
3 أيـــــام فــلــســطــيــنــيــةالثالثاء 2023/1/10

 اسم الجهة المشترية: وزارة الزراعة الفلسطينية
)MOA/MOF/2023/002)  :رقم المناقصة 

اس���م المناقصة: ش���راء وتوريد ش���عير علفي لدعم مربي األغنام البدو  في محافظة 
القدس ضمن مشروع تنمية التجمعات المهمشة في مناطق جنوب الضفة الغربية

تود وزارة الزراعة الفلس���طينية اس���تخدام جزء من مخصصاتها ضمن الموازنة   .1
العامة لتس���ديد المبالغ المس���تحقة بموجب عقد : ش���راء وتوريد شعير علفي 
لدع���م مربي األغنام البدو  في محافظة القدس ضمن مش���روع تنمية التجمعات 

.)MOA/MOF/2023/002) المهمشة في مناطق جنوب الضفة الغربية رقم
تدعو وزارة الزراعة الفلس���طينية المناقصي���ن ذوي األهلية الى تقديم عطاءات   .2
بالظ���رف المختوم لتوريد ش���عير علفي لدعم مربي األغن���ام البدو  في محافظة 
القدس ضمن مش���روع تنمية التجمعات المهمش���ة في مناطق جنوب الضفة 

الغربية.
3.  س���تتم المناقص���ة العام���ة من خ���ال 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.
يمك���ن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحص���ول على معلومات إضافية من   .4
وزارة الزراعة الفلس���طينية وكذلك فحص وثائق المناقصة على العنوان المبين 
أدناه وذلك من الساعة  9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا من أيام األحد الى الخميس، 

.)www.shiraa.gov.ps) أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام
يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة من العنوان المبين   .5
أدناه اعتبارا من يوم األثنين الموافق 2023/01/09، بعد دفع رسوم غير مستردة 

مقدارها (100 شيقل( ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم.
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أس���فل الدعوة قب���ل يوم االثنين   .6
الموافق في23/01/2023 الساعة 11 صباحا، والعطاءات اإللكترونية غير مقبولة، 
ويجب أن تكون صاحية العطاءات س���ارية لمدة 150يوما بعد التاريخ النهائي 

لتسليم العطاءات. 
يج���ب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفق���ا للنموذج المدرج في وثائق   .7

المناقصة.
8.  العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم استبعادها، وسيتم 
فتح العطاءات بحضور ممثل���ي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان 

المبين أدناه في23/01/2023  الساعة 11 صباحا.
العنوان المذكور أعاه هو:  .9

دائرة العطاءات والمشتريات/ وزارة الزراعة (المبنى الرئيسي( / الطابق الثاني
رام الله – مقابل وزارة العمل 

رقم الهاتف:3403360-02 رقم الفاكس:02-2403312
www.moa.pna.psp : الموقع االلكتروني

• ماحظة: رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء
وزارة الزراعة

وزارة الزراعة الفلسطينية

دولة فلسطين 

وزارة الحكم المحلي 

مجلس قروي كفر قدوم 

 اعالن طرح عطاء

يعل���ن مجلس ق���روي كفر ق���دوم  بتمويل م���ن وزارة الحكم المحل���ي ضمن برنامج 
رس���وم النقل على الطرق ، عن طرح عطاء تأهيل وتعبيد طرق داخلية في كفر قدوم 
رقم)MOLG-VC-2022-36( وذل���ك 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 إتحاد المقاولين ومصنفًا لدى لجنة   .1
التصنيف الوطنية في مجال  الطرق  بحيث تكون درجة التصنيف ال تقل عن 

رابعة.
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.  .2

يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 16000شيقل وذلك   .3
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم .

األس���عار بالشيقل وش���املة  لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع   .4
الضرائب.

كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة من   .5
العط���اء من مقر مجلس قروي كفر قدوم مقابل مبلغ غير مس���ترد وقدره 500 

شيقل 
أخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 12 مس���اءا من يوم االربع���اء الموافق   .6
2023/2/8ف���ي مجلس قروي كفر قدوم  مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد 

هذا الموعد.
7.  االجتم���اع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق2023/1/24  الس���اعه 

10 صباحا
8.فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق 2023/2/8الساعة 12 مساءا في مقر مجلس 

قروي كفر قدوم 
9.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

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

 توقيع وختم رئيس المجلس القروي
 رئيس المجلس
وسيم شتيوي

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي جبارة- طولكرم

اسم المناقصة: تأهيل وتعبيد الشارع الرئيسي لقرية جبارة

MoLG-VC-2022-33:رقم المناقصة

يود )مجلس قروي جبارة( اس���تخدام جزء من ايراداته ضمن »موازنته« لمشروع   .1

)تأهيل وتعبيد الش���ارع الرئيس���ي لقرية جبارة(الممول من قبل )وزارة الحكم 

المحلي( لتس���ديد المبالغ المس���تحقة بموجب عقد )تأهيل وتعبيد الش���ارع 

)MoLG-VC-2022-33  الرئيسي لقرية جبارة

يدع���و )مجلس قروي جب���ارة( المناقصي���ن ذوي االهلية ال���ى تقديم عطاءات   .2

بالظرف المختوم )ل�مش���روع اع���ادة تأهيل وتعبيد المدخل الرئيس���ي لقرية 

جبارة(، علما بان المؤهالت المطل���وب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في  

وثائق المناقصة بحيث يكون المقاول مصنفا »طرق« بدرجة ال تقل عن رابعة.

يمك���ن للمناقصين المهتمين الحصول عل���ى معلومات إضافية عن المناقصة   .3

من )مجلس قروي جبارة( على العنوان المبين أدناه وذلك من الس���اعة )التاسعة 

صباحا( إلى الساعة )الثالثة مساء( من أيام األحد الى الخميس.

يمكن للمناقصين المهتمين ش���راء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه،   .4

وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها )300 شيكل(.

يجب تس���ليم العط���اءات في العنوان المبي���ن أدناه قبل تاري���خ)2023/1/18   .5

الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا( ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 

90)يوما( بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات. 

يجب ان يرفق مع كل عطاء »كفالة دخول عطاء«بقيمة [ 15000 شيكل ] سارية   .6

المفعول حتى تاريخ ]2023/5/18[ وفقا للنماذج والش���روط الواردة في وثائق 

المناقصة.

7.  س���يتم اس���تبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم 

فت���ح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان 

المبين أدناه في الساعة الثانية عشرة ظهرا بتاريخ)2023/1/18(

رسوم االعالن في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء.  .8

العن���وان المذكور اعاله هو: مجلس قروي جبارة � قري���ة جبارة/طولكرم/في مقر   .9

المجلس
jbara.coun@gmail.com:تلفون رقم: 2680090-09، جوال رقم: 0599519720 ، ايميل

رئيس مجلس قروي جبارة 
رائد محمود

اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي

 تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في األيام والتواريخ 
واألوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :  

)1( الثالثاء 2023/1/10 )من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر(:

أجزاء من بيت جاال وتشمل: إسكان بيت جاال، إسكان سالم أبو سرور،  إسكان 
عويضة، فيال نصار وشارع طلوع سعيد زهران والمنطقة المحيطة بها.  

2 األربعاء 2023/1/11 )من الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة عصرا(:

أجزاء من قرى جنوب بيت لحم وتشمل : قرية المعصرة،  قرية خلة الحداد 
والمناشير في تلك المناطق. 

