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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

فيزيائي/ة / عدد )2( مديرية القياس الوطني 
)الفئة الثانية/ الدرجة الخامسة(

شروط  شغل الوظيفة  :-
1- بكالوريوس فيزياء .

2- خبرة التقل عن سنتين في مجال االختصاص ويفضل بالعمل الفني 
في المختبرات الفيزيائية .

3- إجادة اللغة االنجليزية كتابة ومحادثة .
4- معرفة جيدة في استخدام الحاسوب ) انترنت ، مايكروسوفت ، الخ (

مهندس/ة كهربائي/عدد )1(/ مديرية القياس الوطني 
)الفئة الثانية/ الدرجة الرابعة(

شروط شغل الوظيفة:
1- بكالوريوس هندسة كهربائية .

2- يفضل من لديه خبرة في العمل.
3- عضو في نقابة المهندسين الكهربائيين.

4- يجيد اللغة اإلنجليزية. وإعداد التقارير.
.Microsoft Office 5- يجيد استخدام الكمبيوتر وتطبيقات

6-  يفضل إجادة اللغة العبرية قراءة وكتابة.

فني/ة أتمته صناعية/ عدد 1/ مديرية القياس الوطني 
)الفئة الثالثة/ الدرجة السادسة(

شروط شغل الوظيفة:
1- )دبلوم+ شامل( صناعي )تخصص أتمته صناعية(

2- خبرة ثالث سنوات على األقل في مجال االختصاص ويفضل بالعمل 
الفني.

3- معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية كتابة ومحادثة.
4- اجادة استخدام الحاسوب

فني/ة أجهزة طبية/ عدد 1/ مديرية القياس الوطني 
 )الفئة الثالثة/ الدرجة حسب المؤهل(

شروط شغل الوظيفة:
1- )دبلوم+ شامل( أو بكالوريوس أجهزة طبية

2- خبرة سنتين على األقل في مجال األجهزة الطبية والتعامل معها.
3-معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية كتابة ومحادثة.

4- اجادة استخدام الحاسوب
مهندس/ة مدني/ عدد 1/ دائرة اإلعتماد 

)الفئة الثانية/ الدرجة الرابعة(
شروط شغل الوظيفة:

1- شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية .
2- خبرة عملية ال تقل عن سنة واحدة.

3- يفضل من لديه خبرة في مجال فحوصات المواد اإلنشائية.
4- اجادة اللغة اإلنجليزية.

Microsoft Office 5- اجادة استخدام الكمبيوتر وتطبيقات
موظف/ة تحاليل طبية أو طب مخبري/ عدد1 

)الفئة الثانية/ الدرجة حسب المؤهل العملي(
شروط شغل الوظيفة

1- شهادة البكالويوس في التحاليل الطبية أو الطب المخبري .
2- خبرة عملية في الفحوصات الطبية ال تقل عن سنة واحدة.

3- يجيد اللغة اإلنجليزية.
.Microsoft Office 4- يجيد استخدام الكمبيوتر وتطبيقات

أخصائي/ة تغذية/ عدد ا 
)الفئة الثانية/ الدرجة الخامسة(

شروط شغل الوظيفة:
1- شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية/ تخصص صناعات غذائية .

ديوان الموظفين العام 

رقم االعالن :21 / 2012
تعلن مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن شغل عدد من الوظائف للعمل في مؤسسة المواصفات والمقاييس 

/ رام الله وذلك حسب الشروط والمؤهالت التالية : 

2- خبرة 5 سنوات على األقل في مجال التغذية والتصنيع الغذائي.
3- يفضل الخبرة في مجال إعداد المواصفات.

4- اجادة اللغة اإلنجليزية. وإعداد والتقارير.
.Microsoft Office 5-اجادة استخدام الكمبيوتر وتطبيقات

موظف/ة مالي/ عدد 1 
)الفئة الثانية/ الدرجة الخامسة(

شروط شغل الوظيفة:
1- بكالويوس محاسبة أو علوم مالية ومصرفية.

2- إجادة استخدام الحاسوب.
3- خبرة في استخدام البرامج المحاسبية.

4- إجادة اللغة اإلنجليزية.
5- خبرة ال تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

باحث/ة اقتصادي/ عدد 1 
)الفئة الثانية/ الدرجة الخامسة(

شروط شغل الوظيفة:
1- شهادة البكالوريوس في االقتصاد .

