
االحد 42022/11/27 أيـــــام فــلــســطــيــنــيــة

 اعالن طرح عطاء
تقديم خدمات استشارية وبناء نظام معلومات جغرافية ) )GISلبلدية اريحا

رقم المشروع:  ب أ / 14 /2022
ان تطوي���ر نظام المعلومات الجغرافية هو أحد مركب���ات تطوير الخدمات فان بلدية 
اريحا تدعوالشركات االستش���ارية المختصة والمسجلة رسميا لدى الدوائر الرسمية 
ولديه���ا الخبرة الموثقة في المج���ال المطلوب اعاله التق���دم بعرضها في مظاريف 
 )GIS( مغلقة مكتوب عليها تقديم خدمات استشارية وبناء نظام معلومات جغرافية

مفتوح المصدر لبلدية اريحا. 
يمكن الحصول على نسخة من وثائق العطاء من بلدية اريحا-وحدة المشتريات خالل 
ساعات الدوام الرس���مي ابتداء من يوم 2022/11/27 الموافق.االحد مقابل رسم غير 

مسترد قيمته 200 شيكل.او ما يعادله.
يجب تقديم شهادة تسجيل سارية المفعول لدى وزارة االقتصاد الوطني.  .1

ان يكون مس���جاًل في سجالت الضريبة وتقديم فاتورة ضريبية وشهادة خصم   .2
مصدر . 

. GIS ان تكون الشركة متخصصة بالبرمجة وانظمة  .3
ان تكون لدى  الشركة انظمة GIS فعالة لدى المؤسسات والبلديات.  .4

ان يكون لدى الشركة عقودصيانة سارية لالن لدى المؤسسات والبلديات.  .5
االسعار يالشيقل، وشاملة قيمة الضريبة المضافة.  .6

يجب ان يرفق العطاء تامين )كفالة  دخول المناقصة ( بقيمة 5000 شيقل من   .7
قيمة العطاء. لصالح بلدية اريحا. بحيث تكون العروض والكفاالت صالحة لمدة 

120 يوما من تاريخ االقفال.
جميع الش���ركات المؤهلةمدعوةلتقديم استفس���اراتها في موعد اقصاه يوم   .8

الخميس الموافق.2022/12/15.الساعة الحادية عشر صباحا
اخ���ر موعد لتقدي���م عرض المناقص���ة الس���اعة الثانية عش���رةظهرا من يوم   .9
االثنين الموافق 2022/12/26 ف���ي بلدية اريحا الطابق الثاني/وحدة العطاءات 
والمش���تريات، علما انه سوف يتم فتح المظاريف في جلسة علنية لمن يرغب 

من المناقصين في نفس الموعد والعنوان .
يمكن لالستش���اريين المؤهلين الحصول على ايه معلومات اضافية من بلدية   .10

اريحا على تلفون 2322417(02(. فاكس : 2322406(02(، 
مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.  .11

 

دولة فلسطين 

وزارة المالية 

مديرية اللوازم العامة

 لجنة العطاءات المركزية 

دعوة لتقديم عطاءات 

الجهة المشترية : مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة الصحة . 
 .) MOH - GSD / MOF / 2022 / 251 ( : رقم المناقصة

اسم المناقصة : تطوير وتحديث أجهزة معالجة المياه في المستشفيات الحكومية 
على حساب موازنة المشاريع التطويرية. 

ت���ود وزارة الصحة ومن خالل مديرية اللوازم العامة اس���تخدام جزء من مخصصاتها 
ضمن الموازنة العامة الممول من وزارة المالية لتس���ديد المبالغ المس���تحقة بموجب 
عق���د رق���م ) MOH - GSD / MOF / 2022 / 251 ( تطوير وتحديث أجهزة معالجة 
المياه في المستش���فيات الحكومية على حساب موازنة المشاريع التطويرية لصالح 

وزارة الصحة .
 1. تدع���و مديرية الل���وازم العامة ولصالح وزارة الصح���ة المناقصين ذوي األهلية 
إل���ى تقديم عطاءات بالظرف المختوم تطوي���ر وتحديث أجهزة معالجة المياه 
في المستشفيات الحكومية على حس���اب موازنة المشاريع التطويرية لصالح 

