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الثالثاء 2018/4/17

الخارجية :انتصار والمطلوب ترجمة القرارات

عريقات :القمة العربية كانت فلسطينية بامتياز
أريحا " -األيام" :قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير صائ���ب عريقات ان القمة العربية تبنت بالكامل
كافة المقترحات الفلس���طينية واعتمدتها في قراراتها
التي ج���اءت في البيان الختامي ،وأبرزه���ا اعتماد الرؤية
السياسية الس���لمية التي طرحها الرئيس محمود عباس
أمام مجلس األمن في ش���باط الماضي المس���تندة أساسا
لمبادرة السالم العربية.
وبي���ن عريقات ،ان القمة العربي���ة أول من امس ،كانت
قمة فلسطينية بـ"امتياز" حيث أدان جميع القادة العرب
إعالن الرئيس األميركي اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل،
مؤكدي���ن عل���ى الحق الفلس���طيني الثابت ف���ي القدس
عاصمة لدولة فلسطين.
وأشار عريقات الى ان اللجنة الوزارية العربية ستواصل
عملها في محاول���ة لثني دولتي غواتيم���اال وهندوراس
عن االعت���راف بالق���دس عاصمة لالحتالل عب���ر مخاطبة
اتحاد دول أمي���ركا وكذلك للحصول على االعتراف بدولة
فلس���طين على حدود  ١٩٦٧بعاصمتها القدس الشرقية
من الدول التي لم تعت���رف الى اآلن ،الفتا الى التحركات
في مجل���س األمن من اجل تعزيز مكانة دولة فلس���طين
في األم���م المتحدة وتوفي���ر الحماية الدولية للش���عب
الفلسطيني.
وفيم���ا يتعلق باللقاءات التي عقدت على هامش أعمال
القمة ،كشف ان اجتماعا موسعا عقد بين الرئيس ونظيره
المصري عبد الفتاح السيس���ي جرى خالل���ه التأكيد على
مواصل���ة الجهود المصري���ة إلنهاء االنقس���ام وتحقيق
المصالحة ،كون ذلك مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني
لتفويت الفرصة أمام اإلدارة األميركية وإسرائيل باعتباره

ثغرة لتفتيت الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
وثمن عريقات ق���رار خادم الحرمين الش���ريفين جاللة
الملك سلمان بن عبد العزيز بتسمية القمة العربية ()٢٩
بقمة القدس ،معتبرا ذل���ك ردا قويا ورفضا قاطعا إلدارة
الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل.
من جهتها ،قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن القمة
العربي���ة حققت نجاح���ًا ملحوظًا فيما يتعل���ق بالقضية
الفلس���طينية ،مش���يرة الى ان المطلوب اآلن هو ترجمة
هذه القرارات وهذا الدعم العربي واالستفادة منه لصالح
القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام.
وأش���ارت ال���ى ان���ه س���وف تواص���ل وزارة الخارجية
والمغتربي���ن تحمله���ا للمس���ؤولية المباش���رة عن هذا
الجانب ،عبر التواصل المس���تمر والمباش���ر خالل األيام
القادمة مع رئاس���ة القمة واألمانة العامة لجامعة الدول
العربي���ة لبلورة اآلليات ووضع البنود المناس���بة لمتابعة
تطبيق تلك القرارات دون استثناء.
وقالت" ،تس���مية القم���ة بقمة القدس تعن���ي أن الدول
العربية تؤكد على محورية ومركزية قضية القدس في هذه
المرحل���ة بالذات ،كما تعني أيضا ردًا عربيًا واضحًا وصريحًا
على المحاوالت اإلس���رائيلية األميركية الهادفة الى شطب
قضية القدس ،أو سحبها عن الطاولة أو تهويدها.
إن وزارة الخارجية والمغتربين إذ تش���كر رئاسة القمة
ُ
عل���ى هذا القرار ،فإنه���ا تذكر أنها قدمت رس���الة بهذا
الخص���وص لرئاس���ة القمة بن���اء على تعليمات الس���يد
الرئي���س محم���ود عب���اس ،فجاء ق���رار خ���ادم الحرمين
الش���ريفين انس���جامًا مع الرس���الة ودعم���ًا للقدس في
معركتها ضد التهويد".

