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دولة فلسطين
 وزارة الحكم المحلي 

الرقم : 1265/9/1
التاريخ : 2019/3/18

اعالن 
صادر عن مجلس التنظيم األعلى 

بش��أن مش��روع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االس��تعمال م��ن منطقة تويد 
و اف��راز ال��ى س��كن ) ب ( الى و مباني عام��ة و الغاء مقطع من ش��ارع بعرض 
) 8م ( و تنظي��م ش��ارعين بع��رض ) 10م ( و تنظيم م��دور في احدهما في و 
تعديل مس��ار ش��ارع بعرض ) 8م ( في الحوض رقم ) 1 ( – بيتين / محافظة 

رام الله و البيرة 

قرر مجلس التنظيم األعلى بجلس���ته رقم ) 2017/5 ( تاريخ 2017/5/10 بوجب القرار رقم 
) 123( الوافقة على وضع المش���روع موضع التنفيذ المتعلق بالقطع ) 3 ،38 ، 37 ، 36 ، 35 
 ، 103 ، 104 ، 13 ، 17 ، 16 ، 18 ، 19 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 23 ، 31 ، 33 ، 34 ،
 430 ، 429 ، 433 ، 9 ، 40 ، 56، 57، 58 ، 59، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 392 ، 386 ، 102
 435 ، 434 ، 105 ، 106 ، 107 ، 109، 110 ، 111 ، 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 432 ، 431 ،
، 436 ( ح���وض ) 1 ( البرج من أراضي بيتين ، و ذلك حس���ب المخططات المودعة في مقر 
الحكم المحل���ي / رام الله و البيرة و مقر مجلس قروي بيتين و يعتبر مخطط التنظيم نافذا 
بعد مضي ) 15 ( يوما من تاريخ نش���ر االعالن في الجريدة الرسمية و جريدتين محليتين ، 
و ذلك اس���تنادا للمادتين ) 21 ، 26 ( من قانون تنظيم المدن و القرى و األبنية رقم ) 79( 

لسنة 1966 م .

 حسين األعرج 
 وزير الحكم المحلي 
 رئيس مجلس التنظيم األعلى 

دولة فلسطين
مجلس بلدية بيت لحم

اعالن طرح عطاء

صادر عن مجلس بلدية بيت لحم

 يعلن مجلس بلدية بيت لحم عن طرح عطاء تلزيم اعمال حراسة لمحطة الباصات 

المركزية في مدينة بيت لحم لسنة 2019 / 2020

رقم العطاء :  18 / 2019
 يمكن للراغبين باالشتراك في هذا العطاء استالم نسخة من الوثائق ابتداء من تاريخ 

نشر االعالن ما بين الساعة التاسعة صباحًا والواحدة بعد الظهر.
 تعاد العطاءات لمقر مجلس البلدية حتى موعد اقصاه الس���اعة الثانية عشر من ظهر 

يوم الثالثاء الموافق 2019/04/23 
مالحظات:

رسوم جميع االعالنات في على من يرسو عليه العطاء.. 1
كافة االسعار بالشيكل االسرائيلي.. 2
يتم الحصول على وثائق العطاء من الدائرة المالية في بلدية بيت لحم.. 3
البلدية غير مقيدة بقبول اقل االسعار وبدون ابداء االسباب.. 4
تس���تطيع البلدية زيادة او انقاص الكمية حس���ب ما تراه مناسبًا بما ال يزيد عن 25 % . 5

من قيمة البند.
تس���تطيع البلدية الغاء اي بند من بنود العطاء حسب ما تراه مناسبا دون ان يحق . 6

الحد االعتراض على ذلك.
سيتم رفض أي من اعمال او مواد في حال عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.. 7
االسعار شاملة لجميع انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.. 8
يش���ترط على من يحال عليه العطاء اصدار ش���هادة براءة ذم���ة من دائرة ضريبة . 9

القيمة المضافة وشهادة خصم المصدر سارية المفعول.
يستطيع المشارك بالعطاء الكشف على موقع محطة الباصات المركزية في شارع . 10

