
أيــــــــــام فــلــســطــيــنــيــة االثنين 42021/1/18

جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية

إعالن عطاء توريد وتركيب طاقة شمسية

التنموية الفلسطينية هي جمعية أهلية غير ربحية تسعى  جمعية الدراسات النسوية 
الحياة،  جوانب  جميع  في  المساواة  قدم  على  المرأة  فيه  تعامل  فلسطيني  مجتمع  لبناء 
المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتتمتع في المرأة باحترام كبير 
وبطريقة تضمن التمكين والمساواة بين الجنسين، مسجلة لدى وزارة الداخلية تحت رقم 

.7565
تعلن جمعية الدراسات النسوية عن العطاء التالي: -

رقم العطاء: 001 / 2021
الموضوع: عطاء توريد وتركيب طاقة شمسية

ثمن كراس العطاء: 150 شيكل

فعلى المعنيين التوجه لمقر جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية فلسطين 
الموافق  االثنين  يوم  العطاء  الدنف الستالم كراس  عايدية مفترق  – شارع  غزة  – قطاع 
02:00 مساًء  09:00 صباحا حتى  الساعة  الرسمي من  الدوام  2021/01/18 خالل ساعات 

وفقا للشروط التالية: -
أن يكون المتقدم للعطاء مسجاّل رسميا في دوائر الضريبة، وتقديم فاتورة . 1

ضريبية رسمية معفاة من ضريبة القيمة المضافة باسم جمعية الدراسات 
النسوية التنموية الفلسطينية وشهادة خصم مصدر.

يجب تقديم األسعار بعملة الدوالر األمريكي وشاملة جميع ما يلزم إلتمام . 2
العمل.

لجنة العطاء غيرملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.. 3
يحق للجنة العطاء تأجيل العطاء أو تمديده أو اعادته أو الغاؤه أو تجزئته او . 4

تعديل كمياته دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.
يجب أن تكون األسعار المقدمة للعطاء سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 . 5

يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
العطاء قابل للتجزئة بحيث يمكن التقدم لبند واحد أو أكثر.. 6
على المتقدم للعطاء تقديم كفالة بنكية أو شيك بنكي بقيمة )5 %( من . 7

قيمة العطاء باسم جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية، علما 
بان الجمعية ال تقبل الشيكات الشخصية وال المبالغ النقدية.

ثمن اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 8
سيتم عقد االجتماع التمهيدي يوم الثالثاء الموافق 2021/01/19 في مقر . 9

الجمعية.
• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف المغلق والمختوم يوم الخميس الموافق 	

2021/01/21 الساعة 12:30 مساًء.
• سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم الخميس الموافق 2021/01/21 الساعة 	

1:00 مساًء.
• لالستفسار يرجى التواصل على جوال رقم 0597815777.	

   شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
 

إعالن مناقصة رقم 2021/03
 الخاصة:- توريد باطون جاهز  B200لمشاريع الشركة- المرحلة األولي

تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات 
و المواعيد التالية:-

- موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األحد الموافق  2021/01/24 
وحتى الساعـة ) 1:00 ( ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق 2021/01/26 الساعة 12 ظهرًا 
- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة 
األحد  يوم  من  اعتبارًا  »الثالثيني«  الناصر  عبد  جمال  شارع  بغزة  الرئيسي 
المـوافـق  2021/01/17  علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 100 شيكـل فقط 

) غير مستردة ( .
العطاء,  3 % من اجمالي قيمة  ابتدائيًا بقيمة  - يرفق مع كل عطاء تأمينًا 

بموجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنكي مصـدق أو نقـدًا . 
-  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.
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

 للتواصل مع دائرة المشتريات:

• 	Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني

• موبايل رقم : 0599300112 , 0599849269	

  شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

 دولة فلسطين

 )بلدية بيتونيا(

 تعلـــن بلدية بيتونيا  ــــــ بتمويل من موازنتها ، عن طرح مناقصة عامة  تقديم 
خدمات استشـــارية هندســـية “إعـــداد التصاميـــم و المخططـــات المعمارية, 
اإلنشـــائية ،والكهربائية والميكانيكية، ووثائق العطاء واالشراف” لمشروع بناء 
 BeitMun/BM/2021/10 قاعة متعددة األغراض / مبنى المكتبـــة مناقصة رقم
وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشـــروط المرفقة العامة 
والخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 

