
أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة االحد 62018/4/22

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 26/ 2018

الخاصة:- التعاقد لتحصيل الديون من خالل شركات ومكاتب التحصيل 
تعلن ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و المواعيد 

التالية:-

- سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األربعاء  الموافق 2018/05/02 

وحتى ساعة فتح  المظاري�ف الساع�ة 12 بنفس الزمان والمكان أعاله .

- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 

ش���ارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم االحد الم�واف�ق  2018/04/22  

علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 50 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( 

- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء  

-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .	 

 	Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

جمعية أصدقاء المريض / المستشفى األهلي  - الخليل

طرح عطاء رقم TEN –Y6 -2018 بالظرف المغلق

)للتوريد السنوي للحوم الدجاج (
تعلن جمعية أصدقاء المريض / المستش���فى األهلي – الخليل عن  طرح عطاء 

رقم TEN –Y6 -2018   للتوريد السنوي للحوم الدجاج.
يمك���ن الحصول على كراس���ة العطاء للراغبين باالش���تراك وذلك مقابل 200 

شيكل غير مستردة.
وتستلم الكراس���ات من مكتب امين الصندوق في المستشفى األهلي خالل 
س���اعات الدوام الرسمية من 8:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر ابتداًء  

من يوم األحد  الموافق 2018/04/22.
  TEN-Y6-2018 تقدم العروض بالظرف المغلق ويكتب على الظرف عطاء رقم
للتوريد السنوي للحوم الدجاج  لسنه 2018 ويرفق داخل الظرف كفالة تامين 

دخول العطاء .
علمًا بأن أخر موعد لتس���ليم العروض هو يوم الس���بت  الموافق2018/04/28 
الس���اعة الثانية عش���ر ظهرًا في صندوق العطاءات / دائرة العالقات العامة - 

الطابق الثالث .

مالحظات :

1( الجمعية غير ملزمة بالترسية على أقل األسعار دون إبداء األسباب.
2(  رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء. 

تعلـن جامعة بيرزيت عن طـرح العطاء التالي:

عطاء رقم  2018/422 ضمان تصوير المستندات في كلية العلوم.. 1

بموجب كراسة العطاء التي يمكن تحميلها واإلطالع على شروط 

ومواصفات العطاء من صفحة الجامعة االلكترونية.

 http://ritaj.birzeit.edu/tenders

مالحظة:

1. ثمن نس���خة العطاء الواحد مائة دينار غير مس���تردة، وتدفع 

في الدائرة المالية للجامعة ما بين الساعة 9-3 بعد الظهر خالل 

الدوام الرسمي.

آخ���ر موعد لتس���ليم عروض األس���عار ي���وم األربع���اء الموافق 

2018/05/02 الس���اعة 12:00 ظه���را بمكت���ب نائ���ب الرئيس 

للش���ؤون االدارية والمالية/ مبن���ى اإلدارة 1/مبنى جابي برامكي 

لإلدارة/ الطابق الثاني غرفه رقم 315.

نقابة أخصائيي األســنان تنظم أمســية علمية في الخليل
الخليل - "األي���ام": نظمت نقاب���ة أخصائيي علوم 

وتكنولوجي���ا مختب���رات األس���نان، أول م���ن أمس، 

األمسية العلمية الثانية في مدينة الخليل، بحضور 

أكثر من 150 من فنيي األسنان من الخليل وبيت لحم 

وعدد من محافظات الوطن.

وتخللت األمس���ية أربع محاض���رات علمية حديثة 

حول الصحة العامة وتكنولوجيا األسنان، إلى جانب 

معرض لمواد مختبرات األسنان الخاصة بها.

وكان رئي���س اللجن���ة الفرعية لنقاب���ة أخصائيي 

األس���نان ف���ي الخليل أش���رف أبو عيش���ة، ورئيس 

اللجنة الفرعية لمنطق���ة بيت لحم إياد يونس، رحبا 

خالل كلمتي���ن لهما، بالمش���اركين في األمس���ية، 

مش���يرين إلى أهميتها إلطالع ذوي االختصاص على 

أه���م التطورات والمس���تجدات العلمية على صعيد 

مختبرات األسنان. 

وأش���اد رئيس اللجنة الفرعية لنقابة أطباء األسنان 

الدكتور خالد الطرايرة، خالل مشاركته في األمسية، 

بجهود فنيي األس���نان وما يقوم���ون به من دور مهم 

في تطوير المهنة ومواكبة كل تطور في هذا المجال.

