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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة التربية و التعليم العالي

اإلدارة العامة لألبنية

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة التربية و التعليم العالي

اإلدارة العامة لألبنية

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة التربية و التعليم العالي

اإلدارة العامة لألبنية

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة التربية و التعليم العالي

اإلدارة العامة لألبنية

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة التربية و التعليم العالي

اإلدارة العامة لألبنية

إعالن طرح عطاء 
تقديم خدمات استشارية «اشراف وادارة موقع»

اإلختيار على أساس التكلفة األقل
قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير تمويال من خالل وزارة المالية والتخطيط من أجل 

«االشراف على انشاء وتوسعة عدد من المدارس»، وعليه تعلن وزارة التربية والتعليم العالي 

عن طرح العطاء التالي:

اسم العطاء: االشراف على انشاء مدرسة حزما األساسية للذكور

المديرية: ضواحي القدس

MEHE/MoFP/2018 /186 :رقم العطاء

زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي : 2018/09/04

كفالة دخول العطاء ($): 1200

1 -   يمكن للمكاتب االستشارية التي تتوفر فيها الشروط التالية المشاركة في العطاء المذكور:

*  أن يكون مسجال في نقابة المهندسين كاستشاري بتخصصات عمارة أبنية، إنشاء مباني، 

ميكانيك وكهرباء.

*  يمكن للمكاتب االستشــارية المســجلة بمجاالت عمارة األبنية وإنشــاء المباني على األقل 

التآلف مع مكتب استشــاري آخر لتغطية  التخصصات األخرى( كهرباء وميكانيك) فقط، على 

أن يكــون التآلف معتمداً من نقابة المهندســين ( ال يقبل التآلــف بين تخصصات عمارة أبنية 

وإنشاء المباني).

2 - الحصــول علــى وثائق العطاء: يمكن للراغبين باالشــتراك في هذا العطاء الحصول على 

وثائقــه من المقر الرئيســي لوزارة التربية والتعليم العالــي، المبنى القديم، الطابق الثاني، 

دائرة العطاءات والمشــتريات، غرفة رقم 223، خالل اوقات الدوام الرســمي مقابل 20 دوالر 

ثمن نسخة العطاء يتم إيداعها في بنك فلسطين لحساب إيرادات وزارة المالية – وزارة التربية 

والتعليم العالي، حساب رقم (219000/13) لغاية يوم االثنين الموافق 2018/09/03م كرسوم 

غير مســتردة وعلى المكتب االستشاري أن تكون لديه شهادة تصنيف كمكتب استشاري و/أو 

اتفاقية تالف بحيث تكون شــهادة التصنيف واتفاقية التالف ساريتي المفعول وصادرتين عن 

نقابة المهندسين عند اإليداع.

3 - كفالة دخول العطاء : قيمتها حسب ما هو مبين في الجدول أعاله، وتكون على شكل شيك 

بنكي مصدق أو كفالة بنكية، ويكون عرض الســعر ســاري المفعول لمدة 120 يوم والكفالة 

ســارية المفعول لمدة 150يوم من تاريخ اإلقفال على أن تكون الكفالة لصالح وزارة التربية 

والتعليم العالي.

4 - زيــارة الموقع: ســوف تنظم زيــارة ميدانية للموقع في الموعد المحــدد في الجدول أعاله 

ويكون االلتقاء في مقر مديرية التربية والتعليم العالي ذات العالقة الساعة العاشرة صباحاً.

 5 - االجتماع التمهيدي: ســوف يتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفســارات االستشاريين 

المشــاركين فــي العطاء في الموعد المحدد في الجدول أعاله فــي الموقع وبعد زيارة الموقع 

مباشرة.

6 -   تســليم العروض: يتم تســليم العروض في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام 

اهللا، الماصيون شارع المعاهد –دوار المغتربين-المبنى الرئيسي- الطابق الثاني-غرفة رقم 

-223دائرة العطاءات والمشتريات،  في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه رقم العطاء واسمه 

مرفقاً بتأمين دخول العطاء ويودع في صندوق العطاءات في موعد أقصاه يوم األربعاء الموافق 

2018/09/19م الساعة الحادية عشرة صباحا.

7 - موعد فتح العطاء: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم األربعاء الموافق 2018/09/19م 

فــي جلســة علنية في دائرة العطاءات والمشــتريات في مقر وزارة التربيــة والتعليم العالي- 

المبنى القديم.