أن يكون المكتب مســـجاًل في نقابة المهندســـين – مركز القدس و مصنفًا . 1
كاستشاري في التخصصات: عمارة أبنية و إنشاء مباني، ميكانيك و كهرباء 

وان يبرز شهادة التصنيف سارية المفعول عند اخذ نسخة العطاء .. 

يجب على االستشاري أن يكون مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.. 2

يجب أن تكون األسعار بالشيكل، و شاملة لجميع الضرائب.. 3

البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب . . 4

كل استشاري يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة . 5
مـــن العطاء من مقر البلدية ابتداًء من يوم األحد الموافق 17/1/2021 مقابل 
مبلغ غير مســـترد وقدره )300( شـــيقل أو ما يعادلها وعليه إبراز شـــهادة 

تصنيف سارية من نقابة المهندسين .

أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهرا  من يوم االربعاء . 6
الموافـــق 17/2/2020 مع العلـــم أنه لن تقبل أي عطـــاءات ترد بعد هذا 

الموعد.

االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم األحد الموافق31/1/2021 الساعة . 7
الحادية عشر صباحًا وفي مقر البلدية.    

فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق 17/2/2021 الســـاعة الثانية عشرة ظهرا . 8
في مقر بلدية بيتونيا / الطابق الثاني / قاعة المجلس البلدي.

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية )الدائرة الهندســـية( وذلك خالل . 10
ساعات الدوام الرسمي.

ربحي دولةأ. 
رئيس بلدية بيتونيا

اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الدهيشة بيت لحم – فلسطين

)DoRA/DheisheCamp/2020/01 :مشروع رقم(

إسم المشروع: بناء مجمع خدمات مخيم الدهيشة - بيت لحم / المرحلة االولى )عظم(.

      تعلن اللجنة الش���عبية لخدمات مخيم الدهيشة بيت لحم وبتمويل من دائرة 

ش���ؤون الالجئين عن طرح عطاء مش���روع بناء مجمع خدمات مخيم الدهيشة - بيت 

لحم / المرحلة االولى )عظم(، وذلك وفقا للمخططات والمواصفات وجدول الكميات 

والشروط العامة والخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقّدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية:

يج���ب على المق���اول ان يكون مصنفًا ل���دى اتحاد المقاولي���ن ولدى لجنة . 1

التصنيف الوطني���ة في مجال االبنية، بحيث ال تق���ل درجة التصنيف عن 

درجة ثالثة ابنية سارية المفعول.

يجب على المقاول ان يكون مسجاًل “رسمّيًا” في دوائر الضريبة.. 2

يج���ب على المقاول تقديم تأمين إبتدائي بقيمة 7000$ دوالر عند تقديم . 3

العطاء وذلك بكفالة بنكّية س���ارية المفعول لمّدة ال تقل عن 120 يوما، وال 

تقبل الشيكات الشخصّية او المبالغ النقدّية.

االسعار ش���املة لجميع الضرائب، وعلى المقاول تقديم فاتورة ضريبّية عن . 4

المبالغ المستلمة مصّدقة من دائرة الضريبة.

يجب ان تكون االسعار بالدوالر االمريكي.. 5

كل مقاول يرغب في التقّدم لهذا العطاء، إبراز ش���هادات تسجيله ساريات . 6

المفعول في نقابة المقاولي���ن ولجنة التصنيف الوطنّية في مجال االبنية، 

والحصول على نس���خة من العطاء إعتبارا من يوم االربعاء 2021/1/20 حتى 

ي���وم االثنين الموافق 8/ 2021/2 وهو آخر يوم لش���راء العطاء وذلك مقابل 

رسم ال يرد قيمته 200$ دوالرا امريكيا. 

