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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي/بلدية بلعا

إعـالنطرحمناقصة
تعلن بلدية بلعا عن طرحها اتفاقية اطار توريد مواد بناء لصالح مشروع انشاء غرف صفية 
ل��وازم من خالل  توريد  الدنيا من خالل مناقصة  بلعا االساسية  جديدة  في مدرسة ذكور 
وثائق  في  املبينة  والبنود  والشروط  الفنية  للمواصفات  وفقًا  لوازم  اشغال  توريد  مناقصة 

املناقصة وعلى النحو التالي: 

BM-BMA-  2022-011  :رقم  املناقصة
اسم املناقصة:  اتفاقية أطار توريد مواد بناء لصالح مشروع انشاء غرف  صفية جديدة في 

مدرسة ذكور بلعا االساسية الدنيا من خالل  مناقصة توريد لوازم
كفالة  دخول  املناقصة:  15,000 

ثمن نسخة  املناقصة:  300 

وتدعو املناقصني أصحاب االختصاص واملسجلني رسميًا والراغبني باملشاركة بهذه املناقصة 
خدمات  مكتب  من  الرسمي  ال��دوام  أوق��ات  خالل  املناقصة  وثائق  من  نسخة  احلصول  على 
غير  رس��وم  ثمن  دف��ع  مقابل   2022/5/29 االح��د  ي��وم  ابتداء  من  بلعا  بلدية  في  اجلمهور 
مستردة كما هو مبني في اجلدول أعاله على  ان يتم دفع هذه الرسوم في صناديق احملاسبة 

في البلدية وعلى املشاركني االلتزام مبا يلي: 
بالقيمة  بنكية  كفالة  او  م��ص��دق  بنكي  بشيك  املناقصة  دخ���ول  كفالة  ت��ق��دمي  •يجب  	
املذكورة في اجلدول املبني  أعاله لكل مناقص   على أن تكون سارية املفعول ملدة 120 يوما 
من تاريخ املوعد النهائي لتسليم  العطاءات علمًا بان جلنة العطاءات لن تنظر بأي عطاء 

غير مرفق به الكفالة املطلوبة. 
•ي��رف��ق م��ع ك��ل ع��ط��اء م��ق��دم ص���ورة ع��ن ش��ه��ادة تسجيل ال��ش��رك��ة وخ��ص��م م��ص��در ساري  	

املفعول  
•تقدم األسعار بالشيكل شاملة كافة أنواع الضرائب مبا فيها ضريبة القيمة املضافة.  	

إبداء األسباب  ولها احلق في عدم  اعاله  للمناقصة  بأقل االسعار  •البلدية غير مقيدة  	
ويحق لها جتزئة  املناقصة حسب ما تراه مناسبا او الغائها وبدون ابداء االسباب. 

اإلعالنات  قيمة  من  عليه  يترتب  ما  دفع  أع��اله  املذكور  املناقصة  عليه  ترسو  من  •على  	
بالصحف احمللية. 

•يتم تسليم العطاءات بالظرف املختوم في صندوق العطاءات في مكتب وحدة املشتريات  	
والعطاءات - بلدية  بلعا في موعد أقصاه الساعة )12:00( الثانية عشرة ظهرًا من يوم 
الثالثاء 2022/6/7 وسيتم  رفض جميع العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد حيث سيتم 
املناقصني  من  يرغب  من  بحضور  والوقت  أعاله  التاريخ  نفس  في  العطاءات  ه��ذه  فتح 

املشاركني في قاعة املجلس البلدي – الطابق الثاني. 
أ .طارق اعمير  /رئيس بلدية بلعا  
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دولة فلسطين 

وزارة الحكم المحلي

إعالنصادرعناللجنةاإلقليميةحملافظةسلفيت
بشأنايداعمشروعتعديلتنظيميلتغييرصفةاالستعمالمن
سكنأالىسكنأبأحكامخاصةوسكنفللإلىسكنفللبإحكام
خاصةومرافقعامةوتعديلمسارشوارعوتخفيضعرضشارع

رق��م   8  /  2022    جلستها  في  سلفيت  حملافظة  اإلقليمية  اللجنة  تعلن 
بتاريخ   26  /  5  /  2022   عن إيداع مشروع تعديل  تنظيمي للغايات املذكورة 
أعاله لالعتراضات واملتعلق بحوض رقم )   7   ( موقع جنارة للقطع ذوات 
 )  246  –  102  (  ,  )  100  (  ,  )  78   -    73  (  ,   )  62  –  39  (  ,  )  35  –  1  ( األرق���ام 
واحلوض رقم )   4   ( موقع الوعورة للقطع ذوات  األرقام )  59  –  47  ( , )  81   
,   72   ,   71   ,   70   ,   69   ,   68   ,   67   ,   105   ,   212  ( من أراض��ي سلفيت حسب 
مديرية  مقر  وف��ي  سلفيت  بلدية  مقر  في  املودعة  املعلنة   املخططات 
 )  26   ,    21   , احلكم احمللي محافظة سلفيت , وذلك  استنادا للمادة )  20   
من قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم   79   لسنة   1966  . ويجوز 
ألي  شخص وألي سلطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة 
إلى  معنونة  املشروع  اعتراضاتهم  على  أو  اقتراحاتهم  تقدمي  ذلك  في 
رئيس اللجنة االقليمية في سلفيت خالل شهر واحد من تاريخ إعالن 
االقتراحات  أو  اإلي��داع في  جريدتني محليتني, وتدعيم االعتراضات 

املقدمة حيثما أمكن مبخططات إيضاحية ووثائق ثبوتيه. 