2- خبرة عملية ال تقل عن 3 سنوات في مجال اإلقتصاد.
3- يفضل من لديه خبرة في مجال إدارة المشاريع.

4- اجادة اللغة اإلنجليزية. وإعداد التقارير.
.Microsoft Ofifice 5- اجادة استخدام الكمبيوتر وتطبيقات

مراسل/ة / عدد )1( دائرة الشؤون االدارية والمالية 
)الفئة الخامسة/ الدرجة العاشرة(

شروط شغل الوظيفة:
1- يفضل أن يكون من سكان المحافظة.
2- استعداده للدوام خارج أوقات الدوام.

3- يجيد القراءة والكتابة.
4- ثانوية عامة كحد اعلى.

5- خبرة ال تقل عن 4 سنوات.

المواصفات  مؤسسة  لدى  للشروط   المستوفاة  الطلبات  تقدم 
الموقع  على  او  شارع القدس   / تل  حي  الله/  رام  والمقاييس/ 
االلكتروني لديوان الموظفين العام )www.gpc.pna.ps (  مرفقًا بها 

المستندات التالية:
1. صورة عن المؤهل العلمي+ صورة عن شهادة الثانوية العامة 

2. صورة عن الهوية او جواز السفر 
3. صورة عن شهادة الميالد 

4. صورة عن الدورات 
5. السيرة الذاتية 

6. صورة عن الخبرات 
7. صورة شخصية 

8. صورة عن شهادة عضوية نقابة المهندسين الفلسطينية    

الموافق  االحد  يوم  من  اعتبارًا  الطلبات  استقبال  موعد  يبدأ  
الموافق  االحد  ليوم  الرسمي  الدوام  نهاية  وحتى   2012/07/22

.2012/07/29

علمًا انه لن يتم استقبال اي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل 
للبيانات.

د. جواد ناجي
رئيس مجلس اإلدارة

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTANTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

West Bank

Grant No: TF 012410
 Assignment Title: Support the preparation of Strategic Development and
Investment Plans (SDIPs) in selected municipalities

Reference No. : 3.1.2.1.10
The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian Authority (PA), has received 
financing in the amount of €33.0 Million from the World Bank-International Development Association 
(IDA), AFD, Denmark, SIDA, GTZ, KFW, and BTC towards the cost of the “Support the preparation of 
Strategic Development and Investment Plans (SDIPs) in selected municipalities” assignment 
in Cluster 4 in the Middle of the West Bank, and intends to apply part of the proceeds for consulting 
services. 
The consulting services include providing technical assistance and support to selected municipalities 
in developing and institutionalizing their Strategic Development and Investment Plans (SDIPs) 
in accordance to the SDIP national methodology and approach adopted by the Ministry of Local 
Government (MOLG).
The Municipal Development and Lending Fund now invite eligible consulting firms to indicate 
their interest in providing the Services. Interested consulting firms should provide information 
demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the 
Services. The shortlisting criteria are: General firm’s profile (Core business and yeas in business, 
qualifications in the field of the assignment, technical and managerial organization of the firm, general 
qualifications and number of key staff).
 The attention of interested consulting firms is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s: Selection 
and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank 
Borrowers published by the World Bank in January 2011. (“Consultant Guidelines”), setting forth the 
World Bank’s policy on conflict of interest.  
Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a subconsultancy to 
enhance their qualifications.
A Consultant will be selected in accordance with the Quality-Cost Based Selection (QCBS) method 
set out in the Consultant Guidelines.
Further information can be obtained at the address below during office hours 9:00am to 2:00pm.
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, 
or by fax, or by e-mail) by 5/8/2012.
Arch. Abdel-Mughni Nofal
Manager of Institutional Development and Technical Assistant Department
Address is: Al-Rishmawi Building, Al-Yasmin Street, Sateh Marhaba, Al-Bireh
Palestinian Authority
Tel: (02) 296 -6610; Fax: (02) 295- 0685
E-mail: SDIP@mdlf.org.ps 

السلطـة الوطنيـة الفلسطينيـة
وزارة التعليـم العالـي

مكتب الوزير

إعـــــــــــــالن هـــــــــــــــــام
 إلى الطلبة الراغبني بتصديق ومعادلة شهاداتهم اجلامعية

