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Procurement Notice
Request for Quotation

 SUBJECT: Provision of E-Document Management System (EDMS)
Reference Number: RFQ-2011-143

The United Nations Development Programme / Programme of 
Assistance to the Palestinian People (UNDP/PAPP) calls for 
sealed bids from eligible suppliers for the provision of E-Doc-
ument Management System (EDMS) under subject fully de-
scribed in the technical specifications of the bidding documents.

The complete bidding documents concerning this call for bids 
can be examined and obtained free of charge from the following 
website:

www.undp.ps/en/aboutundp/forms.html

United Nations Development Programme
Programme of Assistance to the Palestinian People

برنامج االمم المتحدة االنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة الحكم المحلي

بـــلـــديــــة طــــولـــكـــــرم

اسم المشروع: انشاء مبنى االداره للمنطقه الحرفيه بطولكرم
رقم المشروع: انشاءات/ 2012/6

الممول: الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي 
جهة االشراف: بلدية طولكرم

تعلن بلدية طولكرم عن طرح عطاء )انشاء مبنى االداره للمنطقه الحرفيه بطولكرم( والذي يشتمل 
للمخططات  وفقًا  وذلك  متنوعه  اخرى  واعمال  وتشطيبه  المبنى  وانشاء  الحفريات  اعمال  على 
الشروط  ومراعاة  بالمشروع  الخاصة  و  العامة  المرفقة  والشروط  الكميات  وجداول  والمواصفات 

التالية: 
التصنيف  لجنة  لدى  ومصنفًا«  المقاولين  إتحاد  »لدى  مسجاًل  يكون  أن  المقاول  على  يجب   .1

الوطنية في مجال )ابنيه وإنشاءات بدرجه ال تقل عن الثانيه.
2. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.

3. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة ) 10,000 دوالر أمريكي( )عشرة االف 
دوالر أمريكي( وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن )90( يوم من تاريخ فتح العطاء 

أو شيك بنكي مصدق لصالح بلدية طولكرم وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
4. األسعار غيرشاملة للضرائب.

5. البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
6. يجب أن تكون األسعار )بالدوالر األمريكي(.

7. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء خالل ساعات 
العمل الرسمي للبلديه اعتبارا من يوم السبت الموافق 2012/06/16 وحتى يوم الخميس الموافق 
)2012/6/28( من )وحدة العقود والمشتريات – بلدية طولكرم( مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )200 

دوالر()مائتي دوالر( أو ما يعادلها تدفع لدى صندوق البلديه.
8. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة العاشره صباحا من يوم االحد الموافق 07/08 /2012 مع 

العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
9. االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الخميس الموافق 06/28/ 2012 /الساعه العاشره صباحا 

في مكتب دائرة الهندسه والمشاريع ببلدية طولكرم.
10. فتح المظاريف يوم االحد الموافق 07/08/ 2012 /الساعه )10:00 صباحا ، العاشره صباحا( 

في بلدية طولكرم.
11. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بلدية طولكرم على تلفاكس ) 092671490 ( أو من خالل 
مراجعة دائرة الهندسه والمشاريع في البلديه أو وحدة العقود والمشتريات وذلك خالل ساعات 

الدوام الرسمي.
اياد عبد الكريم الجالد
رئيـــس بـلديـة طـولكـرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

بلدية طولكرم

اعالن عطاء انشاء قاعه لخدمات بلدية طولكرم والمجتمع المحلي
وانشاء جسر رابط ما بين مبنى البلديه والقاعه

MF – MLG – 421 /58/ 2010 :رقم العطاء
الوطنية  السلطة  من  بتمويل  و  المحلي  الحكم  وزارة  وإشراف  وبالتعاون  طولكرم  بلدية  تعلن 
الفلسطينية، عن طرح عطاء إنشاء قاعه لخدمات بلدية طولكرم والمجتمع المحلي وإنشاء جسر 
رابط ما بين مبنى البلديه والقاعه المقترحه وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات 
مراعاة  العطاء  لهذا  التقدم  في  الراغبين  فعلى  بالمشروع،  الخاصة  و  العامة  المرفقة  والشروط 

الشروط التالية: 
التصنيف  لجنة  لدى  ومصنفًا«  المقاولين  إتحاد  »لدى  مسجاًل  يكون  أن  المقاول  على  يجب   .1

الوطنية في مجال االبنيه بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثه .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.

