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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 23/ 2017

الخاصة:- تقديم خدمة نظافة لمقرات شركة توزيع الكهرباء
تعلن شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 

التالية:- 
- س���يكون آخ���ر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 11 من صب���اح يوم الثالث���اء الموافق 

2017/10/17 وسيت�م فت�ح المظاري�ف الساع�ة 12 من نفس اليوم .
- يمكن الحصول على مس���تندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 
ش���ارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم األحد الم�واف�ق  2017/10/08  علم�ًا 

ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 100 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .
- يرف���ق مع كل عطاء تأمين���ًا ابتدائيًا بقيمة %3 من قيمة العطاء بموجب كف�ال�ة بنكي�ة أو 

شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا . 
-  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 

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني

                                                                          شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 24/ 2017

الخاصة:- تقديم خدمة الضيافة لمقرات شركة توزيع الكهرباء
تعلن شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 

التالية:-
- س���يكون آخ���ر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 11 من صب���اح يوم األربع���اء الموافق 

2017/10/18 وسيت�م فت�ح المظاري�ف الساع�ة 12 من نفس اليوم .
- يمكن الحصول على مس���تندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 
ش���ارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم األحد الم�واف�ق  2017/10/08  علم�ًا 

ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 100 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .
- يرف���ق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة 3 % من قيمة العطاء بموجب كف�ال�ة بنكي�ة أو 

شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا . 
-  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 

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة - محافظة طوباس 

يعلن مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة محافظة طوباس وبتمويل من 
صندوق النقد العربي عن طرح عطاء توريد حاويات  وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات 
وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجب على الشركة أن يكون مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.

2. يجب على الشركة تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة  3000 دوالر وذلك بكفالة 
بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يومًا أو اقرار الضمان.

3. األسعار غير شاملة لجميع الضرائب وعلى الشركة تقديم فاتورة ضريبة صفرية.
4. يجب أن تكون األسعار بالدوالر.

5. كل شركة ترغب في التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول على نسخة من العطاء 
النفايات الصلبة محافظة طوباس مقابل  المشترك إلدارة  الخدمات  من مقر مجلس 

مبلغ غير مسترد وقدره 300 شيقل .
6. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم االربعاء الموافق 
النفايات الصلبة محافظة  2017/10/18  في مقر مجلس الخدمات المشترك إلدارة 

طوباس مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
7. االجتماع التمهيدي يوم االربعاء الموافق 2017/10/11 الساعه العاشرة صباحا.

8. فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق 2017/10/18 الساعة الحادية عشرة صباحا 
في مقر مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة محافظة طوباس.

9. رسوم اإلعالنات في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
10. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي وعلى رقم 0599136811- 092571551.
 جمال ابو عرة 
 رئيس مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة 
 محافظة طوباس

 

إعـــــــــــــــــالن

إلى مالكي و مستأجري مياه المفتلح في مدينة أريحا وخارجها

تعلن بلدية أريحا أن موعد تجديد معامالت  ايجارة مياه المفتلح الس���نوية 

والت���ي تبدأ من تاري���خ 2017/10/15 ولغاي���ة 2017/12/31 وعلى الراغبين 

)مالك���ي مي���اه المفتل���ح( تجديد معامالته���م الحضور إل���ى مركز خدمات 

الجمهور لعمل اإلجراءات الالزمة خالل س���اعات الدوام الرسمي للدورة التي 

تبدأ م���ن تاري���خ 2017/11/15 و تنتهي بتاري���خ 2018/11/15 . وذلك من 

الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.
رئيس بلدية اريحا
سالم علي غروف

Invitation to Bid
Bethlehem Municipality

Construction of Bsielah Parking in Bethlehem
Bidding No.: 55 / 2017

Bethlehem Municipality (BM) has received a Grant from The Government of the 
Russian Federation, for the Restoration of the Historical and Religious Center of 
the City of Bethlehem. This invitation is for the Construction of Bsielah Parking 
in Bethlehem. Technical Supervision will be conducted by Center of Cultural 
Heritage Preservation (CCHP), in accordance to drawings, specifications, bill 
of quantities and Conditions of Contract related to the project. All interested 
bidders should pursue the following bidding Conditions:

1. Eligible Contractors should be registered at the VAT and Customs depart-
ment and should provide Bethlehem Municipality with their VAT registration 
number and financial clearance certificate. 