المهد.
تك���ون الزي���ارة التمهيدية للكش���ف على موق���ع المحطة يوم االثني���ن الموافق . 11

2019/04/15 في تمام الساعة العاشرة صباحًا
على المش���ارك بالعطاء زي���ارة الموقع وتفحص االعم���ال المطلوبة موضوع تنفيذ . 12

هذا العطاء.
يجب ارفاق شيك بنكي او كفالة بنكية مصدق/ة بقيمة 8000 شيكل تكون سارية . 13

لغاي���ة 90 يومًا من تاريخ فت���ح العطاء ولن ينظر في أي ع���رض ما لم يكن مرفق 
بالتامين ولن تقبل الشيكات الشخصية.

 تفت���ح المظاريف المختومة الس���اعة الثانية عش���ر ظهر يوم الثالث���اء الموافق . 14
2019/04/23  في مقر مجلس بلدية بيت لحم.

المحامي انطون سلمان

رئيس بلدية بيت لحم

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 21/ 2019
الخاصة:- »تعاقد لتوريد بطاريات لسيارات واليات ومولدات الشركة »حسب الطلب««

تعلن ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 

التالية:-

- س���يكون موعد تس���ليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األربع���اء الموافق 2019/04/24 

وحتى ساعة فت�ح المظاري�ف الساع�ة 12:00 بنفس الزمان والمكان أعاله .

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

شارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم اإلثنين الم�واف�ق  2019/04/08  علم�ًا 

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

- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة 1,200 ش���يكل بموجب كف�ال�ة بنكي�ة أو شي�ك 

بنكي مص�دق أو نق�دًا . 

-  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 .

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .	 

 	Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني

                                                                           شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

The First Council for Common Service 

Request for Expression of Interest

Consulting Services – FIRMS SELECTION 
Country: Palestine
Assignment Title: Preparing an Outline Plan & Strategic Development and Investment Plan 
The First council for common service (Jourt Amra cluster) \ Qalqilia Governorate 
Project Number: FCFCS/7/2019
Reference Number: PZA 485
Introduction:
The First Council for Common Service have received a grant as part of Area Resilience Development 
Initiative supported by Local Government Reform Development Program II (LGRDP II) funded by 
Belgium government, and implemented through Belgian Development Agency - Enabel in Partnership 
with Ministry of Local Government and Municipal Development & Lending Fund. 
This project aims to support the contributions of civil society organizations and local authorities in 
strengthening governance, accountability and comprehensive policy development. Among themselves to 
provide services, develop local development and contribute to regional integration. Preparing an outline 
Plan & Strategic development and Investment Plan on a cluster Level is consider one of its components. 
The First Council for Common Service intends to use part of the grant for consulting services to hire 
a Consultancy Firm to conduct “Preparing the strategic development plan and the guiding framework 
outline for the First Council for Common Service” assignment which will be conducted in the (Jourt 
Amra area which comprises  of 9 villages: (Haja, Kufr Laqef, Jensafout, Al-Funduq, Baqet Al-Hatab, 
Amateen, Faraata, Kufr Kadoum and Jet (Qalqilya Governorate)

Objective of the Assignments
•	 Provide technical support for the preparation of the studies required for the preparation of the 

strategic	development	plan	and	the	framework	of	the	framework	of	the	first	council	for	common	
services / Qalqilya, these plans are based on the laws and regulations in the West Bank and Gaza 
Strip, Urban Planning Manual and Development Planning Guide.