3. على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقية )12000دوالر امريكي( 
) خمسة االف دوالر امريكي( وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم أو شيك 

بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
4. األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع أنواع الضرائب.

5. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
6. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي.

خالل  العطاء  من  نسخة  على  الحصول  يستطيع  العطاء  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  كل   .7
السبت  يوم  من  اعتبارا  والمشتريات(  العقود  )وحدة  البلدية  مقر  من  الرسمي  الدوام  ساعات 
الموافق )2012/06/16( وحتى نهاية دوام يوم االربعاء الموافق )27\06\2012( مقابل مبلغ غير 

مسترد وقدره )400 شيكل إسرائيلي( أو ما يعادلها 
8. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11 صباحًا من يوم االثنين الموافق )09\07\2012( في مقر 

البلدية وهو موعد فتح العطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
9. االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االربعاء الموافق )27\06\2012( الساعه العاشره صباحا 

انطالقا من مقر البلديه )دائرة الهندسه والمشاريع(.    
10. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

العقود  وحدة  أو  والمشاريع  الهندسه  )دائرة  البلدية  مراجعة  يرجى  المعلومات  من  لمزيد   .11
والمشتريات( وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

اياد عبد الكريم الجالد

رئيـس بلديـة طولكــرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

بلدية البيرة

عطاء رقم: هـ 2012/12
عطاء: صيانة مبنى مركز البيرة التجاري )عمارة المالكي(

تعلن بلدية البيرة عن طرح عطاء لتنفيذ اعمال صيانة مبنى مركز البيرة التجاري )عمارة المالكي( 
الواقع على قطعة رقم )54( من حي 23 المنارة من أراضي مدينة البيرة وذلك وفقًا للمخططات 
والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
1. يجب على المقاول ان يكون مسجاًل لدى اتحاد المقاولين ومصنفًا لدى لجنة التصنيف الوطنية 

في مجال االبنية واإلنشاءات سارية المفعول وإرفاق شهادة التصنيف عند شراء العطاء.
2. يجب على المقاول ان يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.

البيرة  بلدية  )4000 شيكل( لصالح  بقيمة  ابتدائي  تأمين  المقاول تقديم كفالة  3. يجب على 
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما من تاريخ إقفال المناقصة على شيك 

بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية او المبالغ النقدية.
4. البلدية غير ملزمة بأقل االسعار وبدون إبداء االسباب.

انواع  جميع  دفع  المقاول  وعلى  الضرائب  لجميع  وشاملة  بالشيكل  االسعار  تكون  ان  يجب   .5
الضرائب.

6. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من مقر 
البلدية ابتداًء من يوم االثنين الموافق 2012/6/18 مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )300( شيكل 

او ما يعادلها.
7. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم االربعاء الموافق 2012/6/27 

لدى مكتب سكرتير البلدية مع العلم انه لن تقبل أي عطاءات ترد بعد هذا الموعد.
8. االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الخميس الموافق 2012/6/21 الساعة الحادية عشرة 

صباحًا في مقر البلدية.
9. فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق 2012/6/27 الساعة الثانية عشرة ظهرًا في جلسة علنية 

وبحضور من يرغب من المناقصين المتقدمين وفي مقر بلدية البيرة.
10. رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

الدوام  ساعات  خالل  وذلك  التخطيط(  )دائرة  البلدية  مراجعة  يرجى  المعلومات  من  لمزيد   .11
الرسمي.

د.توفيق حامد البديري

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

محافظة نابلس
تعلن محافظة نابلس وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بتمويل من السلطة الوطنية 

الفلسطينية، عن طرح عطاء تقديم خدمات استشارية: تصميم قاعة رياضية داخلية 

التقدم  الراغبين في  المرفقة، فعلى  المرجعية  في مدينة نابلس وذلك وفقًا لشروط 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:

1. يجب على المكتب االستشاري ان يكون مسجاًل لدى نقابة المهندسين وذات خبرة 

كافية ومثبتة بإعداد تصاميم القاعات الرياضية الداخلية )المغلقة(.

2. يجب على المكتب االستشاري ان يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.

