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السلطة الوطنية الفلسطينية
المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

إعالن طرح عطاء
مشروع بناء وتشطيب مدرسة بنات الناصرة 

االبتدائية/بيت ساحور/محافظة بيت لحم
التعاون  وبتمويل من مؤسسة  )بكدار(  واالعمار  للتنمية  الفلسطيني  االقتصادي  المجلس  يعلن 
االسباني وبالتعاون مع البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في اسبانيا وبلدية بيت ساحور عن طرح 

عطاء مشروع بناء وتشطيب مدرسة بنات الناصرة االبتدائية/بيت ساحور/محافظة بيت لحم.
يمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم االحد الموافق 2012/2/12 مقابل رسم مالي ال يرد مقداره 

60 دينارًا وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة - شارع رام الله القدس - خلف كلية التمريض.
)أبنية(  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  المصنفين  للمقاولين  مفتوحة  المناقصة  هذه  ان 
وفتح  الوثائق  لتسليم  موعد  آخر  بأن  علمًا  بكدار  لدى  والمؤهلين  والثانية  االولى  الدرجة  في 
المظاريف هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم االحد الموافق 2012/2/26 في مقر المجلس 

الكائن في البيرة.
أولي مقداره )3000( يورو  وذلك على شكل  بتأمين  العطاءات مصحوبة  أن تكون كافة  يجب 
يومًا   60 لفترة  المفعول  ساري  االسعار  عرض  يكون  أن  على  مصدق  شيك  أو  بنكية  كفالة 

والكفالة سارية المفعول لفترة 90 يومًا من تاريخ اإلقفال.
سوف يعقد اجتماع لإلجابة على استفسارات المقاولين تتبعه زيارة للموقع وذلك يوم االثنين 

الموافق 2012/2/20 الساعة العاشرة صباحًا في مقر المشروع.
لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على األرقام التالية:

هاتف رقم: 2974340-02 فاكس رقم: 2974342-02 مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/بكدار.

Palestinian Diplomatic 
Mission in Spain

عطاء :- مشروع انشاء خط مياه في منطقة المرج
رقم العطاء:  4  / 2012

تعلن بلدية بيرزيت عن طرح عطاء مشروع توريد وتمديد خط مياه في منطقة المرج رقم 4 / 2012  
طبقا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة العطاء فعلى الراغبين في االشتراك في هذا العطاء 
مراجعة بلدية بيرزيت خالل أوقات الدوام الرسمي للحصول على كراسة العطاء وفقًا للشروط التالية :
التصنيف  لجنة  لدى  ومصنفًا«  المقاولين  إتحاد  »لدى  مسجاًل  يكون  أن  المقاول  على  يجب   .1

الوطنية في مجال المياه والمجاري  بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة.
العطاء  البلدية مقابل دفع ثمن نسخة  العطاء من مكتب سكرتير  2. يتم الحصول على وثائق 
الغير المستردة وقيمتها )300 شيكل( لدى صندوق البلدية  وذلك ابتداء من تاريخ 2012/02/13.

3. تاريخ زيارة الموقع هو يوم السبت الموافق 2012/02/25 الساعة الثانية عشر ظهرا.
في  وارد  هو  ما  العطاء حسب  وثائق  كافة  استالم  من  التأكد  المناقص  مسؤولية  على  يقع   .4

نموذج استالم العطاء.
في  وتودع  فقط،  العطاء  واسم  رقم  المغلف  على  ويكتب  المختوم  بالظرف  العروض  ترسل   .5
صندوق العطاءات لدى مكتب سكرتير البلدية في مبنى البلدية في موعد أقصاه يوم االثنين 
الموافق 2012/3/5 الساعة العاشرة والنصف صباحا  ولن تقبل أية عطاءات ترد بعد هذا الموعد.

6. يرفق مع العرض كفالة دخول العطاء بقيمة 5% من قيمة العطاء، إما شيكا بنكيا مصدقا أو 
كفالة بنكية من بنك معتمد محليا وصالحة لمدة تسعين يوما من تاريخ إقفال العطاء. علما أنه 
لن ينظر في تلك العروض غير المرفقة بالكفالة و/أو إذا نقصت قيمة الكفالة عن القيمة المحددة 

و/أو إذا كانت غير مستوفية لشروط الكفالة.
7. مدة تنفيذ اعمال العطاء هي )30 يوما تقويميا( من تاريخ أمر المباشرة.

