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بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
وزارة الداخلية
مكتب الوزير

الموضوع: إعالن استمالك صادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية
اس���تنادًا لنص المادة الثالثة من قانون االستمالك رقم 2 لسنة 1953 المعمول به في محافظات 
الضفة الغربية، تعلن وزارة الداخلية الفلس���طينية عن رغبتها باستمالك قطع األراضي المبينة 
أوصافه���ا أدناه، وذلك الس���تخدامها ألغ���راض أمنية وذلك لمنفعة الوطن، وأننا س���نتقدم إلى 
مجلس الوزراء بطلب إصدار قرار استمالك تلك األراضي استمالكًا مطلقًا حسب مدلولها بالقانون:

اسم المالك المساحة  رقم       رقم   رقم          اسم             أراضي        قضاء 

م2         القطعة     الحوض       الحوض   

269م2            غازي نوري محمد البزار  1       32  11       البطن الشرقي       بتونيا     رام الله 

556م2             جورج جراسيموس زخريا نزال 11       البطن الشرقي        بتونيا     رام الله   37      2

                          حنا جراسيموس زخريا نزال

                     فريد جراسيموس زخريا نزال

                       لبيبة جراسيموس زخريا نزال

                       الين جراسيموس زخريا معايعة

                        سمية جراسيموس زخريا معايعة

636م2       فايز عبد الرحمن محمد أبو خلف 3     141             11        البطن الشرقي          بتونيا    رام الله 

588م2         محمد عبد الجواد حمايل/ البيرة  4      38              11        البطن الشرقي      بتونيا    رام الله 

وعليه فمن يدعي حق التصرف أو الملكية أو المنفعة أو أي من الحقوق في قطع األراضي الموصوفة 
أعاله أن يتقدم باعتراضه الخطي مدعمًا باإلثباتات الخطية إلى وزارة الداخلية الفلس���طينية خالل 
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف المحلية وان وضع اليد ضروري حيث أن 

المشاريع ستقام على هذه األرض تعود بالمنفعة العامة على الوطن والمواطن.
وزير الداخلية
د. سعيد أبو علي

JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD.

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الساعة 

التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا يوم الخميس الموافق 2013/5/9 

عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

المزرعة الغربية، أبو اشخيدم، جزء من كوبر
التحويالت  بأعمال  الشركة  قيام  الناتج عن  اإلجراء  الشركة عن هذا  تعتذر 

والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD.

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي يوم األربعاء الموافق 
2013/5/8 من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا عن المناطق التالية 

في القدس:

بيت حنينا القرية
تعتذر الشركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة 

على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

State of Palestine
   Palestinian Water Authority

  
Invitation to Bid No. PWA 2/2013

Invitation for Bids (IFB
The Palestinian Water Authority has received a grant from the Austrian 
Development Agency (ADA ) For the Contract “Supplies & works for 
the rehabilitation and extension of the Constructed Wetland Treatment 
Plant in Bidya City / Salfeet Governorate”
Contract Number: PWA 2/2013
1. The Palestinian Water Authority - PWA now invites sealed bids from 

eligible and qualified bidders for the construction of the project. 
bidders shall have a valid classification certificate from the National 
Committee for Contractors Classification (Water and Wastewater) 

2.  Interested eligible bidders may obtain further information from the 
Palestinian Water Authority (PWA) Tel: 2429022, Fax: 2429341 from  
hour 09:00 am-14:00 pm.(Local time)

3. A complete set of bidding documents in English may be purchased 
by interested bidders starting from 8/05/2013 upon the submission 
of a written application to the PWA and upon payment of a 
nonrefundable fee of (50) Euro.  The method of payment will be 
Bank Deposit to the PWA Account No. 0225139, PALESTINE 
Bank, Ramallah. 

4. Bids shall be valid for a period of (90) days from the deadline for 
Bid submission date and must be accompanied by security of ( 2000 
Euro).  Two thousands Euro or any currency able to exchange at the bid 
opening day. Valid for 118 days after bid opening date.

