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الحكومة تطالب بتدخل دولي لوقف
اعتداءات االحتالل بحق "األقصى"

مشاركون في قص شريط االفتتاح.

قلقيلية :افتتاح مبنى جديد
لمدرسة بنات جيوس الثانوية
قلقيلي���ة " -األيام" :افتتح محافظ قلقيلية الل���واء رافع رواجبة ،أمس،
المبنى الجديد لمدرس���ة بنات جيوس الثانوية ،والذي تم بناؤه من قبل
لجنة مدارس جيوس بالتعاون مع أهل الخير.
وش���ارك في االفتتاح مدي���رة التربية والتعليم نائل���ة فحماوي عودة
وطاقم من التربية والتعليم ،ورئيس بلدية جيوس غسان خريشة وأعضاء
البلدية وفعاليات من البلدة ومديرة المدرس���ة رجاء شماس���نة والهيئة
التدريسية في المدرسة.
وعب���ر المحافظ في كلمته عن ش���كره ألبناء الراحل قاس���م بيضة على
تبرعه���م الس���خي لصالح إتمام هذا البناء ،مش���يرًا ال���ى أن هذا هو الرد
األمثل على الهجوم الذي يشنه االحتالل اإلسرائيلي على مناهج التعليم
الفلسطينية.
بدورها أش���ارت عودة إل���ى أن هذا البناء هو إضافة نوعيه للمدرس���ة،

ً
مؤكدة أن هذا ما كان ليكون إال بوجود إدارة حكيمة في المدرس���ة وأهل
الخير الذين لبوا نداء الواجب ،شاكرة أعضاء لجنة التعليم المجتمعي في
المدرس���ة ،مباركة للبلدة بتوفير مشروع تأهيل لمدرسة عبد الرحيم عمر
الثانوي���ة للذكور بمبلغ  ٢٤٥الف دوالر مقدمة من وزارة التربية والتعليم،
داعية إلى مزيد من الدعم لمدارس جيوس للرقي بالعملية التعليمية.
من جهته ،أكد خريشة أن الشعب الفلسطيني مطلوب منه أن يتكاتف
للنهوض بالواقع المعاش ولمواجهة التحديات التي يواجهها الش���عب
الفلسطيني.
وأكدت شماسنة على دور لجنة مدارس جيوس في توفير الدعم الالزم
للبناء وذلك لس���د الحاجة في المدرس���ة ،مثمنة دور كل من يقف ويدعم
المدرسة.
وخالل االحتفال قدمت فقرات فنية وتراثية قدمتها طالبات المدرسة.

ّ
رام الله " -األيام" :تس���لمت وزارة التربية والتعليم العالي ،من خالل
اإلدارة العامة لألبنية ،أمس ،مشروع مدرسة السيلة الحارثية األساسية
المختلط���ة بمديري���ة تربية جني���ن ،وذلك بتمويل م���ن برنامج الدعم
المش���ترك ( )JFAالذي تش���ترك فيه كل من ألمانيا ،وفنلندا ،إيرلندا،
والنرويج ،وبلجيكا ،إذ بلغت تكلفة المشروع اإلجمالية  900ألف دوالر.
وأش����ارت "التربية" ،في بيان صحافي ،إلى أن مشروع المدرسة شمل
إضاف����ة  8غرف صفية وغرفة إدارية ،وغ����رف تخصصية تضم مختبرًا
للحاسوب ومكتبة وغرفة مصادر وقاعة متعددة األغراض ومرافق أخرى
ً
وساحات ،إضافة إلى تركيب خاليا شمسية على سطح المدرسة لتوليد

الكهرباء ،وال����ذي بات عنصرًا مهمًا في المباني المدرس����ية الجديدة،
وفقًا ألفضل المعايير والمواصفات بما يعزز نهج الوزارة في التوس����ع
بالمدارس الخضراء والمستدامة.
وأوض����ح مدير عام األبني����ة فخري الصفدي أن إنجاز هذا المش����روع
سيس����هم في تحس����ين البيئة التعليمي����ة ،باالس����تغناء عن الغرف
الصفية المس����تأجرة ،واس����تبدال الغرف غير المناس����بة ،واستيعاب
الزي����ادة الس����نوية في أعداد الطلبة ،بما يس����هم في رفع المس����توى
التعليمي للطلبة ضمن بيئة مدرسية مريحة وصديقة للطفل ،علمًا أن
المدرسة ستخدم المرحلة األساسية الدنيا.