االحتفال بذكرى اإلسراء والمعراج في كلية فلسطين األهلية
بيت لحم – حس���ن عب���د الجواد:
نظم���ت كلي���ة فلس���طين األهلية
الجامعي���ة ،بالتع���اون م���ع وزارة
األوقاف والشؤون الدينية ،وحركة
ً
فتح إقليم بي���ت لحم ،حفال إلحياء
ذكرى اإلسراء والمعراج.
وحضر االحتف���ال رئيس مجلس
أمن���اء الكلية األس���تاذ داود الزير،
ومحاف���ظ بيت لحم الل���واء جبرين
البك���ري ،ووكي���ل وزارة األوق���اف
األس���تاذ زي���اد الرج���وب ،ونائب
محاف���ظ بيت لحم األس���تاذ محمد
طه ،ورئي���س قس���م المخطوطات
والتراث بالمسجد األقصى المبارك
الدكتور ناجح بكيرات.
وهن���أ الزي���ر أبن���اء الش���عب
الفلس���طيني بذك���رى اإلس���راء

والمع���راج ،وهي تل���ك المعجزة،
حيث أس���ري بالرس���ول الكريم من
المس���جد الح���رام إل���ى المس���جد
األقص���ى ،والمعراج من المس���جد
األقصى إلى السماوات العال.
وأع���رب الزير ع���ن أمل���ه في أن
يحتفل الشعب الفلسطيني بهذه
المناس���بة في العام المقبل ،وقد
تح���ررت فلس���طين م���ن االحتالل
ال���ذي يم���ارس الجرائ���م بح���ق
القدس والمقدس���ات اإلس�ل�امية
والمسيحية.
وق���ال" :نحتفل بذكرى اإلس���راء
والمعراج ،ولألس���ف نمر بمنعطف
تاريخ���ي بع���د ق���رار الرئي���س
األميرك���ي ترامب بإع�ل�ان القدس
عاصمة إلس���رائيل ،ونقل السفارة

قلقيلية" :السالمة العامة"
تناقش عدة قضايا خاصة باللجنة
قلقيلية " -األيام" :ناقش االجتماع الدوري للجنة الس�ل�امة العامة بمحافظة
قلقيلية ،أمس ،عدة قضايا تتعلق بتطبيق ش���روط الس�ل�امة العامة في كافة
أرجاء المحافظة.
وحضر االجتماع الذي ترأس���ه المحافظ اللواء رافع رواجبه ،في مكتبه ،أمس،
أعضاء اللجنة.
وأك���د المحافظ أهمي���ة دور اللجن���ة في الحف���اظ على س�ل�امة المواطنين
وحياتهم ،مش���يرًا إلى أهمية متابعة كافة القضايا التي ترفع للجنة من أجل
الحفاظ على حياة المواطنين وسالمتهم.
وطالب اللواء رواجبة بتعزيز التكامل بين مكونات اللجنة ،وتبادل المعلومات
في القضايا التي تتعلق بالس�ل�امة العامة والحفاظ على البيئة الفلسطينية،
مطالب���ًا بمتابعة كافة المخالفات ،خاصة التي تتعلق بالنفايات اإلس���رائيلية،
والتي يحاول االحتالل إدخالها إلى األراضي الفلسطينية بهدف تدمير البيئة
ونشر األمراض.
ّ
وقدم المشاركون ملخص لعمل وإنجازات لجنة السالمة العامة.

