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دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة

بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم امتداد شارع هيكلي بعرض 8م المار 
في عدة قطع، حوض 8 من أراضي جفنا، رقم المشروع 2018/16/1538

تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام الله والبيرة عن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم 
ش���ارع بعرض 8م والمار بالقطع ذوات األرق���ام 71+50+47+39+49+48+38+37+30+28 
+90 +92 + 93+120  +95 +119+47+96+97 من حوض رقم 8 الجلزون من أراضي جفنا، 

رقم المشروع 2018/16/1538
 لالعتراضات وذلك حس���ب المخططات المعلن���ة والمودعة في مقر مجلس قروي جفنا وفي 
مقر مديرية الحكم المحلي/ محافظة رام الله والبيرة استنادًا للمواد 20، 21 من قانون تنظيم 
المدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966 ويجوز ألي شخص وألي سلطة أو مؤسسة رسمية 
أو أهلي���ة ممن لهم مصلحة في ذل���ك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المش���روع 
معنون���ة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل مدة ثالثي���ن يومًا من تاريخ إعالن اإليداع 
بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات أو االقتراحات المقدمة حيثما 

أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية. 
طارق اعمير
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة طريق من 2م إلى 6م في حوض 19 
المدينة حي 9 مار جريس من اراضي مدينة رام الله، رقم المشروع 2018/28/1500

تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام الله والبيرة عن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة 
طريق م���ن 2م إلى 6م المار بالقطع ذوات األرق���ام 83+56+55+54+53+52 في حوض 19 

المدينة حي 9 مار جريس من اراضي مدينة رام الله، رقم المشروع 2018/28/1500
 لالعتراضات وذلك حس���ب المخطط���ات المعلنة والمودعة في مقر مجل���س بلدية رام الله 
وف���ي مقر مديرية الحكم المحلي/ محافظة رام الله والبيرة اس���تنادًا للمواد 20، 21 ، 26 من 
قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لس���نة 1966 ويجوز ألي شخص وألي سلطة أو 
مؤسس���ة رس���مية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم 
على المش���روع معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل مدة ش���هر واحد من تاريخ 
إع���الن اإليداع بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدع���م االعتراضات أو االقتراحات 

المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية. 
طارق اعمير
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إللغاء جزء من طريق بعرض 6م واقتراح 
طريق بعرض 6م وتعديل ترسيم المدور في القطعة 44 حوض 25 من اراضي بني 

زيد الغربية، رقم المشروع 2013/42/1543
تعل���ن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام الله والبيرة عن إيداع مش���روع تعديل تنظيمي إللغاء 
جزء من طريق بعرض 6م واقتراح طريق بعرض 6م وتعديل ترس���يم المدور في القطعة 44 

حوض 25 من اراضي بني زيد الغربية، رقم المشروع 2013/42/1543
 لالعتراضات وذلك حس���ب المخططات المعلنة والمودعة في مق���ر بلدية بني زيد الغربية 
وف���ي مقر مديرية الحكم المحلي/ محافظة رام الله والبيرة اس���تنادًا للمواد 20، 21 ، 26 من 
قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لس���نة 1966 ويجوز ألي شخص وألي سلطة أو 
مؤسس���ة رس���مية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم 
على المش���روع معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل مدة ش���هر واحد من تاريخ 
إع���الن اإليداع بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدع���م االعتراضات أو االقتراحات 

المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية. 
طارق اعمير
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة

  دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية الشيوخ
تعلن بلدية الشيوخ بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي  بتمويل من المصرف العربي 
تعبيد  عطاء  طرح  عن  للتنمية،  االسالمي  البنك   – افريقيا  في  االقتصادية  للتنمية 
للمخططات  وفقًا  وذلك    IDB-MLG-007/2018  رقم الشيوخ  بلدة  داخلية في  طرق 
فعلى  بالمشروع،  الخاصة  و  العامة  المرفقة  والشروط  الكميات  وجداول  والمواصفات 

الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا لدى . 1

لجنة التصنيف الوطنية في مجال الطرق واالبنية بحيث ال يقل عن درجة 
تصنيف رابعة .

