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االحتالل ّ
يجرف أراضي جنوب نابلس
نابل���س " -وفاّ :
جرفت آليات االحتالل ،أمس ،اراض���ي بالقرب من البؤرة
االستيطانية "حفاد جلعاد" جنوب نابلس.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة ،غس���ان دغلس" :إن 6
جراف���ات تابعة للمس���توطنين تقوم بأعمال تجريف واس���عة في البؤرة
االس���تيطانية "حفاد جلعاد" وعلى مقربة من المكان الذي قتل فيه احد
المستوطنين قبل يومين.
وكانت جرافات تابعة للمستوطنين ،شرعت بتجريف مساحات واسعة
من أراضي قرية مادم���ا ،جنوب نابلس .االربعاء الماضي ،وبدأت بعمليات
تجريف وفتح طرقات من مس���توطنة "يتس���هار" المقام���ة على أراضي
المواطنين باتجاه منطقة القعدات ش���رق البلدة بهدف االس���تيالء على
اراضيها.

 ..ويغلق حاجز الحمرا في األغوار
األغ���وار  -وف���ا :أغلقت ق���وات االحتالل ،مس���اء أمس ،حاج���ز الحمرا
العسكري ،الذي يصل منطقة األغوار الشمالية ببقية محافظات الضفة.
وأش���ار الناش���ط الحقوقي ع���ارف دراغم���ة ،إلى أن جن���ود االحتالل
المتمركزي���ن على حاج���ز الحمرا العس���كري ،أغلقوا الحاج���ز ،وأعاقوا
تنقالت المواطنين ،في س���اعات مساء أمس ،الفتًا إلى أن الحاجز شهد
أزمة مرورية كبيرة.

 ..ويدهم قرية فقوعة
جني���ن  -وفا :دهمت قوات االحتالل ،فجر أمس ،منزل مواطن في قرية فقوعة
شرق جنين.
وذك���رت مصادر محلية أن ق���وات االحتالل اقتحمت القري���ة ودهمت منزل
المواطن عبد الرحيم جلغوم وفتشته واستجوبت ساكنيه.
وفي الس���ياق ذاته ،كثفت ق���وات االحتالل من تواجدها العس���كري ونصب
الحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة.
من جهة ثانية ،اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية الليلة الماضية ،شابين من بلدة
السيلة الحارثية غرب جنين ،أثناء تواجدهما داخل أراضي الــ.48
وذكرت مصادر محلية أن ش���رطة االحتالل اعتقلت الش���ابين اياد حس���ن أبو
الخير(30عاما) ،وعبد الرحمن صالح أب���و الخير(28عاما) ،وذلك أثناء تواجدهما
في مدينة الخضيرة بأراضي الــ.48

 ..ويقتحم عدة أحياء بنابلس
ويستولي على كاميرات مراقبة
نابلس " -وفــا" :اقتحمت ق���وات االحتالل فجر أمس ،عدة أحياء في المنطقة
الغربية من مدينة نابلس.
وذكرت مصادر محلية أن أصوات الرصاص الحي وقنابل الصوت س���معت في
محيط مبنى جامعة النجاح الجديد "األكاديمية".
واضافت المصادر ان عدة جيب���ات لالحتالل اقتحمت منطقة رفيديا مع ادى
الى اندالع مواجهات مع الشبان.
وذكر ش���هود عيان أن ق���وات االحتالل صادرت عددا م���ن كاميرات المراقبة
الخاصة بالمحال التجارية في منطقة رفيديا.