واختتم���ت األمس���ية بتقدي���م دروع وش���هادات 

تقدير ومش���اركة للشركات الراعية، وفنيي األسنان 

واألعضاء المؤسسين للنقابة.

توزيع دروع تقديرية على المشاركين في األمسية. 

"القدس المفتوحة" تبحث التعاون 
األكاديمي مع 3 جامعات برتغالية

رام الل���ه - "األي���ام": بحث���ت جامع���ة الق���دس 

المفتوح���ة س���بل التعاون المش���ترك م���ع ثالث 

جامعات برتغالية، وذلك خالل زيارة وفد الجامعات 

الفلس���طينية للبرتغ���ال، ضمن برنامج الش���راكة 

األكاديمية الفلسطينية � البرتغالية، الذي نظمته 

وزارة التربية والتعليم العالي، وس���فارة فلسطين 

في البرتغال.

ومثل "القدس المفتوحة" مساعد رئيس الجامعة 

لش���ؤون العالق���ات الدولية عم���اد الهودلي، وكان 

في اس���تقبال وفد الجامعات الفلس���طينية سفير 

فلسطين نبيل أبو زنيد وطاقم السفارة، الذي رحب 

بالوف���د الضيف، آم���اًل أن يثمر ه���ذا البرنامج عن 

تعزيز أواصر الش���راكة األكاديمية بين الجامعات 

الفلسطينية والبرتغالية.

وعقدت "القدس المفتوحة" سلسلة اجتماعات مع 

جامعات "بورتو" و"لش���بونة المفتوحة" و"الغارف" 

خالل زيارة اس���تمرت أس���بوعًا، أثمرت عن صياغة 

مس���ودات اتفاقيات تعاون مش���ترك في مجاالت 

والزيارات  الثقافي  والتب���ادل  اإللكتروني  التعليم 

العلمية لألكاديميين والطلبة، وفي مجاالت البحث 

العلمي والنشر المشترك، حيث سيتم العمل على 

توقيعها في احتفال رس���مي تستضيفه "القدس 

المفتوحة" على شرف رؤساء الجامعات الثالث خالل 

زيارتهم المتوقعة لفلسطين في تموز المقبل. 

وعّب���ر رئيس الجامعة يونس عمرو عن س���عادته 

لنج���اح الزيارة بتعزيز التعاون م���ع ثالث من أعرق 

الجامعات البرتغالية، والتي ُيشهد لها في مجاالت 

البحث العلم���ي والتميز األكاديمي، مثمنًا الجهود 

الحثيثة ل���وزارة التربية وس���فارة فلس���طين في 

البرتغال ف���ي إنجاح برنامج الش���راكة األكاديمية 

الفلسطينية � البرتغالية.

من جهته، أك���د الهودلي أن "القدس المفتوحة" 

من خالل مكتب مس���اعد الرئيس لشؤون العالقات 

الدولية، تس���عى إلى توسيع عالقاتها األكاديمية 

م���ع مختلف الجامع���ات العالمية، لالس���تفادة من 

مختلف تجاربها في المجاالت كافة، مشيرًا إلى أن 

الجامعة وقعت مؤخرًا اتفاقيتي تعاون مشترك مع 

جامعتي "اورال" و"تشيليابينسك" الروسيتين.

مجدالنــي: "الخارجيــة" األميركية تريد 
تجميل االحتالل وتتغاضى عن جرائمه
رام الله - "وفا": اعتبر األمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظم����ة التحري����ر، أحمد مجدالني، تخل����ي وزارة الخارجية األميركي����ة، في تقريرها 
الس����نوي عن االصطالح التعبيري الش����امل لألراضي المحتلة، في حديثها عن الضفة 
الغربي����ة وقطاع غزة وهضبة الجوالن، محاول����ة لنفي صفة االحتالل عن هذه األراضي، 

وتأكيدًا أميركيًا على الشراكة مع االحتالل.
وق����ال مجدالني ف����ي تصريحات له بمكتب الجبهة المركزي ف����ي رام الله، أمس: إن 
واش����نطن "تنازلت عن االصطالح التعبيري الش����امل لجميع ه����ذه المناطق "األراضي 
المحتل����ة" في عنوان تقري����ر جديد لها ُيعنى بحقوق اإلنس����ان، ويأت����ي تنفيذا لما 
طرحه سابقا س����فير الواليات المتحدة األميركية دافيد فريدمان، الذي كان قد طالب 
وزارة خارجية بالده منذ مطلع العام الجاري، بالعدول عن اس����تخدام مصطلح األراضي 

