
5اإلثنين 2017/11/27 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات
MOG-GSD/MOFP/2017/221 :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة: شراء وتوريد مواد إلعادة تأهيل الحدائق الداخلية في محطة أريحا

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 رس���ميا 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 
الحصول على  مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة 
)www.gs.pmof.ps(  أو م���ن خالل مديرية الل���وازم 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 150 ش���يقل لحساب 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 ف���ي صندوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة 
في موعد أقصاه الس���اعة 1:00 م���ن يوم الثالثاء المواف���ق 2017/12/26 ويتم رفض 
جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات 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 شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي 

مصدق بقيمة 5000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/6/23.
7.  أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو 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

LC-GSD/MOFP/2017/220 :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة: شراء وتوريد مواد تنظيف للنصف األول من العام 2018

الجهة المشترية: هيئة اإلمداد والتجهيز

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط

1.  تدع���و مديرية الل���وازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب هيئة اإلمداد 
والتجهيز المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رس���ميا ويرغب بالمش���اركة 

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.( عل���ى  مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة
gs.pmof.ps( أو م���ن خالل مديرية الل���وازم العامة/ وزارة المالية خ���الل أوقات الدوام 

الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4.  تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 200 شيكل لحساب وزارة المالية في 
بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( 

مع العطاء المقدم.
5.  يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صن���دوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة 
ف���ي موعد أقصاه الس���اعة 9:30 من ي���وم الثالثاء المواف���ق 2017/12/26 ويتم رفض 
جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات في نفس الزمان 
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 6000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/6/23.
7.  أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو 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 للمشاركة في اتفاقية اطار من خالل المناقصة العامة
MOFP-FWC/ MOFP /2018/14 :المناقصة العامة رقم

الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتركيب موكيت وبرادي/ مركزي

الجهة المشترية: مؤسسات ووزارات دولة فلسطين

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط

1.  تدع���و مديري���ة اللوازم العامة ف���ي وزارة المالية والتخطي���ط المناقصين أصحاب 
االختصاص والمس���جلين رس���ميا والراغبين بالمش���اركة 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 
الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة 
)www.gs.pmof.ps(  أو م���ن خالل مديرية الل���وازم 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 500 ش���يكل لحساب 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 في مديرية اللوازم العامة في 
موع���د أقصاه الس���اعة 10:00 من يوم الثالثاء المواف���ق 2018/1/2 ويتم رفض جميع 
العط���اءات التي ت���رد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات ف���ي 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 شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي 

مصدق بقيمة 5000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/6/30.
7.  أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.

8.  تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام
إعالن عن مواعيد مقابالت شفهية  

للعمل لدى وزارة االوقاف والشؤون الدينية

تعلن وزارة االوقاف والش���ؤون الدينية وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام 

ع���ن موعد امتحانات الكترونية للمتقدمين لش���غل وظائف مما يلي: ) باحث 

شرعي و امين متحف(،الخاص باالعالن رقم)2017/42( 

وذلك حسب المواعيد والكشفوف المشار إليها أدناه: ) األسماء منشورة على 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام(
يوم االربعاء الموافق 2017/11/29، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية: 

باحث ش���رعي،مكان العمل:)القدس/أبوديس(، يبدأ باس���م  محمد عبد . 1

الحليم محمود عيس���ى وينتهي باسم رافت عاطف عبد الفتاح عيايدة 

حسب الكشف رقم )1(،تبدأ المقابلة الشفهية الساعة 9 صباحا.

أمين متحف،مكان العمل:)القدس/أبو ديس(، يبدأ باس���م  غادة حسين . 2

عبد القادر مهر وينتهي باس���م انتصار محمد محمود الس���لمان حسب 

الكشف رقم )2(،تبدأ المقابلة الشفهية الساعة 11 صباحا.

علما ان المقابالت الش���فهية ستعقد في مقر وزارة االوقاف والشؤون الدينية 

الكائنة قرب جريدة الحياة/خلف ابراج الوطنية-البيرة

لمعرف���ة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زي���ارة البوابة 

االلكتروني���ة لدي���وان الموظفي���ن الع���ام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”.