اإلفراج عن األسير محمود
أبو الوفا بعد  21عامًا في األسر
جنين  -وفا :أفرجت س���لطات االحتالل ،مساء أول من أمس ،عن األسير محمود
رائق سليم أبو الوفا ( 48عامًا) ،من قرية الزاوية ،جنوب جنين ،بعد قضاء قرابة
 21عامًا في سجون االحتالل.
وأكد األس���ير المحرر أبو الوفا ،لحظة اإلفراج عنه ،أن سلطات االحتالل تواصل
سياس���ة عزل المعتقلين وفرض الغرامات المالي���ة الباهظة عليهم ،وانتهاج
سياسة االقتحامات والتفتيش لألقسام.
ّ
وأش���ار إلى اإلنجاز الذي تمكن من تحقيقه بعد أن تقدم بالتماس للمحكمة
العليا اإلس���رائيلية من أجل منع تقديم اللحوم المصنعة والمجمدة لألس���رى،
بعد ثبوت تس���ببها بمرض الس���رطان ،الفتًا إلى أنه تم خالل األسبوع الماضي
وقف تقديم هذه اللحوم المصنعة لألسرى بقرار من المحكمة المذكورة.

تشييع جثماني الشهيدين علي قينو وأمير أبو مساعد في نابلس وغزة
ّ
ش���يع المواطن���ون في محافظة
نابل���س ،غزة " -وفا":
نابلس ،أمس ،جثمان الشهيد علي قينو ( 16عامًا) ،الى
مثواه األخير في قرية عراق بورين ،جنوب نابلس ،حيث
ش���ارك في موكب التش���ييع محافظ نابلس اللواء أكرم
الرجوب ،وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والوطنية
في المحافظة.
وأدت جماهي���ر نابل���س ص�ل�اة الجمعة ف���وق أرض
عراق بورين ،رفضًا النته���اكات االحتالل وإعالن ترامب
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وكان الفت���ى قينو قد استش���هد أول من أمس ،بعد
إصابته برصاصة ف���ي الرأس ،خالل مواجهات مع قوات
االحتالل في قريته عراق بورين.
كما ش���يع آالف المواطنين وس���ط قط���اع غزة ،أمس،
جثمان الفتى أمير أبو مساعد ( 16عامًا) ،الذي استشهد
مساء أول من أمس برصاص قوات االحتالل شرق مخيم
البريج وسط القطاع ،إلى مثواه األخير في مقبرة مخيم
المغازي.
وانطل���ق موكب التش���ييع من مستش���فى ش���هداء
ً
األقص���ى في مدينة دي���ر البلح المج���اورة ،وصوال إلى
مس���قط رأس���ه في مخيم المغازي ،وس���ط قطاع غزة،
وألقيت علي���ه نظرة الوداع من قب���ل أهله ومحبيه ،ثم
أدي���ت صالة الجنازة عليه في مس���جد المخيم ،قبل أن
يوارى الثرى في مقبرة المخيم.
وكان الشهيد الفتى أبو مساعد ،ارتقى عقب إصابته
برصاص���ة في الص���در أطلقه���ا عليه جن���ود االحتالل
المتمركزون في أبراج المراقبة العسكرية الجاثمة في
محيط موقع "المدرس���ة" العس���كري شرق البريج ،خالل
مواجهات بين الشبان والفتية وقوات االحتالل.
ويعد الش���هيد أبو مس���اعد األول الذي يرتقي في قطاع غزة

جانب من موكب تشييع الشهيد علي قينو في قرية عراق بورين جنوب غربي نابلس.

في العام  ،2018ليلتحق بكوكبة من الشهداء الذين استشهدوا
برصاص االحتالل خالل تظاهرات ومواجهات احتجاجًا على القرار
األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.

