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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
 Country: State of Palestine
Project ID No.: PWA/AFD /2018/ 005 - CTD
Assignment Title: Feasibility Study Wastewater disposal and reuse in South east Bethlehem 
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The Palestinian Water Authority (PWA) has received a financing 
from the French Development Agency (AFD) toward the cost of 
protecting Wadi An-Nar stream from pollution originated from 
untreated wastewater flowing in the area.
AFD intends to finance the consulting services to elaborate 
the feasibility study for wastewater management in South East 
Bethlehem.
The implementing agency for this project is the Palestinian Water 
Authority (PWA) for the benefit of Water Supply and Sanitation 
Authority (WSSA). 
Implementing the project aims to improve wastewater services 
through collection and treatment of wastewater and provide 
additional quantities of treatment wastewater to be reused in 
agriculture. 
The consulting services (“the Services”) include the following 
activities:
Carry out  a comprehensive  feasibility study for South East 
Bethlehem WWTP, that includes a proposal for siting and key design 
parameters. The prefeasibility study for South East Bethlehem is 
available since 2016 and an ongoing  master plan for wasterwater 
and storm water will be available with a large amount of figures and 
calculations that will need to be considered as the base line for the 
requested study
Development of conceptual designs, civil work packages and 
financing scenarios, bidding and contracting procedures according 
to best international practices, preparation of Project appraisal 
documentation. The design include main transmission lines 
connecting the existing sewer systems to the WWTP. The design 
of sewer systems is not part of this study but will be considered as 
volume for the WWTP sizing .
Carry out a full Environnemental and Social Impact Assessment 
for the future WWTP. 
Preparation of bidding documents for detailed work packages (i.e. 
Design Build, if recommended) .
 The implementation period for this assignment is six (6) months.
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. Expressions of interest 

submitted by interested consultant must not exceed 100 pages. 
The short listing criteria are:
A consulting firm  specialized in water and wastewater and have 
proven experience in environmental and social impact studies, 
which has been operating in a related field for a minimum of 15 
years;
Technical, managerial and financial capabilities of the firm;
Relevant experience in the field of the water, wastewater and 
environment. The number of relevant experiences presented in 
the expression of interest must not exceed 12 experiences (same 
for a JV, 12 experiences presented in total). The firm should have 
a proven track record of previous experience implementing similar 
assignments/studies in the same or related field and should have 
successfully completed at least two similar assignments to prepare 
feasibility studies in the last 5 years.
Availability of appropriate skills among staff and/or the ability to 
mobilize a diversified team of experts with appropriate knowledge 
and skills. No individual CVs are required at this stage.
 Consultants may associate with other firms in the form of a joint 
venture or a sub consultancy to enhance their qualifications. If the 
consultant is a Joint Venture (JV), the Expression of Interest shall 
include a copy of the JV Agreement entered into by all members
Eligibility criteria to AFD’s financing are specified in sub-clause 1.3 
of the “Procurement Guidelines for AFD-Financed Contracts in 
Foreign Countries”, available online on AFD’s website www.afd.fr.
In order to confirm their eligibility for AFD’s financing, consultants 
should submit in their expression of interest a duly signed 
Statement of Integrity, Eligibility and Social and Environmental 
Responsibility (appended to this letter) that can be downloaded 
from PWA’s website www.pwa.ps
A Consultant will be selected in accordance with the Quality and 
Cost Based Selection (QCBS) Method set out in AFD Procurement 
Guidelines. Among the submitted applications, PWA will shortlist 
a maximum of 6 consultants, to whom the Request for Proposals 
to carry out the services shall be sent.
 Further information can be obtained at the address (1) below 
during office hours Sunday-Thursday 09:00 to 14:00.  
Expressions of interest must be delivered in a written form to the 
address (2) below (in person, or by mail, or by e-mail) no later than 
12:00pm of Monday 05/ 02 /2018 