وزارة الصحة.
 2. س���تتم المناقص����ة العامة م���ن خالل طلب عط���اءات تنافس���ية محلية وفقا 
لمقتضيات قانون الش����راء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 

مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية.
 3. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على جميع وثائق المناقصة 
من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة www.gs.pmof.ps  أو من 
خالل البوابة الموحدة للش���راء العام )www.shiraa.gov.ps ( بعد دفع رس���وم 
غير مستردة مقدارها ) 300 شيقل لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على 
حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع ) فيشة اإليداع ( مع العطاء 
المق���دم، كما يمكن للمناقصي���ن الحصول على أي معلوم���ات إضافية لجميع 
وثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الس���اعة 9:00 صباحًا إلى 

الساعة 2:00 مساء من أيام األحد إلى الخميس .
 4. يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أس���فل الدع���وة في موعد أقصاه 
الس���اعة ) 10:30 ( صباحًا من يوم الثالثاء المواف���ق 27-12-2022، والعطاءات 
اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون ص�الحية العطاءات س�ارية لمدة 180 

يوما من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.
 5. يج���ب أن يرفق مع العطاء إق���رار ضمان للعطاء وفقا للنموذج المدرج في وثائق 

المناقصة.
 6. العط���اءات الت���ي تص�ل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، 
وس���يتم فتح العطاءات ف���ور انتهاء الموعد المحدد للتس���ليم بحضور ممثلي 

المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه .
 7. رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة .

 8. االسعار المقدمة بالشيقل شاملة ضريبة القيمة المضافة .
 9. العنوان : 

دائرة العطاءات 
مديرية اللوازم العامة 

وزارة المالية 
مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس، الماصيون 

هاتف : 3/ 2987112-02، فاكس : 02-2987056 
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين 

وزارة المالية 

مديرية اللوازم العامة 

لجنة العطاءات المركزية 

دعوة لتقديم عطاءات

 الجهة المشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم.
 ) MOE - GSD / MOF / 2022 / 269 ( :رقم المناقصة 

اسم المناقصة: شراء وتوريد أجهزة وأدوات للفضائية التعليمية. 
ت���ود وزارة التربي���ة والتعليم ومن خالل مديري���ة اللوازم العامة اس���تخدام جزء من 
مخصصاته���ا ضم���ن الموازنة العام���ة الممول م���ن وزارة المالية لتس���ديد المبالغ 
المس���تحقة بموجب عقد رقم ) MOE - GSD / MOF / 2022 / 269 ( ش���راء وتوريد 

أجهزة وأدوات للفضائية التعليمية .
 1. تدع���و مديرية اللوازم العامة ولصال���ح وزارة التربية والتعليم المناقص�ين ذوي 
األهلي���ة إلى تقديم عطاءات بالظرف المختوم ش���راء وتوري���د أجهزة وأدوات 

للفضائية التعليمية .
 2. س���تتم المناقص����ة العامة م���ن خالل طلب عط���اءات تنافس���ية محلية وفقا 
لمقتضيات قانون الش���راء العام رقم 8 لع���ام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 

مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية .
 3. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على جميع وثائق المناقصة 
 ) www.gs.pmof.ps ( من خالل الموق���ع االلكتروني لمديرية اللوازم العام���ة
أو من خالل البوابة الموحدة للش���راء الع���ام ) www.shiraa.gov.ps ( بعد دفع 
رس���وم غير مس���تردة مقدارها ) 300 ( شيقل لحس���اب وزارة المالية في بنك 
فلس���طين على حس���اب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع ) فيش���ة 
اإلي���داع ( مع العطاء المقدم، كما يمكن للمناقصين الحصول على أي معلومات 
إضافي���ة لجميع وثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الس���اعة 

9:00 صباحا إلى الساعة 2:00 مساء من أيام األحد إلى الخميس .
 4. يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أس���فل الدع���وة في موعد أقصاه 
الس���اعة ) 10:00 ( صباحا من يوم الثالثاء المواف���ق 27-12-2022، والعطاءات 
اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون ص�الحية العطاءات س�ارية لمدة 150 

يوما من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.
 5. يج���ب أن يرف���ق مع العطاء كفال���ة دخول المناقصة بنس���بة 3 % من العرض 

المقدم بالدوالر على أن تكون الكفالة سارية لتاريخ 2023-6-24 .
 6. العط���اءات الت���ي تص�ل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، 
وس���يتم فتح العطاءات ف���ور انتهاء الموعد المحدد للتس���ليم بحضور ممثلي 

المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه .
 7. رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة . 

