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إعالن عطاء

تدعو الجامعة العربية االمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أدناه:

موضوع العطاءرقم العطاء
ثمن النسخة

)تدفع في البنك(
موعد الطرح

لتقديم  النهائي  الموع���د 
كفالة دخول العطاءعروض األسعار

الساعةالتاريخ

07/2017,18
وأنظمة  توفيركامي���رات 

مراقبة في الجامعة
5022/11/20176/12/201714:00 دوالر

5 % من قيمة العرض 
 3 المقدم صالحة لمدة 

شهور

اللغات  مركز  الجامعة-مبنى  في  والمشتريات  اللوازم  دائرة  مراجعة  المذكور  العطاء  في  باالشتراك  الراغبين  على 
للحصول على نسخة من العطاء مع مراعاة الشروط التالية:

األسعار شاملة لجميع أنواع الضرائب.  .1
الجامعة غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون ابداء األسباب.  .2

إرفاق عرض فّني ومالي وسيتم دراسة العروض فًنيًا وماليًا الختيار العرض المناسب.  .3
رسوم اإلعالن من يرسو عليه العطاء.  .4

لمزيد من االستفسار باإلمكان التواصل مع دائرة اللوازم والمشتريات على هاتف رقم042418888 –تحويلة 1486.

 دولة فلسطين

وزارة التربية و التعليم العالي

اإلدارة العامة لألبنية 

إعالن طرح عطاء تقديم خدمات استشارية 

»تصميم واعداد وثائق عطاء«

االختيار على أساس الجودة والتكلفة
قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير تمويال من خالل وزارة المالية من أجل »تصميم واعداد وثائق عطاء لعدد من المدارس«، 

وعليه تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن طرح العطاء التالي:

االجتماع التمهيديزيارة الموقعرقم العطاءالمديريةاسم العطاء
كفالة دخول 

العطاء )$(
تصميم واعداد وثائق عطاء لمدارس:

روجيب الثانوية للذكور	 
االتحاد األساسية للذكور-بيت ايبا	 

نابلس
نابلس

MEHE/MoFP/2017/1892017/12/052017/12/06850

1-   يمكن للمكاتب االستشارية التي تتوفر فيها الشروط التالية المشاركة في العطاء المذكور:

ميكانيك  مباني،  إنشاء  أبنية،  )عمارة  بالتخصصات  كاستشاري  القدس  المهندسين/مركز  نقابة  في  مسجال  يكون  أن    *
وكهرباء(.

*  يمكن للمكاتب االستشارية المسجلة بمجاالت عمارة األبنية وإنشاء المباني على األقل التآلف مع مكتب استشاري آخر 
لتغطية  التخصصات األخرى) كهرباء وميكانيك( فقط، على أن يكون التآلف معتمدًا من نقابة المهندسين ) ال يقبل التآلف 

بين تخصصات عمارة أبنية وإنشاء المباني(.

* أن يكون للمكتب االستشاري وطاقمه الفني خبرات كافية في مجال العطاء.

الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين باالشتراك في هذا العطاء الحصول على وثائقه من المقر الرئيسي لوزارة التربية  2-
والتعليم العالي، المبنى القديم، الطابق الثاني، دائرة العطاءات والمشتريات، غرفة رقم 223، خالل اوقات الدوام الرسمي 
مقابل 50 دوالر ثمن نسخة العطاء يتم إيداعها في بنك فلسطين لحساب إيرادات وزارة المالية – وزارة التربية والتعليم 
العالي، حساب رقم )219000/13( لغاية يوم االثنين الموافق 2017/12/04م كرسوم غير مستردة وعلى المكتب االستشاري 
التالف  واتفاقية  التصنيف  شهادة  تكون  بحيث  تالف  اتفاقية  و/أو  استشاري  كمكتب  تصنيف  شهادة  لديه  تكون  أن 

ساريتي المفعول وصادرتين عن نقابة المهندسين- مركز القدس عند اإليداع.