ّ
"التربية" تتسلم مشروع توسعة
مدرسة السيلة الحارثية األساسية

أبو دياك يبحث مع ممثل كندا
تعزيز التعاون لدعم قطاع العدالة
رام الله " -األيام" :بحث وزير العدل ،علي أبو دياك ،مع ممثل كندا لدى
فلسطين دوجالس سكوت براودفوت ،خالل لقاء في رام الله ،أمس ،سبل
توثيق التعاون لالستمرار في دعم مؤسسات قطاع العدالة.
وأع���رب أبو دياك ع���ن تمنياته النطالق مرحلة تع���اون مثمر لتحقيق
النتائج المرجوة والمنس���جمة مع الخطة اإلس���تراتيجية لقطاع العدالة،
وم���ع أجندة السياس���ات الوطنية الت���ي تبنتها الحكوم���ة ،والمرتبطة
بمؤشرات األداء ،وربط تمويل المشاريع مع األهداف وقياس النتائج.
وأكد أهمية عمل المس���توى التقني والفن���ي لمجموعات عمل قطاع
العدالة ،وأهمية عق���د اجتماعات دورية واضح���ة األجندات واألهداف
لتحقيق النتائج المرجوة ،ولتحقيق الش���راكة بين أركان قطاع العدالة،
خاصة بعد تبني مجلس الوزراء اإلطار اإلستراتيجي للنتائج.
واستعرض توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء التي سلمت تقريرها
للرئيس في أيلول الماضي ،بما يعزز من استقالل القضاء وتفعيل التفتيش
والتقييم القضائي ،وضمان حق المواطن بالوصول إلى العدالة.

وأوضح أن التقرير أش����ار إلى اختصاصات الوزارة ومهامها ومسؤوليتها
تجاه القضاء ،باعتبارها حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأش����ار إلى أن الفترة الحالية ش����هدت تطورات تش����ريعية مهم����ة ،وأن اللجنة
الوطنية لمواءمة التش����ريعات مع المواثيق والمعاه����دات الدولية حققت إنجازات
على الصعيد الوطني ،في ظل انتهاكات االحتالل وجرائمه المتواصلة ،والتشريعات
العنصرية اإلسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والشرائع الدولية.
من جهته ،أش���اد براودفوت بجهود وزارة العدل لتطوير مؤسس���ات
قطاع العدالة ،مش���يرًا إلى اس���تعداد بالده التي تترأس مجموعة الدول
والمنظمات المانحة والش���ريكة لدعم مؤسسات قطاع العدالة ،للتعاون
على كافة المستويات لتحقيق نتائج ملموسة.
ً
وأك���د أهمية الفري���ق التقني في العمل ،الذي يج���ب أن يكون فاعال
ومؤثرًا لتمكين رؤس���اء قط���اع العدالة من الوصول لأله���داف ،مبينًا أن
وثيقة أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة مهمة وموجهة
لكافة القطاعات ومرجعية لتوجيه العمل.

رام الل���ه  -وفا :طالبت حكومة الوفاق الوطن���ي ،المجتمع الدولي والمنظمات
والمؤسسات الدولية ،وفي مقدمتها "اليونيسكو" ،بالتدخل لوقف االعتداءات
االحتاللي���ة اإلس���رائيلية اليومي���ة على المس���جد األقصى المبارك ،وس���ائر
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود :إن أعضاء الكنيست
وكبار المس���ؤولين اإلسرائيليين هم الذين يقودون المتطرفين في اقتحامات
المس���جد األقصى المبارك ،كما فعلت عضو الكنيس���ت ش���ولي معيلم ،أمس،
والمتطرف يهودا غليك خالل الساعات الماضية.
وأضاف :إن تلك االقتحامات تجري بش���كل يومي للمس���جد األقصى بحماية
ش���رطة االحتالل ،التي عمدت ،أمس ،أيضًا إلى عرقلة أعمال الترميم والصيانة
التي تقوم بها لجنة إعمار المسجد األقصى إلعادة ترميم الطريق المؤدية إلى
قبة باب الرحمة داخل الحرم الشريف.