رغـبـًة من وزارة الـتعليم الـعالي فـي التسهـيل على الراغبـني بـتصديق أو معادلـة شهاداتـهم الـصادرة عـن مؤسسات الـتعليم الـعالـي الـمـحلية 
أو الـعـربية واألجـنـبـية، من أجل إنهاء املعامالت بالسرعة القصوى، يرجى االنتباه إلى ما يلي: 

تعليمات تصديق ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في الداخل واخلارج
أواًل: تعليمات تصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية:

تقوم الوزارة باملصادقة على الشهادت والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وفق اآللية التالية:
والبرنامج  املؤسسة  تكون  أن  على  نفسها  املؤسسة  من  ومختومة  موقعة  تصديقها  املنوي  األصلية  والوثائق  الشهادات  •إحضار  	

معتمدين من ِقبل الوزارة.
•إحضار شهادة الدراسة الثانوية العامة. 	

•إحضار كشف رسمي باملواد أو الساعات الدراسية املنقولة من مؤسسة أخرى )في حال وجود نقل(. 	
ثانيًا: الشهادات والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج فلسطني:

تتم املصادقة على الشهادات والوثائق املتعلقة بالطلبة والصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج فلسطني واملعترف بها من الوزارة وفق 
اآللية التالية:

•إحضار الشهادات والوثائق األصلية املنوي تصديقها على أن تكون مختومة و مصدقة من اجلهات التالية: 	
-  اجلامعة امُلصدرة للشهادة.

-  التعليم العالي أو اجلهة املشرفة على مؤسسات التعليم العالي في بلد الدراسة.
-  خارجية الدولة امُلصدرة للشهادة.

-  سفارة أو ممثلية فلسطني في بلد الدراسة.
-   اخلارجية الفلسطينية في فلسطني.

•الشهادات والوثائق الصادرة بغير اللغتني العربية واإلجنليزية يجب إحضار ترجمة قانونية ُمصدقة حسب األصول. 	
•إحضار شهادة الدراسة الثانوية العامة. 	

•في حال وجود انتقال من مؤسسة إلى أخرى أثناء فترة الدراسة، يجب إحضار كشف رسمي باملواد أو الساعات الدراسية املنقولة  	
ُمصدقة حسب األصول.

•في حال تعذر تصديق الشهادة أو الوثائق من سفارة فلسطني في بلد الدراسة، ُتصدق من قبل السفارة أو ممثلية ذلك البلد في  	
فلسطني ثم اخلارجية الفلسطينية.

( ثم تصادق  • 	Amideast( الشهادات والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في الواليات املتحدة تصادق من قبل مكتب
من قبل الوزارة.

•الشهادات والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في اململكة املتحدة )بريطانيا( تصادق من قبل املجلس الثقافي البريطاني  	
)British Council( ثم تصادق من قبل الوزارة.

•الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيلية تصادق من قبل التعليم العالي اإلسرائيلي واخلارجية اإلسرائيلية  	
ثم اخلارجية الفلسطينية مع إحضار ترجمة قانونية عن اللغة العبرية.

•للمصادقة على أي شهادة يجب أن تكون مؤسسة التعليم العالي امُلصدرة للشهادة معتمدة لدى الوزارة. 	
ثالثًا: معادلة الشهادات الصادرة عن الدول العربية واألجنبية:

تقوم الوزارة مبعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي العربية واألجنبية استنادًا إلى قانون التعليم العالي رقم )11( لسنة 
1998م وكذلك نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم )25( لسنة 2006م واملعدل له رقم )103( لسنة 2006م.

الوثائق املطلوبة ملعادلة الشهادات حسب الدرجة:
أواًل: الدبلوم:

•صورة مصدقة عن شهادة الدبلوم وكشف العالمات. 	
ثانيًا: الدرجة اجلامعية األولى )البكالوريوس(:

•صورة مصدقة عن شهادة التخرج وكذلك كشف العالمات أو املواد الدراسية. 	
ثالثًا: الدرجة اجلامعية الثانية )املاجستير(:

•صورة مصدقة عن شهادة وكشف عالمات البكالوريوس. 	
•صورة مصدقة عن شهادة وكشف عالمات املاجستير. 	

ثالثًا: الدرجة اجلامعية الثالثة )الدكتوراه(:
•صورة مصدقة عن شهادة وكشف عالمات البكالوريوس. 	

