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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة النقل والمواصالت

االدارة العامة للشؤون االدارية

»االعالن عن طرح عطاء « 
رقم )2012/03( 

طباعة وتوريد ملصقات ترخيص سنوي )2013، 2014 (
تعلن وزارة النقل والمواصالت عن طرح عطاء بالظرف المختوم لطباعة وتوريد ملصقات ترخيص 

سنوي )2014/2013 ( ، تبعًا للشروط والمواصفات الفنية الموضحة في كراسة العطاء 
 فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا في سجل الشركات وترغب في المشاركة 
في هذا العطاء مراجعة دائرة المشتريات والعطاءات في وزارة النقل والمواصالت في الماصيون 
شارع النهضة خالل ساعات الدوام الرسمي من اجل الحصول على كراسة العطاء مقابل دفع 

مبلغ )100شيقل ( غير مستردة .
علما بان آخر موعد لتسليم كراسة العطاء وفتح صندوق العطاءات الساعة الحادية عشر صباحا 

يوم االربعاء الموافق 2012/08/27 ، 
مالحظة : رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء .

وزارة النقل والمواصالت
دائرة العطاءات والمشتريات

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

  17\ADM\2012  إعالن طرح عطاء رقم
العتماد محطة للمحروقات في منطقة الخليل  

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  عن حاجتها  العتماد محطة للمحروقات في منطقة 
الخليل ، فعلى المحطات المسجلة  في هيئة البترول والراغبة بالمشاركة التوجه لمقر الجمعية 
لشراء كراسة العطاء وذلك اعتبارًا من يوم األحد   الموافق 12\8\2012  و حتى  يوم الخميس 
الموافق  16\8\2012  من الساعة التاسعة  صباحًا و حتى الساعة الثانية   بعد الظهر،  ما عدا 
 ، المشتريات  دائرة    ، البيرة   – الرئيسي  القدس   الكائن في شارع   ، السبت   و  الجمعة  يوم 

الطابق السادس  . 
العروض   لتقديم  آخر موعد  ان  علمًا   ، االشتراك  الحق في  المرخصين  و  المؤهلين  للموردين  
و ذلك في صندوق   ، الواحدة ظهرا   الساعة  الموافق  30\8\2012   حتى  الخميس   يوم  هو 
الكائن  الفلسطيني  االحمر  الهالل  جمعية  بمقر  المشتريات  دائرة  في  الموجود  المناقصات 

في البيرة  .
1. ثمن  كراسة العطاء 100 شيكل  غير مستردة    

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بمبلغ مقطوع قيمته  5000 شيكل  
3. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

لالستفسار عن العطاء يمكن االتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل االحمر الفلسطيني 
على االرقام التالية : هاتف 022978536   فاكس  022406518  

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

18\ADM\2012 إعالن طرح عطاء
لشراء حقائب اسعاف 

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  عن حاجتها لشراء حقائب اسعاف  لمستودعاتها في 
مبنى  جمعية الهالل االحمر الفلسطيني .  فعلى الشركات المسجلة والراغبة بالمشاركة التوجه 
و حتى     2012/8/12 الموافق    األحد  يوم  من  اعتبارًا  وذلك  العطاء  كراسة  لشراء  الجمعية  لمقر 
يوم الخميس   الموافق  2012/8/16   من الساعة الثامنة و النصف صباحًا و حتى الساعة الثالثة  
بعد الظهر،  ما عدا يوم الجمعة و السبت  ، الكائن في شارع القدس  الرئيسي – البيرة ،  دائرة 

المشتريات ، الطابق السادس  . 
للموردين  المؤهلين و المرخصين الحق في االشتراك ، علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض  هو 
يوم  الخميس الموافق  2012/8/30    حتى الساعة الواحدة ظهرا  ، و ذلك في صندوق المناقصات 

الموجود في دائرة المشتريات بمقر جمعية الهالل االحمر الفلسطيني الكائن في البيرة  .
1. ثمن  كراسة  عطاء حقائب  االسعاف  100 شيكل  غير مستردة   

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 
3. الجمعية  غير ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
لال ستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل االحمر الفلسطيني على االرقام 

التالية : هاتف 022978536   فاكس  022406518 
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

