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بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن موعد االمتحان التحريري للمتقدمين لشغل 
وظيفة ) مترجم ( في وكالة االنباء والمعلومات 

الفلسطينية - »وفا«     
تعلن وكالة األنباء والمعلومات الفلس���طينية - وفا  وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام 

عن موعد إجراء االمتحان التحريري  للمتقدمين لشغل وظيفة ) مترجم (.
وذلك حس���ب الموعد والكشف المشار إليه أدناه ) األسماء منشورة على الموقع االلكتروني 

لديوان الموظفين العام(:

يوم الخميس  الموافق 2013/10/03، موعد االمتحان التحريري  للوظيفة التالية  :

مترجم ، يبدأ باسم أحمد محمد علي عبادي  وينتهي باسم يحيى وصفي عزات اشقر حسب 
الكشف المرفق. يبدأ االمتحان  في تمام الساعه العاشره صباحًا.

علم���ا أن االمتحان التحريري س���يتم عقده  في مق���ر وزارة المالية /رام الله/ االرس���ال/حي 
المصايف/خلف شركة كهرباء القدس /الطابق االرضي 

   لالطالع على أس���ماء المقبولين لخوض االمتحان التحريري يرجى زيارة الموقع االلكتروني 
)www.gpc.pna.ps( :لديوان الموظفين العام

     رياض الحسن
رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا«

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
وزارة الصحة

إعـــالن 
تعلن وزارة الصحة الفلس���طينية وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها 

لملء الشواغر التالية:

1. فني صيانة- منطقة الخليل
- أن يكون حاصال على شهادة الدبلوم في الكهرباء أو الميكانيك.

- يفضل أن يكون من سكان محافظة الخليل.

2. فني تكييف وتبريد- منطقة الخليل
- ان يكون حاصال على الدبلوم في التكييف والتبريد.

- يفضل أن يكون من سكان محافظة الخليل.

3. طاهي
- يفضل أن يكون حاصال على دبلوم في الخدمات الفندقية في مجال الطهي.

- خبره في مجال الطهي ال تقل عن 3 سنوات.
4. سائق- مناطق الخليل، جنين، أريحا، طوباس

- أن يك���ون حاصاًل على رخصة قيادة س���ارية المفعول مض���ى على صدورها ما اليقل 
عن 6سنوات

- أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة.
- يفضل أن يكون من سكان الخليل، جنين، أريحا، طوباس.

5. عامل- منطقة الخليل
- يفضل أن يكون من سكان محافظة الخليل.

- يفضل أن ال يقل عمره عن 25 سنة.

6. مساعد صيدلي
- أن يكون حاصل على الدبلوم في الصيدلة مع الشامل.

- أن يكون حاصاًل على مزاولة مهنة.
- أن يكون حاصاًل على عضوية النقابة.

* تق���دم الطلبات مرفقة باالوراق الثبوتية لدى دائرة ش���ؤون الموظفين/ وزارة الصحة 
نابلس 

كافة الطلبات غير المطابقة للشروط سيتم إهمالها وعدم التعامل معها.
* يتحمل كل مرشح المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة في الطلب

* يب���دأ تقدي���م الطلبات ف���ي وزارة الصحة – نابل���س إعتبارا من صب���اح يوم االثنين 
2013/9/30 ولغاية نهاية دوام يوم االحد 2013/10/6  .

وزارة الصحة

اعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلن مكتب مراقب الش���ركات ان ش���ركة فريد قمحي���ة للمواد الغذائي���ة العادية العامة 
والمسجلة تحت رقم 562162453 قد تقدمت لدينا بطلب تغير اسم الشركة ليصبح شركة 
الملوك للتصنيع والتس���ويق وعلية من لدية اي اعتراض او تحفظ التوجة لمراقب الشركات 

خالل المدة القانونية المعمول بها 
مراقب الشركات

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

اعالن خارجي رقم 2013/30
تعلن الهيئ���ة العامة للمدن الصناعي���ة والمناطق الصناعية الحرة وبالتنس���يق مع ديوان 

الموظفين العام عن حاجتها لشغل الوظائف التالية: 

باحث قانوني عدد ) 1 ( مكان العمل : رام الله 
الدرجة الخامسة  – الفئة الثانية .