•صورة مصدقة عن شهادة وكشف عالمات املاجستير. 	
•صورة مصدقة عن شهادة الدكتوراه وكشف العالمات أو املواد الدراسية إن وجد وصورة مصدقة عن قيد الدراسة وكذلك صورة  	

عن الوثيقة التي تثبت أن الدراسة كانت باالنتظام.

مالحظات هامة: 
•يجب إرفاق صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة مصدقة من قبل وزارة التربية والتعليم. 	

•ملعادلة أي شهادة يجب أن تكون مؤسسة التعليم العالي امُلصدرة للشهادة معتمدة لدى الوزارة. 	
السابقة، يجب  الشهادات والوثائق  إلى  الشهادات، وباإلضافة  النموذج اخلاص مبعادلة  الشهادة تعبئة  •على مقدم طلب معادلة  	

إرفاق ما يلي:
-   صور شخصية عدد 2. -   صورة عن الهوية الشخصية.   

-   ملخص عن رسالة املاجستير أو الدكتوراة. -   جواز أو جوازات السفر املستخدمة أثناء الدراسة.  
• شيكال ، باإلضافة إلى رسوم التصديق. رسوم املعادلة هو 50	

تسلم طلبات املعادلة في مبنى الوزارة الرئيسي في رام الله أو أحد مكاتب التعليم العالي في اخلليل و نابلس، وللمزيد من املعلومات يرجى 
االتصال على األرقام التالية:   اإلدارة العامة / دائرة املعادلة – رام الله – أم الشرايط:

هاتف1: 2982600-02  //  هاتف2: 02-2982610
www.mohe.pna.ps :أو من خالل املوقع اإللكتروني

مكتب اخلليل – شارع عني سارة – عمارة الرشيد، هاتف: 02-2223332
مكتب نابلس – رفيديا – عمارة جلنة الزكاة، هاتف: 09-2341255

د. علي اجلرباوي / وزير التعليم العالي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة المالية

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية
دائرة اللوازم والحركة

لجنة المشتريات

طرح عطاء رقم 2012/5
توريد وتركيب نقاط UPS لمقر الضابطة الجمركية

لمقر   UPS نقاط  وتركيب  توريد  عطاء  طرح  إعادة  عن  المشتريات  لجنة  المالية/  وزارة  تعلن 
العطاء.  ووثائق  العطاء  كراسة  في  الموضحة  والمواصفات  للشروط  تبعًا  الجمركية،  الضابطة 
العطاء  هذا  في  المشاركة  في  وترغب  رسميًا  والمسجلة  االختصاص  ذات  الشركات  فعلى 
مراجعة وزارة المالية/ اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية/ دائرة اللوازم والحركة ـ اإلرسال ـ 
المصايف ـ خلف شركة كهرباء محافظة القدس خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول 
دائرة  في  مستردة  غير  100 شيكل  مبلغ  دفع  مقابل  العطاء  ووثائق  المواصفات  كراسة  على 

اإليرادات ـ اإلدارة العامة للمدفوعات ـ في وزارة المالية.
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية/ 
دائرة اللوازم والحركة من صباح يوم األربعاء الموافق 2012/8/1م الساعة الحادية عشرة والنصف 

صباحًا وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان والمكان.
باسل الرمحي
مدير عام اإلدارة العامة
للشؤون اإلدارية والمالية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة المالية

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية
دائرة اللوازم والحركة

لجنة المشتريات

طرح عطاء رقم 2012/4
توريد وتركيب نظام مراقبة وكاميرات لمقر الضابطة الجمركية

تعلن وزارة المالية/ لجنة المشتريات عن طرح عطاء توريد وتركيب نظام مراقبة وكاميرات لمقر 
العطاء.  ووثائق  العطاء  كراسة  في  الموضحة  والمواصفات  للشروط  تبعًا  الجمركية،  الضابطة 
العطاء  هذا  في  المشاركة  في  وترغب  رسميًا  والمسجلة  االختصاص  ذات  الشركات  فعلى 
مراجعة وزارة المالية/ اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية/ دائرة اللوازم والحركة ـ اإلرسال ـ 
المصايف ـ خلف شركة كهرباء محافظة القدس خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول 
دائرة  في  مستردة  غير  100 شيكل  مبلغ  دفع  مقابل  العطاء  ووثائق  المواصفات  كراسة  على 