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.. 2
دوالر . 3 بقيمة 5000  المناقصة   دخول  كفالة  تقديم  المقاول  على  يجب 

وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يوما .
فاتورة . 4 احضار  المقاول  وعلى  الضرائب  لجميع  شاملة_  _غير  األسعار 

ضريبية صفرية.
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة . 5

من العطاء من مقر بلدية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 50  دوالر اعتبارا 
من يوم االربعاء 2018/9/19 من مركز خدمات الجمهور في البلدية.

اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس . 6
2018/10/18 في مقر بلدية الشيوخ  مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات 

بعد هذا الموعد.
الساعة . 7  2018/10/02 الثالثاء  الموقع يوم   التمهيدي وزيارة   االجتماع 

العاشرة صباحا.
 فتح المظاريف يوم الخميس 2018/10/18 الساعة الثانية عشرة ظهرا . 8

في مقر 
 رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9
 لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات . 10

الدوام الرسمي.
رئيس البلدية / د.شريف الحاليقة 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
إعالن طرح عطاءات رقم:

PHC 20 اجهزة ومعدات طبية-ADM-2018
ADM-2018-21 اجهزة ومعدات طبية للمستشفيات

ADM-2018-22  اجهزة واداوات مساعدة: عالج طبيعي/سماعات طبية/ نظارات 
طبية/ احذية طبية 

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها لشراء وتوريد أجهزة ومعدات 
طبية واجهزة واداوات مساعدة: عالج طبيعي/سماعات طبية/ نظارات طبية/ احذية 

طبية للمستودعات المركزية التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني - غزة 
 فعلى الشركات المسجلة والراغبة بالمشاركة، التوجه لمقر الجمعية الكائن في شارع 
القدس  الرئيسي – البيرة، دائرة المشتريات، الطابق السادس او قسم المشتريات 
في مستشفى القدس/ تل الهوا/ غزة لشراء كراسات العطاءات وذلك اعتبارًا من يوم 
االثنين الموافق 2018/09/17 وحتى يوم االثنين الموافق 2018/09/24 من الساعة 

الثامنة صباحًا و حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، ما عدا يومي الجمعة و السبت. 
لتقديم  موعد  آخر  بان  علمًا  االشتراك،  في  الحق  المرخصة  و  المؤهلة  الشركات  فعلى 
و ذلك في  الواحدة ظهرا،  الساعة  حتى   2018/09/30 الموافق  االحد  يوم  العروض هو 
صندوق المناقصات الموجود في الدائرة االدارية بمقر جمعية الهالل االحمر الفلسطيني 

الكائن في البيرة او قسم المشتريات في مستشفى القدس/ تل الهوا/ غزة
ثمن  كل كراسة عطاء 100 شيكل غير مستردة  . 1
يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5% . 2
الجمعية  غير ملزمة بأقل األسعار.. 3
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 4

االحمر  الهالل  بجمعية  المشتريات  دائرة  مع  االتصال  يمكن  ستفسار  لال 
الفلسطيني على االرقام التالية: هاتف 022978536   فاكس  022406518 
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

دولة فلسطين 

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي خربثا المصباح

اسم العطاء:تأهيل وتعبيد طرق داخلية/خربثا المصباح

MOLG- RAMALLAH -KHARBATHAH AL-MUSBAH-LGSIP-2018-074 :رقم المناقصة
يعتزم مجلس قروي خربثا المصباح استخدام جزء منواردها لغرض المدفوعات بموجب العقد 

من أجل  تأهيل وتعبيد طرق داخلية/خربثا المصباح
بالظرف . 1 عطاءات  لتقديم  المؤهلين  المناقصين  المصباح  خربثا  قروي  مجلس  يدعو 

المختوم لتنفيذ تأهيل وتعبيد طرق داخلية/خربثا المصباح.
سيتم اجراء هذه المناقصة وفق إجراءات المناقصات التنافسية المحلية، كما وردت . 2

في قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة لكافة 
ان  الفائزهي  المناقص  لدى  توفرها  المطلوب  المؤهالت  االهلية.  ذوي  المناقصين 

يكون مصنف لدى اتحاد المقاولين في مجال الطرق ال تقل درجته عن ثالثة
يمكن للمناقصين ذوي األهلية تفحص وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد من . 3

المعلومات حول هذه المناقصة لدى مجلس قروي خربثا المصباح خالل ساعات الدوام 
الرسمي على العنوان الموضح أدناه.