إعالن صادر من مراقب الشركات
يعل���ن مكتب مراق���ب الش���ركات  /وزارة االقتصاد
الوطني بأن ش���ركة اراجيل وكوفي ش���وب الفنجان
م.خ.م والمس���جلة لدين���ا تحت رق���م 562565804
تقدمت لدينا بطلب تغيير اس���م الشركة من شركة
اراجيل وكوفي ش���وب الفنجان إلى شركة ستوريز
الس���ياحية .ومن له اعتراض مراجعة المراقب خالل
الفترة القانونية ثالثون يومًا من تاريخه.
مراقب الشركات

األميركي���ة م���ن ت���ل أبي���ب إلى
القدس" ،مش���ددا على أنه بصمود
الشعب الفلس���طيني لن يمر هذا
القرار ،وس���تبقى الق���دس عاصمة
لكل الفلسطينيين وأن شد الرحال
للمس���جد األقصى لي���س للصالة
فحس���ب بل للدفاع عنه والذود عن
حياضه وتحريره من براثن االحتالل
كما فعل األوائل من المسلمين.
وألق���ى مدي���ر أوق���اف مديرية
جن���وب الخلي���ل د .ناص���ر دودين
كلم���ة وزارة األوق���اف ق���ال فيها
إن "رحلة اإلس���راء والمعراج جاءت
لتكريم الرس���ول صل���ى الله عليه
وسلم".
ب���دوره أك���د محمد ط���ه أهمية
المناسبة التي يصر الفلسطينيون
على إحيائها كل عام ،مشددًا على
أهمي���ة الحفاظ على المقدس���ات،
وأن القدس عاصمة للفلسطينيين.
وتحدث الدكت���ور ناجح بكيرات
عن أهمية اإلسراء والمعراج وفضل
المس���جد األقصى المبارك ،مؤكدًا
ضرورة ش���د الرحال إل���ى القدس
والمس���جد األقصى ال���ذي يعاني
م���ن االنته���اكات اإلس���رائيلية
المتواصلة والتهويد.
وتخلل الحفل الذي تولى عرافته
األس���تاذ محمد طحاينة أناش���يد
ديني���ة وقصائ���د ع���ن الق���دس،
وتكريم لدور القرآن الكريم.

االحتالل يجري تدريبات عسكرية
في خربة الطويل جنوب نابلس
نابل���س " -وفا" :أجرت قوات االحتالل ،أمس ،تدريبات عس���كرية بالذخيرة الحية بين
مساكن المواطنين في خربة الطويل التابعة ألراضي عقربا جنوب نابلس.
وقال عضو لجنة مقاومة االستيطان في عقربا يوسف ديرية لـ"وفا" ،إن قوات االحتالل
تنتشر في أراضي خربة الطويل شرق البلدة ،وتجري تدريبات عسكرية بالرصاص الحي،
بين مساكن المواطنين.
وأض���اف إن التدريبات مس���تمرة منذ ش���هور ،وبالعادة يس���تخدم خاللها االحتالل
المدافع والرشاشات الثقيلة.