8. االسعار المقدمة بالدوالر شاملة ضريبة القيمة المضافة .
 9. العنوان:

 دائرة العطاءات 
مديرية اللوازم العامة 

وزارة المالية 
مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس، الماصيون 

هاتف : 3/ 2987112-02، فاكس : 02-2987056 
رئيس لجنة العطاءات المركزية

 دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية بيت سوريك 

طرح عطاء للمرة الثانية

اسم المناقصة: انشاء متنزه عام في قرية بيت سوريك.
 MOLG/VC/174/2021 :رقم المناقصة

تود بلدية بيت س���وريك اس���تخدام جزء من ايراداتها ضمن مش���روع )انشاء   .1
متنزه عام في قرية بيت سوريك( الممول من قبل وزارة الحكم المحلي – رسوم 
النقل على الطرق - 2020 لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد انشاء متنزه 

.MOLG/VC/174/2021 :عام في قرية بيت سوريك، رقم المشروع
تدعو بلدية بيت سوريك المناقصين ذوي األهلية الى تقديم عطاءات بالظرف   .2
المخت���وم ل� جميع االعمال الالزمة إلنش���اء المتنزه الع���ام، علما بأن المؤهالت 

المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة.
3. يجب على المقاول أن يكون مس���جاًل لدى إتح���اد المقاولين ومصنفاً  لدى لجنة 
التصني���ف الوطنية في مجال األبني���ة بحيث ال يقل عن درجة تصنيف رابعة 

سارية المفعول .
4. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.

6. يمكن للمناقصين المهتمين ش���راء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه، 
وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها )350 شيقل(.

7. يجب تس���ليم العطاءات ف���ي العنوان المبين أدناه قبل ي���وم األربعاء الموافق: 
2022/12/7 الساعة: 12 ظهرا، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 

)90 يوما( يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات. 
8. يجب ان يرفق مع كل عطاء »كفالة دخول عطاء« بقيمة 5,500 ش���يقل س���ارية 
المفعول حتى تاري���خ: 2023/4/6 وفقا للنماذج والش���روط الواردة في وثائق 

المناقصة.
9. س���يتم اس���تبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وس���يتم 
فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان 

المبين أدناه يوم االربعاء الموافق )2022/12/7، الساعة: 12:00 ظهرا(.
10. االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االربعاء الموافق: 2022/11/30 الساعة 

: 11:00 ظهرا في مقر بلدية بيت سوريك. 
11. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء . 

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات الدوام 
الرسمي . 

13. العن���وان المذك���ور اعاله هو: بلدية بيت س���وريك، بيت س���وريك – محافظة 
القدس، تلفاكس 02-2473255.

beitsurik_municipality@hotmail.com 
رئيس بلدية بيت سوريك 
 أحمد عمر الجمل

 دولة فلسطين

وزارة االشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات المركزية

لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان

 موضوع الخدمة االستشارية:  تقديم خدمات هندسية »إشراف« على مشروع تأهيل 
طريق قبالن - تلفيت/ محافظة نابلس

    MPWH/MOF/2022/091-CTD :رقم طلب التقدم بعروض
ترغ���ب دائرة العط���اءات المركزية في طرح طلب تقدم بعروض خدمات استش���ارية 

بتمويل من وزارة المالية حسب التفصيل التالي:
المؤهل���ون لالش���تراك في طلب التق���دم بعروض: يحق للش���ركات والمكاتب   .1
الهندسية المس���جلين لدى نقابة المهندس���ين – مركز القدس والمصنفين 

كاستشاري تخصص طرق والمتجاوبين مع الشروط المشاركة.
يس���مح للمكاتب االستش���ارية ولغاية تحقي���ق المتطلبات الفنية للمش���روع   .2
االئتالف مع مكاتب استش���ارية محلية على أن يت���م تقديم اتفاقية ائتالف 
موقع���ة من جميع األط���راف أو خطاب نواي���ا، )ال يجوز الي مكتب استش���اري 