اإليرادات ـ اإلدارة العامة للمدفوعات ـ في وزارة المالية.
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية/ 
والنصف  العاشرة  الساعة  2012/8/1م  الموافق  األربعاء  يوم  صباح  من  والحركة  اللوازم  دائرة 

صباحًا وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان والمكان.
باسل الرمحي
مدير عام اإلدارة العامة
للشؤون اإلدارية والمالية

فلسطين في التراث العالمي

االس���م الذي أطلق على هذا المكان له أهمية خاصة فهو يذكرنا بأّن بيت 

لحم هي في الوقت نفس���ه مق���ّر ومحطة في الحضارة اإلنس���انية متعلقة 

بانتشار ديانات الكتاب. 

كنيس���ة المه���د ومدينة بيت لحم لهما إش���عاع عالمي منذ ألفي س���نة 

تقريب���ًا، منذ أن حّددت تقاليد المس���يحيين األوائل ه���ذه المغارة كمكان 

لوالدة المس���يح. وفوق هذه المغارة المقدسة شّيدت في النصف األول من 

الق���رن الرابع كاتدرائية كبيرة بطلب من اإلمبراطور قس���طنطين بعد زيارة 

والدته هيلين لفلسطين. وفي المكان عينه تّمت نهاية القرن الرابع � بداية 

القرن الخام���س، ترجمة الكتاب المقدس إل���ى الالتينية من قبل القديس 

جيروم والمعروفة حاليًا باسم الفولجاتا.

وعبر الق���رون أدخلت على هذا الصرح الذي يظهر الهندس���ة المعمارية 

للكنائس البيزنطية األولى، زخارف ورس���وم زادت من قيمته وأهميته في 

التاريخ الفني.

باختيارها كنيس����ة المه����د، لم تمّيز "اليونس����كو" أقدم وأجم����ل المباني 

المس����يحية فحس����ب، بل إنها رك����زت على أّن ه����ذا الموقع ورغ����م االحتالل 

الذي يعاني منه منذ عام 1967 مازال يس����تمر بالعي����ش وال يمكن فصله عن 

التش����ّعبات الدينية والثقافية التي تربطه بباقي العالم. وبيت لحم ربما أكثر 

من أي مدينة أخرى، هي منبع إلهام الفنانين منهم الذين لم يروها أبدًا.

كم من فسيفساء وكم من رسومات ولوحات في العصر البيزنطي ترمز إلى 

الميالد وإلى المدينة وإلى حقل الرعاة أو عبادة المجوس. 

ه���م على هذا 
ّ
أكب���ر الرس���امين مثل جيوتو وفانس���ي ودوري���ر ركزوا فن

الموضوع مبدعين تجدد بيت لحم ليعطوا لإلنس���انية تحفًا ال تفنى. تاريخ 

بيت لحم كان دائمًا قصة حج، قصة هي المسبب والحاصل لالندهاش الذي 

تمارسه المدينة على العالم.

وهذا ما يفس���ر قرار "اليونس���كو" الصحيح بعدم تكريس مبنى كنيسة 

المهد وحده وإنما أيضًا طريق الحجاج الذي يسلكه البطاركة في عيد الميالد 

تقليدًا لطريق مريم العذراء ويوس���ف. فرنس���ا التي لها دور المس���ؤولية 

التاريخية في حماية المجموعات المس���يحية في األراضي المقدسة ترّحب 

بقرار "اليونس���كو" إدراج طريق الحجاج الذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من الموقع 

على الئحة التراث العالمي.

صحي���ح أّن الموقع هذا تراث عالمي ذو أبعاد رمزية إذن ولكنه في مظهره 

الخارجي يحتاج إلى تدخل عاج���ل إلعادة ترميمه وتأهيله خاصة واّن أكثر 

م���ن مليوني حاج وس���ائح يزورونه س���نويًا، ودون إعادة النظ���ر في الوضع 

القائ���م"statu quo" الذي يعط���ي اإلدارة الداخلية للموق���ع إلى الكنائس 

الالتينية واليونانية االرثوذكس���ية واألرمنية والتي يعتبر هّمها الشرعي 

اإلبقاء على مبادئ هذه اإلدارة، يجب على الس���لطات المس���ؤولة، بدعم من 

المجتم���ع الدولي، الب���دء دون تأخير بإعادة ترميم الكنيس���ة وبوضع خطة 

إلدارة الموقع تكون مهمته بقدر أهمية الموقع. 