5. Bidders are encouraged to attend the site visit which will be held on 
Wednesday 15 May 2013 at 11:00 am. The meeting point and pre-
bid meeting shall be at Bidya Municipality, after the site visit finish.

6. The bid Document shall submitted to the Tendering Committee at 
the address shown below no later than 12:00 noon Wednesday 29 
May 2013 at which time they will be opened in the presence of the 
bidders who wish to attend.
 Palestinian Water Authority  Qattom Building 2
Al Balo’, Al Berih, West Bank.
 Tel. 00970 2 242 9022, Fax. 00970 2 242 9341

Note: All advertisement expenses in news papers shall be paid by the winner Bidder

دولة فلسطين

سلطة المياه الفلسطينية

PWA 2/2013 دعوه لتقديم عطاء رقم 
تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المحليين المؤهلين والمصنفين لدى لجنة التصنيف 
الوطني���ة في مجال المياه والمجاري إلى التقدم بعطاءاتهم في مظاريف مغلقة لتنفيذ مش���روع 
تنفيذ االعمال الخرس���انيه والميكانيكيه والتوريدات الالزم���ه إلعادة تأهيل محطة المعالجه في 

قرية بديا / محافظة سلفيت وبتمويل من الحكومة النمساوية.
يمك���ن للمقاولين المعنيين الحصول على معلومات إضافية من س���لطة المياه الفس���طينية 
)ت: 2429022-02،  فاكس 022429341( من الس���اعة9:00 صباحا وحتى 14:00 ظهرا )حسب 

التوقيت المحلي(.
يمكن الحصول على وثائق العطاء)ابتداء من يوم االربعاء الموافق 8 أيار 2013( وذلك من س���لطة 
المياه الفلس���طينية في العنوان الموضح أدناه مقابل رس���وم العطاء غير المس���تردة لكل نسخة 
بقيم���ة 50 يورو )خمس���ون يورو فقط(، وتكون طريقة الدفع باإليداع إلى حس���اب س���لطة المياه 

الفلسطينية رقم )225139( بنك فلسطين – رام الله.
يج���ب أن تكون الع���روض صالحة لمدة 90 يوم من تاريخ تس���ليم العط���اءات و أن تكون جميع 
العط���اءات مرفقة بتأمين دخول العطاء بقيمة 2,000 € الفا ي���ورو أو ما يعادلها بأي عملة قابلة 
للتحويل في يوم فتح العطاء، لصالح س���لطة المياه الفلسطينية. وتكون الكفالة سارية المفعول 

لمدة 118 يوم من تاريخ الموعد النهائي لتقديم العطاء.
اجتم���اع ما قبل العط���اء: جميع المقاولين مدعوين للمش���اركة في الجول���ة الميدانية واالجتماع 
التمهيدي يوم االربعاء الموافق 15 ايار 2013 في تمام الس���اعة 11:00 صباحا، حيث أن اإلجتماع 
التمهيدي سيعقد في مقر بلدية بديا- محافظة سلفيت بعد االنتهاء من الجولة الميدانية، حيث 

يعمل المقاولون على تأمين مواصالتهم.
يج���ب تقديم العطاءات الى لجنة العطاءات على العنوان الموضح أدناه في تمام أو قبل الس���اعة 
12:00 ظهرًا )توقيت محلي( يوم االربعاء الموافق 29 ايار  2013 ، وس���يتم رفض أي عطاء يصل 
بعد هذا الموعد، )س���يتم فتح المظاريف في جلسة علنية في نفس الموعد( يوم االربعاء الموافق 

29 ايار 2013 
العنوان: سلطة المياه الفلسطينية

البيرة- البالوع - عمارة قطوم2 - الطابق الرابع
تلفون: 02-2429022 ، فاكس 022429341

مالحظة : رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء

State of Palestine
   Palestinian Water Authority

Invitation to Bid No. PWA 3/2013
 

 Invitation for Bids (IFB)
The Palestinian Water Authority has received a grant from the Austrian 

Development Agency (ADA ) For the Contract “Construction of Wastewater 
Treatment Plants /Palestinian Technical University- Kadoorie Tulkarm. ” 