االحتالل يدمر النصب التذكاري
للشهيد محمد الفي وسط أبو ديس
رام الله  -وفا :اقتحمت قوات االحتالل ،فجر أمس ،بلدة أبو ديس شرق القدس
المحتلة ،ودمرت نصبًا تذكاريًا وسط البلدة.
وأف���ادت مصادر محلية ،بأن قوات االحتالل اقتحمت البلدة ،وداهمت العديد
من ش���وارعها ،قبل أن تدمر النصب التذكاري للش���هيد محمد الفي وس���ط أبو
ديس ،وتنسحب من البلدة.
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المالكي وموغيريني يبحثان الجهود
ّ
المشتركة إلنقاذ حل الدولتين
رام الل����ه " -األي����ام" :بحث وزي����ر الخارجية
والمغتربي����ن د .ري����اض المالك����ي ،وممثلة
االتحاد األوروبي للعالقات الخارجية واألمنية
فيديري����كا موغيريني ،الجهود المش����تركة
إلنقاذ ح����ل الدولتين وإنه����اء الحصار الذي
تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وأطل����ع المالك����ي ،موغيرين����ي عل����ى قرار
س����لطات االحتالل الش����روع في بناء وحدات
اس����تيطانية جديدة في مستوطنات القدس
والخليل وعدد من القضايا األمنية.
وطال���ب االتح���اد األوروبي بالتدخ���ل لوقف
االنتهاكات اإلسرائيلية ووقف االستيطان في
القدس الشرقية والخليل ،والذي يمثل انتهاكًا
للقان���ون الدولي وق���رارات اليونيس���كو التي
وضعت المدينتين على قائمة التراث العالمي.
ودعا االتح����اد إلى الضغط على إس����رائيل
لوقف هدم قرية الخان األحمر ،والذي يندرج
ف����ي نطاق خطة إس����رائيلية إلقامة مش����روع
اس����تيطاني في المنطقة لتقس����يم الضفة
الغربية بطريقة ستقضي على حل الدولتين،
محذرًا من نية إسرائيل هدمه.

ووضع الوزير موغيريني في صورة قرارات
المجل����س المركزي والخط����وات التي تعكف
القي����ادة على دراس����تها لمواجه����ة انحياز
اإلدارة األميركية إلى جانب إسرائيل.
وشدد المالكي على رفض القيادة الخضوع
لإلمالءات األميركية ،معتبرًا أن قرارات اإلدارة
األميركية الحالية تمثل اس����تمرارًا لسياسة
بلفور االس����تعمارية التي تقوم على التنكر
لحقوق الس����كان األصليي����ن واعتبارها أقلية
في أرضه����ا .داعيًا ممثلة العالقات الخارجية
إلى ض����رورة العمل م����ع الوالي����ات المتحدة
لضمان أن ترتك����ز خطة الس��ل�ام األميركية
المنتظرة على مرجعيات عملية السالم.
وطالب المالك����ي االتح����اد األوروبي بعدم
التعاطي مع أي مش����اريع وخطط ال تندرج في
سياق عملية السالم وفق مبدأ حل الدولتين.
وتم االتفاق على تنظيم اجتماع مش����ترك
لوزراء الخارجية العرب ونظرائهم األوروبيين
م����ن أجل التأكي����د من جديد عل����ى المواقف
المش����تركة م����ن القضي����ة الفلس����طينية
والتحضير للقمة العربية األوروبية المرتقبة.

