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دولة فلسطين 
وزارة االشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات المركزية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية دعوة لتقديم ابداء اهتمام

خدمات استشارية - اختيار شركات 
البلد: دولة فلسطين

المشروع: ادارة المياه العادمة في الخليل - المرحلة االولى
P117449 :رقم المنحة

عنوان العقد: ملحق دراسة تقييم بيئي واجتماعي وموروث ثقافي لمشروع ادارة المياه العادمة في الخليل- المرحلة االولى
PWA/WB /2018/001 - CTD:رقم العطاء

)AFD( تلقت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية منحة من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية

واالتحاد االوروبي من اجل تغطية تكاليف مشروع ادارة المياه العادمة في الخليل - المرحلة االولى. سيتم صرف جزء من المنحة 

محطة  انشاء  يتضمن  والذي  الخليل،  في  العادمة  المياه  ادارة  لمشروع  ثقافي  وموروث  واجتماعي  بيئي  تقييم  دراسة  لتحديث 

بلدية  اليوم من  10,000 م3 في  القدرة تستوعب  ان هذه  االولى.  المرحلة  15,000 م3 يوميا ضمن  بقدرة  العادمة  المياه  معالجة 

الخليل باالضافة الى المياه العادمة الصناعية وكميات المياه العادمة االضافية من التجمعات الموصولة بشبكات الصرف الصحي 

خالل الفترة المخطط لها من 10 - 12 سنة ،ان تصميم محطة المعالجة يتضمن خيار المعالجة المتقدمة من اجل تحسين نوعية 

المياه المعالجة التي ستحقق مواصفات عالية الجودة تسمح بتصريف المياه للوديان والعادة االستخدام بشكل محدد في الزراعة 

المروية الراضي غير مروية حاليا بجانب محطة المعالجة وعلى امتداد الوادي، سيتم معالجة الحمأة من محطة المعالجة لدرجة تسمح 

باستخدامها، و ستتضمن المحطة ما يلي:

)1( معالجة اولية )2( فلترة وتعقييم )3( معالجة الحمأة )4( امتصاص المياه للحصول على حمأة جافة لنقلها من الموقع، سيتم انشاء 

المحطة على ارض بمساحة 11 هكتار مملوكة من قبل السلطة الفلسطينية وتبعد 4 كم عن مدينة الخليل، ان عقد محطة المعالجة 

يتضمن تصميم وانشاء وتشغيل وادارة المحطة لمدة 5 سنوات. 

ان المشروع الذي يتم تنفيذه من قبل سلطة المياه الفلسطينية يهدف الى تقليل التلوث البيئي من كميات المياه العادمة من 

مدينة الخليل. لذا فان الخدمات االستشارية المقترحة تتضمن:

)أ( على االستشاري القيام بتحديث الدراسة وخطط تقليل االثر في دراسة تقييم االثر  البيئي واالجتماعي والثقافي مع االخذ بعين 

االعتبار النواحي التصميمية االخيرة لمحطة معالجة المياه العادمة كما هو مفصل في وثائق عطاء تصميم وانشاء وتشغيل محطة 

المعالجة )سيتم توفير نسخة من وثائق العطاء لالشتشاري الذي سيتم دعوته لتقديم مقترح(. الشركة االستشارية سوف تظهر 

جوانب محددة تتعلق بالظروف المرجعية واالثار البيئية واالجتماعية وتدابير تقليل االثر.

 OP 4.01 ب( عمل كافة االستشارات الضرورية، وبما ال يقل عن جلستين اسشاريتين وذلك وفقا لسياسة عمل البنك الدولي رقم(

الفلسطينية  القوانين  حسب  المشروع  من  المتأثرة  والجهات  العالقة  ذات  االطراف  كافة  تتضمن  ان  يجب  االستشارات  خطة   .

وسياسات البنك الدولي.