فرنس���ا التي لديها خبرة معروفة في إعادة إحياء التراث ستس���اهم في 

ترميم س���قف الكنيس���ة بمبلغ 200000 )مئتي ألف( يورو، وهي مستعدة 

لتقديم مساعدتها لفلسطين في تطوير هذا المشروع.

صحيح أّن تصويت لجنة التراث العالمي له عواقب تقنية مهمة ولكنه 

يش���كل أيضًا انتصارًا دبلوماسيًا لفلس���طين وخطوة إضافية على طريق 

بناء دولتها وإحالل س���الم ع���ادل ودائم مع إس���رائيل. بإدخال بيت لحم 

ى المجتمع الدولي رس���الة السالم المرتبطة باسم 
ّ
في التراث العالمي تبن

وميالد المسيح.

بقلم: القنصل الفرنسي فريديريك دزانيو

في التاس���ع والعشرين من شهر 
فلس���طين  2012 حصلت  حزي���ران 
م���ن قبل ثلثي  بتصويت إجماعي 
األعض���اء على تس���جيل مقر والدة 
المس���يح: كنيس���ة المهد وطريق 
الحج���اج في بيت لح���م على الئحة 

التراث العالمي لليونسكو.
إّن فرنس���ا دعمت هذا التسجيل 
كم���ا دعم���ت م���ن قب���ل انضمام 
فلس���طين إلى منظمة "اليونسكو" 

في أكتوبر 2011.

القبض على 20 متهمًا ببيع ألعاب
 نارية وإطالقها في بيت لحم ونابلس

زالت مستمرة.

وأش����ار بي����ان الش����رطة إلى ان 

ثالث����ة فتي����ة )15 و16 عام����ا( من 

بل����دات الفردي����س، وبي����ت فجار 

وحوس����ان بمحافظ����ة بي����ت لحم، 

وصلوا إلى المستش����فيات لتلقي 

العالج، وبالفحص الطبي وتحريات 

الش����رطة تبي����ن بأنه����م مصابون 

بحروق وج����روح في األيدي نتيجة 

عبثهم بالمفرقعات، وكانت إصابة 

احدهم بليغ����ة وأجريت له عملية 

جراحية باليد.

وف���ي نابل���س، القت الش���رطة 

مس���اء أول من أمس، القبض على 

18 ش���خصًا بتهمة بي���ع وإطالق 

األلعاب النارية.

وأوض����ح البي����ان انه وبن����اء على 

معلوم����ات حول قيام تج����ار ببيع 

الناري����ة، قامت  األلعاب  وتروي����ج 

الشرطة بالبحث ومتابعة الشكاوى، 

وتم إلقاء القبض على 18 ش����خصًا 

األلعاب  وإطالق  باالتجار  متهمين 

الناري����ة والمفرقعات، الفتًا إلى أن 

مستش����فيات نابلس استقبلت 5 

النارية،  األلع����اب  نتيجة  إصابات 

منها بتر أصابع لش����خصين، وأكد 

إلى  المتهمين  انه س����تتم إحالة 

النيابة العام����ة التخاذ المقتضى 

القانوني بحقهم. 

� "األي����ام": أصي���ب،  الل���ه  رام 

مس���اء أول م���ن أمس، 3 ش���بان 

ج���راء العبث بالمفرقع���ات، فيما 

تمكنت الش���رطة من القبض على 

ش���خصين لحيازتهم���ا 23 عبوة 

من المفرقع���ات واأللعاب النارية 

بمعرض لبيع الس���يارات في بيت 

لحم.