م����ن ناحيتها ،أك����دت موغيرين����ي التزام
االتحاد األوربي بحل الدولتين ،والتزام الدول
األعض����اء باإلجم����اع األوروب����ي ،ع����دم نيتها
نقل س����فاراتها إلى القدس ،مش����ددة على
اس����تمرار االتحاد األوروبي في دعم القيادة
الفلسطينية.
وفي س���ياق متصل ،التقى الوزير المالكي
مبع���وث االتح���اد األوروب���ي الخ���اص لعملية
السالم سوزان تيرستال ،وبحث معها العقبات
التي تفرضها إسرائيل أمام جهود التنمية.
وطال����ب االتح����اد األوروب����ي بالضغط على
إس����رائيل لتعدي����ل بروتوك����ول باري����س
االقتص����ادي ،لتحقي����ق التنمي����ة لم����ا فيه
مصلحة جميع األطراف.
وأطلع الوزير اللجنة السياسية واألمنية من
ممثلي دول االتحاد األوروبي على االنتهاكات
اإلس����رائيلية ومحاوالت تدمير حل الدولتين
وجهود الس����لطة الوطنية إلتمام المصالحة.
محذرًا م����ن تداعيات األزمة المالية على عمل
األونروا ،مؤكدًا رفض القيادة الفلس����طينية
أي تغيير على والية األونروا.

الهيئ��ة الوطنية لمس��يرة الع��ودة :ال علم
لنا بآلية توزيع المساعدات المالية للقطاع

رام الله :اختتام مشروع
"مناهضة العنف ضد المرأة"
رام الل���ه  -وفا :اختتم طاقم ش���ؤون المرأة ،أمس ،مش���روع "مناهضة العنف ضد
المرأة" ،الذي نظم بالتعاون مع منظمة االتحاد من أجل التضامن ،والمركز الفلسطيني
لإلرشاد ،وجمعية الشبان المسيحية ،ومؤسسة "سوا".
وكان المش���روع انطلق في أيار الماضي ،وعقد ورش���ة تدريبية متخصصة في رام
الله استهدفت اإلعالميين تحت عنوان "تطوير الخطاب اإلعالمي حول قضايا العنف
ضد المرأة" ،للمس���اهمة في الوصول إلى حياة خالية من العنف ضد النساء ،وتعزيز
الوقاية والحماية والتمكين للنساء الناجيات أو المعرضات لخطر العنف المبني على
النوع االجتماعي ،وإنتاج مواد إعالمية تركز على قضايا العنف ومواجهته.
وقال ممثل عن الوكالة اإلس���بانية للتنمية :إن المشروع اختتم بتكلفة وصلت إلى
 490ألف يورو ،وإن الوكالة اإلس���بانية س���تنفذ مش���روعًا جديدًا في الفترة المقبلة
بتكلف���ة  2ملي���ون دوالر ،وذلك بع���د النتائ���ج اإليجابية التي قدمتها مؤسس���ات
المجتم���ع المدني فيما يخص قضايا النوع االجتماعي ،وتس���ليط الضوء على المرأة
واحتياجاتها ،وإن حملة ضد العنف االجتماعي س���تنفذ في األيام المقبلة لمدة 16
يومًا.
وتضم���ن حفل االختت���ام عرض فيديوه���ات وتقارير مكتوبة ح���ول قضايا النوع
االجتماعي والذكورية ،والعديد من االحتياجات والمشاكل االجتماعية واالقتصادية
التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية ،وأبرزها :الزواج المبكر ،والحصول على العمل،
إضافة إلى انتهاكات االحتالل المستمرة بحق المرأة الفلسطينية.
م���ن جهته���اّ ،
قدمت مراس���لة وكالة وفا ،عال موقدي ،ش���رحًا عن مش���اركتها في
المشروع ،والتي سلطت الضوء على عادة قديمة في مدينة سلفيت حول بيوت العزاء
للنساء المتوفيات.
ً
وأثارت مادة موقدي ،نقاش���ًا مطوال في الجلس���ة الثانية ،حول م���دة العزاء للمرأة
المتوفاة في المحافظات الفلس���طينية ،والت���ي تراوحت بين يوم ويومين في بعض
المحافظات.
وموق���دي هي إحدى الفائزات الثالثة ،من أصل  14مش���اركة في المش���روع ،حيث
تحصل الفائزات على مكافأة مالية رمزية ،إضافة إلى نشر المواد الفائزة في وسائل
اإلعالم المكتوبة والمجالت المختصة بالنوع االجتماعي.