8 - شروط عامة: 

1 - أجور اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء على أن تدفع عند توقيع العقد.

2 - إذا وجــد تعــارض فــي المعطيات بين وثائق العطــاء وإعالن الطرح فــي الصحف تعطى 

األولوية إلعالن الطرح.

3 - األسعار شاملة لجميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

د. صبري صيدم
وزير التربية والتعليم العالي

إعالن طرح عطاء 
تقديم خدمات استشارية «اشراف وادارة موقع»

اإلختيار على أساس التكلفة األقل
قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير تمويال من خالل وزارة المالية والتخطيط من أجل 

«االشراف على انشاء وتوسعة عدد من المدارس»، وعليه تعلن وزارة التربية والتعليم العالي 

عن طرح العطاء التالي:

اسم العطاء: االشراف على انشاء مدرسة وادي الفارعة األساسية المختلطة

المديرية: طوباس

MEHE/MoFP/2018 /188 :رقم العطاء

زيارة الموقع  واالجتماع التمهيدي: 2018/09/04

كفالة دخول العطاء ($): 1200

-1     يمكن للمكاتب االستشارية التي تتوفر فيها الشروط التالية المشاركة في العطاء المذكور:

*  أن يكون مسجال في نقابة المهندسين كاستشاري بتخصصات عمارة أبنية، إنشاء مباني، 

ميكانيك وكهرباء.

*  يمكن للمكاتب االستشــارية المســجلة بمجاالت عمارة األبنية وإنشــاء المباني على األقل 

التآلف مع مكتب استشــاري آخر لتغطية  التخصصات األخرى( كهرباء وميكانيك) فقط، على 

أن يكــون التآلف معتمداً من نقابة المهندســين ( ال يقبل التآلــف بين تخصصات عمارة أبنية 

وإنشاء المباني).

1 - الحصــول علــى وثائق العطاء: يمكن للراغبين باالشــتراك في هذا العطاء الحصول على 

وثائقــه من المقر الرئيســي لوزارة التربية والتعليم العالــي، المبنى القديم، الطابق الثاني، 

دائرة العطاءات والمشــتريات، غرفة رقم 223، خالل اوقات الدوام الرســمي مقابل 20 دوالر 

ثمن نسخة العطاء يتم إيداعها في بنك فلسطين لحساب إيرادات وزارة المالية – وزارة التربية 

والتعليم العالي، حساب رقم (219000/13) لغاية يوم االثنين الموافق 2018/09/03م كرسوم 

غير مســتردة وعلى المكتب االستشاري أن تكون لديه شهادة تصنيف كمكتب استشاري و/أو 

اتفاقية تالف بحيث تكون شــهادة التصنيف واتفاقية التالف ساريتي المفعول وصادرتين عن 

نقابة المهندسين عند اإليداع.

3 - كفالة دخول العطاء : قيمتها حسب ما هو مبين في الجدول أعاله، وتكون على شكل شيك 

بنكي مصدق أو كفالة بنكية، ويكون عرض الســعر ســاري المفعول لمدة 120 يوم والكفالة 

ســارية المفعول لمدة 150يوم من تاريخ اإلقفال على أن تكون الكفالة لصالح وزارة التربية 

والتعليم العالي.

4 - زيــارة الموقع: ســوف تنظم زيــارة ميدانية للموقع في الموعد المحــدد في الجدول أعاله 

ويكون االلتقاء في مقر مديرية التربية والتعليم العالي ذات العالقة الساعة العاشرة صباحاً.

5 - االجتماع التمهيدي: ســوف يتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفســارات االستشاريين 

المشــاركين فــي العطاء في الموعد المحدد في الجدول أعاله فــي الموقع وبعد زيارة الموقع 

مباشرة.

6 -   تســليم العروض: يتم تســليم العروض في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام 

اهللا، الماصيون شارع المعاهد –دوار المغتربين-المبنى الرئيسي- الطابق الثاني-غرفة رقم 

-223دائرة العطاءات والمشتريات،  في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه رقم العطاء واسمه 

مرفقاً بتأمين دخول العطاء ويودع في صندوق العطاءات في موعد أقصاه يوم األربعاء الموافق 

2018/09/19م الساعة الحادية عشرة صباحا.

7 -  موعد فتح العطاء: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم األربعاء الموافق 2018/09/19م 

فــي جلســة علنية في دائرة العطاءات والمشــتريات في مقر وزارة التربيــة والتعليم العالي- 

المبنى القديم.

