
االثنني 82011/1/3 أيــــــام فلسطينية

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة

مكتب الرئيس

برنامـج خلق فرص عمـل

إعالن عن مناقصـة
2011/17-03

 )ERAS ( يعلن " برنامج خلق فرص عمل " مكتب الرئيس – المنحة  االسبانية

عن  طرح مناقصة /توريد بذور و أشتال خضار في منطقة غزة والشمال .

يمكن الحصول علي وثائق العطاء اعتبارا من يوم األحد  الموافق 2011/01/02 

وذلك من مقر  " برنامج خلق فرص عمل "  غزة - الرمال – خلف عيادة السويدي                           

مقابل رسم مالي ال يرد مقداره )100( مائة يورو .

لديهم سجل  و  المحليين  والموردين  للشركات  مفتوحة  المناقصة  إن هذه 

تجاري ساري المفعول.

آخر موعد لتسليم الوثائق و فتح المظاريف في مقر " برنامج خلق فرص عمل 

" غزة الرمال– خلف عيادة السويدي هو يـوم االثنين الموافق 2011/01/10 م 

الساعة الثانية عشر)12( ظهرا.

برنامج  مقر  في  المقاولين  استفسارات  علي  للرد  تمهيدي  اجتماع  سيعقد 

الخميس  يوم  وذلك  السويدي  عيادة  الرمال– خلف  غزة–  عمل   خلق فرص 

الموافق 2011/01/06 الساعة العاشرة صباحًا )  حضور االجتماع التمهيدي 

ضروري وهو جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء (.

- رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

 السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

اللجنة الشعبية في مخيم العزة
تعلن اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم العزة وبالتعاون واشراف وزارة الحكم المحلي بتمويل 
من السلطة الوطنية الفلسطينية عن طرح عطاء بناء و تأهيل بيت الضيافة في مخيم العزة وذلك 
بالمشروع  والخاصة  العامة  المرفقة  والشروط  الكميات  وجداول  والمواصفات  للمخططات  وفقا 

فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
" لدى لجنة التصنيف  المقاولين ومصنفا  المقاول ان يكون مسجال" لدى اتحاد  1. يجب على 

الوطنية في مجال األبنية بحيث ال يقل عن درجة تصنيف رابعة .
2. يجب على المقاول ان يكون مسجال "رسميا" في دوائر الضريبة.

3. يجب على المقاول تقديم كفالة تامين ابتدائي بقية 2 % من قيمة العطاء وذلك بكفالة 
الشيكات  والتقبل  مصدق  بنكي  اوشيك  يوم   90 عن  تقل  ال  لمدة  المفعول  سارية  بنكية 

الشخصية او المبالغ النقدية.
4.االسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.

5. لجنة فتح العطاء غير ملزمة باقل االسعار وبدون ابداء االسباب.
6. يجب ان تكون االسعار بالدوالر االمريكي األمريكي.

7. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من مقر 
اللجنة مقابل مبلغ غير مسترد وقدره مائة دوالر أمريكي او ما يعادلها.

8. اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرا من يوم الثالثاء الموافق 18-1-2011 في مقر 
اللجنة الشعبية في مخيم العزة مع العلم انه لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد.

9. االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق 11-1-2011 الساعة العاشرة صباحا.
في  العودة  مركز  في  ظهرا   12 الساعة   2011-1-18 الموافق  الثالثاء  يوم  المظاريف  10.فتح 

مخيم العزة
11. رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مقر اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم العزة وذلك 
خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال على جوال رقم: 246-558-0599 

أو هاتف أرضي رقم: 0514-275-02

منظمة التحرير الفلسطينية
دائرة شؤون الالجئين

اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم العزة
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 1\ADM\2011إعالن طرح عطاء
ادوية    لشراء  حاجتها  عن  الفلسطيني   األحمر  الهالل  جمعية  تعلن 

لمستودعاتها في مبنى جمعية الهالل االحمر الفلسطيني .  فعلى الشركات 

العطاء  كراسة  لشراء  الجمعية  لمقر  التوجه  بالمشاركة  والراغبة  المسجلة 

وذلك اعتبارًا من يوم االحد  الموافق 2\1\2011 وحتى  يوم الخميس الموافق  

6\1\2011 من الساعة الثامنة و النصف صباحًا و حتى الساعة الثالثة  بعد 

الظهر،  ما عدا يوم الجمعة و السبت  ، الكائن في شارع القدس  الرئيسي – 

البيرة ،  دائرة المشتريات ، الطابق السادس  . 