العطاء مختومة وموقعة من قبله  النسخة األصلية من وثائق  المناقص أن يقدم  8. يجب على 
لشروط  مخالفة  أو تحفظات  أية شروط  التي تتضمن  العروض  في  ينظر  ولن  الصفحات  بكافة 

العطاء.
9. تقدم األسعار بالشيكل شاملة جميع أنواع الضرائب والرسوم وأية تكاليف أخرى وفقا لشروط العطاء.

10. يجب على المناقص إرفاق براءة ذمة من بلدية بيرزيت.
وشهادة  فواتير ضريبية  ولديه  الضريبة  دوائر  لدى  يكون مسجال  أن  المناقص  على  يجب   .11

خصم مصدر سارية المفعول.
12. البلدية غير ملزمة بقبول أقل األسعار ولها الحق في إلغــاء العطاء أو إعادة طرحه مرة أخرى 

دون إبداء األسباب.
13. سوف يتم فتح مغلفات العروض وإعالن المتقدمين وأسعارهم في جلسة علنية يوم االثنين 

الموافق 2012/3/5 الساعة العاشرة والنصف صباحًا في قاعة اجتماعات البلدية.
14. اجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

رئيس بلدية بيرزيت 

د.يوسف ناصر

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة النقل والمواصالت
اإلدارة العامة للشؤون 

اإلدارية والمالية
دائرة النقل الحكومي

إعالن بيع مركبات مشطوبة كحديد خردة
المشطوبة  المركبات  بيع  عن  الحكومي  للنقل  العامة  اإلدارة   - والمواصالت  النقل  وزارة  تعلن 

المصادرة من قبل شرطة المرور بالمزاد بالظرف المختوم. فعلى من يرغب الشراء.
1. مراجعة وزارة النقل والمواصالت اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية، الماصيون، رام الله 

شراء الكراسة بقيمة )300( شيكل للتقدم للمزاد.
2. آخر موعد لالطالع على كراسة المزاد والتقدم للمزاد بالظرف المختوم في صندوق المزادات في 

مقر الوزارة - الماصيون - رام الله. يوم الثالثاء الموافق 2012/2/21 الساعة الثانية عصرا.
3. يتم إرفاق شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية بقيمة )5000( شيكل.

4. يتم بيع جميع المركبات في المحافظة مجتمعة وال يجوز التجزئة في الشراء داخل المحافظة.
5. أجور االعالن على من يرسو عليه المزاد.

6. لالستفسار: االتصال على دائرة النقل الحكومي - تلفون 02/2951291/2/3/6 أو على موقع وزارة 
www.mot.gov.ps النقل والمواصالت

التكلفة  المزاد  عليه  يرسو  من  ويتحمل  التسليم  قبل  بالكامل  المركبات  إتالف  يتم  مالحظة: 
لعملية الكبس وتنظيف مكان تواجد المركبات.

وزارة النقل والمواصالت
اإلدارة العامة للنقل الحكومي

 F –M-1-2012 :عطاء توريد اجهزة طبية  - رقم

تعلن مؤسسة التعاون عن طرح عطاء توريد أجهزة طبية لقسم غسيل الكلى 

لصالح  مجمع فلسطين الطبي- مستسفى رام الله الحكومي 

يشترط في المتقدمين ما يلي:

1( أن تكون شركة مسجلة ذات خبرة موثقة في األعمال المذكورة أعاله.

في  المطلوبة  االجهزة  لتوريد  واللوجستية  الماليه  القدرة  لدية  يكون  ان   )2

الوقت والمكان المحدد 

العطاء  كراس  استالم  بالعطاء  باالشتراك  والمعنية  المؤهلة  للشركات  يمكن 

والنموذج الخاص من مقر مؤسسة التعاون في رام الله حتى تاريخ 2012-2-16 

حتى  العطاء  كراس  في  الواردة  الشروط  وفق  العروض  تسليم  يتم  أن  على 

تاريخ26 -2012-2 .

