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دولـــــة فلسطيــــن
بلدية رام اهللا

    اعالن طرح عطاء ت رقم ب ر م (2018/19)  
    توريد وتركيب احتياجات حدائق

تعلن بلديـة رام اهللا عن طرح عطاء توريد وتركيب احتياجات حدائق ب رم 
2018/19، وذلك وفقاً للشروط المرفقة العامة والخاصة بالعطاء, فعلى 

الراغبين في التقدم مراعاة الشروط التالية: 
1 - يطلب من الشركات المتقدمة تقديم نسخة عن رخصة المهن سارية 

المفعول حين التقدم لشراء العطاء.
2 - يطلــب الحصــول على براءة ذمة خاصة بالعطــاء من بلدية رام اهللا، 

وترفق بمغلف منفصل حين تسليم مغلف العطاء.
3 - يجــب تقديــم كفالــة تأمين ابتدائــي كمبلغ مقطــوع بقيمة )3500 
شــيكل(، وذلك بكفالة بنكية ســارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم 

من تاريخ اإلقفال.
4 - يجب على الشــركات المتقدمة أن تكون مســجلة «رسمياً» في دوائر 

الضريبة.
5 - لجنة فتح العطاء غير ملزمة باقل االسعار وبدون ابداء االسباب، ويحق 

للبلدية تجزئة العطاء .
-6 على المتقدمين ومن مسؤوليتهم التاكد من استالم كافة وثائق العطاء 

وجميع المالحق الخاصة به ان وجدت.
7 - األسعار المقدمة تكون بالشيكل الجديد وشاملة لجميع الضرائب وعلى 

الشركة دفع جميع انواع الضرائب.
8 - كل  شركة ترغب في التقدم للعطاءات تستطيع الحصول على نسخة 
منه من قسم العطاءات والمشتريات – مبنى بلدية رام اهللا، مقابل مبلغ 
غير مسترد وقدره (100 دوالر) كما باالمكان االطالع على وثيقة العطاء 
www.ramallah. قبل شراءها من خالل الموقع االلكتروني لبلدية رام اهللا

ps تحت عنوان قسم العطاءات والمشتريات.
9 - آخر موعد لشــراء وثيقة المناقصة هو الساعة 12:00 ظهراً من يوم 

الثالثاء الموافق 2018/1/16.
10 - اخــر موعد لتســليم العطــاءات هو الســاعة 11:00 صباحاً من يوم 
االربعاء الموافق 2018/1/17 وذلك لقسم العطاءات والمشتريات – مبنى 
بلدية رام اهللا، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد، وفتح 
مظاريــف العروض بنفس اليوم الســاعة 12:00 ظهــراً وذلك في قاعة 

اجتماعات بلدية رام اهللا وفي جلسة علنية.
11 - رســوم اإلعالن في الصحف تحتســب وفقا لما هــو وارد في وثيقة 

العطاء .
12 - لمزيــد مــن المعلومات يرجى مراجعة البلدية خالل ســاعات الدوام 

الرسمي.
   م. موسى حديد 
رئيس بلدية رام اهللا
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بلدية رام اهللا

اعالن طرح عطاء رقم ب ر م 2018/18 
توريد حاويات نفايات بالستيكية مغلقة

تعلن بلديـة رام اهللا - عن طرح تنفيذ عطاء توريد حاويات نفايات بالستيكية 
مغلقة رقم ب رم 2018/18، وذلك وفقاً للمواصفات والشروط المرفقة العامة 

والخاصة بالعطاء، فعلى الراغبين في التقدم مراعاة الشروط التالية :- 
1 - يطلب من الشــركات المتقدمة تقديم نســخة عن رخصة المهن ســارية 

المفعول حين التقدم لشراء العطاء.
2 - يطلب الحصول على براءة ذمة خاصة بالعطاء من بلدية رام اهللا، وترفق 

بمغلف منفصل حين تسليم مغلف العطاء.
3 - يجب تقديم كفالة تأمين ابتدائي كمبلغ مقطوع بقيمة « 6000شــيكل»، 
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ اإلقفال.
4 - يجب على الشركات المتقدمة أن تكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

5 - ســيتم تقييــم العروض من الناحية الفنيــة والمالية وفقاً لما هو وارد في 
وثائق العطاء ويحق للبلدية تجزئة العطاء، ولجنة فتح العطاء غير ملزمة باقل 