Address 1:  For Information:
Palestinian Water Authority

Al Irsal Street, Al Masayef, Ramallah, West Bank
 Attention: Eng. Adel Yasin

Project Manager
Wastewater Planning Department

Tel:  +972 2 2987665 
Fax: +972 2 2987336

Mobile: + 970 597 915850
Email: adel_pwa@yahoo.com

Web site: www.pwa.ps

Address 2: For  Submission
Ministry of Public Works and Housing

Central Tendering Department
Um Al Sharaet, Al Ameen Square, Al Bireh, 

Attn: Eng. Saeed Abu Zaid 
Acting Director General
Tel:  + 970 22950559
Fax: + 970 22988582 

Mobile: + 970 592979098 
E-mail: ctd@mpwh.pna.ps

 
دولة فلسطين

وزارة االشغال العامة واالسكان
دائرة العطاءات المركزية

لصالح سلطة المياه الفلسطينية

دعوة لتقديم ابداء اهتمام
خدمات استشارية - اختيار شركات 
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البلد: دولة فلسطين
CPS1157 :رقم المنحة

عنوان العقد: دراسة جدوى مشــروع الصرف الصحي واعادة االستخدام في 
شرق بيت لحم

PWA/AFD /2018/ 005 - CTD:رقم العطاء
  (AFD) تلقت سلطة المياه الفلسطينية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية 
لتغطية تكاليف مشروع  حماية حوض واد النار من التلوث الناجم عن تدفق 

المياه العادمة غير المعالجة من المنطقة.
ستغطي منحة وكالة التنمية الفرنسية الخدمات االستشارية لتنفيذ دراسة 

جدوى مشروع الصرف الصحي واعادة االستخدام في شرق بيت لحم.
المشروع يتم تنفيذه من قبل سلطة المياه الفلسطينية  لصالح سلطة مياه 

ومجاري بيت لحم ,والمنطقة المجاورة
يهدف تنفيذ المشروع لتحسين خدمات الصرف الصحي من خالل جمع المياه 
العادمة  ومعالجتها وتوفير كميات مياه اضافية العادة استخدامها في الزراعة.

 الخدمات االستشارية المقترحة لهذا المشروع  تتضمن:
اجراء دراســة جدوى شــاملة لمحطة معالجة  شرق بيت لحم تتضمن وضع 
المعايير االساسية للتصميمـ وتعتبر الدراسة التكمييلة التي تم تنفيذها العام 
2016 وايضا الخطة الشاملة الجاري تنفيذها المرجعية االساسية للمعلومات.

تطوير تصميــم مفاهيمــي (conceptual design) وحزم االعمال المدنية 
 ،(civil work packages and financing scenarios) وسيناريوهات التمويل
 bidding) وإعتماد أفضل الطرق المتبعة عالميا في عملية التناقص والتعاقد
 and contacting procedures according to the best international
practices). وكذلك تحضير الطريقة والمعايير التي سيتم تفييم العروض 

بها.
 التصميــم يتضمــن الخطوط الناقلــة المؤدية الى موقــع محطة المعالجة 
المقترح وال يتضمن تصميم شبكات الصرف الصحي وسيتم استخدام كميات 

المياه العادمة المقدرة للتصميم.
تنفيذ دراسة تقييم اثر بيئي واجتماعي لمحطة المعالجة المقترحة

تحضيــر وثائــق العطاء واالعمال التفصيلية (مثال نظــام تصميم وبناء اذا 
تم التوصية به)

من المتوقع ان تبدا الخدمة االستشــارية في شــهر اذار 2018 والتي سيتم 
تنفيذها خالل 6 شهور. 

تدعو لجنة العطاءات المركزية الشركات االستشارية المؤهلة إلبداء االهتمام 
في هذه الخدمات االستشارية. على الشركات المهتمة تقديم معلومات تبين 
توفــر المؤهالت المطلوبــة والخبرة ذات العالقة من اجــل تقديم الخدمات 

بحيث ال تتعدى وثائق ابداء االهتمام 100 صفحة،  معايير االختيار للقائمة 
المختصرة هي كما يلي:

التخصص في المياه والصرف الصحي ولديه خبرات موثقة في دراسات االثر 
البيئي واالجتماعي ويعمل في مجال التخصص لمدةال تقل عن 15 عاما.