Contract Number:  PWA   3/2013
1. The Palestinian Water Authority - PWA now invites sealed bids from eligible 

and qualified bidders for the construction of the project. bidders shall have a 
valid classification certificate from the National Committee for Contractors 
Classification (Water and Wastewater) 

2. Interested eligible bidders may obtain further information from the Palestinian 
Water Authority (PWA) Tel: 2429022, Fax: 2429341 from  hour 09:00 am-
14:00 pm.(Local time)

3. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested 
bidders starting from 8/05/2013 upon the submission of a written application to 
the PWA and upon payment of a nonrefundable fee of (50) Euro.  The method of 
payment will be Bank Deposit to the PWA Account No. 0225139, PALESTINE 
Bank, Ramallah. 

4. Bids shall be valid for a period of (90) days from the deadline for Bid submission 
date and must be accompanied by security of ( 2000 Euro).  Two thousands Euro 
or any currency able to exchange at the bid opening day. Valid for 118 days after 
bid opening date.

5. Bidders are encouraged to attend the site visit which will be held on 16  May 
2013 at 10:00 am. The meeting point and pre-bid meeting shall be at Palestinian 
Technical University- Kadoorie Tulkarm, after the site visit finish.

6. The bid Document shall submitted to the Tendering Committee at the address 
shown below no later than 12:00 noon Tuesday 28 May 2013 at which time they 
will be opened in the presence of the bidders who wish to attend.

Note: All advertisement expenses in news papers shall be paid by the winner Bidder
The Palestinian Water Authority
Qattom Building 2
Al Balo’, Al Berih, West Bank. Tel. 00970 2 242 9022, Fax. 00970 2 242 9341

دولة فلسطين

سلطة المياه الفلسطينية

PWA 3/2013 دعوه لتقديم عطاء رقم
تدعو س���لطة المياه الفلس���طينية المقاولين المحليي���ن المؤهلين والمصنفي���ن لدى لجنة . 1

التصني���ف الوطنية في مجال المياه والمج���اري   الى التقدم بعطاءاتهم في مظاريف مغلقة 
لتنفيذ مش���روع تنفيذ االعمال الخرس���انيه والميكانيكيه والتوريدات الالزمه إلنشاء محطات 
معالجة المياه العادمة التجريبية في جامعة فلس���طين التقنية- خضوري بطولكرم  وبتمويل 

من الحكومه النمساويه.
يمك���ن للمقاولين المعنيين الحصول على معلومات اضافية من س���لطة المياه الفس���طينية ) ت: . 2

2429022-02،  فاكس 022429341( من الس���اعة9:00 صباحا وحتى 14:00 ظهرا )حسب التوقيت 
المحلي(.

يمك���ن الحصول على وثائق العطاء)إبتداًء من يوم االربع���اء الموافق  8 ايار 2013( وذلك من . 3
سلطة المياه الفس���طينية في العنوان الموضح أدناه مقابل رسوم العطاء غير المستردة لكل 
نس���خة بقيمة  50 يورو )خمسون يورو فقط(، وتكون طريقة الدفع باإليداع الى حساب سلطة 

المياه الفلسطينية رقم )225139( بنك فلسطين – رام الله.
يج���ب ان تكون العروض صالحة لمدة 90 يوم من تاريخ تس���ليم العطاءات و أن تكون جميع . 4

العط���اءات مرفق���ة بتأمين دخول العطاء بقيم���ة 2,000 € الفا ي���ورو أو مايعادلها بأي عملة 
قابلة للتحويل في يوم فتح العطاء، لصالح س���لطة المياه الفلسطينية. وتكون الكفالة سارية 

المفعول لمدة 118 يوم من تاريخ الموعد النهائي لتقديم العطاء.
إجتماع ما قبل العطاء: جميع المقاولين مدعوين للمش���اركة ف���ي الجولة الميدانية واالجتماع . 5

التمهي���دي يوم الخميس المواف���ق 16 ايار 2013 في تمام الس���اعة 11:00 صباحا، حيث ان 
اإلجتماع التمهيدي س���يعقد  في جامعة فلس���طين التقنية- خضوري، محافظة طولكرم بعد 