موعد  آخر  ان  علمًا   ، االشتراك  في  الحق  المرخصين  و  المؤهلين  للموردين  

لتقديم العروض  هو يوم االثنين  الموافق  10\1\2011  حتى الساعة الواحدة 

ظهرا  ، و ذلك في صندوق المناقصات الموجود في دائرة المشتريات بمقر 

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني الكائن في البيرة  .

1. ثمن كراسة  العطاء 50  دوالر  غير مستردة   

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5 %

3. الجمعية  غير ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

االحمر  الهالل  بجمعية  المشتريات  دائرة  مع  االتصال  يمكن  ستفسار  لال 

الفلسطيني على االرقام التالية : هاتف 022978536   فاكس  022406518 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الصحة

نابلس

إعالن
عطاء رقم 2010/163

شراء وتوريد وتركيب آرمات إلى المديريات والعيادات الصحية
التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية

نابلس ـ تعلن وزارة الصحة ـ وحدة التوريدات عن حاجتها لشراء وتوريد وتركيب آرمات 
إلى المديريات والعيادات الصحية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية ، تبعًا للشروط 

والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.
هذا  في  المشاركة  في  وترغب  رسميًا  والمسجلة  االختصاص  ذات  الشركات  فعلى 
سابقًا  المحافظة  مبنى  مقابل  التوريدات  وحدة  نابلس/  الصحة/  وزارة  مراجعة  العطاء 
خالل أوقات الدوام الرسمي من اجل  الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء 

مقابل دفع مبلغ )50( شيكاًل غير مستردة.
وحدة  في  العطاءات  صندوق  في  المختوم  بالظرف  االسعار  عروض  لقبول  موعد  آخر 
الحادية  الموافق 2011/1/11 الساعة  الثالثاء  التوريدات وزارة الصحة نابلس هو يوم 

عشرة صباحًا.

مالحظة:
يجب إرفاق شيك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بنسبة 5% من إجمالي قيمة 
العطاء "كتأمين دخول" ساري المفعول لمدة ستين يومًا من تاريخ آخر موعد لتقديم 

العروض.
تقديم االسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.

وزارة الصحة

اعالن
الخط الهاتفي المجاني في مجال اإلرشاد

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية هي أولى الجمعيات الفلسطينية 

واستكمااًل  واإلنجابية،  الجنسية  الصحة  مجال  في  المتخصصة  الربحية  غير 

تقدمها  التي  واالجتماعية  النفسية  واالستشارات  الصحية  الخدمات  لسلة 

الجمعية من خالل مراكز الخدمات الصديقة للشباب، تعلن عن استمرار تقديم 

خدمة الخط اإلرشادي المجاني على رقم 1800300900

وتقديم  الهاتفية  مكالمتكم  بتلقي  ومهني  مختص  طاقم  يقوم  حيث 

المساعدة في مجال اإلرشاد النفسي واالجتماعي ومواضيع الصحة الجنسية 

واإلنجابية وبسرية تامة لكافة األعمار. واإلرشاد نحو الطريق األمثل والسليم 

نحو  الشباب  وترشيد  الفلسطيني  مجتمعنا  في  وإناثًا  ذكورًا  الشباب  لفئة 

الطرق األمثل بما يتناسب مع واقعنا الفلسطيني.

يمكن استقبال مكالمتكم من الهواتف األرضية الثابتة ومن الجوال مجانًا دون 

 1800300900 المجاني  الرقم  على  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من  مقابل  أي 

جميع أيام األسبوع عدا الجمعة، من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.

هذه الخدمة تساهم في خفض المشاكل االجتماعية والنفسية ورفع مستوى 

المعلومات في مجال الصحة اإلنجابية والجنسية ومعالجة المعوقات التي قد 

تشكل عقبة في حياة األسرة الفلسطينية .

فال تترددوا باالتصال على 1800300900، لتلقي اإلرشاد والتوجيه والمساندة.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية

دعوة لتقديم عطاء )29:1/01/2011(
مشروع إنشاء نظام مائي متكامل لبلدات بلعا، عنبتا، 

دير الغصون ـ المرحلة األولى ـ
حفر بئر بلعا البديل ـ محافظة طولكرم

NCB11/PMU/MoF001 : عطاء رقم
التاريخ: 02 كانون الثاني 2011

المياه  سلطة  لدى  والمسجلين  المؤهلين  المقاولين  الفلسطينية  المياه  سلطة  تدعو   .1
مغلفة  مظاريف  في  بعطاءاتهم  التقدم  إلى  محلي  طاقم  لديهم  يتوفر  والذين  الفلسطينية 
لتنفيذ مشروع إنشاء نظام مائي متكامل لبلدات بلعا، عنبتا، دير الغصون ـ المرحلة األولى ـ حفر 