الشاعر يبحث مع برنامج سواسية
تعزيز قطاع العدالة والحماية
رام الل���ه " -األيام" :بحث وزير التنمي���ة االجتماعية إبراهيم الش���اعر ،امس ،مع وفد
من برنامج سواس���ية ممثلة بمديرها كريس ديكر ،سبل تعزيز التعاون المشترك بين
الطرفين.
وطرح الش���اعر خالل االجتماع أهم البرامج التي تعم���ل عليها الوزارة في إطار الخطة
اإلس���تراتيجية التنموية التي من ش���أنها أن تس���هم في زيادة جودة العمل وتعزيز
العدالة االجتماعية للش���عب الفلس���طيني من خ�ل�ال توفير الحماي���ة والرعاية لكافة
الشرائح في المجتمع.
وأكد حرص الوزارة وش���ركائها على تنفيذ قانون عدالة األحداث بفاعلية ،وعلى إنجاز
قانون حماية األس���رة من العنف بأس���رع وقت ممكن ،مش���ددًا عل���ى أهمية التخطيط
والعمل المش���ترك إلنج���از المرحل���ة الثانية لبرنامج سواس���ية لدعم قط���اع العدالة
والحماية في فلس���طين ،انس���جامًا مع توجهات القيادة والحكوم���ة في حماية الفئات
المهمش���ة والجهود المبذولة في هذا الصدد وخصوصًا اقرار الحكومة لنظام المجلس
الوطني للطفل والمصادقة مؤخرًا على تش���كيلة هذا المجلس لتعزيز منظومة الحماية
االجتماعية وصون حقوق أطفال فلسطين على المستويات كافة وفي مقدمة أولوياتها
حماية األطفال في مناطق القدس وغزة والخليل.
وأش���ار الش���اعر الى أن اقرار قانون حماية األس���رة من العنف س���يضع الوزارة أمام
مسؤوليات كبيرة لتنفيذ التزاماتها.
وتطرق إلى أهمية دعم المس���اعدة القانونية لألطفال األحداث واألس���ر المهمش���ة
الضعيفة ،وتناول في حديثه ضرورة توس���يع الخدمات لتش���مل األطفال في المناطق
المهمشة ومنها مناطق "ج" والمناطق المجاورة للجدار.
بدوره ،أكد ديكر أن تطبيق قانون األحداث وما سيتبعه من قانون حماية األسرة يقع
على عاتق الوزارة بشكل أساسي مقدرًا بدوره التطور في تنفيذ قانون حماية األحداث.
وأعرب عن اس���تعداد برنامج سواس���ية لدع���م الوزارة وقطاع األحداث ،حيث س���يتم
مراجعة مس���ودة مش���روع البرنامج بما يتواف���ق مع الخطط والبرام���ج المقدمة لضمان
اعتمادها من قبل مجلس أمناء البرنامج في أقرب فرصة ممكنة.

ثقافة جنين تنظم يومًا للقراءة
في مدرسة بنات عانين
جني���ن  -محمد بالص :نفذت مديري���ة الثقافة في محافظة جنين ،أمس ،يوما للقراءة
في مدرس���ة البنات الثانوي���ة بقرية عاني���ن المحاذية للخط األخض���ر ،وذلك في إطار
فعاليات أس���بوع القراءة الوطني ،وضمن حملة تشجيع القراءة في المجتمع ،استهدف
مجموعة من الطالبات.
وش���ارك في يوم القراءة ،منسق مؤسس���ة "تامر" للتعليم المجتمعي ،أحمد عمارنة،
ومديرة الثقافة ،آمال غزال ،ورئيسة قسم اآلداب في المديرية ،سماح خليفة ،والكاتب
حسين حلمي شاكر.
وأكدت مديرة المدرس���ة ،ميس���اء جلغوم ،أهمية القراءة في تكوين ش���خصية الفرد،
شاكرة وزارة الثقافة ومؤسسة "تامر" على تعاونهما الدائم في تفعيل األنشطة الوطنية.
أما غزال ،فقدمت ش���رحا حول مفهوم الثقافة ،وأكدت أهمية القراءة التي اعتبرتها
وسيلة للتعبير عن النفس ،وتس���اعد في صقل شخصية الفرد ،معتبرة أن للخيال دورا
كبيرا في ترسيخ الواقع وترجمة الخيال إلى واقع.
وقرأت خليفة ،على مسامع الطالبات ،قصة بعنوان "حنتوش" ،والتي بينت أنها قصة
واقعية تدور حول االنتماء والوالء للوطن واألهل وتعبر عن معاناة الش���عب الفلسطيني
في ظ���ل االحتالل وتقيي���د حرية التنقل والس���فر واألس���ر والتهجير القس���ري ،وتم
تجسيدها في رسوم طفولية معبرة تعبيرًا دقيقا عن الواقع.
وسرد األديب حسين شاكر ،قصة بعنوان "أصالة" والتي تدور حول بر الوالدين والوفاء
لمن لهم الفضل على الجميع في التربية والحنان والتنشئة السليمة.
وعرض���ت مديرة المدرس���ة ،لوزارة الثقاف���ة مجموعة من المب���ادرات الريادية ذات األفكار
الخالقة التي شاركت بها المدرسة في مسابقات أجرتها مديرية التربية والتعليم في جنين.
وف���ي النهاية ،قدمت غزال مجموعة من الكتب والقصص كهدية لمكتبة المدرس���ة
باسم وزارة الثقافة كمساهمة في تشجيع القراءة لدى الطالبات في القرية التي تعتبر
من أكثر التجمعات السكانية تضررا من جدار الفصل العنصري.

إعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلن مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن
شركة العجاوي والصانوري لتجارة السيارات ونوعها
(عادية عامة) والمس����جلة تح����ت الرقم 562163428
تقدم����ت لدين����ا بطلب لتغيير اس����مها من ش����ركة
العج����اوي والصانوري إلى ش����ركة العجاوي الحديثة
لتجارة السيارات ،ومن لديه اعتراض مراجعة مراقب
الش����ركات في وزارة االقتصاد الوطن����ي خالل المدة
القانونية المعمول بها
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية الخليل

إعالن طرح عطاء

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 2018 /21
الخاصة -:شراء قواطع ومعدات لزوم نظام السكادا
تعل���ن ش���ركة توزيع كهرب���اء محافظات غزة عن ط���رح العطاء أعاله حس���ب البيانات
والمواعيد التالية-:
 سيكون آخر موعد لتس���ليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األربعاء الموافق /05/16 2018وحتى ساعة فتح المظاري�ف الساع�ة  12بنفس الزمان والمكان أعاله .
 يمك���ن الحص���ول على مس���تندات العطاء م���ن دائرة المش���تريات بمقر الش���ركةالرئيس���ي بغزة شارع جمال عبد الناصر « الثالثيني « اعتبارًا من يوم الثالثاء الم�واف�ق
 2018/04/17علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء  500شيك�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 08 / 2888481
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•بريد الكترونيPur.gedco@Gmail.com :

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تعل���ن بلدية الخليل عن طرح عطاء اعادة تاهي���ل و صيانة طرق داخلية في مدينة
الخليل عطاء رقم  ,HME G 16/2018فعلى الراغبين بالمشاركة في العطاء التوجه
ال���ى دائرة المعطاءات والتوريدات في البلدية أثناء الدوام الرس���مي للحصول على
كراسة العطاء حسب الشروط التالية :
•ثمن نسخة العطاء  500شيكل غير مستردة .
•يرفق مع العرض تأمين بقيمة  150,000ش���يكل على ش���كل كفالة
بنكية أو شيك مصدق ساري المفعول لمدة  90يومًا .
•آخر موعد لتس���ليم كراس���ة العطاء الس���اعة الواحدة م���ن ظهر يوم
االثنين الموافق .30/04/2018
•فت���ح المظاريف يوم االثنين الموافق 30/04/2018الس���اعة الواحدة
ظه���را في مقر بلدية الخلي���ل  ,مع العلم انه لن يقب���ل أي عطاء بعد
هذا الموعد .
•األسعار شاملة جميع أنواع الضرائب والرسوم .
•رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو علية العطاء .
•البلدية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب .
•األسعار المقدمة بعملة الشيكل .
•للبلدية الحق في تجزئة العطاء.
•للبلدية الحق في تأجيل العطاء أو إلغاؤه.
•للمراجعة واالستفس���ار يرجى مراجعة دائرة المعطاءات والتوريدات
في البلدية على األرقام التالية :
هاتف رقم ( )2228121-2-3فاكس رقم ()2215889
ا.تيسير ابو سنينة
رئيس بلدية الخليل

مشاركون في المؤتمر.