3. يجب على المكتب االستشاري تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة $1000 وذلك 

على شكل كفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما أو شيك بنكي مصدق 

وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

4. االسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المكتب االستشاري دفع جميع انواع الضرائب.

5. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل االسعار وبدون إبداء االسباب.

6. يجب ان تكون االسعار بالدوالر االمريكي.

7. كل مكتب استشاري يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 

من العطاء من مقر محافظة نابلس مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100$

العاشرة  الساعة   2012/6/24 الموافق  التمهيدي سيكون في يوم االحد  8. االجتماع 

صباحًا في مقر محافظة نابلس الكائن في بناية الزكاة/رفيديا.

9. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرًا من يوم االحد الموافق 2012/7/1 في 

مقر محافظة نابلس، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

10. رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

11. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة السيد غسان المصري مدير عام اإلدارة العامة 

للتخطيط، في مقر محافظة نابلس وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

)P-01/2012( طرح عطاء رقم
طباعة تقارير النتائج النهائية للتعداد العام للسكان 

والمساكن والمنشآت 2007
تقارير  لطباعة   )P-01/2012( رقم  الفلسطيني عن طرح عطاء  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  يعلن 
ذات  الشركات  ويدعو   ،2007 والمنشآت  والمساكن  للسكان  العام  للتعداد  النهائية  النتائج 
اللوازم  دائرة  مراجعة  العطاء  هذا  في  بالمشاركة  وترغب  رسميًا،  والمسجلة  االختصاص 
والمشتريات في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني-رام الله، عين منجد، شارع طوكيو، مقابل 
قصر رام الله الثقافي-وذلك من أجل الحصول على وثائق العطاءات، مقابل رسوم غير مستردة 

وقدرها )100( شيكل للعطاء.
آخر موعد لقبول عروض االسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في الجهاز المركزي 
الثالثاء  يوم  ظهرًا  عشرة  الثانية  الساعة  والمشتريات  اللوازم  الفلسطيني/دائرة  لإلحصاء 

الموافق 2012/6/26.
مالحظة: أجور االعالن على من يرسو عليه العطاء.

عال عوض
رئيس الجهاز

البـيـرة: عشـرات األطفـال يشــاركون 
فــي مهرجـــان "الطفــل للتميــز واإلبـــداع"

البي���رة � "األي�ام": أكد مدي���ر التربية 
والتعلي���م لمحافظ���ة رام الل���ه والبيرة 
أيوب عليان، أمس، ح���رص وزارة التربية 
والتعليم على االرتق���اء بقدرات األطفال 
على ش���تى الصع���د، باعتباره���م عماد 

المستقبل.
وكان علي���ان، يتح���دث خ���ال افتتاح 
للتميز  الفلس���طيني  "الطف���ل  مهرجان 
واإلب���داع 2012"، ال���ذي نظمت���ه اإلدارة 
العامة لمراكز حساب الذكاء العقلي، في 
قاعة جمعية الهال األحمر بالبيرة، وذلك 
تحت رعاي���ة وزارة التربية، ومحافظة رام 

الله والبيرة.
وشدد على أن النهوض بواقع العملية 
التربوية، يس���تدعي تضافر جهود كافة 
المؤسس���ات ذات الصل���ة، مؤكدًا ضرورة 
تحس���ين مخرجات هذه العملية، مشيرًا 
إل���ى اهتم���ام وزارة التربي���ة بتعزي���ز 
المحلي،  المجتم���ع  م���ع  الش���راكة  مبدأ 
بم���ا ينعك���س إيجاب���ا عل���ى المنظومة 
التعليمية، الفتا إلى حيوية التعليم في 

حياة الشعب الفلسطيني.
وقال: نح���ن بحاجة إل���ى رؤية واضحة 
باتجاه البحث ع���ن اإلبداعات لدى أبنائنا 
لتنميتها، ألننا بحاجة إلى علماء مبدعين 

في كافة المجاالت.
من جهته، اعتبر مساعد محافظ رام الله 
والبيرة معين عنس����اوي، أن هناك ضرورة 
ملح����ة لتنمي����ة الق����درات اإلبداعية لدى 
األطف����ال، مبينا أن تحقيق ذلك س����يكون 
ل����ه آثار إيجابية في المس����تقبل، واش����اد 

المشاركون في المهرجان.