.PMU/MoF001/NCB11 بئر بلعا البديل ـ محافظة طولكرم
)ت:  المشاريع  إدارة  وحدة  من  إضافية  معلومات  على  الحصول  المعنيين  للمقاولين  يمكن   .2
022422456، فاكس 022429341(  من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 14:00 ظهرًا )حسب التوقيت 

المحلي(.
وذلك  ثاني 2011(  كانون  الموافق 04  الثالثاء  يوم  )من  العطاء  وثائق  على  الحصول  3. يمكن 
من دائرة العطاءات المركزية في العنوان الموضح أدناه مقابل رسوم العطاء غير المستردة لكل 
نسخة بقيمة ILS  800 ثماني مئة شيكل فقط، وتكون طريقة الدفع باإليداع إلى حساب سلطة 

المياه الفلسطينية رقم )219000/79( في بنك فلسطين المحدود ـ رام الله.
4. يجب تقديم العطاءات في دائرة العطاءات المركزية في العنوان الموضح أدناه في تمام أو 
قبل الساعة 12:00 ظهرًا )توقيت محلي( يوم الخميس الموافق 27 كانون ثاني 2011 وسيتم 
بتأمين دخول  مرفقة  العطاءات  تكون جميع  أن  ويجب  الموعد،  بعد هذا  عطاء يصل  أي  رفض 
العطاء بقيمة $ 8,000 ثمانية آالف دوالر أو ما يعادلها بأي عملة قابلة للتحويل لصالح سلطة 
لتقديم  النهائي  الموعد  تاريخ  من  يومًا   118 لمدة  الكفالة سارية  وتكون  الفلسطينية.  المياه 
العطاء، سيتم فتح المظاريف بحضور مقدمي العطاءات الراغبين في الحضور في نفس الموعد 

يوم الخميس الموافق 27 كانون ثاني 2011.
واالجتماع  الميدانية  الجولة  في  للمشاركة  المقاولين مدعوون  العطاء: جميع  قبل  ما  5. اجتماع 
يوم الخميس الموافق 13 كانون ثاني 2011. في تمام الساعة 10:00 صباحًا، حيث إن االجتماع 
التمهيدي سيعقد قبل البدء في الجولة الميدانية في بلدية بلعا، ثم سيتم االنطالق من مقر 

البلدية للبدء في الجولة الميدانية، حيث يعمل المقاولون على تأمين مواصالتهم.
عنوان دائرة العطاءات المركزية:

دائرة العطاءات المركزية
مباني وزارة األشغال العامة واإلسكان ـ الطابق الثاني شقة رقم 9

أم الشرايط – دوار األمين، البيرة – الضفة الغربية
تلفون: 888 2987 2 972 + فاكس: 890 2987 2  972 +

دائرة العطاءات المركزية
مالحظة: رسوم اإلعالن على َمن يرسو عليه العطاء.

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND
oPt Office

UNICEF VACANCY NOTICE NO. HR/VN/2010/14

YOUTH AND ADOLESCENT DEVELOPMENT OFFICER

United Nations Children’s Fund (UNICEF) in the occupied Pal-
estinian territory (oPt) is seeking a qualified and experienced 
Youth and Adolescent Development Officer for its office in Je-
rusalem.

Starting Date: as soon as possible
Applications deadline: 16 January 2011
Level: Equivalent to National Professional (NO) Level2
Type of Appointment: Fixed-Term
Duration of the assignment:  1 year renewable

To view the detailed terms of reference and how to apply please 
visit: www.unicef.org\oPt

رابطة الجامعيين – محافظة الخليل

جامعة بوليتكنك فلسطين

إعالن عن الحاجة إلى مستشارين في مجال تطوير الخطط 
األكاديمية والبرامج التدريبية في الخدمات الميكانيكية للمنشآت

يعلن مركز التكامل مع الصناعة في جامعة بوليتكنك فلسطين عن الحاجة 

لتعيين مستشارين لتطوير الخطط التدريسية في مجال التكييف والتبريد 

برامج  تصميم  مجال  في  ومستشارين  والدبلوم،  البكالوريوس  لبرنامجي 

ووحدات تدريبية في مجاالت ذات صلة بمشروع "تأهيل متخصصي وفنيي 

العربي  الصندوق  من  والممول  للمنشآت"،  الميكانيكية  والخدمات  األعمال 

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي – الكويت.

