
5األحد 2017/11/19 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات

MOA-GSD/MOFP/2017/215 :المناقصة العامة رقم

موض���وع المناقصة: توريد س���ياج ومس���تلزماته ضمن مش���روع تخضير فلس���طين 
2018/2017

الجهة المشترية: وزارة الزراعة

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
1. تدع���و مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب )وزارة الزراعة( 
المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين بالمشاركة لتقديم 

العطاءات بالظرف المختوم.
)الشيكل( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة  2. تقدم األس���عار ب�

المضافة.
3. يمك���ن للجهات المعني���ة بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائ���ق المناقصة أو 
الحص���ول على مزيد من المعلوم���ات من خالل الموقع االلكترون���ي لمديرية اللوازم 
العامة )www.gs.pmof.ps( أو من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رس���وم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 200 ش���يقل لحساب وزارة المالية 
في بنك فلس���طين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة 

اإليداع( مع العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صن���دوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة 
في موعد أقصاه الس���اعة 11:00 من يوم الثالثاء الموافق 2017/12/19 ويتم رفض 
جميع العط���اءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات في نفس 
الزم���ان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر 

على الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي 
مصدق بقيمة 40000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/6/16.

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

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات
MOA-GSD/MOFP/2017/216 :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة: توريد شبكات ري ومستلزماته ضمن مشروع تخضير فلسطين

الجهة المشترية: وزارة الزراعة

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
1. تدع���و مديرية اللوازم العام���ة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب )وزارة الزراعة( 
المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رس���ميا والراغبين بالمشاركة لتقديم 

العطاءات بالظرف المختوم.
)الش���يكل( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة  2. تقدم األس���عار ب�

المضافة.
3. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول 
www.( على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة
gs.pmof.ps(  أو م���ن خالل مديرية اللوازم العام���ة/ وزارة المالية خالل أوقات الدوام 

الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 200 شيقل لحس���اب وزارة المالية 
في بنك فلس���طين على حس���اب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة 

اإليداع( مع العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات ف���ي مديرية اللوازم العامة في 
موعد أقصاه الساعة 11:30 من يوم الثالثاء الموافق 2017/12/19 ويتم رفض جميع 
العط���اءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العط���اءات في نفس الزمان 
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع 

اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو شيك بنكي 

مصدق بقيمة 9000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/6/16.
7. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

"القدس المفتوحة" تحصد عدة جوائز 
بمجال تطوير مصادر التعليم المفتوح

رام الل���ه - "األيام": أصبحت جامع���ة القدس المفتوحة 
رائ���دة في مجال تطوير المصادر التربوية المفتوحة على 
المس���توى اإلقليمي، وباتت تجربته���ا في تطوير مصادر 
التعل���م الرقمية محط اهتمام عرب���ي ودولي، خاصة أنها 

حصدت عددًا من الجوائز في هذا المجال.
وكان آخ���ر تلك الجوائز في العاصمة التونس���ية، حيث 
فاز مرك���ز التعليم المفتوح في الجامع���ة بجائزة بمجال 
تطوي���ر المصادر التربوية المفتوح���ة، وحصلت "القدس 
المفتوح���ة" نياب���ة عن فلس���طين على جائ���زة المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكس���و( للتطبيقات 
الجوالة العربية لسنة 2017م، التي اهتمت بتطبيق مميز 

في الجوال عن مدينة القدس.
كما ف���ازت بمجموعة م���ن الجوائز العالمي���ة في مجال 
المص���ادر التربوي���ة المفتوحة، وفي مج���ال التطبيقات 
الذكية، مثل جائزة )األلكس���و( للتطبيقات الجوالة 2016م 
عن أفض���ل تطبيق ذكي في مجال التربية على مس���توى 
فلس���طين، وجائزة محمد بن راش���د للغة العربية 2017م 
عن أفضل تطبيق ذكي لتعلم اللغة العربية على مستوى 
العال���م، ووقع االختيار على مش���روع تطوير المس���اقات 
الذكية كمصادر تربوية مفتوحة، بصفته أحد المش���اريع 
اإلبداعي���ة ف���ي المنت���دى الوطن���ي الثان���ي للعلماء في 