ومن المتوقع ان تبدا الخدمة االستشارية في شهر اذار 2018 والتي سيتم تنفيذها خالل 3 شهور. تتضمن الدراسة جمع مكثف 

للمعلومات وتحليلها، وعلى االستشاري تشكيل فريق دولي ومحلي على ان يبذل %90 من مدة تنفيذ الخدمة االستشارية في الضفة 

الغربية كما هو مبين في الشروط المرجعية.  
تدعو لجنة العطاءات المركزية الشركات االستشارية المؤهلة لتقديم ابداء اهتمام في الخدمات االستشارية. على الشركات المهتمة 
تقديم معلومات تبين توفر المؤهالت المطلوبة والخبرة ذات العالقة من اجل تقديم الخدمات. معايير االختيار للقائمة المختصرة 

هي كما يلي:
1. الخبرة العامة في مجال تحضير الدراسات البيئية واالجتماعية والموروث الثقافي لمدة ال تقل عن 10 سنوات.

2. الخبرة الخاصة في مجال الخدمة االستشارية. وعلى الشركة االستشارية تقديم ما يثبت تنفيذ عقدين مشابهين بنجاح وذلك من 
حيث طبيعة المشروع والحجم والتعقيد خالل 5 سنوات ماضية.

3. توفر المهارات المالئمة للخبراء و/ او امكانية تجنيد فريق متعدد من الخبراء مع معرفة ومهارات مالئمة.      
الدولي  البنك  قروض  ضمن  استشاريين  وتوظيف  اختيار  الدولي:  البنك  تعليمات  من   1.9 للفقرة  هام  االستشاريين  انتباه  ان 
)“تعليمات   )2014 تموز  بـ  )المعدل   2011 ثاني  كانون  بتاريخ  الدولية  التنمية  مؤسسة  ومنح  وقروض  والتطوير  االعمار  العادة 

لالستشاريين”( ، المجموعة الرابعة لسياسة البنك الدولي حول تضارب المصالح. 
بامكان االستشاريين التشارك مع بعضهم البعض بشكل تألف او كاستشاري من الباطن من اجل تجميع مؤهالتهم.

االختيار للشركة االستشارية سيتم على اساس الجوده الموضحة في التعليمات لالستشاريين.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من العنون )1( ادناه خالل ساعات الدوام ما بين 8:30 وحتى 14:30.

 يجب تقديم عروض إبداء االهتمام بشكل مكتوب على العنوان )2( ادناه )بشكل شخصي او بالبريد او بااليميل( ليس بعد الساعة 
12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي من يوم األربعاء الموافق 17 كانون ثاني 2018.

1. العناوين المشار اليها اعاله هي كما يلي:

العنوان رقم 1: لمزيد من المعلومات
سلطة المياه الفلسطينية

شارع االرسال، المصايف ، رام الله
الضفة الغربية ، فلسطين

عناية: المهندس سعدي علي
مدير وحدة ادارة المشاريع

وحدة ادارة المشاريع
هاتف:2987665 2 970+  
فاكس: 2987333 2 970+
نقال: 412818 599 970 +

sali@pwa-gpmu.org :ايميل
www.pwa.ps :موقع الكتروني

العنوان رقم 2: لتسليم ابداء االهتمام
دائرة العطاءات المركزية- وزارة االشغال العامة واالسكان

عناية: المهندس سعيد ابو زيد
المدير العام

ام الشرايط- دوار االمين- مبنى وزارة االشغال، الطابق الثاني، شقة رقم 9
البيرة، دولة فلسطين

هاتف: 22950559 970 +
فاكس: 2988582 2 970  +
نقـــــال: 592979098 970+
ctd@mpwh.pna.ps:ايميل

دائرة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني

 للعمل لدى مجلس القضاء االعلى

يعلن مجلس القضاء االعلى وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن موعد امتحان 

الكترون���ي للمتقدمين لش���غل وظيفة) مس���اعد/ة مأم���ور تنفيذ(، الخ���اص باالعالن 

رقم)2017/31(.

 وذلك حس���ب المواعيد والكشوف المشار إليه أدناه: ) األس���ماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم الخميس الموافق 2018/01/11، موعد االمتحان االلكتروني للوظيفة التالية:

مس���اعد/ة مأمور تنفيذ،مكان العمل:)رام الله( ، يبدأ باسم  عرين سمير فرحات . 1

بدوان وينتهي باسم ش���روق محمد سليمان سليمان  حسب الكشف رقم )1(، 

في الساعة التاسعة صباحا. 

مس���اعد/ة مأمور تنفيذ،مكان العمل:)رام الله( ، يبدأ باس���م  ش���ريف سليمان . 2

س���لمان هور وينتهي باسم عمر قاسم سامي محمود عرار  حسب الكشف رقم 

)2(، في الساعة الحادية عشر صباحا. 