وزارة االوقاف والشؤون الدينية

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني

 للعمل لدى وزارة االقتصاد الوطني 

تعل���ن وزارة االقتص���اد الوطني وبالتنس���يق مع دي���وان الموظفين الع���ام عن موعد 

امتحان الكتروني للمتقدمين لش���غل وظيفة ) مفتش معادن ثمينة، مكان العمل)رام 

الله((،الخاص باالعالن رقم)2017/55(. 

وذلك حس���ب الموعد والكش���ف المش���ار إليه أدناه: ) األسماء منش���ورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االثنين 2017/12/04، موعد االمتحان االلكتروني للوظيفة التالية:

مفتش معادن ثمينة،مكان العمل:)مقر الوزراة/رام الله( يبدأ باسم أحمد خميس . 1

محمود عابدة وينتهي باس���م يوسف مأمون يوسف صباح حسب الكشف رقم 

)1(. يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام الس���اعة العاشرة صباحا في مقر ديوان 

الموظفين العام/ طابق 1-/ مقابل صاالت بدران لالفراح / ام الشرايط / رام الله.

لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة االلكترونية 

لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل استخدام تطبيق الهاتف 

المحمول “وظيفتي”

وزارة االقتصاد الوطني

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني 

للعمل لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس 
تعلن مؤسس���ة المواصفات والمقاييس وبالتنس���يق مع دي���وان الموظفين 
الع���ام عن موعد امتح���ان الكتروني للمتقدمين لش���غل وظيفة ) مهندس/ة 

كيميائي/ة( الخاص باالعالن رقم)2017/71(
»على بند العقود«. 

وذلك حسب الموعد والكشف المشار إليه أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة 
االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االثنين الموافق 2017/12/11، موعد االمتحان االلكتروني للوظيفة التالية:

مهندس/ة كيميائي/ة، يبدأ باس���م  آالء محمود عودة كعابنة  وينتهي . 1
باس���م يمنه محمد عبد العزيز نصار حس���ب الكش���ف رق���م )1(. يبدأ 

االمتحان االلكتروني في تمام الساعة العاشرة صباحا.
علما أن االمتحان االلكتروني س���يتم عقده في مقر دي���وان الموظفين العام/

طابق1-/مقابل صاالت بدران لالفراح/ام الشرايط-رام الله
لمعرفة أس���ماء المقبولين لخ���وض االمتحان االلكتروني يرج���ى زيارة البوابة 
االلكتروني���ة لدي���وان الموظفي���ن الع���ام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”.
مؤسسة المواصفات والمقاييس

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية 

للعمل لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس 
تعلن مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام 

عن موعد مقابلة ش���فهية للمتقدمين لش���غل وظيفة ) مهندس/ة زراعي/ة( 

الخاص باالعالن رقم)2017/29(

»على بند العقود«. 

وذلك حسب الموعد والكشف المشار إليه أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االحد الموافق 2017/12/03، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

مهن���دس/ة زراعي/ة، يبدأ باس���م  ش���رين وجيه عبدالعفو المحتس���ب . 1

وينتهي باس���م منال احمد عبد الكريم الواوي حسب الكشف رقم )1(. 

تبدأ المقابلة الش���فهية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا في 

مقر المؤسس���ة الكائنة في شارع القدس/مقابل فندق البيرة السياحي-

البيرة.

لمعرف���ة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زي���ارة البوابة 

االلكتروني���ة لدي���وان الموظفي���ن الع���ام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”.

مؤسسة المواصفات والمقاييس

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد  مقابلة شفهية للعمل

 لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس 
تعلن مؤسس���ة المواصفات والمقاييس وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن 
موع���د مقابلة ش���فهية للمتقدمين لش���غل وظيفة ) مهن���دس/ة ميكانيك( الخاص 

باالعالن رقم)2017/29(
»على بند العقود والدائم«. 

