
أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة األربعاء 2017/4/5 6

دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود

دعوة لتقديم عطاءات 

MOH/MOF /2017/210 :المناقصة العامة رقم
Vacuum موضوع المناقصة :   شراء وتوريد وتركيب وتشغيل نظام شفط الهواء الطبي

لصالح مستشفى طولكرم التابع لوزارة الصحة

الجهة المشترية :  وزارة الصحة الفلسطينية

تدع���و وزارة الصحة / وحدة التوريدات / دائ���رة العطاءات والعقود المناقصين . 1
أصحاب اإلختصاص والمس���جلين رسميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات 

بالظرف المختوم . 
تقدم األسعار بالشيكل شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة .. 2
يمك���ن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جمي���ع وثائق المناقصة أو . 3

الحص���ول على مزيد من المعلومات من خ���ال الموقع االلكتروني لوزارة الصحة 
)WWW.MOH.PS( أو من خ���ال وزارة الصحة وحدة التوريدات / نابلس خال 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر.

تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 100 شيكل في وزارة الصحة نابلس . 4

/ اإلدارة العامة للشؤون المالية، ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم .
يجب أن يتم تس���ليم العطاء ف���ي صندوق العطاءات في وح���دة التوريدات / . 5

نابل���س في موع���د أقصاه الس���اعة 11:00 صباحا م���ن يوم الثاث���اء الموافق 
2017/5/2 ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ، وسيتم 

فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين .
على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو شيك . 6

بنكي مصدق بقيمة 4000 ش���يكل على أن يكون س���اري المفعول حتى تاريخ 
.2017/10/30

تعتبر هذه الدعوة جزًء من وثائق  المناقصة .. 7

وزارة الصحة

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

 Country: Palestine
Assignment Title: State of the Palestine: Cities Report Initiative - Provision of Graphic Design Services for SPCR
 The State of the Palestine Cities Report (SPCR) is the first Cities Report to be produced for the State of 
Palestine supported by UN-Habitat under close supervision of the Palestinian Government. The Municipal 
Development and Lending Fund (MDLF) is functioning as the management unit of the initiative in 
collaboration with UN-Habitat and Ministry of Local Government.

The SPCR report was produced by authors from different disciplines with the aim of developing a 
comprehensive picture about the unique urban system in Palestinian cities.

MDLF as the delegated management agency hosting this project intends to use part of the grant to perform 
specific tasks under the contract entitled “Provision of graphic design services for the State of Palestine Cities 
Report”. 
 
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 years in business, qualification in the field of the assignment, technical 
and managerial organization of the firm, general qualifications and number of key staff).

Objective of the Assignment:
The primary objective of this assignment is to hire a local consultancy firm to produce the SPCR report, the 
assignment includes overall editing and proof reading, design and provision of needed illustrations, graphics, 
info-graphs and maps, providing authentic photos, in addition, the consultant should provide printed copies of 
the final product, and should work closely with the project assigned technical team.

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, revised in July 2014 (“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 sub-consultancy to enhance their 
qualifications.

Consultancy firms will be selected in accordance with the procedures set out in the MDLF Procurement 
Manual which is based on the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by the 
World Bank Borrowers, published by the World Bank in January 2011, revised in July 2014/ Selection Based 
on the Consultants’ Qualifications (CQS). 

Further information can be obtained at the address below during office hours 8:00 A.M. to 4:00 PM.

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 19/04/2017.

Dr. Tawfiq Bdeiri
Director General 
Address is: Al-Amal Tower, Mecca Street, Al-balou’, Al-Bireh
Tel: 02- 2426610 
Fax: 02-2426617
Palestine
E-mail:  UN-Habitat@mdlf.org.ps

اعالن طرح عطاءات
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن طرح العطاءات التالي:

الموضوع                                     ثمن نسخة العطاء رقم العطاء  
               دوالر

         2000      36&15 Extensible RMU, CB & Metering Units        2017 /3
         300           Portable Transformer Oil filtration Plant       2017/ 4             

2500           Distribution Transformers                                     2017/ 5
         2500            ABC, XLPE Power & Service Cables      2017/ 6
         1000           Black Iron Pipes       2017/ 7 

يتم اس���تالم نس���خ العطاءات من مكتب مجلس االدارة في مكاتب الشركة 

الرئيسية بالقدس - شارع صالح الدين رقم ١7.

