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شرطة جنين وفرع نقابة 
المحامين يبحثان التعاون

جنين - محمد بالص: بحث مدير شرطة 
جني���ن، العقيد حقوقي ن���ادي حالحلة، 
أمس، م���ع وفد من اللجنة الفرعية لنقابة 
المحامين، س���بل التعاون المشترك في 
ع���دد من المجاالت، وذلك خالل زيارة قام 

بها الوفد لمديرية الشرطة.
وترأس وفد اللجن���ة الفرعية، المحامي 
أمج���د عطاط���رة، وكان ف���ي اس���تقباله 
ولقائ���ه إلى جانب مدير الش���رطة، مدير 
فرع العالقات العامة واإلعالم في ش���رطة 

المحافظة، المقدم أوس عطياني.
ورك���ز عطاط���رة، عل���ى م���دى أهمية 
التعاون والتواصل ما بين الشرطة وقطاع 
المحامي���ن. وطرح عددا م���ن المالحظات 
المتعلقة بالعمل واإلجراءات ومناقشتها 
بهدف تحقيق مصلحة العمل والمصلحة 

العامة.
بدوره، أبدى حالحلة، استعداد الشرطة 
للتعاون مع مؤسسات المجتمع وهيئاته 
ونقاباته لتحقيق كل ما يصب في صالح 
المواط���ن وتس���هيل األم���ور الحياتية، 
مش���يرا، إلى تالقي أهداف الش���رطة مع 
نقابة المحامين وغيرها من المؤسس���ات 

في استتباب أمن الوطن والمواطن.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لشراء خدمات غير استشارية بموجب المناقصة العامة 

JA-GSD/MOFP/2019/44 :رقم المناقصة

موضوع المناقصة: شراء خدمة النظافة

الجهة المشترية: مجلس القضاء األعلى

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
 تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب مجلس القضاء األعلى . 1

المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رس���ميا والرغبين بالمش���اركة في تقديم 
العطاءات بالظرف المختوم.

)الشيكل( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.. 2  تقدم األسعار ب�
 يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول . 3

على مزي���د من المعلومات م���ن خالل الموق���ع االلكتروني لمديرية الل���وازم العامة 
)www.gs.pmof.ps(  أو م���ن خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية والتخطيط 

خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
 تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 500 شيقل لحساب وزارة المالية والتخطيط . 4

في بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( 
مع العطاء المقدم.

 يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد . 5
أقصاه الس���اعة 10:00 من يوم الثالثاء المواف���ق 2019/3/5 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 المباش���ر عل���ى الموقع اإللكتروني لمديرية 

اللوازم العامة.
  عل���ى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي . 6

مصدق بقيمة 55000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2019/8/31.
  أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.. 7
  تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.. 8

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

دائرة ضريبة الدخل

 إعالن صادر عن دائرة ضريبة الدخل

سلفيات العام 2019

تتق���دم دائرة ضريبة الدخل بالتهنئة الحارة من جمهور مكلفيها بمناس���بة حلول 

الس���نة المالية الجديدة 2019، وتثمن عاليا دور المكلفي���ن الملتزمين مع الدائرة 

خالل العام 2018 وطيلة األعوام السابقة.

تهي���ب دائرة ضريبة الدخل بالس���ادة المكلفين المبادرة إلى دفع س���لفيات العام 

2019 وذلك لالس���تفادة من الخصم التش���جيعي الذي منحه القرار بقانون رقم 8 

لس���نة 2011 وتعديالته، حيث تقرر منح خصم تش���جيعي لسلفيات العام 2019 

وذلك حسب المواعيد والنسب التالية:

1� خصم بنس���بة %8 من قيمة كامل الس���لفية المحددة في حال قام المكلف 

بدفعها نقدًا للفترة الممتدة من 2019/1/1 ولغاية 2019/2/28.

2� خصم بنس���بة %6 من قيمة كامل الس���لفية المحددة في حال قام المكلف 

بدفعها نقدًا للفترة الممتدة من 2019/3/1 ولغاية 2019/3/31.

لق���د ألزم القانون جميع المكلفين بدفع س���لفيات على حس���اب الضريبة خالل 

السنة وذلك حسب المواعيد المحددة.

وعليه يس���تطيع أي مكلف أو مفوض عنه مراجعة مكت���ب ضريبة الدخل التابع له 

للحصول على قس���ائم الدفع الفوري لالستفادة من الخصم التشجيعي، أو قسائم 

الدفع الربعية للتسديد في المواعيد المحددة تفاديًا للغرامات.