وذلك حس���ب المواعيد والكشوف المش���ار إليها أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة 
االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم الثالثاء الموافق 2017/11/28، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

مهندس/ة ميكانيك،مكان العمل:)الخليل(، يبدأ باس���م  اسالم عبد الحافظ عبد . 1
الودود ش���بانهوينتهي باسم مهدي عطا يوسف مناصرة   حسب الكشف رقم 

 .)1(
يوم االربعاء الموافق 2017/11/29، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

مهن���دس/ة ميكانيك،مكان العمل:)الخليل(، يبدأ باس���م  معتز اس���حق محمد . 2
نتشهوينتهي باسم يامن نبيل سالم قباجه   حسب الكشف رقم )2(.

يوم الثالثاء الموافق 2017/12/05، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

مهندس/ة ميكانيك،مكان العمل:)رام الله/عقود(، يبدأ باس���م  أحمد ماجد عزت . 3
عورتاني وينتهي باسم أسحار راشد صبحي حبيشه   حسب الكشف رقم )3(. 

يوم االربعاء الموافق 2017/12/06، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

مهن���دس/ة ميكانيك،مكان العم���ل:)رام الله/عقود(، يبدأ باس���م  فهد رمضان . 4
مصطفى رمضان وينتهي باس���م يوس���ف نس���يم يوس���ف نصرالله   حسب 

الكشف رقم )4(.
علما أن المقابالت الشفهية س���يتم عقدها الساعة التاسعة صباحا في مقر مؤسسة 

المواصفات والمقاييس/شارع القدس/مقابل فندق البيرة السياحي-البيرة
لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زيارة البوابة االلكترونية 
لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل استخدام تطبيق الهاتف 

المحمول “وظيفتي”.

مؤسسة المواصفات والمقاييس

لقاء في »القدس المفتوحة« حول الجودة 
واالعتماد بمؤسسات التعليم العالي

رام الل���ه - "األيأم": اس���تضافت جامعة الق���دس المفتوحة، 
أم���س، الخبي���ر األميركي ف���ي الج���ودة واالعتماد بمؤسس���ات 
التعليم العالي، رونالد بيكر، مؤسس شركة )بيكر( لالستشارات 
الجامعية، ومستش���ار وزير التربية والتعليم العالي في الجودة 
واالعتماد، سامي باشا، لمناقشة سبل تطوير االعتماد المؤسسي 

في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
وقال رئيس مجلس أمناء "القدس المفتوحة" عدنان س���مارة، 
ف���ي افتتاح اللقاء، الذي عقد برام الل���ه: إن "القدس المفتوحة" 
تح���رص على االس���تفادة من تج���ارب المؤسس���ات التعليمية 
العالمية في مجال الجودة، كما حث على االستفادة من خبراتهم 
وإسقاط ما يمكن منها على الجامعات الفلسطينية، أو مواءمتها 

وتعديلها لتناسب واقع التعليم العالي الفلسطيني.
وبّين أن األداء المؤسس���ي بفلسطين بحاجة ماسة إلى تضافر 
الجهود والعمل بش���كل دؤوب لتطويره وضم���ان تحقيق أعلى 
مستوى من الجودة في المؤسسات المختلفة، خاصة مؤسسات 

التعليم العالي.
من جهته، قّدم نائ���ب رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية 
سمير النجدي، نبذة عن "القدس المفتوحة"، وقال: إنها جامعة 
منظمة التحرير، واعتم���دت التعليم المفتوح نمطًا لها، وطورت 
نفسها وأخذت بوس���ائط التعلم اإللكتروني حتى تمكنت خالل 
العام الحالي من توفير جميع وسائط التعلم اإللكتروني بإنشاء 
فضائية القدس التعليمي���ة، ومن ثم اعتمدت التعليم المدمج 
ال���ذي يزاوج بين نمطي التعليم المفت���وح والتعلم اإللكتروني، 

وهو النموذج الجديد المعتمد عالميا.
وأوضح النجدي أن الجامعة تقوم على 19 فرعًا ومركزًا دراس���يًا 

في الضفة وغزة، تخدم 60 ألف طالب وطالبة، وتقوم على ثماني 
كلي���ات تطرح 25 تخصصًا، "وبهذا تع���د الجامعة عماد التعليم 