تعتذر الش���ركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحويالت والصيانة 
على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

 اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي

تعل�ن ش����ركة كهرب����اء محافظة الق�دس ع�ن قط���ع الت���ي���ار الكهربائي من الثامنة 
صباح���ا حتى الثانية والنصف عصرا  يوم الثالثاء 2023/1/10 عن المناطق التالية من 

محافظة رام الله والبيرة: 
 

 بلدة جمالة، مخيم دير عمار،  بلدة دير عمار،  بلدة بيتللو

تعتذر الش���ركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحويالت والصيانة 
على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

اعالن مزاد علني بيع اليات قديمة 

يعلن مجلس الخدمات المشترك الدارة النفايات الصلبة في محافظة اريحا واالغوار 

عن رغبته في بيع اليات ثقيلة مستعملة بالظرف المختوم وهي على النحو التالي:

 	HP 260 موديل 2009، قوة المحرك D6T جرافة جنزير

 	HP 250 مدحلة مرداس ميكانيكي بوماج موديل 2009، قوة المحرك

وضمن الشروط التالية:

-  تامين كفالة دخول المزاودة 4000 شيكل نقدا او كفالة بنكية سارية المفعول 

لمدة شهرين من تاريخه .

-  للمجل���س الحق في عدم ترس���ية اية مزاودة يرى انه���ا غير منصفة بحقه دون 

ابداء األسباب.

-  يتحمل المزاود اية فروقات في حال تراجع عن الس���عر الذي عرضه على اللجنة 

المختصة.

موعد التقديم العروض س���يكون  في مقر مجلس الخدمات المشترك حيث  يبدأ 

م���ن ي���وم الثالثاء    تاريخ  )10-01-2023 ( اخري���وم للتقدم  هو يوم االثنين  

)  16-01-2023 ( الس���اعة الواحدة ظهرا ويق���دم العرض على نموذج مختوم 

معتمد من المجلس.

مالحظة: 

االليات المذكورة موجودة في مكب نفايات اريحا شارع المغطس، فعلى الراغبيين 

بمعاينة االليات خالل س���اعات الدوام الرس���مي من الس���اعة الثامنة صباحا حتى 

الواحدة ظهرا وخالل فترة تقديم العرض الخاص بالشراء .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

رئيس المجلس

عبد الكريم سدر

فلسطين دولة 

الوزراء مجلس 

العامة واإلسكان وزارة األشغال 

مسابقة إعالن 

النكبة لذكرى  تخليدًا  تذكاري  نصب  تصميم 

استنادًا الى توجيهات السيد الرئيس محمود عباس، تعلن الحكومة الفلسطينية من خالل لجنة وطنية برئاسة 

وزارة األش����غال العامة واإلسكان، عن مسابقة لتصميم نصب تذكاري تخليدًا لذكرى النكبة. وعليه فإن الفنانين 

والمعماريين والمصممين وطلبة الجامعات والمهتمين مدعوون لتقديم مقترحات تأخذ باالعتبار ما يلي: 

أن يعكس التصميم األلم الذي سببته النكبة لشعبنا. . 1

أن يحتوي التصميم على عناصر الرواية الفلسطينية المتعلقة بالنكبة واللجوء والنضال واألمل. . 2

يك����ون مكان النصب التذكاري ف����ي حديقة االس����تقالل/ رام الله والبيرة وأن يراع����ي طبيعة المكان . 3

والمحيط. 

الدعوة لكل الفلسطينيين حيثما كانوا والعرب وأصدقاء فلسطين. . 4

يقدم المتس����ابق موجزًا للفكرة ومضمونها وصورًا توضيحية. إما نس����خة ورقي����ة بما ال يزيد على 10 . 5

.10MP بما ال يزيد على )pdf صفحات. أو نسخة الكترونية على قرص مدمج )ملف

يتن����ازل المصمم الفائز، عن حقوق الملكية الفكرية للتصميم وحرية التصرف به وإدخال التعديالت . 6

عليه لصالح دولة فلسطين. 

س����يتم عرض المقترحات والمش����اركات المقدمة على لجنة متخصصة الختي����ار أفضل 3 مقترحات، . 7

واإلعالن عن التصميم الفائز، علمًا أنه سيتم منح جائزة ألول ثالثة فائزين. 