علما أن االمتحان االلكتروني س���يتم عقده في مقر دي���وان الموظفين العام/ طابق1-/

مقابل صاالت بدران لالفراح/ام الشرايط-رام الله  .

لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة االلكترونية 

لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل استخدام تطبيق الهاتف 

المحمول “وظيفتي”

مجلس القضاء االعلى

STATE OF PALESTINE
MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
CENTRAL TENDERING DEPARTMNET (CTD)

 FOR THE BENEFIT OF THE
PALESTINIAN WATER AUTHORITY

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Country:                       State of Palestine
Name of Project:  Hebron Regional Wastewater Management Project- Phase I
Project ID No.:  P117449
Assignment Title:          Addendum to the Environmental, Social, and Cultural Heritage Impact Assessment for the
                                        Hebron Regional Wastewater Management Project                               
Reference No.:              PWA/WB /2018/001 - CTD
The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian Authority (PA), has received financing from the World 
Bank-International Development Association (IDA), the French Development Agency (AFD), and the European Union (EU) 
towards the cost of [Hebron Regional Wastewater Management Project - Phase I (“the Project”)]. It is intended that part of the 
proceeds of this grant will be applied to eligible payments under the contract for preparing addendum to the Environmental, 
Social, and Cultural Heritage Impact Assessment (ESCHIA) for construction and operation of Wastewater Treatment Plant 
(WWTP) with a design capacity of 15,000 CM per day in the first phase. This capacity accommodates the wastewater flow 
of 10,000 CM per day from Hebron Municipality, as well as pre-treated industrial wastewater and additional wastewater 
loads from connected communities within a 10-12 year planning horizon. The design will also accommodate the option 
to add tertiary treatment to further upgrade the effluent quality. The treated effluent will meet the standards for secondary 
treatment, which allows for disposal to the wadi and for effluent reuse in restricted forms in agriculture irrigation on currently 
un-irrigated lands adjacent to and downstream from the WWTP. Sludge from the WWTP will be treated and dewatered to a 
degree that will allow for landfilling. The HR WWTP will include: (i) intake and pre-treatment (grit and screening removal); 
(ii) biological treatment with nutrient removal; (iii) filtration and disinfection; (iv) sludge thickening; (v) sludge stabilization 
for reducing vector attraction and odors; and (vi) dewatering systems for obtaining a dry sludge that can be hauled away. The 
HR WWTP is planned to be constructed at a site of eleven hectares (ha), owned by the PA, 4 km downstream from Hebron 
city. The contract for the HR WWTP includes the design, supply, installation and operation for five years prior to hand-over.
The Project, which is implemented by the Palestinian Water Authority (PWA), aims to reduce the environmental pollution 
from wastewater produced in Hebron Municipality. The proposed consulting services (“the Services”) include: 

(i) The Consultant will update the assessment and mitigation plans in the ESCHIA taking on-board the latest 
aspects of the design of the WWTP as detailed in the bidding document for Design, Supply, and Install 
contract (access to the bidding documents will be granted to the selected consultant who is invited to submit 
a proposal). The Consultant will address specific aspects related to baseline conditions, environmental and 
social impacts and mitigation measures.

(ii) Carry out all necessary consultations, at least two rounds of consultation sessions per the World Bank 
Operational Policy OP 4.01. The consultation plan should be inclusive to all stakeholders and project 
affected parties (PAPs) per the applicable Palestinian Laws and World Bank Policies.

The assignment is expected to commence in March 2018, and the implementation period is Three (3) months. The assignment 
involves intensive data collection and analysis, and the Consultant should factor international and national team members 
will spend at least 90% of the respective duration of their assignment in the West Bank as specified in the ToR that can be 
downloaded from PWA website www.pwa.ps.
The Central Tendering Department (CTD) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest 
in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required 
qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria are:

1. General experience in the field of preparing the Environmental and Social Impact Assessment studies for a 
minimum of 10 years 

2. Specific experience in the field of the assignment. The firm should have successfully completed at least two similar 
assignments for projects of similar nature, size and complexity in the last 5 years.