الشروط المطلوبة : 
1. درجة البكالوريس في القانون كحد أدنى. 

2. خبرة موثقة ال تقل عن أربع سنوات في مجال العمل القانوني. 
3. خبرة موثقة في اعداد ومراجعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية. 

4. القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق . 
5. إجازة المحاماة. 

6. المام جيد في استخدام برامج الحاسوب ذات الصلة 
7. اتقان اللغة اإلنجليزية )كتابة وقراءة ومحادثة(. 

 www.gpc.pna.ps 8. تقدم الطلبات المس���توفاة للشروط على موقع ديوان الموظفين العام
مرفقا بها المستندات التالية : 

9. صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة. 
10. صورة عن إثبات الشخصية )الهوية أو جواز السفر(. 

11. شهادة عضوية نقابة المحاميين. 
12. صورة عن شهادة الميالد. 

 .C.V 13. السيرة الذاتية
14. صورة عن الخبرات. 
15. صورة عن الدورات. 

16. صورة شخصية. 
يبدأ موعد استقبال الطلبات إعتبارًا من يوم االثنين الوافق2013/09/30 وحتى يوم االثنين 

الموافق 2013/10/07
علمًا أنه سيتم استثناء أي طلب غير مستوف للشروط ومستكمل للبيانات

د. جواد ناجي
وزير االقتصاد الوطني
رئيس مجلس إدارة الهيئة

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

رقم االعالن :2013/34
تعلن وزارة الس���ياحة و االثار و بالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لش���غل 

وظيفة سكرتيرة جامعية ، حسب المؤهالت و الشروط التالية : 
سكرتير/ة جامعية عدد 1 / مكان العمل مكتب الوزير / بيت لحم 

)الفئة الثالثة/ الدرجة الخامسة(
حسب الشروط والمؤهالت التالية:

1. بكالوريوس ادارة اعمال او لغه انجليزية.
2. خبرة سنة على االقل في مجال العمل.

3. القدرة على العمل خارج ساعات العمل الرسمي.
4. اجادة استخدام الحاسوب.

5. يفضل ان يكون من سكان المحافظة.
تقــدم الطلبات المســتوفاة للشــروط علــى الموقــع االلكتروني لديــوان الموظفيــن العام  

www.gpc.pna مرفقا بها المستندات التالية : 
1.    صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة 

2.    صورة عن الهوية الشخصية او جواز سفر 
3.    صورة عن شهادة الميالد 

 )CV( 4.    السيرة الذاتية
5.    صورة عن الخبرات 
6.    صورة عن الدورات 

 7. صورة شخصية 
يب���دًا موعد إس���تقبال الطلبات إعتبارًا من ي���وم االثنين المواف���ق 30/09/2013 وحتى يوم 

االثنين الموافق 07/10/2013
علمًا أنه سيتم استثناء اي طلب غير مستوٍف للشروط ومستكمل للبيانات.

روال معايعة
وزير السياحة و االثارة 

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية جنين

إعالن عن إعادة طرح عطاء 

شراء مضخة غاطسة للمرة الرابعة
تعلن بلدية جنين عن رغبتها بإعادة طرح عطاء بالظرف المختوم للمرة الرابعة لشراء مضخة غاطسة 
وذلك بموجب مواصفات العطاء والتي يمكن الحصول على نسخة منها من قسم المشتريات في 
بلدية جنين وذلك أثناء الدوام الرس���مي اعتب���ارًا من يوم االثنين الموافق 2013/9/30، مقابل ثمن 

النسخة الواحدة 500 شيكل غير مستردة.
تق���دم العروض إلى بلدية جنين غير متأخرة عن الس���اعة الحادية عش���رة من صباح يوم االثنين 
المواف���ق 2013/10/7 مرفق���ة بتأمين 10% من قيمة العطاء بموجب ش���يك بنكي مصدق أو كفالة 

بنكية سارية المفعول لمدة 90 يومًا.
مالحظات

•  األسعار بالشيكل.
•  السعر يشمل جميع الضرائب.