المشاركة باكثر من عرض، حيث سيتم استبعاد من لم يلتزم بذلك(.
الحصول عل���ى وثائق طلب التق���دم بعروض الخدمات االستش���ارية: يمكن   .3
للمستش���ارين المهتمين الحصول عل���ى وثائق طلب التق���دم بعروض من 
العنوان أدن���اه وذلك اعتبارا من يوم األحد الموافق 2022/11/27 خالل اوقات 
الدوام الرسمي مقابل رسم غير مسترد بقيمة 200 شيكل لكل طلب يودع في 
بنك فلس���طين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية – األشغال على حساب 
رق���م 219000/8 /3001في البنك. علما ب���أن آخر يوم لبيع وثائق طلب التقدم 
بعروض هو يوم األحد المواف���ق 2022/12/11م. كما يمكن الحصول على أية 
معلومات إضافية من اإلدارة العامة للطرق في وزارة األشغال العامة واإلسكان 

على تلفون 022966006 .
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: س���تنظم زيارة ميدانية للموقع يوم الثالثاء   .4
الموافق 2022/12/13 م ويكون االلتقاء الس���اعة العاشرة صباحا حيث سيكون 
التجمع في مديرية أش���غال واس���كان نابلس وس���يتم عقد اجتماع تمهيدي 
الس���تقبال استفس���ارات اإلستش���اريين في نفس المكان وذلك بعد انتهاء 
الزيارة الميدانية على ان يكون آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم الخميس 
الموافق 2022/12/15م، وآخر موعد للردود على االستفس���ارات هو يوم  االربعاء 

الموافق 2022/12/21 م.
س���يتم اختي���ار المستش���ار الفائز بأس���لوب االختي���ار على أس���اس الجودة   .5
والتكلف���ة وفق���ًا ألحكام “قانون الش���راء الع���ام رقم 8 لس���نة 2014 والئحته 

التنفيذية”وتعديالته، واإلجراءات المذكورة في طلب التقدم بعروض. 
ضم���ان دخول طل���ب التقدم بعروض: يجب أن ترف���ق كل طلب تقديم عروض   .6

بإقرار ضمان العرض حسب النموذج الوارد في الوثيقة.
تسليم وفتح العروض: يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب   .7
عليه اسم المناقصة ورقمها في العنوان أدناه، في موعد اقصاه الساعة الثانية 
عشرة ظهرا من يوم الثالثاء الموافق: 2022/12/27م، وسوف يتم فتح العروض 

في جلسة علنية في نفس الموعد والمكان.
العن��وان: دائرة العطاءات المركزية - وزارة االش���غال العامة واالسكان )الطابق   .8

األول( –بيتونيا – شارع البالوع ) المعبر ( .  
تلفاكس: 0097022909092 

• مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء
دائرة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

وزارة االشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات المركزية

لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان

 
   موضوع الخدمة االستش���ارية:  تقديم خدمات هندس���ية »إش���راف« على مشروع 

تأهيل طريق نعلين - قبية / محافظة رام الله والبيرة
    MPWH/MOF/2022/092-CTD :رقم طلب التقدم بعروض
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األول( –بيتونيا – شارع البالوع ) المعبر ( .  
تلفاكس: 0097022909092 

• مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء
دائرة العطاءات المركزية

  إعالن طرح عطاء توريد عدادات مياه صالحة للشرب للمرة الرابعة
 WSSA/W/2022/011/R4 :رقم

 تعلن س���لطة المياه والمجاري بيت لحم بيت جاال بيت س���احور عن طرح عطاء سنوي 

لتوريد عدادات مياه صالحة للشرب ويتم استالم وثائق العطاء من قسم المشتريات 

خالل س���اعات الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم الس���بت الموافق 11/26/ 2022 وذلك 

وفقًا للشروط التالية:

كافة األس���عار بالشيكل ش���املة لجميع أنواع الضرائب وتقدم في ظرف مغلق   •

ومخت���وم ومنفصل عن العرض الفني ويفت���ح الحقًا بعد نجاح العينة المقدمة 

والعرض الفني.

يج���ب على المورد تزويد قائمة بالعدادات المراد توريدها موقعة ومختومة من   •

الم���ورد وارفاق عينة من كل عداد مياه م���ن أجل عملية الفحص المخبري مرفق 

بش���هادة فحص المصنع  )ID Test(  لكل ع���داد وذلك من أجل الموافقة عليه 

قبل فتح العرض المالي.