2. The tender documents are to be given for a none refundable amount of (100 
US $), and this tender is opened for Contractors classified not less than sec-
ond grade building and construction sector. 

3. The bidders should emphasize on previous experience concerning familiar 
fields of such projects. 

4. Bid Securities of (2500 US Dollar) should be submitted as bank guarantee 
valid for a period of 90 days starting from submitting day. Personal checks 
and or cash payments will not be accepted.

5. Provided prices should be VAT excluded, and bidders must submit Zero VAT 
invoice, and should have a valid industrial license fees for the year 2017.

6. Bethlehem Municipality is not obliged to accept the lowest price.

7. Bidders interested in purchasing bid documents can get them from Bethle-
hem Municipality, starting on Monday, October 09th, 2017 in order to obtain 
required documents.  

8. The pre-bid meeting shall be held at Bethlehem Municipality, on Saturday, 
October 21st, 2017 at 10:00 a.m. and followed by a site visit.

9. Eligible Contractors should submit their offers in a sealed envelope enclosed 
no later than Saturday, November 09th, 2017 before 12:00 p.m.

10. Bids opening session will be held on Saturday, November 09th, 2017 before 
12:00 p.m.

11. All expenses related to advertisement shall be paid by the successful bidder.
For further Information, Please contact: Bethlehem Municipality Planning and 
Development Department, Arch. Ziad Alsayeh.    
Tel: 02-2741323          Cell: 059 2 980 028

Adv. Anton Salman 

دولة فلسطين

مجلس بلدية بيت لحم

اعالن طرح عطاء

صادر عن مجلس بلدية بيت لحم
يعلن مجلس بلدية بيت لحم عن طرح عطاء تاهيل مداخل السوق المركزي

رقم العطاء :  56 / 2017
 يمكن للراغبين باالشتراك في هذا العطاء استالم نسخة من الوثائق ابتداء من تاريخ نشر 

االعالن ما بين الساعة التاسعة صباحًا والثانية عشر بعد الظهر.

الثانية عشر من بعد ظهر يوم  البلدية حتى موعد اقصاه الساعة  تعاد العطاءات لمقر مجلس 

الخميس الموافق 2017/11/09.

مالحظات:

رسوم جميع االعالنات في الصحف تدفع من قبل من يرسو عليه العطاء.  .1

كافة االسعار بالشيكل.  .2

يتم الحصول على وثائق العطاء من الدائرة المالية في بلدية بيت لحم مقابل مبلغ   .3

)150( شيكل غير مسترد.

البلدية غير مقيدة بقبول اقل االسعار وبدون ابداء االسباب.  .4

تستطيع البلدية زيادة او انقاص الكمية حسب ما تراه مناسبًا .  .5

سيتم رفض أي من اعمال او مواد في حال عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة او بها   .6

عيوب او شوائب.

االسعار شاملة لجميع انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.  .7

يشترط على من يحال عليه العطاء اصدار شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة القيمة   .8

المضافة وشهادة خصم المصدر سارية المفعول.

يحق للمقاولين المؤهلين االشتراك في المناقصة المذكورة أعاله من فئة طرق درجة   .9

ثالثة وابنية درجة ثالثة كحد أدنى.

10. يجب ارفاق شيك بنكي او كفالة بنكية مصدق/ة بقيمة 6000 شيكل اسرائيلي تكون 

سارية لغاية 90 يومًا من تاريخ فتح العطاء ولن ينظر في أي عرض ما لم يكن مرفق 

بالتامين ولن تقبل الشيكات الشخصية.

يوم   من   ً صباحا  العاشرة   الساعة  تمام  في  التحضيرية  الموقع  زيارة  تكون  11. سوف 

االربعاء الموافق 2017/10/25.

تفتح المظاريف المختومة الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/11/09 في 

مقر مجلس بلدية بيت لحم.
المحامي انطون سلمان 
رئيس بلدية بيت لحم 

"التعاون" تختتم اجتماعاتها 
المؤسسية الدورية في بيروت

رام الل���ه - "األيام": اختتمت مؤسس���ة التعاون اجتماع 

مجل���س إدارتها الدوري واجتماعات اللجان المؤسس���ية، 

التي عقدت على مدى ثالث���ة أيام في العاصمة اللبنانية 

بيروت، وذلك بحضور رئيس مجلس األمناء فيصل العلمي، 

ورئيس مجلس اإلدارة لؤي خوري، والمدير العام الدكتورة 

تفيدة الجرباوي. 