•  إرف���اق كتاب عن رخص المهن من ضريبة األمالك س���ارية المفع���ول أو براءة ذمة أو خلو طرف 
من رخص المهن.

•  إحضار شهادة خصم مصدر.
•  بلدية جنين غير ملزمة بأقل األسعار.

•  يحق لبلدية جنين تمديد أو تأجيل أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
•  أجور نشر اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

رئيس بلدية جنين
وليد موسى أبو مويس

Notice

Retendering
WATER LOSS REDUCTION NABLUS - PHASE II

Nablus Municipality in cooperation with Kreditanstalt fŭr Wiederaufbau 

(KfW) would like to re-tender the following Bid:

 Contract No. C5b Supply of Bulk Flow Meters   

 Bid No. 35/ 1 /63/ 2013

Local suppliers are admitted to participate. Tendering Documents can 

be collected from Nablus Municipality, starting from October    01st    , 

2013 for a non-refundable fee of 150 NIS. Bid shall be accompanied 

by a Bid Security of 5,000 Euro (Five Thousand Euro) valid for 150 days 

after the dead line of Bids upon submission of financial Clearance 

Certificate. 

 

Bids shall be submitted to Nablus Municipality on October 31st, 2013, 

before 12:00 p.m and to be delivered to the address below:

  Nablus Municipality (NM) - Contracting Department

  Att. Mayor of Nablus

  Faisal Street- P.O.Box 218, Telephone +972 9 239 0000, Fax +972 9 2374690

  Nablus, Palestine

Advertisement fees will be collected from the successful bidder. 

Best regards,

Ghassan W. Shaka’a

Mayor of Nablus 

"الدفاع المدني" يشارك في األردن بدورة 
حـــول الـتحـقـيـق فـي أســـبـاب الـحـرائـق

جني���ن - "األي����ام": اختت���م مدير 
الدفاع المدني ف���ي محافظة جنين، 
المق���دم مهن���دس س���امي حمدان، 
أمس، مش���اركته في دورة تدريبية 
حول التحقيق في أس���باب الحرائق، 

نظمت في األردن مؤخرًا.
وذك���ر بيان إلدارة العالق���ات العامة 
واإلع���الم في الدف���اع المدني، أن هذه 
الدورة نظمت بمشاركة حمدان، ومدير 
إدارة الك���وارث، المقدم مهندس عمار 

س���المة، ومدير دفاع مدن���ي محافظة 
القدس، الرائد محمد الحجار، باإلضافة 

إلى عدد من ضباط الدفاع المدني.
وأش���ار إلى أنه ت���م التركيز خالل 
الدورة عل���ى التعرف الى مس���ببات 
بالطرق  به���ا  والتحقي���ق  الحرائ���ق 
المهنية والعلمية الس���ليمة، وتعزز 
مستوى العلم والمعرفة في مسببات 
الحرائق، وتس���هم في رفع مستوى 
ومس���ببات  أس���باب  م���ع  التعام���ل 

المش���اركين  وتزوي���د  الحرائ���ق، 
وتسليحهم بالمعرفة الكاملة.

وأكد أن أطقم الدفاع المدني تنمي 
قدراتها من خالل الدورات التدريبية 
الالزمة، وفي حال التعرف الى مسببات 
الحرائق س���يكون لها أث���ر كبير في 
تالفي المخاطر القادمة ومس���بباتها، 
مش���يرا إلى أنه س���يتم إنشاء مختبر 
فني في فلسطين للتعرف الى أسباب 

ومسببات الحرائق.

ضباط الدفاع المدني المشاركون في الدورة.