19\ADM \ 2012  إعالن طرح عطاء
مبنى  في  لمستودعاتها  أدوية  لشراء  حاجتها  عن  الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية  تعلن 
جمعية الهالل االحمر الفلسطيني .  فعلى الشركات المسجلة والراغبة بالمشاركة التوجه لمقر 
يوم  و حتى     2012/8/12 الموافق  األحد  يوم  اعتبارًا من  وذلك  العطاء  لشراء كراسة  الجمعية 
الخميس  الموافق  2012/8/16 من الساعة التاسعة صباحًا و حتى الساعة الثانية  بعد الظهر،  
ما عدا يوم الجمعة و السبت  ، الكائن في شارع القدس  الرئيسي – البيرة ،  دائرة المشتريات 

، الطابق السادس  . 
للموردين  المؤهلين و المرخصين الحق في االشتراك ، علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض  هو 
يوم  الخميس  الموافق 2012/8/30  حتى الساعة الواحدة ظهرا  ، و ذلك في صندوق المناقصات 

الموجود في دائرة المشتريات بمقر جمعية الهالل االحمر الفلسطيني الكائن في البيرة  .
1. ثمن كراسة  األدوية  100 دوالر  غير مستردة  

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 
3. الجمعية  غير ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
على  الفلسطيني  االحمر  الهالل  بجمعية  المشتريات  دائرة  مع  االتصال  يمكن  ستفسار  لال 

االرقام التالية : هاتف 022978536   فاكس  022406518 
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

بيان عام
تنظيم عمل المطاعم والمقاهي

مما ال شك فيه بأن مدينة رام الله باتت مركزا جاذبا لقطاع السياحة في مجال الفنادق والمطاعم 
والمقاهي، وهو القطاع الذي يشكل رافدا اضافيا القتصاد المدينة.

 ان استعداد بلدية رام الله لتقديم التسهيالت الممكنة لهذا القطاع، ال يمكن ان يعني اطالقا 
اتاحة المجال لفوضى افتتاح وتشغيل المطاعم والمقاهي دون استيفائها لشروط الترخيص 

وفق النظام، خاصة بضرورة توفير مواقف لسيارات الزبائن.
ومع ازدياد افتتاح المطاعم والمقاهي دون حصولها على التراخيص الالزمة، ودون استيفائها 
للشروط الناظمة لهذه الحرفة، وبهدف التوقف عند الفوضى الناجمة عن ذلك، وضمان ايجاد 
معالجـة جذرية لها،  تعلن بلديـة رام الله عن منح مهلة حتى 2012/9/30 إلتاحة المجال ألصحاب 

المطاعم والمقاهي لغرض تصويب االوضاع وفق متطلبات ترخيص هذه الحرفة.
كر بأن الحصول على رخصة حرفة مطعم و/أو مقهى يتطلب توفير الشروط التالية:-

ّ
ونذ

1- وجود رخصة بناء لموقع الحرفة، بمعنى عدم وجود أية مخالفات تتعلق باإلستعمال التنظيمي 
او تتعلق بمخالفات في البناء .

2- توفير مواقف سيارات لزبائن المطعم و/أو المقهى، وال يعتبر بأي حال الشارع موقفا معتمدا 
يعني  ال  السيارات،  مواقف  توفير  عدم  على  الغرامة  فرض  بأن  نوضح  وهنا  الزبائن.  لسيارات 

السماح بإيقافها في الشوارع .
3- االلتزام بالشروط البيئية والصحية وشروط السالمة العامة .

4- االلتزام بالضوابط العامة والتي ُعممت على المطاعم سابقا، مثل شروط تقديم المشروبات 
الكحولية واألراجيل وفق السن القانوني، ومواعيد إغالق المطاعم ليال وغيرها.

توفير  وعدم  األوضاع،  لتصويب  أعاله  المهلة  واستغالل  التجاوب  عدم  أن  إلى  اإلشارة  ونود 
امكانية  فيها  بما  القانونية  لإلجراءات  المقهى  و/أو  المطعم  سيعرض  أعاله،  الواردة  الشروط 

اإلغالق .
وبما  األوضاع،  تصويب  ألجل  الممكنة  بالسرعة  والصناعات  الحرف  لقسم  التوجه  بكم  نهيب 

يشكل دعما لعملكم في هذا القطاع.
جـانيت ميخائيــــل
رئيسة بلدية رام الله

السلطة الوطنية الفلسطينية

مشاركون في ورشة بيت فجار.