تقديم العرض الفني في ظرف منفصل.  •

مرفق بالعرض الفني شهادة خصم مصدر سارية المفعول.  •

مرفق بالعرض الفني ش���يك بنكي مصدق او كفالة بنكية مصدقة بقيمة ستة   •

آالف ش���يكل في ظرف منفصل تكون س���ارية لغاية 90 يوم���ًا من تاريخ فتح 

العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية. 

السلطة غير ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب    •

آخر موعد لتسليم العطاء يوم السبت 2022/12/10 الساعة الثانية عشر ظهرًا،   •

وسيتم فتح العرض الفني  في ذات اليوم والوقت المحدد.

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.  •

لالستفسار يرجى مراجعة قسم المشتريات خالل أيام وساعات الدوام الرسمي.

مدير عام سلطة المياه والمجاري
 المهندس أكرم نصار

دولة فلسطين
المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

طرح عطاء
طرح عطاء توريد وتركيب أجهزة طبية لمستشفى الوالدة بمجمع الشفاء 

الطبي بمدينة غزة

يعل���ن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار ) بك���دار ( وبتمويل من 
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا )باديا( ومن خال البنك اإلس���امي 
للتنمية عن طرح عطاء توريد وتركيب أجهزة طبية لمستشفى الوالدة بمجمع الشفاء 

الطبي بمدينة غزة.
 يمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم األحد الموافق 2022/11/27 مقابل 
رس���م مالي ال يرد مقداره 60 دينارًا وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة - ش���ارع 

رام الله القدس - خلف كلية التمريض .
 إن ه���ذه المناقصة مفتوحة لكافة الموردين في الضفة وغزة والمؤهلين لدى بكدار 
علمًا بأن آخر موعد لتس���ليم الوثائق وفتح المظاريف هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا 

من يوم الخميس الموافق 2022/12/15 في مقر المجلس الكائن في البيرة . 
يجب أن تكون كاف���ة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره %2 من قيمة العرض 
وذلك على شكل كفالة بنكية على أن يكون عرض األسعار ساري المفعول لفترة 120 

يومًا والكفالة سارية المفعول لفترة 150 يومًا من تاريخ اإلقفال . 
ماحظة: رسوم االعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء . 

العطاء قابل للتجزئة.  -
يجب إرفاق جميع الوثائق المطلوبة في العطاء.  -

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على األرقام التالية : 
هاتف: رقم 2974300 � 02 فاكس رقم: 2974342 � 02

مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/ بكدار

"التربية" تطلق برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية
رام الله - "األيام": أطلقت وزارة التربية 
والتعلي���م، بالتع���اون م���ع أكاديمية 
مساء  والتكنولوجيا،  للعلوم  فلسطين 
أم���س، افتراضي���ًا، برنامج فلس���طين 
للفيزياء الفلكية، بمش���اركة من علماء 

فلسطينيين وعرب.
وقال���ت "التربي���ة" في بي���ان، إن 
مفاهي���م  يقدم بع���ض  البرنام���ج 
العلوم والرياضيات لطلبة المدارس 
)14 - 16 عام���ًا(، بطريق���ة مبس���طة 
اهتمامه���م  إلذكاء  ومش���وقة 
وش���غفهم بمختلف حقول العلوم 

والتكنولوجيا والرياضيات.
وبينت أن البرنامج يتكون من إحدى 
عشرة وحدة علمية بواقع تسعة عشر 
لق���اء هجينا، يم���زج بي���ن التعريض 
والتعلي���م والتش���ويق والتجريب في 

جدي���د عل���م الفضاء بش���كل تكيفي 
وف���ق رؤي���ة مبني���ة عل���ى المحتوى 
المعرفي له���ذه الفئ���ة العمرية، وأن 
البرنام���ج يتن���اول بأدوات���ه الحديثة 
والمتنوع���ة بع���ض نظريات حس���اب 
وقواني���ن  )الرياضي���ات(  المثلث���ات 
الفيزياء )العلوم(، وصناعة  نيوتن في 
وبرام���ج  )الهندس���ة(،  التلس���كوبات 
الحاس���وب والمح���اكاة )تكنولوجي���ا( 
لفه���م حي���اة النجوم ونش���وء الكون، 
وتمكنهم من المش���اركة في مشروع 
بناء القبة الس���ماوية أو التقاط صورة 
لنج���م أو لس���ديم عل���ى ش���كل ورده 
جميلة؛ ليستكشف الطلبة بناء الكون.

