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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة التربية والتعليم العالي

دولـــــة فلسطيــــن
ديوان الموظفين العام

دولـــــة فلسطيــــن
ديوان الموظفين العام

دعوة لتقديم عطاءات
التاريح : 09/  2018/10

MEHE/JFA/2018 /225 : رقم العطاء
MEHE/JFA/9.312233 /2018   : رقم العطاء حسب الخطة

موضــوع العطاء: شــراء وتوريد ادوات واجهزة مهنية متخصصة/ قســم 
التغذية لصالح كلية فلسطين التقنية في دير البلح.

1. تلقت وزارة التربية والتعليم العالي  منحة مالية بقيمة 35 مليون دوالر 
من أربع دول مانحة وهي ألمانيا وفنلندا وايرلندا والنرويج وبلجيكيا فيما 
يســمى بشــركاء التمويل المشــترك في إطار تمويل تنفيذ بنود الخطة 
االستراتيجية  لتطوير التعليم. وعليه تنوي وزارة التربية والتعليم العالي 
تخصيص جزء من عائدات هذه المنحة شراء وتوريد ادوات واجهزة مهنية 
متخصصة/ قســم التغذية لصالح كلية فلســطين التقنية في دير البلح 
بموجب العقد وضمن المناقصة رقم :  MEHE/JFA/2018/225وسوف 
يتم تطبيق قيمة المنحة المقدمة من شــركات التمويل حصريا لتمويل 

. (VAT ) النفقات وصافي ضريبة القيمة المضافة
2. لالستفســار يمكــن االتصال بــوزارة التربية والتعليــم العالي / دائرة 

العطاءات والمشتريات – رام اهللا على هاتف رقم 2983242-02.
3. تقدم االسعار بالدوالر وهي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة . 

4. يوجــد مجموعة كاملة من وثائق المناقصة  باللغة االنجليزية ويمكن 
شــراؤها من قبل مقدمي العطــاءات المعنين من وزارة التربية والتعليم 
العالي في رام اهللا – شارع المعاهد-دوار المغتربين  برسوم غير مستردة 

وقيمتها (100 شيكل) للنسخة الواحدة.
5. تدفــع رســوم كراســة المناقصــة لحســاب  ايــرادات وزارة الماليــة- 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي  فــي بنك فلســطين على حســاب رقم 
(13/219000)، يجب أن يتم تسليم العطاءات في وزارة التربية والتعليم 
العالي في رام اهللا –شــارع المعاهد-دوار المغتربين – المبنى الرئيســي 
–الطابق الثاني –دائرة العطاءات والمشــتريات – غرفة رقم(223). ويجب 
أن ترفق جميع العطاءات بكفالة دخول للعطاء والبالغ %5 من قيمة العرض 
المقــدم وســارية المفعول لغاية 180 يوم من تاريــخ آخر موعد لتقديم 

عروض األسعار ، وسيتم رفض العروض المتأخرة عن الموعد المحدد.
6. يكــون آخر موعد لتقديم عروض األســعار هو يوم (الخميس) بتاريخ 
2018/11/08م وذلك حتى الســاعة 2.00 ظهرا وتوضع عروض األسعار 
مســجالً عليهــا رقم العطــاء في مغلــف مغلق وموضوعه فــي صندوق 
العطاءات حســب العنوان أعاله، بعد ان يتم ختم المغلف من قبل قســم 

العطاءات.
7. اجور النشــر واالعالن على من يرسو عليه العطاء ولمرة واحدة فقط، 
والشركة المحال عليها العطاء يجب عليها دفع رسوم االعالن قبل تقديم 

كفالة حسن التنفيذ لقسم الصندوق.
8. بامكانكــم االطالع علــى وثائق العطاء من خــالل الموقع االلكتروني 
للبوابة الوطنية الموحدة للمشتريات العامة من خالل الموقع االلكتروني 

 www.shiraa.gov.ps :

د. صبري صيدم / وزير التربية والتعليم العالي

إعالن عن موعد امتحان الكتروني للعمل لدى 
صندوق درء المخاطر والتامينات الزراعية 

يعلن صندوق درء المخاطر والتامينات الزراعية عن موعد امتحان الكتروني 
لشــغل وظيفة (مهندس زراعي)،مكان العمل:(الشمال،الوسط،الجنوب) 