لالستفسار يرجى االتصال بمؤسسة التعاون على هاتف 022415130 أو على 

tabanjan@jwelfare.org البريد االلكتروني

هاتف:
جوال:

02-2228128
0599-311624

في منطـقــــة   الـخـلـيــــــــــل

فــــــــوزي الشـــــــويكي

وإعـــالنـاتـكــــمالشتراكاتكم

في منطقة رام الله والبيرة

عماد حامد حيات

الشتراكاتكم
وإعـــالنـاتـكــــم

هاتف:
جوال:

02-2959491
0599-295969

مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية »شمس«
”Human Rights & Democracy Media Center” SHAMS

دعوة
 للمشاركة في ندوة قانونية حول

الحق في الحياة:المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام بين الرفض والتأييد
للمشاركة  بدعوتكم/ن  »شمس«،  والديمقراطية  اإلنسان  حقوق  إعالم  مركز  يتشرف 
في الندوة القانونية التي سيعقدها المركز بالتعاون مع العيادة القانونية في جامعة 
الخليل، حول :»الحق في الحياة:المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام بين الرفض والتأييد «وذلك 
يوم الثالثاء الموافق 2012/2/14 في تمام الساعة 11:00 صباحًا في مبنى األنشطة الطالبية 

المدرج الكبير،وسيشارك في الندوة كل من:
المحورالمتحدث#

القانون 1.  قفيشة،أستاذ  الدكتور:معتز 
الدولي، في جامعة الخليل

عقوبة اإلعدام في القانون الدولي

مكتب 2.  :مدير  األطرش  فريد  المحامي 
الهيئة المستقلة الحقوق اإلنسان في 

جنوب الضفة 

عقوبة اإلعدام في القوانين السارية في 
فلسطين

القضاء 3.  استيتي،أستاذ  الدكتور:مهند 
الشرعي في جامعة الخليل

عقوبة اإلعدام في الشريعة اإلسالمية

في حالة وجود أسئلة الرجاء االتصال على هاتف رقم 022985254 ،فاكس، 022985255 
،جوال 0599525094

وتفضلوا بقبول فائق االحترام
http://www.shams-pal.org

غزة: المستفيدون من البرامج اإلغاثية   
قلقون من تقليص الحصص التموينية

كتب عيسى سعد الله:

عبر المس���تفيدون الدائمون من برنامج المس���اعدات الدائمة التي تقدمها مؤسسة 
اإلس���كان والتعاون الدولي���ة   وبرنامج األغذية العالمية عن قلقهم الش���ديد من تأخر 

صرف الحصة الغذائية األولى لهم خالل الدورة الجديدة.
وازداد قلق المس���تفيدين بعد أن ش���اعت معلومات أكدها موظفو مؤسسة اإلسكان 
ح���ول تباع���د الفترة بين الحصة واألخرى لتصل إلى ثالثة أش���هر بع���د أن كانت خالل 

السنوات الماضية شهرين.
وانتابت المواطن ش���عبان عبد القادر مخاوف من تطبيق النظام الجديد الذي سيزيد 

متاعبه وأوضاعه المادية المتردية.
وقال عبد الق���ادر: إن تقليص الحصة التموينية واقتصارها على أربع مرات في العام 

مؤشر خطير يفاقم األوضاع المادية للمستفيدين بشكل عام.
وأوضح: أن الحصة التي كان يس���تلمها كل ش���هرين بال���كاد كانت تكفي فكيف إذا 

تباعدت الفترة الزمنية بين الحصص.
أما المس���تفيد منير عيد، فاعتبر أن األمر قد يكون جديًا بعد مرور أكثر من ش���هرين 
ونصف على آخر حصة اس���تلمها، وفي المقابل ال توجد أية معلومات عن موعد تسليم 
الحصة الجديدة. واستنكر االس���تهتار والتأخر في تسليم الحصة التموينية، مضيفًا 
إن الحصة الماضية نفدت منذ أكثر من شهر تقريبًا ويضطر منذ ذلك الحين لالستدانة 
وش���راء الدقيق والس���كر وزيت الطع���ام وهي أبرز مكون���ات الحص���ة التموينية التي 

يتسلمها إلعالة تسعة أفراد.
وطالب عيد 42 عامًا المؤسس���ات القائمة على المشروع بإعادة النظر في التقليص إذا 

كان حقيقيا كما يروج البعض.
ورغم رفض أحد مس���ؤولي البرنامج في مؤسس���ة التعاون التعقيب على أنباء 
تباعد الفترة الزمنية بين تسليم الحصص إال أن بعض موظفي المؤسسة أكدوا 

ذلك للمواطنين ول�"األيام".
وتس���تفيد آالف األسر من مش���روع اإلغاثات المس���تمرة التي تنفذها "chf" وبرنامج 
األغذية العالمية خاصة األس���ر التي ال تس���تفيد من مش���اريع اإلغاثة الدائمة لوكالة 