فلسطين للعام 2017م.
وبارك رئي���س الجامعة يون���س عم���رو، للقائمين على 

المراكز المتخصصة هذه الجوائز واإلنجازات التي سجلت 
بمجال تطوير المص���ادر التربوية المفتوحة، معتبرًا أنها 
تأتي في إطار التطور الذي تش���هده الجامعة في مختلف 

القطاعات، خاصة مجال التكنولوجيا التعليمية.
وقال عم���رو إن الجهود التي تبذله���ا قطاعات الجامعة 
لتطوير التكنولوجيا وتوظيفها لصالح األغراض التعليمية 
شهدت تقدمًا ملحوظًا، الس���يما في مجال التعلم الذكي 
���را بتتويج 

ّ
وتطوي���ر المصادر التربوي���ة المفتوحة، مذك

الوس���ائط التعليمية في الجامعة بإطالق نموذج التعلم 
الذك���ي ثم فضائية الق���دس التعليمية، التي هي إحدى 
الوس���ائل التعليمية الضرورية لخدمة فلس���فة التعليم 
المدمج، الذي يس���تند إلى الدمج بين اللقاءات الوجاهية 
والوس���ائل اإللكترونية، كما حصدت الجامعة عدة جوائز 

عربية وعالمية نتيجة هذا التطور.
وأكد أن التطبيق���ات الحاصلة على الجوائز العربية هي 
مصادر مفتوح���ة لكل من يرغب باالس���تفادة منها حول 

العالم.
من جهت���ه، بّين مدير مرك���ز التعلي���م المفتوح، بهاء 
ثابت، أن هذا العمل وه���ذه اإلنجازات في مجال المصادر 
التربوية المفتوحة والتعلم الذكي هو ثمرة جهد جماعي 
تضافرت فيه جهود الجامعة، ويأتي استكمااًل لمسيرتها 
في التميز واإلبداع، شاكرًا الجنود المجهولين من طواقم 

فنية وتربوية أسهمت في تحقيق هذه اإلنجازات.

الحكومة: انتصار جديد للدبلوماسية الفلسطينية

فلسطين عضوًا باللجنة التنفيذية آللية 
وارسو لألضرار الناجمة عن تغير المناخ

رام الل���ه - "األي���ام"، "وف���ا": انتخبت دولة فلس���طين، 

ممثلة عن منطقة آس���يا والباس���فيك، في عضوية اللجنة 

التنفيذية آللية وارس���و الدولية لألضرار والخسائر، التي 

تعتبر اللجن���ة التوجيهية على المس���توى الدولي التي 

تضخ الخطط التوجيهية فيما يخص األضرار والخس���ائر 

الناتجة عن ظاهرة تغير المناخ.

جاء ذلك خالل مش���اركة فلس���طين في مؤتمر األطراف 

ال�23 التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، الذي 

عقد في مدينة ب���ون األلمانية، بهدف االتفاق على حزمة 

اآلليات التنفيذية التفاقية باريس.

وترأس وفد فلسطين مندوب فلسطين الدائم لدى األمم 

المتحدة الس���فير رياض منصور، وضم سفيرة فلسطين 

لدى ألمانيا خلود إدعيبس، ونضال كاتبة من سلطة جودة 

البيئة.

وأكد الس���فير منص���ور، في كلمت���ه بالمؤتم���ر، التزام 

فلسطين باتفاقية باريس وحرصها على تحقيق أهدافها، 

وهو ما أك���ده الرئيس محمود عباس في اجتماع الجمعية 

العامة لألمم المتحدة في أيلول الماضي.

وتطرق إلى اإلنجازات العديدة التي حققتها فلس���طين 

خالل فترة قياس���ية، وإلى الخط���ط الطموحة التي وردت 

ضمن تقرير المس���اهمات المحددة وطنيًا، مش���ددًا على 

أهمية دعم فلسطين ومساندتها لتحقيق هذه األهداف 

على قاعدة المشاركة في المسؤولية والعمل المشترك.

وش���دد على أن االحتالل يحّد من قدرة فلس���طين على 

تنفي���ذ الخط���ط الوطنية في مج���ال التكيف م���ع اآلثار 

السلبية لظاهرة تغير المناخ.