يك���ون اإلجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االربعاء الموافق 2021/2/10 . 7

الساعة 11:00 ظهرًا في موقع المشروع.

 آخر موعد لتسليم العطاء وفتح المظاريف يوم االثنين الموافق 2021/2/22 	. 

الس���اعة 11:00 صباحًا في مقر دائرة ش���ؤون الالجئين في رام الله، البالوع 

بجان���ب محطة اله���دى للمحروقات، مع العلم ابه لن يقب���ل اي عطاءات ترد 

بعد هذا الموعد.

 اإلدارة غير ملزمة بأقل االسعار وبدون إبداء االسباب.	. 

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 10

 لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة اللجنة الش���عبّية لخدمات مخيم الدهيش���ة 

من الس���اعة 10:00 صباح���ا الى 1:00 ظهرا على االرق���ام التالية: )0599606383( 

.)02 2764746(

 محمد طه

رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الدهيشة / بيت لحم 

دولة فلسطين

وزارة المالية 

مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات
MOE-GSD/MOF /2021/28 :المناقصة العامة رقم

موض���وع المناقصة: طباع���ة وتوريد كتب مدرس���ية للع���ام 2021 للمحافظات 
الشمالية )الضفة والقدس(

الجهة المشترية: وزارة التربية والتعليم 
جهة التمويل: وزارة المالية

 تدع���و مديرية اللوازم العامة ف���ي وزارة المالية ولحس���اب وزارة التربية . 1
والتعليم المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين 

بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 تقدم األسعار ب� )الشيقل( شاملة ضريبة القيمة المضافة.. 2
 يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة . 3

أو الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية 
اللوازم العام���ة )www.gs.pmof.ps( أو من خالل مديرية اللوازم العامة/ 
وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرس���مي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 

2:00 بعد الظهر.
 تدفع رس���وم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 300 شيقل لحساب وزارة . 4

المالية في بنك فلس���طين على حس���اب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق 
وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.

 يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء ف���ي صن���دوق العطاءات ف���ي مديرية . 5
الل���وازم العامة في موعد أقصاه الس���اعة 11:30 من يوم األربعاء الموافق 
2021/1/27 ويتم رفض جميع العط���اءات التي ترد بعد الموعد المحدد، 
وس���يتم فتح العطاءات في نفس الزمان والم���كان بحضور من يرغب من 

المناقصين.
 يجب على المناقص تس���ليم كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة . 6

بنكية أو ش���يك بنكي مصدق بقيمة 20000 شيكل على أن يكون ساري 
المفعول حتى تاريخ 2021/7/25.

 أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.. 7
 تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.. 8

رئيس لجنة العطاءات المركزية

جمعية جسر األمل الخيرية الفلسطينية
Palestinian Hope Bridge Charitable Association

إعالن عطاء رقم 2021/06
ترميم بيوت األسر المتعففة في غزة

تعلن جمعية جس���ر األمل الخيرية في غ���زة عن طرح عطاء 
بالظرف المختوم لترميم بيوت األس���ر المتعففة في قطاع غزة ، وذلك حس���ب 
الكمي���ات والمواصفات الموضح���ة في كراس العطاء. لذا، علي الش���ركات التي 
ترغب بالمش���اركة في العطاء، التوجه إلى مقر الجمعية في غزة، شارع اللبابيدي، 
للحصول على كراس العطاء خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحًا 

وحتى الساعة 3:00 مساًء وفقًا للشروط التالية:
• أن تكون الشركة المشاركة مؤهلة ومسجلة لدى جهات االختصاص 	

ودوائر الضريبة.
• األس���عار بالدوالر، وسارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ تسليم 	

العطاء.
• يجب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي كتأمين ابتدائي لدخول 	

العطاء بقيمة 5 % من قيمة العرض المقدم.
• ثمن كراسة العطاء )50 دوالر( غير مستردة.	
• قيمة رسوم اإلعالن في الجريدة على من يرسو عليه العطاء.	
• يح���ق للجمعية تأجيل العطاء أو تمدي���ده أو إعادة طرحه أو إلغاؤه 	

دون إبداء األسباب، وهي غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
• س���يتم عقد اجتم���اع تمهي���دي وزي���ارة ميدانية ي���وم األربعاء 	

2021/01/20 الس���اعة 11:00 صباح���ًا لل���رد عل���ى استفس���ارات 
الشركات المشاركة بالعطاء.