تس���لم العروض في موعد اقصاه الساعة الحادية عشرة من صباح يوم االحد 

الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧  لمدير مكتب مجلس االدارة.

* رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

االدارة

Invitation for Bids (IFB)
Municipal Development and Lending Fund (MDLF)

Reference No.:  MDPIICII-3.1.3.1.1-A1-CII
Project Name: Supply of IT Equipment for Citizen Service Centers - West Bank

1. The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority (PNA), has 
received financing in the equivalent amount of 61.97 Million Euro from several Financing Partners 
including the Agence Francaise  de Development (AFD), the Danish Government, the Swedish 
International Development Cooperation Agency (SIDA) , the World Bank , the German Development 
Bank (KFW) , the German Technical  Cooperation (GIZ), the Belgium Government, The European 
Union (EU),  the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), and the International 
Cooperation Agency of the Association of Netherlands Municipalities (VNG),  towards the cost of the 
Municipal Development Program (MDP) Phase II – Cycle II in addition to the PNA contribution. The 
Municipal Development and Lending Fund (MDLF) is entrusted in the execution and supervision of the 
implementation of the Project and intends to apply part of the proceedings of (GIZ) grant to eligible 
payments under the contract for: “Supply of  IT Equipment for Citizen Service Centers - West Bank”, 
Contract no. MDPIICII-3.1.3.1.1-A1-CII, for the benefit of Ash Shoyukh, Noba, Beit Liqia, Al-
Khader, Taqu’a, Borqin, Aqqaba, Al-Zawyeh, Kafr Al-Labad, Aseera Ash Shamaliyya, Howwara, 
and Kafriat Municipalities in the West Bank. 

2. MDLF now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for carrying out “Supply of IT 
Equipment for Citizen Service Centers - West Bank”. 

3. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding (NCB) procedure specified in the 
World Bank Procurement Guidelines and is open to all bidders from Eligible  

Source Countries, as defined in the Bidding Documents.  
4. Qualifications requirements are presented in the Biding Documents.
5. Interested eligible bidders may obtain further information from MDLF / Procurement department, Tel.: 

022426610, Fax: 022426617, e-mail: mnatsheh@mdlf.org.ps, bidders can inspect the Bidding Documents 
at the address given below at 8:00AM - 4:00 PM from 05/04/2017 to 02/05/2017.

6. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested bidders on the submission 
of a written Application to the address below and upon payment of a non refundable fee of 100 Euro. The 
method of payment will direct deposit to account number 174434 TNB / Masyoun branch.

7. The Bidding Documents will be available for collection at MDLF premises in Ramallah.
8. Grant is VAT included, bidders to price with VAT.
9. Bids shall be valid for a period of 90 after Bid closing and must be accompanied by a bid security of 4,000 

Euro. The Bid Security should be valid for 118 days after the bid submission deadline date.
10. Bids must be delivered to the address below at or before 12:00 noon on 04/05/2017. Electronic bidding 

shall not be permitted. Late bids will be rejected.  Bids will be opened physically in the presence of the 
bidders’ representatives who choose to attend in person at the address below at 12:00 noon on 04/05/2017.

11. The address referred to above is:
Street Address: MDLF, Al-Amal Building, AlBalou’a, AlBireh
Floor/Room number: 3
City: AlBireh
ZIP Code: 00972
Country: West Bank / Palestine
Telephone: - 02 242 6610
Facsimile number: - 02 242 6617

دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود

دعوة لتقديم عطاءات 
MOH/MOF /2017/211:المناقصة العامة رقم

Medical air complete system موضوع المناقصة :   شراء وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الهواء الطبي

 لصالح مستشفى رفيديا التابع لوزارة الصحة

الجهة المشترية :  وزارة الصحة الفلسطينية

تدع���و وزارة الصحة / وحدة التوريدات / دائرة العط���اءات والعقود المناقصين . 1

أصحاب اإلختصاص والمسجلين رس���ميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات 

بالظرف المختوم . 

تقدم األس���عار بالشيكل ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة . 2

المضافة .