واختت���م المؤتمر باالتف���اق على جمي���ع القضايا التي 

تجعل من تنفيذ اتفاقي���ة باريس وتحقيق أهدافها أمرًا 

ممكن���ًا وقاباًل للتنفي���ذ، من خالل تضام���ن جميع الدول، 

خاص���ة الصناعي���ة منها التي كانت س���ببًا ف���ي حدوث 

الظاه���رة، وما نجم عنها من آثار كارثية ش���هدها العالم 

على شكل أعاصير وفيضانات وجفاف وغيرها من الظواهر 

المناخية المتطرفة والعنيفة، والتي راح ضحيتها اآلالف 

في العديد من دول العالم. 

وعل���ى هامش المؤتمر، عقد الس���فير منص���ور العديد 

من االجتماعات مع رؤس���اء الوفود المشاركة، وشارك في 

االجتماع الوزاري العربي، واستعرض خالله أهم اإلنجازات 

الت���ي تم تحقيقه���ا وأه���م التحديات الت���ي تواجهها 

فلسطين.

وعقد الوف���د العديد من االجتماع���ات الثنائية بهدف 

تمكين فلس���طين من تنفيذ الخط���ط الوطنية في مجال 

التغير المناخ���ي، إضافة إلى اجتماعه مع صندوق المناخ 

األخضر، الذي وافق على مش���روعين لدولة فلس���طين في 

مجال تكنولوجيا المناخ ورفع القدرات في مجال التمويل.

واجتم���ع الوفد م���ع ممثلي الصن���دوق الدولي للتنمية 

الزراعي���ة، والوكالة الفرنس���ية للتنمية، وش���بكة ومركز 

تكنولوجيا المناخ، ومع رئيس الوفد البلجيكي، بمشاركة 

بع���ض الخبراء، بهدف الطلب من بلجي���كا مواصلة الدعم 

بم���ا يضمن تنفيذ المش���روع الوطني الطم���وح حول بناء 

القدرات، الذي يس���تمر لع���دة س���نوات، ويغطي جميع 

القطاعات ويستهدف جميع الشركاء في الوطن.

من جهتها، اعتبرت الحكومة على لسان الناطق باسمها 

طارق رش���ماوي، انتخاب فلسطين ممثلة عن منطقة آسيا 

والباس���فيك في عضوية اللجنة التنفيذية آللية وارس���و 

الدولية لألض���رار والخس���ائر الناتجة عن تغي���ر المناخ، 

انتصارًا جديدًا للدبلوماسية الفلسطينية.

وقال رش���ماوي، ف���ي تصريح ل���ه، أمس: "إن مش���اركة 

فلس���طين وانتخابها في هذه اللجنة التي تعتبر اللجنة 

التوجيهية على المس���توى الدول���ي والتي تضخ الخطط 

التوجيهي���ة فيما يخص األضرار والخس���ائر الناجمة عن 

تغير المناخ، هو دليل على كفاءة دولة فلسطين وأطقمها 

المهنية"، مؤكدًا التزام فلسطين باتفاقية باريس للمناخ.

غزة: تأسيس الفريق األهلي لتعزيز 
الرقابة على حماية اآلثار

رام الله - "األيام": عقد االئتالف من 

أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أمس، 

االجتماع التأسيسي األول في قطاع 

غزة للفريق األهل���ي لتعزيز الرقابة 

على حماية اآلثار، بمشاركة عدد من 

المؤسسات العاملة في مجال حقوق 

اإلنسان، والثقافة، واإلعالم، وحماية 

اآلثار والتراث، وعدد من المختصين 

األكاديميي���ن والكتاب ف���ي قضايا 

اآلث���ار، وذلك في إطار س���عيه لرفع 

في  وإدخاله���م  المواطني���ن  وع���ي 

المعركة ضد الفساد والمساءلة على 

األداء العام، خاصة في حماية اآلثار 

كونها من أهم المص���ادر الطبيعية 

والث���روات المرتبطة بالمال العام، ما 

لحمايتها  الجهود  توحيد  يستدعي 

والرقابة على إدارتها. 