كفالة دخول العطاء : قيمتها حسب ما هو مبين في الجدول أعاله، وتكون على شكل شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية،  3-
ويكون عرض السعر ساري المفعول لمدة 120 يوم والكفالة سارية المفعول لمدة 150يوم من تاريخ اإلقفال على أن تكون 

الكفالة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي.

زيارة الموقع: سوف تنظم زيارة ميدانية للموقع في الموعد المحدد في الجدول أعاله ويكون االلتقاء في مقر مديرية التربية  4-
والتعليم ذات العالقة الساعة العاشرة صباحًا.

في  5- العطاء  في  المشاركين  االستشاريين  استفسارات  على  للرد  تمهيدي  اجتماع  عقد  يتم  التمهيدي: سوف  االجتماع 
الموعد المحدد في الجدول أعاله في مقر وزارة التربية والتعليم العالي/ اإلدارة العامة لألبنية – رام الله، الساعة العاشرة 

صباحًا.

 تسليم العروض: يتم تسليم العروض في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، الماصيون شارع المعاهد –دوار  6-
المغتربين-المبنى الرئيسي- الطابق الثاني-غرفة رقم 223-دائرة العطاءات والمشتريات،  في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب 
الموافق  األربعاء  أقصاه يوم  العطاءات في موعد  ويودع في صندوق  العطاء  بتأمين دخول  مرفقًا  واسمه  العطاء  رقم  عليه 

2017/12/27م الساعة الحادية عشرة صباحا.

 موعد فتح العطاء: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم األربعاء الموافق 2017/12/27م في جلسة علنية في دائرة العطاءات  7-
والمشتريات في مقر وزارة التربية والتعليم العالي- المبنى القديم.

 شروط عامة: 1- أجور اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء على أن تدفع عند توقيع العقد. 8-

2- إذا وجد تعارض في المعطيات بين وثائق العطاء وإعالن الطرح في الصحف تعطى األولوية إلعالن الطرح.

 د. صبري صيدم
وزير التربية والتعليم العالي

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي

إعالن توظيف معلم مهني

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن حاجتها إلى توظيف معلم مهني في مش���غل الحاسوب 
في مدرسة كفر نعمة الثانوية الصناعية، وذلك وفقًا للشروط اآلتية :-

1. أن يحمل شهادة البكالوريوس كحد أدنى في هندسة الحاسوب من جامعة معترف بها. 
2. يفضل من لديها خبرة في مجال التخصص.

3. أن يحمل شهادة العضوية في نقابة المهندسين.
4. معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية.

5. معرفة جيدة باستخدام برامج الحاسوب المختلفة.
 * يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من بداية دوام يوم االربعاء الموافق 22.11.2017

  وينتهي بانتهاء دوام يوم  االربعاء  الموافق 29.11.2017
 ، وذلك في مدرسة كفر نعمة الثانوية الصناعية.

* مالحظة: لن تقبل أية طلبات غير مرفقة بالمستندات الثبوتية اآلتية :
1. صورة عن الش���هادات العلمية المصدقة ) كشف عالمات التوجيهي ، شهادة البكالوريوس 

وكشف العالمات(.
2. صورة شخصية.

3. صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
4. صورة عن شهادة الميالد الرسمية.

5. صورة عن شهادات الخبرة مصدقة إن وجدت.
6.صورة عن السيرة الذاتية.

7. صورة عن شهادة العضوية في نقابة المهندسين .
مع االحترام ،،،

د. صبري صيدم
وزير التربية والتعليم العالي

ورشة في "بيرزيت" تناقش التغيرات 
"السوسيو حضرية" بفلسطين

رام الل���ه - "األي���ام": ناقش مركز دراس���ات التنمية في 
جامعة بيرزيت، خالل جلسات حوارية عقدت في الجامعة 
ب���رام الله وفي غ���زة، أمس، أوراقًا بحثي���ة حول التغيرات 
السوسيو حضرية في فلسطين، وتم التركيز على كل من: 
رام الله وكفر عقب وبيرزي���ت وعناتا وقطاع غزة، كحاالت 