• تستقبل الجمعية العطاءات من يوم االثنين الموافق 2021/01/18 	
على أن يك���ون آخر موعد للتس���ليم الس���اعة 1:00 ظهرًا من يوم 

الخميس الموافق 2021/01/21.
• للمراجع���ة واالستفس���ار يرج���ى االتص���ال عل���ى هات���ف رق���م 	

)082872707( أو جوال رقم )0566140200(.

State of Palestine
Environment Quality Authority (EQA)

Request for Expression of Interest (REOI)
Individual Consultant Services

Consulting Services for the Development of a National Strat-
egy for Mitigating and Managing the Threat of Invasive Alien 

Species in Palestine

Ref. No (EQA/SPEAP/2021/001)
Date issued: January 17th, 2021
Purchasing entity: Environment Quality Authority

The Government of Palestine represented by the Environment 
Quality Authority (EQA) has received financing from the Swedish 
International Cooperation Agency (SIDA) towards the cost of the 
program “Strengthening Palestinian Environmental Action Plan”, 
SIDA Contribution number 52110101.  

Under the overall program goal to improve the environmental 
protection in Palestine, EQA intends to apply part of the grant for 
Individual consultant services under the contract titled “Consulting 
Services for the Development of a National Strategy for 
Mitigating and Managing the Threat of Invasive Alien Species 
in Palestine”. Duty station will be Ramallah.

The scope of work is detailed in the Terms of Reference which is 
available at the following link: 

http://environment.pna.ps/ar/files/TOR%20final.pdf

The EQA now invites eligible individual consultants to indicate 
their interest in providing the services. Interested individual 
consultants must provide information indicating that they are 
qualified to perform the services. The application must include: 
(1) Letter of expression of interest, (2) Detailed Curriculum Vitae 
including information on qualifications to perform the assignment, 
experience and appropriate skills with at least 2 referees, (3) 
Proposed technical approach, methodology and implementation 
work plan in accordance with the Terms of Reference (4) Proof of 
similar assignments, experience, skills and qualifications.

Further information can be obtained from Eng. Ismail Seyam at 
Tel: 02-2403495/8 or Mobile: 0569951906, from 8:30AM to 2:30 
PM Jerusalem time. 

Expressions of interest shall be delivered by Monday, January 
31, 2021 at 1:00 PM to the following E-mail addresses, with 
mentioning “Invasive Alien Species Strategy” in the subject line:

info@environment.pna.ps

isseyam9@yahoo.com

Advertisement fees shall be covered by the selected consultant.

 Mr. Jameel Mtour
Chairman of Environment Quality Authority

دولة فلسطين 

سلطة جودة البيئة

دولة فلسطين

وزارة الزراعة 

اعالن صادر عن وزارة الزراعة بفتح باب تقديم الطلبات لالستيراد

تعلن وزارة الزراعة عن فتح باب تقديم طلبات االستيراد ضمن القوائم السلعية لعام 2120، وعليه يطلب من  الراغبين في 
االستيراد التوجه لمقر وزارة الزراعة – المركز الرئيسي – البالوع – رام الله ، الستالم وتعبئة نماذج الطلبات الالزمة لالستيراد 
يوم  ظهر  بعد  من  الواحدة  هوالساعة  الطلبات  لتقديم  موعد  اخر  بأن  ، علما  البيانات  بتحديث  الخاصه  اجراءاتهم  واستكمال 

الخميس  2120/1/28 ، ولن تنظر اللجنة بالطلبات المقدمه بعد هذا التاريخ .