آخر موعد الستقبال المقترحات يوم )الخميس 9/شباط )فبرابر(/2023(، مرفقة بمعلومات عن المتسابق . 8

)االس����م، المهنة، العنوان، الهاتف، عنوان الس����كن، البريد اإللكتروني، الخ.( على عنوان وزارة األشغال 

العامة واإلسكان- رام الله- المصيون- ميدان محمود درويش، دائرة االعالم، ص. ب. 3961. 

لالستفسار: أ. عبد الحق قنداح، جوال 589 277 594 970+

»األوقاف« توقع بروتوكول الحج للموسم  الحالي
مك���ة المكرمة - وف���ا: وقع وزي���ر األوقاف 
والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، أمس، 
مع وزير الحج الس���عودي توفي���ق الربيعة، 

بروتوكول الحج لموسم 1444- 2023.
ويتضم���ن البروتوك���ول ال���ذي وق���ع في 
المملك���ة العربية الس���عودية، كافة األمور 
المنظم���ة والتعليمات الجدي���دة المتعلقة 
بحجاج الخارج والتي تنظم العمل وتس���هل 
عل���ى البعثة الفلس���طينية القي���ام بدورها 
على أكمل وجه، خاصة المتعلقة بالمش���اعر 
والمناسك وترتيبات االستقبال واإلقامة في 

منى وعرفة.
وأك���د البكري عمق العالقة الفلس���طينية 
الس���عودية وحرص الوزارة بكافة طواقمها 
عل���ى تقدي���م األفض���ل لحجاج فلس���طين 
والعمل مبك���را على التحضيرات للموس���م 

القادم.
بدوره، قدم وزير الحج السعودي شرحا عن 
األنظمة والتعليمات الجديدة التي س���يتم 
العم���ل بها خالل الموس���م الق���ادم، مؤكدا 
أهمي���ة االلت���زام بكافة القواني���ن التي تم 

االتفاق عليها لضمان سالمة الحجاج.

»القدس المفتوحة« و»إنجاز 
فلسطين« توقعان مذكرة تفاهم

رام الله - "األيام": وقع رئيس جامعة القدس 
المفتوحة الدكتور س���مير النجدي، ورئيس 
مجلس إدارة مؤسس���ة إنجاز فلسطين عماد 
الهندي، أمس، مذكرة تفاهم، وذلك في مقر 

رئاسة الجامعة بمدينة رام الله.
وتتضم���ن المذكرة، بحس���ب بي���ان صدر 
ع���ن الجامع���ة، تعاون���ًا بي���ن الطرفين في 
مج���ال تنفيذ البرامج واألنش���طة التدريبية 
التي تطرحها المؤسس���ة لطلب���ة وخريجي 
مؤسس���ات التعليم العالي الفلس���طينية، 
ولتجهيز الطلبة للدخول إلى س���وق العمل، 
وخل���ق وعي اقتصادي مبتكر لدى الش���باب 

على الصعيد المحلي والعالمي.
البرامج واألنشطة  المذكرة تنفيذ  وتشمل 
التدريبية في فروع الجامعة في فلس���طين، 
وذل���ك من خالل تزويد المؤسس���ة للجامعة 
البرامج واألنشطة التدريبية المنوي  بقائمة 
تنفيذها في فروع الجامعة قبل بدء الفصل 
الدراس���ي من العام الدراس���ي، كما تشمل 

مساعدة الطلبة على إنشاء شركات طالبية.
وقال د. النجدي، إن "توقيع المذكرة يندرج 

ف���ي إطار دور الجامعة ف���ي تنمية المجتمع 
الفلس���طيني، وتعميق انتمائه واإلس���هام 
ف���ي تنمية ش���خصية الطلب���ة والخريجين 
وتوجيههم إيجابيًا لخدمة المجتمع وتوفير 
فرص التعليم العالي والتدريب في مختلف 
والتكنولوجيا،  والعل���وم  المعرف���ة  مجاالت 