•	 Organize the future development and expansion of these communities and to develop a vision 
and objectives within a 16-year time frame, taking into consideration the provision of community 
facilities and services, infrastructure and the preservation of cultural and natural heritage in the 
region and fertile agricultural area, and mainly to;

1. Preparation of the strategic development plan of the First Council
2. Preparation of the outline of the framework for spatial development, showing the limits of urban expansion.
The	First	Council	for	Common	Service	now	invites	eligible	consulting	firms	to	indicate	their	interest	
in	providing	the	Services.	Interested	consulting	firms	should	provide	information	demonstrating	that	
they	have	the	required	qualifications	and	relevant	experience	to	perform	the	Services.	The	shortlisting	
criteria are: General firm’s profile (Core business and years in business, qualifications in the field 
of the assignment, technical and managerial organization of the firm, general qualifications and 
number of key staff).
The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the 
World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016, setting forth the World Bank’s 
policy	on	conflict	of	interest.
A Consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ 
Qualifications (CQS) method set out in the Procurement Regulations.
Further	information	can	be	obtained	at	the	address	below	during	office	hours	8:00	A.M.	to	3:00	PM.
The	cost	of	the	advertising	will	be	paid	by	the	consulting	firm	who	will	won	the	bid.		
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, 
or by fax, or by e-mail) by Sunday 21/4/2019.
Address: The First council for common service – Al- Foundoq, Main Street – Qalqilya, Governorate.
Tel/Fax:	09-2998190
E- Mail: eng.aishanassar@gmail.com 
The First Council for Common Service 
Engineer: Firas Talal Bliah

Specific Procurement Notice
Template

Request for Bids 
Goods

(One-Envelope Bidding Process)
Re-Tendering

Country: Palestine
Name of Project: Local Government and Services Improvement Program (LGSIP)
Contract Title: The Supply of a Track Loader & Wheel Excavators.
Grant No.: TF0A4511
RFB Reference No.: LGSIP-HJSC/ 1121092 -04-A
The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority (PNA), has received 
financing through the Local Government and Services Improvement Program (LGSIP) which is formulated 
by the PA in order to respond to the institutional and financial challenges which face the Village Councils (VCs).

The LGSIP focusses attention on VCs’ service delivery responsibilities and provides technical, institutional 
and financial support to VCs through a combination of PA budgetary support as well as specific Technical 
Assistance (TA) and investment support by Development Partners “DPs”. The Municipal Development and 
Lending Fund (MDLF) is entrusted in the execution and supervision of the implementation of the Project and 
intends to apply part of the received financing of the (LGSIP) Program to eligible payments under the contract 
for: “The Supply of a Track Loader & Wheel Excavators”.  Contract No. LGSIP-HJSC/1121092-04-A for 
the benefit of Joint Services Councils in Bethlehem & Hebron Governorates. 

1. The Joint Service Council For Solid Waste Management – Hebron & Bethlehem Governorates 
(JSC-H&B) has received financing from the LGSIP Program, and intends to apply part of the proceeds 
toward payments under the contract for “The Supply of a Track Loader & Wheel Excavators”.

2. JSC-H&B now invites sealed Bids from eligible Bidders for “The Supply of a Track Loader & Wheel 
Excavators”.

3. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request for Bids 
(RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers”, January 2017 
(“Procurement Regulations”), and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

4.  Interested eligible Bidders may obtain further information from JSC-H&B, Eng. Majed Al-Sari’ , 
majedsari@gmail.com and inspect the bidding document during office hours (09:00 am to 01:00 pm) 
at the address given below  from 07/04/2019 to 18/05/2019.

5.  The bidding document in English may be purchased directly from JSC-H&B office accountant as per the 
address below and upon payment of a nonrefundable fee of € 100 Euro. 

6.  Bids must be delivered to the address below on or before 12:00 Noon of 20/05/2019 (local time). 
Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the 
presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address 
below on 12:00 Noon of 20/05/2019 (local time).

7. Bids shall be valid for a period of 120 days after Bid closing and must be 

          accompanied by a bid security of 15,000 Euro  The Bid Security should be 

          valid for 148 days after the bid submission deadline date.