تمديد اعتقال أسيرين من يعبد
جنين  -وفا :مددت سلطات االحتالل في معسكر "سالم" ،أمس ،فترة اعتقال
شابين من بلدة يعبد جنوب غربي جنينّ ،
وحولتهما إلى قسم العزل والتحقيق
في سجن "الجلمة".
وأشار نادي األسير في جنين ،إلى أن محكمة االحتالل العسكرية في "سالم"
ّ
حولت األس���يرين أحمد بالل أبو بكر ،وأحمد طارق أبو بكر إلى قس���م العزل في
سجن "الجلمة" ،بعد تمديد فترة اعتقالهما.

غزة  -حس����ن جبر :قال يسري درويش عضو
الهيئة الوطنية لمس����يرة العودة إن الهيئة
ال عل����م لها بآلية توزيع المس����اعدات المالية
التي سترد الى قطاع غزة والتي ستوزع على
 50الف عائلة.
واكد درويش لـ "األي����ام" ان هذا الموضوع
لم يطرح على الهيئة ولم يتم استش����ارتها
به����ا او بآلي����ة توزيعه����ا عل����ى المواطنين،
وكيفية إدارة هذه المساعدات ،مشددًا على
ض����رورة ان يكون هناك آلي����ة او موقع معين
يتم تسجيل المستفيدين من خالله على ان
تتولى لجنة مهنية وفصائلية لفرز األسماء
بن����اء على حاجات الناس بالتع����اون مع وزارة
الشؤون االجتماعية.

ب����دوره ،اكد الدكتور عائ����د ياغي القيادي
في حركة المبادرة الفلس����طينية عدم وجود
أي����ة معلومات رس����مية ح����ول آلي����ة توزيع
المساعدات سوى ما يتم ترديده عبر االعالم.
وق����ال ياغي ف����ي تصريح صحاف����ي وزعه
ان حركة المب����ادرة الوطنية الفلس����طينية،
وإذ تق����در أي جه����د يه����دف للتخفيف عن
أبناء شعبنا ومس����اعدته من الدول الشقيقة
والصديق����ة ،اال انها ترف����ض ان يتم توزيع
هذه المس����اعدات او غيرها كمحاصصة بين
القوى والفصائل.
واعل����ن ياغي رف����ض المب����ادرة ان تكون
ج����زءًا من هذه العملية التي ترس����خ التمييز
بين ابناء الش����عب الفلس����طيني على أساس

فصائلي ،الن الجميع ضحى وقاوم وصمد في
وجه االحتالل وممارس����اته م����ن عدوان وقتل
وحصار ،االمر ال����ذي يتطلب العمل على دعم
صم����وده ومؤازرته وخاصة ف����ي ظل األوضاع
الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
الى ذلك قالت مصادر متعددة ان الفصائل
بدأت بتعبئ����ة قوائم ألنصاره����ا وأعضائها
لالس����تفادة من مبلغ الـ  100دوالر لكل عائلة
لتك����ون ضمن العائالت المس����تفيدة والبالغ
عددها  50ألف اسرة.
وأكدت المص���ادر ذاتها ان االس���تفادة
من هذا المبلغ لن يش���مل جميع الفصائل
والقوى وتم استثناء قوى محددة من عملية
التوزيع.

رام الل���ه " -األي���ام" :قالت مؤسس���ات
األسرى وحقوق اإلنسان :إن قوات االحتالل
اعتقلت ،خالل تشرين األول الماضي511 ،
ً
مواطنًا ،بينهم  74طفال ،و 15امرأة.
وأش���ارت مؤسس���ات نادي األس���ير،
والضمي���ر لرعاي���ة األس���ير وحق���وق
اإلنس���ان ،وهيئ���ة ش���ؤون األس���رى
ّ
والمحررين ،في ورقة حقائق أصدرتها،
أمس ،إلى أن ق���وات االحتالل اعتقلت
 91مواطن���ًا م���ن مدينة الق���دس ،و61
م���ن رام الله والبي���رة ،و 75من الخليل،
و 44من جني���ن ،و 26من بيت لحم ،و45
م���ن نابل���س ،و 100من طولك���رم ،و28
م���ن قلقيلية ،و 10م���ن طوباس ،و 9من
س���لفيت ،و 10من أريحا ،و 12من قطاع
غزة.
وبينت أن عدد األس���رى في س���جون
االحت�ل�ال بلغ ،حتى  31تش���رين األول