3. Availability of appropriate skills among staff and/or the ability to mobilize a diversified team of experts with 
appropriate knowledge and skills 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of 
Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 (revised July 2014) 
(“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 
Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications.
A Consultant will be selected in accordance with the Selection based on Consultant’s Qualifications (CQS) Method set out 
in the Consultant Guidelines.
Further information can be obtained at the address (1) below during office hours 08:30 to 14:30.
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address (2) below (in person, or by mail, or by e-mail) not later 
than 12:00 am on 17 of January 2018.
 The addresses are:

Address 1:  For Information
Palestinian Water Authority
Kamal Nassir Street, Al Masayef, Ramallah, West Bank, Palestine 
Attention: Eng. Sadi Ali
PMU Director
Projects Management Unit
Tel:  +972 2 2987665
Fax: +972 2 2987336
Mobile: + 970 599412818
Email: sali@pwa-gpmu.org
Web site: www.pwa.ps

Address 2: For Submission
Ministry of Public Works and Housing
Central Tendering Department
2nd floor, Apartment # 9
Um Al Sharayet, Al Ameen Square
Al Bireh, West Bank, Palestine
Attn: Eng. Saeed Abu Zaid 
Acting Director General
Tel:  + 970 2 296 6006/7
Fax: + 970 2 298 8582 
Mobile: + +970 599521561
E-mail: ctd@mpwh.pna.ps

دولة فلسطين
المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار

بكدار
إعالن طرح عطاء

مشروع إعادة تأهيل وتطوير الملعب البلدي برفح
PEC/JP/001.GZ عطاء رقم

يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعم���ار "بكدار" وبتمويل من الحكومة 
اليابانية وبالتنسيق مع وزارة المالية، عن طرح عطاء مشروع إعادة تأهيل وتطوير الملعب 
البلدي برفح، وذلك حسب جدول الكميات والمواصفات والشروط العامة بالمشروع، فعلى 

الراغبين في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:
1. إن ه���ذا العطاء مفتوح للمقاولين المصنفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تخصص 
أبني���ة "درجة أولى وثاني���ة" والمؤهلين لدى بكدار والمس���جلين رس���ميًا في دوائر 

الضريبة.
2. تكون األس���عار بالشيكل غير ش���املة قيمة الضريبة المضافة وعلى المقاول تقديم 

فواتير ضريبية صفرية.
3. يجب أن تكون األسعار سارية لمدة ال تقل عن 60 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. كل ش���ركة ترغب في التقدم لهذا العطاء، تس���تطيع الحصول على نسخة من العطاء 
على العنوان التالي )بكدار � مكتب غزة، الكائن بش���ارع الوحدة، عمارة وفا ابو رمضان، 
غزة الرمال(، مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100,00 )مائة( دوالر أمريكي للعطاء الواحد 
ب���دءًا من يوم األربعاء الموافق 2018/1/3م، وحتى يوم األربعاء الموافق 2018/1/10م، 

وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي.
5. يجب إرفاق تأمي���ن ابتدائي لدخول العطاء بقيمة 20,000,00 )عش���رون ألف( دوالر 
أمريكي، بش���كل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق، وس���اريًا لمدة 90 يوم، من آخر 

موعد الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
6. س���تعقد زي���ارة الموقع يوم الخمي���س الموافق 2018/1/11م انطالق���ًا من مقر بكدار 

الساعة التاسعة صباحًا أو التجمع الساعة العاشرة بموقع المشروع.
7. س���يعقد االجتماع التمهيدي للرد على استفسارات المشاركين في العطاء يوم األحد 

الموافق 2018/1/14م، الساعة التاسعة صباحًا في مقر بكدار المذكور أعاله.
8. آخر موعد لتس���ليم العطاءات وفتح المظاريف هو الس���اعة الثانية عش���ر ظهرًا يوم 
الثالث���اء المواف���ق 2018/1/16م، في مق���ر بكدار بحضور من يرغ���ب من المتقدمين 

للعطاء، ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
9. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

10. المجلس غير ملزم بأقل األسعار دون إبداء األسباب.
11. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بكدار وذلك خالل س���اعات الدوام الرسمي على 

العنوان واألرقام اآلتية:
المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار

"بكدار"
غزة، الرمال، شارع الوحدة، عمارة وفا ابو رمضان

فاكس رقم: 2824040 08 تلفون رقم: 2823408 08  

إعالن صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

استنادًا إلى القوانين واألنظمة المعمول بها والخاصة بتنظيم وتطوير 
التي  العامة  الطاقة الكهربائية في فلسطين، وتحقيقًا للمصلحة  قطاع 
محافظات  كهرباء  توزيع  شركة  فإن  بحمايتها،  القوانين  تلك  تكفلت 
براءة  نظام  إجراءات  بتطبيق  ستشرع  فإنها  التوجه  بذلك  وإعمااًل  غزة 
التيار  خدمة  بتحسين  الكفيلة  واإليرادات  التحصيالت  لتحسين  الذمة 

الكهربائي واإليفاء بالتزاماتها تجاه موردي الطاقة.