االسعار وبدون ابداء االسباب.
6 - على المتقدمين ومن مســؤوليتهم التاكد من اســتالم كافة وثائق العطاء 

وجميع المالحق الخاصة به ان وجدت.
7 - تكون األســعار المقدمة بالشــيكل الجديد وشاملة لجميع الضرائب، وعلى 

الشركة دفع جميع انواع الضرائب.
8 - يتم الحصول على وثائق العطاء من قســم العطاءات المشــتريات – مبنى 
بلدية رام اهللا مقابل مبلغ غير مسترد وقدره «100 دوالر أمريكي»، كما ويمكن 
االطالع على وثيقة العطاء قبل شراءها من خالل الموقع االلكتروني لبلدية رام 

اهللا www.ramallah.ps «تحت عنوان قسم العطاءات والمشتريات».
9 - آخر موعد لشــراء وثيقة العطاء هو الســاعة 12:00 ظهراً من يوم الثالثاء 

الموافق 2018/1/16.
10 - آخر موعد لتســليم العطاءات هو الساعة 11:00 صباحاً من يوم األربعاء 
الموافق 2018/1/17، وذلك لقســم العطاءات والمشتريات – مبنى بلدية رام 
اهللا، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد، وفتح مظاريف العرض 
الفني بنفس اليوم الســاعة 12:00 ظهراً وذلك في قاعة اجتماعات بلدية رام 

اهللا وفي جلسة علنية.
11 - تحتسب رسوم اإلعالن في الصحف وفقا لما هو وارد في وثيقة العطاء .

12 - لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى مراجعــة البلديــة خالل ســاعات الدوام 
الرسمي. 

   م. موسى حديد 
رئيس بلدية رام اهللا
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إعالن عن موعد مقابلة شفهية
للعمل لدى جامعة فلسطين التقنية/خضوري 

تعلن جامعة فلسطين التقنية/خضوري وبالتنسيق مع ديوان الموظفين 
العام عن موعد مقابلة شفهية للمتقدمين لشغل وظيفة  (طبيب/ة عام/ة) 

الخاص باالعالن رقم(2017/68) .
وذلك حســب الموعد والكشف المشــار إليه أدناه: ( األسماء منشورة على 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام)
يوم الخميس الموافق 2017/12/28، موعد المقابلة الشــفهية لوظيفة 
طبيب/ة عام/ة، مكان العمل (مقر جامعة فلســطين التقنية»خضوري»/

طولكرم):
1. يبدأ باسم براء محمد صالح عامر وينتهي باسم محمد مروان ابراهيم 
شــتية حسب الكشــف رقم (1) . تبدأ المقابلة الشــفهية الساعة التاسعة  

صباحا في مبنى جامعة فلسطين التقنية»خضوري» 
لمعرفة أســماء المقبولين لخوض المقابلة الشفهية يرجى زيارة البوابة 
االلكترونية لديوان الموظفين العــام: (www.gpc.pna.ps) او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول «وظيفتي.
جامعة فلسطين التقنية_خضوري

إعالن عن موعد مقابلة شفهية
للعمل لدى وزارة االقتصاد الوطني 

تعلــن وزارة االقتصاد الوطني وبالتنســيق مع ديوان الموظفيــن العام عن موعد 
مقابلة شفهية  للمتقدمين لشغل وظيفة ( مفتش معادن ثمينة) الخاص باالعالن 

رقم(2017/55). 
وذلك حســب المواعد والكشــف المشار إليه أدناه: ( األســماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام)
 يوم االربعاء الموافق 2017/12/27، موعد  المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

مفتش معادن ثمينة،مكان العمل:(رام اهللا)، يبدأ باسم  عبد الرحمن محمد عثمان 
الشيخ أحمدوينتهي باسم محمد هشام جبر موسى  حسب الكشف رقم (1). 