5/28 )4( - مرائد مقبل  /رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء/محافظة سلفيت

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي 

إعالنصادرعناللجنةاإلقليميةللتخطيطوالبناءحملافظة
سلفيتبشأنإيداعمشروعتنظيمتفصيليلغايةتنظيم

طرقوتوحيدوافراز
رق��م   8  /  2022    جلستها  ف��ي  سلفيت  حملافظة  اإلقليمية  اللجنة  تعلن 
بتاريخ   26  /  5  /  2022   عن إيداع مشروع تنظيم  تفصيلي للغايات املذكورة 
األرق���ام  ذوات  للقطع  جن���ارة  م��وق��ع   )   7   ( رق��م  ب��ح��وض  واملتعلق  أع���اله 
)  1  –  35  ( , )  39  –  62  ( , )  73  –  78  ( , )  100  ( , )  102  –  246  ( واحلوض رقم ) 
  4   ( موقع الوعورة للقطع ذوات األرقام )  59  –  47  (  , )  81   ,   72   ,   71   ,   70   
أراض��ي سلفيت لالعتراضات وحسب  ,   212  ( من     105   ,    67   ,    68   ,    69   ,
مديرية  مقر  وفي  سلفيت  بلدية  مقر  في  واملودعة  املخططات  املعلنة 
احلكم احمللي في سلفيت وذلك استنادا للمادتني )  21    ,   20  ( من قانون 
تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم   79   لسنة   1966  . ويجوز ألي شخص 
وألي سلطة أو  مؤسسة رسمية أوأهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقدمي 
اللجنة  رئيس  معنونة  إلى  امل��ش��روع  على  اعتراضاتهم  أو  اقتراحاتهم 
احمللية في بلدية سلفيت خالل شهر واحد من تاريخ إعالن اإليداع في 
جريدتني محليتني, وتدعم  االعتراضات أو االقتراحات املقدمة حيثما 

أمكن مبخططات إيضاحية ووثائق ثبوتيه. 

رائد مقبل  /رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء/محافظة سلفيت
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دولة فلسطين

وزارة األوقاف والشؤون الدينية  

إعــــــالنطرحعطاءرقم )  2  /1443ه�( 
نقلحجاجدولةفلسطني/احملافظاتالشمالية

1443هـ برًاملوسمحج
/ فلسطني  حجاج  نقل  عطاء  ط��رح  عن  الدينية  وال��ش��ؤون  األوق��اف  وزارة  تعلن 
احملافظات الشمالية إلى الديار  احلجازية برًا ملوسم حج 1443ه� تبعًا للشروط 
واملواصفات املوضحة في كراسة العطاء, فعلى شركات احلج والعمرة  الفلسطينية 
املسجلة واملعتمدة لدى وزارة األوقاف والشؤون الدينية وشركات التأجير والنقل 
األردنية  املختصة  اجلهات  ل��دى  واملعتمدة  والنقل  الدولي  األردن��ي��ة  السياحي 
البيرة  العطاء مراجعة وزارة األوقاف والشؤون  الدينية�  الراغبني باملشاركة في 
أو سفارة دولة فلسطني في عمان, اعتبارًا من صباح يوم  االحد /29 /2022/05. 
من أجل شراء  كراسة العطاء مقابل دفع مبلغ )300( ثالثمائة دينار أردني غير 
مستردة تودع في حساب وزارة األوقاف والشؤون  الدينية لدى البنك االسالمي 
أن  على  /فلسطني  الله  رام   / املاصيون  فرع   )1409900/001( رقم  الفلسطيني 

ترفق  فيشة اإليداع في عرض الشركة عند التسليم . 

IBAN: ((PS04PIBC 08361409 9000023100001)) 
في  العطاءات  صندوق  في  املختوم  بالظرف  األسعار  عروض  لقبول  موعد  آخر 
الثانية عشرة ظ��ه��رًا من  الساعة  ف��ي مت��ام  ه��و  ف��ي عمان  دول��ة  فلسطني  س��ف��ارة 
يوم الثالثاء 2022/6/7م وتفتح  العروض أمام ممثلي املناقصني في سفارة دولة 

فلسطني في عمان في التاريخ والوقت احملددين. 
وزارة األوقاف والشؤون الدينية

مالحظة :  
أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .    �1 

ثمن كراسة العطاء )300( ثالثمائة دينار اردني غير مستردة .   .2 
البنوك  أح��د  من  معتمدة  بنكية  كفالة  أو  معتمد  بنكي  شيك  إرف��اق  يجب    �3 
الفلسطينية أو األردنية بقيمة )30,000( ثالثون الف  دينار اردني )كتأمني 

دخول( ساري املفعول ملدة ستني يومًا من آخر موعد لتقدمي العروض . 
تقدم األسعار بالدينار األردني فقط وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.    �4 

جلنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار .    �5 
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!!GIZ Office Al Bireh
Call for Proposals

Translation and Interpretation Services
Working efficiently, effectively and in a spirit of partner-
ship, we support people and societies in developing, tran-
sition and industrialized countries in shaping their own 
futures and improving living conditions. This is what the 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) is all about. As a federally owned enterprise, we sup-
port the German Government in achieving its objectives 
in the field of international cooperation for sustainable de-
velopment. We are also engaged in international education 
work around the globe.

GIZ is currently seeking qualified service providers to pro-
vide Translation and Interpretation Services

Qualified service providers are hereby invited to submit 
their proposals for the provision of the needed items. 
Interested service providers may download the tender doc-
uments starting 29.05.2022 through 10.06.2022  from our 
tendering website http: https://tender.gizpal.ps

Proposals should be sent to the e-mail PS_Quotation@giz.
de no later than 13.06.2022 before 15:00. Bids submitted 
in original or to a different e-mail address, will be refused. 
Late offers will not be considered.
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LRC WE- PJ1336-2022-04 إعالنعطاء:رقم
تعاقد مع سيارة إعالمية متنقلة 

وذلك  متنقلة  اعالمية  سيارة  مع  للتعاقد  عطاء  ط��رح  في  رغبته  عن  األراض���ي  أبحاث  مركز  يعلن 
في  البيئية  والقضايا  املشكالت  من  مجموعة  إلث��ارة  ومناصرة  ضغط  بحملة  يهتم  نشاط  لتنفيذ 
واحدة  ومنطقة  الغربية  الضفة  في  خمسة  موزعة  مناطق  ست  تشمل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
األولي  الهدف  الى  الوصول  2022/09/30 وذلك من أجل  ولغاية   2022/06/09 ابتداء من  في غزة, 
لهذا البرنامج وهو تفعيل دور الشرطة البيئية وتفعيل القوانني واللوائح اخلاصة بالشؤون البيئية. 
من  ينّفذ  برنامج  هو  فلسطني«  في  واملناخية  البيئية  »العدالة  برنامج  ضمن  النشاط  ه��ذا  ويأتي 
خالل ائتالف املؤسسات الزراعية الفلسطينية والذي يشمل في عضويته ست مؤسسات أهلية غير 
حكومية فلسطينية بيئية, مناخية وزراعية مهتمة باملوارد الطبيعية وادارتها وهي; جمعية التنمية 
الزراعية )PARC(, احتاد جلان العمل الزراعي )UAWC(, مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني 
 – التطبيقية  التنموي )معًا( ومعهد األبحاث  العمل  األراض��ي )LRC( مركز  أبحاث  )PHG(, مركز 