وبناء عليه فإنه سيتم منح فترة أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن للسماح 
والزراعية  والتجارية  الصناعية  القطاعات  في  المالية  الذمم  ألصحاب 
لتسوية وتصويب أوضاعهم لدى الشركة، كما سيتم منح فترة شهر من 
تاريخ هذا اإلعالن للسماح ألصحاب الذمم المالية المصنفين ضمن فئة 

منزلي لتسوية أوضاعهم لدى الشركة.

المبينة  الفترة  تلك  خالل  أوضاعهم  تصويب  عن  المتخلفين  بأن  علمًا 
سيتم اتخاذ إجراءات تحويل بياناتهم للجهات الحكومية المعنية التي 
بدورها ستتخذ إجراءات طلب براءة الذمة من أي منهم في جميع المصالح 

الحكومية المنتفعين منها.

لم  والذين  الملتزمين  غير  مشتركيها  بجميع  تهيب  الشركة  فإن  لذا 
يقوموا بتصويب أوضاعهم بضرورة التوجه للشركة قبل الموعد المحدد 
حرصًا على عدم تعطيل مصالحهم في كافة الدوائر الحكومية والرسمية.

 شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

 التاريخ: 2018/1/2م

Invitation for Bids

Supply, Installing and Operation of LED lighting and Automation System in Ministry of 
Telecom and IT – Ramallah

NCB No.: PEA FR-09/2017

1-  The Palestine Liberation Organization for the benefit of the Palestinian Authority has received a 
Grant from the Agence Francaise De Development (AFD) toward the cost of the Sustainable Energy 
Efficiency Development in Palestine, and intends to apply the proceeds of this grant to eligible payments 
under the contracts for which this invitation for bid is issued.

2-  The Palestinian Energy Authority now invites sealed bids from Local bidders who are classified 
by the National Classification Committee in the Electrical or Electromechanical field -Third-Class or 
higher for Supply, Installing and Operation of LED lighting and Automation System in Ministry of 
Telecom and IT - Ramallah

3-  Interested eligible services provider may obtain further information from Palestinian Energy 
Authority (PEA), Procurement Officer, Email: procurement@menr.org and inspect the Bidding 
Documents at the address given below from 8:00 a.m – 3:00 p.m, Local Time. 

4-  A complete set of bidding documents in English language may be purchased by interested eligible 
services provider upon the submission of a written application to the address below and upon payment 
of a nonrefundable fee of USD 100. The method of payment will be by deposit in the following bank 
account:
Account Name: Other Revenues
Account No.: 219000/49
Bank Name: Bank of Palestine LTD
Bank No.: 89
Branch No.: 458
Swift Code: PALSPS 22
The Bidding Documents will be sent by national carrier.

6-All bidders are invited to site visit For Ministry of Telecom and IT - Ramallah 23th January, 2018 at 
11:00 am. 
Where the Transportation costs will be at the expense of Contractors.
7-  Bids must be delivered to the address below at or before 12:00 pm (local time14th February, 2018. 
Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the services provider’ 
designated representatives and anyone who choose to attend at the address below at 12:00 pm (local 
time), 14th February, 2018.
8-  All bids must be accompanied by a “Bid Security” is 4,000 USD and shall be valid 12/6/ 2018. 
9- The address referred to above is: 
Palestine
Palestinian Energy Authority (PEA)
Atten: Procurement Officer
Al-Irsal Street, PEA Building, 5th floor 
City: Al-Bireh
Telephone: +972(970) 2 2984752
Facsimile number: +972(970) 2 2984753
E-mail: procurement@menr.org
Advertisement fees are on the awarded bidder expense.