علما أن المقابلة الشــفهية سيتم عقدها الساعة التاسعة صباحا في مقر مديرية 
مراقبــة دمغ ومراقبــة المعادن الثمينة/عمارة طارق/عمــارة طارق/بجانب صاالت 

بدران لالفراح/ام الشرايط-رام اهللا
لمعرفة أسماء المقبولين لخوض المقابلة الشفهية يرجى زيارة البوابة االلكترونية 
لديوان الموظفين العام: (www.gpc.pna.ps) او من خالل استخدام تطبيق الهاتف 

المحمول «وظيفتي».
وزارة االقتصاد الوطني
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إعالن عن موعد امتحان الكتروني
 للعمل لدى وزارة العمل 

تعلن وزارة العمل وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد امتحان الكتروني 
للمتقدمين لشغل وظيفة ( موظف ارشيف، مكان العمل(رام اهللا))،الخاص باالعالن 

رقم(2017/32). 
وذلك حسب المواعيد والكشوف المشار إليها أدناه: ( األسماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام)
يوم االحد 2017/12/31،مواعيد االمتحانات االلكترونية لوظيفة(موظف ارشــيف) 

،مكان العمل(رام اهللا):
1. الجلسة االولى، يبدأ باسم افنان بشير عايش اعرار وينتهي باسم االء ابراهيم 
عيسى ابوعياش حسب الكشف رقم (1). يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام الساعة 

التاسعة صباحا في مقر ديوان الموظفين العام.
2. الجلسة االولى، يبدأ باسم االء اسعد محمود حنون  وينتهي باسم جميلة حسن 
راشــد محمود حسب الكشــف رقم (2). يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام الساعة 

التاسعة صباحا في مقر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
3. الجلسة الثانية، يبدأ باسم جميلة طالل حسن دراغمة وينتهي باسم رغدة ادم 
زهدي بغدادي الكشف رقم (3). يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام الساعة العاشرة 

و النصف صباحا في مقر ديوان الموظفين العام.
4. الجلسة الثانية، يبدأ باسم رفيه محمد خليل الخطيب  وينتهي باسم شهد محمد 
ابراهيم صافي حسب الكشف رقم (4). يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام الساعة 

العاشرة والنصف  صباحا في مقر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
5. الجلسة الثالثة، يبدأ باسم شهد مراد شريف رابي وينتهي باسم غدبر أحمد سليم 
عابد حسب الكشف رقم (5). يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام الساعة الثانية عشر 

ظهرا  في مقر ديوان الموظفين العام.
6. الجلسة الثالثة، يبدأ باسم غدير «محمد نضال» عادل دروزه وينتهي باسم محمد 
عبد الرحمن عبد الوهاب نعيرات حسب الكشف رقم (6). يبدأ االمتحان االلكتروني 
في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

7. الجلسة الرابعة، يبدأ باسم محمد عبد السالم محمد ابو شمله وينتهي باسم نائلة 
حكمت مصطفى دحنون حسب الكشف رقم (7). يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام 

الساعة الواحدة  والنصف  ظهرا في مقر ديوان الموظفين العام.
8. الجلسة الرابعة، يبدأ باسم  نائلة عبد اللطيف عودة سليمان ديك وينتهي باسم 
يونس فخري يونس هرشه  حسب الكشف رقم (8). يبدأ االمتحان االلكتروني في 
تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا في مقر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
علمــا أن االمتحانات االلكترونية ســيتم عقدها في مقر ديــوان الموظفين العام /

طابق 1-/ مقابل صاالت بدران لالفراح / ام الشرايط / رام اهللا
او في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات/شارع المبعدين/قرب وزارة التنمية 

االجتماعية-البيرة
لمعرفــة أســماء المقبوليــن لخوض االمتحــان االلكترونــي يرجى زيــارة البوابة 
االلكترونية لديوان الموظفين العام: (www.gpc.pna.ps) او من خالل اســتخدام 

تطبيق الهاتف المحمول «وظيفتي»
وزارة العمل
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الصحف اللبنانية تهاجم «الفيتو» وتعتبره سفورا اميركيا
مواقف خصوم أميركا التقليديين، وتكاد صورة نائب الرئيس 
األميركي مايك بنس في زيارته المقررة غداً للمنطقة استعادة 
لزيــارات المســؤولين األميركيين أيام النهــوض القومي في 
الخمســينيات، حيث تداعت القوى والشــخصيات واألحزاب في 
فلسطين وخارجها لتنظيم استقبال احتجاجي حاشد بوجه بنس 
الــذي تقاطعه الكثير من القيادات في المنطقة، قبل أن يعلن 

البيت البيض تأجيل الزيارة فجر اليوم».
صحيفة الديار

وفي ســياق متصل نشرت الديار بيان المجلس الثوري لحركة 
فتح الذي أعلن أن يوم األربعاء سيكون يوم غضب فلسطيني 
عربي عالمي يحمل رسالة للواليات المتحدة، واعتبرها شريكا 

أساسيا لالحتالل ضد شعب فلسطين.

