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Request for Quotation – RFQ
RFQ # RDP-013/18

The Ministry of Local Government ( MoLG) - Rural Development 
in the Jordan Valley -  “ Area C” Project  -  funded by AFD,  invites 
quotations from eligible and qualified locally registered service 
provides for the following services:
Procurement of Non Consulting Services for Conducting an 
International Study Tour 
More details of the services will be provided in the Terms of Reference 
& RFQ documents.
This invitation is open for all potential eligible Service Providers, 
registered locally, and qualified (in case of a joint Venture, all members 
should fulfill the requirements of registration (while at least the leader 
should be registered locally).
Service providers must price all BoQ’s in the RFQ.  Suppliers must 
provide price quotes for all items in that BOQ. The Bid will be evaluated 
and awarded as a whole/ or partially to the lowest evaluated supplier.  
MoLG reserves its right to increase or decrease quantities or change 
dates for requested services.
A complete set of Bidding Documents can be obtained from Ministry of 
Local Government – Project Management Unit (PMU) - (RDP Project) 
at the address below, between 24 July to 08 August 2018 (Sunday to 
Thursday from 8:00 – 15:00 local time).
All suppliers are invited to a Pre-bid Meeting as below.
The winner of the bid will pay the advertising fees.

Consultancy Field Event Management/ Training /
 Travel

 Pre-bid
Meeting Date\

Time:
 31 July ,2018 , at  10:00 am
O’clock (local time),

Location :
 Pre- bid meeting will be
 conducted at Ministry of Local
Government at address below

Bid Security

 Amount  :  550.00 Euro
 Validity   : Starting 08 August,
 2018 _  Ending 08 November,
2018
 Format   :  Unconditional Bank
Guarantee ;

 Should be
 submitted in a
sealed envelope.

 (In case of Joint Venture, the Bid
 Security should be in the name
of Joint Venture).

 Deadline for
 Submission and Bid

Opening Date

 08 Aug, 2018 at 12:00 O’clock
 (local time), at Ministry of Local
Government.

Address

 Ministry of Local Government
 , Project Management Unit /
 RDP Project
  Tel : + 970 2 240 1092,  Fax:
 + 970 2 240 1091, Jawwal:
 0598905122
P.O.Box: 731 Palestine, Al-
Bireh Ramallah

7/23 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي واد الفارعة

 يعلــن مجلــس قروي واد الفارعة بتمويل مــن وزارة الحكم المحلي عن 
طرح عطاء انشاء جدران استنادية وتعبيد طرق داخلية في واد الفارعة- 
طوباس وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط 
المرفقــة العامة و الخاصة بالمشــروع، فعلى الراغبيــن في التقدم لهذا 

العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجــب علــى المقاول أن يكون مســجالً لدى إتحــاد المقاولين ومصنفاً 
لــدى لجنــة التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيــث ال يقل عن درجة 

تصنيف ثالثة .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجــب علــى المقاول تقديم كفالــة دخول المناقصــة  بقيمة 12000 
شــيكل وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم أو 

اقرار الضمان.
4. األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
مــن العطاء من مقر مجلس قروي واد الفارعة مبلغ غير مســترد وقدره 

500 شيكل.
6. أخر موعد لتســليم العطاءات الساعة 11:00 من يوم اإلثنين الموافق 
2018/08/27 في مقر مجلس قروي واد الفارعة - محافظة طوباس مع 

العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
7.  االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الخميس الساعه 11:00 الموافق 

.2018/08/8
8. فتح المظاريف يوم اإلثنين  الموافق 2018/08/27 الساعة 12:00 في 

مقر مجلس قروي واد الفارعة محافظة طوباس.
9. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

10. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات 
الدوام الرسمي.

 توقيع وختم رئيس مجلس قروي واد الفارعة

7/23 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي بيت الروش الفوقا

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي سكا وطواس

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير-ريف دورا

يعلن مجلس قروي بيت الروش الفوقا وبتمويل من وزارة الحكم المحلي، 
عــن طرح عطاء تعبيد طرق داخلية في بيت الروش الفوقا للمرة الثانية 
وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة 
العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 
1. يجب على المقاول أن يكون مسجالً لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً لدى 
لجنــة التصنيــف الوطنية في مجال الطرق بحيــث ال تقل درجة تصنيفه 

عن رابعه  .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة15000 شــيكل 
باسم مجلس قروي بيت الروش الفوقا وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول 
لمدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح العطاء أو شيك بنكي مصدق وال 

تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
4. األسعار شاملة للضريبة ويطلب تقديم فاتورة ضريبية.

5. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
6. يجب أن تكون األسعار بالشيكل.

7. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
مــن العطاء مــن مقر مجلس خدمات ريف دورا مقابل مبلغ غير مســترد 

وقدره 300 شيكل.
8. أخر موعد لتســليم العطاءات الســاعة 11:00 ظهرا من يوم الخميس  
الموافق2018/8/2 في مقر مجلس خدمات ريف دورا الكائن في عيون ابو 
سيف قرب محطة ابوشرار للمحروقات مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات 

بعد هذا الموعد.
9.  االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الخميس الموافق 7/26/ 2018 

الساعه العاشرة  صباحا  انطالقا من مجلس خدمات ريف دورا.
   10 . فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 2018/8/2 الساعة الحادية 

عشر ظهرا في مقر مجلس الخدمات.
11.رسوم اإلعالنات في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مجلس الخدمات المشترك ريف 
دورا وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي او من خالل تلفاكس المجلس   

   .02- 2283876

 رئيس مجلس قروي بيت الروش الفوقا
 عمر كاشور

يعلن مجلس قروي سكا وطواس وبتمويل من وزارة الحكم المحلي، عن 
طــرح عطاء اعــادة تاهيل و تعبيد طرق داخلية في ســكا وطواس للمرة 
الثانية  وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشــروط 
المرفقــة العامة و الخاصة بالمشــروع، فعلى الراغبيــن في التقدم لهذا 

العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجب على المقاول أن يكون مسجالً لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً لدى 
لجنــة التصنيــف الوطنية في مجال الطرق بحيــث ال تقل درجة تصنيفه 

عن رابعه  .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجــب علــى المقــاول تقديــم كفالــة تأميــن ابتدائي بقيمــة10000 
شيكلباســم مجلــس قروي ســكا وطــواس  وذلك بكفالة بنكية ســارية 
المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح العطاء أو شيك بنكي 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
4. األسعار شاملة للضريبة ويطلب تقديم فاتورة ضريبية.

5. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
6. يجب أن تكون األسعار بالشيكل.

7. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
مــن العطاء مــن مقر مجلس خدمات ريف دورا مقابل مبلغ غير مســترد 

وقدره 300 شيكل.
8. أخر موعد لتســليم العطاءات الســاعة 11:00 ظهرا من يوم الخميس  
الموافق2018/8/2 في مقر مجلس خدمات ريف دورا الكائن في عيون ابو 
سيف قرب محطة ابوشرار للمحروقات مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات 

بعد هذا الموعد.
9.  االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الخميس الموافق 7/26/ 2018 

الساعه العاشرة صباحا  انطالقا من مجلس خدمات ريف دورا.
   10 . فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 2018/8/2 الساعة الحادية 

عشر ظهرا في مقر مجلس الخدمات.
11.رسوم اإلعالنات في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مجلس الخدمات المشترك ريف 
دورا وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي او من خالل تلفاكس المجلس 

   .02- 2283876

 رئيس مجلس قروي سكا وطواس 
 جودت حريبات

يعلن مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير- ريف دورا  وبتمويل 
من وزارة الحكم المحلي، عن طرح عطاء اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية 
في ريف دورا  للمرة الثانية وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول 
الكميات والشــروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين 

في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجب على المقاول أن يكون مسجالً لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً لدى 
لجنــة التصنيــف الوطنية في مجال الطرق بحيــث ال تقل درجة تصنيفه 

عن رابعه  .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة20000 شــيكل 
باســم مجلس الخدمات المشــترك للتخطيط والتطوير- ريف دورا وذلك 
بكفالة بنكية ســارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح 
العطاء أو شــيك بنكي مصدق وال تقبل الشــيكات الشــخصية أو المبالغ 

النقدية.
4. األسعار شاملة للضريبة ويطلب تقديم فاتورة ضريبية.

5. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
6. يجب أن تكون األسعار بالشيكل.

7. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
مــن العطاء مــن مقر مجلس خدمات ريف دورا مقابل مبلغ غير مســترد 

وقدره 300 شيكل.
8. أخر موعد لتســليم العطاءات الســاعة 11:00 ظهرا من يوم الخميس  
الموافــق2 /2018/8 في مقر مجلس خدمات ريف دورا الكائن في عيون 
ابــو ســيف قرب محطة ابوشــرار للمحروقــات مع العلم أنه لــن يقبل أي 

عطاءات بعد هذا الموعد.
9.  االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الخميس الموافق 7/26/ 2018 

الساعه التاسعة  صباحا  انطالقا من مجلس خدمات ريف دورا.
   10 . فتح المظاريف يوم الخميس  الموافق 2018/8/2 الساعة الحادية 

عشر ظهرا في مقر مجلس الخدمات.
11.رسوم اإلعالنات في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مجلس الخدمات المشترك ريف 
دورا وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي او من خالل تلفاكس المجلس 

 .02- 2283876

 رئيس مجلس الخدمات المشرك للتخطيط والتطوير- ريف دورا
 محمد علي عمرو
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جناية رقم: 2017/273جناية رقم: 2017/293جناية رقم: 2017/182

جناية رقم: 2017/190

جناية رقم: 2017/291

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها محكمة 
جنايات المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم 

الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاســة الســيد القاضي رائد العبوة  وعضوية الســادة القضاة السيد بشير عوض  و 

السيد القاضي طارق عطية . 
المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .

المتهم: عارف موسى داود ابو ياسين / هوية رقم (996302063 ) ، عنوانه : القدس – كفر عقب .
نوع التهم: 1. حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير حاالتها المرخص لها خالفاً 
ألحكام المادة 1/17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية .

الحكم
عطفا على قرار االدانه وبعد االستماع القوال ممثل النيابة العامة  تقرر المحكمة وعمال باحكام المادة 
1/17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات الحكم على المدان  عارف موسى 
داود ابو ياسين بالحبس مدة ثالثة شهور و مصادرة المواد المضبوطة  على ان تحسب له المدة التي 

امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى  .
حكماً غيابياً قابال لالستئناف صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2017/9/28

جنايه رقم: 2017/182

القاضي/ بشير عوض         رئيس الهيئة / القاضي رائد العبوة القاضي / طارق عطية  

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها محكمة 
جنايات المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم 

الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي السيدة هدى مرعي  وعضوية السادة القضاة القاضي السيد 

احمد ولد علي والقاضي السيد ايمن عليوي . 
المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .

المتهم: خالد خميس شعبان األطرش،  عنوانه : رام اهللا - عناتا  .
نــوع التهــم: 1. اإلتجار بالمخدرات خالفا للمادة 2/21 بداللة المــادة 1/35 من القرار بقانون رقم 18 

لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
الحكم

عطفا على قرار االدانه وبعد االستماع القوال وكيل النيابة العامة  تقرر المحكمة وعمال باحكام المادة 
2/21 بداللــة المــادة 1/35 من القرار بقانون رقم 18 لســنة 2015 الحكم بوضع المدان خالد خميس 
شــعبان األطرش باألشــغال الشــاقة المؤقتة لمدة عشــر سنوات وتغريمه بمبلغ عشــرة االف دينار  و 
مصادرة واتالف المواد المخدرة  على ان تحسب له المدة التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى  .
حكماً غيابياً قابال لالستئناف صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2018/4/24

جنايه رقم: 2017/293

   القاضي / ايمن عليوي      القاضي/ احمد ولد علي    رئيس الهيئة القاضي/ السيدة هدى مرعي

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها محكمة 
جنايات المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم 

الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاســة الســيد القاضي أيمن عليوي وعضوية القاضيين الســيد بسام زيد و السيد 

بشير عوض 
المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .

المتهم: منصور حسن يوسف سالمين، العمر : 22  سنة ، عنوانه : رام اهللا – الرام .
نوع التهم: 1. التدخل بالسرقة خالفا للمادة 80 و 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

الحكم
عطفا على قرار االدانه وبعد االستماع القوال رئيس النيابة العامة  تقرر المحكمة وعمال باحكام المادة 
80 و 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  الحكم  بوضع  المدان منصور حسن يوسف سالمين 
باالشغال الشاقة لمدة ثالث سنوات على ان تحسب له المدة التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى  .
حكماً غيابياً قابال لالستئناف صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2017/12/31

جنايه رقم: 2017/273

القاضي/ بشير عوض      رئيس الهيئة / القاضي ايمن عليوي القاضي / بسام زيد  

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها محكمة 
جنايات المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم 

الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاســة الســيد القاضي رائد العبوة  وعضوية القاضيين السيد طارق عطية و السيد 

بشير عوض 
المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .

المتهم: سامي عودة عفنان ابو جويعد / هوية رقم (312191265 ) ، عنوانه : رام اهللا – عرعرة  .
نوع التهم: 1. حيازة وتعاطي مواد مخدرة  بقصد تعاطيها خالفاً ألحكام المادة 1/17 من القرار بقانون 

رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية .
2. اإلتجار بالمواد المخدرة خالفاً للمادة 21 /2 من ذات القرار بقانون .

الحكم
عطفا على قرار االدانه وبعد االستماع القوال ممثل النيابة العامة  تقرر المحكمة وعمال باحكام المادة 
1/17 مــن القرار بقانون رقم 18 لســنة 2015 بشــأن مكافحة المخدرات والمؤثــرات العقلية الحكم  
على المدان سامي عودة عفنان ابو جويعد بالحبس لمدة ثالثة اشهر وغرامة بمبلغ 500 دينار اردني 
وعمال باحكام المادة 2/21 من ذات القرار بقانون الحكم عليه باالشــغال الشــاقة المؤقتة لمدة عشــر 
ســنوات وغرامة عشــرة االف دينار اردني وعمالً باحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 
1960دمج العقوبة وتنفيذ األشد وهي األشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وغرامة عشرة االف 
دينــار اردنــي وبذات الوقت مصادرة واتالف المادة المضبوطة  على ان تحســب له المدة التي امضاها 

موقوفاً على ذمة هذه الدعوى  .
حكماً غيابياً قابال لالستئناف صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2017/9/26

جنايه رقم: 2017/190

رئيس الهيئة / القاضي رائد العبوة القاضي/ بشير عوض  القاضي / طارق عطية  

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها محكمة 
جنايات المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم 

الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاســة الســيد القاضي أيمن عليوي وعضوية القاضيين الســيد بسام زيد و السيد 

بشير عوض 
المشتكي: الحق العام

المتهم: صالح محمد عبد اهللا خليل من سكان القدس – شعفاط   
نوع التهم: االتجار بالمواد المخدرة  خالفاً للمادة 2/21 و 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 .

 الحكم
عطفا على قرار االدانه وبعد االستماع القوال رئيس النيابة العامة  تقرر المحكمة وعمال باحكام المادة 
2/21 بداللة المادة 35 /1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات الحكم بوضع 
المدان صالح محمد عبد اهللا خليل باالشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة عشرة االف دينار اردني 

على ان تحسب له مدة التوقيف التي امضاها على ذمة هذه الدعوى  .
حكماً غيابياً قابال لالستئناف صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2017/12/27

جنايه رقم: 2017/291       

القاضي/ بشير عوض      رئيس الهيئة / القاضي ايمن عليوي القاضي / بسام زيد  

فقد هوية
أعلن أنا محمد حسن يوسف عمرو عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  404378713. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا  أنس بدر نصار عصافرة عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  859315905. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلــن أنــا أحمــد مصطفى عبد اهللا عمــرو عن فقــدان بطاقة هويتي الشــخصية التي تحمــل الرقم  

405371618. الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا عالء اســماعيل محمد عيســى قواسمة عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 

854659265. الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا رأفت رفيق محمد طميزة عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 850097197. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا روال عمر محمد ابو شوشة  عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 954261483. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلــن أنــا محمد خليــل محمد العيشــاوي  عن فقــدان بطاقــة هويتي الشــخصية التي تحمــل الرقم 

860146786. الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

األحمد يستمع لمطالب ذوي االحتياجات 
الخاصة المعتصمين في مقر التشريعي

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - نظــم المجلس 
التشــريعي، أمس، جلســة حوار بين رئيس 
هيئة الكتل والقوائم البرلمانية– رئيس كتلة 
فتــح البرلمانية عزام األحمد، بحضور األمين 
العام للمجلس التشــريعي ابراهيم خريشة، 
مع مجموعة من ذوي االحتياجات المعتصمين 
في مقر التشريعي لليوم الثاني على التوالي.