القدس )أريج(. وبالشراكة مع We effect, بدعم من القنصلية السويدية.
أبحاث  مركز  مقر  إل��ى  التوجه  للعطاء,  للتقدم  والرغبة  الكافية  اخلبرة  نفسه  في  يجد  من  فعلى 
الثاني  الطابق   / النتشة  عمارة   / الرئيسي  الشارع   - حلحول  الرئيسي,   املكتب  من  كل  في  األراض��ي 
ومكتب نابلس عمارة اإلمارة 1/الطابق الرابع خلف بنك فلسطني, وذلك الستالم النسخة األصلية من 
وثيقة العطاء خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثالثة بعد 
الظهر وذلك ابتداًء من يوم األحد 2022/05/29 ولغاية يوم االحد 2022/06/05, وتعاد العطاءات 
 / النتشة  عمارة   / الرئيسي  الشارع   - حلحول  للمركز-  الرئيسي  املقر  إلى  ومختوم  مغلق  ظرف  في 
الطابق الثاني, في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرًا من يوم الثالثاء 2022/06/07 م. على ان يكتب 

على املغلف اسم ورقم العطاء .
مالحظات 

على الراغبني باالشتراك في هذا العطاء إرفاق ما يثبت خبرتهم وقدرتهم على التنفيذ. 1 .
على جميع املتقدمني للعطاء أن يكونوا مسجلني لدى وزارة املالية الفلسطينية وتقدمي شهادة  2 .

براءة ذمة من دائرة ضريبة القيمة املضافة.
تكون جميع األسعار بالشيكل وشامل لضريبة ل� ض.ق.م.  3 .

قيمة  من   4 .5% بنسبة  بنكية(  كفالة  أو  مصدق  بنكي  شيك  عطاء(  دخ��ول  كفالة  إرف��اق  يجب 
العطاء أو ما يعادلها بعملة الشيكل او ما يعادلها بالعمالت االخرى, صاحلة ملدة 60 يومًا وباسم 

مركز أبحاث األراضي.  
مهما   5 .2022/06/07 الثالثاء  يوم  من  ظهرًا  الثانية  الساعة  بعد  ُيقدم  عطاء  أي  قبول  يتم  لن 

كانت األسباب.
يجب تعبئة كافة البنود جلدول الكميات اخلاصة في العطاء وبدون شطب. 6 .

مناطق العمل خمسة مناطق مختلفة في الضفة الغربية يتم حتديدها الحقا ومنطقة واحدة  7 .
في غزة. 

رسوم نسخة العطاء: 50. 8 دوالرا أمريكيا غير مستردة او ما يعادله بالعمالت االخرى.
سيتم استبعاد العطاءات غير املكتملة. 9 .

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.  10 .
التوقيت  الثانية ظهرًا بحسب  الساعة  2022/06/07. 11 في متام  الثالثاء  العطاء يوم  تاريخ فتح 

احمللي لفلسطني في مقر املركز - حلحول الشارع الرئيسي / عمارة النتشة / الطابق الثاني.
العامة  السالمة  وب��روت��وك��والت  بشروط  بااللتزام  العطاء  فتح  جلسة  بحضور  الراغبني  على  12 .

جلائحة كورونا.  
و/ صليبي  ع��الء  السيد  املشتريات  قسم  م��س��ؤول  م��ن  بكل  االت��ص��ال  ب��اإلم��ك��ان  املعلومات  م��ن  مل��زي��د 

رقم  جوال   022217239 رقم  تلفون  التالية:  األرق��ام  عبر  رميلة  أبو  وائل  املهندس  املشروع  منسق  أو 
0599113344

Environmental and Climate Justice Program – 
Palestine PJ1336

PJ1336 العدالة البيئية والمناخية في فلسطين رقم
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بيرزيت بلدية 

إعدادمخططهيكلي)عمراني(وتصويرجويلبلدة
بيرزيت-محافظةراماللهوالبيرة-للمرةالثانية

2022-BM/1:رقم طلب التقدم بعروض
تعلن بلدية بير زيت وبالتعاون مع وزارة احلكم احمللي  وبتمويل ذاتي, عن طرح عطاء   .1
إعداد مخطط هيكلي  )عمراني( وتصوير جوي لبلدة بيرزيت في محافظة رام الله  
والبيرة للمرة الثانية, وذلك وفقاً  للمواصفات والشروط العامة واخلاصة املرفقة في 
 وثائق العطاء )رقم:BM-2022/1( , فعلى الراغبني في التقدم لهذا العطاء مراعاة

الشروط التالية:
أً.على املكتب اإلستشاري أن يكون مسجال لدى نقابة املهندسني ولديه خبرة موثقة 

في املجال.
ب.على املكتب اإلستشاري أن يكون مسجالً “رسميًا” في دوائر  الضريبة.

يجب أن يرفق العطاء بتأمني )كفالة املناقصة( بقيمة  4000 شيكل لصالح بلدية بيرزيت   .2
كما ورد في وثائق العطاء.  بحيث تكون صاحلة ملدة 120يوماً  من تاريخ فتح املظاريف.

يجب أن تكون العروض املقدمة صاحلة  ملدة90يوما ً من تاريخ فتح العطاء.  .3
األسعار شاملة جلميع انواع الضرائب.  .4

 ً وفقا   )QCBS( والتكلفة   اجل���ودة  أس��ل��وب  مبوجب  املستشار  اختيار  يتم  س��وف   .5
لقانون الشراء العام رقم8لسنة2014 وتعديلته والئحته التنفيذية.

جلنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.  .6
يجب أن تكون األسعار بالشيكل.  .7

ميكن احلصول على نسخة من وثائق العطاء من مقر  بلدية بيرزيت-محافظة رام    .8
الله والبيرة خالل ساعات الدوام الرسمي ابتداءً  من يوم السبت:2022/5/28مقابل 

رسم غير مسترد بقيمة 300شيكل.
آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة12:00صباحاً  من  يوم االثنني 2022/6/27في   .9

مقر بلدية بيرزيت  علما بأنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
السبت  ي��وم  التمهيدي  االج��ت��م��اع   ف��ي  للمشاركة  م��دع��وون  االس��ت��ش��اري��ني  10.جميع 

2022/06/18الساعة:11:00 صباحا ً في مقر بلدية بيرزيت.
 ,2022/06/27 االث��ن��ني  ي���وم   علنية  جلسة  ف��ي  ال��ع��ط��اءات  م��ظ��اري��ف  فتح  11.يكون 

الساعة12:00ظهرا في مقر بلدية بيرزيت.
12.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة بلدية بيرزيت وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
العنوان: بلدية بيرزيت/بير زيت–محافظة رام الله والبيرة

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهيئة احمللية / وحدة العطاءات واملشتريات وذلك خالل 
.may@bztmun.ps: ساعات الدوام الرسمي كما وميكنكم التواصل عبر البريد االلكتروني

رئيس بلدية بيرزيت/ديانا صايج

Request for Expressions of Interest (EOI)
Bid Title: “Capacity Building and Institutional strengthening”.

Bid #: (4/2022)
The Palestinian Housing Council (PHC) is requesting expressions of interest from local ca-
pacity development service providers, including private sector consulting firms and qualified 
independent individual consultants for capacity building and institutional strengthening of 
PHC within the scope of the “Housing Development and Infrastructure Support in Jerusalem 
project”, funded by the EU.
PHC seeks consultants with expertise in the following capacity development domains:

Leadership and strategic management1. 
Program management and quality control2. 
Financial and administration management3. 
Supply chain management4. 

PHC seeks to create a capacity building strategy that is flexible to be adapted per the needs of PHC 
in-line with the aforementioned project and according to the Terms of Reference (TOR). The TOR 
includes responsibilities, key deliverables, duration, the required experiences and timeframes.
Application Requirement and Submission:

Eligible candidates are local capacity development service providers, private sector consulting 1. 
firms and qualified independent individual consultants.
Receipt of the EOI and the TOR: candidates who would like to participate in 2. 
providing the services for PHC are welcomed to receive the required docu-
ments from PHC headquarters - Al-Bireh, Al-Sharafeh, An-Numan Building, 
3rd floor, during PHC working hours until Monday 6/6/2022.
Prices to be in EUROS excluding VAT (VAT exemption will be provided).3. 
Ability to provide a Zero-VAT invoice, and any financial requirements according to the 4. 
Palestinian procedures and regulations.
Questions about the Expression of Interest and/or the TOR should be 5. 
forwarded via e-mail to Mr. Zuhair Ali; zali@phc-pal.org. PHC will not 
respond to questions by telephone or in person.
The offer shall include:6. 

Profile and experience: A curriculum vitae including highlighted references to • 
previous relevant work and experience. A covering letter outlining their suitability 
for the job, providing initial observations on the TOR.
Methodology: An outline of the proposed methodology they would use.• 
A financial offer in Euros for completion of the required tasks, • 
including the daily rate used for calculations. 

7.   The offer shall be delivered in a sealed envelope addressed:
“Expression of Interest – Capacity building and institutional strengthening” 
Submitted to the Technical Department of the Palestinian Housing Council, 
located: On the third floor of Al-Numan Building,   Al-Sharfa / Al-Bireh, 

No later than 12:00 PM on Thursday 16/06/2022. The opening bid public session will be held 
at 1:00 PM on the same date, at PHC headquarters; the third floor of Al-Numan Building,
 Al-Sharfa / Al-Bireh.
8.   Received bids after the deadline will not be accepted.
9.    This call for Expression of Interest (EOI) does not constitute a solicitation. PHC reserves the 
right to change or cancel the requirement at any time during the EOI and/or solicitation process. 
PHC also reserves the right to require compliance with additional conditions as and when issu-
ing the final solicitation documents. Submitting a reply to a call for EOI does not automatically 
guarantee receipt of the solicitation documents when issued. 
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رام الله-عقدت كليتا الللدراسللات العليا واإلعللام يف جامعة 
"القدس املفتوحة" امس، ندوة حول قانون الجرائم اإللكرتونية 

وأخاقيات العمل  اإلعامي يف القوانني الفلسطينية. 
وحللضللر اللللنلللدوة أ. د. حللسللنللي علللوض عللملليللد الللللدراسللللات العليا 
والللبللحللث الللعلللللمللي، وخلللللللود عللسللاف  رئيسة تللحللريللر وكلللاللللة األنباء 
واملعلومات الفلسطينية "وفللا" وعضو األمانة العامة يف نقابة 
الللللرسللللمللللي باسم  الللللنللللاطللللق  ازريللللللقللللللات  لللللللؤي   الصحفيني، واللللعلللقللليلللد 
الللشللرطللة الفلسطينية، ورشلللا نللبللهللان مللديللر  العاقات الللعللامللة يف 
النيابة العامة، وعميد كلية اإلعام يف الجامعة عمار  جمهور، 
ود. عاء عياش املحاضر يف عمادة البحث العلمي والدراسات 

العليا-كلية اإلعام. 
ورحلللللللب عللللللوض بللللاسللللم رئلللليللللس اللللجلللاملللعلللة أ.د. سلللملللر  النجدي 
باملشاركني يف الللورشللة، مللشللراً إىل أن هللذا اللقاء العلمي املهم 
يللعللقللد يف إطلللللار اهلللتلللملللام  الجامعة لللعللقللد لللللقللللاءات بلللني املسؤولني 
واملختصني مع طلبة كلية الدراسات العليا الكسباهم املعرفة 

 املهنية. 
ونللوه بللأن "الللقللدس املفتوحة" انشئت لخدمة أبللنللاء الشعب 
الفلسطيني يف كل أماكن تواجدهم يف  الضفة وغزة والشتات، 
مبيناً أن اللقاء يجيء ضمن مساق يف ماجستر إدارة املؤسسات 
 اإلعامية ملحاولة ربط الجانب النظري بالعميل حتى يتم إغناء 
التخصص، مؤكداً عىل أهمية موضوع  الندوة كونه يتطرق إىل 