االنتهاء من الجولة الميدانية، حيث يعمل المقاولون على تأمين مواصالتهم.
يجب تقديم العطاءات إلى لجنة العطاءات في س���لطة المياه على العنوان الموضح أدناه في . 6

تمام أو قبل الساعة 12:00 ظهرًا )توقيت محلي( يوم االربعاء الموافق 29 ايار  2013 ، وسيتم 
رف���ض أي عطاء يصل بعد هذا الموعد، )س���يتم فتح المظاريف في جلس���ة علنية في نفس 

الموعد( يوم االربعاء الموافق 29 ايار 2013 
 العنوان: سلطة المياه الفلسطينية -

 البيرة - البالوع - عمارة قطوم 2 - الطابق الرابع - وحدة العطاءات
تلفون: 2429022-02 ، فاكس 022429341

مالحظة : رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

وزارة الصحة
وحدة التوريدات

114/T/2013 عطاء  رقم

 شراء وتوريد حبوب الكلورين إلى مستودعات اللوازم المركزية

مكرر للمرة الثالثة
نابل���س – ت�ع�ل����ن وزارة الصحة عن حاج�تها الى ط��رح عط��اء ش���راء وتوريد حبوب الكلورين الى 
مس���تودعات اللوازم المركزي���ة  التابعة لوزارة الصحة في المحافظات الش���مالية تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمسّجلة 
رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة الّصحة/ نابلس /وحدة التوريدات مقابل 
مبنى المحافظة س���ابقًا خالل أوقات الّدوام الّرس���مي م���ن اج��ل الحصول على كّراسة المواصفات 

ووثائ���ق العط���اء مقاب���ل دف���ع مبل���غ ) 50( شيكل غير مسترّدة.
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات 

وزارة الصحة نابلس هو يوم الثالثاء الموافق 2013/5/14 الساعة الحادية عشرة صباحًا.

مالحظة:
يجب إرفاق ش���يك بنكي معتم���د أو كفالة بنكّية معتمدة بنس���بة ) 5 % ( من إجمالي قيمة . 1

العطاء كتأمين دخول ساري المفعول مدة تسعون  يوم من تاريخ آخر موعد لتقدي�م العروض
رائب . 2

ّ
تقديم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الّرسوم والض

   وزارة الصحة

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

وزارة الصحة
وحدة التوريدات

145/T/2013 عطاء رقم
شراء و توريد صابون مع أنزيم للغساالت األتوماتيك

  إلى مستودعات اللوازم المركزية- رام الله
مكرر للمرة الثالثة

نابل���س – ت�ع�ل����ن وزارة الصحة ع���ن حاج�تها الى ط��رح عط��اء ش���راء وتوريد صاب���ون مع أنزيم 
للغس���االت األتوماتيك الى مس���تودعات اللوازم المركزية  التابعة لوزارة الصحة في المحافظات 
الش���مالية تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء فعلى الشركات ذات 
االختصاص والمس���ّجلة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة الّصحة/ نابلس 
/ وحدة التوريدات مقابل مبنى المحافظة سابقًا خالل أوقات الّدوام الّرسمي من اجل الحصول على 

كّراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ ) 50( شيكل غير مسترّدة.
آخر موعد لقبول عروض األس���عار بالظرف المختوم في صندوق العط���اءات في وحدة التوريدات 

وزارة الصحة نابلس هو يوم الثالثاء الموافق 2013/5/14 الساعة الحادية عشرة صباحًا.

مالحظة:
يجب إرفاق ش���يك بنكي معتمد أو كفالة بنكّية معتمدة بنس���بة ) 5 % ( من إجمالي قيمة . 1

العطاء كتأمين دخول ساري المفعول مدة تسعون  يوم من تاريخ آخر موعد لتقدي�م العروض
رائب . 2