المحتلة في تقاريرها السنوية.
وأض����اف: كل الخطوات التي تقوم بها إدارة ترامب تجعل منها ش����ريكة لالحتالل، 
وتن����زع الثقة والمصداقية عنها وعن فريقها للعملية السياس����ية، متس����ائال: ألم تر 
إدارة ترام����ب حجم االس����تيطان الذي يدمر حل الدولتين، ولم تقرأ قرارات الش����رعية 

الدولية؟.
وتابع: الخارجية األميركية وعبر تقاريرها الدولية تريد تجميل صورة االحتالل، لكن 

العالم أجمع يدرك بشاعة هذا االحتالل وجرائمه وإرهاب الدولة المنظم ضد شعبنا.

صندوق النفقة ينظم يومًا ترفيهيًا 
لألطفال المستفيدين منه

رام الل���ه - "األيام": نظم صندوق النفقة، أمس، يوم���ًا ترفيهيًا في مركز اإلبداع 
برام الله، لألطفال المس���تفيدين م���ن الصندوق وأمهاته���م، تضمن العديد من 
الفعاليات، كالمس���ابقات، واأللعاب المتنوعة، والرسم على الوجوه والغناء، وتوزيع 

الهدايا على األطفال وغيرها من األنشطة الترفيهية المختلفة. 
وقالت مدير عام صندوق النفقة فاطمة المؤقت، إن اليوم الترفيهي يأتي ضمن 
اهتمامات الصندوق بفئة األطفال المس���تفيدين من الصندوق، لخلق مس���احات 
تفاعلي���ة بينهم في أجواء من الفرح "ال بد س���تعمل مس���تقبال على تمكينهم من 

إطالق طاقاتهم وإبداعاتهم، وتشجيعهم على المشاركة في الحيز العام". 
وش���كرت المؤقت كل من تب���رع لصالح إنجاح اليوم الترفيه���ي، وإدخال الفرحة 
والبسمة لقلوب األطفال، مشيرة إلى أن هناك سلسلة من األنشطة التي سينفذها 
الصندوق مستقباًل لصالح األطفال المس���تفيدين من صندوق النفقة، باعتبارهم 

من أهم الفئات التي تستحق االهتمام.

"العصرية" تستضيف امتحان 
مزاولة مهنتي التمريض والقبالة

رام الله – "األيام": عقدت وزارة الصحة، بالشراكة مع نقابة التمريض والقبالة، في 
مقر الكلية العصرية الجامعية ب���رام الله، أمس، امتحان مزاولة مهنتي التمريض 
والقبالة لدرجة الدبلوم المتوسط على مستوى جميع المحافظات، بمشاركة 106 من 

خريجي دبلوم التمريض و20 من خريجات القبالة. 
وقال���ت مدير عام التمريض في وزارة الصحة نجاة دوي���كات: "هذا االمتحان هو 
متطل���ب رئيس يجب عل���ى الطلبة الخريجين خوضه، إذ يؤهلهم بدوره لممارس���ة 
مهنة التمريض والعمل بموجب ش���هادة المزاولة الممنوحة لهم في المؤسسات 

الحكومية والمؤسسات الخاصة على حد سواء". 
وبينت دويكات أن امتح���ان المزاولة يهدف إلى التأكد من قدرة الخريجين على 
ممارس���ة المهنة، وتقديم خدمات صحية للمرض���ى، ضمن درجة عالية من األمان، 

وفق ما تم تزويدهم به من المهارات المهنية والعملية خالل دراستهم.
وشكرت الكلية العصرية الجامعية على جهودها المبذولة وتعاونها الدائم، من 
خالل تأمين القاعات والمواد اللوجستية والكادر المهني الالزم إلنجاح االمتحانات 

التي تعقدها وزارة الصحة.