الجرائم اإللكرتونية أوخاقيات مهنة اإلعام.  
مللن جللانللبلله، أكلللد علليللاش حلللرص الللجللامللعللة عللىل  نقل رسالتها 
ورؤيللتللهللا إىل الللجللمللهللور، ملللشلللراً اىل أن كللللليللتللي الللللدراسللللات العليا 
واإلعلللللام تللحللرصللان  عىل عللقللد للللقلللاءات ال منهجية تللعللزز الثقافة 
املهنية وتناقش القواننني الناظمة وعاقتها بحرية الرأي  والتعبر 
يف فلسطني مللن خلللال اسللتللضللافللة شخصيات لللهللا بلللاع طللويللل يف 

إدارة العمل اإلعامي. 
الصحفيني  نللللللقللللللابللللللة  نللللللللشللللللللأة  تلللللللللاريلللللللللخ  علللللللللسلللللللللاف،  واسلللللللتلللللللعلللللللرضلللللللت 
الللفلللللسللطلليللنلليللني وأدوارهللللللللللا، سلللللواء قللبللل إنلللشلللاء  السلطة الوطنية 

أو بعد إنشائها. 
وبلليللنللت أن الللنللقللابللة تللأسللسللت يف اللللقلللدس املللحللتلللللة كللأحللد أذرع 
منظمة التحرير الفلسطينية  لحماية حقوق الصحفيني والدفاع 
عنهم يف مواجهة االعللتللداءات اإلسرائيلية، منوهة بللأن النقابة 
 عملت مللنللذ تللأسلليللس الللسلللللطللة إىل املللسللاهللمللة يف إقللللرار جللملللللة من 

الللقللوانللني الللنللاظللمللة لللعللمللل  مهنة الللصللحللافللة وضللمللان حللريللة الرأي 
والتعبر، باإلضافة إىل إدخال تعديات عىل قوانني عدة. 

وأشلللارت إىل أن نقابة الصحفيني تحفظت عللىل بعض بنود 
قلللانلللون اللللجلللرائلللم اإلللللكلللرتونللليلللة اللللللذي أعلللللللن  عنه، كللونللهللا تللحللد من 
حلللريلللات اللللللرأي والللتللعللبللر، الفللتللة إىل أهللملليللة اقلللللرار قلللانلللون عصري 
يوائم بني  حرية الرأي والتعبر من جهة، ويحد يف الوقت ذاته 

من الفوىض اإللكرتونية وآثارها السلبية. 
بلللللدوره، تللحللدث الللعللقلليللد ازريلللقلللات، عللن الللجللهللود الللتللي  تبذلها 
الللشللرطللة لتوفر املللعلللللومللات الللتللي يحتاجها الصحفيون، مؤكداً 

أن الشرطة تتبع سياسة الباب  املفتوح مع اإلعام. 
ونوه بعدة تجارب خاضتها الشرطة لتقريب وجهات النظر 
بللللني امللللؤسلللسلللة اللللشلللرطللليلللة وبلللللني  الصحفيني، ملللثلللل إعلللللللداد برامج 
بلللعلللنلللوان" الللشللرطللة يف علليللون الللصللحللفلليللني"، حلليللث تلللم استضافة 
إعاميني  لاطاع عىل حياة الشرطيني وأدوارهم بهدف تقريب 

وجهات النظر. 
ولفت ارزيقات إىل أن بعض املمارسات اإلعامية التي تخدش 
أخاقيات املهنة مثل نشر أسماء  أشخاص توفوا أو استشهدوا 
ولم يكونوا فعًا قد فارقوا الحياة ما يتسبب بمشاكل اجتماعية 
معلومات  صللللحللللفلللليللللون  يللللنللللشللللر  أن  خللللللطللللللورة  إىل  الفللللللتللللللاً   وعائلية، 
مغلوطة دون التحقق من مصادرها وعدم  اللهث وراء السبق 

الصحفي. 
وتحدثت نبهان عن ضرورة تفهم الصحفيني  لتوجهات النيابة 
بعدم الخروج الدائم عرب وسائل اإلعام، مشرة إىل أن النيابة 
العامة لم تنظم  خال السنوات الثاث األخرة سوى مؤتمرين 
صحفيني للضرورة املهمة، تتعلق بقضيتي رأي  عام، هما: قضية 

وفاة إسراء غريب، واستشهاد الصحفية شرين أبو عاقلة. 
وأكللللدت أن الللنلليللابللة بللاعللتللبللارهللا صللاحللبللة الللحللق يف رفلللع القضايا 
الجزائية، حريصة عىل قضايا الرأي  العام ، لكن إصدار البيانات 
الصحفية واملعلومات ال يكون إال يف نطاق الضرورة وبما ال يمس 

 بأمن املجتمع والسلم األهيل.  
ويف نهاية الللنللدوة، وجلله طلبة تخصص اإلدارة اإلعامية يف 
جامعة القدس املفتوحة أسئلة  واستفسارات للمتحدثني تركزت 
حول قضايا التغطية اإلعامية والعاقة مع املؤسسة الشرطية 
 والنيابة الللعللامللة، وكللذلللك مللاحللظللات حلللول بللعللض السلوكيات 

لجهاز الشرطة تجاه اإلعاميني  والصحفيني. 

فيه  شلللللللللللللللللّك  ال  ملللللللللللّملللللللللللا   -"٤٨ "علللللللللللللللللللللرب   *
مجتمًعا  يللللللشللللللّكلللللللللللللون  الللللفلللللللللسللللطلللليللللنللللّيللللني  أّن 
علللللللامللللللللّيلللللللا. ثللللللللّمللللللللة، خلللللللللللللارج الللللللللشللللللللرق األوسلللللللللللللط، 
حلللللضلللللور لللللتللللجللللّمللللعللللات فلللللللسلللطللليلللنلللّيلللة يف دول 
ملللتلللنلللّوعلللة، مللللن اللللللواليلللللات امللللّتلللحلللدة وتشييل 
وهلللللنلللللدوراس وغلللواتللليلللملللاال وأملللللانلللليللللا. كثرون 
مللنللهللم يلللحلللافلللظلللون عللللىل صلللاتلللهلللم بوطنهم 
األصيّل، وبالفلسطينّيني اّلذين يعيشون 
يف فلسطني ومخّيمات اللجوء يف مختلف 
أنللللحللللاء الللللشللللرق األوسلللللللللط. تللللحللللّدت شبكات 
اللللدعلللم وامللللعلللللللوملللات ملللللرور اللللعلللقلللود وآالف 
ارتباط  عللللللللىل  وحللللللافللللللظللللللت  اللللللللكللللللليلللللللللللللللوملللللللرتات، 
اللللللفلللللللللللسلللللطللللليلللللنلللللّيلللللني بلللللعلللللضلللللهلللللم بلللللبلللللعلللللض حول 