وضم���ت تلك االجتماع���ات لجان التنمي���ة المجتمعية 

ولجنة التعليم واإلعمار والثقافة والبرامج والمش���روعات 

والمتحف والتدقيق واالمتثال واإلعالم وتنمية الموارد.

وف���ي نهاية الي���وم األول من االجتماع���ات، نظم حفل 

موس���يقي خيري، أحياه الفنان الفلس���طيني عمر كمال، 

حي���ث يرصد ريع���ه لدعم وتمويل مش���اريع التعليم في 

المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وتم خالل االجتماعات، بحسب بيان صدر عن المؤسسة، 

أمس، عرض ومناقشة مؤش���رات األداء المؤسسي المالية 

واإلداري���ة، إلى جانب تقارير س���ير العم���ل حتى نهاية 

آب 2017، حي���ث بلغ حجم اإليرادات للع���ام 2017 للبرامج 

الرئيسة الس���بعة 33.6 مليون دوالر، أي ما نسبته %120 

م���ن المخطط حتى نهاية آب، بينم���ا بلغ إجمالي الصرف 

البرامج���ي 27.9 مليون دوالر، أي ما نس���بته 107% مما هو 

مخط���ط حتى نهاية آب، والبال���غ 25.9 مليون دوالر، وذلك 

في مناط���ق عمل المؤسس���ة بالضفة الغربي���ة بما فيها 

القدس، وقطاع غزة ومناطق 1948 ولبنان. 

وعرضت د. الجرباوي أهم اإلنج���ازات اإلدارية، خصوصًا 

فيما يتعلق بتطبي���ق اإلدارة المبنية على البرامج، ونظام 

إدارة الم���وارد المؤتم���ن، وتطوير س���جل إدارة المخاطر، 

وأتمتة العمليات الداخلية.

كم���ا تم عرض أه���م اإلنج���ازات التي حققته���ا برامج 

التعليم، والثقافة، ورعاية األيتام، والتنمية المجتمعية، 

وتمكين الشباب، واإلعمار، والمتحف الفلسطيني، واإلعالم 

واألبحاث.

وكذلك عرض���ت مجموعة من الدراس���ات كالتي أجريت 

حول رضا المستفيدين والش���ركاء، ونتائج تقييم جوائز 

التعاون وأثره���ا، وتقييم الخطة اإلس���تراتيجية للفترة 

الس���ابقة 2014-2016، للخ���روج بالتوصي���ات وال���دروس 

المستفادة والتي من شأنها تطوير آليات العمل.

هذا إل���ى جانب عرض مجموع���ة من الم���واد اإلعالمية 

المنتجة، كاألف���الم والتقارير والنش���رات، والتي هدفها 

تط���ور العمل اإلعالم���ي لدى التع���اون والوصول لماليين 

المتابعي���ن لعملها وأنش���طتها، وبما يس���اهم أيضًا في 

تعزيز هوية المؤسسة.

واس���تعرضت د. الجرباوي بعض األرق���ام الدالة على 

حجم ه���ذه اإلنج���ازات، حيث بلغ عدد المس���تفيدين 

من برامج وأنش���طة التعاون خالل الع���ام 2017 حوالى 

مليون ش���خص، تمثل النس���اء منهم حوالى 40%، أما 

عدد المؤسس���ات المس���تفيدة فقد بلغت حوالى 400 

مؤسس���ة، كما بلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها 

حوالى 2000 فرصة عمل.

وضمن سياس���ة التطوير المستمر لعمل المؤسسة، تم 

في اجتماعات متخصصة، بحث فكرة استحداث "صندوق 

االس���تثمار المجتمعي"، وضرورة  االس���تناد إلى "اإلدارة 

الرشيقة"، لزيادة الفعالية في األداء، وفي نفس السياق، 

تم بح���ث إمكانية االس���تناد إلى "التقنيات الكاس���حة" 

لتسهيل العمل وتسريعه.

وت���م تنظيم زي���ارة ميدانية إلى مخيم ب���رج البراجنة، 

والمش���اركة بنش���اطات "فن عالحيط وثقافة حد البيت"، 

إلى جانب زيارة مؤسسات صحية ومركز للمسنين ورياض 

أطفال.