يمكن للجه���ات المعنية بالمناقصة الحصول على جمي���ع وثائق المناقصة أو . 3

الحص���ول على مزيد من المعلومات من خالل الموق���ع االلكتروني لوزارة الصحة 

)WWW.MOH.PS( أو م���ن خالل وزارة الصح���ة وحدة التوريدات / نابلس خالل 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر.

تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 100 شيكل في وزارة الصحة نابلس / . 4

اإلدارة العامة للشؤون المالية، ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم .

يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات / نابلس . 5

في موعد أقصاه الساعة 11:00 صباحا من يوم الثالثاء الموافق 2017/5/2 ويتم 

رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ، وسيتم فتح العطاءات في 

نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين .

على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك . 6

بنكي مصدق بقيمة 4000 ش���يكل على أن يكون س���اري المفعول حتى تاريخ 

.2017/10/30

تعتبر هذه الدعوة جزًء من وثائق  المناقصة .. 7

وزارة الصحة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي دير أبو ضعيف

يعل���ن مجلس قروي دير أبو ضعيف وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة 
التربي���ة والتعليم ، تمويل ذاتي عن طرح عطاء مش���روع إضافة غرف صفية 
في مدرس���ة دي���ر أبو ضعيف األساس���ية للبنين)أعمال العظ���م( وذلك وفقًا 
للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة و الخاصة 

بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجب على المقاول أن يكون مس���جاًل لدى إتح���اد المقاولين ومصنفًا لدى 
لجن���ة التصني���ف الوطنية ف���ي مجال األبني���ة بحيث ال يق���ل عن درجة 

تصنيف درجة خامسة . 
2. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل "رسميًا" في دوائر الضريبة. 

3. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي مبلغ مقطوع بقيمة 15000 
ش���يقل وذلك بكفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يومًا أو 

شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية. 
4. األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع أنواع الضرائب. 

5. يجب أن تكون األسعار بالشيقل. 
6. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من 
العطاء من مقر الهيئة المحلية ابتداًء من يوم السبت الموافق 2017/4/8 

مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 400 شيقل. 
7. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11.00 صباحا من يوم الثالثاء الموافق 
2017/4/18 في مقر المجل���س القروي مع العلم أنه لن يقبل أية عطاءات 

بعد هذا الموعد. 
9.  االجتم���اع التمهيدي وزيارة الموق���ع يوم األربعاء المواف���ق 2017/4/12 

الساعة 10.00 صباحا. 
10. فتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق /2017/4/18 الس���اعة 11.00 صباحا 

في مقر المجلس القروي. 
11. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل س���اعات 
الدوام الرسمي 

رئيس مجلس قروي دير أبو ضعيف 
عبد المعطي عليات 

دولة فلسطين

وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح عطــاء

صيانة طرق في محافظة الخليل

  )MPWH/MOF/2017/ 010( عطاء رقم

تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء

صيانة طرق في محافظة الخليل
المؤهلون لالش���تراك في العط���اء: المقاولين المصنفين ل���دى لجنة التصنيف . 1

الوطنية في مجال الطرق درجة ثالثة فأعلى.  
يمك���ن الحصول على أية معلومات اضافية م���ن االدارة العامة للطرق في الوزارة . 2

على تلفون 296600602 او من العنوان المذكور ادناه.
الحص���ول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين للمش���اركة في هذا العطاء االطالع . 3

والحص���ول على وثائق العطاء من وحدة عطاءات الوزارة  في مقر وزارة االش���غال 
العامة واالس���كان )الطابق الخامس( في رام الل���ه- دوار محمود درويش – مجمع 
ال���وزارات، اعتب���ارا من يوم االربع���اء المواف���ق 2017/4/5  خالل اوق���ات الدوام 
الرس���مي، مقابل رسم غير مس���ترد مقداره )300 ش���يكل( للمناقصة يودع في 
بنك فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية -األشغال على حساب رقم 
 3001/219000/8 في البنك.  على ان يتم ابراز شهادة تصنيف سارية المفعول 

وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية عند شراء العطاء.  
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: س���تنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االربعاء . 4

الموافق 2017/4/26، س���تنطلق من من مديرية اشغال واسكان الخليل الساعة 
العاشرة صباحا، وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات المقاولين 
في نف���س المكان بعد انتهاء الزي���ارة الميدانية، ويكون اخر موعد الس���تقبال 

االستفسارات يوم االحد 2017/4/30.
كفال���ة دخ���ول العطاء: يرفق مع العط���اء كفالة دخول العط���اء بقيمة )28,000 . 5

شيكل( لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان، ويجب ان تكون العروض صالحة 
لم���دة 90 يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة س���ارية المفعول لمدة 120 يوما 

تبدأ من تاريخ فتح العطاء )حتى 2017/9/5 على االقل(.
تس���ليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مبنى . 6

الوزارة في رام الله- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – الطابق الخامس ،هو 
يوم االثنين الموافق 2017/5/8 الساعة الثانية عشرة ظهرا.