ان دفع الضريبة هو واجب وطني ويساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
مع االحترام والتقدير،

عماد أبو صبحة
مدير عام ضريبة الدخل

دولة فلسطين
وزارة الصحة

اإلدارة العامة للخدمات الطبية المساندة 

 إعالن
تعلن وزارة الصحة الفلسطينية وبالتنسيق مع نقابة فنيي التصوير الطبي في الضفة 

الغربي���ة عن عقد امتحان مزاولة مهنة فني أش���عة والتصوي���ر الطبي وذلك في تمام 

الساعة العاشرة من صباح يوم االثنين الموافق 2019/2/18 في قاعة بنك الدم المركزي 

� رام الله.

عل���ى الزم���اء الراغبين بتقدي���م االمتحان التوجه إل���ى مديريات الصحة للتس���جيل 

مصطحبين معهم ما يلي:

  صورة عن كشف عامات الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم العالي.. 1

 ص���ورة عن الش���هادة الجامعية »المصدقة« أو معادلة الش���هادة وكش���ف . 2

العام���ات مصدقة م���ن وزارة التربية والتعليم العال���ي لحملة البكالوريوس 

خريجي الجامعات غير الفلسطينية.

 صورة عن شهادة الدبلوم وكشف عامات مصدقة من وزارة التربية والتعليم . 3

العالي لحملة الدبلوم خريجي المعاهد الفلسطينية وغير الفلسطينية.

 عدم ممانعة من النقابة.. 4

 صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.. 5

6 ..6X4 صورة شخصية قياس 

 تسديد رسوم االمتحان والبالغ ثمانون شيقا في صندوق مديرية الصحة.. 7

 آخر موعد للتسجيل يوم الثاثاء الموافق 2019/2/12.. 8
تمويل ذاتي

إعالن طرح عطاء رقم )2019/01(

عطاء توريد وتركيب وتشغيل انظمة الخالياالشمسية المتصلة بالشبكة 
لمساجد بلدة الشيوخ ومبنى البلدية

 Kwp 225 بقدرة
تعلن بلدية الش���يوخ عن طرح عط���اء بتمويل ذاتي لتوريد وتركيب وتش���غيل انظمة 
الخاليا الشمس���ية المتصلة بالشبكة لمساجد بلدة الش���يوخ ومبنى البلدية بقدرة 225 

Kwp وفقًا للمواصفات والشروط العامة والخاصة و جداول الكميات المرفقة بالعطاء.
يمك���ن للراغبين ف���ي التقدم لهذا العطاء الحصول على نس���خة العطاء اعتبارًا من يوم 

االحد   2019/02/03 مقابل رسم مقداره )500( شيكل غير مسترده.
وأخر موعد لتس���ليم العطاءات للبلدية يوم االحد  2019/03/03 الس���اعة الثانية عشرة 

ظهرا في مقر بلدية الشيوخ وذلك ضمن الشروط التالية:-
األسعار بالش���يكل ش���املة ضريبة القيمة المضافة مع إرفاق شهادة خصم من . 1

المصدر سارية المفعول مع نسخة العطاء.
يجب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي مصدق بقيمة )30,000( شيكل ساري . 2

المفعول لمدة  120يومًا من تاريخ 2019/03/03 وال تقبل الش���يكات الشخصية 
أو المبالغ النقدية.

أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 3
البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.. 4
يحق للبلدية إلغاء العطاء أو تجزئته دون إبداء األسباب.. 5
يتم تسليم المواد في مستودعات بلدية الشيوخ .. 6
يجب إرفاق عينات و كتالوجات للمواد عند تسليم نسخة العطاء.  . 7
فتح مظاريف العطاء يوم االحد 2019/03/03 الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا في . 8

مقر البلدية .
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بلدية الش���يوخ خالل س���اعات الدوام الرسمي على 

هاتف 02-2561002    
مع االحترام

رئيس بلدية الشيوخ

د.شريف حاليقة

جمعية اإلتحاد النسائي العربي – البيرة
تعلن جمعية اإلتحاد النس���ائي العربي – البيرة  بتمويل ذاتي عن طرح عطاء 
إنشاء وتشطيب وصيانة مبنى المركز التاهيلي المهني التعليمي لصعوبات 
التعلم التابع للجمعية  وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات 
والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا 