العالم.
يف كتابها األخللر »الجللئللون شبكّيون«، 
تلللسلللتلللكلللشلللف نللللللاديللللللا اللللللللحلللللللاّج كلللليللللف ساهمت 
وتكنولوجيا  امللللللللعلللللللللللللللوملللللللات  نللللللشللللللر  وسلللللللللائلللللللللل 
االّتلللللللصلللللللال يف تللللعللللزيللللز االّتلللللللصلللللللال بللللللني أجزاء 
امللللللجلللللتلللللملللللع الللللفلللللللللسللللطلللليللللنللللّي اللللللللعلللللللامللللللللّي، وكيف 
أظهرت يف الوقت نفسه تحّديات جديدة. 
ملللللسلللللاعلللللدة يف »جامعة  الللللللللحللللللللاّج، أسلللللللتلللللللاذة 
ويلزيل« والجئة فلسطينّية، أجرت دراسة 
واسلللعلللة ملللن خلللال مللقللابللات يف مخّيمات 
الاجئني الفلسطينّيني يف لبنان، وتجهيز 
عدد من االستبيانات ومسوح املعلومات 
عىل فيسبوك وشبكات تواصل اجتماعّية 

أخرى. 
تلللنلللقلللل اللللللحلللللاّج إىل اللللللقلللللارئ كللليلللف يمكن 
الللتللكللنللولللوجلليللا الللحللديللثللة أن تللخلللللق أو تعيد 
بللللعللللض األحللللللليلللللللان أن تكشف  خلللللللللللق، أو يف 
اّلذين  اللللللفلللللللللللسلللللطللللليلللللنلللللّيلللللني  بللللللللللني  اللللللللللعلللللللللاقلللللللللات 
يلللعللليلللشلللون يف ملللخلللّيلللم نلللهلللر اللللللبلللللارد لاجئني 
يف لبنان، وأولئك اّلذين نشؤوا يف املخّيم 
ثلللللللللّم غلللللللللللللللادروه للللليللللعلللليللللشللللوا يف أملللللللاكلللللللن أخرى 
حللللول اللللعلللاللللم. لللنللهللر الللللبللللارد تلللاريلللخ صعب. 
حللللللللّد كبر  وتلللللللهلللللللّدم إىل  عللللللللام 19٤9،  أُنللللللللللئ 
عللام 2007 بسبب املللواجللهللات العنيفة اّلتي 
شللللللهللللللدهللللللا، بلللللللني جلللللملللللاعلللللة »فللللللتللللللح اإلسللللللللللللام« 
والقّوات املسّلحة اللبنانّية. يتكّون املخّيم 
مللللللن مللللنللللاطللللق عللللللللللّدة أخللللللللللذت أسللللللمللللللاءهللللللا من 
 َ أسلللللملللللاء اللللللقلللللرى اللللفلللللللسلللطللليلللنلللّيلللة اّللللللتلللللي أُْجللللللللللربرِ
الاجئون عىل تركها. هذه املمارسة تربط 
فلسطينّيي نهر الللبللارد بالشعوب املهّجرة 
حلللللول اللللعلللاللللم، ملللثلللل اللللصلللحلللراوّيلللني اّلذين 
يلللعللليلللشلللون يف مللللخللللّيللللم »تلللللللنلللللللدوف« لاجئني 

يف الجزائر.
اّللللللللللللذي تلللسلللعلللى الحاّج  اللللللللسلللللللؤال األهلللللللللللّم 
عملها  خلللللللللللللللال  ملللللللللللن  عللللللللللنلللللللللله،  اإلجلللللللللللللابلللللللللللللة  إىل 
التفاعات  ر  تلللللللطلللللللوُّ كلللليللللفللللّيللللة  هلللللللو  اللللللبلللللحلللللثلللللّي، 
املللتللبللادلللة والللتللعللاونللّيللة اّلللتللي تللربللط الاجئني 
الفلسطينّيني بالفلسطينّيني يف الشتات، 
ضمن سياق يمّيزه حضور وسائل التواصل 

نتائج استطالع للرأي حول الدور 
السياسي للشباب الفلسطيني

 
رام الله-عقد امس،املركز الفلسطيني لقضايا السام والديمقراطية مؤتمرا 
صحفيا يف تلفزيون "وطلللن" باملدينة، وذلللك لللاعللان عللن نتائج استطاع الرأي 
اللللعلللام الللللذي اجللللري بللالللتللعللاون ملللع مللركللز اللللقلللدس للللاعلللام واالتللللصللللال وبلللدعلللم من 
االتحاد االوروبي حول: "دور الشباب السيايس ورأي الفلسطينيني حول الحلول 

السياسية".
فقد اظهر االستطاع طموحا كبرا لدى الشباب الفلسطيني بضرورة وامكانية 
لعب دور اكرب يف الحياة السياسية، ووافقت اكرثية 77.٨% عىل ان لدى الشباب 

القدرة واالمكانية للعب دور سيايس.
اما حول امكانية التوصل اىل حلول سلمية بني الفلسطينيني واالسرائيليني، 
فقد عللربت اكرثية 75.1% من املستطلعني عن اعتقادهم بعدم وجللود امكانية 
للوصول اىل سام مع اسرائيل مقابل 20% قالوا عكس ذلك. ويف نفس السياق 
يبدو ان معرفة الجمهور السياسية ترتاجع فيما يتعلق بربنامج منظمة التحرير 
الفلسطينية، فهناك 63.٤% يعرفون بشكل متفاوت، مقابل 36.6% ال يعرفون 
عن برنامج منظمة التحرير، وان هناك محدودية يف املعرفة بالشرعية الدولية 