الخاص باالعالن رقم(2018/79). 
وذلك حســب الموعد والكشف المشــار إليه أدناه: ( األسماء منشورة على 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام)
يوم الثالثاء 2018/10/23، موعد االمتحان االلكتروني لوظيفة(مهندس 

زراعي):
1. مهندس زراعي(الوســط) يبدأ باســم ضرغام  نعمان يونس  حجازي 
وينتهي باســم يوســف طلب لطفي حج محمد حســب الكشــف رقم (2)، 

الساعة التاسعة صباحا.
2. مهندس زراعي(الشــمال) يبدأ باسم أحمد زياد ابراهيم قالوه وينتهي 
باســم يوسف محمد جمعة محمود كنعان حسب الكشف رقم (1)،الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.
3. مهندس زراعي(الجنوب) يبدأ باســم أمل علي محمد شــتيوي وينتهي 
باسم يوسف كامل محمد عطاونة حسب الكشف رقم (3)، الساعة الثانية 

عشر ظهرا.
علما ان االمتحان االلكتروني سيعقد في ديوان الموظفين العام/طابق(-

1)/ام الشرايط-رام اهللا 
لمعرفة أسماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة 
االلكترونية لديوان الموظفين العــام: (www.gpc.pna.ps) او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول «وظيفتي»

صندوق درء المخاطر والتامينات الزراعية

إعالن عن موعد مقابلة شفهية للعمل لدى 
وزارة المالية والتخطيط  

تعلن وزارة المالية والتخطيط  وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام 

عن مقابلة شفهية لشــغل وظيفة موظف اداري،محافظات الوسط 

الخاص باالعالن رقم(2018/21).

وذلك حسب الموعد والكشف المشار إليه أدناه: 

يوم الثالثاء 2018/10/23  

1. موظــف اداري يبــدأ باســم آالء عثمــان صالــح زيدان وينتهــي 

باســم وئام محمد ابراهيم مصطفى حسب الكشــف رقم (1)، في 

الساعة العاشرة صباحا،في مقر وزارة المالية والتخطيط المصايف 

رام اهللا

يوم األربعاء 2018/10/24 

1. موظف إداري يبدأ باســم يزن مروان يوســف الخنافسة وينتهي 

باســم طارق محمــد جميل سوالمة حســب الكشــف رقــم (2)، في 

الساعة العاشرة صباحا،في مقر وزارة  لمالية والتخطيط المصايف 

رام اهللا

لمعرفــة أســماء المقبولين لخوض المقابلة الشــفهية يرجى زيارة 

 (www.gpc.pna.ps) :البوابة االلكترونية لديــوان الموظفين العام

او من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول «وظيفتي»

وزارة المالية والتخطيط
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محكمة بداية قلقيلية

الرقم: 2018/2579

الرقم: 2018/96

تبليغ اخطار تنفيذي بواسطة النشر 
في احدى الصحف المحلية

الى المحكوم عليه خالد فكر شكري عبد اللطيف عوده – قلقيلية – النبي الياس مجهول محل اإلقامة 
حاليا ، اعلمكم ان المحكوم له نبيل (فكر شكري) عبد اللطيف عبد الرحمن – قلقيلية ، قد طرح للتنفيذ 
لدى دائرة تنفيذ قلقيلية كمبيالة عدد 1  مستحقة األداء وتحمل توقيعك بقيمة (13500دينار) ثالثة 
عشــر الفا وخمســمائة دينار اردني باإلضافة الى الرســوم والمصاريف وقد ســجلت لدى دائرة تنفيذ 
قلقيليــة تحــت الرقم 2018/2579، لذا فانــه ينبغي عليك او من تنيب مراجعــة دائرة تنفيذ قلقيلية 
خالل أســبوعين من تاريخ تبلغك االشعار لتســوية دينك ، واال سيصار الى اتخاذ اإلجراءات التنفيذية 

بحقك حسب األصول والقانون
تحريرا في 2018/10/04

مأمور تنفيذ قلقيلية

مذكرة دعوى بالنشر صادرة عن محكمة بداية قلقيلية 
بالقضية الحقوقية رقم (2018/96)

الــى المدعى عليه ( محمد عبد اللطيف محمود شــري ) مــن قلقيلية صير ومجهول محل اإلقامة حاليا 
يقتضى حضورك الى محكمة بداية قلقيلية يوم 2018/10/31 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى 
الحقوقية المرقومة  أعاله والتي أقامها عليك الجهة المدعية ( رشاد سليم محمود شري ) من قلقيلية 
بواسطة وكيله المحامي فؤاد شبيطه ولؤي عساف وموضوعها منع معارضة في عقار ويمكنك الحضور 
الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم (2) لســنة 2001 فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشر يوما من 

تاريخ تبليغك النشر واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا.