واطلع األحمد على قائمة المطالب التي ينادي 
بهــا المعتصمــون، والمتمثلــة فــي ضرورة 
وجــود اتحاد قوي يمثلهم بكل نزاهة ويعمل 
وفــق آلية محــددة ومنظمة تخضــع للرقابة 
اإلداريــة والمالية، والدعوة إلجــراء انتخابات 
لالتحــاد بشــكل منتظــم لتعبــر عــن قاعدة 
جماعية شاملة. واستمع األحمد للعقبات التي 
تواجه شريحة ذوي االحتياجات الخاصة خالل 
توجههــم لمقرات االتحاد العام للمعاقين في 
كافة محافظات الوطن والتي أكد المعتصمون 
خــالل حديثهــم أنهــا بحاجــة إلــى تعديالت 
لتتناســب مــع ذوي االحتياجــات الخاصة فيما 

يتعلق بالمرافق والمقرات.
وشدد األحمد على ضرورة التركيز على إبقاء 
االتحاد العام للمعاقين المظلة التي تمثل كافة 
حــاالت ذوي االحتياجات الخاصــة مع ضرورة 

العمل وبذل الجهود الحثيثة لتصويب الوضع 
الحالي لالتحاد والرقابة على عمله.

وحول المطلب المتعلق بنقل مرجعية االتحاد 
لمنظمة التحرير الفلســطينية بدال من وزارة 
الداخلية، أوضح األحمد أن المنظمة تعمل وفق 
إطار وطني سياسي، وقامت بتكليف السلطة 
الوطنية الفلسطينية بإدارة الشؤون الحياتية 
وللوقوف  الفلســطيني،  للمواطــن  اليوميــة 
على الحيثيات المتعلقة بقرار الشهيد الراحل 
الرئيس ياسر عرفات عام 1996، مشيرا إلى 
ضرورة ترتيب لقاء مع الجهات المعنية والتي 

كلفت بتنفيذ القرار.
وفي ســياق متصل، استضاف األحمد رئيس 
دائــرة التنظيم الشــعبي واصل أبو يوســف، 
للمشاركة في جلسة الحوار مع ذوي االحتياجات 
الخاصة، وبعد االستماع مطوال لمطالبهم تم 
التوافــق على أن االتحــاد العام للمعاقين هو 
جسم في إطار منظمة التحرير الفلسطينية 
ودائرة التنظيم الشــعبي، وانه من الضروري 
االســتناد للقانون في حال إجــراء االنتخابات 
ليصبــح هنــاك قيــادة تمثل االتحاد كجســم 
موحــد، وهــذا يحتــاج لتوحيــد التمثيــل في 

المنظمة في الداخل والخارج.

مجدالني يبحث مع ممثل جمهورية قبرص التطورات 
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - بحث عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، األمين العام لجبهة 
النضال الشــعبي، أحمــد مجدالني، في مكتبه 
بــرام اهللا أمــس، مع ممثــل جمهورية قبرص 
لــدى دولة فلســطين ســافاس فلدميــرو، آخر 
المستجدات السياســية، وسبل تطوير العالقة 
بيــن البلدين على كافة األصعــدة والقطاعات 
المختلفة. وأطلــع مجدالني فلدميرو على آخر 
تطورات واألوضاع في ظل التصعيد االسرائيلي 
ضد شــعبنا، وكذلك الجهود األخيرة التي تبذل 
من أجل إنهاء االنقســام. كما بحث اللقاء الذي 

حضــره عضو اللجنة المركزيــة للجبهة تغريد 
كشك، وعضو لجنة العالقات السياسية والدولية 
بشــار العزة، ســبل تطوير العالقــات الثنائية 
بيــن جمهورية قبرص ودولة فلســطين، على 
المستوى الرسمي والشعبي،  واستمرار اللقاءات 
السياســية بمــا يخــدم قضية شــعبنا، وفضح 
جرائم االحتالل، وكذلك على المستوى الدولي 
لدعم دولة فلسطين في المؤسسات والمحافل 
الدولية. وأكد فلدميرو على عمق العالقات بين 
البلدين، وضرورة مواصلة اللقاءات السياسية، 

وعلى دعم بالده لدولة فلسطين.