مركز شمس يرحب بقرار تشكيل لجنة 
قانونية لدراسة قانون األحوال الشخصية

جنين - محمد بالص: رحب مركز إعالم حقوق اإلنس���ان 
والديمقراطية "ش���مس"، أمس، بق���رار الرئيس محمود 
عباس "أبو مازن"، تش���كيل لجنة قانونية من المستشار 
القانوني، حس���ن الع���وري، ووزير العدل، األس���تاذ علي 
مهنا، لدراس���ة قانون األحوال الش���خصية وتعديله، بما 

يكفل حماية المرأة من االضطهاد والتمييز.
وأك���د المركز ف���ي بيان له، أنه ال يمك���ن أن يتم فصل 
حقوق المرأة بأي ش���كل من األشكال عن مفهوم حقوق 
اإلنسان، وذلك من خالل ترجمة تلك الحقوق إلى قوانين 

وسياسات وطنية تضمن حصول المرأة على حقوقها.
واعتب���ر أن تعزيز حقوق المرأة وحرياتها األساس���ية 
وحمايتها، والمس���اواة بين الرجال والنساء في الحقوق، 

هدف ال يمكن تجاوزه.
وأضاف إن تعزيز حقوق اإلنس���ان بش���كل عام والمرأة 
على وجه الخصوص، أمر ال يمكن أن يتحقق إال عن طريق 
إشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار، 
على قاعدة أن إش���راك المرأة في عملي���ة صنع القرار، ال 
يعتب���ر مطلبًا من مطال���ب الديمقراطية فحس���ب، وإنما 
أصبح شرطًا أساس���يًا لمراعاة مصالح المرأة في مختلف 

الجوانب.
وجاء في البيان "إنه بتهميش المرأة وعدم إش���راكها 
في صنع القرار، يتع���ذر تحقيق األهداف المتمثلة في 
المساواة والتنمية، وإن ذلك يتطلب إجراء تعديالت على 
بعض القوانين والتش���ريعات، أو استحداث تشريعات 
جدي���دة تتعلق بمج���االت العم���ل والصح���ة واألحوال 
الش���خصية، من أجل جسر الفجوة بين المرأة والرجل في 

المجتمع الفلسطيني". 
وش���دد مركز "ش���مس"، على أهمية وجود تشريعات 
مدني���ة تعالج قضاي���ا الذم���ة المالية للم���رأة، واإلرث 

والط���الق، والتصرف بأموالها، وال���زواج المبكر، وحضانة 
األطف���ال، وغيرها م���ن القضايا الخاصة بالم���رأة، والتي 
يج���ب أن تكون متضمنة في قانون لألس���رة، وليس في 
قان���ون لألح���وال الش���خصية، باعتبار ذلك مس���ألة في 
غاية األهمي���ة ليس لحماية المرأة وحقوقها فحس���ب، 
وإنما لحماية المجتمع م���ن التمزق الداخلي والصراعات 
االجتماعية، وهنا تبرز الحاجة إلى إحداث تغيير يهدف 

إلى تحسين أوضاع المرأة في مختلف مناحي الحياة.
وطالب بضرورة مراجعة القوانين التي وصفها المركز 
ب�"التمييزية"، والتي تميز بي���ن الرجل والمرأة، لتتالءم 
مع أح���كام االتفاقيات الدولية، وس���ن التش���ريعات أو 
تعدي���ل القوانين التمييزية بما يضمن المس���اواة بين 
الجنسين، وسن قوانين رادعة لحماية النساء من العنف 
ومن كل تهديد وتضييق يتعرضن له، بما يس���هم في 
إلغاء مظاهر التمييز ضد المرأة في المجاالت المختلفة، 
ويع���زز دورها ف���ي بن���اء المجتمع وتقدمه، وتحس���ين 
مكانتها فيه، بما يش���مل قوانين الجنس���ية، واألحوال 
الش���خصية، والتقاعد، والضم���ان االجتماعي، والتأمين 

الصحي، والعمل، والعقوبات، والنقابات المهنية.
ودع���ا المركز، إل���ى ضم���ان اعتبار "جرائم الش���رف" 
والعنف في العائلة، على أنها جرائم جنائية خطرة، ما 
يقتضي اتخاذ إجراءات فورية من أجل إلغاء مواد قانون 
العقوب���ات التي تنص على توقيع عقوبات متس���اهلة 
برج���ل يقتل أنثى قريب���ة له أو يعت���دي عليها بدافع 
الش���رف، أو تعديل هذه المواد م���ن جملة مواد أخرى، 
وإش���راك منظمات حقوق اإلنسان في تقديم مقترحات 
لمش���اريع القواني���ن، وض���رورة تضمي���ن االتفاقيات 
والبروتوك���والت والمالح���ق في التش���ريعات الوطنية، 

ونشرها على المستوى المحلي.