الماض���ي 6000 ،أس���ير ،منه���م 52
س���يدة ،بينهن فتاة قاص���ر ،فيما بلغ
ً
ع���دد المعتقلين األطف���ال  270طفال،
كما أصدرت س���لطات االحتالل  73أمرًا
إداري���ًا ،بينها  42أم���رًا جديدًا ،ووصل
ع���دد المعتقلين اإلداريي���ن إلى 430
ً
معتقال.
وذك���رت ورق���ة الحقائ���ق أن قوات
االحت�ل�ال تواص���ل ف���رض العقوبات
الجماعية بحق عائلة أشرف نعالوة من
ضاحية ش���ويكة في محافظة طولكرم،
ّ
ال���ذي تتهمه بتنفي���ذ عملية "بركان"
ف���ي  7تش���رين األول الماض���ي ،حيث
تف���رض حصارًا عل���ى الضاحي���ة منذ
حوالى الش���هر ،وتقتحمها يوميًا هي
والق���رى المجاورة له���ا ،واعتقلت 100
مواطن على األقل من محافظة طولكرم
خالل تشرين األول ،بينهم  11سيدة.

وأكدت أن س���لطات االحتالل تواصل
إص���دار أوام���ر االعتق���ال اإلداري بحق
الفلسطينيين ،دون تهمة أو محاكمة،
وباالعتم���اد عل���ى "ملف س���ري" وأدلة
س���رية ال يمكن للمعتق���ل أو محاميه
االطالع عليه���ا ،ويجدد أم���ر االعتقال
اإلداري مرات غير محدودة ،وهو عقاب
وإج���راء سياس���ي ّ
يعبر عن سياس���ة
حكومي���ة رس���مية لدول���ة االحت�ل�ال
باستخدامها االعتقال اإلداري كعقاب
جماعي ضد الفلسطينيين ،واالعتقال
اإلداري بالشكل الذي تستخدمه قوات
االحتالل محظور ف���ي القانون الدولي،
فقد اس���تمر االحتالل في إصدار أوامر
اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من
المجتم���ع في الضفة :نش���طاء حقوق
إنسان ،عمال ،طلبة جامعيين ،محامين،
وأمهات معتقلين وتجار.

ً
اعتقال  511مواطنًا الشهر الماضي بينهم  74طفال

تـشـيـيـع جـثـمـان الـصـيـاد
أبو عودة في مخيم الشاطئ
إعالن صادر عن اللجنة المركزية إلدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية

إعالن صادر عن اللجنة المركزية إلدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية

بخصوص نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة بيت لحم

بخصوص نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة أريحا واألغوار

اعتم���ادًا على قرار معالي وزيرة االقتصاد الوطني الصادر بتاريخ  2018/10/26واالذي

اعتمادًا على قرار معالي وزيرة االقتصاد الوطني الصادر بتاريخ  2018/10/25واالذي

حدد يوم االثنين المواف���ق  2018/11/27موعدا إلجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة

ح���دد يوم االثنين الموافق  2018/11/26موعدا إلجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة

بيت لح���م ،وبعد االنتهاء من كافة اإلج���راءات وفقًا لقانون ونظ���ام الغرف التجارية

أريح���ا واألغوار ،وبعد االنتهاء من كافة اإلجراءات وفقًا لقانون ونظام الغرف التجارية

الصناعية الساريين واستنادا ألحكام المادة ( )21من نظام الغرف التجارية الصناعية

الصناعية الساريين واستنادا ألحكام المادة ( )21من نظام الغرف التجارية الصناعية

رقم  2لس���نة  ،2013وعمال بالصالحيات المخولة لنا قانونا فإننا نعلن فوز المرشحين

رقم  2لس���نة  ،2013وعمال بالصالحيات المخولة لنا قانونا فإننا نعلن فوز المرشحين

اآلتية أسماؤهم بالتزكي��ة لعضوية مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم للدورة