8. Grant is VAT included; bidders to price with VAT.

9. The address referred to above is: 

Joint Service Council for Solid Waste Management of Hebron and Bethlehem

Address: Al-Menyia Landfill – Al-Menyia Village- Bethlehem Area

Tel. +970 2 2756230

Facsimile: +970 2 2756240

Mobile   No.  0597-755-994

                                                                     Sincerely,

Mr. Tayseer Abu Snaineh
Chairman of the Joint Service Council                   

for solid waste management - Hebron and Bethlehem

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائ���ي من الثامنة صباحًا وحتى 

الرابع���ة عصرًا يوم االثنين الموافق 2019/4/8 عن كل م���ن المناطق التالية من محافظة رام 

الله والبيرة:

دير عمار، بيتللو
تعتذر الش���ركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعم���ال التحويالت والصيانة على 

شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

االحتالل ينتهج سياسة القتل 
البطيء بحق األسرى المرضى

رام الل���ه - "األي���ام": قالت هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين في تقرير لها، أمس، إن س���لطات االحتالل 
معن بانتهاج سياس���ة القتل البطيء بحق األس���رى 

ُ
ت

المرضى والجرحى القابعين في عدة س���جون، خاصة 
األس���رى القابعين في "عيادة الرملة"، فهم يكابدون 
ألم الس���جن وجحيم المرض، دون أن ُيوفر لهم أدنى 
المتطلب���ات العالجي���ة الالزمة لحاالته���م المرضية 

الخطيرة.
وأش���ارت الهيئ���ة إلى أن ع���دد األس���رى المرضى 
القابعين حاليًا في "عيادة الرملة" وصل إلى 13 أسيرًا، 
ممن يعان���ون ظروفًا صحية واعتقاليه بالغة الس���وء 
والصعوب���ة، حي���ث إن غالبيتهم يعانون من الش���لل 
ويتنقل���ون على كراٍس متحركة، وهناك أيضًا من هم 
مصاب���ون بأمراض مزمن���ة وأورام خبيثة، ويعتمدون 

على أسرى آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية.
وذك���رت الهيئة أن األس���رى هم: خالد ش���اويش، 
ومنص���ور موق���دة، ومعتصم رداد، وناه���ض األقرع، 
وصال���ح صالح، ومحم���د أبو خضر، وس���امي أبو دياك، 
ومحمد غس���ان أبو حويلة، وعز الدي���ن كرجات، وإياد 
حريبات، وناصر الشاويش، ومصطفى دراغمة، وأنس 

موسى.
ولفتت إلى أن حالة األس���ير س���امي أب���و دياك هي 
األصع���ب عل���ى اإلط���الق فه���و بحالة صحي���ة ُيرثى 
لها، بس���بب معاناته من مرض الس���رطان في األمعاء 
من���ذ ثالثة أعوام، حيث أوجاعه ت���زداد يومًا بعد آخر 
والمس���كنات أصبحت ال فائدة منها، والموت يهدده 

في أي لحظة.
وذكرت أن األسير أبو دياك هو أحد ضحايا الجريمة 
الطبية الممنهجة في س���جون االحتالل، وهو معتقل 
منذ العام 2002 ومحكوم بالّسجن المؤبد لثالث مرات 

و30 عامًا.
وكشف تقرير الهيئة عن ثالث حاالت مرضية تقبع 
في سجن "عوفر"، إحداها حالة األسير سفيان سكافي 
صي���ب برصاص االحتالل 

ُ
م���ن محافظة الخليل، الذي أ

قبل شهرين بمحاذاة ما يسمى مركز تحقيق "جعبرة" 
الواق���ع قرب منطقة المحول، القريبة من مس���توطنة 
"كري���ات أربع"، وقد أجريت له ع���دة عمليات جراحية، 
وتم تركي���ب كيس خارجي له )لإلخراج(، لكنه ال يزال 

بحاجة إلى عناية فائقة لوضعه الصحي الصعب.
وبّين أن األس���ير بش���ار البدوي م���ن مخيم العروب، 
يمّر بوضع صحي سيئ، فهو يشتكي من أوجاع حادة 
ف���ي ظهره نتيجة لما تعرض له م���ن اعتداء وتنكيل 
خالل اس���تجوابه في مركز تحقيق "عسقالن" قبل أن 
يت���م نقله إلى "عوفر"، خاصة أنه يعاني قبل اعتقاله 
من كس���ور في ريش عموده الفقري، ورغم ما يعانيه 
األسير من آالم إال أن عيادة السجن لم تكترث لحالته 

قدم له أي عالج.   
ُ
ولم ت

وأوضح التقرير أن األس���ير س���عيد أبو س���نينة من 
مدين���ة الخليل يعاني من مش���اكل ف���ي النظر ومن 
حساسية في الدم ومن مشاكل في يده اليمنى، وهو 
بحاجة لجلسات عالج طبيعي ليده، لكن إدارة السجن 

تكتفي بإعطائه المسكنات.