الغوث الدولية ووزارة الشؤون االجتماعية.
وتعتبر هذه األس���ر من األسر األش���د فقرًا في قطاع غزة وتشتمل الحصة التموينية 

التي يتسلمونها على الدقيق والسكر والملح وزيت الطهي والحمص.
واستهجن توفيق الحادي أحد المستفيدين من المشروع تقليص الحصص في وقت 
كان يأمل زي���ادة الحصة والمواد الغذائية لمواجهة متطلبات األس���ر التي يزداد عدد 
أفرادها. واعتبر عملية التخفيض مهزلة ال تراعي ظروف المواطنين في القطاع السيما 

مع انعدام فرص العمل.
وتس���اءل الحادي )38 عامًا( عن المستجدات اإليجابية التي طرأت على سكان القطاع 

حتى تقدم المؤسسات على تخفيض الحصص التموينية.
وقال الحادي الذي يعمل بش���كل متقطع في مجال البناء إنه ال يعرف كيف يمكن أن 

يغطي العجز الذي ينتج عن هذا التقليص.
أما المس���تفيد محمد خليل فق���ال إن توقيت تخفيض الحص���ص التموينية خاطئ 

ومتسرع ويزيد معاناة المواطنين األشد فقرا.
وأضاف إن المس���تفيد من المش���روع يخض���ع لبحث دوري ينفذه موظفو المؤسس���ة 
الدولية ويثبت يوما بعد يوم أنه بحاجة ماسة ألكثر مما تمنحه المؤسسة من مساعدات.
واس���تغرب إقدام المؤسسة الدولية على تخفيض عدد مرات التسليم في العام رغم 

اتساع رقعة الفقر والحاجة والعوز بين المواطنين.
وق����ال خليل الذي يصنف من مس����تفيدي الفئ����ة الرابعة كونه يعي����ل 11 فردًا إن نظام 
التوزيع السابق الذي كان يتم مرة كل شهرين لم يكن يكفيه ألكثر من شهر فكيف اآلن؟
ودع���ا خلي���ل )51 عامًا( إل���ى إعادة النظر في القرار إذا صدر بش���كل رس���مي، وطالب 

تظاهرة في غزة تأييدًا للثوار السوريين وضد المجازر التي يرتكبها نظام األسد.          )أ.ف.ب(الحكومة بالتدخل لدى المؤسسات الدولية لعدم تقليص الحصص التموينية. 

إطالق المرحلة الثانية من محاضرات 
التوعية األمنية لمدارس محافظة طوباس

طوباس � "األيام": أطلقت مديرية شرطة محافظة طوباس 
وبالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم، أمس، 
المرحل���ة الثانية م���ن محاضرات التوعي���ة األمنية لطلبة 

مدارس المحافظة.   
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة أن 
"تنظيم المحاضرات يندرج ضم���ن الخطة التي وضعتها 
مديري���ة ش���رطة محافظة طوب���اس للتواصل م���ع كافة 
المؤسسات، ومن ضمنها التربية والتعليم، وذلك بهدف 
نش���ر ثقافة القان���ون ورفع الوع���ي األمني ل���دى الطلبة 

بمختلف مراحلهم العمرية والدراسية".
واضاف البيان انه "ستنظم محاضرات بمواضع مكافحة 
المخ���درات والم���رور والس���ياحة واآلثار وحماية األس���رة 

واألحداث والعالقات العامة".
من جهته، أش���ار المقدم حقوقي مقداد سليمان، مدير 
شرطة المحافظة أن "الهدف من عقد تلك المحاضرات في 
مواضيع التربية األمنية هو تدريب الطالب على التمسك 

بالنظ���ام بوجه عام في مختلف نواحي حياته ودراس���ته، 
وتنمية الحس األمني بين أوس���اط الط���الب وإعداد جيل 
طالبي واٍع ومحصن أمنيًا وراس���خ أخالقيًا، ويتعامل بفهم 

ووعي مع األزمات ويتحمل الصعاب".
وفي السياق نفسه ألقى المالزم اول محمد اشتيه نائب 
مدي���ر فرع العالق���ات العامة واإلعالم بش���رطة المحافظة 
لطالب مدرسة عاطوف األساسية المختلطة محاضرة حول 

التربية األمنية تحت عنوان )األمن والنظام والطالب (.
وأوضح اش���تية خ���الل محاضرته أن "رس���الة الش���رطة 
الس���امية تكمن ف���ي توفير األم���ن واألم���ان للمواطنين 
وتطبيق س���يادة القانون وخدمة المواط���ن أواًل وأخيرًا"، 
مس���تعرضا بعض المواضي���ع األمنية ومنه���ا التعريف 
العنف والتدخين والحفاظ على الممتلكات العامة، مؤكدا 
له���ا ان االلتزام بالقانون من ش���انه يس���اعد على توفير 
الطمأنين���ة للمواطن واالس���تقرار واالزدهار للمجتمع في 

كل جوانب الحياة.