خالل ورشة في "العربية األميركية" نظمها "شمس"

جنين: المطالبة بإجراء االنتخابات 
باعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق اإلنسان

دون أن تتوقف عن البحث عن أفضل 
الط���رق واألس���اليب لتطوي���ر فكرة 

االقتراع.
وقال حنايش���ة، "إننا إذا كنا نؤيد 
وجه���ة النظ���ر القائلة إن���ه ال يوجد 
نظام انتخاب���ي أفضل من غيره على 
اإلط���اق، إال أنن���ا نرى أن���ه ال بد من 
وتطويره  االنتخابي  النظ���ام  اختيار 
باس���تمرار، بما يوافق المجتمع الذي 
تجرى فيه العملي���ة االنتخابية، وأن 
يتم اختيار هذا النظام وفق مبررات 
توافق  وبناء على  وأس���س منطقية، 
يس���تهدف  ومجتمع���ي  سياس���ي 
تحقيق المصالح العلي���ا، ويجمع وال 
يفرق، باعتبار أن العملية االنتخابية 
استحقاقًا سياسيًا  بمجملها  تشكل 

ودستوريًا وتهم المجتمع بأسره".
التعصب  أن  ع���ن اعتق���اده،  وعبر 
لنظ���ام انتخاب���ي محدد س���لفًا ألنه 
يضمن لفريق م���ا من األفرقة النجاح 
المطل���وب ولو على حس���اب التوافق 
ومصلح���ة المجتم���ع، ويتناقض مع 

أهداف االنتخابات برمتها.
وبي���ن أن أي نظ���ام انتخابي يجب 
أن يعبر ع���ن حقيقة وواق���ع القوى 
السياس���ية واالجتماعية ف���ي البلد 
المعن���ي، وأن يعمل عل���ى تطويرها 
والنهوض بها، ويفضي إلى التداول 
ويرسخ  للس���لطة،  والسلس  السلمي 
االنتخابي���ة،  العملي���ة  م���ن خ���ال 
االس���تقرار السياس���ي واالقتصادي 
واالجتماع���ي، وتجني���ب المجتم���ع 

دورات الصراع الحاد من أي نوع".
ولفت إلى أن االنتخابات مهما كان 
نوعها أو ش���كلها، "فإن لها وظائف 
يج���ب أن تؤديه���ا، وأهداف���ًا يجب 
تحقيقها، وما لم تؤد هذه الوظائف 
وتحقق هذه األه���داف، فإنها حتما 
س���تكون انتخابات مش���كوكًا فيها، 

بغض النظر عن نجاحها الشكلي".
وأوضح أن هن���اك وظائف وأهدافًا 
لانتخابات، من أبرزها تأكيد القبول 

والديمقراطية،  القانونية  بالشرعية 
وبالتغيي���ر الس���لمي والديمقراطي 
المش���اركة  وتحقي���ق  للس���لطة، 
والش���املة،  الفاعل���ة  السياس���ية 
الس���لمي  التداول  مب���دأ  وتحقي���ق 
السياسة  في  وترس���يخه  للس���لطة 
خال  م���ن  بالممارس���ة  والمجتم���ع 
االنتخابات، وإزالة التمييز بإفس���اح 
المجال لكل الفئات، وإتاحة الفرصة 
للمش���اركة،  والمهمش���ين  للم���رأة 
التعددي���ة  وتعزي���ز  وترس���يخ 

السياسية والثقافية".
وأكد أن من أهم وظائف االنتخابات، 
الس���لمي  التغيي���ر  مب���دأ  ترس���يخ 
والتحديث للسلطة، وإزالة معوقاتهما، 
والفرق���اء  المجتم���ع  وتجني���ب 
والعنف،  الصراع  السياس���يين دورات 
وإرس���اء مبدأ اللجوء للوسائل السلمية 
الس���لطة،  إلى  للوصول  والديمقراطية 
الس���بيل  الديمقراطي  النه���ج  وجعل 
الوحيد لمعالج���ة مختلف القضايا بما 

فيها قضية السلطة والثروة.
ورأى حنايش���ة، أن بإمكان للنظام 
االنتخابي أن يحقق وظائفه وأهدافه 
إذا توف���رت فيه صفات مثل العدالة 

