه أكد 
غنيم أن سلطة المياه على استعداد للمساعدة في قضية 

العدادات وفق آلية تسهم في دعم جهود البلدية.

األعرج يبحث مع المانحين برنامج 
تحسين خدمات الحكم المحلي

البيرة - "األيام": بحث وزير الحكم المحلي حسين األعرج، 
مع ممثلين عن البن���ك الدولي، ومجموعة المانحين، خالل 
لقاء بمقر الوزارة في البيرة، أمس، مراحل سير العمل في 
برنامج تحس���ين خدمات الحكم المحل���ي )LGSIP(، الذي 

تبلغ قيمته اإلجمالية 18 مليون دوالر.
وجدد األع���رج تأكيده أهمية ه���ذا البرنامج بالنهوض 
بقط���اع الحك���م المحل���ي، والذي يتماش���ى م���ع أجندة 
السياس���ات الوطنية للحكوم���ة "المواط���ن أوال"، وتعزيز 

صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.
ولفت خ���الل اللقاء إلى وثيق���ة البرنامج الت���ي ركزت على 
ترسيخ مبدأ التعاون على المستوى الفني بين طاقم الوزارة، 
وطاق���م صندوق تطوي���ر وإقراض البلديات، م���ن خالل إعداد 

دليل عمل البرنام���ج، وإطار خطة بناء القدرات، وإعداد وثيقة 
البرنامج، وتش���جيع العمل المشترك، مشيرا إلى قيام الوزارة 
بإصدار التعميمات الالزمة للهيئات المحلية بضرورة العمل 
على تطبيق قانون الش���راء العام، إضافة إلى قيامها بتحويل 
المخصص���ات المالي���ة للقرى ومجالس الخدمات المش���تركة 
المس���تفيدة من المش���روع، إلى جانب قيامه���ا بوضع خطة 
بن���اء لقدرات بقي���ة المجالس القروية، وذل���ك لتمكينها من 

االستفادة من البرنامج خالل األعوام المقبلة.
وش���كر األع���رج البن���ك الدول���ي ومجموع���ة المانحين 
المساهمين في البرنامج، وكذلك الطواقم الفنية العاملة 
الذين يبذلون الجهود، لضمان إنجاح هذا البرنامج وس���ير 

مراحله، حسب ما تم االتفاق عليه مسبقًا.

التشريعي يستقبل رئيس
الجمعية البرلمانية لحلف الناتو

رام الله - "وفا": اس���تقبل رئيس كتل���ة فتح البرلمانية 
عزام األحمد، وعدد من النواب، رئيس الجمعية البرلمانية 
لحلف الناتو بابل���و ألي، والقنصل الع���ام االيطالي فابيو 
س���كولوزتش، ونائب أمين الع���ام الجمعي���ة البرلمانية 

روكساندرا بوبا.
وأكد األحمد خ���الل اللقاء الذي حضره عبد الله عبد الله، 
ونجاة االسطل، ورئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
وليد عس���اف، وأمين ع���ام المجلس التش���ريعي ابراهيم 
خريش���ة، الحرص على المش���اركة في مختلف نش���اطات 
الجمعي���ة البرلمانية، وتوطيد العالق���ة بين البرلمانيين، 
مشددا على أهمية هذه الزيارة، ليتمكن رئيس الجمعية 

البرلمانية من االطالع عن قرب لألوضاع الميدانية.
وأضاف ان الفلسطينيين صادقون في البحث عن سالم 
عادل، وش���امل، وفق القرارات الدولي���ة وخارطة الطريق، 
رغم أن الجهود كافة الس���تئناف العملية الس���لمية يتم 

احباطها من رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وح���ول اس���تئناف عملي���ة الس���الم، قال األحم���د "إن 
هن���اك عائقا كبيرا للعملية الس���لمية، وهو االس���تيطان 
االسرائيلي المتواصل على االرض الفلسطينية، مؤكدا ان 
الفلس���طينيين يرغبون بالس���الم الذي ان لم يتحقق فإن 

المسؤول االول هو إسرائيل، والمجتمع الدولي".
بدوره، قال رئي���س الجمعية البرلماني���ة "هذه الزيارة 
مهم���ة لي لمعرفة آخر التط���ورات، واالوضاع على األرض، 
الجمعية البرلمانية هي مؤسسة برلمانية سياسية، تضم 
29 برلمانا عضوا، باالضافة الى حوالي 30 برلمانا ش���ريكا 