وأش���ارت إلى أن الحزمة األولى من 
النشاطات هي ألساسيات تاريخ علم 
الفلك ودور العلماء العرب والمسلمين 

نهضته، سيس���تمعون خاللها  في 
إلى عروض علمية عن نش���أة الكون، 
كما س���يتعّرف الطلبة عل���ى أن آلة 
ع���رف الي���وم 

ُ
االس���طرالب الت���ي ت

بآيف���ون الق���رن 13 نظ���رًا لدقته���ا 
الت���ي تضاه���ي األجه���زة التقنية 
الحديث���ة، وس���يتعلم الطلبة أيضًا 
الكهرومغناطيس���ي  الطيف  فيزياء 
بأيديهم تلسكوبًا  وكيف يصنعون 
فلكية،  ظاهرة  بوس���اطته  يرصدون 
س���يأخذهم خبير تصوي���ر فلك في 
رحلة تثير ش���غفهم بالنظر للسماء 
ورس���مها، كما س���تتم دعوة الطلبة 
بعد مضي نصف اللق���اءات لمؤتمر 
يتحدث���ون فيه عن م���ا توقعوه من 
البرنامج وما تعلم���وه وما ينتظرونه 

في الحزمة الثانية.

"النيابة" تفتتح ورشة حول إدماج 
النوع االجتماعي في بيئة العمل

افتتح���ت  "األي���ام":   - الل���ه  رام 
النيابة العامة، بالتعاون مع مش���روع 
"سواس���ية"، في أريحا، أمس، ورش���ة 
تدريبية حول إدم���اج وتعميم النوع 
االجتماعي في بيئة العمل لعدد من 
الموظفي���ن اإلداريين ف���ي النيابات 
والدوائ���ر المتخصص���ة ف���ي مكتب 

النائب العام، تستمر يومين.
زيادة معرفة  إلى  الورش���ة  وتهدف 
وتعميم  إدم���اج  بآليات  المش���اركين 
قضاي���ا ومفاهي���م الن���وع االجتماعي 
ف���ي الخدم���ات المقدمة م���ن النيابة، 
الواج���ب مراعاته���ا وفق  والمعايي���ر 
المهام الموكلة إليهم لطبيعة عملهم.

وق���ال رئيس المكت���ب الفني عالء 
ع���واد، إن الورش���ة ج���اءت نتيج���ة 
استبيان تم إعداده س���ابقًا لتحديد 
وأهمه���ا  التدريبي���ة،  االحتياج���ات 

تعري���ف الموظفين بدور وحدة النوع 
االجتماعي والمعايير الواجب اتباعها 
ف���ي بيئ���ة العم���ل، به���دف إدماج 
النوع االجتماع���ي في كافة الخدمات 
المقدم���ة والتي من ش���أنها أن تعزز 
فرص المس���اواة والعدالة "الجندرية" 

للعاملين في النيابة.
الن���وع  دائ���رة  مدي���ر  وقدم���ت 
االجتماعي في مكت���ب النائب العام 
فاطم���ة الزي���ر عرض���ًا تن���اول فكرة 
إنش���اء وحدة النوع االجتماعي، التي 
القانون  جاءت لتحقيق االنسجام مع 
مجلس  وقرار  الفلسطيني،  األساسي 
الوزراء إنش���اء وحدة النوع االجتماعي 
باالتفاقيات  والتزام دولة فلس���طين 
والمعاهدات الدولية لضمان االمتثال 
المؤسس���ي لقضايا المساواة لمراعاة 
إدم���اج الن���وع االجتماعي ف���ي كافة 

المعايير  ومتابع���ة  النياب���ة،  أعمال 
الواجب مراعاتها في خدمات النيابة 

على كافة المستويات.
وأدار التدري���ب مستش���ار هيئ���ة 
األمم المتح���دة للم���رأة لدعم وحدة 
الن���وع االجتماعي، عب���د الرازق غزال، 
التش���ريعية  االلتزام���ات  وتن���اول 
النوع  والدولي���ة، ومأسس���ة وح���دة 
االجتماعي ودورها في النيابة، وأدوار 
العمل  الن���وع االجتماعي وعالق���ات 
من المس���اواة والعدال���ة "الجندرية" 
الن���وع  وعالق���ات  أدوار  وتحلي���ل 

االجتماعي، والعوامل المتشابكة.