جامعة القدس تطلق فعاليات مؤتمر تيدكس العالمي
القدس " -األيام" :أطلق���ت جامعة القدس فعاليات مؤتمر
“ ”TEDxالعالم���ي ،وال���ذي كانت قد حصل���ت الجامعة على
رخصة قبل عدة أشهر من مؤسسة  TEDالعالمية لينضم إلى
الش���بكة العالمية تحت عنوان TEDxAlQudsUniversity:
.”“Through My Eyes
ويه���دف المؤتمر إلى مش���اركة أفكار تس���تحق النش���ر
يقدمها مجموعة من الرياديين في مجاالت مختلفة ،وكذلك
الترويج لألفكار الملهمة لآلخرين.
وقدم مش���اركون في المؤتمر عروضات ف���ي مجاالت عدة،
وبحض���ور عدد كبير م���ن طلبة الجامع���ة والمهتمين ،وذلك
برعاية الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (أيبك).
وق���ال النائب التنفيذي لرئيس الجامعة د .حس���ن دويك:
"م���ن األهمية الكبي���رة إقام���ة مؤتمر " "TEDxف���ي جامعة
الق���دس ،وأن تنطلق األف���كار الملهم���ة والريادية من على
منصتها ،مؤكدًا س���عي الجامعة الدائم إلى كل ما هو جديد
وحدي���ث في عالم الريادة ،وتس���خير كل طاقاتها للمبدعين
في المج���االت كافة ،وذلك اس���تكماال لدوره���ا الريادي في
خدمة المجتمع المحلي.
وتحدث���ت ايمان حس���ونة صاحبة "ش���ركة اس���تثمارات
ً
وترجم���ة" حول الهوي���ة وتحقيق الحلم ،مؤك���دة أنه بالقوة
الداخلية يستطيع الجميع تحقيق أحالمه وتجاوز الصعوبات.
بينما تحدث الطالب في كلي���ة الطب بجامعة القدس فجر
س���رحان عن اس���تخدام أصابع اليد في الطباعة واس���تخدام
الهواتف لساعات طويلة والمخاطر التي قد تنجم عنها.
وقدم خالد سمن مدون فيديوهات قصيرة موضوعه بعنوان

"العقلية االس���تثمارية وتدوين الفيديوهات" ،فيما تحدثت
لينا قادري الفنانة التش���كيلية عن تجربتها الشخصية وعن
دور الفنون في حياة األشخاص.
وتحدث محمد نش���أت طالب كيمياء من الجامعة عن تفهم
وجهات نظر اآلخرين من عدة زوايا مختلفة ،وضرورة ذلك في
الحياة اليومية والتعامل معهم ،وقدم خالد سبعاوي صاحب
"شركة طابو" تجربته الشخصية في ريادة األعمال ،أما محمد
الخطيب وهو عداء فلس���طيني تحدث عن تجربته الشخصية
في التأهل لألولمبياد ،وأهمية المثابرة للنجاح والتحدي.
وتحدثت فاطمة عواد عن "المساعدات الطبية في المناطق
النائية" وتجربتها في تقديم المساعدات لهذه الطبقة التي
تستحق االهتمام ،بينما قدمت ملك فاخوري الطالبة الجامعية
عرضها الذي تضمن الحديث عن الروحيات واإللهام".
وتناول د .يعقوب س���ياتين المحاضر في كلية الهندس���ة
موضوعه حول "مس���تقبل يس���تحق العي���ش" بطرحه "دور
التكنولوجيا في تغيير حياتنا وأنفسنا بالمستقبل".
وقال طالب كلية الطب ليث ع���زام أحد المنظمين للمؤتمر
ً
إن ح���دث الي���وم مهم بالنس���بة للطلب���ة وللجامع���ة ،قائال:
"عملنا ألوقات طويلة وبجه���د كبير للحصول على رخصة من
المؤسس���ة العالمية إليصال أصواتنا وأفكارنا للعالم أجمع،
ونتمنى أن تغير هذه األفكار حياتنا لألفضل".
وقال محمد نش���أت أحد المتحدثين" ،إن مش���اركتي اليوم
ف���ي هذا الحدث الكبير تعتبر نقطة تحول في حياتي ،حيث
ش���اركت أف���كاري مع اآلخري���ن وطرحتها م���ن وجهة نظري
وبطريقتي البسيطة.