بيــروت- وفا- هاجمت الصحــف اللبنانية، الصــادرة أمس، الفيتو 
األميركي ضد مشروع القرار العربي حول القدس، مؤكدة أن الفيتو 
يشكل انحيازا سافرا الى جانب الغطرسة، واالعتداءات اإلسرائيلية 

ضد الشعب الفلسطيني، ومقدساته اإلسالمية، والمسيحية.
وفيما يلي أبرز ما تناولته هذه الصحف:
صحيفة المستقبل:

 كتبت في صفحتها األولى، تحت عنوان «القدس تلحق إهانة 
ال تنســى بالدبلوماسية األميركية»: ألحقت القدس «إهانة ال 
تنسى» سياســيا، ودبلوماسيا بواشنطن، التي وجدت نفسها 
وحيــدة تماماً في مواجهة األعضاء الـــ14 الباقين في مجلس 
األمــن، ما اضطرها إلى اســتخدام حق النقــض (الفيتو) لمنع 
مشــروع قرار عربي، كان من شــأنه حماية المدينة المقدسة 
مــن تداعيات قرار الرئيس األميركــي دونالد ترامب االعتراف 

بها عاصمة إلسرائيل.
وأضافت: أظهرت واشنطن بهذا الفيتو الذي كان متوقعا مدى 
اســتهتارها بموقف المجتمع الدولي، فإنها في المقابل أكدت 
كم هي معزولة في سياســتها تجــاه القدس، على الرغم من 
إدراك الجميــع تقريباً، باســتثناء إســرائيل طبعــا، للتداعيات 
الخطيــرة لقرار ترمــب في تأجيج التطــرف، واإلرهاب، وإثارة 
عدم االســتقرار في المنطقة التي تعيش على صفيح أزمات 

ساخنة منذ عقود».
صحيفة النهار:

أكــدت أن هــذه «اإلهانــة» جيــدة، لكنهــا ال تكفــي. إذ يجــب 
تطويرها وتفعيلها وتثويرها، لتصبح إهانةً ملموسة، فعلية، 
فظة، واقعية، كالصفعة المدوية، التي ترج في أرجاء الدماغ 

األميركي، وفي قعره االستنقاعي الوسخ.
وتابعت «اإلهانة المعنوية هذه، نريدها أن تصبح كرة ثلج، بل 

كــرة نار، بل بركاناً، بل زلــزاالً يهز الضمير الكوني، ويدفعه 
إلى تحمل مسؤولياته حيال االستهتار األميركي بحق الشعب 
الفلســطيني فــي تقرير مصيره بنفســه وفي إعــالن دولته 

المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.»
وأكــدت أن موقــف مجلس األمــن بأصواته األربعة عشــر، إن 
دلّ على رمزية محددة، فإنما يدلّ على رفض العالم بأســره 
لسياســة القهر التــي تتبعها الواليات المتحــدة األميركية في 
حق الشــعب الفلسطيني من جهة، ويدلّ من جهة ثانية، على 
مدى االحتقار الذي يكنه المجتمع الدولي للسياسة األميركية 

المؤيدة بال حساب للكيان الصهيوني المغتصب.
صحيفة األخبار

 أبرزت عنوانا «فيتو جديد تستعمله الواليات المتحدة األميركية 
للمرة الـ43 لخدمة إســرائيل في مشــهد دولي مكرر منذ أكثر 

من 68 عاماً، وإن تغيرت األسماء والمؤسسات».
حاولت مندوبة واشــنطن نيكي هالي القول إن بالدها ال تحب 
اســتعمال هذا «الحق»، وإنها تقلل من اللجوء إليه، في انتقاد 
غير بريء للسلوك الروسي، والصيني في قضايا دولية أخرى. 
ومع أن هذه القضية، موقع القدس من فلسطين أو حتى من 
اتفاق التسوية، كانت محل إجماع دولي، فإن «القوة العظمى» 
قــررت أن تكون وحيدة إلى جانب إســرائيل، مقابل 14 صوتاً 
مؤيداً لمشــروع القرار المصري عن القدس، الذي تقدمت به 
القاهرة بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، من دون أي صوت 
ممتنع. حتى كل من بريطانيا وفرنسا، اللتين قسمتا المنطقة، 