مهرجــان مركزي في جنين دعمًا للرئيس عباس
جني����ن - وفا: جّدد أهال����ي وفعاليات محافظة 
جنين، أم����س، دعمهم للرئي����س محمود عباس، 
وذلك خالل مهرجان مركزي نظمته حركة "فتح" 
إقليم جنين، بمش����اركة أمناء س����ر األقاليم في 

القدس والمحافظات كافة.
وأك����د عضو اللجن����ة المركزية لحرك����ة "فتح" 
جمال محيس����ن، أهمي����ة دعم وإس����ناد مواقف 
الرئيس المتمس����ك بالثوابت الوطنية والصامد 
أمام كافة الضغوط، مش����يدًا بالتف����اف الحركة 
وأبناء الش����عب الفلسطيني حول الرئيس وقادة 

منظمة التحرير والمؤسسة األمنية.
وش����دد على أن شعبنا متمس����ك بحق العودة 
وبتقري����ر المصي����ر وبالق����دس عاصم����ة لدولة 
فلسطين، وأن رس����الة شعبنا في هذا المهرجان 
بأن مقول����ة االحتالل: "الكب����ار يموتون والصغار 

ينسون".. سقطت.
وقال محيس����ن: القدس والمقدسات هي خط 
أحمر، وأميركا الداعم����ة للمحتل، جاء الرد عليها 

م����رة أخرى من جني����ن بمبايعة ودع����م الرئيس 
عباس.

م����ن جهت����ه، ق����ال أمين س����ر إقلي����م "فتح" 
في جني����ن نور أبو ال����رب: إننا نج����دد مبايعتنا 
ومس����اندتنا للرئيس محمود عباس في تصديه 
لكل الضغوط، ونعلن دعمنا المطلق لقيادتنا في 
قراراته����ا ومواقفها المتمترس����ة خلف حقوقنا 
وثوابتن����ا الوطني����ة، وإقامة الدولة المس����تقلة 
وعاصمته����ا القدس، وحق الع����ودة، واإلفراج عن 

األسرى.
وحذر أبو الرب من أصوات النشاز "التي تتطاول 
على قيادتنا الحامية لمشروعنا الوطني"، مشددًا 

على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية.
بدوره، قال منس����ق حركة الش����بيبة لخريجي 
معس����كرات األش����بال محمد زي����ود: "جئنا اليوم 
لنج����دد البيعة للرئيس وااللتفاف حول قيادتنا، 
ولن نس����مح للمش����اريع التصفوية أن تمر على 
حس����اب ثوابتنا الوطنية، وف����ي المقدمة منها 

القدس والمقدس����ات اإلس����المية والمس����يحية، 
مشددًا على أن "حركة الشبيبة هي الدرع الحامي 
للرئيس ولقيادتنا ولشعبنا حتى إحقاق حقوقنا 

الوطنية المشروعة".
وتخلل المهرجان، عروض عس����كرية لخريجي 
المعس����كرات، وه����م يرفع����ون صور الش����هيد 
"أب����و عمار"، والرئي����س محمود عب����اس، واألعالم 
الفلس����طينية، وصورًا لألس����رى، إضاف����ة ألغان 

وطنية.
وحضر المهرجان، نائ����ب محافظ جنين كمال 
أبو ال����رب، وقائد منطقة جنين العقيد ناظر عمر، 
وقادة المؤسسة األمنية، وأعضاء من المجلسين 
التشريعي والثوري، ونائب مدير الشرطة العميد 
جهاد مسيمي، وأمناء س����ر األقاليم في القدس 
وكافة المحافظات، ومدراء المؤسسات الرسمية 
واألهلي����ة، ورئيس����ا اللجنة الش����عبية لخدمات 
الالجئين ف����ي جنين ومخيمها صالح حواش����ين 

ومحمد الصباغ، وطلبة المدارس والجامعات.

لع على انتهاكات 
ّ
وفد تركي َيط

االحتالل في الخليل 
الخلي���ل - "األيام": أطلع رئيس بلدية الخليل تيس���ير أبو س���نينة، أمس، وف���دًا تركيًا، ضم رئيس 

بلدية بهيالي أسعد أوزترك، ورئيس بلدية دوفالي محمد جبور، ورئيس بلدية بنيان شناسي جولكو، 

ورئيس بلدية هجلر دوجن إكيسي، على أوضاع الخليل، وبحث معهم ُسبل التعاون المشترك، وإبرام 

اتفاقيات توأمة في مجاالت مختلفة، وذلك خالل لقاء في دار البلدية، حضره عدد من أعضاء المجلس 

البلدي وكادر من موظفي البلدية.