زيارة  يرجى  الخاصة،  المرجعية  البنود  على  ولالطالع  المعلومات  من  لمزيد 

 www.ppu.edu :إعالنات موقع الجامعة االلكتروني

نهاية  قبل  التقدم  االستشارية،  الخدمة  لهذه  التقدم  في  الراغبين  على 

االهتمام  عن  التعبير  رسالة  خالل  من   ،2011/1/5 الموافق  األربعاء  يوم 

 aref@ppu.edu التالي البريد االلكتروني  )Expression of Interest( عبر 

مرفق فيها ما يلي:

1.  السيرة الذاتية للمتقّدم.

2.  أية توضيحات حول الجاهزية ألداء الخدمة االستشارية.

مركز التكامل مع الصناعة

جامعة بوليتكنك فلسطين

2011/1/3

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

بلدية الخليــل

إعالن ثان
طرح عطاء  

اجل سيارات  وتيوبات من  اطارات  توريد  الخليل عن طرح عطاء  بلدية  تعلن 

البلدية  وذلك حسب الشروط والمواصفات وجداول الكميات المرفقة بكراسة 

في  والتوريدات  العطاءات  دائرة   من  عليها  الحصول  يمكن  والتي  العطاء  

غير  شيكل   )300( مبلغ  مقابل  الرسمي  الدوام  ساعات  خالل  الخليل  بلدية 

والتوريدات  العطاءات  دائرة  الى  المختوم  بالظرف  العروض  تعاد   . مستردة 

في مقر البلدية غير متأخرة عن الساعة 12 من ظهر يوم الخميس 6/1/2011 

مرفق  بتأمين بقيمة %5 من قيمة العطاء إما شيكًا مصدقًا أو كفالة بنكية 

سارية المفعول لمدة 90 يوما.     

مالحظات :-

1.  رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

2.  األسعار شاملة جميع انواع الضرائب.

3.  البضاعة واصلة مستودع البلدية.

4.  البلدية غير ملزمة بأقل األسعار ودون إبداء األسباب.

5.  للبلدية الحق في تجزئة العطاء . 

خالد عسيلي    

رئيس بلدية الخليل 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

بلدية الخليــل

إعالن للمرة الثالثة 
طرح عطاءات 

تعلن بلدية الخليل عن اعادة طرح العطاءات التالية من أجل أعمال البلدية للعام 2011 :

1.  عطاء باطون جاهز سعر نسخة العطاء 300  شيكل.

2.  عطاء المحروقات سعر نسخة العطاء 300  شيكل.

3.  عطاء توريد رمل وحصمة ومرابيع سعر نسخة العطاء 300  شيكل.

فعلى الشركات المعنية في دخول العطاء الحصول على نسخة العطاء والمواصفات 

من  دائرة العطاءات والتوريدات في البلدية خالل ساعات الدوام الرسمي.

تعاد العروض بالظرف المختوم غير متأخرة عن الساعة الثانية عشرة من ظهر 

يوم الخميس 2011/1/6  وال تقبل العروض بعد هذا الموعد .

الشروط العامة :-

1.  رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2.  إرفاق كفالة بنكية بقيمة )1000( دينار إما شيك مصدق أو كفالة بنكية .

3.  األسعار شاملة جميع انواع الضرائب والرسوم .

4.  البلدية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

5.  يحق للبلدية تأجيل العطاء أو تمديده.

6.  توفر شهادة خصم مصدر .                                             

خالد عسيلي   

رئيس بلدية الخليل 

القاهرة – "وفا": أك���د التقرير الدوري 
الشؤون  المتحدة لتنسيق  لمكتب األمم 
اإلنس���انية ف���ي األراضي الفلس���طينية 
المحتل���ة "أوتش���ا" الذي وزع���ه المركز 
ليلة  بالقاهرة  المتح���دة  لألمم  اإلعالمي 
أول من أمس، والذي يرصد الفترة من 22 
إل���ى 28 كان���ون األول، ان قوات االحتالل 
تواص���ل عدوانها في الق���دس المحتلة 

وعموم األراضي الفلسطينية.
وبّين التقرير أن قوات االحتالل هدمت 
7 مبان زراعية في حي الطور في القدس 
الشرقية واقتلعت مئات أشجار الزيتون، 
م���ا أدى إلى تضرر مص���در رزق 8 عائالت 

على األقل.
اإلس���رائيلية  الس���لطات  أن  وأوض���ح 
هدمت خ���الل العام الماض���ي 63 مبنى 
يمتلكه���ا الفلس���طينيون ف���ي القدس 
الش���رقية من بينه���ا 10 مب���ان هدمها 
أصحابها ما أدى إلى تهجير 116 ش���خصًا 
وتضرر 260 آخري���ن مقابل هدم 80 في 