يمكن شراء وثائق المناقصة من قبل الراغبين من المناقصين ذوي االهلية وذلك على . 4
العنوان الموضح أدناه بعد دفع رسوم غير قابلة لالسترداد مقدارها50 دوالر.

يتم تسليم العطاءات إلى العنوان الموضح أدناه  في أو قبل يوم االربعاء 17/10/2018  . 5
الساعة 12 ظهرا. يجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 90 يوما بعد التاريخ 

النهائي لتسليم العطاءات. 
العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين اعاله سيتم إستبعادها. سيتم . 6

فتح العطاءات علنا بحضور ممثلين عن المناقصين المعنيين، في العنوان الموضح 
أدناه وذلك في يوم االربعاء 17/10/2018 الساعة 12 ظهرا.

سارية . 7 وتكون  دوالر   2700 بمبلغ  المناقصة  دخول  كفالة  بالعطاء  ُيرفق   أن  يجب 
المفعول لمدة 120  يوما بعد فتح العطاء.

أما العنوان  المشار إليها أعاله فهو: انتباه السيد:  م. رائد زيادة.. 8
العنوان البريدي أو عنوان الشارع : خربثا المصباح / رام الله 

رقم الهاتف : 0599/720480.
رقم الفاكس : 022483249

 rrsaz@yahoo.com:البريد اإللكتروني

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة 

عصرًا في األيام والتواريخ التالية عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

1. األربعاء 2018/9/19:

جزء من الطيرة ويشمل شاورما ريم والمجاورين، جزء من عين 
مصباح ويشمل محالت زارا، إسكانات العبيدي، جامعة القدس 

المفتوحة، مجمع رام الله الترويحي، حرش ردانة، مسبح الصنوبر، 
YMCA، سلطة الطاقة، وزارة المالية، مدرسة األوائل، مستشفى 

مسلم والمجاورين.
2. الخميس 2018/9/20:

مخيم الجلزون، جزء من بيتين ويشمل منشار الطويل، قاعة 
الديوان والمجاورين، عين يبرود.

تعتذر الشركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات 
الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة 

عصرًا في األيام والتواريخ التالية عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

1. االثنين 2018/9/17 

أجزاء من بيتونيا ويش��مل الشارع الرئيس��ي، كازية عطاري وعليان، المهدي 
للس��يارات، منطق��ة دوار الفواك��ه، مدرس��ة ذك��ور بيتونيا، كلي��ة أبو جهاد، 
اإلس��كان الفلس��طيني، كازي��ة الخواج��ا، منطق��ة الخبط��ة وتش��مل مصن��ع 
الصرص��ور للحدي��د والمجاورين، عين عري��ك، دير ابزيع، كف��ر نعمة، بلعين، 
خربث��ا بني حارث، دير عمار، راس كرك��ر، الجانية، بيتللو، جمالة، دير قديس، 

نعلين، قبيا، بدرس.
2. الثالثاء 2018/9/18:

ج��زء م��ن المنطقة الصناعية رام الله ويش��مل مصنع الس��لوى، مصنع النصر، 
مصن��ع مواس��م لألع��الف والمجاوري��ن، مح��الت درس ومخ��ازن زبانة، جزء 
م��ن الطيرة ويش��مل إس��كانات محمد نوح، مدرس��ة الرواد، إس��كانات البزار 
12�13�14، إس��كانات رح��اب دروي��ش، إس��كانات محمد ثاب��ت والمجاورين، 
إس��كان مار أندراوس، مؤسس��ة عبد المحس��ن قط��ان والمجاوري��ن، كافيه 

دهب والمجاورين.
تعتذر الشركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات 

الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة

في محافظة جنين وطوباس
يعلن مجلس الخدمات المشترك الدارة النفايات الصلبة في جنين وطوباس )مكب زهرة 
الفنج���ان( بتمويل من وزارة الحك���م المحلي، عن طرح عطاء إعادة تأهيل ش���ارع النزازة، 
وذلك وفقا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة 

بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
1. يج���ب على المق���اول أن يكون مس���جاًل لدى اتح���اد المقاولين ومصنف���ًا لدى لجنة 

التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال تقل درجة التصنيف عن )ثانية(.
2. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل "رسميًا" في دوائر الضريبة.