37 ألف شيكل غرامات بحق األسرى 
األطفال في »عوفر« الشهر الماضي

رام الله - "األيام": فرض���ت محاكم االحتالل، خالل 
ش���هر آذار الماضي، أحكامًا بالس���جن الفعلي بحق 
عدد من األسرى األطفال القابعين في سجن "عوفر" 
العس���كري، إلى جانب فرض غرام���ات مالية باهظة 

وصل مجموعها إلى أكثر من 37 ألف شيكل.
وأش���ارت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، في 
تقري���ر لها أمس، إل���ى أنه أدخل الش���هر الماضي، 
34 طفاًل إلى قس���م األسرى األش���بال في "عوفر"، 20 
اعتقلوا من المنازل، و11 من الطرقات، و1 تم اعتقاله 
على الحواجز العسكرية، و1 لعدم حيازته تصريحا، 

و1 بعد استدعائه.
وبينت أنه ُس���جل من بين هؤالء األس���رى األشبال 
الذين تم اعتقالهم خالل الش���هر الماضي، أس���ير 
قاص���ر تم اعتقال���ه بعد إطالق الرص���اص عليه، و3 
���كل بهم  

ُ
آخ���رون تعرض���وا العت���داءات همجية ون

أثناء عملي���ة اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز 
التوقيف اإلسرائيلية.

وأضافت الهيئ���ة، إن عدد األطف���ال المحكومين، 
الش���هر الماضي، بل���غ 19 قاص���رًا، وتراوحت فترات 
أحكامه���م بين 31 يوم���ًا و12 ش���هرًا، بينما ال يزال 

األس���ير القاص���ر مصطفى أبو غوش قي���د االعتقال 
اإلداري، علما أن عدد األسرى األشبال القابعين حاليًا 

في السجن يبلغ 114 طفاًل.
ولفت���ت إل���ى أن محاك���م االحتالل العس���كرية 
تسعى دائمًا لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص 
بحق األسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة 
المترتب���ة عل���ى اعتق���ال أبنائه���م في س���جون 
االحتالل، فهي ال تكتفي بإصدار األحكام الجائرة 
بحق األطفال األس���رى، بل ترافقه���ا غالبًا بفرض 
ضاف إلى سنوات االعتقال 

ُ
غرامات مالية باهظة ت

الثقيلة.
ورصدت الهيئة شكاوى األسرى األشبال القابعين 
في قسم )13( بسجن "عوفر"، وذلك بشأن معاناتهم 
من أجهزة التشويش اإللكترونية التي جرى تركيبها 
مؤخرًا حول قس���مهم، والتي تصدر إشعاعات قوية 
س���بب لهم 

ُ
لها تأثير عاٍل تهدد حياتهم بالخطر وت

صداعًا مزمنًا وأوجاعًا حادة في الرأس، مش���يرة إلى 
أن س���لطات االحتالل ال تتوقف عن ابتكار أس���اليب 
جديدة إليقاع األذى باألسرى، وجعل حياتهم مريرة 

داخل السجون.