8 - شروط عامة: 

1 - أجور اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء على أن تدفع عند توقيع العقد.

2 - إذا وجــد تعــارض فــي المعطيات بين وثائق العطــاء وإعالن الطرح فــي الصحف تعطى 

األولوية إلعالن الطرح.

3 - األسعار شاملة لجميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

د. صبري صيدم
وزير التربية والتعليم العالي

إعالن طرح عطاء
تقديم خدمات استشارية «اشراف وادارة موقع»

اإلختيار على أساس التكلفة األقل
قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير تمويال من خالل وزارة المالية والتخطيط من أجل 

«االشراف على انشاء وتوسعة عدد من المدارس»، وعليه تعلن وزارة التربية والتعليم العالي 

عن طرح العطاء التالي:

اسم العطاء: االشراف على انشاء مدرسة ابوعمار األساسية للبنات- نحالين

المديرية: بيت لحم

MEHE/MoFP/2018 /187 :رقم العطاء

زيارة الموقع  واالجتماع التمهيدي: 2018/09/04

كفالة دخول العطاء ($): 1200

1 -   يمكن للمكاتب االستشارية التي تتوفر فيها الشروط التالية المشاركة في العطاء المذكور:

*  أن يكون مسجال في نقابة المهندسين كاستشاري بتخصصات عمارة أبنية، إنشاء مباني، 

ميكانيك وكهرباء.

*  يمكن للمكاتب االستشــارية المســجلة بمجاالت عمارة األبنية وإنشــاء المباني على األقل 

التآلف مع مكتب استشــاري آخر لتغطية  التخصصات األخرى( كهرباء وميكانيك) فقط، على 

أن يكــون التآلف معتمداً من نقابة المهندســين ( ال يقبل التآلــف بين تخصصات عمارة أبنية 

وإنشاء المباني).

2 - الحصــول علــى وثائق العطاء: يمكن للراغبين باالشــتراك في هذا العطاء الحصول على 

وثائقــه من المقر الرئيســي لوزارة التربية والتعليم العالــي، المبنى القديم، الطابق الثاني، 

دائرة العطاءات والمشــتريات، غرفة رقم 223، خالل اوقات الدوام الرســمي مقابل 20 دوالر 

ثمن نسخة العطاء يتم إيداعها في بنك فلسطين لحساب إيرادات وزارة المالية – وزارة التربية 

والتعليم العالي، حساب رقم (219000/13) لغاية يوم االثنين الموافق 2018/09/03م كرسوم 

غير مســتردة وعلى المكتب االستشاري أن تكون لديه شهادة تصنيف كمكتب استشاري و/أو 

اتفاقية تالف بحيث تكون شــهادة التصنيف واتفاقية التالف ساريتي المفعول وصادرتين عن 

نقابة المهندسين عند اإليداع.

3 -  كفالــة دخــول العطاء : قيمتها حســب ما هو مبين في الجدول أعاله، وتكون على شــكل 

شــيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية، ويكون عرض الســعر ســاري المفعــول لمدة 120 يوم 

والكفالة سارية المفعول لمدة 150يوم من تاريخ اإلقفال على أن تكون الكفالة لصالح وزارة 

التربية والتعليم العالي.

4 - زيــارة الموقع: ســوف تنظم زيــارة ميدانية للموقع في الموعد المحــدد في الجدول أعاله 

ويكون االلتقاء في مقر مديرية التربية والتعليم العالي ذات العالقة الساعة العاشرة صباحاً.

5 - االجتماع التمهيدي: ســوف يتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفســارات االستشاريين 

المشــاركين فــي العطاء في الموعد المحدد في الجدول أعاله فــي الموقع وبعد زيارة الموقع 

مباشرة.

6 -   تســليم العروض: يتم تســليم العروض في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام 

اهللا، الماصيون شارع المعاهد –دوار المغتربين-المبنى الرئيسي- الطابق الثاني-غرفة رقم 

-223دائرة العطاءات والمشتريات،  في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه رقم العطاء واسمه 

مرفقاً بتأمين دخول العطاء ويودع في صندوق العطاءات في موعد أقصاه يوم األربعاء الموافق 

2018/09/19م الساعة الحادية عشرة صباحا.