خبرات فنية وادارية وقدرات مالية للشركة االستشارية
الخبــرات ذات عالقة في مجال المياه والصرف الصحي وتحضير الدراســات 
البيئيــة واالجتماعية التي يتــم تقديمها في وثائق االهتمــام ال تتعدى 12 
مشروعا وينطبق الحال ايضا  في حال الشراكة  (JV)  بحيث ال يتعدى ايضا 
12 مشــروع . على المتقدم ان يكون لديه خبرات سابقة  وموثقة لمشاريع 
مشــابهة لهذا المشــروع وعلى الشركة االستشــارية تقديم ما يثبت تنفيذ 
عقدين مشــابهين بنجاح وذلك من حيث طبيعة مشــابهة للمشروع خالل 5 

سنوات ماضية.
توفر المهارات المالئمة للخبراء و/ او امكانية تجنيد فريق متعدد من الخبراء 
مع معرفة ومهارات مالئمة. ال يطلب من الشــركات المتقدمة تقديم سيرة 

ذاتية منفردة للخبراء المقترحين.     
 يمكن للشركات االستشارية االئتالف مع شركات اخرى على شكل الشراكة   
(JV) او كشريك بالباطن (sub  consultancy) لتعزيز مؤهالتهم. في حالة 
الشــراكة، على المتقدمين ارفاق نســخة من اتفاقية الشــراكة موقعة من 

كافة االطراف
 من اجل التأكيد ان الشــركات المتقدمة مؤهلة لتنفيذ المشــاريع الممولة 
مــن وكالــة التنمية الفرنســيةـ على الشــؤكات ارفاق شــهادة مصدقة من 
بيــان النزاهــة (statement of integrity) وشــهادة المســؤولية االجتماعية 
والبيئية(eligibility and social and environmental responsibility) وهذه 

www.pwa..ps النماذج يمكن تحميلها من موقع سلطة المياه
 (QCBS) االختيار للشركة االستشارية سيتم على اساس الجوده والتكلفة 
الموضحة في التعليمات لالستشاريين في تعليمات وكالة التنمية الفرنسية. 
ســيتم اختيار قائمة مختصــرة ال تزيد 6 استشــاريين ممن تنطبق عليهم 

الشروط وسيتم اعالمهم
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من العنون (1) ادناه خالل ساعات 

الدوام ما بين 9:00 وحتى 14:00.
 يجــب تقديم عروض إبداء االهتمام بشــكل مكتوب على العنوان (2) ادناه 
(بشكل شخصي او بالبريد او بااليميل) قبل  الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت 

المحلي من يوم اإلثنين الموافق 2018/02/05.
 العناوين المشار اليها اعاله هي كما يلي:

العنوان رقم 1: لمزيد من المعلومات
سلطة المياه الفلسطينية

شارع االرسال، المصايف ، رام اهللا
الضفة الغربية ، فلسطين

عناية: المهندس عادل ياسين
مدير دائرة الصرف الصحي
االدارة العامة للتخطيط

هاتف: 22987665 970+   
فاكس:    22987333 970+   
نقال: 41281879975850 9 

adel_pwa@yahoo.com:ايميل
www.pwa.ps :موقع الكتروني

العنوان رقم 2: لتسليم ابداء االهتمام
دائرة العطاءات المركزية- وزارة االشغال العامة واالسكان/ ام الشرايط- دوار 

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

عناية: المهندس سعيد ابو زيد
ق. أ. المدير العام

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

 
دائرة العطاءات المركزية

(وفا)مشاركون في الوقفة التضامنية مع االسيرة اسراء جعابيص بالخليل.

وقفة تضامنية مع األسيرة جعابيص في الخليل
الخليــل- وفا- نظمــت امس الثالثــاء، وقفة 
تضامنية مع األسيرة المصابة إسراء جعابيص 
(32 عاما)، والقابعة في ســجن «هشــاريم» 

اإلسرائيلي.
وطالب المتحدثون فــي الوقفة التي نظمتها 
المبادرة الوطنية بالتعاون مع نادي األسير على 
دوار ابن رشد وسط المدينة، بإطالق سراحه 
األســيرة جعابيص والتخفيف من آالمها، في 
ظــل ما تعانيه من حروق شــديدة بجســدها 
تبلغ أكثر من %65، ورفعوا يافطات كتب عليها 
«األسيرة إســراء جعابيص: الى كل الضمائر 
الحية أنقذوا إســراء»، «إســراء تناديكم هل 