وقراراتها خاصة 2٤2 و33٨.
اما حول افضل الحلول السياسية النهاء الصراع الفلسطيني- االسرائييل، 
فقد اجمعت االكرثية عىل ان دولة فلسطني من النهر للبحر هي افضل الحلول 
بنسبة 7٤.٨%. اما حول واقعية حل الدولتني عىل حدود 1967، فان االكرثية 
6٨.3% ال ترى امكانية لتحقيق ذلك يف ظل سياسة التوسع االستيطاين مقابل 

27.6% يرون عكس ذلك.
ودعا البيان، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير اليجاد املساحة الكافية 
لعمل الللشللبللاب الللسلليللايس، كللمللا طالبهما بلللدور تثقيفي يف املللللدارس والجامعات 
ويف االعللللللام ويف االحلللللللزاب حللللول بلللرنلللاملللج املللنللظللمللة ووثللليلللقلللة اعلللللان االسلللتلللقلللال من 

العام 19٨٨.
وتضمن االستطاع ايضا اسئلة حول آليات النضال النهاء االحتال، اضافة 

اىل موقف الجمهور من سياسة السلطة يف رام الله و"حماس" يف غزة.

واصل بين أجزاء المجتمع 
ّ
تعزيز الت

الفلسطينّي العالمّي
وتبادل املعلومات. ما تتوّصل إليه هو أّن 
"امللللسلللاحلللات اللللرقلللملللّيلللة تلللوّفلللر فلللرًصلللا إضافّية 
للفلسطينّيني يف الشتات؛ من أجل تطوير 
روابلللللط اقللتللصللادّيللة ومللعللنللوّيللة ملللع أقربائهم 

الفلسطينّيني، ومع قراهم األصلّية".
مللقللابللات الكاتبة مللع الفلسطينّيني يف 
اللللشلللتلللات تلللملللّثلللل أداة قللللوّيللللة مللللن أجلللللل فهم 
الللللللللللدوافللللللللللع خلللللللللللف دعلللللملللللهلللللم امللللللللللللللللللللللاّدّي، اّلللللللللللذي 
الللفلللللسللطلليللنللّيللني يف مخّيمات  يلللقلللّدملللونللله إىل 
املقابات،  إحللللللللللدى  للللللبلللللنلللللان. يف  يف  اللللللللللللجلللللوء 
الواليات  إىل  انلللللتلللللقلللللل  فلللللللللسللللطلللليللللنللللّي  يلللللللشلللللللرح 

املّتحدة وأصبح مهندًسا:
"إّنني أعللرف جّيًدا ما يعنيه أن يتضّور 
يلللسلللتلللحلللّم ألسبوع  أاّل  اإلنلللللسلللللان جلللللوًعلللللا، أو 
كامل، أو أاّل يتمّلك كفايته من املابس، 
أن يللللخللللاف مللللن اللللليللللوم الللللللقللللللادم، ويلللقلللللللق أاّل 
تنجو العائلة يوًما آخللر، لن أتخىّل عنهم 
أبلللللللللًدا، حللللّتللللى لللللو ضلللّحللليلللت بلللبلللعلللض مللللّنللللي من 

أجلهم".
الللللحللللاّج كلليللف أّن املهاجرين  تللسللتللكللشللف 
الفلسطينّيني للليللسللوا مللسللؤولللني فللقللط عن 
بلللللل علللللن ’تحويات‘  املللللللللاّدّيللللللللة،  الللللتللللحللللويللللات 
ومعرفة  "أفللللللللكللللللللار  أي  أيللللللللًضللللللللا؛  اجلللللتلللللملللللاعلللللّيلللللة 
تفاعلهم  تللللشللللّكللللل  ومللللللللهللللللللارات  ومللللللمللللللارسللللللات 
املضيفة".  امللللللجلللللتلللللملللللعلللللات  يف  وانلللللللدملللللللاجلللللللهلللللللم 
دول  يف  املللللللللللللللهللللللللللللللاجللللللللللللللرون  الللللللللفلللللللللللللللللسللللللللطلللللللليللللللللنللللللللّيللللللللون 
ديلللملللوقلللراطلللّيلللة سلللاهلللملللوا، ملللن خللللال تبادل 
األفللللكللللار وامللللعلللللللوملللات علللرب وسلللائلللل االّتصال 
الحديثة، يف تعظيم شكوك الفلسطينّيني 
يف مخّيمات اللجوء حول »منّظمة التحرير 
الفلسطينّية« و»َحماس«. يظهر هذا التأثر 
بللللقللللّوة خللللاّصللللة للللللدى اللللشلللبلللاب اّللللللذيلللللن بدؤوا 
ديموقراطّية  سلللليللللاسللللّيللللة  أطللللللللللللًرا  يللللللتللللللصللللللّورون 
وغللللللللر فلللللللاسلللللللدة؛ مللللللن أجللللللللل تللللللجللللللاوز النخب 
الللللتللللقللللللللليللللدّيللللة، وملللللللن أجلللللللل تلللللحلللللّدي االحتال 

اإلسرائييّل.
لم يقّدم كتاب ناديا السابق »الحماية 
وسلللللللط اللللللللفلللللللوىض: خلللللللللق حلللللقلللللوق ملللللللللكللللّيللللة يف 
مللخللّيللمللات اللللللجللوء الللفلللللسللطلليللنللّيللة«، تحليًا 
معّمًقا لعاقات القّوة بني الفلسطينّيني. 
ال يلللملللكلللن أن نللللقللللول األمللللللللر ذاتلللللللله حللللللول هذا 
الللكللتللاب. مللن أهلللّم مللا وجللدتلله الللكللاتللبللة، من 
خللللال بللحللثللهللا، أّن اللللشلللعلللور بللالللخللجللل كان 
الفلسطينّيني  أدوات  أهللللللللللللّم  ملللللللن  واحللللللللللللللللًدا 
يف امللللللللخلللللللّيلللللللملللللللات؛ مللللللللن أجلللللللللللل اللللللللحلللللللفلللللللاظ عىل 