"مفتاح" تختتم ورشة للجنة "وفاق" 
النسوية حول القيادة التحويلية

رام الل���ه - "األي���ام": اختتم���ت 

المب���ادرة الفلس���طينية لتعميق 

والديمقراطية  العالم���ي  الح���وار 

"مفت���اح"، مؤخ���رًا، ورش���ة عم���ل 

تدريبية حول القيادة التحويلية، 

نظمتها بالتنس���يق والتعاون مع 

مش���روع دعم المفاوضات � دائرة 

مشروع  ضمن  المفاوضات،  شؤون 

"تعزيز مش���اركة النساء في بناء 

الس���لم واألم���ن"، ال���ذي تنف���ذه 

المؤسس���ة بدعم من "أوكسفام"، 

واستمرت ثالثة أيام.

وقال���ت "مفت���اح": إن اله���دف 

من ال���دورة تمكين لجن���ة "وفاق" 

النسوية للجان المصالحة الوطنية 

الرس���مية م���ن القي���ام بدوره���ا 

الريادي، ف���ي الجهود الرامية إلى 

السلم األهلي، وتحقيق المصالحة 

الوطني���ة، وزي���ادة تفعي���ل دور 

المدن���ي  المجتم���ع  مؤسس���ات 

والقيادات النس���وية السياس���ية 

والمجتمعي���ة في الضف���ة وغزة، 

بدعم تمثيل النس���اء ف���ي دوائر 

الحوار الوطني. 

وأش���ارت مديرة المش���اريع في 

"مفتاح، نج���وى ياغي، إلى أنه تم 

خالل الورش���ة مناقش���ة مواضيع 

التحويلي���ة  بالقي���ادة  متعلق���ة 

االنتقالي���ة،  العدال���ة  وأس���س 

إضاف���ة إل���ى تطوي���ر إط���ار عام 

يعكس تدخ���الت تنفيذية للجنة 

الظل النس���وية "وفاق"، تنس���جم 

م���ع توجهاته���ا اإلس���تراتيجية 

النس���وية بهذا الخصوص، وطرح 

التحدي���ات التي تواج���ه تحقيق 

المصالحة وإنهاء االنقسام.

وبينت أن عضو اللجنة المركزية 

لحرك���ة "فت���ح"، ومس���ؤول ملف 

عزام  الحرك���ة،  ف���ي  المصالح���ة 

األحم���د، أكد خ���الل اجتماع على 

اللجنة  دع���م  الورش���ة،  هام���ش 

التي  المرتك���زات  تحدي���د  ف���ي 

يمك���ن أن تنطل���ق منه���ا اللجنة 

للضغط باتجاه تحقيق المصالحة 

واس���تثمارها للخط���وات األخيرة 

التي تمت بين "فت���ح" و"حماس" 

باتجاه إنهاء االنقسام.

التعه���د  أن  ياغ���ي  واعتب���رت 

بدعم���ه  األحم���د  قدم���ه  ال���ذي 

مشاركة النساء في عضوية لجان 

بين  االنقس���ام  إلنهاء  المصالحة 

حركت���ي "فتح" و"حم���اس"، وضم 

عض���وات منهن في جميع اللجان، 

سيش���كل ورقة ضاغط���ة للحركة 

مش���اركتها  باتج���اه  النس���وية 

الح���وار  طاول���ة  عل���ى  الفعلي���ة 

الوطن���ي ودوائر الح���وار الخاصة 

بالملف���ات المختلفة، خاصة فيما 

يتعل���ق بإع���ادة اإلعم���ار وعل���ى 

جمي���ع المس���تويات االجتماعية 

والسياسية، بعد عشر سنوات من 

االنقسام.

الظ���ل  لجن���ة  عض���و  وقال���ت 

الت���ي  عم���ر،  س���َهر  النس���وية، 

ش���اركت في الورش���ة ممثلة عن 

مرك���ز الدراس���ات النس���وية في 

القدس، عن مش���اركتها بالورشة: 

ط التدري���ب الض���وء عل���ى 
ّ
"س���ل

كيفية التفكي���ر بقضية العدالة 

االنتقالي���ة ف���ي مرحلة م���ا بعد 

الدعوة  في  وأهميتها  المصالحة، 

إليج���اد منظوم���ة قيمي���ة تراعي 

أبناء  لكاف���ة  العام���ة  المصلح���ة 

الفلس���طيني، كما تطرق  الشعب 

إلى مس���ألة مهمة وهي أخالقية 

القيادة التحويلية، والمفترض أن 

التفكير  الفلسطيني  الشارع  يبدأ 

بها بش���كل أس���اس، لتكون أداة 

ناظمة لكيفية انتقال الصالحيات 

وإعطاء الش���عب صيغة المشاركة 

ف���ي الحياة السياس���ية م���ا بعد 

إنهاء االنقسام، ومساهمة النساء 

بش���كل أكبر ف���ي مرحل���ة ما بعد 

المصالحة".