وق���ال ائتالف "أم���ان": يتمثل دور 

الفري���ق في تعزي���ز قي���م النزاهة 

المساءلة  ونظم  الش���فافية  ومبادئ 

في الجه���ات الرس���مية، التي تدير 

وتش���رف على اآلثار والتراث، السيما 

الثقافة، من  الس���ياحة ووزارة  وزارة 

خالل تنفيذ أنش���طة تش���اركية مع 

الشركاء األعضاء في الفريق، تتمثل 

في رف���ع وعي المواطني���ن وتمكين 

المؤسس���ات م���ن اس���تخدام أدوات 

المس���اءلة، ومناصرة المواطنين في 

تطلعاه���م لحماي���ة المواقع األثرية 

والضغط على الجهات الرسمية.

وافتت���ح االجتم���اع عض���و مجلس 

"أمان" عصام يونس، مش���ددا  إدارة 

الفريق  على أهمية تش���كيل ه���ذا 

في الفت���رة الحالية، كخطوة إيجابية 

للحفاظ على المال العام وعلى اإلرث 

التاريخي الفلس���طيني م���ن الهدر، 

عل���ى غرار م���ا حصل ف���ي موقع تل 

الس���كن األثري، مش���يرا إلى أن أهم 

ركائ���ز حماية المال الع���ام ومحاربة 

اس���تغالل اآلثار تتمث���ل في توحيد 

الجه���ود والش���راكات، لم���ا له���ذه 

القضية م���ن أثر بالغ يحتاج النخراط 

طوباس: الشرطة تفتتح الدورة
السابعة ضمن التدريب أثناء الخدمة

طوب���اس - "األي���ام": افتتحت مديرية الش���رطة في طوب���اس، أمس، 
الدورة السابعة واألخيرة، ضمن برنامج التدريب أثناء الخدمة لعدد من 

منتسبيها.
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة، أن االفتتاح تم 
بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد محمد عليات، والضباط المدربين 
من ش���رطة المحافظة، والمش���اركين بالدورة البال���غ عددهم 20 ضابطًا 

وصف ضابط.
وأش���ار البيان إلى أن الدورة تس���تمر أربعة أسابيع وتنظم بالتنسيق 
مع ادارة التدري���ب، ويتلقى خاللها المش���اركون تدريبًا نظريًا وعمليًا 
على عدد من المواضيع الشرطية التي تواكب التطور والنهوض وتعزز 
قدراتهم، ويش���رف عليها مدير فرع الحراسات بشرطة طوباس العقيد 

رياض عباس.
وقال العقيد عليات: "هدفنا هو توفير االمن والطمأنينة واالس���تقرار 
للمجتمع، فرس���التنا في الشرطة سامية ومقدسة نتطلع من خاللها الى 
تقدي���م االفضل"، مبينًا أن ه���ذه الدورات من ش���أنها أن تطور قدرات 
منتسبي الشرطة، وتعمل على تعزيز خبراتهم في التعامل مع المواطن 
بموج���ب القان���ون، ودعا الضباط المش���اركون الى االنضب���اط وااللتزام 
ببرنام���ج ال���دورة للحصول على معلوم���ات جيدة تمكنه���م من القيام 

بواجباتهم على أكمل وجه في عملهم أثناء الخدمة.

الخليل: االتفاق على فتح
عيادة في البلدة القديمة

الخليل - "األيام": اتفق رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، ووزير الصحة 

جواد عواد، أمس، على فتح عيادة صحية في حارتي الس���اليمة وغيث في قلب 

البل���دة القديمة بالمدينة، وذل���ك تعزيزًا لصمود المواطنين، ودعمًا لس���كان 

البل���دة القديمة، وذلك خالل لقائهما ف���ي دار البلدية، بحضور عدد من أعضاء 

المجلس البلدي. 

وأك���د عواد اهتمام وزارة الصح���ة بالبلدة القديمة في الخلي���ل، وأن الوزارة 

تعطي البل���دة القديمة أولوية لتقديم الخدمة الصحي���ة والرعاية األولية لما 

تعاني���ه هذه المنطقة نتيجة سياس���ات االحتالل، مبينًا أن "الصحة" تس���عى 

لمزيد من المش���اريع الصحية في الخليل، خاصة في البلدة القديمة والمنطقة 

الجنوبية، من خالل التعاون والشراكة مع بلدية الخليل. 

من جهته، أش���ار أبو س���نينة إلى أن المجلس البلدي يعمل بكل طاقاته من 

أجل جلب مزيد من المشاريع وتطوير الخدمات في مدينة الخليل، الفتًا الى أن 

المجل���س البلدي يولي البلدة القديمة بكل حاراتها أولويات تقديم الخدمات، 

وأن البلدية معنية بتوفير الخدمة الصحية للمواطنين، وتقديم كافة أش���كال 

الدعم المتاحة للمواطنين.