7 - موعد فتح العطاء: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم األربعاء الموافق 2018/09/19م 

فــي جلســة علنية في دائرة العطاءات والمشــتريات في مقر وزارة التربيــة والتعليم العالي- 

المبنى القديم.

8 - شروط عامة:

 1 - أجور اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء على أن تدفع عند توقيع العقد.

 2 - إذا وجــد تعــارض فــي المعطيات بين وثائــق العطاء وإعالن الطرح فــي الصحف تعطى 

األولوية إلعالن الطرح.

3 - األسعار شاملة لجميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

د. صبري صيدم
وزير التربية والتعليم العالي

إعالن طرح عطاء
 تقديم خدمات استشارية «اشراف وادارة موقع»

اإلختيار على أساس التكلفة األقل
قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير تمويال من خالل وزارة المالية والتخطيط من أجل 

«االشراف على انشاء وتوسعة عدد من المدارس»، وعليه تعلن وزارة التربية والتعليم العالي 

عن طرح العطاء التالي:

اسم العطاء: االشراف على توسعة مدرسة روجيب الثانوية للبنين

المديرية: نابلس

MEHE/MoFP/2018/ 189 :رقم العطاء

زيارة الموقع  واالجتماع التمهيدي: 2018/09/04

كفالة دخول العطاء ($): 800

1 -   يمكن للمكاتب االستشارية التي تتوفر فيها الشروط التالية المشاركة في العطاء المذكور:

*  أن يكون مسجال في نقابة المهندسين كاستشاري بتخصصات عمارة أبنية، إنشاء مباني، 

ميكانيك وكهرباء.

*  يمكن للمكاتب االستشــارية المســجلة بمجاالت عمارة األبنية وإنشــاء المباني على األقل 

التآلف مع مكتب استشــاري آخر لتغطية  التخصصات األخرى( كهرباء وميكانيك) فقط، على 

أن يكــون التآلف معتمداً من نقابة المهندســين ( ال يقبل التآلــف بين تخصصات عمارة أبنية 

وإنشاء المباني).

2 - الحصــول علــى وثائق العطاء: يمكن للراغبين باالشــتراك في هذا العطاء الحصول على 

وثائقــه من المقر الرئيســي لوزارة التربية والتعليم العالــي، المبنى القديم، الطابق الثاني، 

دائرة العطاءات والمشــتريات، غرفة رقم 223، خالل اوقات الدوام الرســمي مقابل 20 دوالر 

ثمن نسخة العطاء يتم إيداعها في بنك فلسطين لحساب إيرادات وزارة المالية – وزارة التربية 

والتعليم العالي، حساب رقم (219000/13) لغاية يوم االثنين الموافق 2018/09/03م كرسوم 

غير مســتردة وعلى المكتب االستشاري أن تكون لديه شهادة تصنيف كمكتب استشاري و/أو 

اتفاقية تالف بحيث تكون شــهادة التصنيف واتفاقية التالف ساريتي المفعول وصادرتين عن 

نقابة المهندسين عند اإليداع.

3 - كفالة دخول العطاء : قيمتها حسب ما هو مبين في الجدول أعاله، وتكون على شكل شيك 

بنكي مصدق أو كفالة بنكية، ويكون عرض الســعر ســاري المفعول لمدة 120 يوم والكفالة 

ســارية المفعول لمدة 150يوم من تاريخ اإلقفال على أن تكون الكفالة لصالح وزارة التربية 

والتعليم العالي.

4 - زيــارة الموقع: ســوف تنظم زيــارة ميدانية للموقع في الموعد المحــدد في الجدول أعاله 

ويكون االلتقاء في مقر مديرية التربية والتعليم العالي ذات العالقة الساعة العاشرة صباحاً.

5 - االجتماع التمهيدي: ســوف يتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفســارات االستشاريين 

المشــاركين فــي العطاء في الموعد المحدد في الجدول أعاله فــي الموقع وبعد زيارة الموقع 

مباشرة.

6 -   تســليم العروض: يتم تســليم العروض في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام 

اهللا، الماصيون شارع المعاهد –دوار المغتربين-المبنى الرئيسي- الطابق الثاني-غرفة رقم 

-223دائرة العطاءات والمشتريات،  في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه رقم العطاء واسمه 

مرفقاً بتأمين دخول العطاء ويودع في صندوق العطاءات في موعد أقصاه يوم األربعاء الموافق 

2018/09/19م الساعة الحادية عشرة صباحا.