أما عض���و لجنة الظل النس���وية 

"وفاق"، س���لوى ج���رادات، فقالت: 

"الورش���ة من حيث المبدأ مهمة، 

كونه���ا فتحت آفاقن���ا نحو تحمل 

الراه���ن،  الوض���ع  مس���ؤولية 

والخط���وات المطلوبة منا كنس���اء 

تجاه المصالحة، ما يتطلب القيام 

ب���دور إيجاب���ي، وهو م���ا حققته 

الورش���ة في يومه���ا األول حيث 

والمعطيات  بالمعلوم���ات  زودتنا 

الكافي���ة، معب���رة ع���ن أملها بأن 

يفي السيد عزام األحمد بتعهده 

الخاص بضم نساء في جميع لجان 

المصالحة".

م���ن جهته���ا، أوضح���ت هب���ة 

محامدة، وهي عضو مجلس محلي، 

وناشطة نسوية، أن ما استفادته 

من المشاركة بالورشة، كعضو في 

مجلس محلي منتخب، ستنقله إلى 

أعضاء المجلس، وإلى فئة الشباب، 

تحديدًا ف���ي قريتها، وتش���جيع 

شخصيات اعتبارية بأن يكون لها 

دور فّعال ف���ي موضوع المصالحة 

وتعزيز مفهوم السلم األهلي على 

الصعيدي���ن الفردي والمجتمعي، 

وتشجيع الش���باب على المشاركة 

والتفاعل واالندماج مع الواقع.

عميد األسرى يطالب بمواصلة المساعي 
الوطنية الصادقة نحو المصالحة

رام الل���ه - "وفا": أش���اد عميد األس���رى في س���جون االحتالل، عض���و اللجنة 
المركزية لحركة "فتح" األسير القائد كريم يونس، بالجهود التي تمت لتحقيق 
المصالح���ة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني م���ن القيام بعملها وأداء مهامها 

لخدمة المواطنين في قطاع غزة.
وقال يونس في رسالة من داخل سجنه: "إن أمل شعبنا متوافق على الجهود 
المبذولة لتحقيق المصالحة، وإن الشعوب تنتصر على االحتالل بوحدتها فقط 
وبوقوفها صفا واحدا في وجه االحتالل"، وأضاف: "شعبنا أحوج ما يكون للوحدة 
في هذه اللحظة التاريخية إلنهاء الحقبة الظالمية من تاريخ شعبنا، والمتمثلة 

بعقد من االنقسام البغيض".
وأكد أن التاريخ س���يذكر ق���ادة عظامًا إلى األبد وعلى رأس���هم القائد العام 
لحركة "فتح" الرئيس محمود عباس الستعادة الروح المعنوية للشعب وتوحيد 

شطري الوطن وتمتين اللحمة الداخلية.
وأش���اد يون���س في رس���الته بدور مص���ر األصي���ل للقضية الفلس���طينية، 
وجهودهم النبيلة المبذولة إلنهاء االنقسام، داعيا القادة الفلسطينيين الذين 
س���يجتمعون غدًا في القاهرة إلى عدم تفويت الفرص���ة والظروف المتهيئة، 
وتجاوز كل العقبات لتحقيق ترس���انة وطنية من الصمود والتحدي قادرة على 
الوقوف في وجه العاصفة، وتحقيق مطلب الش���عب الفلسطيني بالتوحد بين 
شطري الوطن، واالنسجام في برنامج مرحلي وطني يساند الخطوات السياسية 
التي تق���وم بها القيادة لفضح جرائم االحتالل ف���ي المحافل الدولية، وهو ما 
أكده الرئيس في اجتماعات المجلس الثوري األخير، "بأن المساعي السياسية 
والمصالحة يس���يران جنبا إلى جنب لتحقيق أهداف ش���عبنا وآماله وتطلعاته 

وصوال للحرية الناجزة".
ودع���ا أبناء الش���عب الفلس���طيني في كاف���ة أماكن تواجده���م إلى حماية 
هذه الفرصة الحقيقية ومس���اندتها، "خاصة أن بع���ض المرتبطين باالحتالل 
والمس���تفيدين من االنقسام سيس���عون لتثبيط هذه المس���اعي الحقيقية 

والصادقة من قبل قيادتي فتح وحماس".
وختم يونس: "إن الش���عب الفلسطيني قادر بالفعل على تحقيق المصالحة، 
التي س���تعيد الوهج للقضية الفلس���طينية في المحافل الدولية، مع مساعي 

البعض إلسقاط قضيتنا من الحسابات العربية والدولية".