الفترة المماثلة من العام 2009.
وأشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل 
أجب���رت مالك أحد المباني المكونة من 3 
ش���قق على هدم مبن���اه الواقع في قرية 
ص���ور باهر ف���ي القدس الش���رقية بعد 
اس���تالمه أمرا بالهدم بحجة عدم حصول 
المبن���ى عل���ى رخصة للبناء م���ا نتج عنه 

تهجير 24 شخصًا من بينهم 17 طفال.
وأفاد التقرير أن إح���دى العائالت في 
القدس الشرقية تس���لمت أمر هدم ضد 
خيام نصبتها بع���د هدم منزلها الكائن 

في ح���ي رأس العم���ود خالل األس���بوع 
الماض���ي فض���ال عن إص���دار س���لطات 
االحت���الل أوامر وق���ف بناء ض���د أربعة 
من���ازل ومب���ان زراعية ف���ي قريتي جت 
وجينصافوط بمنطق���ة قلقيلية الواقعة 

في المنطقة )ج( بالضفة الغربية.
وذك���ر أن القوات اإلس���رائيلية نفذت 
خ���الل فت���رة التقري���ر 100 عملية بحث 
واعتق���ال في أنحاء الضف���ة الغربية بما 
فيها الق���دس الش���رقية وهو م���ا يعد 
ارتفاعًا مقارنة بمعدل أس���بوعي بلغ 90 
عملية خالل ع���ام 2010، مش���يرا إلى أن 
إحدى ه���ذه العمليات الت���ي نفذت في 
منطق���ة الخليل تطورت إلى اش���تباكات 
اإلس���رائيلية،  والقوات  المدنيي���ن  بين 
وأدت إل���ى إصاب���ة امرأتي���ن بينما أدت 
كذل���ك 3 عملي���ات تفتي���ش متفرق���ة 
لمنازل في منطقة أريحا إلى وقوع أضرار 

بالممتلكات.
وذكر تقرير )أوتش���ا( أن مس���توطنين 
نفذوا خالل الفترة 7 اعتداءات أس���فرت 
ع���ن إصاب���ة فلس���طيني ووق���وع أضرار 
بالممتل���كات من بينها حادثان أس���فرا 
عن وقوع أضرار بالممتلكات حيث نصب 
مس���توطنون إسرائيليون س���ياجا حول 
500ر1 دونم من األراضي بالقرب من بلدة 
يطا في محافظة الخليل وبدأوا ببناء جدار 
حجري على أرض فلسطينية تقع بالقرب 
من مستوطنة "إش���كولوت" بالخليل في 
محاولة لالس���تيالء على األرض وقد أزيل 
قس���م منها على يد الفلس���طينيين في 

الموقعين.
وفيما يخص قطاع غزة، أوضح التقرير 
أن الس���لطات اإلس���رائيلية سمحت في 
الفترة من 19 إلى 25 كانون األول الماضي 
بدخول نحو 1015 شاحنة إلى غزة وهو ما 
يع���د ارتفاعًا بنس���بة 9% تقريبًا مقارنة 
بمع���دل أس���بوعي بل���غ 935 س���مح لها 
بالدخ���ول من���ذ اإلعالن اإلس���رائيلي عن 
تخفيف الحصار ف���ي حزيران 2010، غير 
أن ه���ذا الرق���م ال يمثل س���وى 36% من 
المعدل األسبوعي للواردات المسجل قبل 

فرض الحصار عام 2007.
وأفاد بأنه تم الس����ماح بتصدير حمولة 
شاحنة واحدة من الفلفل الحلو من غزة إلى 
أوروبا وهي أول ش����حنة من الخضار تغادر 
غزة منذ اإلعالن اإلس����رائيلي في 8 كانون 
االول ع����ن الس����ماح بتصدي����ر المنتجات 
مؤكدا  والمنس����وجات،  واألث����اث  الزراعية 
استمرار تصدير عدد من شحنات الفراولة 
وأزه����ار الزينة، بواقع 70 ش����احنة تحمل 
9ر119 طن من الفراولة و757 ألف زهرة من 

أزهار الزينة في 28 كانون االول الماضي.
ولفت التقرير إلى أن سلطات االحتالل 
سمحت بدخول 117 ش���احنة تقل 4563 
طن���ًا من القمح في الفت���رة من 19 إلى 25 
كانون االول الماضي، وهو ما يعد ارتفاعًا 
ملموس���ًا مقارن���ة بالكمي���ة التي دخلت 
منتصف الش���هر الماضي، م���ا نتج عنه 
ارتفاع مخزون قطاع غزة من القمح بكمية 

تغطي احتياجات السكان لمدة 11 يومًا.
وأوضح أن محطة كهرب���اء غزة واصلت 
تش���غيل محركه���ا الثان���ي منتجة 60 
ميغ���اوات م���ن الكهرباء مقارن���ة ب� 30 
ميغ���اوات كانت تنتجها خالل األش���هر 
األخي���رة وذل���ك بالرغم م���ن االنخفاض 
المتواص���ل في كمية الوق���ود الصناعي 

المستوردة من إسرائيل.