المشاركون في احدى محاضرات التوعية االمنية في طوباس.

انطالق مؤتمر الثالسيميا في البيرة غدًا
البيرة – "األي���ام": تنطلق غدًا الثالثاء ف���ي البيرة، فعاليات المؤتم���ر الوطني الرابع 
للثالسيميا "الثالسيميا: إنجاز وطموح"، الذي يقام على مدار يومين بمبادرة من اللجنة 
الوطنية العليا للثالسيميا، وبالتعاون مع االتحاد العالمي للثالسيميا، وتحت رعاية وزير 

الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي.
وذكر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، رئيس جمعية أصدقاء مرضى الثالس���يميا 
الدكتور بشار الكرمي، أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه فرصة لمراجعة 
تجربة المؤسسات المختلفة في التعاطي مع المرض، ال سيما خالل العامين الماضيين.

وق���ال الكرمي: عندما عق���د المؤتمر الوطني الثالث العام 2009، تم رفع ش���عار "نحو 
فلس���طين خالية من الثالسيميا العام 2013"، وبالتالي فإن المؤتمر يشكل محفال مهما 
لبحث ما أنجز خالل الفترة التي تلت المؤتمر الثالث، واس���تعراض خطط المؤسس���ات 

المختلفة المعنية بمرض الثالسيميا.
وأض���اف: المؤتمر سيفس���ح المجال لبحث النق���اط اإليجابية والس���لبية في تعاطي 

المؤسسات المختلفة مع الثالسيميا، إلى جانب بحث خطط عملها.
ولفت إلى محورية المؤتمر لجهة استعراض تصورات الوزارات، فيما يتعلق بالخدمات 

الخاصة بالمرضى، سواء في مجاالت الصحة، أو العمل أو التعليم.
وذكر أن المؤتمر سيشهد مشاركة مئات الكوادر الصحية، وممثلي مؤسسات رسمية 

وأهلية، إضافة إلى خبراء من الخارج، خاصة من االتحاد الدولي للثالسيميا.
ونوه إلى أنه س���يتم خالل المؤتمر تقديم نحو 15 ورقة علمية، س���يقدمها مختصون 
بمرض الثالس���يميا من داخل الوطن وخارجه، مش���يرا إلى أنه سيتخلل المؤتمر تقديم 

مداخالت من قبل عدد من المرضى حول تطلعاتهم من المجتمع المحلي.
وذك���ر أنه تم تحقيق العدي���د من اإلنجازات فيما يتعلق بالح���د من معدل اإلصابات 

الجديدة بالمرض في األراضي الفلسطينية.
وقال: قبل العام 2000، كانت تس���جل س���نويا 40 إصابة جديدة بالمرض في األراضي 
الفلس���طينية، بينما وصلت هذه النس���بة إلى حالة واحدة العام 2010، ما ينسحب على 
العام الماضي حيث س���جلت إصابة واحدة أيضا، وبالتال���ي فنحن نريد أن نجعل مرض 

الثالسيميا جزءا من التاريخ.
وأضاف: يجب تكثيف الجهود من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، 
خاص���ة فيما يتعلق بقطاعي العم���ل والتعليم، فهناك مث���ال 35 خريجا جامعيا ضمن 

المرضى وهؤالء يستحقون أن تتوفر لهم فرصة عمل، ليساهموا في تطور المجتمع.