خالل جلسة حوارية في غزة

الدعوة للتصدي للتحديات المحيطة بالقضية
الفلسطينية بتعزيز الوحدة وتفعيل المقاومة الشعبية
غزة  -خليل الشيخ :دعا متحدثون
ف���ي جلس���ة حوارية عقده���ا مركز
الدكتور حيدر عبد الشافي للثقافة
والتنمي���ة ،في مدينة غ���زة ،أول من
أمس ،بعن���وان "المجل���س المركزي
الفلس���طيني والتحديات الراهنة "
إلى التص���دي للتحدي���ات الخطيرة
التي تواجه القضية الفلس���طينية
عقب التطورات السياسية األخيرة.
أوصوا بتفعيل المقاومة الشعبية
بما يش���مل دع���م وتش���جيع حملة
المقاطع���ة وس���حب االس���تثمارات
وفرض العقوبات على دولة االحتالل
" "BDSورف���ض أش���كال التطبي���ع،
والعمل على تعزيز العالقة مع قوى
التضامن الش���عبي الدول���ي والدول
الصديقة والمحبة للسالم والمؤيدة
لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية
واالستقالل والعودة.
وأكدوا المتحدثون رفض أي حلول
أو مقترح���ات تعم���ل عل���ى تصفية
القضي���ة تح���ت عناوي���ن الصفقة
الكب���رى أو دول���ة غ���زة أو دوي�ل�ات
المع���ازل و"البانتوس���تات" بالضفة
الغربية.
ودعوا إلى عقد اجتماع فوري لإلطار
القيادي المؤق���ت لمنظمة التحرير،
بم���ا يمه���د لعق���د دورة للمجل���س
الوطني وف���ق مخرجات إعالن بيروت
 ،2017يتم من خالل���ه انتخاب لجنة

تنفيذية تضمن مشاركة الجميع بما
في ذلك الشباب والمرأة وبما يشمل
الوطن والشتات.
جاء ذل���ك خالل التوصي���ات التي
خ���رج به���ا عش���رات السياس���يين
والمحللين وممثلو الفصائل الوطنية
واإلسالمية
وش���ارك في اللقاء ال���ذي عقد في
قاع���ة "الروتس بمدينة غزة ممثلون
ع���ن الق���وى الوطنية واإلس�ل�امية
وعدد م���ن المثقفي���ن واإلعالميين
واألكاديميين وممثلون عن منظمات
العمل األهلي .
ُ
وج���اءت التوصيات قبي���ل انعقاد
المجلس المركزي الفلس���طيني في
الرابع عش���ر من الش���هر الجاري في
مدينة رام الله.
وأكد المتحدثون ،في مداخالتهم
وتوصياته���م أهمية اإلس���راع في
إتمام المصالحة الوطنية بما يشمل
رفع العقوبات عن قطاع غزة ويساهم
في تعزيز مقومات الصمود ،على أن
تتحول الس���لطة إلى أداة من أدوات
المنظمة ،وبما يعزز الشراكة ويجنب
آليات المحاصصة أو اإلقصاء.
وح���ذر المتحدث���ون ف���ي اللق���اء
م���ن المخاط���ر التي تتع���رض لها
القضي���ة الفلس���طينية بع���د قرار
الرئي���س األمريكي دونال���د ترامب
بنق���ل الس���فارة األمريكي���ة إل���ى

لمن يهمه األمر
إعالن طرح عطاءات

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن طرح العطاءات التالية:
رقم العطاء

ثمن نسخة العطاء (دوالر)

الموضوع

2018/1

20.836/ KV Single Core Cable

2000

2018/2

Main Transformers

1500

1000 Galvanized Steel Tubular Poles
2018/3
يتم استالم نسخة العطاءات من مكتب مجلس اإلدارة في مكاتب الشركة الرئيسية
بالقدس /شارع صالح الدين رقم .17
تس���لم العروض في موعد أقصاه الس���اعة الحادية عش���رة من صب���اح يوم الخميس
الموافق  2018/2/15لمكتب مجلس اإلدارة.
اإلدارة
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

واندلع���ت مواجه���ات بين الفتي���ة والش���بان وقوات
االحتالل المتمركزة في االبراج العس���كرية المقامة على
خطوط التماس على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة،

أنا الصيدالني يوس���ف أحمد علي عدوان حامل هوية رقم
 959455536أعل���ن عن بيع صيدليتي صيدلية "الس���ماح"
الواقعة في صوريف � الش���ارع الرئيسي � محافظة الخليل،
إلى الصيدالنية آالء وفا أبو فارة والصيدالنية ش���ذى أحمد
أب���و فارة .أرجو ممن له ذم���م مراجعتي في الصيدلية خالل
أسبوعين من تاريخ اإلعالن.