واس���تعرض أبو سنينة أوضاع الخليل وتاريخها، ومعاناة أهالي المدينة، نتيجة إجراءات االحتالل 

ومس���توطنيه، خاصة في قلب البلدة القديمة، مش���يرًا إلى المناطق المغلقة في الخليل، وما يعانيه 

س���كانها نتيجة س���يطرة س���لطات االحتالل عليها، ولفت إلى ش���لل الحياة االقتصادية في البلدة 

القديمة وجنوب المدينة، نتيجة إغالق المحالت التجارية من قبل سلطات االحتالل. 

ودعا رؤس���اء البلديات إلى المشاركة في اليوم التركي الذي ستنظمه بلدية الخليل بعد شهر رمضان، 

وإلى توقيع اتفاقيات توأمة مع بلدية الخليل في مجاالت مختلفة، بهدف تبادل الخبرات وعمل مشاريع 

مشتركة تخدم المواطنين. من جهتهم، أكد رؤساء البلديات التركية عمق العالقة التركية الفلسطينية، 

ودعمهم الدائم للقضية الفلسطينية، مرحبين بفكرة التعاون الفعلي مع بلدية الخليل، وإبرام اتفاقيات 

تعاون وتوأمة بينهم، وقالوا: إنهم سينقلون صورة الوضع العام في فلسطين، خاصة مدينة الخليل وما 

شاهدوه فيها من معيقات في قلب البلدة القديمة ومحيط الحرم اإلبراهيمي.

 الصراع" 
ّ

مركز "سياسات ودراسات حل
يستعد لعقد مؤتمره األول 

جنين - محم���د بالص: بدأ مركز "سياس���ات 
 الصراع" في الجامع���ة العربية 

ّ
ودراس���ات حل

األميركي���ة، أمس، اس���تعداداته لعقد مؤتمره 
الس���نوي األول، بعنوان: "في ظ���ل المتغيرات 
المحلية واإلقليمية والدولية... فلس���طين إلى 
أين؟"، والمقرر إقامت���ه في موقع الجامعة برام 
الله، من الثان���ي والعش���رين ولغاية الخامس 

والعشرين من حزيران المقبل.
وق���ال القائم���ون عل���ى المؤتمر: إن���ه يأتي 
اس���تكمااًل للمؤتم���ر الس���ابق ال���ذي عقدت���ه 
الجامعة في نيس���ان الماض���ي، وتمخض عنه 
إنشاء مركز "سياس���ات ودراسات حل الصراع"، 
وج���اء افتتاح ه���ذا المركز تناغمًا مع فلس���فة 
الجامع���ة في التفاع���ل اإليجابي م���ع القضايا 
الوطني���ة واإلقليمي���ة والدولي���ة ف���ي ض���وء 

المستجدات الراهنة.
ويتضمن المؤتمر، خمس���ة محاور رئيس���ة، 
يتن���اول المح���ور األول دور مواق���ع التواص���ل 
االجتماع���ي في كس���ب التضامن مع الش���عب 
الفلس���طيني، باإلضافة إلى تسليط الضوء على 
الدبلوماس���ية العامة الفلسطينية ودورها في 
تثبي���ت الحقوق الوطنية، فيم���ا يعالج المحور 
الثاني دور القانون الدولي ودبلوماس���ية األمم 
المتح���دة واالتفاقيات الدولي���ة في إيجاد حل 
عادل للقضية الفلسطينية، وبناء تحالف دولي 

فاعل للحد من فرض سياسة األمر الواقع.
ويعال���ج المحور الثالث، قضي���ة المفاوضات 
ف���ي مواجه���ة السياس���ة الت���ي تنتهجه���ا 
الوالي���ات المتح���دة األميركية في ظ���ل إدارة 
ترامب الحالية، وأهمية البحث عن بدائل قابلة 

للتطبيق، ومستقبل الوساطة الدولية في ضوء 
االنحياز األميركي المعلن إلسرائيل.

بين  التفاع���ل  الراب���ع،  المح���ور  ويتضم���ن 
الس���ياقات المحلية واإلقليمي���ة والدولية على 
الساحة الفلسطينية، ال سيما في ضوء التفتت 
اإلقليم���ي واالنقس���امات في ال���دول العربية، 
ويتن���اول مس���تقبل المصالحة الفلس���طينية 

والتدخالت اإلقليمية في الصراع الفلسطيني.
ولتسليط الضوء على قضية القدس بأبعادها 
الدينية والسياس���ية والوطنية، تم تخصيص 
المحور الخامس لقراءة السياسات اإلسرائيلية 
وممارساتها على األرض في المدينة المقدسة.