»هيئة األسرى« و»القدس المفتوحة« 
تخرجان 3 أسرى في السجون

رام الله - "األيام": خرجت هيئة شؤون األسرى والمحررين، بالتعاون مع جامعة القدس 
المفتوحة، في رام الله، أمس، ثالثة أس���رى في س���جون االحتالل، هم: خضر س���ليمان 
راضي من تخصص الخدمة االجتماعية، وقصي يونس حنني من تخصص إدارة األعمال، 

ومحمد يزن سليم من تخصص العلوم المالية والمصرفية.
وق���ال رئيس الهيئة قدري أبو بكر: "األس���رى الذين يت���م تخريجهم اليوم ينضمون 
إل���ى 26 خريجًا كانوا في الجامع���ات ودخلوا الجامعات وأكملوا دراس���تهم، ويوجد 36 
طالب ماجس���تير تخرجوا من جامعة القدس، و3276 أسيرًا محررًا تخرجوا من الجامعات، 
وجلهم من جامعة القدس المفتوحة، وحاليًا يوجد 1591 ينتسبون للجامعات المختلفة 

من ضمنها قرابة 900 في القدس المفتوحة".
وأشار إلى أنه جرى تخريج 651 شخصًا من دورات علمية وأكاديمية متخصصة، وهذه 

تسجل إلنجازات الحركة األسيرة التي انضم إليها قرابة 800 ألف فلسطيني.
من جهته، قال رئيس مجلس أمناء "القدس المفتوحة" عدنان سمارة: "نشعر بالفخر 
واالعتزاز بتخريج أسرى يقبعون في سجون االحتالل، وتواصل الجامعة دورها المتمثل 

بتوفير التعليم لألسرى".
بدوره، قال رئيس الجامعة يونس عمرو: "واجب الجامعة هو الوقوف مع األس����رى في كل 
األحوال لتأمين حياة كريمة لهم حتى أثناء وجودهم في االعتقال، فكان برنامج الدراس����ة 

لألسرى في السجون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة شؤون األسرى".
وفي كلمته نيابة عن األس���رى الخريجين، قال قصي حنني: األسرى ينقلون رسالة عز 
وفخار لجامع���ة القدس المفتوحة وتأكيدهم على مواصل���ة العطاء حتى إقامة الدولة 
المس���تقلة وعاصمتها القدس. وأضاف: "التعليم داخل الس���جون يختلف عن التعليم 
خارجه، فهناك جدية والتزام كبيران داخل الس���جون، والصعوبة التي وجدناها داخل 

السجون تضاهي ضعفي صعوبة التعليم خارجها".

أسيران من القدس وجنين يدخالن 
عاميهما الـ18 والـ 17 بالسجون

رام الله - "وفا": دخل األسير المقدسي شادي أحمد شرفا )42 عامًا( من سكان 
حي واد الجوز قرب س���ور القدس، أمس، عامه الثامن عش���ر على التوالي داخل 
سجون االحتالل. وكان األسير شرفا قد اعتقل العام 2002 بعد مطاردة من قبل 
االحتالل اس���تمرت أكثر من عام، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، لمشاركته 

في نشاطات وفعاليات ضد االحتالل.
ويعاني األس���ير ش���رفا كغيره من األس���رى من اإلهمال الطبي المنظم الذي 
تمارس���ه س���لطات االحتالل، وتمنعه من تلقي العالج المناس���ب لعينه، فهو 

يعاني من مشاكل في القرنية، وبحاجة ماسة للمتابعة الطبية الحثيثة.
كما دخل األس���ير أحمد نايف عطي���ة تركمان من بلدة يعب���د، جنوب غربي 

جنين، أمس، عامه السابع عشر في سجون االحتالل، وهو محكوم مدى الحياة.
وذكر مدير نادي األس���ير في جنين منتصر س���مور، أن األسير عطية تعرض 

للعزل االنفرادي لفترات طويلة، كما 
حرم���ت عائلته من الزي���ارة كعقاب 

تعسفي لسنوات طويلة.