والحيادية والنزاهة والشفافية.
وأوصى المش���اركون في الورش���ة، 
بض���رورة تعزيز نزاه���ة االنتخابات، 
ومنح ح���ق الترش���ح واالنتخاب لكل 
التداول  مب���دأ  وتحقيق  المواطنين، 
الس���لمي للس���لطة وصوال إلى نهج 
ديمقراط���ي، وتحقيق الس���يادة من 

خال إرادة الشعب.
وطالبوا بتجس���يد مبدأ الفصل بين 
الثاث، وض���رورة تعزيز  الس���لطات 
حرية تشكيل المنظمات االجتماعية 
التعبي���ر  وحري���ة  والمهني���ة، 
والتجم���ع، وقبول التعددية الفكرية 
والسياسية، وإجراء االنتخابات الحرة 
والنزيه���ة، وأن يك���ون هناك قانون 
يوفر الحرية الكاملة وتكافؤ الفرص 

للترشيح واالنتخاب.

مركز "سوا" ينظم اللقاء الختامي 
لمشروع "تعالوا نحكي" في مخيم قلنديا

رام الله - "األيام": عقد مركز سوا "كل النساء معًا اليوم وغدًا"، 
أمس، اللقاء الختامي لمش����روع "تعال����وا نحكي" لمنطقة مخيم 
قلنديا، شمال القدس، بمش����اركة عدد من األمهات وأبنائهن، 

وذلك في مقر جمعية التأهيل بالمخيم.
وقالت مس����ؤولة اإلرش����اد في مركز "س����وا" فلورا سلمان، إن 
المش����روع الذي تضمن 16 لقاًء، يهدف إلى إيجاد ثقافة حوار 
بين األهل وأبنائهم، تتعلق بجيل المراهقة ومواضيع أس����رية 
أخرى كالدراس����ة والوض����ع االقتصادي واس����تخدام اإلنترنت 
وغيرها، داعية إلى اس����تخدام لغة الح����وار المفتوح والصراحة 

بين األهل واألبناء وعدم التصرف بغضب وعنف.
وبينت أن����ه تخلل اللق����اء تمرينان تضمن األول اس����ترخاء، 
وكيفية الش����عور عن����د الغض����ب، وإيجاد الفعالي����ات والطرق 
للتعام����ل مع الغضب، وتفريغ المش����اعر، فيما تن����اول الثاني 
لعبة "البرسونة"، "وهي عبارة عن اختيار صورة معروضة تشبه 
شخصياتنا ومن خال هذه الصورة توجيه رسائل من األمهات 

لألبناء وبالعكس".
وأشارت إحدى المش���اركات في المشروع، "بعد حضور اللقاءات 
جميعها تغيرت معاملة والدت���ي معي لألفضل كما أني أصبحت 
أستمع لتعليماتها إضافة إلى المعلومات الجديدة والمهمة التي 

اس���تفدت منها والجرأة في االستفس���ار عن أي موضوع"، مؤكدة 
تغي���ر معاملة أهلها معها "إذ أصبحت تط���رح النقاش بكل جرأة 
وتجد اإلصغاء لها"، وقالت: "عندما أصبح أمًا سأعامل أبنائي بلغة 

الحوار ولن أغضب عليهم ولن أضربهم كما يفعل والداي معي".
وقال����ت مش����اركة أخرى: "بعد حض����ور اللقاءات م����ع والدتي 
أصبحت أتح����دث معها بمواضي����ع جريئة كالعن����ف والعنف 

الجنسي وتتقبل النقاش بهذا الموضوع على غير السابق".
وذك����رت إح����دى األمهات أن "ه����ذا البرنامج إضاف����ة إلى جو 
التسلية لفت نظرنا إلى الكثير من المواضيع المهمة كالتعامل 
م����ع أبنائنا وخلق ثقافة حوار بينه����م، واإلجابة عن الكثير من 
التس����اؤالت أهمها كيف نتعامل م����ع المراهقين وفتح نقاش 
بالمواضيع الحساس����ة ب����كل جرأة"، وقالت: "بع����د عدة لقاءات 
الحظت أن أبنائي أصبح لديهم الجرأة أكثر، وهذا شجعني في 
فتح أي موضوع معهم من باب التثقيف وأن يأخذوا المعلومة 

الصحيحة مباشرة مني دون اللجوء لمصادر أخرى كاإلنترنت".
وأوض����ح المستش����ار القانوني لمركز "س����وا" المحامي جال 
خض����ر انه تم في ختام اللقاء تقيي����م البرنامج المنفذ، وحصر 
االحتياج����ات في المرحلة المقبلة، به����دف الوصول إلى نتائج 

أفضل في مراحل البرنامج المختلفة، وتطويرها.