3. يج���ب على المقاول تقديم كفالة دخ���ول المناقصة بقيمة 8000 دوالر وذلك بكفالة 
بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم، أو شيك بنكي مصدق.

4. يجب أن تكون األسعار بالدوالر.
5. األسعار تشمل لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع أنواع الضرائب.

6. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من العطاء 
من مقر مجلس الخدمات المش���ترك إلدارة النفايات الصلبة في محافظة جنين وطوباس 
مقابل مبلغ غير مس���ترد وقدره 100 دوالر أو ما يعادلها اعتبارًا من يوم االثنين الموافق 

.2018/9/17
7. آخر موعد لتس���ليم العطاءات الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم الخميس الموافق 
2018/9/27، في مقر مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة مع العلم انه لن 

يقبل اي عطاءات بعد هذا الموعد.
8. س���يكون موعد االجتماع التمهيدي يوم االح���د الموافق 2018/9/23 في مقر مجلس 

الخدمات المشترك الدارة النفايات الصلبة الساعة الحادية عشرة صباحا.
9. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

10. لمزي���د من المعلومات يرج���ى مراجعة مجلس الخدمات المش���ترك إلدارة النفايات 
الصلبة ف���ي محافظة جنين وطوباس � مكب زهرة الفنجان، وذلك خالل س���اعات الدوام 

الرسمي من )2-8(
تلفون: 2514022 04  فاكس: 2514024 04

 jsc-swemp@yahoo.com :ايميل
د. محمد أبو غالي
رئيس مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة
في محافظة جنين وطوباس

دولة فلسطين
النيابة العامة

موعد االمتحان التحريري لشغل وظيفة معاون نيابة عامة

تعلن النيابة العامة للمتقدمين لش���غل وظيف���ة معاون نيابة عامة أن موعد 

عقد االمتحان التحريري يوم الس���بت الموافق 2018/9/22 في تمام الساعة 

العاش���رة صباحا، وذلك حسب الكشوفات المنشورة على موقع النيابة العامة 

وموقع نقابة المحامين الفلس���طينيين، في مدرس���ة بن���ات البيرة الجديدة 

الواقعة في مدينة البيرة/ البالوع بالقرب من االرتباط العس���كري للمتقدمين 

من رقم 1 ولغاية 500.

وفي مدرس���ة بنات البيرة القديمة مقابل منتزه بلدية البيرة للمتقدمين من 

رقم 501 ولغاية 853.

علمًا أنه يتوجب على المتقدمين التواجد في قاعات االمتحان الس���اعة 9:00 

صباحا، على ان يحمل المتقدم بطاقة الهوية الشخصية. 
النيابة العامة

ويستولي على تسجيالت وأموال في بيت جاال والسيلة الحارثية

االحتالل يوقف العمل ببناء مصنع في الخليل ويصادر معداته
محافظات - "وفا": أوقفت قوات االحتالل، أمس، العمل بمصنع 

باطون قيد اإلنشاء في مدينة الخليل، وصادرت معداته.
وقال���ت مصادر محلية: إن ما تس���مى اإلدارة والتخطيط 
اإلس���رائيلي وبرفقة ق���وات االحتالل، أوقف���وا بناء مصنع 
للباطون في ضاحية البلدية بالقرب من الشارع االلتفافي، 

تعود ملكيته للمواطن صالح أبو ميالة.
وأضافت المصادر: إن ق���وات االحتالل أحضرت رافعات 
وش���احنات إس���رائيلية، وصادرت  المعدات التشغيلية 

للمصنع.
م���ن جهة أخرى، اس���تولت قوات االحت���الل، أمس، على 
تس���جيالت كامي���رات مراقب���ة تابع���ة إلح���دى المحالت 

التجارية في مدينة بيت جاال، غرب بيت لحم.
وأف���ادت مص���ادر أمنية ب���أن قوة من جي���ش االحتالل 
حاصرت إحدى البنايات الواقعة على المدخل الغربي لبيت 
جاال، ودهمت مح���اًل لبيع التحف الش���رقية يعود لعائلة 

النشاش واستولت على تسجيالت كاميرات المراقبة فيه، 
قبل أن تنسحب.