أبو شهال يطالب "حماس" بإعادة مؤسسات 
ومقرات "المنظمة" و"فتح" في غزة 

غزة - حس���ن جبر: طال���ب عضو المجلس الثوري لحركة فت���ح الدكتور فيصل 
أبو ش���هال حركة حماس بإعادة المؤسسات والمقرات التنظيمية كافة الخاصة 
بحرك���ة فتح ومنظمة التحرير الفلس���طينية من أجل إنج���اح المصالحة ووقف 

اآلثار التي ترتبت على االنقسام.
وأكد أبو ش���هال في حديث ل�"األي���ام" أن أجواء المصالحة تس���توجب إعادة 
المؤسس���ات وفق القانون إلى جان���ب تجاوز تأثيرات التعدي���ات والتجاوزات 
التي حدثت على المؤسس���ات والجمعيات، مؤكدا أن ذلك يش���مل إطالق سراح 
المعتقلين السياس���يين في غزة والضفة حتى يشعر الناس بأجواء المصالحة 

الحقيقية.
أعرب أبو ش���هال عن تفهمه أن الحكومة ال تملك عصا س���حرية لحل القضايا 
كاف���ة في يوم وليل���ة إال انه أكد ضرورة أن تس���يطر الحكوم���ة وأن تكون لها 

صالحيات لتطبيق القانون ووقف الممارسات التي حصلت.
وطال���ب بإنجاح لق���اء الثالثاء الق���ادم المقرر عقده ف���ي العاصمة المصرية 

القاهرة حتى تبدأ الحكومة ممارسة عملها ضمن أسس واضحة ومعروفة.
وش���دد على ض���رورة أال يتم الع���ودة إلى ما حصل ع���ام 2014 وتعطيل عمل 
الحكوم���ة، داعيا إلى عدم العودة إل���ى المنطق الذي كان يقول تركنا الحكومة 

ولم نترك الحكم.
وتابع: يجب ان تس���يطر الحكومة عل���ى المعابر والحدود والش���وارع وتمنع 

الكثير من التجاوزات.
وردا على سؤال حول مصير الموظفين، قال إن الحكومة ستوجد حلوال مناسبة 

حسب احتياجات الوزارات.
وأش���ار أبو ش���هال الى أهمية أن تس���يطر الحكومة على األمن وتبدأ في دمج 

األجهزة األمنية.

البردويل: من يتحدث 
عن انقسام في "حماس" 

ال يعرف الحركة

غزة - فايز أبوعون: قال عضو المكتب 
السياس���ي في حركة "حم���اس" صالح 
البردويل: "الذين يتحدثون عن انقسام 
في "حماس" ال يعرف���ون هذه الحركة، 

وهم يتحدثون عن أمانيهم ال غير".
وش���دد البردوي���ل ف���ي تصري���ح 
صحافي، عل���ى أن حركته ذاهبة بكل 
ق���وة وإرادة وص���دق نح���و مصالحة 
تقوم على الشراكة الوطنية، موضحًا 
أن س���عي "حماس" إل���ى المصالحة، 
هدفه التخفيف من معاناة الش���عب 
الفلسطيني ودعم الحاضنة الشعبية 
للمقاومة، ثم التفرغ لتحشيد الشعب 
الفلس���طيني لمواجهة االس���تيطان 

والتهويد وغطرسة االحتالل.
وأكد أن س���الح المقاومة لم يطرحه 
أح���د للنق���اش أص���اًل، قائ���اًل: "نحن 
قلنا إننا نس���عى إلى انجاز مصالحة 
تقوم على الش���راكة، أما مسألة سالح 
المقاوم���ة فل���م يطرحه���ا أي طرف 

للنقاش أصال".
ونف���ى البردويل وجود مخاوف على 
وحدة "حماس" إزاء المصالحة، قائاًل: 
"كل م���ن يتحدث عن وجود انقس���ام 
في صفوف حركة "حماس"، ال يعرف 
هذه الحرك���ة جيدًا، وهو يتحدث عن 
أماني���ه ال غي���ر"، مضيف���ًا إن الحركة 
عصية على االنقس���ام، تأخذ قرارها 
بعد التشاور العميق والدقيق الذي ال 

يخرج عن الشورى.