انتخاب مجدي الصالح أمينًا 
عامًا التحاد المهندسين

رام الل���ه - "األي���ام": انتخ���ب المؤتمر الع���ام لالتحاد العام للمهندس���ين 

الفلس���طينيين، م. مجدي الصالح، أمينًا عامًا، وذلك في المؤتمر الذي عقد على 

مدار يومين بمقر جمعية الهالل األحمر في البيرة، بمش���اركة أعضاء المؤتمر 

من محافظات الضفة وغزة، والشتات الفلسطيني.

وأش���ار مجدي الصالح، في بيان صحافي، أمس، إل���ى أنه كان قد انتخب قبل 

ثالثة أعوام نقيبًا للمهندسين في محافظات الضفة.

أريحا: افتتاح دورتين تخصصيتين للشرطة
أريحا - "األيام": افتتحت في كلية فلس���طين للعلوم الشرطية بأريحا، أمس، 

دورتان تخصصيتان للش���رطة من مختلف المحافظ���ات، بحضور مدير الكلية 

العقيد حقوق���ي زاهر صباح، ومدير فرع العالقات العامة واإلعالم في ش���رطة 

محافظة أريحا واألغوار المقدم إياد دراغمة، وعدد من الضباط والمدربين. 

وذك���ر بيان إلدارة العالق���ات العامة واإلعالم في الش���رطة، أن الدورة األولى 

تركز على الحاس���وب ومدتها أسبوع، ويش���ارك فيها 10 من صف الضباط، أما 

الثانية فمدتها أس���بوع أيضًا، ويش���ارك فيها 18 ضابط���ًا، وتركز حول إعداد 

السيناريوهات.

وأش���ار العقيد صباح إل���ى أهمية هذه الدورات في رفع كفاءة المش���اركين، 

مش���يدًا بجهود المدربين الدوليين والمحليين المشرفين على الدورتين، وأكد 

أن الدورات تهدف إلى تطوير القدرات وتقديم أفضل الخدمات للجمهور.

البيرة: يوم ترفيهي لألطفال 
المصابين بالسكري

البيرة - "األيام": نظمت بلدية البيرة، بالتعاون مع المعهد الفلسطيني 
ألمراض الس���كري، أم���س، يومًا ترفيهي���ًا لألطف���ال المصابين بمرض 
السكري، وذلك في مركز البيرة لتنمية وإسعاد الطفولة، لمناسبة اليوم 

العالمي لمرض السكري.
وتم خالل النش���اط عرض حكايا ش���عبية لألطفال قّدمتها الحكواتية 
فداء عطايا، أضفت جّوًا من الفرح والس���عادة على األطفال المش���اركين 

وذويهم.
وقّدم���ت جمعية إغاث���ة أطفال فلس���طين مجموعة هداي���ا لألطفال 
المصابين بالس���كري، تضمنت ش���رائح وأجهزة فحص للس���كري، كما 
ش���ارك في الفعالية مجموعة من متطوع���ي كلية التمريض في جامعة 

بيرزيت، قّدموا فقرة رسم على وجوه األطفال ومسابقات ثقافية.
ويص���ادف يوم الس���كري في 14 تش���رين الثاني، وت���م تحديد ذلك 
التاري���خ من قبل االتحاد الدولي للس���كري ومنظم���ة الصحة العالمية، 
إحياًء لذكرى عيد ميالد فردريك بانتنغ، الذي شارك تشارلز بيست في 
اكتشاف مادة األنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثير 

من مرضى السكري على قيد الحياة.