.«دتا مشروع القرار الذي لم يمرواستعمرتاها، أي
صحيفة اللواء

عنونــت بهذا الخصوص «فيما كانت الواليات المتحدة والكيان 
اإلســرائيلي يحتفالن بإحباط مشــروع القــرار، كان الرئيس 

الفلســطيني محمود عباس يوقّع علــى 22 اتفاقية ومعاهدة 
مات دولية جديدة تعزز من الشخصية  دولية لالنضمام إلى منظّ
االعتبارية لدولة فلســطين على المستوى العالمي، ويترأس 
اجتماعاً هاماً بالقيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة في رام اهللا. 
وســتتيح هذه االتفاقيات الهامة جداً لدولة فلسطين أنْ تكون 
شريكاً رئيســياً في مناقشة ومعالجة القضايا األساسية التي 
تواجــه العالم أجمع، حيث تم انتقــاء االتفاقيات والمعاهدات 
الدوليــة لتعطي العديد مــن المجاالت ذات العالقة المباشــرة 
لدولة فلسطين مع العالم، وفي تحملها المسؤوليات المرتبطة 

بدورها العالمي».
صحيفة البناء

كتبــت في افتتاحيتها «نجحت حملة المقاطعة والتصعيد التي 
رتبت لزيارة نائب الرئيس األميركي مايك بنس إلى المنطقة 
بفرض تأجيلها، وهــو أول تراجع يفرض على إدارة الرئيس 
األميركــي دونالد ترمب اعترافــاً بأنّ قراره حول القدس جعل 
نائبــه غيــر مرغوب به فــي المنطقة التي يعنيهــا القرار أوالً 
وأخيــراً، والتي يدعي ترمب أنها المنطقة التي رحب به فيها 
أكثر من خمسين زعيم دولة عربية وإسالمية من «أصدقائه» 
الذين يشاركونه رؤيته االستراتيجية، لم يجد منهم واحداً يقول 

لنائبه نحن معك وشعبنا يرحب بك ضيفاً وصديقاً وحليفاً.»
وأضافت الصحيفة «بدت واشــنطن لمرتيــن متتاليتين خالل 
عشرة أيام وحيدة في مجلس األمن تستخدم الفيتو لمنع قرار 
يندد بخياراتها، وهو وضع لم يسبق أن عرفته واشنطن، وال 
حتى أن مرت به روســيا التي كانت تجد دائماً من يشــاركها 
التصويت عندما تســتخدم الفيتو إلســقاط مشــروع قرار في 
مجلس األمن. وكان الفتاً أن تكون الكلمة التي أدلى بها ممثل 
بريطانيــا تعليقاً على الموقف األميركــي، أقرب لالنتماء إلى 

الخليل: تنظيم وقفة احتجاجية ومعرضا للتراث والصور تنديدا باعالن ترامب المشؤوم
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
نظــم مجلس اتحــاد الطلبة 
وحركة الشبيبة الطالبية في 
فرع جامعة القدس المفتوحة 
بالخليــل وقفــة احتجاجيــة 
تنديــداً ورفضاً لقرار ترامب 
بشــأن مدينة القــدس، كما 
تم افتتــاح معــرض للتراث 

والصور والرسومات.
وشــارك في الوقفة محافظ 
محافظة الخليل كامل حميد، 
ورئيس بلدية الخليل تيسير 
أبو ســنينة، وأعضــاء الهيئة 
اإلدارية إلقليم وسط الخليل، 

وممثلــون عن جهــاز الدفاع 
المدني، وعدد من الضيوف، 
ومديــر فــرع الخليــل عبــد 
والمســاعد  القادر دراويش، 
األكاديمي، وأعضاء الهيئتين 
 ، يــة ر ا إلد ا و لتدريســية  ا

وجمهور غفير من الطلبة.
ورحب مدير الفرع بالضيوف 
فــي  المشــاركين  والطلبــة 
الوقفــة، ونقل لهــم تحيات 
رئيــس الجامعــة  د. يونس 
مجلــس  اً  كر شــا عمــرو، 
الطلبة وحركة الشبيبة على 
تنظيمهــم هــذه الفعاليات، 