السلع ضمن القوائم السلعية
القمح حسب المواصفة الفلسطينية على القوائم السلعية. 1
2 .A2 اغنام للذبح على القوائم السلعية

شروط التقدم لالستيراد ضمن القوائم السلعية
يجب أن يكون مقدم الطلب حاصاًل على الوثائق التالية وأن يبرز صور عنها عند تقديم الطلب:

بطاقة تعامل بالتجارة الخارجية سارية المفعول من وزارة االقتصاد الوطني.. 1
براءة ذمة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة واالدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية.. 2
شهادة مديريات الزراعة في المحافظات المعنية تثبت بأن مقدم الطلب متخصص ومؤهل من حيث األماكن الالزمة والمالئمة.. 3
ان تقدم الشركة تعهدًا عدليًا بحسن التنفيذ وااللتزام بالشروط الصادرة عن وزارة الزراعة والتزامها بما يرد عن وزارة الزراعة من . 4

اشتراطات بما في ذلك اوقات االدخال.

 شروط  اضافية خاصة باستيراد اغنام للذبح
أن يكون االستيراد من البلدان المصرح بها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية.. 1
ان يكون المتقدم حائزًا ) مالكًا او مستاجرًا ( لمزرعة تحت االشراف الفني للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة وأن يثبت ذلك بأوراق رسمية.. 2
ان يكون معدل وزن الخاروف 40 كغم )للمعفاة والمجمركة(.. 3
ان ال يقل الوزن االجمالي للشحنة بجمرك عن الوزن االجمالي للشحنة المعفاة.. 4
بمعدل . 5 الجمارك )كوتا(  ثم يتم منحه كمية مماثلة معفاة من  للجمارك ومن  ان يقوم المستورد بادخال كمية من الخراف الخاضعة 

رأس الى رأس.
ان يكون االدخال وفق االشتراطات الفنية والصحية المعلنة أو المقررة من قبل وزارة الزراعة.. 6
لها) . 7 الممنوحة  الكمية  بادخال  والتزامها  الزراعة  وزارة  عن  الصادرة  بالشروط  وااللتزام  التنفيذ  بحسن  عدليًا  تعهدًا  الشركة  تقدم  ان 

بجمرك والمعفاة( قبل نهاية العام الحالي. 
  ان تقدم الشركة شيكًا بنكيًا كفالة لحسن التنفيذ بقيمة خمسين الف دينار اردني لصالح وزارة الزراعة وأن يكون الشيك البنكي . 8

صادر باسم الشركة أو المستورد ويرفق ما يثبت ذلك.
اشتراط تنفيذ االستيراد لبند الخراف بشقيه الخاضع للجمارك والمعفي )كوتا( ضمن الية الشراء باعتماد بنكي من احد البنوك العاملة . 9

في فلسطين.
وزارة الزراعة اعالن توظيف

تعلن مطبعة دار القلم حاجتها لفني 

طباع���ة للعمل على ماكنة 2 لون لمن 

يجد في نفسه المواصفات والكفاءة 

االتصال على األرقام التالية:

0569287903

02-2988488

مقر المطبعة رام الله – المصايف – عمارة أوغريت

شرطة جنين تقبض على مطلوبين 
للعدالة وتغلق محال تجارية مخالفة

جنين - "األي���ام": قبضت الش���رطة واألجهزة األمنية 
في محافظ���ة جنين، أم���س، على أش���خاص لقيامهم 
باإلخالل بالنظام واألمن العام ف���ي بلدة الزبابدة جنوب 
شرقي المدينة، وفقا لما أبلغ به "األيام" مصدر في إدارة 

العالقات العامة واإلعالم في الشرطة.
وأك���د المصدر، أن غرف���ة عمليات ش���رطة المحافظة 
تلقت بالغا حول قيام مجموعة من الشبان بأعمال شغب 
وإغالق الشارع العام بالمركبات والحاويات على إثر شجار 
وقع بين عائلتين في بلدة الزبابدة، ما تس���بب في إعاقة 

حركة المرور.
وأضاف، تحركت قوة من ش���رطة المحافظة واألجهزة 
األمنية إلى المكان وقامت بفض المتجمهرين وقبضت 
على عش���رة أش���خاص من مفتعلي الشغب تم التحفظ 
عليهم لحي���ن إحالتهم إل���ى النيابة العام���ة لمتابعة 

اإلجراءات القانونية بحقهم أصوال.
من جهة أخرى، أغلقت ش���رطة جني���ن، محال تجارية 
وحررت مخالفات سالمة عامة للمواطنين لعدم التزامهم 

بالبروتوكول الصح���ي المعمول به ف���ي مواجهة خطر 
انتشار جائحة كورونا.