لمناسبة مرور 15 عامًا على نشأتها

رام الله: "عطاء فلسطين" تنظم عشاًء 
خيريًا دعمًا لبرامجها في فلسطين

بدورها، أش���ادت أبو غزالة، برعاية 
الرئي���س للحفل، الذي أش���ارت إلى 
أنه يمثل مناس���بة خاصة للجمعية، 
المؤسس���ات  أثنت على ش���تى  كما 
وبرامج  ألنشطة  الراعية  والش���ركات 
الجمعية، وأش���ادت بالفنانين محمد 
عساف، ورنا خوري، لتبرعهما بإحياء 
الحفل، إضاف���ة إلى خال���د حوراني، 
الح���روب،  وبش���ار  عم���رة،  وهان���ي 
وفتحي غبن، وغيره���م من الفنانين 
لوحات  قّدم���وا  ممن  التش���كيليين، 
تشكيلية سيخصص ريعها لتغطية 

جانب من أنشطة وبرامج الجمعية.
وأكدت أن الجمعية ستمضي قدمًا 
في أداء رس���التها ومهامها لتعزيز 
صم���ود المواطنين، عبر تنفيذ برامج 
ترك���ز عل���ى التمكي���ن االقتصادي، 
واإلغاث���ي،  الثقاف���ي  والش���قين 
والنس���اء،  األطف���ال،  وتس���تهدف 

واألسر الفقيرة بالذات.
الجمعية  واستحضر شعث نش���أة 
التي انطلقت أساس���ًا في غزة قطاع، 
عام 2003، حيث كانت تعرف باس���م 
"عط���اء غ���زة"، قب���ل أن تنتقل بعيد 
االنقسام إلى الضفة، وتواصل تنفيذ 

برامجها في مختلف أنحاء الوطن.
واس���تعرض جانب���ًا م���ن أنش���طة 

المجتمعية،  ومساهماتها  الجمعية 
بتقدي���م  قيامه���ا  إل���ى  مش���يرًا 
القطاع  إغاثية ألهال���ي  مس���اعدات 
واالعت���داءات  االجتياح���ات  خ���الل 
اإلسرائيلية عليه على مدار السنوات 
مبادرتها  إل���ى  إضاف���ة  الماضي���ة، 
إلى إنش���اء 30 مكتب���ة لألطفال في 
القطاع، وهو المش���روع الذي تنفذه 
في الضف���ة، حيث أنش���أت مكتبات 
في عدد م���ن البل���دات والقرى التي 
يس���تهدفها االس���تيطان، وج���دار 

الفصل العنصري.
وركز على نشاط الجمعية في مجال 
كفالة األيتام، ورعاية األسر الفقيرة، 
إلى جانب العمل على ترميم المنازل 
وإنارتها في القط���اع باالعتماد على 

الطاقة الشمسية.
الجمعي���ة  مب���ادرات  أن  وأوض���ح 
ف���ي خانة تعزيز  وتدخالتها تصب 
صمود المواطنين، مؤكدًا أن تحقيق 
الغاي���ة يس���تدعي تكام���ل  ه���ذه 
الع���ام،  القط���اع  وتضاف���ر جه���ود 

والخاص واألهلي.
وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات 
الفنية، التي قّدمها عساف، وخوري، 
عالوة على إجراء مزاد على سبع لوحات 

تبرع بها الفنانون التشكيليون.

عدد م���ن المؤسس���ات ف���ي الجهد 

المش���ترك لتلتقي جه���ود التوعية 

والتمكي���ن م���ع جه���ود المس���اءلة 

والمناص���رة، والضغ���ط عل���ى صناع 

القرار لحماية اإلرث التاريخي. 

من جهته، أشار مدير مكتب "أمان" 

في غ���زة وائل بعلوش���ة، إلى أهمية 

الرقاب���ة عل���ى قطاع اآلث���ار والتراث 

بشكل عام، الذي يعتبر رافدًا تنمويًا 

لالقتص���اد المحل���ي، وش���اهدًا على 

فلس���طين  ألصالة  العريق  التاري���خ 

الغنية بالموروث الحضاري. 

منس���قة  اس���تعرضت  بدوره���ا، 

المجتمعية  والمس���اءلة  المناص���رة 

م���روة أبو عودة، تداعيات بلورة فكرة 

تش���كيل الفريق، التي تشكلت بناء 

عل���ى نتائج ورش���ة نقاش س���ابقة 

نفذه���ا "أم���ان" ح���ول تجري���ف تل 

الس���كن األثري، وقال���ت "إن ضعف 

الرقابة لدى الجهات الرسمية يعتبر 

س���ببًا مباشرًا إلهدار المال العام وقد 

يتس���بب في نشوب ش���بهات فساد 

ف���ي إدارته، م���ا اس���تدعى اهتمام 

ائت���الف "أم���ان" بتش���كيل الفريق 

الرقاب���ة على حماية  األهلي لتعزيز 

اآلث���ار، به���دف إش���راك ع���دد من 

المؤسس���ات ذات العالقة في تبني 

أدوات المساءلة المجتمعية والرقابة 

على حماية اآلثار".