دراسية.
وافتتح الجلس����ات نائب رئيس جامعة بيرزيت للش����ؤون 
المجتمعية عاصم خليل، الذي بّين أن تنظيم هذه الجلسات 
الحوارية يأتي كجزء من جهود الجامعة، عبر نشاطات مركز 
دراس����ات التنمية، نح����و فهم معمق لدور االس����تعمار في 
خلق جغرافية سياس����ية، "واإلسهام في بناء وعي راسخ في 

أوساطنا، لمحاولة الخروج بآليات للتصدي لها". 
وق���ال: "إن فه���م المش���هد ال���ذي تعيش���ه األراضي 
الفلسطينية بشكل عام، ومن خالل الحاالت الدراسية التي 
سيتم تناولها، تأتي أيضًا كمحاولة لفهم تلك التغيرات، 
حيث إن هذا الواقع يؤش���ر إلى حالة الشرذمة والفجوات 
والالمس���اواة، التي تجاوزت كل ما هو سياسي وجغرافي 
ليتغلغل في أعماق النسيج االجتماعي المحلي، وبالتالي 
أس���هم بتراجع ش���بكات التضامن المجتمعي وبروز قيم 

الفردانية والمصالح الخاصة على حساب الهم العام".
من جهتها، قالت القائمة بأعمال مدير مركز دراس���ات 
التنمية د. لورد حبش: "ال تنمية في ظل االستعمار"، مبينة 
أن قراءة ش���مولية لفه���م الطفرة العمراني���ة والحضرية 
المتسارعة ما بعد أوسلو تعتبر مؤشرا ذا أهمية في الحالة 
الفلسطينية خاصة ضمن الواقع االستعماري وتأثيراتها 
عل���ى األبع���اد االجتماعي���ة واالقتصادي���ة والثقافي���ة، 
وفحصها يس���هم في اإلحاطة بجوانب مختلفة من الواقع 
الفلس���طيني الحالي، في س���ياقه المعقد، والذي لم يعد 

باإلمكان فهمه من خالل منهج تحليلي أكاديمي بعينه.
بدوره، أوضح مس���ؤول وحدة المسوح في مركز دراسات 
التنمية أيمن عبد المجيد، أن الهدف الرئيس لجلس���ات 
النقاش هو طرح نتائج البحوث التي نفذها مركز دراسات 

التنمي���ة، بغرض التوثيق بصري���ا ومنهجيا لفهم عملية 
التجزئة االجتماعية، والتفتي���ت الذي يجري في المراكز 
الحضرية، وتأثير امتداداتها، وفهم أنماطها ومن الفائز 
ومن الخاسر ضمن منظور االقتصاد السياسي الفلسطيني 
في كل من رام الله وبيرزيت وكفر عقب وعناتا وقطاع غزة.

وق���ال عبد المجي���د: "الفضاءات التي تتم هندس���تها 
عمق���ت من التف���اوت الطبقي، والنزوع نحو االس���تهالك، 
وتوس���ع االقتص���اد الخدم���ي عل���ى حس���اب القطاعات 
االقتصادية واالنتاجية كالزراعة، وبهذه الس���مات يمكن 
اختص���ار االقتص���اد السياس���ي القائم ف���ي العقديين 
األخيرين في األراضي الفلس���طينية المحتلة والتي تكاد 

تغطي المدينة والريف على حد سواء".  
وق���دم ممث���ل مؤسس���ة "روزا لوكس���مبورغ" � مكت���ب 
فلس���طين عيس���ى ربضي، تعريفًا بالمؤسس���ة وعملها، 
والتي تم تأسيس مكتبها في رام الله في 2008، موضحا 
أنها تعمل مع المؤسس���ات الفلس���طينية بهدف نش���ر 
األف���كار التقدمي���ة وتبنيها، وثّمن التع���اون الدائم بين 
المؤسس���ة وجامعة بيرزيت بش���كل عام، ومركز دراسات 