من جهة أخ���رى، اقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
أمس، بلدة الس���يلة الحارثية غرب جنين، واستولت على 

مبلغ مالي من أحد المنازل.
وذكرت مصادر محلية أن ق���وات االحتالل دهمت منزل 
المواطن مثنى عارف جرادات، وفتشته وعبثت بمحتوياته 

وسرقت مبلغ 1500 شيكل من داخله.
وكانت النيابة العسكرية اإلس���رائيلية قدمت األسبوع 
الماض���ي، الئح���ة اتهام ض���د جنديي���ن إس���رائيليين، 
تتهمهم���ا بس���رقة آالف الش���واكل من داخ���ل مركبات 

الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، نصبت قوات االحتالل، حاجزا عسكريا 
مفاجئا، على طري���ق جبع صانور جنوب جنين، وفتش���ت 

مركبات المواطنين ودققت في هويات ركابها.

وقفة تضامنية لجامعة القدس المفتوحة في "الخان األحمر"
رام الل���ه - "األي���ام": نظم���ت األط���ر التنظيمي���ة 
والنقابية للعاملين وطلبة جامعة القدس المفتوحة، 
امس، وقفة تضامنية مع أهالي الخان األحمر الذين 
يواجهون خطر ه���دم قريتهم بعد قرار من محكمة 
االحت���الل العليا به���دم هذه القرية الواقعة ش���رق 

القدس.
وضم وف���د الجامعة ممثلين ع���ن المكتب الحركي 
المرك���زي للعاملين، ونقابة العاملين، ومجلس اتحاد 

الطلبة القطري، وحركة الشبيبة الطالبية.
وش���دد نقي���ب العاملين في الجامع���ة عبد القادر 
الدراوي���ش عل���ى أن صمود الش���عب الفلس���طيني 
سيفشل كل المخططات الهادفة القتالعه من أرضه.
وشدد د. س���هيل أبو ميالة في كلمة ألقاها باسم 
المكت���ب الحركي المركزي في الجامع���ة، على أن ما 
يجري ف���ي الخان األحمر يعتبر امتدادا لما يس���مى 
صفقة القرن، ولكن الش���عب الفلس���طيني سيفشل 

هذه الصفقة بالتمترس خلف قيادته التي رفضتها 
رفضا قاطعا.

من جانبه، قال رئيس المجلس القروي لقرية الخان 
األحمر عيد أبو داه���وك، أن بدو الخان األحمر رفضوا 
كل العروض واإلغراءات اإلسرائيلية السخية، ليبقوا 
فوق أرضهم، موجهًا رسالته إلى االحتالل أن الشعب 
الفلس���طيني يتضامن مع الخان األحمر من ش���مال 

الضفة الغربية إلى جنوبها.
من جانبه، قال الطالب مج���دي الريماوي في كلمة 
باس���م ش���بيبة جامعة القدس المفتوحة، إن شموخ 
وصمود أهال���ي الخان األحمر مثل الصخرة الش���ماء 
الت���ي تحطم���ت عليه���ا كل مؤام���رات العالم وعلى 
رأس���ها الصمود في وجه صفقة الق���رن، مضيفا أن 
وقفة اليوم هي رسالة من شبيبة القدس المفتوحة 
بأن الخان األحمر ليس وحيدا، فكل مكونات الشعب 

الفلسطيني تقف معه.