هاتف:
جوال:
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في محافظةاخلليل

فوزي الشويكي

الشتراكاتكم
واعالناتكم

ضبط منشطات وكريمات ممنوعة 
من التداول في نابلس

رام الل���ه - "األيام": ضبطت طواقم الضابط���ة الجمركية في محافظة نابلس، 
مساء أمس، كمية من الكريمات والمنشطات الجنسية الممنوعة من التداول.

وأف���اد بيان إلدارة العالق���ات العامة واإلعالم بالضابط���ة الجمركية، بأنه تم 
ضبط الكمية بناء على بالغ من مواط���ن على الرقم المجاني 132، مفاده بوجود 
منش���طات جنس���ية وكريمات ممنوعة من التداول في إحدى المحال التجارية 
بالمنطقة الش���رقية من مدينة نابلس، وعلى الف���ور تم تحريك دورية للمكان 
وضب���ط الكمية بحض���ور جهة االختص���اص بمديرية الصحة - قس���م الرقابة 

الدوائية.
وأض���اف البيان: إنه تم مص���ادرة الكمي���ة والتحفظ عليه���ا وإلزام صاحب 
البضاع���ة بعدم تداولها، وااللتزام باألنظمة والقوانين الس���ارية واس���تكمال 

اإلجراءات الالزمة.

رام الله – "األيام": احتفلت جمعية 
عطاء فلسطين، تحت رعاية الرئيس 
الخامس���ة  بالذكرى  محمود عب���اس، 
عشرة لتأسيسها، بإقامة حفل عشاء 
خي���ري في رام الله، دعم���ًا لبرامجها 
في قط���اع غزة، وقرى الضفة )مناطق 

ج(، والقدس.
ال���ذي نظم  الحف���ل،  ف���ي  وش���ارك 
بالش���راكة مع بنك فلس���طين، وشركة 
وبن���ك  وأوالده"،  س���بيتاني  "أك���رم 
اللجنة  عضو  الفلس���طيني،  االستثمار 
التنفيذي���ة لمنظم���ة التحرير محمود 
ل الرئيس، إضافة 

ّ
إس���ماعيل، الذي مث

إلى وزير العدل علي أبو دياك، ممثاًل عن 
رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيسة 
الجمعي���ة رجاء أب���و غزالة، ورئيس���ها 
الفخري نبيل ش���عث، وحشد من أعضاء 
اللجنة المركزي���ة لحركة "فتح"، ورجال 
المجتمع  وممثلي مؤسس���ات  األعمال، 

المدني، والقطاع الخاص.
الجمعية  عل���ى  إس���ماعيل  وأثنى 
وإنجازاته���ا، معتب���رًا الحف���ل حدثًا 
ف���ي غاية األهمية، ولف���ت إلى نجاح 
إلى  الجمعية في إيص���ال خدماتها 
الفئات األكثر ضعف���ًا في المجتمع، 

وأنها نموذج يجب االقتداء به.
الجمعية  نش���اط  انطالقة  واستذكر 
في قطاع غزة، مشيرًا إلى قدرتها على 
فرض نفس���ها بقوة ف���ي مجال العمل 
الخيري، وأشاد بإقامة الحفل، بالتزامن 
مع الذكرى ال� )29( إلعالن االس���تقالل، 
مؤك���دًا ثقت���ه بحتمية نيل الش���عب 
الفلسطيني لحقوقه مهما طال الزمن.

من جهته، رأى أب���و دياك في كلمة 
باسم رئيس الوزراء، أن الجمعية تقّدم 
الفلسطيني،  للش���عب  جليلة  خدمات 
وأن "عطاء فلس���طين" تشكل مفخرة، 
مؤكدًا استعداد الحكومة لتبني كافة 
والسياسات  والقرارات،  التش���ريعات، 
التي من شأنها دعم الجمعية، والعمل 
الخيري، وش���دد على الت���زام الحكومة 
المجتم���ع  م���ع  الش���راكة  بتجس���يد 
المدني، والهيئ���ات األهلية، والقطاع 

الخاص.