ورشة في العرقة حول دور المؤسسة
األمنية في تعزيز السلم األهلي
جنين  -محمد بالص :أجمع مش���اركون
في ورش���ة عمل نظمتها جمعية "بصمة
خي���ر" الخيرية ،بالتعاون مع جهاز األمن
الوقائي بمحافظة جنين ،أمس ،في قرية
العرقة المحاذية للخط األخضر غربًا ،على
أهمية دور المؤسسة األمنية في تعزيز
السلم األهلي.
وقال القائمون على هذه الورشة :إنها
نظمت بالشراكة مع حركة "فتح" ومجلس
ق���روي العرق���ة ،وجاءت في إط���ار برامج
التوعي���ة التي تس���تهدف العديد من
شرائح المجتمع ،وتمت خاللها استضافة
مدير جهاز األمن الوقائي العقيد مهند
أبو علي ،ومدير العالقات العامة واإلعالم
في الجهاز العقيد سلطان زيود ،ومديرة
وح���دة الن���وع االجتماعي الرائ���د دعاء

إعالن صادر عن مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني
يعلن مراقب الش���ركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة شفيع
للتج���ارة والتعه���دات العام���ة م خ م والمس���جلة لدين���ا تحت رقم
 562408633قد تقدمت إلينا بطلب لتعديل اسم الشركة من شركة
شفيع للتجارة والتعهدات العامة م خ م إلى شركة شفيع للتعهدات
العامة م خ م ،كل من لديه اعتراض على ذلك مراجعة مراقب الشركات
خالل المدة القانونية.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

المجلس االعلى للشباب والرياضة /عطاء تركيب عشب صناعي في ملعب دار صالح
2018/3
يعلن المجلس االعلى للشباب والرياضة عن طرح عطاء
تركيب عشب صناعي في ملعب دار صالح حسب المواصفات والشروط الموضحة في
كراسة ووثائق العطاء فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة والمصنفة رسميا
وترغب في المشاركة في هذا العطاء تعبئته وتسليمه في المجلس االعلى للشباب
والرياضة /دائرة المشتريات /رام الله  /شارع االرسال خالل اوقات الدوام الرسمي مقابل
مبلغ قيمته  100دوالر غير مستردة في حساب إيرادات أخرى التابع لوزارة المالية
•يتم شراء وثائق العطاء من مقر المجلس األعلى للشباب والرياضة ابتداء
من يوم ااألربعاء الموافق .2018/4/18
•على المقاول أن يكون مصنفا أبنية من الدرجة األولى أ او ب أو الدرجة
الثانية في االتحاد العام للمقاولين وإبراز شهادة التصنيف سارية
المفعول صادرة عن اللجنة الوطنية للتصنيف عند تسليم العطاء.
•كفالة دخول العطاء  3500شيكل صالحة لمدة  120يوم تبدأ من تاريخ
فتح العطاء بإسم المجلس األعلى للشباب والرياضة.
•االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع :اإلثنين . 2018/4/30
•اخر موعد لتسليم وثائق العطاء و فتح العطاء سيتم يوم األحد 2018/5/20
الساعة الثانية عشر في مقر المجلس األعلى للشباب والرياضة– البيرة
شارع اإلرسال – قرب فندق البست إيسترن.
•على المقاول تقديم شهادات إنجاز ألعمال تأهيل وتعشيب مالعب
بالعشب الصناعي.
•عند تقييم العطاء ,يعطى التقييم الفني نسبة  % 60والتقييم المالي
% 40
•المجلس االعلى للشباب والرياضة غير ملزم بقبول اقل االسعار ودون ابداء
االسباب
•رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