ّ
تقديم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الّرسوم والض

   وزارة الصحة

دولة فلسطين

وزارة الصحة
وحدة التوريدات

159/T/2013 عطاء رقم
توريد وتركيب نظام إطفاء الحريق إلى م. بيت جاال الحكومي

مكرر للمرة الثانية
نابل���س- ت�ع�ل�ن وزارة الصح���ة عن حاج�تها الى ط��رح عط��اء ش���راء وتوري���د وتركيب المذكورة 
أعاله ال���ى م. بيت جاال الحكومي/التابعة لوزارة الصحة في المحافظات الش���مالية تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمسّجلة 
رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة الّصحة نابلس /وحدة التوريدات مقابل 
مبنى المحافظة س���ابقًا خالل أوقات الّدوام الّرس���مي من اجل الحصول على كّراس���ة المواصفات 

ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ ) 50 ( شيكل غير مسترّدة.
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات 
وزارة الصحة- نابلس هو يوم الثالثاء الموافق2013/5/14 حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

مالحظة:
يجب إرفاق ش���يك بنكي معتمد أو كفالة بنكّية معتمدة بنس���بة ) %5 ( من إجمالي قيمة . 1

العطاء كتأمين دخول على أن يكون س���اري المفعول لمدة )ستون يومًا ( من تاريخ آخر موعد 
لتقديم العروض.

رائب .. 2
ّ

تقديم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الّرسوم والض
 لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار. . 3

    وزارة الصحة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

وزارة الصحة
وحدة التوريدات

2013/T/160 عطاء رقم
توريد وتركيب  ماتور بوابة سيكوريت لجناح األطفال في مجمع 

فلسطين الطبي / رام الله 

مكرر للمرة الثانية
نابل���س – ت�ع�ل�ن وزارة الصحة عن حاج�تها الى ط��رح عط�����اء توريد وتركيب المذكورة أعاله في 
مجمع فلس���طين الطبي التابع لوزارة الصحة في المحافظات الشمالية تبعًا للشروط والمواصفات 
الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء فعلى الشركات ذات االختصاص والمسّجلة رسميًا وترغب 
ف���ي المش���اركة في هذا العط���اء مراجعة وزارة الّصح���ة/ نابلس / وحدة التوري���دات مقابل مبنى 
المحافظة س���ابقًا خالل أوقات الّدوام الّرس���مي من اجل الحصول على كّراسة المواصفات ووثائق 

العطاء مقابل دفع مبلغ ) 50( شيكل غير مسترّدة.
آخر موعد لقبول عروض األس���عار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات 
وزارة الصحة- نابلس هو يوم الثالثاء الموافق14/5/2013 وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا .

مالحظة :
 يجب إرفاق ش���يك بنكي معتمد أو كفالة بنكّية معتمدة بنس���بة ) 5 % ( من إجمالي قيمة 	. 

العط���اء كتأمين دخول على أن يكون س���اري المفعول لمدة )60 يومًا ( م���ن تاريخ آخر موعد 
لتقديم العروض.
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  وزارة الصحة

إعالن طرح عطاء

تسخين الماء بالطاقة الشمسية )األنابيب المفرغة المركزة(

)PEA FR-01/2013( عطاء رقم

بتمويل من وكالة التنمية الفرنس���ية AFD، وضمن مش���روع "دعم وتحس���ين كفاءة الطاقة . 1
والطاقة المتجددة في فلس���طين"، تعلن س���لطة الطاقة الفلسطينية عن طرح عطاء بالظرف 

المختوم رقم " PEA FR-01/2013" للقيام بما يلي: 
الج���زء األول: تصميم، توريد وتركيب نظام لتس���خين الماء باس���تخدام تقنية األنابيب 	 

المفرغة المركزة وذلك على مرافق مستشفى رام الله الحكومي.
الجزء الثاني: تصميم، توريد وتركيب نظام لتس���خين الماء باس���تخدام تقنية األنابيب 	 

المفرغة المركزة وذلك على مرافق مستشفى يطا الحكومي.   
يمكن للمؤسس���ات المعنية االستفسار والحصول على وثائق العطاء باللغة االنجليزية من . 2

سلطة الطاقة الفلسطينية في أوقات الدوام الرسمي مقابل 50 دوالر غير مستردة تدفع في 
حساب رقم 219000/49 بنك فلسطين- فرع عين مصباح/ حساب ايرادات أخرى . 