أبو بكر يطلع وفدًا أوكرانيًا على 
انتهاكات االحتالل بحق األسرى

رام الله - "األيام": أطلع رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين اللواء قدري أبو بكر 
السفير األوكراني لدى فلس���طين نيكوال ليشينكو ووفدا من اتحاد المحاربين القدامى 
برئاسة ميكوال هنش���رينكو ونائبة رئيس االتحاد نتاليا شاتكوفسكا على االنتهاكات 

اإلسرائيلية بحق األسرى في سجون االحتالل.
وش���دد أبو بكر خالل اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة، أمس، على أهمية تفعيل قضية 
المعتقلين الفلس���طينيين على المس���توى الدول���ي والعالمي، وتس���ليط الضوء على 
المكانة القانونية والحقوقية لألسرى الذين يتعرضون ألبشع االنتهاكات والسياسات 
العنصرية اإلس���رائيلية. وتطرق ال���ى طبيعة االنتهاكات التي يتعرض لها األس���رى، 
كاإلعدامات بدل االعتقال، والحرمان من الزيارات، واالعتقال اإلداري التعسفي، وعمليات 
القمع والبطش بحق األس���رى والتعذيب والتنكيل، والمحاكمات غير العادلة، واعتقال 

األطفال والمرضى والنواب والنساء وكبار السن واحتجاز الجثامين.
ودع���ا أبو بكر المجتمع الدولي إلى إلزام إس���رائيل باحت���رام معايير وقوانين حقوق 
اإلنس���ان من خالل مقاطعتها وفك اتفاقيات الش���راكة األمني���ة والتجارية والثقافية 
واالقتصادية معها؛ بس���بب استمرار انتهاكاتها لحقوق اإلنسان الفلسطيني، وخاصة 

األسرى في السجون.
وثم���ن أبو بكر المواقف األوكرانية الداعمة والثابتة للش���عب الفلس���طيني، ش���عبا 
وحكومة، مطالبا إياهم باستمرار دعم الفلسطينيين على كافة األصعدة والمستويات، 

ألنهم أصحاب حق.

السفير شامية يلتقي ممثل 
الصين لدى دولة فلسطين

رام الله - "األيام": استقبل مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وافريقيا 
واس����تراليا الس����فير مازن ش����امية، امس، في مقر ال����وزارة بمدينة رام الله، س����فير 

جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى دولة فلسطين السفير " قوه وي".
واس����تعرض الطرفان العالقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، والقضايا 
ذات االهتمام المش����ترك، كما تم التطرق الستعدادات القيادة الفلسطينية الجارية 

قبيل انعقاد دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة الثالثة والسبعين.
وفي هذا الس����ياق أش����ار السفير شامية الى ضرورة التنس����يق المشترك مع الدول 
الصديقة والداعمة للقضية الفلس����طينية، لحش����د الدع����م والتأييد الدولي للموقف 
 بعد تصاعد وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية، وما تقوم به اإلدارة 

ً
الفلس����طيني، خاصة

االميركي����ة من خط����وات للتضييق سياس����يًا واقتصاديًا على ش����عبنا الفلس����طيني 
وقيادته، وللوقوف أمام سياس����ات ترامب، والتنديد بالحرب التجارية التي يخوضها 

تجاه جمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وأش����اد ش����امية بالموقف الصيني الثاب����ت والداع����م للقضية الفلس����طينية في 
كافة المحافل الدولية، وثمن أيضًا الدعم التنموي والسياس����ي المتواصل للش����عب 

الفلسطيني.
م����ن جانب����ه، أك����د الس����فير الصيني 
على موقف بالده الثابت تجاه الش����عب 
الصين  وحرص  وقيادته،  الفلس����طيني 
على مواصل����ة تقديم الدع����م التنموي 

والسياسي للشعب الفلسطيني.