العطاء مراعاة الشروط التالية: 
يجب على المقاول أن يكون مس���جاًل لدى إتح���اد المقاولين ومصنفًا لدى . 1

لجنة التصنيف الوطنية في مجال االبنية  تصنيف درجة التقل عن ثالثة .
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.. 2
يج���ب على المقاول تقدي���م كفالة دخول المناقص���ة  بقيمة 3000 دوالر . 3

أمريكي  وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يومًا .
األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.. 4
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة . 5

من العطاء من مقر جمعية اإلتحاد النس���ائي العربي – البيرة .  الكائن في 
البيرة – شارع المدارس-  مقابل بلدية البيرة   ابتداءا من يوم االحد الموافق 

2019/2/3 مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100 دوالر أمريكي .
آخ���ر موعد لتس���ليم العط���اءات الس���اعة 12:00 من ي���وم الخمي���س  الموافق . 6

2019/2/14 في مقر الجمعية مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االثنين الموافق 2019/2/11الساعه . 7

العاشرة صباحا في مقر الجمعية.
فت���ح المظاريف يوم االح���د الموافق 2019/2/17 الس���اعة 12:00 في مقر . 8

الجمعية في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المناقصين المتقدمين.
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9

لمزي���د م���ن المعلومات يرج���ى مراجع���ة الجمعية  وذلك خالل س���اعات . 10
الدوام الرس���مي عل���ى الهواتف والعناوي���ن التالي���ة : 2965843 -02  / 
جوال:0598937713/ وطني���ة: 0568414500  أو على البريد اإللكتروني : 

waus1956@gmail.com

رئيسة  جمعية اإلتحاد النسائي العربي – البيرة 

منتهى جرار البديري

مؤتمر في رام الله يناقش الخدمات 
الصحية المقدمة لحديثي الوالدة

رام الله - "وفا": عقد المعهد الوطني الفلس���طيني 

للصح���ة العامة ف���ي رام الل���ه، أم���س، مؤتمرًا حول 

صح���ة حديثي الوالدة تحت عنوان "نحو صحة أفضل 

لحديثي الوالدة في فلسطين".

وج���اء المؤتمر بن���اًء على دراس���ة تقييمية أعدها 

المعه���د الع���ام الماض���ي، ح���ول توف���ر وإمكانية 

الحصول على الخدمات الصحية لحديثي الوالدة في 

المستشفيات الفلسطينية.

وحض���ر المؤتمر وزير الصحة جواد ع���واد، وممثلة 

النرويج في فلسطين الس���فيرة هيلدا هارالدستاد، 

ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلس���طين 

جيرالد روكينش���واب، ووكيل "الصحة" أسعد رمالوي، 

ومديرة المعهد الوطني للصحة العامة رند س���لمان، 

وخبراء في صح���ة حديثي الوالدة من منظمة الصحة 

العالمي���ة في جني���ف، والمدراء الطبي���ون لعدد من 

المستشفيات الحكومية والخاصة واألهلية، وكليات 

الط���ب والصيدل���ة والتمريض والصح���ة العامة في 

الجامعات الفلسطينية، والنقابات الصحية، وممثلون 

ع���ن الدوائر واألقس���ام المعنية ف���ي وزارة الصحة، 

ومؤسسات صحية أخرى ذات عالقة.

وأشار عواد إلى الرعاية الصحية التي تقدمها الوزارة 

لحديثي الوالدة واألمهات الحوامل لوقاية أي مضاعفات 

قد تؤدي الى وفاة الطفل أو األم أثناء الوالدة، إضافة الى 

تفعيل األنظمة والقوانين الخاص���ة بحماية الطفل من 

خالل تعزيز مفهوم قانون الصحة العامة.

ولف���ت إلى أن اإلج���راءات الت���ي تتبعه���ا الوزارة 

اس���تطاعت تخفيض نس���بة وفيات األطفال الرضع 

وحديثي الوالدة، الى جانب تعزيز الرضاعة الطبيعية 

من خ���الل اعتماد ال���وزارة ومنظمة األم���م المتحدة 

للطفولة "اليونيسيف" لتسعة مستشفيات حكومية 

وغير حكومية كصديق للطفل.

من جهتها، أكدت ممثلة النرويج أهمية الش���راكة 

بين معهد الصحة العامة الفلسطيني ومعهد الصحة 

العام���ة النرويج���ي، واهتمام الحكوم���ة النرويجية 

بمواصلة الدع���م الفني والمالي لبن���اء حياة صحية 

أفضل للجميع في فلسطين.