من مجيب»، «إسراء نموذج للفاشية والتمييز 
العنصري الصهيوني»، «الحرية إلسراء ولعهد 
التميمــي»، ورددوا هتافــات تنــادي باإلفراج 

الفوري عن األسيرتين المذكورتين.
يذكر أن إسراء أصيبت بحروق شديدة جراء 
تعرضها النفجار في ســيارتها عندما كانت 
في طريقها إلى منزل أهلها في جبل المكبر 
قادمة من مدينة أريحا، إذ أطلق عليها جنود 
االحتــالل النــار وتســببوا باالنفجــار، وتم 
اعتقالهــا، وحكم عليها بالســجن لمدة 11 
عاما بتهمــة ألصقت بها وهي محاولة قتل 

شرطي إسرائيلي.

قوى رام اهللا والبيرة تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية وترحب بقرارات «المركزي»
رام اهللا- وفــا- دعــت القوى الوطنية واالســالمية 
لمحافظــة رام اهللا والبيــرة، الــى تصعيــد الكفاح 
والمقاومة الشــعبية خالل الفترة القريبة القادمة 
ردا على اجراءات االحتالل الفاشي، ورفضا للقرارات 

األميركية.
وأشــارت بالخصوص الى تسعير وتيرة االستيطان 
االستعماري ألرضنا، والى عمليات االعدام بدم بارد، 
وتصعيــد اعتداءات المســتوطنين، وتصاعد البناء 
االســتيطاني في مدينة القدس المحتلة لتكريس 

سياسة األمر الواقع فيها.
واكدت القوى أن األســبوع المقبل سيشهد تصعيد 
وتيــرة الفعــل الشــعبي، والمواجهة مــع االحتالل 
على كافــة نقاط االحتكاك والتمــاس مع االحتالل 
ومســتوطنيه، ودعت كافــة القطاعات والشــرائح 
الطالبية والنقابية والنسوية لالنخراط الواسع في 
هــذه الفعاليــات، تأكيدا على اســتمرار االنتفاضة 

الشعبية وشموليتها وامتدادها.

ورحبت القوى بقرارات المجلس المركزي لمنظمة 
التحريــر، وبشــكل خاص قرار تعليــق االعتراف 
بدولــة االحتــالل مــع اهميــة تطبيقه، وســحب 
االعتراف بإسرائيل رسميا تجسيدا إلرادة شعبنا، 
وكذلــك تبنى المقاطعــة لدولة االحتــالل، وهو 
يحتاج آلليات تطبيقه فورا دون تأخير، ومن شأن 
ذلك تعزيز حركة المقاطعة دوليا وتوســيع دائرة 

فعلها.
ودعت القوى جماهير شــعبنا لالنخراط الواسع في 
الفعل الشــعبي المقاوم لالحتالل ومستوطنيه، ال 
سيما في األرياف والمناطق المصنفة (ج) باعتبارها 
الشكل األنســب للمرحلة الحالية، دون اسقاط كل 
اشكال الكفاح المكفولة بالقانون الدولي، والتوافق 
على اي منها ليخدم المرحلة الحالية بوصفها مرحلة 
تحرر وطني وانهاء االحتالل وتجسيد استقالل دولة 
فلســطين، بما فيهــا عاصمتها القدس الشــرقية، 
وتأمين حق الالجئين في العودة وفق القرار االممي 

194، وحــق تقريــر المصير اســوة بباقي شــعوب 
األرض.

واكــد البيــان الصــادر عــن القــوى، أن اجتماع 
المركزي يمثل محطة هامة على طريق تحقيق 
الوحدة الوطنية، وتفعيل منظمة التحرير الممثل 
الشرعي الوحيد لشعبنا في كل اماكن تواجده، 
وهــو مــا يتطلب الشــروع بتحقيــق المصالحة 
فــورا دون تأخيــر، والدعوة الجتمــاع المجلس 
الوطني بما يمكن من مواجهة التحديات ويضع 
االســتراتيجيات رفضــا لقــرارات ادارة ترمــب 
والسياسات االميركية، وانهاء االوهام بإمكانية 
العودة للمفاوضات بالرعاية االميركية، واعادة 
القضية برمتها لألمم المتحدة إلنفاذ قراراتها، 
والعمــل فــورا علــى احالة ملف جرائــم الحرب 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لتقديــم مجرمي 
االحتالل بســبب جرائمهم بحق شعبنا، ال سيما 

ملفي االستيطان واالسرى.