اآلتية أسماؤهم بالتزكي��ة لعضوية مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أريحا واألغوار

الجدي���دة  ،2022-2018مباركين لهم هذا الفوز ومتنمي���ن لهم التقدم والنجاح في

للدورة الجديدة  ،2022-2018مباركين لهم هذا الفوز ومتنمين لهم التقدم والنجاح

خدمة القطاع الخاص في المحافظة:

في خدمة القطاع الخاص في المحافظة:

 - 1خضر صليبا جاد الله خير
 - 3عادل سابا عبدالله الهودلي
 - 5موسى محمود خليل حروب
 - 7عيسى شكري جريس موسى
 - 9سمير يوسف سليم حزبون
 - 11جمال بشاره موسى حنضل

 - 2علي خضر عبد الله ثوابته
 - 4يوسف عبد المجيد عبد الفتاح رحال
 - 6رجوان عبد القادر ابراهيم ابدير
 - 8خالد محمود سليمان الدرعاوي
 - 10ماجد محمد جميل حميده

 - 1تيسير محمود محمد الحميدي
 - 3باسم جميل صبري خلف
 - 5فضل عبد المجيد رشيد فتياني
 - 7جوني عوني جميل حتر
 - 9صبري حسن عبد الله دعيك
 - 11رياض محمود حسين رجوب

 - 2فيصل ذياب محمد سعيد
 - 4محمد احمد جبريل جوهر
 - 6عيسى محمود صالح سليمان
 - 8سعادة حسني محمد دحدح
 - 10محمد ابراهيم سعيد عبيد

غزة  -عيس���ى سعد اللهّ :
ش���يع أهالي مدينة غزة ومخيم الشاطئ ،أمس ،جثمان
الصي���اد مصطفى أبو عودة ( 32عامًا) الذي توف���ي متأثرًا بإصابته برصاص جنود
البحرية المصرية ،مس���اء أول من أمس ،خالل مزاولته الصيد قبالة ش���اطئ مدينة
رفح على بعد عشرات األمتار من الحدود البحرية المصرية.
وانطلق موكب تش���ييع الصياد أبو عودة بمشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى
الوطنية واإلسالمية من مستشفى الشفاء في غزة باتجاه منزله في مخيم الشاطئ،
حيث ألقى ذووه نظرة الوداع ،ثم انطلق الموكب إلى المسجد الغربي ألداء الصالة
عليه ،ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
وقال رئيس المكتب السياس���ي لـ "حماس" إسماعيل هنية ،خالل جنازة أبو عودة:
إن مص���ر وعدت بفت���ح تحقيق في الحدث ،مش���يرًا إلى أنه ب���ادر باالتصال بجهاز
المخابرات المصرية حول الحدث ،وأنه تلقى "جوابًا من أعلى المستويات في الجهاز
باستنكار ما جرى" ،وأضاف" :كان الجواب أنه سيتم فتح تحقيق ومعاقبة الجاني".

تعلـن جامعة بيرزيت عن طـرح العطاء التالي:

ضمان مواقع ماكنات البيع Vending Machines
رقم 2018/453
بموجب كراســـة العطاء التي يمكن تحميلها واإلطالع على شروط ومواصفات العطاء
من صفحة الجامعة اإللكترونية.

http://ritaj.birzeit.edu/tenders
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القاضي بشار نمر

القاضي بشار نمر

رئيس اللجنة المركزية إلدارة

رئيس اللجنة المركزية إلدارة

انتخابات الغرف التجارية الصناعية

انتخابات الغرف التجارية الصناعية

.2

ثمن نسخة العطاء الواحد مائة دينار غير مستردة ،وتدفع في الدائرة المالية
للجامعة ما بين الساعة  3-9بعد الظهر خالل الدوام الرسمي.
رسوم اإلعالن بالجرائد على من يرسو عليه العطاء.
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