العالي الفلسطيني، وكبرى جامعات الوطن".
وف���ي عرضه الذي تن���اول في جزء منه معايي���ر االعتماد الخاص 
بمؤسسات التعليم العالي، أشاد بيكر بمسيرة "القدس المفتوحة" 
وما حققته منذ تأسيس���ها، وقال إنها تمكنت من إدخال التعليم 
المفت���وح إل���ى فلس���طين، ودع���ا إلى ض���رورة تطلع المؤسس���ات 
التعليمي���ة على أدائها وتحدد مدى رضاها عن عملها ورس���التها 

حتى تصبح قادرة على تحديد متطلبات الجودة ومعاييرها.
بدوره، قال مدير دائرة الجودة في "القدس المفتوحة" يوسف 
الصباح، إن الجامعة دأبت على إنش���اء دلي���ل للجودة خاص بها 
مالئ���م لنمط التعليم المفتوح، مؤك���دًا أن التقويم الذاتي أحد 
المرتكزات األساس���ية لعملية النهوض بالجامعة بهدف رصد 
الواقع الحال���ي للجامعة بوحداتها اإلدارية المختلفة، ليش���مل 
الجوان���ب األكاديمية واإلدارية والمالية كافة، وتمكين الجامعة 
من تحديد نقاط القوة ورصد مواطن الضعف، استنادًا إلى دليل 
معايير الج���ودة واالعتماد لجامعات وبرام���ج التعليم المفتوح 

الصادر عن اتحاد الجامعات العربية.
ودعا عضو مجل���س أمناء "القدس المفتوح���ة" عبد الفتاح أبو 
الش���كر إلى توحيد معايير االعتماد لمؤسسات التعليم العالي 

كافة، كي ال تبقى سياسات االعتماد عائمة.
وحث باش���ا على تضافر جهود المؤسسات التعليمية للخروج 
بمعايير اعتماد واضحة لها، داعيًا إلى التعاون بين كل األطراف 
ذات العالقة للخروج بسياس���ة اعتماد مؤسس���ي متينة وقابلة 

للتطبيق.

»المرأة العاملة« تطلق حملة لمناهضة 
العنف المنبي على النوع االجتماعي

رام الله - "األيام": أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلس���طينية للتنمية حملة 
لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي.

وتأتي الحملة بحس���ب بيان صدر عن الجمعية، أمس، ضمن الحملة العالمية 
التي تبدأ من 25 تشرين الثاني ولغاية 10 كانون األول، تحت شعار "بكفي سن 
س���كاكين ...الزم تس���نوا القوانين". وتركز الحملة على العنف األسري الذي له 

تداعيات نفسية وانفعالية واجتماعية وثقافية خطيرة.
وستش���مل الحملة  فعاليات حش���د ومناص���رة حيث س���تكون هناك وقفة 
جماهيرية أمام مجلس الوزراء والمجلس التش���ريعي بمشاركة المدافعين/آت 

عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم. 
وسيتخلل الوقفة عرض )فالش - موب( يركز على إلغاء المادة 308 من قانون 

العقوبات التي توفر الحماية للجاني إذا تزوج ضحيته بعد االغتصاب.
كما ستش���مل الحملة حملة إعالمية إلبراز ظاهرة العنف األس���ري والتوعية 
بها من خالل مواقع التواص���ل االجتماعي واإلذاعات المحلية، وعقد ورش عمل 
لتوعية الشباب/ات حول حماية حقوق المرأة من العنف ضمن القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان، في مقر الجمعية برام الله.

نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات األهلية

ـــزة تــدعــو ــة نــســويــة فـــي غ ــف وق
ـــمـــرأة ــم الــعــنــف ضـــد ال ــري ــج ــت ل

غ����زة - "األيام": طالبت مئات النس����اء وقطاعات واس����عة من 
مؤسسات المجتمع المدني المش����اركات في الوقفة السنوية 
التي ينظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات األهلية  وسط 
مدينة غزة في ساحة الجندي المجهول بمناسبة حملة 16 يوم 
لمناهضة العنف ضد المرأة، اتخاذ القرارات التي تجرم العنف 