اختتام دورة تدريبية 
لموظفي الهيئات المحلية 
لمجالس محافظة القدس

رام الل���ه - "األي���ام": اختتم اتحاد 
الش���باب الفلس���طيني وبالش���راكة 
م���ع بلديتي ب���دو وحزم���ا، دورة في 
ضم���ن  االس���تراتيجي،  التخطي���ط 
مشروع تمكين المجالس البلدية في 
ش���مال وش���رق القدس والممول من 

االتحاد األوروبي.
وش����ارك في الدورة التي عقدت في 
مقر بلدية بدو، واستمرت ثالثة أيام، 
16 ممثال من المجالس المحلية، من 15 

مجلسًا محليًا شمال وشرق القدس.
وتضمنت الدورة مفاهيم عن آليات 
التخطي���ط والخطة االس���تراتيجية، 
ومناقش���ة الهيكل التنظيمي داخل 
في  التخطيط  وأهمي���ة  المجال���س، 
هيئات الحكم المحلي، باإلضافة الى 
أهمية بن���اء الخطة اإلس���تراتيجية 

وتنفيذها ضمن الخطة التنفيذية.

»المطلع« يوقع اتفاقية تعاون
مع مستشفى »ستينو« الدنماركي

يتناس���ب مع االختالف���ات الثقافية 
المجتم���ع  بي���ن  والمجتمعي���ة 

الفلسطيني والدنماركي.
كم���ا تن���ص االتفاقية أيض���ًا على 
تنس���يق زيارات تدريبية متبادلة بين 
الطواق���م الطبية الت���ي تقدم الخدمة 
الطبي���ة لمرضى الس���كري م���ن أطباء 
وممرضين واختصاصيي عناية بالقدم 
السكرية واختصاصيي التغذية وذلك 
الطبي���ة ومواكبة  المعرف���ة  لتعزي���ز 
التط���ورات العلمي���ة، باإلضاف���ة إلى 
العمل بش���كل مش���ترك على تحليل 
البيانات الطبية لمعرفة نقاط الضعف 
واقت���راح الحلول بن���اء عل���ى الموارد 
المتوافرة، والمشاركة في العديد من 
المؤتمرات العلمية المش���تركة وعلى 
رأس���ها المؤتمر السنوي الذي يقيمه 

مستشفى المطلع حول السكري والذي 
س���يكون مستشفى س���تينو للسكري 
في كوبنهاجن ش���ريكًا له حس���ب مع 

تنص عليه االتفاقية. 
وأش���ار المدي���ر التنفي���ذي العام 
للمستش���فى وليد نمور، إلى أن هذه 
االتفاقي���ة تأتي كخط���وة للنهوض 
الخدمات  جودة  بمس���توى  واالرتقاء 
الفلسطيني،  الشعب  المقدمة ألبناء 
والدائم  الحثيث  الس���عي  إطار  وفي 

لتقديم ما هو األفضل للمرضى".
وأش���ار مدي���ر مركز الس���كري في 
مستش���فى المطلع أحمد أبو الحالوة 
إلى أن ه���ذه االتفاقية تأتي تتويجًا 
لجهود حثيثه قام بها المستش���فى 
لمرضى  المجتمعية  الخدمة  لتطوير 

السكري.

جانب من توقيع االتفاقية.

القدس - "األيام": وقع مستش���فى 
ل���ع، بمقره في الق���دس، أمس، 

ّ
الُمط

م���ع  وتع���اون  ش���راكة  اتفاقي���ة 
مستشفى ستينو الدنماركي.

ويأت���ي توقيع االتفاقية، بحس���ب 
بيان ص���در عن المستش���فى، أمس، 
بهدف بناء تعاون حثيث ومش���ترك 
في مج���ال تطوير الرعاي���ة الصحية 
المقدم���ة لمرض���ى الس���كري ف���ي 
فلس���طين، باعتب���ار مركز الس���كري 
مرك���زًا  المطل���ع  مستش���فى  ف���ي 
القط���اع الصحي  رائدًا وش���اماًل في 
الفلس���طيني يقدم رعاية ش���مولية 

لمرضى السكري بأعلى المستويات.
وتنص االتفاقية على عمل لقاءات 
مش���تركة بين الطرفين ع���ن طريق 
االنترنت بش���كل ش���هري م���ن أجل 
مناقش���ه األمور التي تخص الرعاية 
بالس���كري وتبادل الخبرات من خالل 
ع���رض بع���ض الح���االت ومناقش���ة 
بما  المختلف���ة  العالجي���ة  الخط���ط 