خالل األسبوع األخير من الشهر الماضي 

"اوتشا" : قوات االحتالل هدمت 7 مبان زراعية
 في حي الطور واقتلعت مئات أشجار الزيتون

غزة: مجموعة مسلحة تختطف اللواء البرديني
وتعتدي عليه قبل إلقائه في منطقة السودانية

رام الله � "األيام": استنكرت الجبهة العربية الفلسطينية االعتداء اآلثم على أمين سر 
لجنتها المركزية اللواء سليم البرديني.

وذكر الناطق الرسمي باسم الجبهة أن مجموعة مسلحة ترتدي لباس الشرطة المقالة، 
أقدمت ظهر أمس على اختطاف اللواء البرديني أمين سر اللجنة المركزية للجبهة، من 
أمام مكتب المتقاعدين العسكريين بشارع الشهداء بمدينة غزة تحت تهديد السالح 
وقام���ت بعصب عينيه ومصادرة س���يارته وهاتفه النقال، وقام���ت باقتياده إلى خارج 

المدينة وألقته في منطقة السودانية.
وأضاف الناطق ان الحكومة بغزة نفت اية عالقة ألجهزتها باالعتداء، إال أن المؤشرات 
المتوفرة لدى الجبهة تش���ير إلى ان من قاموا باالختط���اف هم عناصر من جهاز األمن 

الداخلي لحركة حماس.
وتاب���ع الناطق أن الجبه���ة تحمل حركة حم���اس والحكومة المقالة بغزة مس���ؤولية 
هذا العمل الذي يس���يء إلى العالق���ات الفصائلية والعمل الوطن���ي ويمس امن كافة 

المواطنين، وتطالبها بمالحقة المتورطين والكشف عنهم ومحاسبتهم.
وم���ن الجدي���ر بالذكر أن اللواء البرديني يش���غل منصب أمين س���ر اللجنة المركزية 
للجبه���ة العربي���ة الفلس���طينية ورئيس التجم���ع الوطني للمتقاعدين العس���كريين 
بالمحافظات الجنوبية، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلس���طينية، وشغل 

سابقًا منصب مدير الشرطة الفلسطينية.

الحية: توسيع المشاركة في الحكومة المقالة 
لتسهيل الدعم الدولي والعربي إلعادة اإلعمار 

كتب فايز أبوعون:

قال خليل الحية النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" 
ويرئ���س اللجنة المختصة بالحوار مع الفصائل بش���أن التعديل ال���وزاري: إن المجتمع 
الدول���ي والمجتمع العربي يرفضان إعادة إعمار غزة بحجة تفرد "حماس" بإدارة ش���ؤون 

غزة، ولذلك نطلب من الجميع المشاركة كي يتم اإلعمار.
وأوض���ح الحية في مؤتمر صحاف���ي عقده في مدينة غزة، أم���س، أن التعديل خطوة 
لألمام نحو تعزيز المصالحة الوطنية وإنهاء حالة االنقس���ام، قائاًل إننا ننظر للمصالحة 

على أنها خطوة إستراتيجية.
وبين أن الورقة المصرية نصت على أن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية سيبقى 
قائمًا لحين إجراء انتخابات جديدة وتش���كيل لجنة وطنية عليا، مشددًا على أن حركته 

تريد نموذجًا للشراكة من أجل تحقيق المصالحة.
وطالب الحية كافة الفصائل بالمش���اركة في الحكومة المقالة وتحمل مس���ؤولياتها 
لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلس���طينية، وأض���اف إن من حق الحكومة 
المقالة تش���كيل حكومة جديدة بمشاركة الفصائل والش���خصيات المستقلة، معتبرًا 

أنها صاحبة األغلبية في المجلس التشريعي وفق القانون.
وحول المس���تجدات األخيرة مع الفصائل بشأن المشاركة في الحكومة المقالة أوضح 
الحية أن فكرة التعديل الوزاري للحكومة لم تكن وليدة هذه األيام، بل كانت قبل عام، 