وحث مركز "سياسات ودراسات حل الصراع"، 
الباحثين والمهتمين على تقديم إسهاماتهم 

وأبحاثهم لعرضها في المؤتمر.

وفد اتحاد أبناء رام الله في الواليات
المتحـدة يختتـم زيارتـه لفلـسطيـن

بيت لحم – حس���ن عبد الج���واد: اختتم وفد 
اتح���اد أبن���اء رام الله، في الوالي���ات المتحدة 
األميركي���ة زيارته لفلس���طين، التي تمت في 
إط���ار اس���تعدادات االتح���اد لعق���د المؤتمر 
الس���نوي لالتحاد بمدينة رام الل���ه، حيث من 
المتوقع مش���اركة المئات م���ن المغتربين من 
أبناء المحافظة، في خطوة ترمز إلى وقوف أبناء 

فلسطين المغتربين مع شعبهم وقضيتهم.
وض����م الوفد رئي����س االتحاد حن����ا حنانيا، 
ونائب����ه ج����ورج حبي����ب، ورئي����س المؤتم����ر 
بس����ام عويس، وممثلة االتح����اد نجمة غانم، 

وناشطين في االتحاد.
وق����ال حناني����ا: تضمن����ت الزي����ارة تنفيذ 
العدي����د من األنش����طة واللق����اءات، حيث تم 
اطالع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء 
رامي الحم����د الله، ومحاف����ظ رام الله والبيرة 
ليلى غن����ام وعدد من الش����خصيات الوطنية 
على جهود وعمل االتح����اد لعقد مؤتمره في 
فلس����طين لهذا العام، تطبيق����ا لتوجيهات 
بي����ن  التراب����ط  بتعزي����ز  عب����اس  الرئي����س 

الفلسطينيين خارج وداخل الوطن. 

وأشار إلى أن وفد االتحاد في الواليات المتحدة 
وداخل فلس���طين قدم الدعوات للرئيس ورئيس 
الوزراء، للمشاركة بالمؤتمر الستين لالتحاد الذي 

سيعقد في رام الله خالل تموز المقبل.
وبّي����ن أن الوفد أطل����ع الرئي����س على أبرز 
نش����اطات االتح����اد، ودوره في نقل رس����الة 
ورواية فلس����طين إل����ى الش����عب األميركي، 
وأن الرئي����س رحب بدع����وة االتحاد األميركي 
ألبناء رام الله الفتت����اح أعمال مؤتمرهم في 
باعتبارهم  وأك����د أهمية دوره����م  المدينة، 

جسرًا للتواصل بين الشعبين والبلدين.
وأوض����ح حنانيا أن جولة الوف����د تضمنت لقاء 
ش����خصيات رس����مية ووطنية، وأنه تم التباحث 
في آليات تعزيز التعاون لعقد فعاليات المؤتمر 
الستين لالتحاد، وأنه يتوقع مشاركة المئات من 
أبناء مدينة رام الله من الخارج، الذين س����يأتون 

خصيصا للمشاركة بفعاليات المؤتمر.
وق����ال: كما عق����د الوف����د لقاءات م����ع العديد 
من الش����خصيات الوطنية واألهلي����ة الطالعهم 
على اس����تعدادات عقد المؤتم����ر، حيث تم عقد 
اجتماع مع رئيس بلدية رام الله موس����ى حديد 

وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب عقد سلسلة 
اجتماعات مع أندية المدينة والرعاة الرئيسيين 
للمؤتمر بنك فلسطين، وبرنامج تطوير األسواق 
الفلسطينية، بهدف اطالعهم على آخر الجهود 

والمستجدات بشأن عقد المؤتمر.
ولف����ت إلى أنه تخلل جولة الوفد دعم مالي 
ل� 11 مؤسس����ة ثقافية واجتماعية وتعليمية 
وصحية بالمدينة، وتوزيع منح دراسية على 
41 طالب����ًا وطالب����ة، إلى جانب تس����ليم بعض 

المساعدات لعائالت محتاجة.