التنمية بشكل خاص.
وحملت الجلسة األولى عنوان "التحوالت الكبرى في قطاع 
غزة"، وشارك فيها الباحثون: عمر شعبان، حسن الرضيع، 
ود. أباهر الس���قا، وقام غسان أبو حطب بترأسها فيما قام 
د. عبد الرحمن الحاج إبراهيم بالتعقيب عليها، أما الثانية 
التي ترأسها أيمن عبد المجيد، فكانت بعنوان: "التغيرات 
السوس���يو حضرية في كل من رام الله وبيرزيت"، وتحدث 
فيه���ا كل من د. جميل هالل وديما ياس���ر، فيما قدم حنا 
سويد مقاربة مع الداخل المحتل حول التغيرات الحضرية.

واختتمت الجلسات بجلس���ة حملت عنوان: "التشكالت 
الحضرية الجديدة في س���ياق اس���تعماري"، تناول فيها 
الباحث���ون د. يزيد رفاعي ود. أباهر الس���قا، كاًل من عناتا 
وكف���ر عق���ب كحاالت دراس���ية، وقام���ت د. لي���زا تراكي 

بالتعقيب على هذه الجلسة التي أدارتها ناهد سمارة.

لقاء يبحث تطوير العالقة
بين فلسطين وساحل العاج 

أبيدجان - "وفا": ناقش القائم باألعمال باإلنابة في سفارة دولة فلسطين لدى ساحل 
الع���اج خطاب بياري، وأمين عام وزارة الخارجية اإليفوارية الس���فير كاكو أدوم هوادجا 

ليون، أمس، سبل تطوير العالقة بين فلسطين وساحل العاج.
ودع���ا بياري إلى جعل العام 2018 عاما فلس���طينيا إيفواري���ا بامتياز من أجل تطوير 
العالقات والتع���اون المتبادل، والعمل على إعداد اتفاقية إط���ار للتعاون الثنائي بين 

البلدين، والتي سينبثق منها اتفاقيات ثنائية في جميع المجاالت.
واس���تعرض  الخطة االس���تراتيجية للوكالة الفلس���طينية للتعاون الدولي للخمسة 
أع���وام المقبلة، بهدف تعزيز العالق���ات الثنائية مع الدول الصديق���ة ونقل الخبرات 

الفلسطينية بمختلف مجاالتها الى الخارج.
م���ن جهته، رحب ليون بالخطة واعتبر أنها تحاكي الخطط التي تعمل عليها س���احل 
العاج حاليا، مؤكدًا جاهزية الوزارة للعمل مع فلسطين على تنفيذها وأعطى تعليماته 

بالعمل والتنسيق إلنجاح البرنامج.
أبدى رغبته بتطوير العالقة على الصعيد السياس���ي وأن يتحقق ما اتفق عليه وزيرا 

خارجية البلدين خالل لقائهما األخير بخصوص تطوير العالقات وتمتينها.

"التربية" واالئتالف التربوي
يتفقان على مراجعة المنهاج

رام الل����ه - "األي����ام": اتفق االئتالف 
الترب����وي، ووزارة التربي����ة والتعلي����م 
العالي، على توسيع دائرة المشاركين 
ف����ي مراجع����ة المنهاج، عب����ر تنظيم 
مدرس����ين،  بمش����اركة  لق����اءات 
وجامعات،  وجمعي����ات،  ومؤسس����ات، 

واتحادات ونقابات، وأوساط أخرى.
وأك����د رئيس مرك����ز المناهج، ثروت 
زي����د، أن المراجع����ة تأتي ف����ي إطار 
النظ����ر ف����ي قضاي����ا تتعلق  إع����ادة 
بحقوق اإلنس����ان، والمواطن����ة والنوع 
قضاي����ا  إل����ى  إضاف����ة  االجتماع����ي، 
تتعل����ق بالبع����د الوطن����ي والدين����ي 
واألكاديم����ي والترب����وي، مش����يرًا إلى 
أن الوزارة س����تكون جاه����زة لتعديل 
كل ما من ش����أنه التعارض مع وثيقة 
األساسي،  والقانون  االستقالل،  إعالن 
ومنظوم����ة القيم التي أجم����ع عليها 

الش����عب الفلس����طيني، باتفاقه على 
التنوع والتعدد في إطار الوحدة.