افتتاح مخيم صيفي في 
سيلة الحارثية لدمج ذوي اإلعاقة

جنين - "وف�ا": افتتح مركز "اإلرادة" لذوي االحتياجات الخاصة في بلدة سيلة 
الحاثية غرب جنين، أمس، مخيمه الصيفي الخامس، بمشاركة 60 طفًا تتراوح 

أعمارهم بين 6 و12 عامًا، بينهم مجموعه من األطفال ذوي اإلعاقة.
وب���دأت فعاليات الي���وم األول بالتعارف بين األطفال والمش���رفات، والقيام 

ببعض األنشطة الترفيهية وتوزيع اللباس الخاص بالمخيم الصيفي.
وذكرت مديرة المركز مريم زيود، أن المخيم يتضمن عدة أنشطة وفعاليات، 
ويه���دف إلى دمج األطفال ذوي اإلعاقة، والحث على دعمهم المعنوي وتقديم 
يد المس���اعدة لهم، داعية المؤسسات والفعاليات الش���عبية لتقديم الدعم 

لألنشطة الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقة.
وأش���ارت إلى أن فعاليات المخيم الذي افتتح تحت شعار: "ال تقل إني معاق 
مد لي كف األخوة وس���تراني في الس���باق اعبر الش���وط بقوة"، تس���تمر حتى 

السادس والعشرين من الشهر الجاري.

رام الله: كتلة "فتح" البرلمانية 
تؤكد دعمها حرية العمل النقابي

رام الل���ه - "وفا": أك���دت كتلة "فتح" البرلمانية، ل���دى لقائها رئيس وأعضاء 
الهيئ���ة اإلدارية لنقابة العاملين في الوظيف���ة العمومية، أمس، حرية العمل 

النقابي.
واس���تمعت الكتلة إلى ش���رح من النقابة حول أوضاع الموظفين العموميين 
والمش���اكل التي تواجهه���م، خصوصًا العاقة مع الحكومة في ظل اس���تمرار 
تجاه���ل مطالب الموظفين التي ت���م تقديمها في العامي���ن األخيرين، وأكد 
أعض���اء الكتلة دعمه���م للعمل النقاب���ي وحريته في إطار ما كفل���ه القانون، 
مشيدين بدور النقابة في الدفاع عن حقوق ومصالح الموظفين ودورها الفاعل 

في خدمة القضايا الوطنية.
ودعا الن���واب الحكومة إلى ضرورة توفير األجواء الطبيعية لممارس���ة حرية 
العم���ل النقابي، وفق القانون ووف���ق االتفاقيات الدولي���ة التي وقعت عليها 
الس���لطة الوطنية، فيما يتعلق باحترام الحريات، مؤكدين التعاون مع النقابة 
في إطار المجلس التش���ريعي لمتابعة كافة القضايا التي طرحتها النقابة مع 
كاف���ة الجهات ذات االختصاص، بما يؤم���ن حرية العمل النقابي وفق القانون، 

وبما يساهم في تلبية مطالب وحقوق الموظفين.
وج����رى اللقاء بحض����ور عضو اللجن����ة المركزي����ة لحركة فتح، رئي����س كتلتها 
البرلمانية، عزام األحمد، والنواب: نجاة األس����طل، ونجاة أبو بكر، وجمال أبو الرب، 
ورضوان األخرس. ومن جانب النقابة: بس����ام زكارنة، ومعين عنساوي، ومهند أبو 
شمة، وريما اللحام، وسونا أبو عياش، ومراد شريتح، وبركات عباس، وعمار ياسين.

بالنجاح����ات التي حققها برنامج حس����اب 
الذكاء العقلي، مشيرا إلى حرص المحافظة 

على دعمه والتعاون مع القائمين عليه.
وق����دم مدير ع����ام البرنامج ف����ي الضفة 
والخ����ط األخض����ر محم����د عبي����د، نبذة عن 
البرنام����ج، الذي كان انطل����ق في قطاع غزة 

أساسا، قبل أن يمتد ليشمل الضفة والخط 
األخضر، موضحًا أن البرنامج هو في األصل 
ماليزي، وأن����ه حقق نجاح����ات كبيرة على 
المس����توى الدول����ي، حيث تجري س����نوية 
مسابقة عالمية بين أطفال مشاركين فيه.