وذك���رت إدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة، 
أن ش���رطة المحافظة أغلقت 22 محال تجاريا لعدم التزام 
أصحابه���ا بحالة اإلغالق المعلن عنه���ا من قبل مجلس 
الوزراء، وح���ررت 200 مخالفة لغير الملتزمين باإلجراءات 

الوقائية والصحية في المحافظة.
على صعيد آخر، قبضت ش���رطة جنين، على مطلوبين 
للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية، وفقا لما أفادت به 
إدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة، والتي أكدت 
أنه ومن خالل النش���اط الشرطي المستمر وتكثيفه في 
أنح���اء المحافظة به���دف القضاء على كاف���ة المظاهر 
الس���لبية وغي���ر القانونية، ألقت الش���رطة القبض على 
23 مطلوب���ا للعدالة صادرة بحقه���م مذكرات قضائية، 
وضبطت ثالث مركب���ات غير قانونية، وتم التحفظ على 
المطلوبي���ن لحي���ن إحالتهم إلى جه���ات االختصاص 

لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصوال.

"الخارجية" تحذر من تصاعد 
اعتداءات االحتالل ومستوطنيه

رام الله - "األيام": حّملت وزارة الخارجية والمغتربين، حكومة االحتالل ورئيس 
وزرائها المس���ؤولية المباشرة عن اس���تمرار وتصاعد اعتداءات جيش االحتالل 

ومستوطنيه.
وقال���ت "الخارجية"، في بيان لها، أمس: في مش���هد إجرام���ي يتكرر يوميًا، 
تواصل قوات االحتالل وكتيبتها المتقدمة المعروفة باس���م "ش���بيبة التالل" 
و"مجموع���ات تدفيع الثم���ن" التنكي���ل بالمواطنين واالعتداء عل���ى منازلهم 
ومركباتهم وقمعهم، في تكامل واضح لألدوار يشرف عليه ويخطط له اليمين 
الحاكم في دولة االحتالل، بهدف السيطرة على المزيد من األرض الفلسطينية، 

وتخصيصها لالستيطان بأشكاله كافة.
وحذرت من التعامل مع اعتداءات جيش االحتالل والمس���توطنين االستفزازية 
كأم���ور باتت مألوفة وعادي���ة ألنها تتكرر يوميًا، مؤك���دة أن الصمت الدولي على 
تلك الجرائم يش���ّجع اليمين الحاكم في إسرائيل على تنفيذ المزيد من مشاريعه 
االستعمارية التوسعية، إلغالق الباب نهائيًا أمام أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية 

ذات سيادة ومتصلة جغرافيًا بعاصمتها القدس.

الخليل: ضبط منشطات 
جنسية ممنوعة

رام الله - "األيام": ضبط جهاز 
بالتعاون  الجمركي���ة،  الضابطة 
مع األمن الوطني، على أحد نقاط 
المحب���ة في محافظ���ة الخليل، 
أم���س، 167 عب���وة منش���طات 
التداول؛  من  ممنوعة  جنس���ية 
لضررها على صحة المواطنين. 

وقال بي���ان لجهاز الضابطة 
اس���تدعاء  إنه تم  الجمركية، 
ف���ي  االختص���اص  جه���ة 
أقرت  التي  الصح���ة  مديرية 
التحف���ظ عل���ى الكمي���ة إلى 
اإلجراءات  اس���تكمال  حي���ن 

القانونية الالزمة.