ومراقبا".
وتاب���ع: نعمل على تركيز اهتم���ام الجمعية على األمن، 
وأيضا على العديد من المواضيع الجيوسياس���ية، مضيفا 
ان األمن أصب���ح قضية عالمية، ألن هن���اك أحداثا كثيرة 
تؤث���ر اليوم عل���ى االحداث، وعلى الس���الم ف���ي العالم، 
واالس���تقرار في الش���رق األوس���ط مهم، وه���و يؤثر على 

استقرار العالم ككل.
وقال عس���اف: هناك قانون سنه الكنيست اإلسرائيلية 
يعطي الحق الس���رائيل بمص���ادرة المزيد م���ن االراضي 
الفلس���طينية، علم���ا ان ه���ذا القانون يخال���ف القانون 
الدولي، وميثاق روما، وتم ادانة هذا القانون دوليا، والبناء 
االس���تيطاني متواصل ولم يتوق���ف، فكل يوم هناك بؤر 

استيطانية جديدة، وتوسيع لتلك القائمة.
ونوه إلى أن سلطات االحتالل أوعزت خالل الستة أشهر 

الماضية ببناء 6 بؤر استيطانية.

نائب رئيس البرلمان الصيني يزور كنيسة المهد
بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: زار 
نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس 
الوطن���ي لن���واب الش���عب الصيني 
امس، كنيس���ة  بونك���وغ،  كيانغب���ا 
المهد، واطلع عل���ى كافة تفاصيلها 
التاريخية والدينية، فضال عن زيارة 
مغارة الميالد وكنيس���ة القديس���ة 

كاترينا الرعوية.
وكان في استقبال بونكوغ، رئيس 
بلدي���ة بيت لح���م المحام���ي أنطون 
س���لمان، وقائ���د منطقة بي���ت لحم 
العميد ركن س���عيد النج���ار، وقائد 
ش���رطة محافظة بيت لح���م العقيد 
حقوقي عالء الش���لبي، ونائب محافظ 
بي���ت لح���م محمد ط���ه، والس���فير 
الصيني لدى دولة فلس���طين تش���ن 

شينغتشونغ. 
وعل���ى صعي���د ذي صل���ة زار وفد 
مكس���يكي ض���م لجن���ة الصداق���ة 

ف���ي  المكس���يكية  الفلس���طينية 
البرلم���ان المكس���يكي ورجال أعمال 
مكس���يكيين وممثل المكسيك لدى 
فلسطين سرجيو س���يرا، بلدية بيت 

لحم، أمس.
والتق���ى رئي���س البلدية س���لمان 
الوفد بحضور أعضاء المجلس البلدي 
صقر جراشي، ود. خضر شلش، وحنا 
أب���و الدني���ن، والنائب فايز الس���قا، 
ومدي���ر عام بلدية بي���ت لحم أنطون 

مرقص. 
وتحدث س���لمان عن واقع بيت لحم 
وخس���ارتها لجزء كبير من مساحتها 
وبناء جدار الفص���ل العنصري ضمن 
البلدي���ة، باإلضاف���ة إلى بناء  حدود 
المستوطنات، حيث يمنع المواطنون 
والبلدي���ة م���ن الوص���ول إل���ى هذه 

األراضي.
وتطرق س���لمان أيضا إلى السياحة 

الت���ي وصفه���ا بالمقي���دة، حيث أن 
الموان���ئ البحرية والبري���ة والجوية 
تحت السيطرة اإلس���رائيلية، كما أن 
دخول السائح إلى بيت لحم يكون من 

خالل حاجز إسرائيلي.
وفي س���ياق الزيارة تحدث سلمان 
عن مؤتم���ر مغتربي أبن���اء محافظة 
بيت لح���م والذي س���تنظمه البلدية 
الع���ام القادم للم���رة الثانية، مؤكدا 
عل���ى ضرورة تعاون لجن���ة الصداقة 
الفلس���طينية المكس���يكية بهدف 
الوص���ول إل���ى أهالي بي���ت لحم في 
المكس���يك وحثهم على المش���اركة 

في المؤتمر القادم. 
وم���ن جانبها عبرت رئيس���ة لجنة 
الصداقة الفلس���طينية المكسيكية 
ايس���اورا  المكس���يكي  البرلمان  في 
ايفانوفا بول بيتشعن عن سعادتها 
به���ذه الزي���ارة األول���ى لفلس���طين 
ومش���اهدة االنتهاكات اإلسرائيلية 
لحقوق اإلنس���ان عل���ى ارض الواقع، 
مؤكدة بأنها س���تنقل هذه المعاناة 

للشعب المكسيكي.