اللللقلللّوة يف عللاقللتللهللم بالفلسطينّيني  بللعللض 
املهاجرين، اّلذين عادة ما يكونون أكرث تأثرًا 
وقللّوة. عند تحليلها لصفحات الفيسبوك 
اّللللللللتلللللللي تللللللربللللللط الللللللاجللللللئللللللني الللللفلللللللللسللللطلللليللللنللللّيللللني يف 
لبنان بأولئك يف الشتات، تكتشف الحاّج 
"منشورات سلبّية كثرة تنتقد املهاجرين 
اللللفلللللللسلللطللليلللنلللّيلللني عللللنللللدمللللا يلللفلللشلللللللون يف فعل 
الازم من أجل الرّد عىل مطالبات بإرسال 

النقود أو دعم املخّيم".
يف السياق اّلللذي درسته الكاتبة، يبدو 
التواصل  لللللللللدى وسللللللائللللللل  تللللفللللضلللليللللًا  ثلللللّملللللة  أّن 
نحو الضغط االجللتللمللاعللّي. مللع ذللللك، لدى 
الكاتبة أسباب لتأكيد أّن دراستها تخالف 
أمر  املللللللتللللللشللللللائللللللمللللللني يف  أوللللللللللئلللللللللك  نلللللتلللللائلللللجلللللهلللللا  يف 
األكاديمّيني  الباحثني  مثل  التكنولوجيا، 
اّلذين يرون أّن وسائل التواصل االجتماعّي 
تللرّوج سلوكّيات المبالية. تتوّصل الكاتبة 
إىل نللللتللللائللللج قللللريللللبللللة ملللللن تلللللللللك اّللللللتلللللي وجدتها 
اللللربوفللليلللسلللورة ملللريلللام أوراغ ملللن »جامعة 
ويللللسللللتللللملللليللللنللللسللللرت«، اّللللللللتلللللللي نللللللشللللللرت عللللللللللام 2011 
اإلنللللللللرتنللللللللت وصناعة  أونلللللللللايلللللللللن:  »فلللللللللسللللطللللني 
اللللهلللوّيلللة«، وفللليللله تلللجلللادل بلللأّنللله بللالللنللسللبللة إىل 
املجتمع الفلسطينّي فللإّن لشبكة اإلنرتنت 
القدرة عىل "خلق، أو إعادة خلق، الروابط 

بني الناس".
يف هذا الكتاب املبحوث جّيًدا، واملعّزز 
بللمللقللابللات تلللدعلللم طلللرحللله األسللللللللايّس، تنهي 
الكاتبة بماحظات قد تقلق بعض القّراء. 
ترتك هذه املاحظات نربة الكتاب وراءها، 
وتلللقلللّدم الئلللحلللة ملللن اللللخلللطلللوات اّللللتلللي تهدف 
إىل تعزيز النشاط املتبادل. عىل الرغم من 
أّن هذه الخطوات منطقّية، إاّل أّنها تظهر 
خارجة عن النّص يف هذا الكتاب. إّن أقوى 
دروس يف كللتللاب اللللحلللاّج للليللسللت تلللللك اّلتي 
تللضللعللهللا اللللكلللاتلللبلللة يف آخلللللر الللللكللللتللللاب، بللللل هي 
أفلللللكلللللار تلللظلللهلللر يف نللللللّص الللللكللللتللللاب كلللللّلللللله. ُيظهر 
كتاب »الجئون شبكّيون« أّن املجتمع أقوى 
مللللن ملللجلللملللوع جللملليللع أفللللللللللراده، وأّنللللللله يمكن 
هلللللللؤالء األفلللللللللراد أن يلللكلللونلللوا عللللىل ُبللللْعللللد آالف 
من الكيلومرتات عن بعضهم بعًضا، وأن 
تللبللقللى صلللللتللهللم قلللوّيلللة رغللللم ذللللللك. مساهمة 
ا لللحللقللل الدراسات  هلللذا الللكللتللاب قللّيللمللة جللللدًّ
الفلسطينّية، ولحقل دراسللة التقاطعات 
والتطّورات  اللللللحلللللديلللللثلللللة  الللللتللللكللللنللللولللللوجلللليللللا  بلللللللني 

السياسيّة واالجتماعيّة.

غزة: لقاء تدريبي 
حول اإلعالم اإلنساني

 غزة-الوطن للصحافة-عقدت اللجنة الدولية للصليب األحمر يف قطاع غللزة وكتلة 
الصحفي الفلسطيني بمنطقة غرب غزة، لقاء تدريبًيا حول اإلعام اإلنساين بمشاركة 

20 صحفًيا من مختلف املؤسسات اإلعامية.
واستعرضت املتحدثة باسم اللجنة الدولية سهر زقوت ، تجربة "الصليب األحمر" 

يف العمل اإلنساين، وكيف يمكن لإلعام اإلنساين خدمة الضحايا.
وأكللدت زقللوت أن اللجنة الدولية تسعى إىل تعزيز القانون الللدويل اإلنساين وضمان 
احللرتاملله، وتللواظللب عللىل الللحللوار مللع السلطات والللجللهللات الفاعلة األخلللرى بشكل منتظم 
لتذكرها بالتزاماتها بموجب القانون الدويل اإلنساين، وأن اللجنة تنظر إىل أفراد املجتمع 
كشركاء حقيقيني وتقدر جهودهم، وعززت اللجنة التعاون معهم خال فعاليات عامة 
دعمت العديد من األنشطة يف إطار تفاعلها مع أفراد املجتمع املحيل، مثل رفع الوعي 

حول فروس "كوفيد – 19".
واسلللتلللعلللرضلللت زقللللللوت كللليلللف تللسلللللط اللللللللجلللنلللة الللللضللللوء عللللىل ملللنلللاطلللق الللللنللللزاعللللات مللللن خال 
الحمات اإلعامية، مشرًة، إىل أنها قامت ببث مباشر خال مسرات العودة من داخل 
مستشفى الشفاء، وخال البث حرصت عىل عدم اظهار الجرحى حتى ال يتعرضوا لخطر 

املاحقة، والقى البث تفاعا عاملًيا.
من جانبها، أكدت رئيس كتلة الصحفي بغزة وردة الزبدة، أن اللقاء التدريبي يأيت 
ضمن سلسلة من األنشطة التي تسعى كتلة الصحفي من خالها لتوعية الصحفيني 

باإلعام اإلنساين، والسامة املهنية، ودورات متنوعة بهدف االرتقاء بالصحفيني.

ندوة حول قانون الجرائم اإللكترونية 
وأخالقيات العمل  اإلعالمي 