رئيس قلم محكمة بداية قلقيلية
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تبليغ بالنشر خالصة حكم في القضية الجزائية
 رقم (2018/2807)صلح بيت لحم

إلى المتهم عمر عطا اهللا جابر المعيوي من الدوحة –بيت لحم سابقا و مجهول محل االقامة حاليا.
نعلمكــم بأنه قد صدر ضدك بتاريخ 2018/9/19 حكمــا غيابيا قابال لالعتراض في الدعوى الجزائية 
المرقومة اعاله والمقامة ضدك من الحق العام عن رامي سامي محمد ابو عمر من بيت لحم والمتضمن 
ادانتك بالتهمة المســندة اليك وهي اصدار شــيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات 
لســنة 1960  والحكــم عليك تبعا لذلك بالحبس مدة ثالثة اشــهر ، وعليــه تم تبليغك خالصة الحكم 

بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون.

عيسى الشيخ درة / رئيس قلم محكمة صلح بيت لحم 

تبليغ بالنشر خالصة حكم في القضية الجزائية 
رقم (2016/1478)صلح بيت لحم

إلى المتهم منذر عرفات عباس القصراوي من الخليل سابقا و مجهول محل االقامة حاليا. نعلمكم بأنه قد 
صدر ضدك بتاريخ 2018/6/19 حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف في الدعوى الجزائية المرقومة 
اعاله والمقامة ضدك من الحق العام والمتضمن ادانتك بالتهمة المســندة اليك وهي السكر المقرون 
بالشغب خالفا للمادة 390 من قانون العقوبات لسنة 1960  والحكم عليك تبعا لذلك بالغرامة بواقع 
عشرة دنانير اردني ، وعليه تم تبليغك خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون.

عيسى الشيخ درة / رئيس قلم محكمة صلح بيت لحم 

مذكرة دعوى مستأنف صادرة عن محكمة بداية طولكرم بصفتها 
االستئنافيه  بالقضية االستئنافيه  الجزائية رقم 2017/267 استئناف جزاء 

إلى المستأنف مؤيد يوسف عزات عمر  من طولكرم /دير الغصون   ومجهول محل االقامة حاليا يقتضي 
حضورك إلى محكمة بداية طولكرم يوم 2018/11/19 يوم االثنين  الساعة التاسعة صباحاً للنظر في 
القضية االستئنافيه الجزائية  رقم 2017/267  محكمة بداية طولكرم بصفتها االستئنافيه والمستأنفة 
على القضية الصلحية الجزائية الصلحية 2012/405 صلح طولكرم من قبلك والتي موضوعها اتالف 
مــال الغير واســاءة االئتمان والنصب واالحتيال ، وعليه يقتضي حضورك فــي الموعد المحدد وإذا لم 

تحضر يسقط حقك في الدعوى االستئنافيه الجزائية .

رئيس قلم جزاء محكمة بداية طولكرم   / منتصر ابو حامد 

قرار امهال  صادر عن محكمة بداية رام اهللا 
في القضية الجنائية رقم 2018/124

إلى المتهم : محمد محمود حسن حرفوش / رام اهللا / خربثا المصباح  .   يقتضي عليك تسليم نفسك 
إلى الســلطات القضائية خالل عشــرة أيام من تاريخ نشــر قرار اإلمهال هذا  حسب األصول من اجل 
رؤية القضية الجنائية المرقومة أعاله والمقامة عليك من قبل الحق العام . بتهمة : االيذاء المقصود 
المؤدي الى البتر او التعطيل او التشــويه خالفاً للمادة 335 عقوبات لســنة 1960  آمر بإلقاء القبض 
عليك , فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك وتسليمك إلى القضاء , وعلى كل من يعلم 
مــكان وجــودك أن يخبر عنك وإذا لم تســلم نفســك خالل المدة المذكورة أعــاله تعتبر فاراً من وجه 
العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا عمال باحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .
أقــرر تبليــغ قرار اإلمهــال هذا للمتهم الفار وذلك بإلصاقه على لوحــة إعالنات محكمة بداية رام اهللا 
وعلى باب مســكن المتهم وبالنشر بالجريدة الرسمية حسب األصول علما بان الجلسة قد تعينت يوم 