نظمتها المبادرة المحلية

بيت حانون: أمسية رمضانية  تؤكد على
العمل التطوعي وتدعو إلنهاء االنقسام

غزة-خليل الشيخ: أكد مشاركون 
رمضاني���ة نظمتها  أمس���ية  في 
المبادرة المحلية في بيت حانون، 
بفكرة  أول من أمس، تمس���كهم 
العم���ل التطوعي، وحرصهم على 
لفئات  المقدمة  األنشطة  تفعيل 

ضعيفة ومهمشة في المجتمع.
وشارك في األمسية التي جاءت 
في إطار الفعاليات الداعمة لألسر 
الفقيرة من خالل العمل التطوعي 
والمساندة الش���عبية حشد كبير 
م���ن الش���خصيات االعتبارية في 
البلدة، وممثلون عن المؤسس���ات 
الش���بان  وعش���رات  األهلي���ة، 

المتطوعين.
وأكد المتحدثون الناشطون في 
المبادرة خالل األمسية حول فكرة 
تأسيس المبادرة المحلية، وحاجة 
البلدة  ف���ي  المحل���ي  المجتم���ع 
لتقديم خدمات طوعية، تس���عى 
إل���ى التخفيف من واق���ع الفئات 
المهمشة التي تسكن في البلدة.

وأضافوا: أن معاناة الناس جراء 
اإلس���رائيلية  االعتداءات  تواصل 
كبيرًا الس���تمرار  دافع���ًا  كان���ت 
العم���ل التطوعي، مس���تعرضين 
والفعاليات  األنش���طة  مختل���ف 
الت���ي قدمتها ف���رق المتطوعين 

خالل األعوام الماضية.
كما أكدوا استعدادهم لالستمرار 
في تقديم الجهود الطوعية لجميع 
أف���راد المجتمع، خصوص���ًا العمل 
لصال���ح الن���اس المقيمي���ن بجوار 
والمتضررين من  الحدودي  السياج 
اعتداءات االحتالل، وكذلك لفئتي 

الطفل والمرأة.
ل���م تخ���ل كلم���ات المتحدثين 
خالل األمس���ية م���ن التعبير عن 
آمالهم في إنهاء حالة االنقس���ام 
إلى  والعودة  الداخلي���ة،  والفرقة 
وح���دة الصف وتكري���س اللحمة 
والترابط بين أبناء الشعب الواحد.
ودعا المتطوع���ون إلى إزالة كل 
العوائ���ق التي تق���ف أمام عودة 

الوطن���ي وإنجاحه، وصواًل  الحوار 
إلى إنهاء االحتالل وإقامة الدولة 

المستقلة.
الفئات  إلى مدى حاجة  وأشاروا 
الفقيرة والمهمشة من المجتمع، 
للوحدة والتوح���د، من أجل وقف 
االعتداءات اإلسرائيلية الممارسة 
المنازل  أصحاب  وكذلك  بحقهم، 

المهدمة والمزارع المجرفة.
وقالوا: إن المناس���بات الدينية 
والوطني���ة تتوالى على الش���عب 
الفلس���طيني وهو ما يزال يعاني 
واالنقس���ام  الحصار  وي���الت  من 
ض���رورة  مؤكدي���ن  والع���دوان، 
التحرك العاجل لتحقيق طموحات 
الفئات المهمش���ة بما يحسن من 

واقعها المعاش..
وتم خالل األمس���ية عرض فيلم 
وثائقي أعدت���ه لجنة اإلعالم في 
المب���ادرة، ح���ول الفعاليات التي 
نفذه���ا المتطوع���ون والمتعلقة 
المتضرري���ن  م���ع  بالتضام���ن 
ف���ي  والمش���اركة  والمزارعي���ن 

فعاليات مناهضة االحتالل.
وتس���تعد المب���ادرة المحلي���ة 
الس���تقبال عيد الفط���ر بتكثيف 
لألطف���ال  المعن���وي  الدع���م 
المقيمين في المناطق الحدودية، 