لكن الظروف المحيطة بالواقع الفلسطيني لم تسمح لها بطرح التعديل الوزاري. 
وأض���اف: إن اللجنة عقدت عدة مش���اورات مؤخرًا مع الفصائل ضم���ن الجولة األولى 
للمش���اورات بهدف مناقش���ة التعديل 
ال���وزاري للحكومة المقالة، وأنه س���يتم 
توس���يع دائرتها في األي���ام المقبلة من 
خالل الجول���ة الثانية للوصول إلى أفضل 
تعدي���ل وزاري يضمن مش���اركة الجميع 
فيه، منوه���ًا بأن اللجن���ة وجدت تفهمًا 
من قبل العديد من الفصائل بش���أن هذه 

الخطوة.
وأشار الحية إلى أن مبررات حركة حماس 
لتوسيع الحكومة المقالة ومشاركة كافة 
أطي���اف الش���عب الفلس���طيني مرتبطة 
بأن الس���احة الفلسطينية توجب  العمل 
بش���كل مش���ترك وليس بش���كل منفرد 
بالق���رار، ألن الوضع الفلس���طيني ما زال 
تحت االحتالل وأن هن���اك ضرورة للجمع 
بين الحكم والمقاومة، الفتًا إلى أنه ليس 

ضعفًا في حركة حماس. 

غزة، رام الله – "األيام": واصلت حركة 
حم���اس وأجهزته���ا األمني���ة الهجوم 
الوطنية وحرك���ة فتح  الس���لطة  عل���ى 
عل���ى خلفية م���ا وصفت���ه باالعتقاالت 
السياس���ية، خاصة قضي���ة المضربين 
عن الطعام في سجون األجهزة األمنية 

بالضفة الغربية.
وعقدت "حماس" الكثير من الفعاليات 
الجماهيرية بالتزامن مع حملة إعالمية 
مكثفة تضامنًا مع أنصارها المعتقلين 
في الضفة الغربية، ودعت إلى تشكيل 
لجن���ة وطني���ة مس���تقلة لبح���ث ملف 
الغربية  الضفة  السياسي في  االعتقال 

وقطاع غزة.
وقال الناطق الرس���مي باس���م حركة 
حماس فوزي بره���وم إن حماس جاهزة 
لتش���كيل لجن���ة وطنية مس���تقلة من 
للنظر  الفصائل والمؤسسات الحقوقية 
في مل���ف االعتقال السياس���ي في غزة 

والضفة.
وأبدى برهوم في تصريحات صحافية 
اس���تعداد "حم���اس" إلنه���اء أي ملف 
لمعتقل سياسي يثبت وجوده في غزة، 
مقابل إنهاء ملفات مئ���ات المعتقلين 
في سجون األجهزة األمنية في الضفة.

كم���ا اته���م بره���وم خ���الل مؤتم���ر 
صحافي عقدت���ه حركة حماس في مقر 
وكالة شهاب بمدينة غزة، أمس، حركة 
فتح بوضع الخطط والبرامج المش���تركة 

معتقلو "فتح" يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون المقالة 

"حماس" تدعو إلى تشكيل لجنة وطنية 
مستقلة لبحث ملف االعتقاالت السياسية

"تربية أريحا" تناقش االختبارات الوطنية
الموحدة وآلية تطبيقها في الفصل الدراسي األول 

أريحا – "األيام": بحثت مديرية التربية والتعليم في أريحا، أمس، االختبارات الوطنية 
الموحدة للفصل الدراسي األول للصفوف الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع في 

المحافظة، حيث تم بحث آليات التطبيق والتصحيح والنتائج.
ج���اء ذلك خالل اجتماع ترأس���ه مدير التربية والتعليم محم���د الحواش وضم النائب 
الفني واإلداري ورؤس���اء األقس���ام والمش���رفين التربويين ومدراء المدارس الحكومية 

والخاصة في محافظة أريحا واألغوار.
 ورح���ب الح���واش بمدراء الم���دارس وأثنى عل���ى جهودهم في تطبي���ق االختبارات 
الموحدة ومتابعتها، وأش���ار الى ضرورة تضافر الجهود من اجل تحسين وتطوير نتائج 
هذه االختبارات، ما يدفع باتجاه تحسين العملية التعليمية وتعميم التجارب الناجحة 

على المدارس .
وأك���د على أهمية انخراط الطالب في العملي���ة التعليمية كمحور لهذه العملية، وان 
االختب���ارات الموحدة تعمل على الكش���ف عن الضعف في ق���درات الطالب التعليمية 

والعمل على تطويرها .
 وتم بح���ث دور االختب���ارات الوطنية الموحدة ف���ي رفع مس���توى التحصيل للطلبة 

والجهود التي تبذلها المديرية بهذا االتجاه .
فيما أكد النائب الفني بس���مات س���الم مراع���اة مديرية التربية لوض���ع المعلم في 
التنقالت وتأمين تنقالته في المدارس. وأشار النائب اإلداري خضر ابو بشارة الى وجود 
اربعة مراكز تصحيح في المحافظة وهي مدرس���ة فصايل الثانوية، والزبيدات الثانوية 

والمختلطة، وبنات أريحا األساسية، وزهرة المدائن للذكور. 
وفي نهاي���ة االجتماع تم توزي���ع تعليمات تطبي���ق االختب���ارات الوزارية الموحدة 

ومناقشتها .