العنوان: وحدة عطاءات الوزارة- وزارة االشغال العامة واالسكان – الطابق الخامس. 7
         مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

        تلفون:  2987888 - 02  فاكس: 2987890-02     الخليل 02-2229548     
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطين

وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح عطــاء

تأهيل مدخل جنوبي لبلدة رافات ومدخل جنوبي لبلدة الزاوية- 
محافظة سلفيت

  ) MPWH/MOF/2017/011 ( عطاء رقم

تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء

تأهيل مدخل جنوبي لبلدة رافات ومدخل جنوبي لبلدة 
الزاوية- محافظة سلفيت

المؤهلون لالش���تراك في العطاء: المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية . 1
في مجال الطرق درجة ثالثة فأعلى.  

يمك���ن الحصول على أية معلومات اضافية م���ن االدارة العامة للطرق في الوزارة على . 2
تلفون 296600602 او من العنوان المذكور ادناه.

الحص���ول على وثائق العط���اء: يمكن للراغبين للمش���اركة في ه���ذا العطاء االطالع . 3
والحصول على وثائق العطاء من وحدة عطاءات الوزارة  في مقر وزارة االشغال العامة 
واالسكان )الطابق الخامس( في رام الله- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات، اعتبارا 
م���ن يوم االربعاء الموافق 2017/4/5  خالل اوقات الدوام الرس���مي، مقابل رس���م غير 
مس���ترد مقداره )300 ش���يكل( للمناقصة يودع في بنك فلسطين المحدود لحساب 
ايرادات وزارة المالية -األش���غال على حساب رقم 3001/219000/8  في البنك.  على 
ان يتم ابراز ش���هادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية 

عند شراء العطاء.  
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االربعاء الموافق . 4

2017/4/26، س���تنطلق من من مكتب اش���غال واسكان س���لفيت/ المحافظة الساعة 
العاشرة صباحا، وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات المقاولين في 
نفس المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية، ويكون اخر موعد الستقبال االستفسارات 

يوم االحد 2017/4/30.
كفال���ة دخول العطاء: يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة )25,000 ش���يكل( . 5

لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان، ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة 90 يوما 
م���ن تاريخ فتح العطاء، والكفالة س���ارية المفعول لمدة 120 يوما تبدأ من تاريخ فتح 

العطاء )حتى 2017/9/5 على االقل(.
تسليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مبنى الوزارة . 6

في رام الله- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – الطابق الخامس ،هو يوم االثنين 
الموافق 2017/5/8 الساعة الثانية عشرة ظهرا.

العنوان: وحدة عطاءات الوزارة- وزارة االشغال العامة واالسكان – الطابق الخامس. 7
 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

تلفون:  2987888 - 02  فاكس: 02-2987890     
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطين
وزارة النقل والمواصالت

االدارة العامة للنقل الحكومي
اعالن بيع مركبات حكومية

التاريخ: 2017/4/4

تعل���ن وزارة النقل والمواصالت - االدارة العامة للنقل الحكوم���ي عن بيع مركبات حكومية 

بالمزاد بالظرف المختوم، فعلى من يرغب الشراء.

١ - مراجعة وزارة النقل والمواصالت االدارة العامة للش���ؤون المالية، في مقر الوزارة الكائن 

في الماصيون، رام الله، لشراء كراسة المزاد بقيمة )١٠٠( شيكل.

٢ - آخر موعد لتسليم كراسة المزاد هو يوم االثنين الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠١٧ الساعة التاسعة 

صباحًا.