2018/11/22 الساعة الثامنة والنصف صباحا         

القاضي عادل ابو صالح     / رئيس هيئة جنايات محكمة بداية رام اهللا

 قرار إمهال صادر عن محكمة بداية بيت لحم 
بصفتها محكمة جنايات في الجناية رقم 2017/21

إلى المتهم:- محمود رزق محمود عيسى / هوية رقم 854597267 / الخضر. يقتضي عليك تسليم 
نفسك إلى السلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغك قرار اإلمهال بالطريقة المبينة 
أدناه وذلك في القضية الجزائية المرقومة أعاله والمقامة عليك من قبل الحق العام بتهمة التدخل في 
السرقة خالفا للمادة 2/80/404 فقرة هـ عقوبات لسنة 1960. وآمر بالقبض عليك من قبل مأموري 
الضابطة العدلية وتســليم نفســك إلى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله 
اإلخبار عنه وإذا لم تقم بتسليم نفسك خالل المدة المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة وفي حال 
عدم تسليم نفسك للسلطات القضائية خالل المدة المذكورة أعاله ستجري محاكمتك غيابيا كمتهم 
فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام المادة (291) من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 
كمــا أقــرر تبليغك هذا القرار، وذلك بإلصاق قرار اإلمهال هــذا على لوحة إعالنات محكمة بداية بيت 
لحــم وعلــى آخــر مكان إقامة وفي الوقائع الفلســطينية أو إحدى الصحف المحليــة علماً  بأن القضية 

معينة يوم االثنين  2018/11/5.       

القاضي فراس مسودي / رئيس هيئة جنايات محكمة بداية بيت لحم
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تبليغ بالنشر خالصة حكم في القضية الجزائية
 رقم (2018/489)صلح بيت لحم

إلى المتهم يوســف يعقوب ســعيد كالوتي من بيت لحم ســابقا و مجهول محل االقامة حاليا. نعلمكم 
بأنه قد صدر ضدك بتاريخ 2018/9/27 حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف في الدعوى الجزائية 
المرقومة اعاله والمقامة ضدك من الحق العام والمتضمن ادانتك بالتهمة المسندة اليك وهي اصدار 
شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 1960 والحكم عليك تبعا لذلك بالحبس 

مدة ثالثة اشهر ، وعليه تم تبليغك خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون. 

عيسى الشيخ درة / رئيس قلم محكمة صلح بيت لحم 

تبليغ بالنشر خالصة حكم في القضية الجزائية
 رقم (2018/1559)صلح بيت لحم

إلى المتهم صالح حلمي عبد الرحمن خليفة من بيت لحم سابقا و مجهول محل االقامة حاليا. نعلمكم بأنه قد صدر ضدك 
بتاريخ 2018/6/21 حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة ضدك من الحق 
العام عن وليد حلمي بسيل حذوة من بيت لحم والمتضمن ادانتك بالتهمة المسندة اليك وهي اصدار شيك بدون رصيد 
خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 1960 والحكم عليك تبعا لذلك بالحبس مدة شهرين محولة للغرامة بواقع 

نصف دينار عن كل يوم للمصالحة ، وعليه تم تبليغك خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون.

عيسى الشيخ درة / رئيس قلم محكمة صلح بيت لحم 

مذكرة تبليغ بالنشر صادرة عن محكمة بداية قلقيلية
 في ملف استئناف الجزاء رقم 2018/32

الى المستأنف: ايوب يوسف صبري هالل  /852379148 / قلقيلية – بجانب برج نوارة

يقتضى عليك الحضور الى محكمة بداية قلقيلية بصفتها االســتئنافية الساعة التاسعة صباحاً من 

اجل النظر في ملف االستئناف الجزائي رقم 2018/32 المعينة بتاريخ 2018/11/6

واذا لم تحضر يجري بحقك المقتضى القانوني حيث جرى تبليغك بالنشر حسب االصول.