واألسر الفقيرة.
وق���ال صاب���ر الزعانين منس���ق 
الملحي���ة  المب���ادرة  فعالي���ات 
لمواجه���ة العدوان اإلس���رائيلي 
المبادرة  إن  ل�"األيام":  في حديث 
اعتادت س���نويًا في شهر رمضان 
المتضررين  المزارعين  مس���اندة 
عب���ر تنظي���م إفط���ارات جماعية 
معه���م في الحق���ول والم���زارع، 
وكذلك تقديم العون والمساندة 

في العمل الزراعي.
وأش���ار إلى أن هذه المس���اندة 
للتمس���ك  تجس���يدًا  تأت���ي 
ب���األرض الواقع���ة ف���ي المناطق 
إسرائيل  تس���عى  والتي  العازلة 
لمصادرتها من أصحابها، موضحًا 
أن المتطوعين من أعضاء المبادرة 
يواصلون التجهيزات للوقوف إلى 
جانب األس���ر الفقيرة والمتضررة 
من سياس���ات االحتالل في بلدة 

بيت حانون خالل فترة العيد.

وفد من القطاع يطلع على تجربة إدارة 
النفايات الصلبة لمجلس الخدمات المشترك

جنين - "األيام": اس���تضاف مجلس الخدمات المش���ترك إلدارة النفايات الصلبة في 
محافظة جنين، أمس، وفدًا م���ن قطاع غزة زار المجلس، بهدف اإلطالع على تجربته في 

إدارة النفايات الصلبة، من خالل مشروع مكب "زهرة الفنجان".
وض���م الوفد الذي اطلع على آلية تش���غيل مكب "زهرة الفنجان"، مس���ؤول العالقات 
الدولي���ة في بلدية غ���زة، المهندس محم���د الحلبي، ومدير مجلس خدم���ات المنطقة 
الوس���طى، خليل أبو جاموس، ومدير مجلس خدمات شمال غزة، يونس غالية، باإلضافة 

إلى المهندس عاطف جابر، من وزارة البيئة.
واطلع أعضاء الوفد، على آلية جمع النفايات الصلبة في التجمعات السكانية المدارة 
من قبل هيئات محلية مش���مولة بالمش���روع، وزار محافظات طولكرم وقلقيلية ونابلس، 

لالطالع على مستوى النظافة في هذه المحافظات.
وقال مشاركون في الجولة، إنه يجري العمل بدعم البنك الدولي، والحكومة الفرنسية، 
والحكومة اليابانية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "UNDP"، على تحسين خدمة إدارة 
النفايات في قطاع غزة، من جمع أول���ي ونقل ومعالجة نهائية للنفايات الصلبة، ويتم 
العمل على التخصيص لبناء مكبين في القطاع، أحدهما في الجنوب لخدمة مدينة رفح 

والمنطقة الوسطى، والثاني في غزة لخدمة مدينة غزة والمنطقة الشمالية.
وأفاد المدير التنفيذي لمش���روع مكب "زهرة الفنجان"، المهندس هاني ش���واهنة، 
بأن هذه الزيارة تمت بالتنس���يق بين البنك الدولي ومجلس الخدمات المشترك إلدارة 
النفايات الصلبة في محافظة جنين، بالتعاون مع المس���ؤول عن قطاع النفايات الصلبة 
في البن���ك الدولي، المهندس إبراهي���م الدجاني، وذلك بهدف تعزي���ز نقل الخبرات 

المحلية واالستفادة من التجارب الناجحة في مجال معالجة النفايات الصلبة.

"بكدار" يحصل على جائزة النجمة
الذهبية لألداء المؤسساتي في جنيف

رام الله - "األيام": حصل المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار – بكدار 
على جائزة النجمة الذهبية لألداء المؤسساتي المقدمة من "مبادرة توجهات األعمال" 

والتي ستمنح الجائزة لبكدار يوم 9/30/ 2012  في جنيف.
وقد تم اختي���ار "بكدار" من قبل لجنة دولية تضم خب���راء اقليميين ودوليين الذين 
أشادوا بتميز "بكدار" في أدائها ضمن المجال الذي تعمل فيه وبكونها قادرة على خلق 