سيتم تنظيم زيارة ميدانية لمستشفى رام الله الحكومي بتاريخ 2013/5/22 الساعة 11:00 . 3
صباحًا.  ومستشفى يطا الحكومي بتاريخ 2013/5/23 الساعه 11:00 صباحًا.

آخر موعد لتسليم وثائق العطاء بالظرف المختوم هو يوم األربعاء 2013/6/5 الساعة الحادية . 4
عش���رة صباحًا. وس���يتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المؤسسات المشاركة بالعطاء 

الساعة الحادية عشرة من صباح يوم األربعاء 2013/6/5. 
لالستفسار واستالم وثائق العطاء: . 5

سلطة الطاقة الفلسطينية، مدينة البيرة- شارع اإلرسال- عمارة الياسمين- 
الطابق الخامس

تلفون:Ext 500   022984753  فاكس 022986191

دولة فلسطين
سلطــة الطاقــة والموارد الطبيعيـــة

ندوة أدبية في قلقيلية إحياء للذكرى 
المئوية لوالدة الشاعر عبد الرحيم محمود

قلقيلية � "األيام": نظمت مدرس���ة بنات يوس���ف عودة 
األساس���ية، أمس، ندوة أدبية لمناس���بة الذكرى المئوية 
لوالدة الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود وذلك في قاعة 

بلدية قلقيلية.
وحضر الندوة نائ���ب محافظ قلقيلي���ة المهندس عبد 
الحميد الديك ورئيس البلدية عثمان داود ومدير التربية 
والتعليم يوسف عودة وابن شقيق الشهيد طارق محمود 
واألديب فايق مزيد وعضو األمانة العامة التحاد المعلمين 
نعيم األش���قر ومديرو الدوائ���ر الرس���مية وممثلين عن 

األجهزة األمنية.
واستعرض مزيدا عن مسيرة الشاعر الشهيد النضالية 
وابرز قصائده التي جس���دت األدب الفلسطيني المقاوم، 
مستعرضا الجوانب اإلنسانية في حياة الشاعر التي نظم 
عنها العديد من القصائد التي المست احتياجات الفقراء 
والمساكين في فلسطين والبالد العربية التي عاش فيها.

وتحدث ابن ش���قيق الش���هيد الش���اعر طارق عن حياة 
الش���هيد عبد الرحي���م محمود منذ والدته ف���ي ربيع عام 
1913، مبينا انه تلقى تعليمه االبتدائي في مسقط رأسه 
بل���دة عنبتا وانتقل بعده���ا إلى طولكرم قب���ل أن يكمل 

تعليمه الثانوي في مدرسة النجاح في نابلس.
وأشار إلى أن الشهيد كان محط اهتمام معلميه الذين 
كانوا يعتمدون عليه في إحياء المناسبات المختلفة األمر 
الذي جعلهم يطالبون بتعيينه معلما في المدرسة التي 
تخرج منها وهذا ما حدث بالفعل بعد انش���غاله بالزراعة 

مع والدته.
وأوضح طارق أن الشاعر الش���هيد خاض معارك عديدة 
مع المحتلين وس���طر أروع قص���ص البطولة إلى أن أصيب 
بش���ظية قنبلة مدفعية في العنق خالل معركة الش���جرة 
وظل ينزف إلى أن ارتقى شهيدا عام 1948 في مستشفى 
الناصرة حيث شيعته جماهير غفيرة هناك ودفن فيها.

بدوره، قدم المشرف التربوي سالمة عودة نبذة سريعة 
عن النقد األدبي لش���عر عبد الرحيم محم���ود إضافة إلى 
البعد التربوي في قصائده، مشيرا إلى انه اثر في مفردات 
اللغ���ة عبر مصطلح )الناس���وت( الذي يجم���ع بين الجمال 

والحضور الشخصي.
وفي خت���ام اللقاء، قدمت الش���اعرة نجوى مجد قصيدة 
ش���عرية تطرقت فيها إلى مناقب الش���اعر الشهيد عبد 

الرحيم محمود.

المتحدثون في الندوة.