وبي���ن عبي���د أن البرنام���ج يهدف إلى 

المس���اهمة في رفد العملي���ة التربوية، 
المتس���ارع،  العلمي  التط���ور  ومواكب���ة 
مشيدا بالمقابل على الوزارة ومساندتها 
للبرنام���ج. وق���ال: إن نجاحن���ا ف���ي هذا 
البرنام���ج، يزيد من إصرارنا على تطويره، 
وربط���ه بجوانب أخرى بما يع���زز قدرات 

األطفال المش���اركين، ونح���ن نطمح إلى 
تطوير أس���اليب إليجاد بيئ���ة تعليمية 

مناسبة، ومحفزة للطفل.
وتخلل المهرجان عدة فقرات، علما بأنه 
شارك في الدورة األخيرة من البرنامج نحو 

500 طفل من شتى محافظات الضفة.

اعتب���ر  ب���اص:  محم���د   - جني���ن 
مش���اركون ف���ي ورش���ة عم���ل حول 
الس���لمي  والت���داول  "االنتخاب���ات 
للس���لطة"، نظمها مركز إعام حقوق 
"ش���مس"،  والديمقراطية  اإلنس���ان 
أمس، في الجامعة العربية األميركية 
بجنين، االنتخابات حقًا أساس���يًا من 

حقوق اإلنسان.
المحامية  الورش���ة  ف���ي  وتحدثت 
ش���روق أبو قرع، من مركز "ش���مس"، 
عن طبيعة نش���اطات وبرامج المركز 
الهادف���ة إل���ى تعزي���ز المش���اركة 
الش���بابية، وزيادة الوع���ي وتعميق 
الثقافة في مجاالت حقوق اإلنس���ان، 
مبينة أن الورشة نظمت ضمن برنامج 
تعزي���ز مفاهي���م حق���وق اإلنس���ان 
وسيادة القانون لدى طلبة الجامعات، 
والذي ينفذه مركز "ش���مس"، بدعم 
المتحدة  األمم  برنام���ج  وتمويل من 

اإلنمائي.
من جهت���ه، أك���د أس���تاذ العلوم 
الدكتور  الجامع���ة،  السياس���ية في 
جمال حنايش���ة، أن نجاح أية عملية 
التزام  انتخابية يتوقف عل���ى مدى 
أطرافها باإلطار القانوني المنظم لها، 
ومدى تواف���ق هذا اإلطار مع المبادئ 
الحرة  لانتخابات  الدولية  والمعايير 

والنزيهة.
وقال حنايشة إن أي تشريع وطني 
ينظم االنتخابات في أية دولة، يجب 
أن يراعي المساواة بين كافة أطراف 
العملي���ة االنتخابي���ة، وذلك بضمان 
قانونية تمنع  عدم وجود معوق���ات 
المواطنين من حق الترشح واالقتراع 

على أن يكون سريًا.
بمثابة  العامة  االنتخاب���ات  واعتبر 
اآللية الديمقراطية للتداول السلمي 
للس���لطة وإلحداث التغيي���ر في أي 
مجتمع، وأضاف، إنه بغض النظر عن 
كيفية إنش���اء النظام االنتخابي، فإن 
األهم هو كيفية تطبيق هذا النظام، 
االلت���زام بقواعد وآليات  أن  معتقدًا، 
النظام االنتخاب���ي المختار والمحدد 
الضمان  سلفًا، يش���كل في حقيقته 
الفعلي لحسن سير هذا النظام، ويعد 
والمرش���ح  المنتخب  أن  إلى  مؤش���رًا 
يعيش���ان ف���ي كنف دول���ة قانونية 

تلتزم بالقانون وتحتكم إليه.
النظ���ام  صل���ح  كلم���ا  أن���ه  ورأى 
االنتخابي كلما تدعمت الديمقراطية 
السياس���ية،  التعددي���ة  وتع���ززت 
وهو ما دفع الش���عوب منذ أن عرفت 
الديمقراطي���ة وفك���رة االقتراع، إلى 
تحسين وإصاح أنظمتها االنتخابية، 