جنين: "القدس المفتوحة" تخّرج 
الطلبة المشاركين بعدة دورات

رام الله - "األيام": احتفل قسم شؤون الطلبة � ملف متابعة الخريجين، 
في فرع جامعة القدس المفتوحة بجنين، أمس، بتخريج عدد من الدورات 

التي عقدها خالل الفصل الثاني الماضي.
وحض���ر حفل التخريج رئيس قس���م ش���ؤون الطلبة أحمد اس���تيتي، 
ومس���ؤولة ملف متابع���ة الخريجين فاتنة جودت، ومدي���ر جمعية آمال 
للتنمية والتطوير وس���يم غ���زاوي، ونقي���ب األخصائيين النفس���يين 
واالجتماعيين ناصر اغبارية، ووالمعلمة في مدرسة الحنان للصم رائدة 

الطرزي، والمعلمة في مدرسة النور للمكفوفين سالم هب الريح.
وهنأ اس���تيتي الطلبة على اجتيازهم هذه الدورات، التي تساعدهم 
على خوض سوق العمل وصقل شخصياتهم، مشيرًا إلى أن قسم شؤون 
الطلبة يعمل جاهدًا وبش���كل مس���تمر على توفير مث���ل هذه الدورات 
للطلبة، إليمانه بأهميتها في تغير مس���ار حياة الطلبة العملية، وتطرق 

إلى اآلليات المتبعة في اختيار الدورة والمدرب الخاص بها.
وأجم���ع المدربون على أن جامعة الق���دس المفتوحة تهتم بالتواصل 
مع المؤسس���ات المحلية، وتوفير فرص تدريبية ودورات لطلبتها، حتى 
يكونوا على اطالع دائم على س���وق العمل، ومواكبة كل ما هو جديد في 
مجال تخصصاتهم، مثمنين س���عي "القدس المفتوحة" لتطوير قدرات 
الطلبة، والعمل على توفير اإلمكانيات واألساسيات التي تساعدهم على 

خوض تحديات سوق العمل.
وأشارت الجامعة إلى أن الدورات هي: عالقات عامة، ولغة اإلشارة، ولغة 
بري���ل، والبحث عن عمل، واإلرش���اد التربوي، وتقليم وتركيب األش���جار، 
وتطعيم األشجار، واس���تفاد منها عدد كبير من طلبة الجامعة من كافة 

التخصصات. 

بلدية الخليل تبحث مع ممثلي عدة 
مؤسسات وضع آلية للحفاظ على البيئة 
الخلي���ل - "األيام": بحث رئيس بلدية الخليل تيس���ير أبو س���نينة مع 
ممثلين عن الملتقى الفلسطيني للبيئة والتنمية، وسلطة جودة البيئة، 
وقس���م الصحة البيئية ف���ي مديرية صحة الخلي���ل، ومديرية األوقاف، 
وغرفة تجارة وصناعة الخليل، بحض���ور عدد من أعضاء المجلس البلدي، 

وضع آلية للحفاظ على نظافة البيئة في مدينة الخليل.
وأش���ار أبو سنينة إلى حرص البلدية على إظهار مدينة الخليل بأجمل 
حل���ة، والذي ظهر جليًا خالل األيام القليلة الماضية من خالل اس���تمرار 
أعمال إزالة التعديات عن الش���وارع واألرصفة العامة التي تعيق حركة 

المرور وتؤثر على السالمة العامة للمواطنين.
وبين أبو س���نينة أن البلدية تعمل عل���ى تفعيل قانون النظافة والذي 
يتضمن عقوبات وغرامات مالية تتعلق بمخالفات الصحة العامة كإلقاء 
النفاي���ات ف���ي األماكن غير المخصص���ة لها، مبديًا اس���تعداد البلدية 
للتعاون مع كافة الجهات ذات العالقة وتسخير كافة إمكانياتها لخدمة 
هذا المش���روع لتصبح مدينة الخليل في مصاف مدن الدول المتقدمة، 
خاصة وأنها حصلت مؤخرًا على قرار اليونسكو بتسجيل البلدة القديمة 

فيها على الئحة التراث العالمي.
وقدمت رئيس���ة الملتقى روال الش���عراوي اقتراحًا تمحور حول توزيع 
نش���رات تثقيفية على المواطنين والتجار توض���ح أهمية الحفاظ على 

النظافة وواجب المواطنين تجاه هذه القضية الهامة.
وتخل���ل اللقاء عدة مداخالت وتم الخروج بالعديد من التوصيات والتي 
أهمه���ا تنفيذ العديد من الحم���الت التي تهدف إل���ى المحافظة على 

نظافة المدينة.