رام الله: التوصل إلى اتفاق ينهي 
إضراب ضباط اإلسعاف بالهالل األحمر

رام الل���ه - "وفا": أعلن ضباط اإلس���عاف وإدارة الهالل األحمر، أمس،  التوصل 

التفاق، يقضي بإنه���اء اعتصامهم وإضرابه���م وخطواتهم االحتجاجية ضد 

إدارة الهالل.

ووق���ع الطرفان على اتف���اق برعاي���ة كتلة فت���ح البرلمانية، إلنه���اء النزاع 

العمالي، وتضمن االتفاق: قضايا تتعلق بغالء المعيشة، والحد األدنى لألجور، 

والشهادات الصادرة عن معهد الضباط، واحتساب مواصالت في نهاية مكافأة 

الخدمة، والعاملين في نظام المياومة والمكافأة، وصندوق المس���اهمة، ونظام 

الورديات والعمل اليومي.

وش���كر ضباط اإلس���عاف في الهالل الحمر وإدارة اله���الل األحمر، كتلة فتح 

البرلمانية وتدخلها الفاعل إلنهاء األزمة الناشبة، وكافة الجهات التي تدخلت 

والتي تكللت جهودها بالنجاح.

م���ن جانبهم، عبر نواب كتلة فتح عن تقديرهم لطرفي األزمة وتفهمهم لما 

أبدوه من تعاون ومرونة للتوصل لحلول وسط يقضي بإنهاء األزمة واستئناف 

ضباط اإلس���عاف لعملهم، ويعيد النش���اط والحيوية لمؤسسة الهالل األحمر 

التي تقوم بدور وطني مهم في خدمة شعبنا.

وكانت عدة جلس���ات للمفاوضات جرت بين الطرفين على مدى ثالثة أيام في 

مق���ر كتلة فتح البرلمانية بحضور النواب من كتلة فتح رضوان األخرس، ونجاة 

األسطل، ونجاة أبو بكر، وممثلين عن الطرفين وممثل عن وزارة العمل.

رفح: اللجنة العليا إلحياء ذكرى النكبة 
تعد لتنفيذ سلسلة من الفعاليات الوطنية
رف���ح � محمد الجم���ل: كثفت اللجن���ة العليا إلحياء الذكرى الخامس���ة 
والستين استعداداتها إلحياء الذكرى هذا العام بسلسلة من الفعاليات 
الوطنية المتنوعة في كافة أرجاء محافظة رفح، ودعت اللجنة الجماهير 
إلى المش���اركة الفاعلة ف���ي هذه الفعالي���ات وإنجاح هذه المناس���بة 

الوطنية.
وأكد همام أبو مور، منسق اللجنة اإلعالمية للجنة أن األيام الماضية شهدت 
عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية للتحضير للفعاليات والنشاطات الوطنية 
إلحياء الذكرى، وأوضح أنه تم التركيز هذا العام على إش���راك مكونات الشعب 
الفلسطيني من فصائل وقوى سياس���ية وهيئات ومؤسسات وطنية وشعبية 

وشخصيات ووجهاء.
وبين أبو مور ل� "األيام" أن البرنامج الذي أقّرته اللجنة يش����تمل على سلسلة 
م����ن الفعاليات والندوات واللقاءات الش����عبية وخيمة يع����رض فيها التراث 
الفلس����طيني ومس����يرة جماهيرية حاش����دة، باإلضافة إل����ى جداريات كبيرة 
تجسد حق العودة، الفتا إلى أن عش����رات المتطوعين سيشاركون في تنفيذ 

الفعاليات.
وأضاف أن تنظيم الفعاليات سيس���تمر من العاشر من الشهر الجاري حتى 

نهاية الشهر نفسه.