"بكدار" توقع اتفاقية إنشاء مبنى كلية 
فلسطين التقنية بتكلفة مليوني دوالر

رام الل���ه - "األيام": وقع المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار 
"بكدار"، امس، اتفاقية انش���اء مبنى كلية فلس���طين التقنية بتكلفة مليوني 
دوالر، بمساحة تبلغ 10044 مترا مربعا، وبتمويل من صندوق النقد العربي ومن 

خالل البنك اإلسالمي للتنمية.
ويأتي هذا المش���روع، بحس���ب بيان صدر عن المجلس، امس، ضمن مشروع 

تنمية ودعم الجامعات المحلية الذي تبلغ قيمته 5 ماليين دوالر.
ومن المتوقع ان تستمر أعمال انشاء المبنى 15 شهرا، بتمويل قيمته مليون 
واربعمائ���ة الف دوالر، على أن تس���اهم جامعة فلس���طين التقنية – خصوري 

بباقي التكلفة. 

وفاة مواطن من 
جنين بحادث سير في 

الداخل الفلسطيني
جني���ن - "وف���ا": لق���ي مواطن من 

قري���ة أم الريحان جنوب غربي جنين، 

مصرعه في حادث سير وقع امس، في 

مدينة أم الفحم داخل أراضي 1948.

وذك���ر رئي���س مجلس ق���روي ظهر 

المالح عمر الخطيب ل�"وفا"، أن المواطن 

ولي���د محمد خضر قبها )52 عاما(، لقي 

مصرعه في حادث سير في أم الفحم.

"الصحة": قافلة أدوية لقطاع
غزة األسبوع المقبل

رام الل���ه - "األيام": قال وزير الصح���ة د. جواد عواد إنه 
يج���ري العم���ل على تجهي���ز قافلة أدوية إلرس���الها إلى 

مستودعات الوزارة في قطاع غزة، مطلع األسبوع المقبل.
وأضاف د. عواد في بيان صحافي، امس، إنه وبتوجيهات 
من الرئيس محمود عب���اس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد 
الله فإنه يجري العمل على تجهيز قافلة أدوية إلرسالها 
لقط���اع غ���زة، بعد إنه���اء الترتيبات الالزم���ة لها لدخول 

القطاع، مطلع األسبوع المقبل.

وأش���ار عواد إلى أن القافلة ستضم جميع أنواع األدوية 
ومستلزمات غرف العمليات والطوارئ والمختبرات وأدوية 
مرضى الس���رطان واألمراض المزمنة، باإلضافة إلى حليب 

األطفال ومحاليل وريدية ومضادات حيوية.
وكان رئيس الوزراء وبحضور وزير الصحة قد سير قافلة 
أدوية قبل ش���هرين إلى مس���تودعات الوزارة بقطاع غزة، 
وقد ضمت القافلة 22 ش���احنة من األدوية والمستلزمات 

بتكلفة حوالي 10 ماليين شيكل.

قرار رئاسي بتجديد رئاسة يونس 
عمرو لجامعة القدس المفتوحة

رام الل���ه - "وفا": أصدر رئيس دولة فلس���طين محمود عب���اس، قرارًا بتجديد 
رئاس���ة الدكتور يونس عم���رو، لجامعة القدس المفتوحة لمدة أربع س���نوات، 

اعتبارًا من 2018-1-12.

اللجنة القانونية اإلدارية تعقد 
اجتماعها في غزة اليوم

رام الل���ه - "وفا": قال نائب رئيس الوزراء، رئي���س اللجنة القانونية اإلدارية 
الخاصة بموظفي قطاع غزة زياد أبو عمرو، إن اللجنة س���تعقد اجتماعًا لها في 

غزة اليوم بحضور كامل أعضائها.
وتضم اللجنة في عضويتها ش���كري بشارة، وموس���ى أبو زيد، وماجد الحلو، 

ومحمد عبد القادر الرقب.
وستركز اللجنة في جلستها اليوم على وضع المعايير واآلليات الخاصة بحل 

مشكلة موظفي قطاع غزة كما جاء في اتفاق القاهرة. 

الحكم على أسير من مخيم
جنين بالسجن 10 شهور

جنين - "وفا": حكمت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي، أمس، على األسير قيس 
الغول من مخيم جنين، بالس���جن الفعلي لمدة 10 ش���هور وغرامة مالية بقيمة 

ثالثة آالف شيقل، وفق ما أفاد ذووه. 