بدوره، ش���دد روكينش���واب على اهتم���ام منظمة 

الصح���ة العالمي���ة بدع���م المعه���د وأبحاثه خاصة 

المتعلقة بصحة حديثي الوالدة، والتي تنعكس على 

جودة الخدم���ات الصحية في فلس���طين، مثمنًا دور 

المستشفيات الفلس���طينية في العمل على تطوير 

الخدم���ات الصحي���ة وتعاونها م���ع المعهد لتقييم 

ج���ودة الخدم���ات المقدمة لحديثي ال���والدة، ولفت 

إلى أهمية االعتماد على أبس���ط الوس���ائل الممكنة 

لتطوير الرعاي���ة الصحية لحديثي الوالدة مع مراعاة 

البروتوكوالت العالمية المتبعة في الخصوص.

أما س���لمان فأك���دت أهمي���ة المؤتمر والدراس���ة 

التقييمية وما يترتب عليها من إجراءات وسياسات 

لتحس���ين الخدم���ات الصحية لحديث���ي الوالدة في 

المستش���فيات الفلس���طينية، وقال���ت إن المؤتمر 

سيتبعه تواصل دائم وعمل مشترك مع وزارة الصحة 

لدعم عملية بناء سياس���ات مالئم���ة لتطوير الرعاية 

والخدمات الصحية لحديثي الوالدة.

وتم عرض نتائج الدراس���ة ومناقشتها مع الحضور 

من خ���الل جلس���ات مختلفة ح���ول الوض���ع الحالي 

للرعاية الصحية لحديثي الوالدة، وتوفر وتوزيع تلك 

الخدمات، وتحديد مستوى الخدمات الصحية، ولمحة 

عن الس���جل اإللكترون���ي لصح���ة األم والطفل الذي 

طوره معه���د الصحة العام���ة، والتحديات المتعلقة 

بتقدي���م الخدمات الصحية لحديث���ي الوالدة، وعبء 

ال���والدة المبكرة في فلس���طين، والمنظ���ور العالمي 

الستراتيجيات الرعاية الصحية لحديثي الوالدة.

واختت���م المؤتمر بحوار حول السياس���ات الوطنية 

المتعلقة بالرعاية الصحية لحديثي الوالدة شارك به 

رمالوي وجيرالد، ورند س���لمان، ورئيس قسم الخداج 

ف���ي مستش���فى المقاص���د حاتم خم���اش، واورنيال 

لينسيتو من منظمة الصحة العالمية في جنيف.

وم���ن أه���م نتائ���ج الدراس���ة، وج���ود 38 وح���دة 

متخصصة ف���ي الخدمات الصحي���ة لحديثي الوالدة 

في فلس���طين، 15 منها حكومية، وبالنسبة للكوادر 

الطبية المختصة، بينت الدراس���ة وجود حاجة ماسة 

إل���ى توفر عدد أكب���ر من الك���وادر الطبية المختصة 

بصحة حديث���ي ال���والدة، حيث إن هن���اك 10 أطباء 

مختصين فق���ط، واح���د منهم في المستش���فيات 

الحكومي���ة في غزة، باإلضافة إلى 86 ممرضا مختصا، 

25 منهم يعملون في المستش���فيات الحكومية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

وس���يتم بالتعاون المش���ترك بي���ن معهد الصحة 

العامة ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية المختلفة 

 لحاجة 
ً
العمل على بن���اء قدرات الكوادر الطبية تلبية

القط���اع الصحي الفلس���طيني، كما س���يترتب على 

نتائج الدراس���ة إعادة للتوزي���ع الجغرافي للخدمات 

حسب احتياج المحافظات والمدن المختلفة، وسيتم 

إنش���اء بروتوكوالت جديدة من دورها تنظيم عملية 

التحوي���الت لحديثي الوالدة لضم���ان توفير العناية 

الصحية الالزمة لحديثي الوالدة والحد من مس���توى 

المراضة والوفيات.