شكري يبحث أهمية انعقاد
 مؤتمر األزهر لنصرة القدس

القاهرة- وفا- بحث وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، مع أمين عام منظمة التعاون 
اإلســالمي يوســف العثيميــن، األزمات في 
العالم اإلســالمي، والقضية الفلســطينية، 
وأهمية انعقاد مؤتمر األزهر العالمي لنصرة 

القدس.
وأكد  شــكري أهميــة وداللة مشــاركة أمين 
عام منظمة التعاون اإلســالمي في مثل هذا 
المؤتمر المحوري، والذي يتناول مسألة تمثل 
القضيــة المركزية التي قامت على أساســها 

المنظمة منذ عقود.

وأشــار إلــى أن القــدس وحماية المقدســات 
الدينيــة، كانت وســتظل علــى رأس أولويات 
مــن  انطالقــا  الخارجيــة،  مصــر  سياســة 
مســؤولياتها التاريخيــة وثوابتهــا الوطنيــة 

والقومية.
وقــال إن مصــر تتطلع إلى المســاهمة دوما 
فــي تعزيز الدور الــذي تضطلع بــه منظمة 
التعاون اإلسالمي من أجل الدفاع عن الحقوق 
المشروعة للشعوب اإلسالمية، في إطار من 
المؤسســية واحترام الميثــاق والمبادئ التي 

قامت عليها المنظمة.

«القدس المفتوحة»: ناصر الرجبي سجين محرر يتفوق في الدراسة والوظيفة
رام اهللا- الحياة الجديدة- وثقت جامعة القدس 
المفتوحة في تقرير لها امس شهادة لالسير 
المحرر ناصر الرجبي الذي تفوق في دراسته 
ووظيفته رغم ضراوة الظروف التي ألمت به. 
وقالت الجامعة انه «لم يســمح الطالب ناصر 
الرجبي، ذلك األســير المحرر، للسجن ومرور 
السنوات أن يردعاه عن االلتحاق بفرع جامعة 
القــدس المفتوحــة بالخليــل والتفــوق فــي 
تخصصه؛ فقد كافح من ؟أجل الحصول على 
البكالوريوس بعمر األربعين، وبمعدل تراكمي 

.(92.84%)
وروى ناصر قصة شوقه للعلم فقال: «تزامنت 
ســني شــبابي مــع ذروة نشــاط االنتفاضة 
الفلسطينية األولى، انتفاضة الحجارة، التي 
انطلقت عام 1987م، وكأي فلسطيني غيور 
على وطنه، نشطت في أحداثها واعتقلت للمرة 
األولى عام 1991م ولَم أكن بلغت السادسةَ 
عشرةَ من عمري بعد. ثم كانت المرة الثانية 
عام 1993م، التي أمضيت فيها خمســة عشر 
شهرا في األسر، وحرمت حينذاك من تقديم 
امتحانات الثّانوية العامة التي ما انفك طيفها 
يراودني، ولما عزمــت على تقديمها اعتقلت 
للمرة الثالثة فــي العام 1996م، حينها أذنت 
مشيئة اهللا تعالى أن أقدم امتحانات الثّانوية 

العامة، ونجحت هللا الحمد.
وعلــى الرغــم من قســوة الســجن وظلمه 
وقهره، يبين الرجبي أنه خالل فترات اعتقاله 
المتعاقبة تعلّــم كثيرا، يقول: «كنت أجالس 
العلماء واألدباء واألساتذة والمعلّمين، فنهلت 
مــن علمهــم، وكانــوا يحثّونني علــى إكمال 