إس���رائيل واالعت���راف به���ا عاصمة
لدولة االحتالل ،إلى جانب سلس���لة
الخط���وات الت���ي قامت ب���ه حكومة
اليمين المتطرف في دولة االحتالل
من خالل مصادرة مس���احات واسعة
من األراضي واإلعالن ع���ن بناء آالف
الوحدات االستيطانية.
واس���تنكروا بش���دة ق���رار ح���زب
الليكود تطبيق السيادة اإلسرائيلية
على مس���توطنات الضف���ة واألغوار
وما تبعه من قرار "الكنيس���ت"بعدم
الس���ماح بالتفاوض على أي جزء من
أج���زاء الق���دس إال بموافق���ة ثلثي
أعضاء الكنيست ،مش���يرين إلى أن
ذلك يهدد وحدة األرض والش���عب
والهوي���ة ،ويعمل على اإلجهاز على
مقومات القضية الوطنية للش���عب
الفلسطيني.
وطالب���وا باعتم���اد خيار سياس���ي
جدي���د بعد فش���ل المراهن���ة على
الخي���ار األمريك���ي ،ووق���ف العمل
بالتنسيق األمني وبروتوكول باريس
االقتص���ادي وش���ق مج���رى جدي���د
لشعب يناضل ضد االحتالل.
وجاء ضمن توصي���ات المتحدثين
ضرورة الس���عي الج���اد باتجاه عقد
المؤتمر الدولي وبصالحياته الكاملة
لتنفيذ ق���رارات األمم المتحدة ذات
الصلة بالقضية الفلسطينية وليس
التفاوض عليها ،واستكمال عضوية
دولة فلس���طين كعضو عامل باألمم
المتح���دة والتوقيع على العديد من
االتفاقات والمعاهدات الدولية التي
تعزز من تمثيل المنظمة للش���عب
الفلسطيني.

جامعة القدس المفتوحة
وظيفة شاغرة
تعلن جامعة القدس المفتوحة عن حاجتها لوظيفة «موظف/ـة إداري»
في قسم األنشطة الطالبية /عمادة شؤون الطلبة في البيرة.
المؤهالت المطلوبة:
•درجة البكالوريوس في تخصص التربية الرياضية.
•استخدام الحاسوب بمهارة عالية.
•القدرة على التحرك والتنقل بين المحافظات.
•القدرة على التواصل والتشبيك.
تقدم الطلبات مرفقة بالوثائق الثبوتية مع صورتين شخصيتين
لدى قسم شؤون الموظفين /اإلدارة العامة – البالوع ،خلف بالزا مول
وخالل أوقات الدوام الرسمي ،ما عدا أيام الخميس والجمعة في موعد
أقصاه نهاية دوام يوم األربعاء  2018/1/17ولن ينظر في الطلبات
غير المعززة بالوثائق المطلوبة.
لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على هاتف دائرة الموارد البشرية/
اإلدارة العامة.
02-2423160 Ext: 162 / 02-5816239 Ext: 211
دائرة الموارد البشرية

دولة فلسطين
سلطة المياه الفلسطينيه
مناقصه عامه محليه
PWA/MoFP/2018-01
تنفيذ اعمال ديكور وتوريد اجهزه لقاعة عرض تفاعليه في مبنى سلطه المياه
.1

.2

.3

تدعو سلطة المياه الفلسطينيه الشركات المختصه في مجال اعمال الديكور وتوريد
االجهزه واعمال القاعات او المقاولين اصحاب الخبره التقدم بعطاءآتهم في مظاريف
مغلقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطلوبة في المناقصه
يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من سلطة المياه الفلسطينية /وحدة
العطاءآت على تلفون  ،022987665وفاكس  022987336من الساعة  9:00صباحا
وحتى الساعة  14:00ظهرا.
الحصول على وثائق المناقصه :يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصه
االطالع و الحصول على وثائق المناقصه من سلطة المياه الفلسطينيه (الطابق
السادس) – في البيرة – المصايف – مقابل برج فلسطين .وذلك اعتبارا من يوم
الخميس الموافق  2018/01/11خالل اوقات الدوام الرسمي ( نسخه مجانيه)