وفت���رة حديثي الوالدة ه���ي أول 28 يوما من حياة 

المولود. بحس���ب منظمة الصح���ة العالمية، يتوفى 

عالمي���ا حوال���ى مليونين ونصف الملي���ون طفل من 

حديثي الوالدة في الشهر األول لوالدتهم، ويتوفى 

في فلس���طين حوال���ى 11 حديث والدة م���ن بين كل 

.1000

والمعهد الوطني الفلس���طيني للصحة العامة، هو 

أحد مش���اريع منظمة الصحة العالمية في فلسطين، 

يعمل إضافة الى بناء ومتابعة السجالت اإللكترونية، 

على تقدي���م دراس���ات وأبح���اث صحي���ة مختلفة، 

لتس���تخدم كمعلومات وأدلة مثبتة في عملية صنع 

القرار على الصعيد الوطن���ي وبالتعاون مع قطاعات 

مختلفة في فلسطين.

مبعوث الرئيس التونسي يطلع 
على انتهاكات االحتالل في القدس

القدس - "األيام": أطلع محافظ القدس عدنان غيث، أمس، مبعوث الرئيس التونس���ي 
الخاص، صبري باش طبجي، كاتب الدولة للشؤون الخارجية، على المخاطر التي تتعرض 

لها مدينة القدس.
جاء ذلك، خالل جولة للمبعوث التونس���ي داخل المس���جد األقصى، بمش���اركة ممثل 
منظمة التعاون اإلسالمي في فلسطين أحمد الرويضي، وممثل دائرة األوقاف اإلسالمية 

بالقدس عصام الزاغة.
واس���تعرض غيث المخاطر التي تحيط بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتحديدا 
المس���جد األقصى، الذي يتعرض لهجمة غير مس���بوقة، في ظل تسارع وتيرة محاوالت 
االحتالل تغيي���ر طابعه اإلس���المي، والمخططات االس���تيطانية وأهدافها في منطقة 

القدس.
ودعا أبناء األمة العربية لمضاعفة الجهود إلنقاذ القدس والمس���جد األقصى المبارك 
م���ن األخطار التي تتهدده، وحش���د الطاقات والتحرك العاجل على المس���توى الدولي 
إلنهاء االحتالل، وضرورة وجود موقف عربي رس���مي وشعبي جدي للرد على السياسات 

اإلسرائيلية التعسفية بحق الفلسطينيين والمقدسات.
من جهته، دعا الزاغة القيادات العربية واإلسالمية الى مساندة الملك عبد الله الثاني 

والرئيس محمود عباس في مواجهة االحتالل.
ب���دوره، أكد المبعوث التونس���ي ان القضية الفلس���طينية كانت وس���تبقى القضية 
المركزية لالمتين العربية واإلس���المية، ناقال دعم القيادة التونسية للقيادة والشعب 
الفلسطيني، واماني وتطلعات الشعب التونسي في تحرر شقيقه الفلسطيني وحصوله 
على حقوقه كاملة، وفي مقدمتها حقة بالحرية واالس���تقالل وإقامة الدولة المس���تقلة 

وعاصمتها القدس.
وقال، ان زيارة فلسطين تأتي لالطالع على األوضاع عن كثب، منددًا بإجراءات االحتالل 
التعسفية بحق الشعب الفلس���طيني، التي طاله البعض منها، حيث تعرض إلجراءات 

احتاللية تعسفية أبرزها احتجاز أوراقه الثبوتية الرسمية.

الهباش والشاعر يوقعان مذكرة 
تفاهم حول التنفيذ الشرعي

رام الله - "األيام": وقع قاضي القضاة، مستش���ار الرئيس للش���ؤون الدينية 
والعالقات اإلس���المية محمود الهباش، مع وزي���ر التنمية االجتماعية إبراهيم 
الش���اعر، في رام الله، أمس، مذكرة تفاهم حول آلية تنفيذ أحكام المش���اهدة 

واالستضافة واستالم وتسليم األطفال، إضافة إلى الحضانة وغيرها.
وقال الهباش إن المذكرة أساس���ها التعاون والتكامل في الوصول لألفضل، 
وبلوغ األمثل من الخدمة للمواطن تطبيقًا لتوجيهات القيادة، وهدفها "الحرص 

على ضعفائنا وحمايتهم، خاصة األطفال األكثر حاجة للرعاية والحماية".
وأضاف: "إننا نحمل مس���ؤولية مش���تركة بين ديوان قاض���ي القضاة ووزارة 
التنمية االجتماعية، خاصة بعد إقرار قانون التنفيذ الشرعي، وألن الوزارة هي 

وزارة حماية ورعاية للفئات الضعيفة".
وتابع: "بعد إقرار قانون تنفيذ ش���رعي فلسطيني، نحن اآلن أمام إقرار قانون 
فلس���طيني بحت خاص بالقضاء الش���رعي، وفي المرحلة المقبلة وقريبا سيتم 
البدء في إعداد قانون فلسطيني خاص باألحوال الشخصية مستندا على أصول 