7 - موعد فتح العطاء: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم األربعاء الموافق 2018/09/19م 

فــي جلســة علنية في دائرة العطاءات والمشــتريات في مقر وزارة التربيــة والتعليم العالي- 

المبنى القديم.

8 - شروط عامة: 

1 - أجور اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء على أن تدفع عند توقيع العقد.

2 - إذا وجــد تعــارض فــي المعطيات بين وثائق العطــاء وإعالن الطرح فــي الصحف تعطى 

األولوية إلعالن الطرح.

3 - األسعار شاملة لجميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

د. صبري صيدم
وزير التربية والتعليم العالي
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د. صبري صيدم
وزير التربية والتعليم العالي
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«القدس المفتوحة» و«شركاء من أجل األطفال» العالمية تبحثان التعاون
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - بحــث رئيس الجامعة أ. د. يونس 
عمــرو مــع منظمــة «شــركاء مــن أجــل األطفــال» العالمية 
(partnership for children)، أمس، سبل التعاون بين المنظمة 
 والجامعة، وذلك في لقاء عقد في مقر رئاســة الجامعة بحي
اإلرسال في مدينة رام اهللا، ضم ممثلة المنظمة كارولينا إيجر 

مديرة البرامج في منظمة «شركاء من أجل األطفال».
وشــدد عمرو على أن «القدس المفتوحة» تعمل بشكل كبير 
لتخريج أشخاص قادرين على التعامل مع األطفال، فالجامعة 
تعمل وفــق نظام تعليمي متطور يســمى التعليــم المدمج، 
وتصل إلى كل بيت، ولديها تخصصات كثيرة تتعلق بالطفل، 
منها تربية الطفل، والتربية الخاصة، وبرنامج الماجستير في 

اإلرشاد النفسي والتربوي.
وأوضح أن الجامعة تعمل في مختلف أرجاء األرض الفلسطينية 

مــن واقــع سياســة الجامعــة وفهمهــا العميق لواقــع الطفل 
الفلســطيني الــذي يحتاج إلــى رعاية واهتمــام للتخفيف من 
معاناته التي يتســبب بها االحتالل، كســبيل لتوفير شيء من 

الحماية للطفل الفلسطيني أمام هذه الممارسات.
وأشــار عمرو إلى أن الجامعة تســعى لتأهيل المعلم واألسرة 
معا من خالل كلية التنمية االجتماعية واألسرية وكلية التربية، 
و»لدينا عدد من المتخصصين من القطاع األكاديمي، ومن آخر 
مشاريعنا مشروع متعلق بالتعليم في القدس الذي يركز على 
األطفال بشكل خاص، ويهتم بإعداد دليل للمعلمين للصفوف 
من األول حتى الرابع األساسي، ونحن على استعداد للشراكة 

مع المنظمة في هذا المجال». 
وقالــت كارولينــا: إن المنظمة حضرت ضمــن برنامج متعلق 
بالذكاء االجتماعي والعاطفي لألطفال من سن 5 إلى 9 سنوات، 

ينفذ في فلســطين بالشــراكة مــع وزارات: التربية والتعليم 
العالي، والصحة، والتنمية االجتماعية واألسرية.

وتابعت: «إن فلسطين هي أول دولة يطبق فيها هذا البرنامج 
فــي العالــم العربــي، ونســعى لتعميمــه على أوســع نطاق، 
والمنظمــة تعمل فــي (34) دولة، وهــذا البرنامج موجود في 

عشرات الدول، ومترجم إلى (22) لغة منها اللغة العربية.
وحضــر اللقــاء نائب رئيس الجامعة للشــؤون األكاديمية أ. د. 
ســمير النجدي، ومساعدا رئيس الجامعة: لشؤون الطلبة أ. د. 
محمد شــاهين، ولشــؤون المتابعة د. آالء الشخشير، وعميدا 
كليتــي: العلوم التربويــة أ. د. مجدي زامل، واآلداب أ. د. هاني 
أبو الرب، ومساعد عميد كلية التنمية االجتماعية واألسرية د. 
عميد بدر، ومديرة دائرة العالقات العامة أ. سالفة مسلم، ومن 
دائرة العالقات الدولية كل من: أ. لينا أبو هالل وأ. قصي حامد.