ديمومة في المشاريع التي تعمل بها.
وتعتب���ر هذه الجائ���زة ذات مقام عال حيث تقدمها مب���ادرة توجهات رجال األعمال 
وتش���ارك في التحضير لها وإعدادها 26 مؤسس���ة إعالمية تنضوي تحت تجمع يطلق 
عليه اس���م "امار برس" بحيث تعمل ضمن توجيه وإحداث تغيير في توجهات التنمية 

واألعمال وتتركز على الخلق واإلبداع والتكنولوجيا وأدوات التمويل.
وس���يجري االحتفال في جني���ف بحضور العديد من الدول والمؤسس���ات العاملة في 

ذات المجال.
واعتبر الدكتور محمد اشتية رئيس بكدار: "إن هذه الجائزة مهمة بالنسبة لنا، ولكن 
األم���ر األهم بالدرجة األولى هو أن نخدم أهلنا ونرفع بما نس���تطيع المعاناة عنهم وأن 

نوفر لهم مقومات الصمود حتى يزول االحتالل".

مجلس بلدية رام الله يعقد جلسته
األسبوعية ويتخذ عدة قرارات

رام الله - "األيام": عقد، أمس، مجلس بلدية رام الله جلسته االسبوعية واتخذ 
قرارات عدة، منها اعتماد توصيات لجنة التنظيم حول المعامالت التنظيمية 

وعددها 54 معاملة بصفته اللجنة المحلية للبناء والتنظيم.
وأوض���ح بيان ص���ادر عن المجلس أن���ه "منح مهلة حت���ى 2012/9/30 لغرض 
تصوي���ب اوضاع المطاع���م والمقاهي، واعتبار المطعم الذي ال يوفر الش���روط 

مخالفًا ابتداء من 2012/10/1.
كم���ا اعتمد طرح عطاء تصميم الجدران الس���اندة لعدد من المواقع وبتكلفة 

تقديرية اجمالية قيمتها 86,319 شيكاًل.
واعتمد المجلس االعمال االضافية لمشروع عطاء اعمال صرف صحي وعبارات 
مي���اه امطار في مواقع متفرقة في المدينة، واعتم���د المجلس توصيات لجنة 
دراس���ة طلبات الوكالة باسماء المرش���حين الذين تمت تزكيتهم للقبول في 

كلية العلوم التربوية وكلية المجتمع للمقاعد المخصصة لبلدية رام الله.

نظمهما المركز الفلسطيني لحوار الحضارات

بيت لحم: ورشة تناقش واقع الثقافة 
وحلقة نقاش حول تعزيز الترابط المجتمعي

بي���ت لح���م - محم���د ب���الص: عقد 
للدراس���ات  الفلس���طيني  المرك���ز 
وح���وار الحض���ارات، أم���س، ورش���ة 
عم���ل جماهيرية، ف���ي مقر المجلس 
الشبابي المحلي بقرية بيت فجار في 
محافظة بيت لح���م، بعنوان "الثقافة 
في فلسطين بين اإلهمال والتقدير". 
وقال القائمون على هذه الورش���ة، 
إنها نظمت في إط���ار اللقاءات التي 
ينفذها المركز ضمن مشروع "جسور"، 
وال���ذي ينفذه بالتع���اون وبدعم من 
االجتماع���ي  اإلقليم���ي  الصن���دوق 
الثقاف���ي لالجئي���ن الفلس���طينيين 
وس���كان قط���اع غ���زة، والمم���ول من 
الوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي 

.)GIZ( من خالل )BMZ( والتنمية
وش���اركت ف���ي الورش���ة، مجموعة 
"جس���ور" المجتمعي���ة، وع���دد م���ن 
الناش���طين الش���باب، وذلك بحضور 
ضيف���ي الش���رف، يوس���ف ترتوري، 

والكاتبة القصصية أماني الجنيدي.
القراءة  أهمية  المشاركون  وناقش 
وم���دى تأثيرها على الق���ارئ، والدور 
المه���م ال���ذي تلعب���ه ف���ي صق���ل 
ش���خصية الق���ارئ، وح���دود األديب 
ف���ي الكتابة، وكيفي���ة التوفيق بين 
م���ا يرغب ب���ه الكاتب وم���ا يتفق مع 

مجتمعه وبيئته التي يسكن فيها.
ورك���ز ترت���وري على أهمي���ة وجود 
تجمع���ات ش���بابية تعن���ى بالتغيير 
وتطوي���ر المه���ارات وانط���الق حياة 
الش���باب المس���تقبلية، وتط���رق إلى 
القراءة ومدى أهميتها وتأثيرها على 
القارئ، والق���راءة النقدي���ة والقراءة 