رئيس قلم الجزاء محكمة بداية قلقيلية  / سماح فقها 

وفد من التوجيه السياسي يتضامن مع أهالي الخان األحمر
الحياة  المحتلــة-  القدس 
الجديدة- ترأس المفوض 
والناطق  العام  السياســي 
المؤسسة  باسم  الرسمي 
عدنــان  اللــواء  االمنيــة 
ضميري، أمس، وفدا ضم 
خمسين من منتسبي هيئة 
التوجيه السياسي والوطني 
لــي  ها ا مــع  مــن  للتضا
المهددين  االحمــر  الخــان 
وهدم  والترحيل  باالقتالع 

مساكنهم.
والقى اللــواء ضميري كلمة 
بالوفود المتضامنة اكد فيها 
علــى اهمية االنتصــار في 
معركــة الدفــاع عــن الخان 
معركة  باعتبارها  واالحمــر 
وتحظى  الفلسطيني،  الكل 
بدعــم واســناد كاملين من 
عبــاس  محمــود  الرئيــس 
والحكومة، مضيفا ان الخان 
االحمــر هــو لؤلــؤة القدس 
للتصدي ألي غاصب او غاشم 

يمكن ان يمس القدس.
االحمــر  الخــان  أن  واضــاف 
مســمار كبيــر فــي نعــش 
ومحطــة  القــرن،  صفقــة 
نضاليــة فاصلــة فــي حياة 

ونحن  الفلسطيني،  الشعب 
مؤمنون باننا ســننتصر كما 
معارك  فــي  شــعبنا  انتصر 
القدس  في  ســابقة  وطنية 
وجنين وقلعة شقيف، وهذا 
يتطلــب توجيه كل الطاقات 
لمساندة اهالي الخان، حتى 
ال ننــدم مســتقبال ال ســمح 

اهللا.

واشاد اللواء بالمرابطين في 
والمشــاركين  االحمر  الخان 
في معركة الدفاع عنه وكل 
الذين  االجانب  المتضامنين 
يقفــون معنــا لمنــع هــدم 
قريــة الخان االحمر وترحيل 
سكانها، مؤكدا على ضرورة 
المشاركة في هذه المعركة 

بمختلف الطرق.

واكد رئيس هيئــة مقاومة 
الوزير  واالســتيطان  الجدار 
وليــد عســاف ان الدفاع عن 
الخــان االحمر هــو دفاع عن 
الوطنية  والحقــوق  القدس 
نجــاح  ألن  لمشــروعة،  ا
االحتالل في تنفيذ مخططاته 
حــل  ســيقوض  العدوانيــة 
الدولتيــن، وهذا ما عبر عنه 

عبــاس  محمــود  الرئيــس 
بوعيــه  مناســبة  كل  فــي 
المخطط  لخطــورة  العميق 
االسرائيلي، وتمنى على كل 
ابناء الشعب الفلسطيني ان 
يحاول  مــا  خطورة  يدركــوا 
وتعزيــز  تنفيــذه  االحتــالل 
عــن  الدفــاع  فــي  دورهــم 
حقوقنــا ومنــع هــدم قرية 

الخان االحمر.
كل  ف  عســا شــكر  و
زاروا  الذيــن  المتضامنيــن 
والذين  االحمر  الخــان  قرية 
تجــاوز عددهم عن مئة الف 
مواطن خالل االشهر االربعة 
بالقــوى  واشــاد  الماضيــة، 
واالســالمية التي  الوطنيــة 
تقف الى جانب حملة الدفاع 
عــن الخــان االحمــر وكذلك 
منتســبي المؤسسة االمنية 
والمؤسســات  والــوزارات 
لبلديــات  وا والمحافظــات 
ورحب بوفد هيئــة التوجيه 
السياســي والوطني ووزارة 
االقتصــاد الوطني والتربية 
والتعليم العالــي ومديريات 
االوقاف التي أمت قرية الخان 

االحمر اليوم.

لقطة من تضامن التوجيه السياسي مع اهالي الخان االحمر.

«القدس المفتوحة» تنظم مؤتمر«القدس في قلب الصراع 
العربي اإلسرائيلي.. رؤية استراتيجية نحو المستقبل»

عالقــة القدس بالديانات الســماوية 
عقدية وتعبدية وال عالقة لها بالديانة 
اليهوديــة علــى اإلطــالق، بــل هي 
عالقــة تاريخيــة حســب رواياتهــم، 
مشيراً إلى أن الروايات التي كتبت عن 
عالقة اليهــود بالقدس كلها محرفة 

وموضوعة.
االحتــالل  مــع  المشــكلة  إن  وقــال: 
سياســية وليســت مشــكلة دينيــة، 
والمعتقدات االحتاللية هي معتقدات 
باليــة يجري تســويقها فــي العالم، 
لذلك هي البقعة الوحيدة التي أهلها 