وق����ال زي����د: المناه����ج راع����ت هذه 
تعزيزها  عل����ى  وس����تعمل  األبع����اد، 
وتعميقها، بما يؤه����ل طلبتنا لتقبل 
الفكر الناقد، وغ����رس القيم واألخالق 
في نفوس����هم، لنخرج جياًل قادرًا على 
حمل الراية، بما يحفظ اإلرث الثقافي 
في  ويس����هم  لش����عبنا،  والحض����اري 

عمليتي التحرير والتنمية الشاملة.
من جهت����ه، أكد رئي����س االئتالف، 
مدي����ر عام مركز "ابداع المعلم" رفعت 
أن هناك قضاي����ا متعددة  الصب����اح، 
وردت في المناهج غير واضحة، وكثر 
االلتباس فيه����ا، وتحتاج الى توضيح، 
بخالف قضايا أخرى تحتاج الى إلغاء او 
تعديل، مبينًا أن لقاءات س����تعقد في 
كافة المحافظات، بمش����اركة تربويين 

وإعالميين وطلب����ة، وأعضاء االئتالف، 
إضافة الى خبراء في تقييم المناهج، 

وأكاديميين من الجامعات ونقابات.
وذكر أن جامعتي القدس المفتوحة، 
والنجاح، أبدتا استعدادهما لالنضمام 
للق����اءات ومس����اندة العم����ل في هذا 
اإلط����ار، وتقديم الخب����رات الالزمة في 
هذا المجال، علم����ًا ان جامعة القدس 
المفتوحة تش����ارك بش����كل فاعل في 
العمل عل����ى ضمان تحقي����ق الهدف 
الرابع الخاص بالتعليم ضمن األهداف 
االنمائي����ة لأللفية، وتعم����ل حاليا مع 
االئتالف التربوي والمركز على تنظيم 

مؤتمر وطني حول ذلك.
النقاش����ات  مخرج����ات  أن  يذك����ر 
المتعلق����ة بالمنهاج، س����تقدم ضمن 
التغييرات  إلج����راء  لل����وزارة  وثيق����ة 

الالزمة.

مجلة لـ "القدس المفتوحة"
تحصل على معامل التأثير العربي

رام الل����ه - "األي����ام": حصل����ت المجلة 
على  المفتوح  للتعلي����م  الفلس����طينية 
معام����ل التأثي����ر العربي وق����دره )1.5(، 
وه����ي مجلة س����نوية محكمة تصدر عن 
عمادة البحث العلمي في جامعة القدس 
المفتوح����ة، وقد صدر العدد األول منها 

في كانون الثاني 2007م.

وبارك رئيس الجامع����ة، يونس عمرو، 
ه����ذا اإلنجاز، مؤكدًا أنه يأتي منس����جمًا 
مع رؤية "القدس المفتوحة" ورس����التها 
القائم����ة على الري����ادة والتميز واإلبداع 
في مجاالت التعلي����م الجامعي المفتوح 
وخدم����ة المجتمع والبح����ث العلمي، في 
ظل س����عي الجامعة لتحقي����ق مهامها 
لالرتقاء  وب����ذل جهوده����ا  وأهدافه����ا، 
بيئة  وتعزيز  األكاديم����ي،  بالمس����توى 