النشطة ونسبة القراء في فلسطين.
وقال "إن الق���راءة النقدية، هي أن 
ال تس���لم عندما تقرأ على أن ما قرأته 
هو أمر مسلم به دون أن تناقش فيه 
وتطرح تساؤالت معينة"، مضيفا "إن 
القراءة، تشكل وسيلة معرفية تعنى 
بتفكي���ك وتحلي���ل ودم���ج وتحليل 
الرم���وز وتش���كيل كلم���ات وص���ور 

ومعان".
واعتب���ر أن الق���راءة ليس���ت فقط 
وس���يلة للمعرفة، بل وس���يلة مهمة 
لتنمي���ة النمو الذهن���ي والوجداني 
مغ���ذ  أفض���ل  وتع���د  لإلنس���ان، 

لالحتياجات الذهنية. 

أدان محاولة قتل الصحافي السمودي

"السالمة المهنية" يدعو لحملة وطنية 
لضمان حرية تنقل الصحافيين وسفرهم

رام الل����ه - "األيام": دع����ا مركز الس����المة المهنية للصحافيين، كافة المؤسس����ات 
الحقوقية واالتحادات والنقاب����ات الصحافية العربية والدولية لضرورة التحرك ودعم 
جه����ود نقابة الصحافيين في إط����الق حملة وطنية لضمان حرية تنقل وس����فر آمنة 
للصحافيين، وإنهاء سياسة "المنع األمني" التي يمارسها االحتالل بحق الصحافيين 

وتحول دون تمكنهم من القيام بواجبهم المهني والصحافي.
وأعرب المركز في بيان صحافي، امس، عن بالغ قلقه جراء تصاعد جرائم وانتهاكات 
المس����توطنين في الضفة بحق الصحافيين الفلس����طينيين، التي باتت تأخذ منحى 
أكثر خطورة من خالل إطالق النار على مركباتهم بهدف قتلهم، األمر الذي يستوجب 
التحرك العاجل من اجل مالحقة مرتكبي هذه الجرائم بحق الصحافيين ومحاكمتهم.
وأك����د المرك����ز التابع لنقاب����ة الصحافيين على وج����ود مخاطر حقيقي����ة على حياة 
الصحافيين جراء االنتهاكات واالعتداءات التي باتت تأخذ الشكل المنظم والمخطط 
الرتكابها من قبل المس����توطنين الذين يستهدفون الصحافيين الفلسطينيين أثناء 

سفرهم على الطرقات الرئيسية الرابطة بين مدن الضفة الغربية.
واعتبر ما تعرض له الصحافي نزار السمودي )44( عاما الذي يعمل مراساًل لتلفزيون 
وإذاعة صوت فلس����طين، يوم األربعاء الموافق 8-8-2012، من استهداف بإطالق النار 
عل����ى مركبته من قبل س����يارة  لونها أبي����ض وتحمل لوحة صفراء كانت تس����ير على 
الطريق  الرئيس����ي بين قريتي سنجل وترمسعيا ش����مال رام الله، بانه دليل إضافي 
على تصاعد الهجمات المنظمة من قبل المستوطنين على المركبات العربية ومركبات 

الصحافيين.
وحس����ب الشهادة التوثيقية التي أدلى بها الصحافي نزار سمودي لمنسق مشروع 
السالمة المهنية في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، فان هذه االعتداء كان يهدف 
باألس����اس الى تنفيذ جريمة قتل بحق الصحافي نزار السمودي من خالل إطالق النار 
مباشرة عليه، حيث قال السمودي "لقد كتبت لي حياة جديدة بعد هذه الجريمة حيث 
اصطدمت الرصاصة التي أطلقت من مسدس شخصي كان بحوزة سائق المركبة، بمرآة 
المركبة التي ال تبعد  عن نافذة المركبة قرابة 20 س����نتمترًا"، موضحًا أن عملية إطالق 
النار على مركبته وقعت عند الس����اعة العاش����رة و31 دقيقة لياًل بينما كان عائدًا من 

مدينة رام الله الى منزله في محافظة جنين.
وأشار السمودي الى ان محاولة قتله وقعت أثناء سيره على الطريق الرئيسي حيث 