"القدس المفتوحة" تشارك 
في اليوم العالمي للريادة

رام الله - "األيام": شارك مركز اإلبداع واالبتكار التابع لجامعة القدس المفتوحة 

في طوباس وأريحا بمؤتمر ريادة األعمال لالبتكار في االقتصاد المستدام.

وقالت "الق���دس المفتوحة"، أمس: إن المؤتمر تضم���ن لقاءات للحديث في 

مواضيع الريادة الخضراء بمشاركة نخبة من المتخصصين والرياديين، بهدف 

تعريف الشباب لتطوير مسارهم المهني.

وبينت أن الهدف من المؤتمر تمكين الريادة في القطاع األخضر وتقوية الريادة 

في فلسطين، ودعم التطور واالبتكار في االقتصاد األخضر المستدام، وشارك فيه 

مهتمون من غزة ورام الله والخليل ونابلس والقدس عبر منصة "زووم".

وأش���ارت إلى أنه حضر الجلس���ة االفتتاحية رئيس المجل���س األعلى لإلبداع 

والتميز، ورئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة عدنان سمارة، ورئيس 

جامعة القدس عماد أبو كش���ك، ومستشارة الش���ؤون الثقافية في القنصلية 

األميركية كاريس���ا غونزالي���زا، ومدير برنامج منظمة األغذي���ة والزراعة التابعة 

لألمم المتحدة )الفاو( عزام صالح، والمدير التنفيذي في مؤسس���ة "كومسات" 

محمد زكريا، ومدير مركز الريادة رضوان قصراوي.

خريجة تغذية في جامعة القدس 
تجتاز امتحان المزاولة اإلسرائيلي

رام الله - "األيام": اجتازت الخريجة والء إدريس امتحان المزاولة اإلسرائيلي 
ف���ي تخصص التغذية والحمية، لتكون بذل���ك أول خريجي جامعة القدس 
في التخصص الذين يتقدمون لهذا االمتحان، والذي من المنتظر أن يتقدم 

له مزيٌد من الخريجين المقدسيين ممن هم في مرحلة الزمالة.
وهن���أ رئيس جامعة القدس عماد أبو كش���ك الطالب���ة إدريس على هذه 
 وأكاديميين، 

ً
النتيجة "التي تش���ير إلى تفّوق آخر للكليات الصحي���ة طلبة

وكلي���ة الصحة العامة على وجه الخص���وص، إذ يعّبر هذا النجاح عن الرؤية 
اإلبداعي���ة التي تعمل وفقها الجامعة، لخلق بيئة بحثية وابتكارية تقودها 
كف���اءات أكاديمية وتخصص���ات نوعية تواكب التطور ف���ي القطاع الطبي 

والبحثي في العالم".
من جهتها، قالت إدريس إن اجتيازها امتحان المزاولة اإلسرائيلي لم يكن 
سهاًل، "ولكن بدعم الجامعة وتسهيلها األمور والظروف ومالءمتها تمكنت 
م���ن الوصول لهدفها واجتياز االمتحان، حيث كان التعاون كبيرًا من ناحية 
تس���هيل أمور التدريب ووضع خطة تدريبية جيدة، فقد تدربت ٧٠٠ ساعة 

في عدد من مستشفيات القدس كالمطلع والمقاصد".

ورشة في أريحا: توصي ببناء 
شراكات بين صندوق النفقة واإلعالم

رام الله - "األيام": اختتم صندوق النفقة، مس���اء 
أول من أمس، ورشة في أريحا حملت عنوان "اإلعالم 
ومس���ار الحماية الش���مولي للفئات المستفيدة"، 
اس���تهدفت مجموعة من اإلعالميين واإلعالميات 
في الخليل، وأوصت ببناء ش���راكات إس���تراتيجية 