لع على احتياجات 
ّ
الصالح يط

بلديتي سلفيت وقلقيلية 
البيرة - "األيام": التق����ى وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، 
بمقر الوزارة في البيرة، أمس، رئيس����ي بلديتي س����لفيت عبد 

الكريم زبيدي، وقلقيلية هاشم المصري، كاًل على حدة.
وناق����ش اللق����اءان عددًا م����ن القضاي����ا المتعلق����ة بعمل 
المجالس البلدية وأبرز المش����اريع التي ت����م إنجازها، إضافة 
إلى أبرز االحتياجات الملحة للتنفيذ من المشاريع التطويرية 
والتنموية، إلى جانب مش����اريع أخرى س����يتم تنفيذها خالل 
العام الحال����ي، والتي تهدف إلى تعزيز صم����ود المواطنين 

وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وكّرم رئيس بلدية سلفيت الصالح لدعمه المتواصل للبلدية 
ودعم جهودها في الحفاظ على المناطق المهددة بالمصادرة 
من خالل رفدها بمشاريع تهدف لحمايتها وتسهيل وصول 

المواطنين إليها، وتعزيز وجودهم فيها.

السجن 10 سنوات 
ين بالشروع بالقتل

َ
لُمدان

رام الله - "األيام": أصدرت محكمة البداية في نابلس، ممثلة بهيئة 
القاضي قاس���م ذياب، حكمًا بإدانة المته���م األول )م،أ،ح( والمتهم 
الثاني )م،ر،ح( بالش���روع في القتل القصد سندًا ألحكام المادة 326 
و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل واحد 

منهما باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات.
وقال بيان لمكتب النائب العام، أمس، إن الحكم جاء اس���تنادًا إلى 
البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة أمجد سرميطي، وذلك 
بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد 

إجراء التحقيقات الالزمة.

إخماد حريق بمنزل في بيتين
رام الل���ه - "األيام": أخمد طاقم الدف���اع المدني في محافظة 
رام الله والبيرة، أمس، حريقًا ش���ّب داخل أحد المنازل بالطالق 

الثاني في بلدة بيتين، شمال شرقي رام الله.
وأشار بيان ل�"الدفاع المدني"، إلى أن طاقم اإلطفاء عمل على 
إخماد النيران والس���يطرة عليها وحصرها في غرفة الضيوف 
والصال���ة، ومنع وصوله���ا وامتدادها الى باق���ي أرجاء المنزل، 

األسير مهران عّياد 
يخضع لجراحة في القلب

رام الله - "األيام": قال نادي األسير، إن 
األس���ير مهران عّياد )35 عامًا(، من بلدة 
سلواد شمال شرقي رام الله، خضع، أمس، 
لعملية جراحية في القلب، في مستشفى 
"ش���عاري تس���يدك" اإلس���رائيلي، بعد 

تدهور مفاجئ طرأ على وضعه الصحي.
وأش���ار النادي، في بيان صحافي، إلى 
أن األسير عّياد معتقل منذ العام 2009، 
وه���و محكوم بالّس���جن لم���دة 15 عامًا 
ونصف العام، ويقبع مؤخرًا في س���جن 

"النقب" الصحراوي.

منتصر أبو غليون يدخل 
سر

َ
عامه الـ18 في األ

جنين - "األيام": دخل األس���ير منتصر صالح أبو غليون )46 عامًا( من 
مخيم جنين، أمس، عامه الثامن عشر في سجون االحتالل.

وقال مدير نادي األس���ير في جنين منتصر سمور، في بيان صحافي، 
إن قوات االحتالل اعتقلت أبو غليون في 18 شباط العام 2004.

وأفادت عائلة األسير أبو غليون بأن ابنها خضع لتحقيق قاٍس استمر 
ثالثة أش���هر متواصلة في مركز "الجلمة"، قبل أن تحكم عليه محكمة 
االحتالل في "عوفر" بالسجن المؤبد 5 مرات و50 عامًا، وهدمت سلطات 

االحتالل منزلها.
وأشارت إلى أن شقيقه عمار أيضًا معتقل لدى االحتالل الذي يرفض جمعهما 

في غرفة واحدة، الفتة إلى أن معظم أفراد العائلة محرومون من زيارته.

التبريد  ومن ثم تمت عملية 
وإزالة آثار الس���ناج والدخان 

من المنزل.