غنيم يفتتح وصلة مياه تخدم 
تجمعات قرية زبدة قرب جنين

رام الل���ه - "األي���ام": افتتحت 
رئيس س���لطة المياه مازن غنيم 
وصل���ة مي���اه جدي���دة تخ���دم 
تجمعات قرية زبدة جنوب غربي 

جنين.
الوصلة  المياه  سلطة  وأنشأت 
في ش���هر آب من الع���ام الحالي 
لتعمل على إيصال المياه للبلدة 
التي تعاني من ع���دم وجود أي 
الحصول  لها سوى  مائي  مصدر 
على المياه من بئ���ر يعبد الذي 
للمنطقة،  اق���رب نقط���ة  يع���د 
والذي عل���ى الرغم م���ن اعتماد 
البلدة عليه إال أن المياه لم تكن 

تصلها بشكل مستمر 
االنتاجي���ة  الق���درة  وتص���ل 
للوصل���ة إلى 300 ك���وب باليوم 
تضخ للقرى الثالث زبدة، أم دار، 
الخلجان، إلى جانب إنش���اء خط 
ناقل بط���ول 1600 مت���ر وبقطر 
أربعة أنش ليش���هد أهالي زبدة 

مشاركون في افتتاح وصلة المياه.

وصول المياه إليها للمرة األولى 
بشكل متواصل.

وأك���د غني���م عل���ى ان���ه من 
المعيب ونحن في القرن الحادي 
ع���ن  نتح���دث  ان  والعش���رين 
افتت���اح وصل���ة مي���اه تضخ 13 
كوبا بالس���اعة وهي ال تسد الحد 
المواطنين  احتي���اج  من  االدني 
ان  يج���ب  ال���ذي  الوق���ت  ف���ي 
تتوف���ر خدم���ة المي���اه للجميع 
بكمي���ات كافية، ولكن هذا يدل 
يعيش���ه  الذي  الحص���ار  عل���ى 
والسياسة  الفلسطيني  الشعب 
اإلسرائيلية الهادفة الى تفريغ 
وتمرير  م���ن س���اكنيها  األرض 
وبالتالي  االستيطانية  الوحدات 
نحن نواج���ه كل هذه التحديات 
م���ن خ���الل صمودن���ا وتوفي���ر 
الفلسطيني  للش���عب  الخدمات 
وعلى رأس���ها المياه التي يجب 
المناطق  توفيرها ال س���يما في 

النائية.
وق���ام غنيم بجول���ة لعدد من 
بل���دات محافظ���ة جني���ن حيث 
التق���ى بأهالي  المطلة والمغير 
دار وجلقموس  وام  الت���وت  وام 
واطلع  جنين  ومحافظة  وبروقين 
المواطني���ن  احتياج���ات  عل���ى 
تتعل���ق  والت���ي  المس���تقبلية 
بالحاج���ة ال���ى إع���ادة تأهي���ل 
لش���بكات المياه من اجل تقليل 
الفاق���د وكميات مي���اه اضافية 

ال���ى جانب تطوير قطاع الصرف 
الصحي فيه���ا والذي بات حاجة 

ملحة.
وكانت سلطة المياه قد عملت 
عل���ى تنفي���ذ مش���روع متكامل 
محافظة  غرب���ي  جنوب  لمنطقة 
جني���ن بتموي���ل م���ن الوكال���ة 
االميركية للتنمي���ة وبقيمة 13 
ملي���ون دوالر اميرك���ي، يهدف 
المزودة  المياه  زيادة كمية  الى 
للسكان، وضمان التوزيع العادل 
للمياه في الجزء الجنوبي الغربي 
ويخدم  جني���ن  محافظ���ة  م���ن 
المش���روع حوالي 50,000 نسمة 
من قرى كفيرت، كفر راعي، عجة، 
عرابة، جلقموس، المطلة، صانور، 
ام التوت، المغير، من خالل بناء 
6 خزانات جديدة وإنشاء محطة 
ضخ المطلة وشبكة مياه المطلة 
وتمديد مواسير بأقطار مختلفة 
باإلضاف���ة إلى بن���اء مناهل مع 
الميكانيكي���ة  القط���ع  جمي���ع 

ومزودة بنظام القراءة عن بعد.
كم���ا يس���اهم المش���روع في 
تحس���ين نقل المي���اه إلى قرى 
جن���وب غربي جنين، وتحس���ين 
الق���درة التخزيني���ة للمياه عن 
طري���ق بن���اء خزان���ات جديدة، 
وتوفير إم���دادات مياه موثوقة 
وربط  المش���روع  لمنطقة  وآمنة 
مصادر المياه في شمال الضفة 

الغربية.