ومنح الدرجات العلمية".
من جانبه، ق���ال الهندي، إن "المؤسس���ة 
قائمة على التش���بيك مع القط���اع الخاص، 
وأغل���ب عمله���ا مبن���ي عل���ى التط���وع في 
فلس���طين، ونعمل أيضًا كحاضنة للشركات 

الطالبية".
إل���ى ذل���ك، قال عمي���د ش���ؤون الطلبة في 
الجامعة د. سالمة سالم، إن "االتفاقية تهدف 
إلى خلق طلب���ة رياديين مدربي���ن ومؤهلين 
للعمل في السوق، وتحديدًا خريجي القدس 

المفتوحة الذين قدموا الكثير".
من جانبه، قال بسام الولويل نائب رئيس 
مجلس إدارة المؤسس���ة، إن "الطلبة بحاجة 
لتدري���ب قبل الدخ���ول في س���وق العمل 

ليصبحوا قادرين على العمل فور التخرج".

»العمل« تبحث سبل إنجاح 
االجتماع الدولي لدعم التشغيل

رام الل���ه - "األيام": بحث وزي���ر العمل د. نصري أبو جيش مع الس���فير 
األردني عصام البدور س���بل إنجاح اجتماع دعم التش���غيل المزمع عقده 
في العاصمة األردنية عمان، الش���هر القادم، بهدف حشد الدعم العربي 

والدولي لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتشغيل لألعوام 2025-2021. 
وأكد أبو جيش متانة وقوة العالقات الدائمة ما بين فلس���طين واألردن، 
منوها إلى أهمية انعقاد اجتماع دعم التش���غيل في عمان، بمشاركة 80 
دولة ومنظمة ومؤسسة، من أجل النهوض بواقع قطاع العمل الفلسطيني. 
وأب���دى البدور، اس���تعداد المملكة األردنية بناًء عل���ى توجيهات جاللة 
الملك عبد الله الثاني في دعم كافة القضايا والمحاور التي تتعلق بدولة 
فلس���طين، باإلضافة إلى تس���هيل كافة اإلجراءات التي من شأنها دعم 

وإنجاح اجتماع التشغيل ألهميته في دعم قطاع العمل الفلسطيني.  

منح دراسية لدرجة
الدكتوراه في ماليزيا

رام الله - "األي���ام": أعلنت وزارة التعليم العال���ي والبحث العلمي، 
امس، عن توفر عدد من المنح الدراس���ية ف���ي جامعة التكنولوجيا 
الماليزية "UTM" للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك للحصول على 

درجة الدكتوراه في تخصصات مختلفة.
ودعت الوزارة في بيان صحافي، امس، الطلبة الراغبين بالمنافس���ة 
على ه���ذه المنح لزي���ارة موقعه���ا اإللكتروني لالط���الع على كامل 

التفاصيل.

فلسطين تشارك باجتماع 
الجمعية البرلمانية اآلسيوية 

أنطاليا - وفا: ش���اركت دولة فلس���طين، امس، في الجلسة العامة 
ال�13 للجمعية البرلمانية اآلس���يوية التي تعقد في أنطاليا بتركيا، 

بحضور عشرات الوفود البرلمانية.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل، إن "جوهر القضية 
الفلس���طينية هو األرض وشعبها المتجذر فيها منذ آالف السنين، 
وصراعنا هو من أجل اس���ترجاع أرضنا والحف���اظ على هويتها التي 

تعمل إسرائيل وبشكل يومي على تهويدها".
وأك���د فيصل ضرورة قيام أحرار العالم بدعم النضال الفس���طيني 
واتخ���اذ اإلجراءات التي تكف���ل عزل دولة االحت���الل ووضعها أمام 

المحاكمة الدولية وفرض العقوبات الدولية".