وزارة اإلعالم: الهجوم على (CNN) و(BBC) دليل فشل رواية االحتالل
رام اهللا - الحياة الجديدة - اعتبرت وزارة اإلعالم 
هجــوم خارجيــة االحتــالل علــى شــبكة األخبار 
األميركيــة»CNN» ، وهيئة اإلذاعــة البريطانية 
«BBC»؛ لتغطيتهمــا العــدوان األخيــر على غزة 
دليالً على فشل االحتالل في تمرير روايته الحافلة 
باالدعاءات والزيف إلى الراي العام العالمي. وأكدت 
الوزارة أن الهجوم علىBBC» « و»»CNN أثبت أن 
إسرائيل ال تكتفي بالعنصرية واإلرهاب ضد أبناء 
شــعبنا، بل تســعى لمحاصرة الحقيقة، وتقديم 
خطــاب يقلــب واقع الحــال، ويمرر رؤيــة منحازة 
لالحتالل، ومعادية لنضالنا المشروع. وترى الوزارة 

في تزامن االنتقادات اإلسرائيلية لوسائل اإلعالم 
األجنبية، مع إقرار ما يسمى «قانون العنصرية»، 
ومناقشة قانوني «منع التصوير» و»فيس بوك» 
ا للقضية األساســية  محاولة لخلط األوراق، وحرفً
الماثلــة فــي العنصرية والتطــرف والعدوان عن 
مســارها، وللتأثير على اإلعالم الدولي ليتطابق 
مــع كل ما يســعى االحتــالل لتمريــره، بالتوازي 
مع االنحياز األميركي إلســرائيل، الذي عبر عنه 
مستشــار عضو مجلــس الشــيوخ األميركي تيد 
كروز، حيــن تطوع لالدعاء بــأن (BBC)»عرضت 

األحداث في غزة بصورة محرفة».

«القدس المفتوحة» تقدم منحا دراسية للحاصلين
 على 90 % فأعلى ولطلبة المناطق المهمشة

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - أعلنت جامعــة القدس المفتوحة، أمس، 
عن تقديم مجموعة من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين الحاصلين 
على معدل (90 %) فأعلى في امتحان الثانوية العامة «إنجاز»، وكذلك 
عن تقديم منح دراســية لطلبة المناطق المهمشة، والتي يستهدفها 
االحتالل اإلسرائيلي، وعلى رأسها التجمعات البدوية في الخان األحمر.

وقالت الجامعة في بيان: إن الطلبة الحاصلين على معدل (90-94.9%) 
يحصلون على إعفاء (%25) من رســوم الســاعات الدراســية للفصل 
الدراســي األول (2019/2018)، أمــا الطلبــة الحاصلــون على معدل

(95 %) فأعلى فيحصلون على إعفاء بنسبة (%50) من رسوم الساعات 
الدراسية المسجلة في الفصل الدراسي األول (2019/2018).

وقال رئيس الجامعة د. يونس عمرو إن هذا القرار جاء تكريما للطلبة 
المتفوقين على مســتوى الوطن في امتحان الثانوية العامة «إنجاز»، 
وإن الهدف من توفير هذه المنح هو التخفيف عن أبناء شعبنا الراغبين 
في الدراسة في جامعة القدس المفتوحة التي رفعت شعارا وال تزال 
«لن يحرم طالب من التعليم لسبب مادي». وأشار إلى أن الجامعة قدمت 
وســتقدم خالل العــام الحالي مجموعة من المنــح الخاصة بالمناطق 
المهمشــة، خصوصا تجمعات الخان األحمر البدوية التي يســتهدفها 
االحتالل اإلســرائيلي، بهدف دعم صمود المواطنين هناك وتثبيتهم 
فوق أرضهم. وقال مســاعد رئيس الجامعة لشــؤون الطلبة د. محمد 
شاهين، إن هذا القرار يأتي ضمن حزمة واسعة من المساعدات المالية 
المقدمة للطلبة، المحتاجين أو المتفوقين أو الفئات الخاصة، وتهدف 
بالدرجة األولى إلى تسهيل التحاق الطلبة الجدد المتفوقين وتذليل أي 
معوقات مالية تحول دون التحاقهم بالجامعة، باعتبارهم طلبة جددا 
ال يســتفيدون من المنح والمســاعدات التي تشترط أن يكون الطالب 

قد أنهى فصال دراسيا في الجامعة.