البحث العلمي.
من جهته، ق����ال نائب رئيس الجامعة 
لش����ؤون قطاع غزة ورئيس هيئة تحرير 
المجل����ة، جه����اد البطش، إن األنش����طة 
والفعالي����ات واألعم����ال التطويرية التي 
نف����ذت عل����ى مس����توى المجل����ة كانت 
من قبي����ل تفعيل دور هيئ����ة التحرير، 
وعقده����ا اجتماع����ات دوري����ة للنهوض 
بالمجلة، واس����تحداث نظ����ام إلكتروني 
مفتوح المصدر لها، وغيرها من األعمال 
التي أس����همت في الحصول على معامل 

تأثير مرتفع للمجلة.
العلمي،  البح����ث  د عمي����د 

ّ
أك ب����دوره، 

حسني عوض، أن "معامل التأثير العربي" 

يوفر تقييمًا كمي����ًا ونوعيًا لمدى جودة 
المتخصصة  العربية  المج����الت  ورصانة 
في جميع مجاالت المعرفة، بهدف رصد 
اإلنتاج العلمي العربي، وُيس����تخدم هذا 
المعام����ل للتقييم األكاديمي، ولتحديد 
ج����ودة ه����ذه المجالت وتميزه����ا، ويتم 
إج����راء التقييم النضمام المجلة لمعامل 
التأثير من خالل تحليل عوامل متعددة، 
االستش����هادات  عدد  اس����تعراض  مثل 
بالبح����وث المنش����ورة فيه����ا م����ن ِقبل 
المج����الت األخ����رى، واألصال����ة والجودة 
والجودة  المنش����ورة،  للبح����وث  العلمية 
ونوعي����ة  التحري����ر،  لهيئ����ة  التقني����ة 
التحري����ر، وانتظ����ام صدوره����ا، ونظ����ام 
 عن االلتزام 

ً
تحكيم البحوث فيها، فضال

بأخالقيات البحث والنشر العلميين. 
وقال: تتمثل أه����داف معامل التأثير 
العربي في الكشف عن العالقات العلمية 
بي����ن المجالت العربي����ة بعضها ببعض، 
والتخصصات العلمي����ة، والدول العربية 
الناش����رة لتلك المجالت بعضها ببعض؛ 
عن طريق أس����لوب تبادل االستش����هاد 

المرجعي.

قطامي يبحث مع مسؤولين 
كويتيين سبل التعاون 

الكويت - وفا: بحث مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية واإلسالمية الوزير ناصر 
قطامي، مع مس���ؤولين كويتيين، سبل تعزيز التعاون المشترك، وزيادة الدعم المقدم 

لفلسطين، خاصة لمدينة القدس لتعزيز صمود أهلها.
والتق���ى قطامي مدي���ر عام الصندوق الكويت���ي للتنمية عبد الوه���اب البدر، ومدير 
عملي���ات الصندوق مروان الغانم في العاصمة الكويت، وبحث معهما الس���بل الكفيلة 
باس���تمرار وتوسيع عملية تمويل تنفيذ مشاريع في فلس���طين. وأشاد بالدور والدعم 

الكويتي الصادق والمتواصل للشعب الفلسطيني.
وش���ارك قطامي ف���ي اجتماعات المؤسس���ة العربية لضم���ان االس���تثمار وائتمان 
الص���ادرات، كما التقى النائب الس���ابق ف���ي مجلس األمة الكويتي حس���ين القويعان، 

وشكره على مواقفه المشرفة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية.

"الخارجية": حكومة نتنياهو تتبادل األدوار 
مع الجمعيات االستيطانية في القدس

رام الل���ه - "األيام": قال���ت وزارة الخارجية والمغتربي���ن، إن حكومة بنيامين نتنياهو 
تتبادل األدوار مع الجمعيات االستيطانية في حربها التهويدية على القدس.