ندوة في "القدس المفتوحة" حول 
الحوكمة ومكافحة الفساد في المؤسسات

العام مج���ااًل له قد يط���ال القطاع 
الخ���اص والقطاع األهل���ي، كما أن 
جريمة الفساد ال يقتصر انتشارها 
عل���ى دول���ة معينة بذاته���ا فهو 
موجود في جميع دول العالم ولكن 

بنسب متفاوتة".
وتطرق إلى مفهوم الفس���اد من 
واالصطالحية،  اللغوي���ة  الناحي���ة 
إضافة إلى تعريف الفساد كما جاء 
في المواثيق الدولية والتشريعات 
الفلسطينية، ثم استعرض أشكال 
الفس���اد المتعددة، مشيرًا إلى أن 
الفس���اد ينقسم بش���كل عام إلى 
فس���اد إداري وفس���اد مالي وفساد 
أخالقي وفس���اد سياس���ي، ويتخذ 
الفساد اإلداري عدة صور كالواسطة، 
والمحسوبية، والمحاباة، واستغالل 
النفوذ الوظيفي، والتهاون في أداء 
واجبات الوظيفة، أما الفساد المالي 
فينطوي تحته مجموعة من الصور 
كالرشوة، والكس���ب غير المشروع، 
المال  واختالس  األموال،  وغس���يل 
الع���ام، وغير  المال  وه���در  العام، 

ذلك. 
وق���ال: أما عن أس���باب انتش���ار 
الفس���اد فه���ي متع���ددة، ومنها: 
ضعف س���يادة القان���ون، وضعف 
أو  وغي���اب  القضائ���ي،  الجه���از 
ضعف اإلرادة السياس���ية، وضعف 
أجهزة الرقابة، وغياب الش���فافية، 
اإلعالم  المصالح، وضعف  وتضارب 
المدن���ي،  المجتم���ع  ومؤسس���ات 
الرواتب  وتدني  والجه���ل،  والفقر، 
مس���توى  ارتف���اع  م���ع  واألج���ور 

المعيشة، وغير ذلك من األسباب.
ولف���ت إل���ى الجه���ود الدولي���ة 
إلى  إضاف���ة  الفس���اد،  لمكافح���ة 
القانوني���ة  للبني���ة  التع���رض 
والمؤسس���اتية لمكافحة الفس���اد 
ع���رض دور  وتم  ف���ي فلس���طين، 
حوكم���ة الش���ركات ف���ي مكافحة 
الفس���اد، مش���يرًا إل���ى أن غي���اب 
النظم واإلج���راءات وضعف الرقابة 
واإلفصاح  والنزاه���ة  والش���فافية 
الش���ركات  لدى  المعلوم���ات  ع���ن 
المس���اهمة العام���ة من ش���أنه أن 
يؤث���ر عل���ى أداء تلك الش���ركات، 
ويش���كل بيئ���ة مواتية النتش���ار 

الفساد بجميع أشكاله وصوره.
وق���ّدم عض���و هيئ���ة التدريس 
في ف���رع جني���ن، فتح الل���ه غانم، 
ورقة ح���ول اإلطار الع���ام لحوكمة 
الس���ليمة،  والحوكمة  الش���ركات، 
ونقاط الفشل في تطبيق الحوكمة، 
للحوكم���ة  األس���اس  والنم���وذج 
الجيدة، ومبادئ الحوكمة. وتناولت 
الورق���ة الحوكم���ة في الش���ركات 
التي يغلب عليه���ا طابع العائلية، 
إل���ى عرض نتائ���ج مقارنة  إضافة 
لس���بع ش���ركات صناعي���ة وس���بع 
ش���ركات خدمية، للكشف عن سير 
العمل في تلك الش���ركات من واقع 
التقاري���ر الس���نوية الت���ي تصدر 
عن تلك الش���ركات، كم���ا تطرقت 
الورقة لما جاء في مدونة الحوكمة 
الصادرة عن هيئة سوق رأس المال 
الفلس���طينية، والمعايي���ر الت���ي 
وضعتها للش���ركات الفلسطينية، 
ومدى التزام الش���ركات بتطبيقها، 
وكان من أهم النتائج وجود تباين 
واضح في أداء الشركات الصناعية. 
وق���ّدم عض���و هيئ���ة التدريس 
ف���ي ف���رع رام الله والبي���رة مروان 
أبو ه���الل ورقة ح���ول دور حوكمة 
الحّد من ممارسات  الش���ركات في 
المحاس���بة االحتيالية )اإلبداعية(، 
مشيرًا إلى أن المحاسبة االحتيالية 
تمارسها ش���ركات كثيرة من خالل 
معالجة األرقام باستغالل الثغرات 
والبدائل  المحاس���بية  والمعايي���ر 
الت���ي تتيحه���ا بغ���رض تحوي���ل 
القوائ���م المالية م���ن الحالة التي 
يج���ب أن تك���ون عليها إل���ى حالة 
أخرى غير صحيحة وغير واقعية، إذ 
تستخدم  االحتيالية  المحاسبة  إن 
ف���ي تجمي���ل ص���ورة المؤسس���ة 
تجمي���اًل صوريًا من خ���الل إظهار 
ربحية غير حقيقي���ة أو مركز مالي 
غير حقيق���ي بهدف الحصول على 
تس���هيالت ائتمانية م���ن البنوك 
والس���تقطاب المستثمرين وزيادة 
رضا المس���اهمين وألهداف أخرى 
أبو هالل  الدكت���ور  كثيرة. وأوضح 
أهمية حوكمة الش���ركات في الحّد 
من ممارسات المحاسبة االحتيالية 