مؤتمر في جنين يوصي بالبحث 
عن اآلليات الكفيلة باحترام حقوق المرأة

جنين - "وفا": أوصى مش���اركون ف���ي مؤتمر عقده أمس مركز 
إع���الم حقوق اإلنس���ان والديموقراطية 'ش���مس' ومركز جنيف 
للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة 
جني���ن، حول 'الس���لم األهلي والن���وع االجتماع���ي'، بالبحث عن 
اآللي���ات الكفيلة باحترام حقوق الم���رأة باعتبارها جزءا ال يتجزأ 

من حقوق اإلنسان.
ودع���ا المؤتم���رون ال���ى بلورة النتائ���ج التي ت���م طرحها في 
لقاءات س���ابقة، وأهمية فت���ح باب الحوار بين أط���راف العالقة 
بين الس���لطات الثالث، والتركيز على النوع االجتماعي في وضع 
الخطط والبرامج للمؤسسة األمنية والمؤسسات المدنية األخرى، 
وبحث اإلشكاليات التي تواجه المرأة وأبرز أشكال العنف ضدها، 
والعمل عل���ى تعديل بعض القوانين الس���ارية التي لها عالقة 
مباش���رة بالمرأة، والعمل على فتح بيت آمن للنس���اء، وعن آليات 

تساهم في توفير األمن للمرأة والحفاظ على حقوقها.

وأكد المش���اركون أهمية التش���بيك بين كافة المؤسس���ات 
المدنية واألمنية من أجل العمل على تطبيق وس���يادة القانون، 
والعمل على كس���ر اله���وة بين مؤسس���ات المجتم���ع المدني 
والمؤسسة األمنية، وضرورة البحث عن القواسم المشتركة بين 

رجال العشائر ولجان اإلصالح والمحافظة والمؤسسة األمنية.
وثم���ن نائ���ب المحافظ عبدالل���ه ب���ركات، دور القائمين على 
هذا المؤتمر خاصة أن الس���لطة الوطني���ة والقيادة يقدمان كل 
الجهود والدعم من أجل توفير األمن واألمان والسلم األهلي في 
مجتمعنا والذي عانى من ويالت ومأس���اة االحتالل الذي خلف لنا 

الدمار من كافة الجوانب.
كما ألقي خالل المؤتمر العديد من كلمات باسم ممثلي الفعاليات 
والمؤسس����ات ذات العالقة، أكد المتحدثون خاللها أهمية توفير 
األمن واألمان وبسط سيادة القانون وتوفير احتياجات المواطنين 

في ظل المعاناة التي عاشها من ظلم االحتالل.

لقاء في قلقيلية يناقش تعليمات تراخيص رياض أطفال 

قلقيلي���ة � "األي���ام": عقدت مديري���ة التربي���ة والتعليم في 
محافظة قلقيلية، ام���س، اجتماعا حضره 50 مديرة من مديرات 
رياض األطفال في المحافظة لمناقش���ة تعليمات منح وتجديد 

التراخيص للعام الدراسي القادم 2014/2013.
وف���ي بداي���ة االجتماع أك���د النائب اإلداري ف���ي مديرية 
التربي���ة نضال ه���الل عل���ى أن المديرية ل���ن تتهاون في 
تطبيق التعليمات الخاصة بش���روط ترخيص رياض األطفال 
الصادرة عن وزارة التربي���ة والتعليم، والتي تخص تحقيق 
أمان وسالمة فئة هامة من فئات المجتمع، كما أنها ستقوم 
عبر القس���م المخت���ص بمتابعة االلتزام به���ذه التعليمات 

بالتعاون مع الجهات ذات العالقة في المحافظة.
واس���تعرضت مش���رفة رياض األطفال في قلقيلية مجدولين 
ع���دوان ابرز التعليمات المتعلقة بمن���ح تراخيص رياض أطفال 
جديدة أو تجديد القائم منها والمتعلقة بسن قبول الطلبة الذي 

أصبح من 3 سنوات ونصف حتى 5 سنوات ونصف.
وأكدت عدوان على ضرورة اس���تصدار وثيقة حس���ن س���يرة 
وسلوك التي أصبح يسري مفعولها لمدة 3 سنوات بدال من سنة 
واحدة، مشيرة إلى اهمية استيفاء كافة عوامل األمان والسالمة 
في البيئ���ة المادية لرياض األطفال وكل م���ا يتعلق بها إضافة 
إلى أهمية تعيين مشرفة حافالت ترافق األطفال صباحا ومساء.

مشاركات في اللقاء.