وتاب���ع إن القراءة النش���طة تتكون 
من ثالثة عناصر، هي أن تش���جع من 
تقرأ له على الق���راءة، وأن تعلق على 
ما يقول���ه اآلخ���رون، وأن تثني على 

التعليقات والمحاوالت".
ومن ثم تحدثت الجنيدي عن حدود 
وحرية األديب، حي���ث رأت، أن حدود 
الكاتب مختلفة تمامًا من مجتمع إلى 
آخر ومن كاتب آلخر، وأن األمر يختلف 
عند الحديث عن كاتبة أكثر منه عند 

الحديث عن كاتب. 
وقال���ت الجني���دي: إن الكاتب مرآة 
الكتابة تعكس  أن  باعتبار  مجتمعه، 
ص���ورة المجتم���ع ال���ذي أت���ى منه 
الكات���ب، مضيف���ة، إن الخصام بين 
ناتج بشكل كبير  والمجتمع،  الكاتب 
عن قلة الق���راءة، وعن قراءة المجتمع 

لفكرة معينة وتمسكه بها.
المركز  آخ���ر، عق���د  عل���ى صعي���د 
وح���وار  للدراس���ات  الفلس���طيني 
الحضارات، حلق���ة نقاش حول أهمية 
التعاون بي���ن المجتمعات المختلفة، 
المتاحة  الم���وارد  وربطها في تجنيد 
الفلس���طيني  الش���باب  يناس���ب  بما 
إليجاد الفرص المناس���بة له من خالل 
قناعته بقدرته الفكرية إلطالق عملية 
تنموي���ة ف���ي المس���تويين الثقافي 

واالجتماعي في المناطق كافة.

ونظم���ت حلقة النق���اش هذه، في 
"النب���راس" بقرية دار صالح  جمعية 
في محافظة بيت لحم، ضمن مشروع 
"جس���ور"، وتم خالله���ا، عرض الواقع 
الفلس���طيني، والنقاش في استغالل 
المؤه���الت الفكري���ة لدى الش���باب 
لالستمرار والتطور، من خالل تعميق 
قناعة الشباب بما يملكون من قدرات.

أهمية  إل���ى  المش���اركون،  وتطرق 
الش���باب  بي���ن  التراب���ط  تحقي���ق 
الفلس���طيني في كاف���ة المجتمعات 
المحلي���ة المختلف���ة األم���ر الذي له 
األثر الكبير في دف���ع عجلة التنمية 
إل���ى األم���ام، باعتب���ار أن التنمي���ة 
المجتمعية تقع على عاتق الش���باب 

بالدرجة األولى.
ورك���زوا عل���ى أهمية اإليم���ان بما 
يملكه اإلنسان من قدرات ومهارات، 
وم���ا يحتوي���ه المجتمع م���ن فرص، 
وإعطاء دور أكبر للش���باب في عملية 
التنمية المجتمعية، وتعزيز التعاون 
والش���راكة بي���ن كافة المؤسس���ات 
الش���بابية، لبناء جس���ور الترابط بين 
فئات المجتمع المختلفة، بما يسهم 
ف���ي تعزي���ز التراب���ط المجتمع���ي، 
وتعميق االنتماء المجتمعي للشباب 
من خالل تنظيم نقاش���ات وحوارات 

يشارك فيها الشباب بفعالية.

قابلت����ه س����يارة تحمل لوحة تس����جيل 
اسرائيلية بيضاء اللون، وعندما اقتربت 
السيارة منه قام سائقها بخفض سرعة 

المركبة وقام بإطالق النار على مركبته.
بح����ق  القت����ل  محاول����ة  وتعك����س 
المحدقة  المخاط����ر  طبيعة  الس����مودي 
التي بات����ت تواجه حرية تنقل وس����فر 
المراس����لين الصحافيي����ن بي����ن المدن 
ف����ي الضف����ة الغربية في ظ����ل تصاعد 
المس����توطنين،  وانته����اكات  جرائ����م 
األم����ر ال����ذي يل����زم س����لطات االحتالل 
بفتح تحقيق جدي  المختلفة  وأجهزته 
في ه����ذه الجريمة واعتق����ال الفاعلين 
ومحاكمتهم بشكل علني وإعالن نتائج 
هذه التحقيقات، وسط تحميل سلطات 
الكاملة عن حياة  المس����ؤولية  االحتالل 

الصحافيين الفلسطينيين.