ومبادئ الشريعة اإلسالمية".
وأوض���ح أن الهدف "إصدار منظومة قوانين ش���رعية وعصرية في آن معا تحفظ 
األس���رة الفلس���طينية وتحميها"، مش���يرا إلى أن الرئيس محمود عباس أكد "أننا 
س���نعمل على إصدار قوانين فلسطينية تتواءم مع االتفاقيات الدولية وال تخالف 

الشريعة اإلسالمية، وأن العام 2019 هو عام فلسطنة قوانين القضاء الشرعي".
من جهته، أكد الش���اعر ال���دور التكاملي لديوان قاض���ي القضاة والمحاكم 
الش���رعية مع وزارة التنمية االجتماعية لحماية األس���رة وقوتها، التي تشكل 

اللبنة األساسية لبناء المجتمع.
وبّي���ن أن المذكرة تهدف لتعزيز الش���راكة بين الجهتي���ن، تحديدًا بمجال 
تس���هيل وتنظيم الحماية والرعاية األسرية واالجتماعية، خاصة فيما يتعلق 

بتنفيذ أحكام المشاهدة واالستضافة للفئات الضعيفة.

دمشق: لقاء يبحث أوضاع 
المخيمات وإعادة إعمار "اليرموك"

- "وف���ا": بح���ث مدير  دمش���ق 
الدائرة السياس���ية لمنظمة  عام 
عب���د  أن���ور  الس���فير  التحري���ر، 
اله���ادي، مع نائب وزير الخارجية 
الس���وري فيصل المق���داد، خالل 
الخارجي���ة  وزارة  بمق���ر  لق���اء 
السورية بالعاصمة دمشق، أمس، 
الفلسطينية،  المس���تجدات  آخر 

وأوضاع المخيمات.
المخيمات  أوضاع  الجانبان  وناقش 
الفلسطينية، خاصة مخيم اليرموك، 
وسبل إعادة اإلعمار والبنية التحتية، 
حيث أكد المقداد أن محافظة دمشق 
تعد الدراسات إلعادة البنية التحتية 
لمخيم اليرموك بشكل يخدم مصالح 
ث���م  والفلس���طينيين،  الس���وريين 
التعاون مع منظم���ة التحرير ووكالة 
الغوث "األون���روا" لوضع خطط إعادة 

البناء تمهيدًا لعودة األهالي.
وق���ال المق���داد إن س���ورية تدعم 
حقوق الشعب الفلس���طيني، خاصة 
حقه في الع���ودة وإقامة الدولة على 
أرض���ه، وأنه���ا ض���د أي مش���اريع أو 

مخططات تس���عى إلى تصفية هذه 
القضي���ة، بما ف���ي ذلك ما تس���مى 

"صفقة القرن".
وأض����اف: "الحرب اإلرهابية التي 
تمارس عل����ى فلس����طين من قبل 
المتح����دة  والوالي����ات  إس����رائيل 
األميركي����ة ه����ي نفس����ها الت����ي 
تمارس على س����ورية"، وتابع: "أي 
صفقة مش����بوهة يقبل بها طرف 
فلس����طيني بدعم وأموال إقليمية 
مصيرها الفش����ل، ألن هذا الطرف 
هو صاحب أجن����دة ظالمية، ونحن 
على ثقة أن الش����عب الفلسطيني 

لن يقبلها".

رام الله: افتتاح ورشة إلعداد خطة 
لتنفيذ توصيات لجنة "سيداو"

رام الله - "األيام": افتتحت وزيرة ش���ؤون المرأة هيفاء 
اآلغا، في رام الله، أمس، ورش���ة عمل إلعداد خطة لتنفيذ 
توصيات لجنة "س���يداو" للعام 2019، بما يش���مل مجاالت 
عم���ل كافة مؤسس���ات أعض���اء الفريق الخ���اص بتنفيذ 
االتفاقي���ة، بالتعاون م���ع وزارة الخارجي���ة والمغتربين، 
ومكتب المفوضية الس���امية لحقوق اإلنس���ان وبدعم من 