فراس���يني ،إلى جانب رئيس���ة جمعية
"بصمة خير" ،ريما دلبح.
وبدئ���ت الورش���ة ،بكلمت���ي ترحيب
ً
ألقاهما محم���د واكد ،ممث�ل�ا عن حركة
"فتح" ،ورئيس المجلس القروي ،والنقابي
محم���د عرق���اوي ،وفريد صبيح���ات ،من
جمعية "بصمة خير" ،والذين استعرضوا
عددًا من القضايا القانونية التي تتعلق
بمفهوم السلم األهلي.
من جهت���ه ،أش���اد أبو عل���ي ،بحرص
ممثل���ي مؤسس���ات وفعالي���ات القرية،
تحدي���دًا الجي���ل الصاع���د م���ن طلب���ة
المدارس والش���باب ،على المشاركة في
هذه الورش���ة التي ركز فيها على حرص
المؤسس���ة األمنية بكاف���ة أذرعها على
تعزيز شعور المواطن باألمن واالستقرار،
كش���رط رئيس في بناء الحضارة وإرساء
قواعد التقدم اإلنساني.
وق���ال أبو عل���ي" :إن العالق���ات داخل
المجتم���ع يج���ب أن تقوم عل���ى احترام
حق���وق اإلنس���ان وحريات���ه وتعزي���ز
التعاي���ش المش���ترك والتس���امح ،أم���ا
التنازع في أي واقع إنساني ،فيؤدي إلى
اختالل وزعزعة أسس األمن واالطمئنان،
ويعصف بأسس االس���تقرار االجتماعي
ال���ذي يع���د الس���بب األول الزده���ار
المجتمعات اإلنسانية".
وأض���اف" :إن المختلفي���ن اخت�ل�اف
العداء واالفت���راق يرتكبون جريمة بحق
مفهوم الس���لم األهلي والذي هو عبارة
عن مب���ادرة إنس���انية وش���راكة وطنية
وأس���لوب صمود وحق للس�ل�ام والوفاق
والتعاون ضمن آليات المؤسسة األمنية
من خالل تطبيق القانون".
وتابع" :إذا فكر اإلنسان جديًا وتوصل
إلى قناعة تقض���ي بضرورة التوصل إلى
نظ���م وقيم تحكم س���لوكه وتهذبه من

خالل الوحدة والمشاركة ،سيكون لذلك
األثر الكامل في التخل���ص من المعاناة
ومواجه���ة التحديات الت���ي يواجهها
شعبنا".
وأك���د أبو علي أن الس���لم األهلي يوفر
الحي���اة الكريم���ة للمواط���ن والمجتمع،
ويص���ان فيها كل ما يتعلق بش���خصه،
ويعت���رف ل���ه فيه���ا بمزاول���ة حقوقه
اإلنسانية التي ال يمكن لإلنسان العيش
سويًا دونها.
وشدد على أن المواطن وجد أن القانون
وس���يادته هو وحده القادر على تحقيق
الهدوء والسلم األهلي والمجتمعي في
كل المجتمع���ات التي تت���وق لألفضل،
على قاعدة أن س���يادة القانون هي التي
تؤمن حماية حقوق اإلنس���ان وحرياته،
وتحم���ي المواطن من كل إج���راء قهري
بحقه.
أما دلبح ،فلفتت إلى أهمية مش���اركة
عدد كبير من الش���بان واألمهات ،إضافة
إلى الرجال واألجيال الناش���ئة في هذه
الورش���ة التي أبرز خاللها الدور الشبابي
والمجتمعي في تعزيز الس���لم األهلي،
وكس���ر حاجز الرهبة بين المجتمع ورجل
األمن.
واس���تعرضت ،دور الش���باب الواع���د
والمرأة في النض���ال عبر التاريخ ،والدور
الذي تلعب���ه جمعية "بصم���ة خير" في
تنظيم برامج توعية مس���تمرة وحثيثة
تسهم بتعزيز السلم األهلي.
وأشارت ،إلى ظاهرة االبتزاز اإللكتروني
والتي تفشت في اآلونة األخيرة ،وسببها
الرئي���س االس���تخدام الخاط���ئ لمواقع
التواص���ل االجتماعي ،ما يضع المجتمع،
تحديدًا المؤسس���ة األمني���ة ،أمام تحد
خطي���ر لحماية المجتمع من مخاطر هذه
الظاهرة.