المختلفة.

رام الل���ه - "األيام": نظمت عمادة 
كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية 
بفرع جامعة القدس المفتوحة في 
رام الله والبيرة، أمس، ندوة علمية 
الفس���اد  ومكافحة  "الحوكمة  حول 
ف���ي المؤسس���ات الفلس���طينية"، 
بحضور مدير الفرع حسين حمايل، 
وعمي���د الكلية يوس���ف أب���و فارة، 
وبمش���اركة طلبة الكلي���ة وأعضاء 

هيئة التدريس.
وقال حماي���ل: إن الجامعة تبدي 
اهتمام���ًا كبي���رًا بعقد األنش���طة 
والفعاليات التي تعزز العالقة بين 
الجامع���ة والمجتمع المحلي، داعيًا 
الطلبة إلى المش���اركة الفاعلة في 
تنظيم ه���ذه األنش���طة، وموضحًا 
انعكاسات ذلك على بناء شخصية 
وقدراته  وزي���ادة مهاراته  الطالب 
على االنخ���راط بنجاح في أس���واق 
العمل، ث���م تناول أهمية الحوكمة 
المختلفة  وتأثيراته���ا  وأهدافها 

على الشراكات والمجتمع.
من جهته، أش���ار أبو فارة إلى أن 
"الق���دس المفتوح���ة" أبدت خالل 
ملحوظًا  اهتمامًا  األخيرة  السنوات 
بالحوكمة ومكافحة الفس���اد ونشر 
ثقافة الحوكمة، من خالل تضمين 
موضوع���ات الحوكم���ة ومكافح���ة 
الدراسية  المناهج  الفس���اد ضمن 
للجامع���ة، حيث تم اعتم���اد مقرر 
"حوكمة الشركات"، ومقرر "النزاهة 
والش���فافية والمس���اءلة لمكافحة 
الفساد" ضمن مقررات كلية العلوم 
اإلداري���ة واالقتصادي���ة اإلجبارية 
واالختياري���ة، كما ت���م إدراج مقرر 
التحدي���ات  الفس���اد:  "مكافح���ة 
المق���ررات  ضم���ن  والحل���ول" 

االختيارية لجميع طلبة الجامعة.
التاريخي  التط���ور  واس���تعرض 
الت���ي أدت  للحوكم���ة واألس���باب 
إل���ى نش���وء الحوكم���ة وتبنيه���ا 
وتن���اول  المؤسس���ات،  ف���ي 
العالق���ة الوثيق���ة بي���ن الحوكمة 
ف���ي  الحوكم���ة  ودور  والتنمي���ة 
البلدان  إل���ى  االس���تثمارات  جذب 
األكث���ر تطبيقًا لمب���ادئ الحوكمة 

ومضامينها.
وتحدث في الن���دوة عبد الرحيم 
طه من مؤسس���ة "أمان"، مؤكدًا في 
الفس���اد  أن  الت���ي عرضها  الورقة 
جريمة وآفة ال يقتصر انتش���ارها 
عل���ى قط���اع معي���ن دون غي���ره، 
"فالفس���اد كما قد يك���ون القطاع 