في رباط إلى يوم الدين.
وأشــار نشــوان إلــى أنــه قــد تقدم 
للمؤتمــر 61 ملخصاً قبــل منها 55، 
ووصــل منهــا 37 بحثــاً قبــل منهــا 
بحثــا،  المؤتمــر 27  فــي  للعــرض 
مؤكداً على اســتمرار جامعة القدس 
المفتوحــة في جهودهــا التي كلفها 
بهــا الرئيس محمود عبــاس لحماية 

التعليم في المدينة المقدسة.
وبعد انتهاء الجلسة االفتتاحية، افتتح 
الحضــور معرض «مدينة الســالم» 
الــذي ينظــم على هامــش المؤتمر 
بدعــم مــن وزارة الثقافــة وبرعاية 
من شــركة «مشارق»، وتعرض فيه 
لوحــات فنيــة مميزة أعدهــا فنانون 
فلسطينيون تجسد المراحل المختلفة 
التي عاشتها مدينة القدس، والمعاناة 

الناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي.
وقدمــت اوراق بحثيــة حــول واقــع 
ومســتقبل القدس في ظل السلوك 
ودور  التهويد،  وسياســات  االمريكي 
الجامعة فــي تعزيز مكانــة القدس 
واســتراتيجيات التنميــة االقتصادية 
والتحديات  المقدســة،  المدينــة  في 
تواجه  التــي  والنفســية  االجتماعية 
التعليــم فــي المدينة، كمــا تناولت 
األوراق البحثيــة قطاعات الســياحة 
واالزمات االجتماعية والهوية الوطنية 
وعالقتها  واالعالم  العربية  واالزمات 

بالمدينة المقدسة.
وفي ختــام المؤتمر، قرأ  عميد كلية 
العلــوم التربويــة د. مجــدي زامــل، 
البيان الختامي للمؤتمر، والتوصيات 
الختاميــة، وتــم تكريــم الباحثيــن 
واللجــان التحضيرية والعلمية، وكل 
من أسهم في إنجاح فعاليات المؤتمر.

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- عقدت 
فــي  المفتوحــة  القــدس  جامعــة 
قطــاع غزة، وعبــر تقنيــة (الفيديو 
كونفرنس) مــع الضفة، أمس، في 
فنــدق (الكومــودور) علــى شــاطئ 
لمؤتمــر  ا ليــات  فعا غــزة،  بحــر 
العلمــي المحكم «القــدس في قلب 
الصراع العربي اإلســرائيلي.. رؤية 
اســتراتيجية نحو المستقبل»، تحت 
رعايــة رئيــس مجلــس األمنــاء م. 

عدنان سمارة.
حضــر حفــل االفتتــاح محافظ غزة 
إبراهيم أبــو النجا، ورئيس مجلس 
األمنــاء م. عدنان ســمارة، ورئيس 
الجامعــة د. يونــس عمــرو، ونائب 
رئيــس مجلــس األمنــاء د. ريــاض 
الخضــري، وعضــو مجلــس األمناء 
د. عبــد اهللا عبــد المنعــم، ونائــب 
رئيس الجامعة لشــؤون قطاع غزة 
د. جهــاد البطــش، ورئيــس اللجنة 
التحضيرية د. عماد نشوان، ورئيس 
الرحمــن  عبــد  د.  العلميــة  اللجنــة 
الثقافــة  وزارة  ووكيــل  المغربــي، 
فايــز السرســاوي، ونــواب رئيــس 
الجامعة ومساعدوه، ومديرو الفروع 
والمراكز،  الدوائر  ومديرو  بالقطاع، 
ولفيــف من األكاديمييــن والباحثين 
والشخصيات االعتبارية والفصائلية، 
وقيادات العمــل الوطني، والوجهاء، 
وحشــد كبير من الباحثيــن والكتاب 

والمهتمين. 
افتتــح المؤتمــر راعيــه م. عدنــان 
ســمارة قائــال: «إن الجامعة، إضافة 
إلــى مهمتها األكاديميــة التي تقوم 
بهــا بامتياز، لــم تتنــاس قضاياها 
الوطنية؛ فأمس االول سلطت الضوء 
علــى قضيــة الالجئين فــي مؤتمر 
عقد بنابلس، وتســلط الضوء على 
مدينة القدس العاصمة األبدية لدولة 