العالق����ات  إلدارة  بي����ان  وذك����ر 

أن  الش����رطة  واإلعالم في  العام����ة 

الشرطة ش����نت حملة على مروجي 

عقب  النارية  واأللعاب  المفرقعات 

العامة،  الثانوي����ة  نتائ����ج  إع����الن 

وانتشرت قوة من الشرطة باللباس 

المدن����ي ف����ي األحي����اء لمتابع����ة 

مطلقي المفرقعات ومعرفة مصدر 

ش����رائها، وأن المباح����ث تمكن����ت 

على  مواطنين حريصين  بمساعدة 

العابثين  ومعاقبة  العامة  السالمة 

بصحة وس����المة األطفال والشباب، 

من ضب����ط 23 عبوة من المفرقعات 

الس����يارات،  لبي����ع  مع����رض  ف����ي 

وإلقاء القبض على ش����خص يعمل 

بالمع����رض اعترف بقي����ام صاحب 

"س����وبر مارك����ت" بإيداعه����ا لديه 

به����دف إبعاد الش����بهة عنه خالل 

بيعها، وأنه تم توقيف الشخصين 

على ذم����ة القضية والتحقيقات ما 

مستوطنون ينصبون بيوتًا متنقلة على أراضي الخضر
بيت لحم - "وف�ا": نصب مس���توطنون، أمس، بيوتًا 
متنقل���ة في منطق���ة أم محمدين ف���ي بلدة الخضر 

جنوب بيت لحم.
وأفاد منس���ق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في 
الخض���ر أحمد صالح، ب���أن المزارعي���ن فوجئوا أثناء 
دخولهم ألرضه���م بمنطقة أم محمدين القريبة من 
منطق���ة أم ركبة جنوب البلدة بوضع خمس���ة بيوت 

متنقلة "كرافانات"
وأش���ار صالح إل���ى أن منطق���ة أم محمدين جاثمة 

عليها بؤرة اس���تيطانية ويوجد فيها برج عس���كري 
مثب���ت علي���ه كاميرات تكش���ف مدين���ة بيت لحم 
والمناط���ق المحيطة بها، الفتًا إلى أنه تمت مصادرة 
ما مجموعه 60 دونمًا خالل الس���نوات الماضية تعود 

لعائالت من بلدة الخضر وقرية إرطاس.
وأك���د أن الب���ؤرة االس���تيطانية ته���دد التوس���ع 
العمران���ي الوحي���د للخضر في منطق���ة أم ركبة من 
خالل هدم منازل مشيدة وأخرى قيد اإلنشاء، إضافة 

إلى إخطارات التهديد بالهدم.

ناجي: "حماية المستهلك" ضاعفت 
أداءها الرقابي على األسواق

جنين - "وف����ا": قال وزير االقتص���اد الوطني 

ج���واد ناج���ي: إن طواق���م حماية المس���تهلك 

الرقابية والتفتيشية  وش���ركاءها من األجهزة 

ضاعفت من مستوى أدائها الرقابي والتفتيشي 

على األس���واق، وإنه س���يتم العم���ل على إحالة 

التج���ار المخالفي���ن للنيابة العامة ف���ورًا دون 

تهاون بذلك.

ج���اء ذلك خالل جول���ة ميدانية ق���ام بها ناجي 

ووكيل ال���وزارة عب���د الحفيظ نوفل على أس���واق 

محافظتي طوباس وجنين، أمس، بمش���اركة نائب 

محافظ جنين عبد الله بركات، ومدير عام محافظة 

طوباس حسام دراغمة، كل واحد على حدة، وطواقم 

االقتصادية،  والفعالي���ات  المس���تهلك  حماي���ة 

وممثلين عن مكتب الوزارة في المحافظتين.

وأض���اف ناج���ي: "إن جهودًا كبي���رة تبذل مع 

الدول المانحة لدعم برنامج عمل الوزارة في دعم 

المنتج الوطني بما يعزز من قدرته التنافس���ية 

وتمكينه م���ن الدخول إلى األس���واق العالمية، 

وان الوزارة بدأت إجراءاتها بش���أن إقامة مراكز 

تجارية فلسطينية في األردن والجزائر وماليزيا 

أو اندونيس���يا لتنفيذ ه���ذا التوجه، األمر الذي 

سيعطي فرصة للمنتجات الفلسطينية أن تجد 

إقبااًل من قبل شعوب هذه البلدان.

واستمع الوزير والوفد المرافق آلراء المواطنين 

والتجار، ودعا التجار إلى االلتزام بقائمة األسعار 

االسترشادية التي تضم السقف األعلى لسعر 

15 س���لعة غذائية أساسية تش���مل 30 سلعة 

فرعية، تشكل الثقل األكبر في سلة المستهلك 

خالل شهر رمضان المبارك والتي تم نشرها عبر 

وسائل اإلعالم كس���عر استرشادي للمستهلك، 

داعيًا المواطنين إلى التعاون مع طواقم حماية 

المستهلك واإلبالغ عن أي مخالفات تحصل في 

السوق من خالل االتصال عبر مكاتب الوزارة في 

المحافظات.