ضد المرأة.
كما طالب����ن باتخاذ االجراءات وصياغة السياس����ات الواضحة 

فيما يخص المساواة بين الجنسين في الوظيفة العامة.
كم����ا دع����ت المش����اركات لرفع نس����بة الكوتا النس����وية في 
االنتخابات التش����ريعية والمؤسس����اتية بنسبة ال تقل عن 30 

في المئة.
وجاء ش����عار قطاع المرأة في ش����بكة المنظمات االهلية هذا 
العام تحت عنوان "مشاركتي تبني وطن" وذلك دعمًا للمصالحة 
الوطني����ة الفلس����طينية وض����رورة ضمان مش����اركة المرأة في 
القرار على مختلف المس����تويات، ووقف جميع أشكال التمييز 
الُمم����ارس على أس����اس الجن����س، ونبذ جميع أش����كال العنف 
ضد النس����اء، وذلك ضمن مش����روع تعزي����ز الديمقراطية وبناء 
قدرات المنظمات االهلية بالش����راكة مع المساعدات الشعبية 

NPA النرويجية
ورفع����ت المش����اركات والمش����اركون يافط����ات موحدة تحت 
شعار"مش����اركتي تبن����ي وط����ن" مطالب����ات المجتم����ع الدولي 
بضرورة العمل من أجل إنهاء كافة أشكال انتهاكات االحتالل 
االس����رائيلي ضد النس����اء وفي مقدمتها اعت����داءات االحتالل 
وحصاره الجائر، وتوفير الحماية للش����عب الفلسطيني وانهاء 

االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
ورددت المش����اركات الش����عارات الداعية إلنهاء العنف ضد 

المرأة.
وعب����رت المش����اركات وه����ن يحمل����ن االعالم الفلس����طينية 
والمصرية عن تضامنهن ووقوفهن إلى جانب الشعب المصري 
الشقيق في مواجهة االرهاب مستنكرات جريمة بئر العبد في 

سيناء االرهابية.
وبدوره����ا أكدت نادي����ة أبو نحلة منس����ق قط����اع المرأة في 
الش����بكة أن حملة 16 يوم لمناهض����ة العنف ضد المرأة تحمل 
ش����عارًا وطنيًا وهو "مشاركتي تبني وطن"، مشيرة إلى أن هذه 
المناس����بة هي دعوة إلنهاء كافة أش����كال العنف ضد النساء 

والفتيات دون استثناء أحد بمعنى أن النساء والرجال يمكن أن 
يكونوا عرضة الش����كال العنف والتمييز اذا كانت المجتمعات 
غي����ر عادلة، لذلك يجب أن يكونوا ش����ركاء م����ن أجل مواجهة 

العنف وال يمكن استثناء احد سواء في الحماية أو التأهيل.
وبدورها تلت مريم زقوت مدي����رة مركز الثقافة والفكر الحر 
البي����ان الصادر عن قطاع المرأة في ش����بكة المنظمات األهلية 
بمناسبة حملة العنف ضد المرأة تحت شعار: مشاركتي تبني 
وطن، مؤكدة أن هذه الحملة تنظم سنويًا وتبدأ فعالياتها في 
25 تشرين الثاني )نوفمبر( وتس����تمر حتى العاشر من كانون 
األول )ديس����مبر( من كل ع����ام، الذي يصادف الي����وم العالمي 
لحقوق اإلنسان، تتكاتف جهودنا نحن النساء لتسليط الضوء 
عل����ى كل الجرائم واالنتهاكات وأش����كال العنف الممارس ضد 

المرأة والفتاة الفلسطينية على كل المستويات.
وفي هذا السياق اشارت الى ما تواجهه المرأة الفلسطينية 
الكثير من المعيقات في طريق مشاركتها، وأهمها اعتداءات 
االحت����الل االس����رائيلي وجرائم����ه المتواصل����ة بحق الش����عب 
الفلس����طيني وارضه ومقدراته وانتهاكاته المتواصله لكافة 
المواثيق والمعاهدات الدولية واستهدافه المباشر والمتعمد 
للنس����اء وحقوقهن على كافة المس����تويات، وضعف مستوى 
التمثيل النس����وي في األحزاب السياسية، فيما يتعامل بعض 