.4

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة
صباح���ًا وحتى الرابعة عصرًا يوم الس���بت المواف���ق  2018/1/13عن كل من
المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

جزء من البيرة منطقة البالوع ويشمل جامع الكوثر ،األمن الوقائي
والمجاورين
جزء من شارع اإلرسال ومفروشات البزار والمجاورين ،الحي
الدبلوماسي في سردا
تعتذر الش���ركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحويالت
والصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

حيث أطلق جنود االحتالل الرص���اص الحي وقنابل الغاز
المس���يل للدموع باتجاه شبان وفتية اقتربوا من السياج
الفاصل شرق القطاع.

.5

.6

.7

زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي :ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االربعاء
الموافق  ،2018/01/17ويكون االلتقاء الساعة الحادية عشرة صباحا في مقر سلطة
المياه قاعة االجتماعات الطابق الخامس .
كفالة دخول العطاء :يجب أن يرفق كل عطاء بتأمين (كفالة المناقصة) بقيمة(
 )3000شيكل لصالح سلطة المياه الفلسطينية كما ورد في جدول بيانات المناقصه.
ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة  90يوما من التاريخ النهائي لتسليم العروض
والكفاالت صالحة لمدة  30يوما بعد انتهاء صالحية العروض ( 120يوما من الموعد
النهائي لتقديم العروض )
تسليم وفتح العروض :يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه
اسم العطاء ورقمه في سلطة المياه الفلسطينيه -وحدة العطاءات ( الطابق السادس)
– في البيرة – المصايف -مقابل برج فلسطين ،في موعد اقصاه الساعة الثانيه عشرة
ظهرا من يوم االربعاء الموافق  2018/01/24م  ،وسوف يتم فتح العروض في جلسة
علنية في نفس الموعد في قاعة االجتماعات الطابق الخامس.
 .7عنوان تسليم العروض
مبنى سلطة المياه الفلسطينيه /الطابق السادس /وحدة العطاءات

رام الله /المصايف -شـارع كمال ناصر – مقابل برج فلسطين
تلفون ,,,022987665 :فاكس022987336 :
مالحظة :رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء
م.مازن غنيم
رئيس سلطة المياه

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية اليبرة

إعالن تضمين مقصف إسعاد الطفولة بالمزاد (الظرف المختوم)
تعلن بلدية البيرة عن رغبتها تضمين مقصف إسعاد الطفولة بالمزاد (الظرف
المختوم) فعلى الراغبين التقدم لهذا المزاد مراعاة مايلي:
 .1كل مزاود يرغب بالمشاركة يستطيع الحصول على نسخة من وثائق
المزاد من مقر البلدية (مكتب مدير دائرة الشؤون اإلدارية /الطابق الثالث)
إبتداء من يوم السبت الموافق  .2018/1/13مقابل مبلغ غير مسترد وقدره
( )200مائتان شيكل.
 .2مدة اإلتفاقية سنتان من تاريخ التوقيع.
 .3تأمين كفالة دخول مزاد أو شيك بنكي مصدق بقيمة ( )2000ألفان
شيكل.
 .4رسوم اإلعالن على من يرسو عليه المزاد.
 .5للبلدية الحق بعدم إحالة المزاد على أعلى األسعار ،إذا رأت لجنة المزاد بأن
أعلى األسعار كان مجحفًا بعوائد البلدية.
 .6آخر موعد لتسليم ظروف المزاد يوم السبت الموافق  2018/1/27الساعة
الثانية عشرة ظهرًا.
 .7سيتم فتح ظروف المزاد بالظرف المختوم يوم األحد الموافق ،2018/1/27
الساعة الثانية عشرة ظهرًا في قاعة البلدية الطابق الخامس.
 .8لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية – مدير دائرة الشؤون
اإلدارية الطابق الثالث وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة
الثامنة صباحًا لغاية الساعة الثانية ظهرًا.
عزام إسماعيل قرعان
رئيس بلدية البيرة