  تنظيم فعالية لألشخاص ذوي اإلعاقة في قصر 
رام الله في إطار مشروع الضغط والمناصرة لهم

جني���ن � محمد ب���الص: الش���عور الذي 
الزم عش���رات المتطوعي���ن الش���باب من 
األشخاص من ذوي اإلعاقة في محافظتي 
جنين ونابلس، وهم يشاركون في فعالية 
"كل فلس���طين تس���تحق" والتي نظمتها 
مؤسس���ة "دياكوني���ا ن���اد" الس���ويدية 
النرويجية في مقر قصر رام الله الثقافي، 
أنهم عاشوا يوما فريدا في حياتهم، وهم 
يب���رزون م���ا لديهم من طاق���ات ومواهب 

متنوعة، تحدوا بها إعاقاتهم.
الفعالي���ة  عل���ى  القائم���ون  وذك���ر 
أنه���ا نظمت ف���ي إطار مش���روع الضغط 
والمناصرة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
في ش���مال الضف���ة، والتي تق���وم على 
تنفيذه مؤسس���ات أهلية تعنى بشؤون 

ذوي اإلعاقة.
وقال الناشط الشبابي من ذوي اإلعاقة، 
معين محاجنة: إنه قدم للمش���اركة في 
هذه الفعالية، كونه واحدا من األشخاص 
ال���ذي رعتهم مؤسس���ة "دياكونيا ناد"، 
وتكفلت بنصرة قضاياهم عبر مش���روع 
الضغ���ط والمناصرة لقضايا األش���خاص 
ذوي اإلعاق���ة، وال���ذي نفذت���ه الهيئ���ة 
لتطوي���ر  الفلس���طينية  االستش���ارية 
المؤسس���ات غير الحكومية في محافظة 
جني���ن "PCS"، بالش���راكة م���ع برنام���ج 
التأهيل المجتمعي في الش���مال، خالل 

العامين الماضيين.
وبحس���ب محاجنة، فإن مشروع الضغط 
والمناصرة، ركز على ثالثة محاور أساسية 
هي السياس���ي واإلعالمي والمؤسساتي، 
لما لها م���ن تأثير قوي لدعم حقوق ذوي 

اإلعاقة في المنطقة.
واستعرض، أهم المحطات التي عايشها 
خالل المش����روع، ومن أبرزها التوقيع على 
مدونة الس����لوك الخاصة بدمج األشخاص 
ذوي اإلعاق����ة ف����ي المؤسس����ات األهلية، 
والت����ي ت����م العمل عليها بش����كل واس����ع 
وملفت للنظر من قب����ل أخصائيين وخبراء 
ف����ي المج����ال القانوني والحقوق����ي، ليتم 

إنجاز النسخة النهائية منها.
من جهتها، قالت ميساء عموري، وهي 
ناش���طة من ذوي اإلعاقة: إنها ش���اركت 
ف���ي الحمل���ة الوطني���ة لجم���ع 250ألف 
توقي���ع لنصرة قضاي���ا اإلعاقة، جنبا إلى 
جنب مع المؤسس���ات الش���ريكة لتكمل 
الجهود الذي تضمنها مش���روع الضغط 

والمناصرة.
وأضافت عموري: "إننا سنتابع ولن نتوقف، 
وقضيتن���ا عادلة، وهناك وع���ي متزايد من 
قبل قطاعات من المجتمع بها، وإن ش���اء الله 

يحدث اختراق كبير ف���ي تطبيق المنظومة 
الحقوقية في فلسطين لصالحنا خالل الفترة 

المقبلة، فقط إذا عملنا منظمين".
بدوره���ا، قال���ت المنس���قة الميدانية 
في المش���روع، ديما عالون���ة: إنها مثلت 
االجتماع���ات الت���ي نظمت على ش���رف 
المش���روع وضم���ن سلس���لة األنش���طة 
الخاصة به ف���ي مدينتي نابلس وجنين، 
والت���ي جمع���ت أب���رز السياس���يين في 
الدور  لمناقش���ة  وخصصت  المدينتين، 
الذي يمكن أن يس���هم به السياسي من 
منصبه ف���ي خدمة ودع���م ذوي اإلعاقة 

ونصرة قضاياهم.
وتابع���ت عالونة، "إننا فتحن���ا بذلك ملفا 
مهم���ا كان مقف���ال، وسيكتس���ب أهميته 
ف���ي ظل الح���راك الذي تش���هده الس���احة 
الفلسطينية على صعيد االنتخابات، وذلك 
من خالل وض���ع قضايا ذوي اإلعاقة كأولوية 
في البرامج االنتخابية الخاصة بالسياسيين، 
إضاف���ة إلى تش���جيع دخول مرش���حين عن 
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة ف���ي االنتخابات 