فلسطين.
الحركــة  أن  ســمارة  م.  وأوضــح 
الصهيونيــة هــي حركــة سياســية 
بامتياز وليست حركة دينية، وتسعى 
لجلــب تعاطــف اليهود فــي مختلف 
أرجاء العالم ودفعهم لاللتفاف حول 
إسرائيل، وحولت السياسية إلى دين 
وأقنعتهم بأن العودة إلى القدس هي 
دين وليست سياسة، ما وضع القدس 

في قلب الصراع.
وأشــار م. ســمارة إلى ظهور بعض 
المؤرخيــن الذين أكــدوا أنه ال يوجد 
أي آثار للهيكل اليهودي في القدس، 
وأن ما يجري في القدس هو قضية 
سياســية بامتيــاز، فهــم يســيرون 
ضمن خطة تتمثل في عزل الضفة 
عــن القدس بشــكل كامــل تمهيداً 

لتهويدها.
وركــز د. عمرو علــى أن القدس لم 
يبرحها أهلها رغم كل الحروب التي 
رام اهللا: إطالق مشروع المحطة الواحدة لتعزيز الفرص االقتصادية للمرأةكانــت تتعــرض لهــا المدينــة، وأن 

واألرباح،  المبيعــات  وزيادة 
والمعارض السنوية.

الوكالــة  ممثلــة  وأكــدت 
اإليطالية للتنمية والتعاون 
ســارة دومنينــي، ان دعــم 
المشــروع  لهــذا  الوكالــة 
الــذي يهــدف لتغييــر حياة 
لألفضل،  والمجتمع  النساء 
النساء،  لتمكين  سيســتمر 
وإيجــاد مصــدر دخــل من 
خالل تشغيل نساء أخريات 

في مشاريع الرياديات.
وشاركت عايدة سمارة قصة 

نجاحها في المرحلة السابقة 
لمحطــة  ا مشــروع  مــن 
الواحــدة، مــع المشــاركات 
الحاليــات، موضحــة كيــف 
تحول شــغفها فــي العمل 
على المجوهرات من هواية 
ومشروع عائلي إلى مصنع 
للمجوهــرات، وقدمت عددا 
من النصائح منها: االهتمام 
والتركيــز علــى التدريــب، 
المســؤوليات  ومشــاركة 
وتوزيع المهام بحيث يكون 

العمل تشاركياً مع آخرين.

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
أطلــق، أمس، في رام اهللا 
مشــروع المحطــة الواحدة 
«بطوالت نسائية»، لمنتدى 
األعمــال، ضمــن  ســيدات 
برنامج تعزيز وصول المرأة 
إلــى الفــرص االقتصادية 
الالئق  والعمل  المتكافئــة 

في دولة فلسطين.
وشــدد وكيل وزارة شؤون 
المرأة بسام الخطيب، خالل 
حفل إطالق المشروع، على 
أهمية البرنامج في تمكين 
المرأة اقتصاديا، واستعداد 
طواقمها  بكامــل  الــوزارة 

لتقديم كافة أشكال الدعم 
النتائج  وتحقيــق  إلنجاحه 

المرجوة.
ن  ا » لخطيــب:  ا ل  قــا و
احتياجات الوزارة الحقيقية 
فــي مجال تمكين النســاء 
هــي التحــول مــن مجــرد 
الصغيرة،  المشــاريع  دعم 
إلى مرحلة تمكين حقيقي 
تمتلــك  بحيــث  مســتدام 
النســاء مصانــع ومعامــل 
وتعاونيــات منتجة، خاصة 
للنساء الناجيات من العنف، 
واألسر التي تترأسها امرأة، 
وبذلك يتم تمكين النســاء 

بشــكل عملــي ملمــوس، 
انخفاض  إلــى  يــؤدي  مما 
العنــف، حيث يعتبر الوضع 
االقتصادية أحد أهم أسباب 

العنف ضد النساء».
ة  يــر لمد ا ســتعرضت  ا و
التنفيذية لمنتدى ســيدات 
األعمال دعاء وادي، منهجية 
مشــروع  علــى  لعمــل  ا
المحطة الواحدة والنجاحات 
المرحلــة  حققتهــا  التــي 
الســابقة، وآليــات العمــل 
علــى المرحلة الحالية، من 
حيــث بناء قدرات النســاء، 
القيمة التنافســية للمنتج، 