االتحاد األوروبي، وتستمر يومين.  
ورحب���ت اآلغ���ا بأعض���اء الوف���د الذي يمثل مؤسس���ات 
حكومية ش���اركت بمناقش���ة تقرير فلس���طين التفاقية 
"س���يداو" في مقر االمم المتحدة بجنيف برئاس���ة وزارة 
ش���ؤون المرأة، مؤكدة اإلرادة السياس���ية الفلس���طينية 
الداعمة لقضايا المرأة وتمكينها من ممارسة كافة حقوق 
اإلنسان بالمس���اواة مع الرجل، والملتزمة بتنفيذ اتفاقية 

"سيداو" بعد التوقيع عليها دون تحفظات.
وبينت أن هذه الورش���ة هي بداية التعاون بين الوزارة 
ومكت���ب المفوض الس���امي لحقوق اإلنس���ان، معربة عن 
أملها باستمراره من حيث تقديم الدعم والمشورة الالزمة 
لتنفيذ اتفاقية سيداو، وتوصيات لجنة سيداو، وأن يكون 
الدعم والمش���اركة ليس فقط التفاقية س���يداو بل جميع 

االتفاقات والتفاهمات الدولية.
وأوصت بض���رورة تكات���ف الجهود والح���رص المهني 
واألخالقي لصالح المرأة الفلسطينية في تنفيذ الخطة كل 
حس���ب اختصاصه ومهام عمله من المؤسسات الشريكة 
في اللجنة، لضمان التكاملية في عمل كافة األطراف حول 

الخطة النهائية الخاصة بتوصيات لجنة س���يداو بمراحل 
تستثمر الطاقات والموارد البشرية والمالية المتوفرة.

من جهته، أش���ار رئي���س اإلدارة العامة لألمم المتحدة 
ومنظماته���ا المتخصص���ة وحقوق اإلنس���ان ف���ي وزارة 
الخارجي���ة عمر عوض الل���ه، إلى دور مكت���ب المفوضية 
الس���امية لحقوق اإلنسان بتقديم الدعم الالزم لفلسطين 
للوف���اء بااللتزامات الدولية المترتب���ة على االنضمام إلى 
االتفاقيات الدولي���ة، وتنفيذ المعايي���ر الدولية لحقوق 
اإلنس���ان على أرض الواق���ع، وتقديم المس���اعدة الفنية 
والخبرات والمساهمة بتعزيز قدرات مختلف المؤسسات 
الحكومية، الس���يما في عملية إعداد التقارير الرس���مية 
لفلس���طين حول االتفاقي���ات الدولي���ة المتعلقة بحقوق 

اإلنسان. 
بدوره، أش���اد رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق 
اإلنس���ان جيمس هينان بالتجربة الفلس���طينية في إطار 
إعداد التقارير الرسمية، وتقديمها إلى هيئات معاهدات 
حقوق اإلنس���ان المختص���ة، واعتبر أن فلس���طين "طورت 
ممارسات فضلى ستصبح مصدر الهام للدول األخرى حول 
كيفية اس���تعمال التقارير كأداة لضمان احترام وتنفيذ 

االتفاقيات وتوفير الحقوق التي تنص عليها".
فلس���طينيات  بترش���يح  الب���دء  إل���ى  هين���ان  ودع���ا 
وفلس���طينيين لعضوية اللجان المعنية بحقوق اإلنسان، 
السيما أن فلس���طين تمتلك الكفاءات والكوادر الوطنية 

المختصة بهذا المجال.

توقيع مذكرة تعاون بين "القدس 
المفتوحة" وبلدية قلقيلية

عت جامع���ة القدس المفتوحة � 
ّ
قلقيلي���ة - "األيام": وق

فرع قلقيلي���ة، ومجل���س التنمية االقتصادي���ة للتنمية 
المحلية/بلدي���ة قلقيلية، أمس، مذك���رة تعاون، بحضور 
ممثلي���ن عن المحافظة وعدد من المؤسس���ات الرس���مية 

واألهلية بالمدينة.
عها مدي���ر فرع قلقيلية 

ّ
وتضمن���ت االتفاقية، التي وق

ن���ور األقرع، ورئي���س المجلس البل���دي ورئيس المجلس 
االقتصادي للتنمي���ة المحلية هاش���م المصري، تحقيق 
تع���اون مثمر بي���ن الجامع���ة والبلدية بمج���االت تطوير 
خدمات التنمية االقتصادية المحلية في مدينة قلقيلية.
وهدفت االتفاقية إلى التعاون بين الجانبين في تقديم 
الخدمات االستش���ارية الفنية واألكاديمية والمسوحات 
التي يقوم بها طالب الجامعة كمش���اريع تخّرج أو أنشطة 
بحثي���ة وف���ق اإلمكانيات المتاح���ة للطرفي���ن، ومواكبة 
الطرفي���ن للحداث���ة والتمي���ز من خالل تطبيق األس���س 
العلمية للتنمي���ة االقتصادية ومعايير الجودة والنوعية 