بأنواعها المختلفة وفي كافة مراحلها.
وتناولت، المحط���ات الهامة في محور 
دمج ذوي اإلعاقة في العمل السياس���ي، 
والذي توج بالتوقيع على ميثاق ش���رف 
سياسي تم إعداده من قبل لجنة مختصة 
خاص���ة ووقعت علي���ه غالبي���ة األحزاب 
السياسية بعد مناقش���ته ومتابعته مع 

ذوي اإلعاقة أنفسهم ووجها لوجه.
الهيئ���ة  ف���ي  البرام���ج  مدي���ر  أم���ا 
االستش���ارية، أحمد أب���و الهيجاء، فقال: 
إن مش���روع الضغ���ط والمناص���رة، حقق 
اختراق���ات مهمة على صعي���د الضغط 
والمناصرة، خاصة على الصعيد اإلعالمي، 
حيث تم االنتقال من صحافة التشريفات 

إل���ى صحاف���ة التحقيقات ف���ي معالجة 
قضايا اإلعاقة.

وأش���ار أبو الهيجاء إلى تحس���ن ملحوظ 
ط���رأ في تغطية قضاي���ا اإلعاقة في جنين 
ونابلس، وهناك إعالميي���ن خطوا خطوات 
نوعية في هذا المجال، وأس���هموا بش���كل 
بارز في التعبير الحقيقي عن تطلعات هذه 

الفئة من وجهة نظر تنموية وحقوقية.
ب���دوره، ش���دد الصحاف���ي مصطف���ى 
الجوهري الذي يعاني من إعاقة بصرية، 
على ضرورة نصرة قضاي���ا ذوي اإلعاقة، 
وتس���ليط الضوء عليها من خالل اإلعالم 
المحلي والفضائي، لما يس���هم ذلك في 
زيادة وع���ي المجتمع بأهمية مس���اندة 
هذه الفئة المهمشة، وجعلها على سلم 
الس���لطات، وخاص���ة في مجال  أولويات 

تطبيق القانون الخاص بهم.
وأش���اد بالدور الكبير الذي أسهمت به 
أنش���طة مش���روع الضغط والمناصرة في 
تفعيل دور اإلع���الم، وزيادة التركيز على 
المعاناة  التي تظهر  الحقوقية  المعالجة 
اليومية لألشخاص ذوي اإلعاقة، بما يجّسد 

معاناة شريحة واسعة في المجتمع.
من جهت���ه، وصف المدي���ر اإلقليمي 
لبرنامج التأهيل المجتمعي في الشمال، 
د.عالم جرار، اإلنجازات التي تم تحقيقها 
بالشراكة مع الهيئة االستشارية، بأنها 
نوعية وأسهمت إس���هاما كبيرا في رفع 
مستوى الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة سواء 
على مس���توى المعاق نفسه أو المجتمع 

ككل.
للهيئ���ة  التنفي���ذي  المدي���ر  وق���ال 
االستش���ارية، معتصم زاي���د، إن العمل 
في مجال الضغط والمناصرة لحقوق ذوي 

اإلعاقة، تطور بشكل ملحوظ.

"أوقاف قلقيلية" تنظم ورشة 
حول قانون التقاعد

 قلقيلية � "األيام": نظمت مديرية أوقاف محافظة قلقيلية ورش���ة عمل حول 
قانون التقاعد في مقرها بمدينة قلقيلية، أمس.

وحضر الورش���ة مدير وموظفو وموظفات الدائرة وذل���ك لعرض أهم القضايا 
التي تواجه الموظف بعد التقاعد ولتعريفه بالمستجدات المتغيرة على قانون 

التقاعد وبيان حال الموظف ما له وما عليه.
وتحدث مدير التقاعد في وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية كامل أبو عليا عن 
القوانين الفلس���طينية للتقاعد المعمول بها مبينًا أهم الفروق بين القوانين 
من ناحية الس���لبيات واإليجابيات المختلفة، مش���ددًا "عل���ى ضرورة أن يكون 

الموظف على علم ودراية بقوانين التقاعد وما ينطبق عليه".

وأك���دت الكلم���ات والمداخ���الت خالل 
الورشة على أن تعقد مثل هذه اللقاءات 

سنويًا وبمختلف المواقع.
وأع���رب الحض���ور عن س���رورهم بعقد 
مثل هذه الورش���ة والتي عرفتهم بأمور 
كثيرة تهمهم ش���اكرين لوزارة األوقاف 
والش���ؤون الدينية اهتمامها بعقد مثل 

هذه اللقاءات.
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