»الحكم المحلي«: البـدء بتنفـيذ مشــروع
تـولـيــد الطــاقـة من حـرق الـنـفـايـات

رام الله - "األيام": أعلنت وزارة الحكم المحلي، 
أمس، إنجاز كافة االلتزامات القانونية والفنية 
واإلداري����ة والمالية التي تتيح لش����ركة صروح 
الفلس����طينية والت����ي تقود ائتالف����ا دوليا من 
عدة ش����ركات دولية متخصص����ة البدء بتنفيذ 
المش����روع االس����تراتيجي األول من نوعه على 
صعيد الشرق األوسط والمتمثل بتوليد الطاقة 
من حرق النفايات في زهرة الفنجان بمحافظة 

جنين.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أمس، أنه 
ج����رى في مقر الوزارة بمدين����ة رام الله، توقيع 
اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة الفلسطينية 
لنقل الكهرباء، وشركة صروح، بحضور ممثلين 
عن الش����ركتين، ورئيسة س����لطة جودة البيئة 
نسرين التميمي، بهدف تنظيم شراء الكهرباء 
النات����ج عن حرق النفاي����ات وتحويله إلى طاقة 

كهربائية.
ويهدف هذا المشروع إلى حرق النفايات في 

مكب زهرة الفنجان، وتولي����د طاقة كهربائية 
تقدر ب� 40 ميغاواط يوميا، وباس����تخدام أحدث 
التكنولوجيا الت����ي تتفق مع المعايير الدولية 
بأفضل  والمناخية  البيئية  بالش����روط  الخاصة 
المواصفات العالمية، وهو مشروع استراتيجي 

نوعي على صعيد اإلقليم.
ويش����كل المش����روع نقلة نوعية في طريقة 
معالج����ة النفاي����ات الصلب����ة في فلس����طين 
وتحويل النفايات إلى قطاع منتج وذي جدوى 
من ناحية، ومن ناحية أخرى، يش����كل حال بيئيا 
تعاني منه فلس����طين وبالذات المناطق التي 

تجاور مكبات النفايات.
وتن����ص االتفاقي����ات الموقع����ة مع ش����ركة 
صروح الفائ����زة في العطاء الدولي الذي أعلنته 
الحكومة سابقا حول امتياز النفايات في زهرة 
الفنجان على أن تقوم الشركة باالستثمار في 
بناء محطات الحرق والتوليد لمدة 25 عاما لحرق 

ما ال يقل عن 1200 طن من النفايات يوميا.

حملة في طولكرم لتعزيز وعي 
المواطن تجاه القضايا المجتمعية

طولك���رم – "األيام": أطلق���ت دائرة العمل 
النس���ائي بمديرية أوق���اف طولكرم، أمس، 

الحملة الوطنية نحو حياة آمنة ومطمئنة. 
جاء ذلك بالتعاون والش���راكة مع محافظة 
طولك���رم من خالل وحدة الن���وع االجتماعي، 
ومديريات الش���رطة، والتوجيه السياس���ي 
والوطني، والتربية والتعليم، وديوان قاضي 
القضاة، ودار اإلفت���اء، والجامعات، والعديد 

من الجهات الشريكة ذات العالقة. 
وأوضح المحافظ عص���ام أبو بكر أن إطالق 
هذه الحملة الت���ي تعزز من القيم اإليجابية 
بمجتمعنا، من خالل التركيز على بناء سلوك 

الف���رد وتعميم الوع���ي المجتمع���ي تجاه 
التعامل مع كاف���ة القضاي���ا، ومواجهة أي 

تحديات. 
من جانبها، أوضحت مدي���رة دائرة العمل 
النس���وي أم���ال ع���ودة أن الحمل���ة تبدأ من 
تعاليم الدين اإلس���المي، لحف���ظ الحقوق، 
وتعزي���ز الح���س الوطن���ي، والتركي���ز على 
دور األم���ن المجتمع���ي واألم���ن الفك���ري، 
واالجتماعي واألس���ري، وذلك من خالل عقد 
العديد من اللقاءات والندوات والمحاضرات، 
والجامعات،  الم���دارس  طلبة  باس���تهداف 

وجميع أفراد المجتمع. 