األحزاب مع الموضوع بشيء أقرب إلى الديكور.
ودع����ا قطاع الم����رأة في ش����بكة المنظم����ات االهلية حكومة 
التوافق الوطني الى تبني إستراتيجية طويلة األمد في اتجاه 
رفع نسبة مشاركة النساء في كل المؤسسات الحكومية ومراكز 
صنع القرار والمناصب العليا في الدولة، واس����تحداث لجنة من 
المجلس التش����ريعي تكون مكلفة مراقبة اإلجراءات الحكومية 

لضمان المساواة بين الجنسين.
وطالب قط����اع الم����رأة في ش����بكة المنم����ات االهلية جميع 
القوى السياس����ية والمنظمات األهلية إلى وقف جميع أشكال 
التميي����ز الممارس على أس����اس الجنس، ونبذ جميع أش����كال 
العنف ضد النس����اء، وتعديل وتوحيد التشريعات والقوانين 
السارية المفعول في فلسطين لتتالئم مع مضامين المواثيق 
والمعاهدات واالتفاقات الدولية، بخاصة اتفاق "سيداو"، التي 
وقعت عليها فلسطين بما يعزز حقوق المرأة ومكانتها ودورها 

الحيوي.

جانب من الوقفة.

خان يونس: ناجيات من العنف 
االجتماعي يناهضنه بالفن والمسرح 

خ���ان يون���س - "وفا": وج���دت مجموع���ة ناجيات م���ن العنف 
االجتماعي، من محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، في المسرح 

والفن، دربًا لمناهضة العنف من خالله.
وعّبرت نحو 21 س���يدة عن مش���اعرهن ومعاناتهن تجاه العنف 
الذي تعرضن له بشكل مباشر أو غير مباشر عبر إنتاج مجموعة من 

األعمال الفنية واإلعالمية والمسرحية.
وج���اء إنتاج ه���ذه األعم���ال اإلعالمية والفنية التي تجس���دت 
بمس���رحية "ع���ودة باريس" ومعرض فني وحلق���ات إذاعية ضمن 
مبادرة "خد بيدي" التي حازت على منحة من قبل جمعية الثقافة 
والفكر الح���ر، وبتمويل من االتح���اد األوروبي، كإح���دى مبادرات 
مشروع "تقوية قدرات مؤسس���ات المجتمع المدني الفلسطينية 
من أجل تحس���ين وحماية حقوق النس���اء الناجي���ات من العنف 

المبنى على النوع االجتماعي".
وعالج العرض المس���رحي "عودة باريس" الذي عرض على مسرح 
مرك���ز نوار الترب���وي، العنف الموج���ه ضد المرأة م���ن قبل الزوج 
واألهل والمجتمع، والحرمان من التعليم والس���فر وقضية الزواج 
المبكر وغيرها م���ن صور العنف، فيما ترجمت بعض الس���يدات 
المش���اركات تلك المش���اعر عبر مجموعة من اللوحات التشكيلية 

والتي عرضت أيضًا بمعرض فني بمركز نوار.
وقال���ت قائدة المبادرة، حس���نة البي���وك: "إن المبادرة اختارت 
مجموع���ة من الفتي���ات والنس���اء اللوات���ي يعانين م���ن ظروف 

اجتماعية صعبة وتعرضن بش���كل أو بآخر لعنف اجتماعي، حيث 
ت���م توعيته���ن عبر ورش عم���ل بحقوقهن ومن ثم تقس���يمهن 
لمجموع���ات إعالمي���ة وفنية ومس���رحية تم تدريبه���ن على يد 
مختصين في هذه المجاالت، فأنتجن خاللها مس���رحية ومعرضًا 

فنيًا وشاركن بحلقات إذاعية وورش التوعية".
من جهتها، أوضحت منسقة المشاريع بجمعية الثقافة والفكر 
الحر ميس���ون الفقعاوي، أن المبادرة تهدف إلى الحد من العنف 
ضد المرأة ووقف االنتهاكات ضد حقوقها الشرعية التي تكفلها 
القواني���ن الدولية والمحلية من خالل تن���اول أهم مظاهر العنف 