جامعة بيرزيت تطلق دليل الخبيرات الفلسطينيات 
بيرزيت - الحياة الجديدة - أطلقت وحدة النوع االجتماعي في 
مركز تطوير االعالم، بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، أمس، 
في جامعة بيرزيت دليل الخبيرات الفلســطينيات، للمساهمة 

في ظهور فاعل لهن في مجال االعالم.
وقــال رئيــس الجامعة عبــد اللطيــف ابو حجلة، خــالل حفل 
االطالقك «نحتفل اليوم إلطالق دليل يضم أســماء وعناوين 
خبيرات في مجاالت متنوعة، وهذا الدليل يقدمه مركز تطوير 
االعالم لوســائل االعالم المختلفة لالستعانة به للتعقيب عن 

قضية ما».
وأشــار الى أن %62 مــن طلبة الجامعة هم مــن اإلناث، وهذا 
يدل على تفوقهن في الدراسة، كما أن نصف الطاقم االداري، 
وثلث الهيئة االكاديمية، من اإلناث، ثلثهن يتبوأن مواقع قيادية 
مختلفة في الجامعة، من نواب رئيس، وعمداء كليات، ورؤساء 
دوائــر، ومديــرات معاهــد ومراكــز وغيرها، وهــن متفوقات 

ومتميزات.
وقالت محافظ رام اهللا والبيرة ليلى غنام: إن الدليل هو البداية 
وهذه هي الخطوة األولى، وســيكون للمرأة الفلســطينية في 
الشــتات دور كبيــر في هــذا الدليل، ويجب اســتثمار كل هذه 

الطاقات االيجابية.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة هيفاء اآلغا أن الدليل تم العمل عليه 
بشــكل مهني ليكون نبراسا ومرجعا للخبيرات في فلسطين، 
وذلــك لخلق توازن واتزان فــي مجال االعالم، دون تمييز بين 
الرجل والمرأة، ويعمل الدليل أيضا على تسهيل دخول المرأة 

الى فضاء االعالم بكل قوة وثبات.
وتابعت «لقد تحسس مركز تطوير االعالم في الجامعة ضعف 
تواجــد المرأة في مجال االعالم وفي مواقع صنع القرار، رغم 
امتالكها قدرات وطاقات كان يجب االستفادة منها واستثمارها 
بالشــكل االمثل، فكان ال بد من احداث تغيير جذري على دور 
المرآة في وســائل االعالم، وتغيير النظرة النمطية التقليدية 
والضبابيــة في كثير من األحيان وغيــر المنصفة عن المرأة، 
والتي كانت تشكل عائقا أمامها من الدخول في مجال االعالم 

ومجــاالت اخــرى». وقالت: إن دليل الخبيــرات يعد فكرة ثمينة 
وســامية الهدف إلخــراج منتج حقيقي وملمــوس يوثق ثمرة 
وجهــد نخبة مــن الخبيرات الفلســطينيات اللواتي صنعن من 
علمهن وخبرتهن عالمة فارقة في مجال االعالم وفي المجتمع 
على اختــالف الصعد االجتماعية، والسياســية، واالقتصادية، 
والثقافية، والحقوقية، والنســوية. وأكــد وكيل وزارة االعالم 
فايز أبو عيطة أن المرأة الفلسطينية تختلف عن نساء العالم 
بحكــم الخبــرة والتجربــة، ولذلك نجدها التــي تتميز في كل 
المجاالت والتي كانت دائما الى جانب الرجل في كل المنعطفات 
التاريخيــة، ووضعــت بصمة في كل مرحلــة ومعركة خاضها 
شــعبنا. وأوضح أن هناك توجها مــن الرئيس محمود عباس، 

ورئيس الوزراء رامي الحمد اهللا لرفع نســبة مشــاركة المرأة 
في كافة المؤسسات، مؤكدا ضرورة أن يكون للمرأة دور أكبر 

في شتى المجاالت.
وقالــت مديرة مركز تطوير اإلعــالم في الجامعة نبال ثوابتة: 
«سعينا من خالل عملنا على الدليل أن نعزز من ظهور المرأة، 

ويكون لهن دور أكبر في المجتمع».
وقالت رئيس نيابة حماية األســرة من العنف دارين صالحية، 
وهي احدى الخبيرات في الدليل: إن الدليل يسعى لتغيير نمطية 
التعامــل فــي الكثير مــن القضايا، ويقع علــى عاتق الجامعة 
دمــج الكثير من الخبيرات اللواتي لــم يتم جمعهن ووضعهن 

في الدليل.

جانب من حفل اطالق دليل الخبيرات الفلسطينيات.                          (وفا)