في مختلف القطاعات االقتصادية المؤثرة بالمدينة.
كما هدفت إلى رس���م خارطة طريق لتحقيق مس���تقبل 
أفضل بحيث يكون للطرفين دور الريادة بمجاالت التنمية 
االقتصادية والتعلي���م والبحث العلمي وخدمة المجتمع، 
واإلسهام بتحس���ين الكفاءة الداخلية للمجلس وتحقيق 
جودة مخرجاته، وتعزيز الش���راكة م���ع قطاعات المجتمع 
المختلفة وتس���ويق التعاون بينهم���ا، إضافة إلى تطوير 
رؤية المجلس االقتصادي، وتعزيز أعمالهما المش���تركة، 
فيما ح���ّددت االتفاقية كافة حق���وق والتزامات الطرفين 

نحو التنفيذ.
وأكد محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة حاجة المحافظة 
إل���ى جهود جب���ارة للتطوي���ر باعتبارها مس���تهدفة من 
االحتالل، وعقول نيرة ومب���ادرات حقيقية تحقق أهدافًا 
تنموية في وقت تحتاج فيه المحافظة إلى التنمية، مبينًا 
أن اتفاقية الجامعة والبلدية المست احتياجات المجتمع 

المحلي.

"تربية جنوب الخليل" تقدم أجهزة 
"تابلت" لطلبة ذوي إعاقة بصرية

الخليل - "األيام": احتفلت مديرية التربية والتعليم 

العال���ي في جن���وب الخلي���ل، أمس، بتقدي���م أجهزة 

تفاعلي���ة )11 تابل���ت( لطلب���ة ذوي إعاق���ة بصرية في 

م���دارس تابع���ة للمديرية، بكلفة بلغ���ت 8800 دوالر، 

بدع���م من جمعي���ة إغاثة أطف���ال فلس���طين، بهدف 

تبس���يط وتس���هيل العلمية التعليمية ورفع مستوى 

تحصيلهم والتخفيف من معاناتهم.

ِظم الحفل في مركز التدريب بحضور مدير التربية 
ُ
ون

خالد أبو ش���رار، ومديري الدائرتي���ن اإلدارية والفنية، 

ورئي���س قس���م اإلرش���اد والتربية الخاص���ة وموظفي 

القس���م، ومديرة جمعية إغاثة أطفال فلس���طين أمل 

الهيموني، والطلبة ذوي اإلعاقات البصرية وذويهم.

وقال أبو ش���رار: إن ه���ذا االحتفال ج���اء بالتعاون مع 

جمعي���ة إغاثة فلس���طين بمب���ادرة م���ن تربية جنوب 

الخليل، وهدفها تزويد الطلب���ة ذوي اإلعاقة البصرية 

بنوع خاص من أجهزة "التابل���ت" التي تحوي المنهاج 

الفلسطيني لتسهيل العملية التعليمية للطلبة.

واش���اد بالفك���رة االبداعي���ة التي خرجت من قس���م 

االرش���اد والتربية الخاصة وبمرش���دة التعليم الجامع 

عبير اب���و وردة وخطته���م الفاعلة لدع���م الطلبة ذوي 

اإلعاقة ورصد االحتياجات وفتح آفاق مع المؤسس���ات 

الداعمة والش���ريكة لقطاع التعليم، وان هذا يتماشى 

مع سياس���ة وزارة التربي���ة في دعم الطلب���ة من ذوي 

اإلعاقات البصرية.

من جهتها، قالت الهيموني: "نحن في جمعية اغاثة 

فلسطين مسرورون بهذا اإلنجاز وتسليم الطلبة اجهزة 

تابلت وسيتم في المرحلة القادمة تقديم أجهزة لباقي 

الطلبة، وان هذا الجهاز سيعمل على تسهيل العملية 

التعليمية، وه���و يحتوي على المنهاج الفلس���طيني 

وكافة البرامج التعليمية، وان اغاثة فلس���طين ستبقى 

داعم���ة ومتعاونة مع تربي���ة جنوب الخلي���ل لما فيه 

مصلحة الطلبة وتحسين مستواهم التعليمي".