ضدها، وطرح الحلول المناسبة لها من وجهة نظرهن.
ولفتت الفقعاوي إلى أن 24 مب���ادرة حازت على منحة مالية من 
قب���ل جمعية الثقافة والفك���ر الحر جميعها ع���ززت من القدرات 
الذاتية للس���يدات المس���تهدفات ودعمتهن نفسيًا واجتماعيًا، 
ومكنتهن من المعارف والمهارات لمواجهة مش���اكلهن وآليات 
التعامل معه���ا والطرق التي ينبغي أن تس���لكها لنيل حقوقها 

بشكل قانوني.
بدوره، أشار منسق في شبكة وصال، علي الشنا، إلى أن المبادرة 
اس���تطاعت تمكي���ن مجموعة من النس���اء الناجي���ات من العنف 
وإعطاءهن المساحة الكافية للتعبير عن أنفسهن بطرق إبداعية 
وفنية، وإيصال رس���التهن التوعوية للحد من العنف المبني على 

النوع االجتماعي بأدوات فنية عبر المسرح أو الفن التشكيلي.

لجنة سير قلقيلية تناقش 
قضايا مرورية في المحافظة

قلقيلية - "األيام": ناقش االجتماع الدوري للجنة السير في محافظة قلقيلية، 
أمس، قضايا مرورية في المحافظة.

وأش���ار المحافظ اللواء رافع رواجبة، الذي ترأس االجتماع إلى أهمية تكاتف 
كافة الجه���ود لتطبيق القانون وخل���ق وعي مجتمعي وثقاف���ة إيجابية حول 
قوانين الس���ير وأهمية االلتزام بها، لتعزيز الس���لم األهلي واألمن المجتمعي 

والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين.
وأك���د رواجبة أهمية متابعة كافة الش���كاوى المقدمة من المواطنين ووضع 

إطالق الموقع 
اإللكتروني الخاص 

بالتعداد العام
رام الل���ه - "األيام": أطل���ق الجهاز 
المرك���زي لإلحص���اء، أم���س، الموقع 
العام  بالتعداد  الخ���اص  االلكتروني 
 2017 والمنشآت  والمساكن  للسكان 

في دولة فلسطين.
وأش���ار "اإلحصاء" إل���ى أن انطالق 
الموقع، يأت���ي قبل انط���الق مرحلة 
الع���د الفعلي للس���كان بأيام، والتي 
س���تنطلق م���ن 1 إل���ى 2017/12/24، 
مبين���ة أن الموقع يحت���وي على عدة 

موضوعات مهمة تتعلق بالتعداد.

حل���ول لها ودراس���ة كاف���ة القضايا 
المروري���ة ف���ي المحافظ���ة من اجل 
النهوض وتطوير الحالة المرورية بما 

يتناسب مع احتياجات المحافظة.
وج���رى خ���الل االجتماع مناقش���ة 
ج���دول أعم���ال اللجنة وال���ذي ضم 
ش���كاوى من المواطني���ن والمجالس 
المحلي���ة والحكم المحل���ي، وطلبات 
نقل محطات م���ن خطوط إلى مكاتب 
الس���ير  لجنة  وتوصي���ات  تكس���ي، 
المرفوعة ل���وزارة النقل، ومناقش���ة 
اللجنة ومتابعة شكاوى  أجندة عمل 

المواطنين في المحافظة.

مشاركة فلسطينية في أنقرة 
بالبازار الخيري السنوي

أنقرة - "وفا": شاركت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، امس، 
في البازار الخيري الس���نوي الذي تنظمه جمعية التضامن لزوجات السفراء في 
تركيا التابعة ل���وزارة الخارجية التركية. وتم افتتاح البازار الذي يذهب ريعه 
لصالح األعم���ال الخيرية للفقراء والمحتاجين والالجئين، بحضور ش���خصيات 

رسمية تركية وبمشاركة حوالي 35 سفارة معتمده لدى الجمهورية.
واش���تمل الجناح الفلس���طيني على مصنوعات من التراث الفلسطيني مثل 
المنسوجات والمطرزات والزجاجيات، وأنواع مختلفة من األطعمة الفلسطينية، 

إلى جانب منتوج الزعتر إضافة إلى كميات من التمور.