٣ - يت���م ارفاق ش���يك بنكي مص���دق للدخول بالمزاد ع���ن كل مركبة باس���م وزارة النقل 

والمواص���الت او كفالة بنكية بقيمة )٢٠٠٠( ش���يكل عل���ى ان ال تقل مدتها عن ٦٠ يوما 

من تاريخ فتح المزاد.

٤ - اجور االعالن على من يرسو عليه المزاد.

٦ - لالستفس���ار ومزيدا من المعلومات يرجى االتص���ال على االدارة العامة للنقل الحكومي 

www.mot.gov.ps تلفون: ٣ / ٢ / ٢٩٥١٢٩١ - ٠٢ او موقع وزارة النقل والمواصالت -

وزارة النقل والمواصالت
االدارة العامة للنقل الحكومي

دائــــرة الماليــــة

قســـــــــم المشـتـريات

تعلن جامعة بيرزيت عن طرح العطاء التالي:

عطاء رقم 2017/370  أجهزة حاسوب، طابعات، شاشات، فيديو كونفرنس  1-
وتوابعها.

بموجب كراسة العطاء التي يمكن تحميلها واإلطالع على شروط ومواصفات 

العطاء من صفحة الجامعة اإللكترونية.

http://ritaj.birzeit.edu/tenders 

مالحظة:

في  وتدفع  مستردة،  غير  دينار  مائة  الواحد  العطاء  نسخة  ثمن        .1
الدائرة المالية للجامعة.

آخر موعد لتسليم عروض األسعار يوم الثالثاء الموافق18 /2017/04، الساعة 
10:30 صباحا، بمكتب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية/ مبنى اإلدارة 

1/مبنى جابي برامكي لإلدارة/ الطابق الثاني غرفه رقم 315.

 ص.ب. 14 بيرزيت – تلفون2982136)02(  - فاكس 2982078)02(

اعالن صادر عن مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الشركات بأن شركة هوازن للحج 

والعمرة والسياحة والس���فر المساهمة الخصوصية 

المحدودة والمس���جلة لدينا تحت الرقم ٥٦٢٤٧٩٤٦٩ 

قد تقدمت لن���ا بطلب نقل مقرها من مدينة رام الله 

الى مدينة نابلس، ومن لديه اعتراض مراجعة مكتب 

مراقب الش���ركات خالل المدة القانونية المنصوص 

عليها.

مراقب الشركات

لقاء في مزارع النوباني للتعريف 
بآليات عمل صندوق النفقة 

رام الله � "األيام": نظم صندوق النفقة، بالتعاون مع نادي نس����اء مزارع النوباني، ش����مال 
رام الل����ه، أمس، لق����اًء توعويًا في القرية، تحت عنوان "ش����ركاء من أج����ل تأمين الحق في 
النفقة"، وذلك في إطار تعزيز دور الصندوق بالوصول للعدالة وحماية الفئات المهمشة.

وقال صندوق النفقة إن الهدف من اللقاء التعريف بآليات عمل الصندوق والخدمات 
الت���ي يقدمها لتحقيق العدالة، من خالل دفع قيمة األحكام المتعذر تنفيذها للفئات 
المستحقة منه، وهم النساء واألطفال وكبار السن وغير القادرين على الكسب، وتقديم 
سلة خدمات متكاملة لهذه الفئات؛ لتجنيبهم العوز وذل الحاجة، ومالحقة الفارين من 
تنفيذ أحكام النفقة، باتخاذ اإلجراءات القانونية السترداد أمواله، بالتعاون مع الشرطة 

وسلطة النقد واألراضي ووزارة المواصالت والخارجية والمالية.
وتناولت مديرة دائرة التخطيط والتطوير نتاش���ا الخالدي، ورؤى قاسم من الصندوق 
معنى النفقة، والفئات التي تس���تحق النفقة وفقًا لقانون األحوال الشخصية األردني 
1976، وأنواع النفقات، وماهية المس���تندات المطلوبة الت���ي يجب أن تتوفر في حوزة 

المتقدم لالستفادة من خدمات صندوق النفقة.
وأكدت ميسون داغر من جمعية تنمية المرأة الريفية، أهمية التعاون والتنسيق بين 
المؤسس���ات للتوعية بالخدمات والوصول ألصحاب الحق، وقالت إن الصندوق بيئة آمنة 

للفئات المهمشة التي تبحث عن األمان والكرامة.
وأشارت المشاركات في اللقاء إلى أهمية الدور الذي يلعبه صندوق  النفقة كمؤسسة 

عامة في حماية الحقوق.
وتخلل اللقاء عرض لمعلومات تتعلق بقانون صندوق النفقة، وتم توزيع "البروشورات" 
الخاصة بالصندوق لتتمكن المش���اركات في الورش���ة من االس���تفادة من أية معلومة 

ذكرت، واسترجاعها بكل سهولة وقت حاجتها.