وأدانت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، قرار المحكمة العليا اإلس���رائيلية الس���ماح 
لجمعي���ة "إلعاد" االس���تيطانية بإدارة ما يس���مى )الحوض االثري( المتاخم للمس���جد 
األقصى وس���احة الب���راق، وبموجب ه���ذا القرار التصعي���دي الخطير تق���وم الجمعية 
االس���تيطانية باإلشراف على إدارة ما تسمى )الحدائق التوراتية( القائمة فوق القصور 
األموية جنوب األقصى، وكذلك إدارة المجمع االس���تيطاني "ديفيدس���ون" القريب من 
س���احة البراق، كما أدانت إقدام ما تسمى )س���لطة تطوير القدس( على تسريع تنفيذ 
مخطط اقامة قطار هوائي )تلفريك(، يمر بالقرب من الحرم القدس���ي الشريف وساحة 

البراق.
وأكدت أن هذا القرار يأتي في س���ياق المخططات التهويدية التي تنفذها سلطات 
االحتالل في القدس المحتلة، وبشكل خاص في بلدتها القديمة ومحيطها، عبر تقاسم 
لألدوار بين المؤسس���ة الرس���مية في دول���ة االحتالل والجمعيات االس���تيطانية، وفي 
مقدمتها الجمعية االس���تيطانية )العاد( التي تقوم بدور استعماري في السيطرة على 

ممتلكات المواطنين ومنازلهم في بلدة سلوان ومحيط المسجد األقصى.
وأشارت إلى أن إدارة هذا المش���روع من الجمعية االستيطانية )العاد( يشكل مصدر 
دخل كبير لهذه الجمعية ومشاريعها االستيطانية، مؤكدة أن مخطط "القطار الهوائي" 
هو مش���روع استيطاني يلبي رغبات المس���توطنين، ويصب في صالح أهداف الحكومة 

اإلسرائيلية التهويدية.

سفارة فلسطين في الكويت 
تحتفل بذكرى إعالن االستقالل

الكويت - "وفا": أحيت سفارة دولة فلسطين في الكويت الذكرى التاسعة 

والعشرين إلعالن االس���تقالل، بحضور نائب وزير الخارجية الكويتي خالد 

الجارلله، وعدد من الشيوخ والمس���ؤولين والشخصيات في دولة الكويت، 

وسفراء الدول المعتمدة ورجال الدين المسيحي واإلسالمي، وعدد من أبناء 

الجالية الفلسطينية في دولة الكويت.

واستعرض سفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب آخر تطورات 

العالقة األخوية المميزة بين دولة فلس���طين ودول���ة الكويت والتي كان 

آخرها انعق���اد المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلس���طيني بحضور 

الرئيس محمود عباس الذي حرص أمير دولة الكويت شخصيًا على حضور 

الرئيس ليفتتحا معًا أعمال المؤتمر.

كما هنأ الس���فير طهبوب دولة الكويت على حصولها بجدارة على مقعد 

غير دائم في مجلس األمن الدولي اعتبارا من كانون األول 2018.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الكويتي مركزية القضية الفلسطينية 

بسياسة دولة الكويت، مش���ددا على أن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه 

في إقامة الدولة المس���تقلة هو مفتاح الس���الم في المنطقة، وأن الكويت 

أميرا وحكومة وشعبا ستبقى س���ندا داعما للشعب الفلسطيني وقيادته 

الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

سفير فلسطين ومفوض "األونروا" يبحثان 
أوضاع الالجئين الفلسطينيين بلبنان

بيروت - "وفا": بحث س���فير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، مع المفوض 
العام ل�"األونروا" بيير كرينبول، أمس، أوضاع الالجئين الفلس���طينيين في 

لبنان.
وأكد دبور لدى اس���تقباله كرينبول في مقر الس���فارة، ضرورة استمرار 
وكالة الغوث بتقديم خدماتها ومعوناتها لما لها من أهمية في التخفيف 
من معاناة الالجئين الفلس���طينيين في المخيمات، حيث يواجهون ظروفًا 

حياتية ومعيشية صعبة.
وحضر اللقاء: المدير العام لألونروا في لبنان كالوديو كوردوني، ورئيس 
هيئة العاملين في الوكالة حكم ش���هوان، وكبيرة مستش���اري المفوض 
العام ماريا محمدي، والمستشارة القانونية لألونروا في لبنان ماري شبلي.