رام الله : ورشة 
حول تجنب مساوئ 

استخدام االنترنت
رام الله � "مع���ا": عقد مركز حقوق 
اإلنس���ان والديمقراطي���ة "ش���مس" 
ودائ���رة العالقات العام���ة في جهاز 
الشرطة، في مدرسة األوائل برام الله، 
أمس، ورش���ة عمل بعن���وان "كيفية 

تجنب مساوئ استخدام االنترنت".
وحضر الورش���ة طالبات المدرس���ة 
ومدرساتها، بمش���اركة بشار الديك 
عن مركز "ش���مس" ووفاء سليمان عن 
جهاز الش���رطة، وتمت اإلش���ارة إلى 
كيفية تجنب المخاطر التي تعكسها 
ش���بكة االنترنت على زوارها، وخاصة 
عل���ى الش���باب والش���ابات في س���ن 
المراهقة، محذرين من خطورتها ومن 

األضرار التي قد تلحق بهم .

الس���تئصال حم���اس والقض���اء عليها، 
مش���يرا إل���ى أن مصي���ر المضربين عن 
الطعام في س���جن أريحا المركزي ما زال 

مجهواًل.
وطالب السلطة الوطنية بالكشف فورًا 
عن مصير القيادي في كتائب القس���ام 
الجناح العس���كري لحركة حماس أيوب 

القواسمي.
واتهم "فتح" باتخاذ جلس���ات الحوار 
غطاء لسياساتها التآمرية على القضية 
وعل���ى "حماس"، معتب���را أن ما تقوم به 
الس���لطة تمزي���ق للنس���يج االجتماعي 
الفلس���طيني وعبث متعم���د بالعالقات 
الوطني���ة وبمصير المصالح���ة والحوار 

الوطني الفلسطيني.
 م���ن جهة ثانية، ل���م يتطرق برهوم 
الى مواصلة س���تة م���ن معتقلي حركة 
فتح في سجون األجهزة األمنية التابعة 
للحكوم���ة المقالة في قطاع غزة، أم�س، 
اإلضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا 
على الظروف القاس���ية وغير القانونية 

وغير اإلنسانية، التي يتعرضون لها.
وكان بيان ل� "فتح" أكد أول من أمس، أن 
ستة من معتقليها في سجون "المقالة" 
أعلنوا اإلضراب عن الطعام، إلى أجل غير 

مسمى وهم: زكي السكني، ونائل حرب، 
وحس���ن الزن���ط، وجميل جح���ا، ومحمد 
كحيل، وش���ادي أحم���د، الذين يقضون 
منذ عدة سنوات في س���جون "المقالة" 
أحكامًا عالية بالسجن واإلعدام، فيما لم 
يصدر ضد المعتقل زكي السكني منذ 

عدة سنوات أي حكم.
وكانت أجهزة أم���ن الحكومة المقالة 
حكم���ت عل���ى المعتقل ش���ادي أحمد 
باإلعدام، وعلى حسن الزنط بالمؤبد )25 
سنة(، وعلى نائل حرب مؤبد )25 سنة(، 

وعلى جميل جحا باإلعدام. 
وذكرت "فتح" أن أمن "المقالة" نقلت 
ه���ؤالء المعتقلي���ن السياس���يين قبل 
فترة إلى قسم المحكومين الجنائيين، 
م���ا يعرض حياتهم للخط���ر، معربة عن 
خش���يتها عل���ى مصي���ر أبنائه���ا بعد 
إعالنهم الب���دء باإلضراب ع���ن الطعام 
احتجاج���ًا على الظروف القاس���ية التي 

يتعرضون لها ويعيشون بها.
وناشدت حركة فتح جميع المؤسسات 
األحمر  والصليب  واإلنسانية  الحقوقية 
المعتقلين  وزيارة  بتولي مسؤولياتها، 
المضربين ع���ن الطع���ام واالطالع على 

أوضاعهم لطمأنة عائالتهم وذويهم.