لقاء في سلفيت حول العمل 
مع قضايا العنف األسري

س���لفيت � "األيام": افتتح محافظ سلفيت اللواء إبراهيم البلوي، أمس، جلسة حوارية 
عقدته���ا النياب���ة العامة المختص���ة في حماية األس���رة من العنف، حول التش���بيك 

والتحويل بين القطاعات المختلفة في العمل مع قضايا العنف األسري.
وش���ارك في الجلس���ة رئيس نيابة حماية األس���رة من العنف دارين صالحية، والمستشار 
القانوني بالمحافظة فراس س���المة، ومديرة دائرة النوع االجتماعي ميسون عثمان، وعدد من 
وكالء النيابة المختصين من ش���مال الضفة، إضافة الى الشركاء مقدمي الخدمات من التنمية 
االجتماعية، ووحدة حماية األس���رة في الشرطة، وقسم اإلرشاد في مديرية التربية والتعليم، 

والقضاة الشرعيين ووزارة الصحة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد البلوي بقرار النائب العام إنشاء نيابة متخصصة في حماية األسرة من العنف، مؤكدا 

ضرورة التشبيك والتحويل بين القطاعات المختلفة في العمل مع قضايا العنف األسري.
من جهتها، أكدت صالحية ضرورة مناقشة أدوار مقدمي الخدمات في محافظة سلفيت في 
العمل مع قضايا العنف األس���ري ضد النساء واألطفال، وسبل التشبيك والتحويل بينها وبين 

النيابة العامة المختصة في حماية األسرة من العنف ومحاسبة الجناة.
وناقش المش���اركون اإلنج���ازات والتحديات ف���ي العمل مع قضايا العنف األس���ري، 
والعنف ضد النس���اء واألطفال في محافظة س���لفيت، والقضاي���ا المتعلقة في تفعيل 

نظام التحويل الوطني وآليات التواصل بين المؤسسات المختلفة.
وقال القائمون على النش���اط إنه ممول من بعثة الش���رطة األوروبية لسيادة القانون، 
وأنه يأتي ضمن سلس���لة من جلس���ات حوارية بين الش���ركاء، وصواًل الى التكامل بين 
المؤسسات الوطنية في الحماية والوقاية لضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي.

"القدس المفتوحة" وشركة الموارد لتطوير
القدرات البشرية توقعان اتفاقية تعاون

ع مركز التعليم المس���تمر وخدمة المجتمع في جامعة القدس 
ّ
رام الل���ه - "األيام": وق

المفتوحة وشركة الموارد لتطوير القدرات البشرية اتفاقية تعاون مشترك.
ووق���ع االتفاقية عن الجامعة مدير مركز التعليم المس���تمر وخدمة المجتمع محمود 
الحوامدة، وعن الشركة آسية القواس���مي، بحضور مسؤول االمتحانات والتراخيص في 

الجامعة شادي ذياب.
وبي���ن الحوامدة أن االتفاقية تس���عى إلى التش���ارك في تنظيم تدريب���ات، وإعداد 
المش���اريع، وتبادل الخبرات واالستش���ارات والمدربين والك���وادر، باإلضافة إلى تنظيم 

دورات مشتركة، لضمان أكبر استفادة ممكنة للطلبة والمجتمع المحلي.
من جانبها، أكدت القواس���مي أن الشركة س���عت إلى العمل مع الجامعة كونها أكبر 
مؤسس���ة تعليم عال في فلسطين من حيث أعداد الطلبة والفروع، األمر الذي سيسهم 

في توفير التدريب في المحافظات بفاعلية ويسر.
يذكر أن شركة الموارد لتطوير القدرات البشرية متخصصة في مجال تدريب الكوادر 

البشرية وتقديم االستشارات، وهي مرخصة من وزارة التربية والتعليم العالي.