بين الصندوق واإلعالم.
النفقة  للورش���ة بصن���دوق  المنظمون  وع���ّرف 
وغايات���ه وأهدافه، لتمكي���ن العاملين في اإلعالم 
م���ن إنتاج م���واد إعالمية مراعية لحق���وق الفئات 
المتروكة بش���كل أكثر ش���مولي، من خالل رسائل 
ذات مضامين عميق���ة تبني اتجاهات الرأي العام 
إيجابيًا بالمس���ائل المرتبط���ة بمصالحه ومصيره 
وحياته بش���كل مباشر وغير مباشر، ومنها مسائل 
األحوال الشخصية كالنفقة، وغيرها من المسائل 
الت���ي تؤثر على بن���اء مجتمع مس���تقر قادر على 
المش���اركة بفعالية في تطوير تشريعات تراعي 

ل المجتمع.
ّ
مصالح الفئات المختلفة التي تشك

وأكدت مدير عام صندوق النفقة، فاطمة المؤقت، 
أن الصندوق يعمل على تحقيق العدالة بش����قيها 
المساءلة والحماية، وقالت: "على مستوى المساءلة، 
ز الصن����دوق دور الدولة في س����يادة القانون 

ّ
يع����ز

بمالحقة الفارين من تنفيذ أحكام النفقة من خالل 
اتخ����اذ إج����راءات قانونية بحقهم، تل����زم المحكوم 
عليه����م بدفع قيم����ة أحكام النفقة لمس����تحقيها 
المقررة بموج����ب حكم قضائي، واكتس����بت صفة 

االمتياز بتحصيلها كونها أموااًل عامة".
وأضافت: "على مستوى الحماية يكفل الصندوق 
حق���وق وكرامة الفئات المس���تفيدة م���ن النفقة 
والدف���اع عنها، وتمكينه���ا قانوني���ًا واقتصاديًا 

واجتماعيًا ونفسيًا".
من جهتها، بينت موظف���ة الصندوق المحامية 
نس���رين إدريس، أن النفقة تلعب دورًا حاسمًا في 

مسائل األحوال الشخصية بالنسبة لشريحة كبيرة 
من المجتمع، وتحمي حقوق الفئات المس���تفيدة 
لها ممن هم بأم���ّس الحاجة إلى حماية حقوقهم 

االقتصادية.
وقال���ت: إدراكًا له���ذه الحقائق، أعطى المش���ّرع 
أولوي���ة ملحة لمث���ل هذه الحاالت، فعلى س���بيل 
المثال، وبموجب القان���ون، يتطلب تنفيذ قرارات 
محكمة األس���رة المتعلقة بالنفقة إجراًء فوريًا، وال 
يحت���اج إلى انتظ���ار إجراءات التقاض���ي العادية 
التي يمكن أن تطيل أم���د التقاضي أثناء متابعة 

القضايا أمام المحكمة المختصة.
بدورها، قالت المحامية أسماء حنبلي: "الصندوق 
رّس���خ منذ تأسيسه منهجية شاملة ومتكاملة من 
الخدمات، من خالل تعزيز الشراكات مع المؤسسات 
الحكومي���ة وغير الحكومية، فمن أجل الوصول إلى 
العدالة وتعزيز س���يادة القانون وتشجيع تجاوب 
المؤسس���ات الوطنية، وتوفير الحماية والس���المة 
القانوني���ة واالقتصادية واالجتماعية والنفس���ية 
لمس���تحقيها، تع���اون الصن���دوق م���ع مختلف 
الهيئ���ات الحكومية ذات العالقة بعمل الصندوق 
لتعزيز قيم المساءلة للفارين من وجه العدالة عبر 
مجموعة من اإلجراءات السترداد أموال الصندوق، 
وذلك عبر متابعة اإلشكاليات وتشخيص أسبابها 
من عدس���ات أوس���ع للخروج بحل���ول إبداعية من 

شأنها العمل على تعزيز سيادة القانون". 
وشددت عضوات ش���بكة "مدد" اللواتي حضرن 
الورش���ة، على أهمية التواصل والتشبيك الدائم 
مع مختلف وس���ائل اإلعالم لدعم ومناصرة قضايا 
النس���اء واألطف���ال المتروكين وكفال���ة حقوقهم 
االجتماعي���ة واالقتصادية وحق���وق أطفالهن في 
العيش الكريم الس���تنطاق طاقاتهم وإبداعاتهم 

باعتبارهم موارد بشرية مستقبلية.