بثباتــه  شــعبنا  أن  موضحــاً 
مــن  الحتــالل  ا ســيقتلع 
اســتقالله،  ويحقــق  أرضــه 
ويقيــم دولته علــى األرض 
صمتهــا  وعا لفلســطينية  ا

القدس الشريف. 
وتحــدث في الوقفــة رئيس 
مجلس الطلبة، صالح جابر، 
مؤكداً أن هذا النشــاط يأتي 
الفعاليات  ضمن سلسلة من 
التي تبناها المجلس للتعبير 
عــن الرفض المطلــق لقرار 
ترامــب، وأوضح أن المجلس 
المشــاركة  فــي  سيســتمر 
بالفعاليــات التــي تقام على 
حتــى  المحافظــة  مســتوى 
إســقاط  من  شــعبنا  يتمكن 

قرار ترامب.
الشــعب  أن  حميــد  وأكــد 
الفلسطيني الجبار سيسقط 
هــذه القرار المشــؤوم، وأن 
الفلسطيني،  الشــعب  قيادة 
وعلى رأسها الرئيس محمود 
عبــاس، عازمــة علــى اتخاذ 
العديد من القرارات السياسية 
والخطــوات القانونية إلجبار 
ترامــب علــى التراجــع عــن 
قراره، موضحاً أن هذا القرار 
األمريكي الــذي أدانه العالم 
كله يؤكــد أن أمريكا منحازة 
إلســرائيل،  كامــل  بشــكل 
وهذا أنهى دورها كوســيط، 
بشكل  مصداقيتها  وأفقدها 
كامــل. ثم ختم حديثه: «إننا 

مستمرون في إنجاز وحدتنا 
الوطنية وبناء مؤسساتنا».

الجنيدي على  وأثنى يونس 
مجلس الطلبــة لربطه بين 
القدس والتراث، مبيناً أن أحد 
اإلحتالل  أوجه معركتنا مــع 
هــو تراثنــا الــذي يحاولون 
سرقته وتزويره، وقال: «إننا 
نؤمن بإرادة شــعبنا وقدرته 
على تحقيق حلمه في إقامة 
القدس  وعاصمتهــا  دولتــه 

الشريف».
وقــال رئيس بلديــة الخليل 
تيسير أبو سنينة إن القدس 
مدينــة اهللا، وهــي مدينــة 
اإلســالم  وقبــل  إســالمية، 
كانت عربية كنعانية، ومهما 
حاول األعــداء تزوير التراث 

فإن شــواهد التاريــخ تؤكد 
هوية هذه األرض التي أبدع 
حضارتها وكتب تاريخها عرب 
كنعانيون. وبين أن فلسطين 
مــر عليها كثير مــن الطغاة 
والغزاة ولكنها تحررت منهم، 
وعادت إلى أهلها األصليين، 

وستعود قريباً إن شاء اهللا.
ســفيان  الطالــب  وأشــار 
حركــة  أن  إلــى  زيــادات 
الشــبيبة ستدافع عن شعبنا 
ولن تســمح ألحد بأن يمس 
قيادتنــا، وأن القــدس خــط 
أحمــر، ولن نتنــازل عنها أو 
نتســاهل بشــأنها، أو نقبل 

غيرها عاصمة.
افتتح  الوقفة،  انتهــاء  وبعد 
محافــظ محافظــة الخليــل 

ومدير الفرع ورئيس البلدية 
معــرض  اإلقليــم  وممثلــو 
والصور  الفلسطيني  التراث 
التي تحاكي رد فعل شــعبنا 
علــى قرار ترامــب، ومعاناة 
الشــعب اليومية، وبطوالته 
في التصدي لقوات االحتالل، 
وتراثه المعبــر عن أصالته، 
تاريخــه  علــى  والشــاهد 
وملكيتــه ألرضه، واشــتمل 
المعــرض أيضاً علــى جناح 
والتراثية،  الشــعبية  لألزياء 
للمأكــوالت  آخــر  وجنــاح 
الشــعبية، وعبر  والمعجنات 
رواد المعرض عن إعجابهم 
بما ضم المعرض من صور 
ولطلبة  مبدعيــن  لفنانيــن 

موهوبين.

مشاركون في اثناء المعرض.