مسيرتي التعليمية بعد خروجي من السجن».
يتابع الرجبي: «خرجت من السجن، ثم تزوجت 
فتــاة كانــت أكملت مرحلــة الثانويــة حديثًا، 
فآثرتها على نفسي حتى تكمل تعليمها، وذلك 
بســبب الوضــع االقتصادي الــذي يحول دون 
تعليمنا معا، فقدمت ما استطعت لمساعدتها 
ووفــرت لهــا الجو المناســب للدراســة إلى أن 
 ــا حازة وظيفتها ســألتني: لمولم ،تخرجت
لم تكمل دراستك الجامعية؟ حينئذ أصابتني 
ا ضائعــا يحوم من  رعشــة غريبــة كأن طيفً
حولي، ومر هاجس يسألني: كيف يكون ذلك 
وقد قاربت على األربعين؟ أجل، االلتحاق بفرع 
جامعة القدس المفتوحة بالخليل هو اإلجابة، 
بــدأت رحلتي غــرة عــام 2014م متخصصا 
في اللغة العربية وأســاليب تدريسها، فطالما 

شغفتني دراستها!»
ما بين العمل والدراســة ووجود زوجة معينة 
ومحفزة ومرشدة، استحال الصعب سهالً، ومع 
وجود هيئة تدريســية رائعة بــكل ما تحمله 
الكلمة من معنى تجاوزت تلك المســيرة على 
أتم وجه وأكمله، ثم حصلت على المركز األول 
على مســتوى الجامعة في مشــروع تخرجي 
الذي حمل عنوان (سيميائية الرفض والتمرد 
فــي المية الشــنفرى)، واخترتــه مازجا فيه 
بين الحداثة والقدم بإسقاط علم «السيمياء» 
(علم الداللة) على نص شعري جاهلي (المية 

العرب للشنفرى).
ويضيــف: «تقدمــت المتحــان التوظيف في 
التربية والتعليم، وكانت فرحتي ال تضاهيها 
فرحــة حيــن علمــت أن ترتيبــي األول فــي 

االمتحان، ثم شــغلت وظيفة معلم فــي إحدى مدارس مدينة 
الخليل األساســية، وتحقّق ما كنت أرجوه، وشــرعت أنقل إلى 
طلبتي ما تعلمته في جامعتي، وشعرت بمتعة ال توصف، إلى 
جانب مسؤولية أحملها على عاتقي، بأن أخلص في عملي كما 
كان أســاتذتي فــي الجامعة يبرعون في خدمــة طلبتهم دون 
اعتبــار للوقت أو الدوام، فشــكري وتقديــري لجامعتي جامعة 
القــدس المفتوحة التي أتاحت لي الفرصة في إكمال تعليمي 

وتحقيق ما كنت أطمح إليه».

مداهمة عمارة سكنية في رام اهللا 
رام اهللا- وفا – داهمت قوات االحتالل اإلســرائيلي، فجر امس 
الثالثاء، شــققا ســكنية في حي عين منجــد بمدينة رام اهللا، 
وفجــرت عددا من أبوابها.وأفاد الصحفي زهران حماد لـ»وفا»، 
بأن قوات االحتالل اقتحمت العمارة التي يقطن فيها، في الحي 
المذكور، في ســاعات الصباح الباكر، وقامت بتفتيش عدد من 
الشقق السكنية، وتدمير محتوياتها، ما أدى إلى حالة من الخوف 
خاصــة بين األطفال والنســاء.وأضاف أن تلك القوات اقتحمت 
عددا من الشقق المجاورة للعمارة، وقامت بتدمير محتوياتها.

االحتالل يصادر مركبة محترقة شرق مدينة جنين
جنيــن- وفا- صــادرت قوات االحتــالل امس الثالثــاء، مركبة 
محترقة في منطقة قريبة من الجامعة العربية األمريكية شرق 
مدينــة جنين.وقالت مصادر: إن العشــرات مــن جنود االحتالل 
داهمــوا المنطقة الواقعــة بين قباطية والجامعة وفتشــوها، 
وصادروا مركبة محترقة وحملوها بشــاحنة عسكرية وغادروا 
المنطقة.وكانت قوات االحتالل ركزت خالل اليومين الماضيين 
على مداهمات متكررة لقواطع الطرق الرئيســية غرب وشرق 

وجنوب جنين، وصادرت تسجيالت الكاميرات.
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