.. ويبحث مع القنصلية األستـراليـة الـتعـاون المشترك
رام الل����ه - "األي������ام": بحث مدير 
عام الدف����اع المدني العميد محمود 
القنصلي����ة  ممث����ل  م����ع  عيس����ى، 
األس����ترالية توم ويلس����ون، س����بل 
التعاون المشترك، وذلك خالل لقاء 
ف����ي رام الله، أمس، بحض����ور مدير 
مكتب المدير الع����ام المقدم عودة 
يون����س، ومدي����ر إدارة المتطوعين 

المقدم خالد المصري.
وذكر تقري���ر إلدارة العالقات العامة 
واإلعالم في الدفاع المدني أنه تم بحث 
س���بل تعزيز س���بل التعاون الممكنة 
مستقباًل بين الدولتين، ووسائل إدامة 
وتكام���ل المه���ام في مج���ال الحماية 
المدني���ة وإدارة الك���وارث وتش���كيل 
ف���رق المتطوعين واآللي���ات، والتأكيد 
على أهمي���ة إدامة تبادل الخبرات بين 
الجانبين لالرتقاء بمس���توى الخدمات 
المقدمة للمواطنين، ومساعدة الشعب 
الفلس���طيني ف���ي تنمي���ة الق���درات 

البشرية أو المعدات.
العميد عيس���ى ش���رحا عن  وق���دم 
تجهيزات الدف���اع المدني من معدات 
وطواق���م وع���دد المراك���ز المنتش���رة 
تغطيها  التي  الجغرافية  والمس���احة 
وع���دد الس���كان المنتفعي���ن في كل 
منطق���ة، والجه���د المب���ذول من قبل 
إدارة التدري���ب والمدربي���ن في إعداد 

المجتمع المحلي م���ن طبيعة الدورات 
التي  والم���واد  المس���تفيدين  وع���دد 
تعطى للمتدربين س���واء أكانت نظرية 
أم عملية، وعن الهدف المنشود لهذه 
ال���دورات من رف���ع جاهزي���ة المجتمع 
المحلي في مواجهة الحوادث والتقليل 
منها من خ���الل تعميم مفاهيم وعلوم 

الدفاع المدني.

وأطلع ويلسون على الجهد الذي بذل 
في تش���كيل وحدات ومجموعات وفرق 
المتطوعي���ن والمس���اندين واألصدقاء 
للدفاع المدني، بش���راكة مع مؤسسات 
المجتمع المدن���ي والمحلي والهيئات 
ومهامه���ا  والحكومي���ة،  الرس���مية 
التي  والفئات  وتدريباته���ا  ومواقعها 

تتم االستفادة من قدراتها.

"الـرؤيـا العـالميـة" تـسـلـم دفاع مدني 
نابلس بزات خاصة لمواجهة الطوارئ
نابلس - "األيام": تس���لمت مديرية الدف���اع المدني في محافظ���ة نابلس أمس، بزات 
مناس���بة لمواجهة الط���وارئ لمتطوعيه���ا مقدمة من مؤسس���ة الرؤي���ة العالمية في 

المحافظة.
وذكر تقري���ر إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الدفاع المدني أن توفير هذه البزات 
يش���كل نقطة الب���دء في ترجمة التفاهم���ات بين الدفاع المدني ومؤسس���ة الرؤية في 
محافظة نابلس عل���ى ارض الواقع إلدماج فرق المتطوعين الذين تم تدريبهم موخرا مع 

طواقم الدفاع المدني.
وأضاف التقرير أنه تم تدريب ما ال يقل عن خمس���ين متطوعا في معس���كر مغلق في 
بلدة بيتا برعاية مؤسس���ة الرؤية لديهم االستعداد الكامل لمشاركة الدفاع المدني في 
تنفيذ مهام اإلطفاء واإلنقاذ عقب استفادتهم من دورة مكثفة في علوم الدفاع المدني.
يش���ار إلى أن مؤسس���ة الرؤية العالمية لديها برنامج متكامل لدعم مس���اعي الدفاع 
المدني في تش���كيل مراكز طوارئ للمتطوعين في ثالث مناطق بالمحافظة في الش���رق 
والجنوب والشمال وسيس���عون خالل فترة زمنية إلى إمداد ودعم هذه المراكز بمعدات 
الطوارئ وصوال إلى مستوى يستطيع المتطوعون فيه التدخل والسيطرة على الحوادث.

مـحافـظ جـنيـن و"العـربيـة األميـركية" يبحثان
مع مجموعة االتصاالت تنفيذ مشاريع تنموية

جني���ن � محمد بالص: بح���ث محافظ جنين، 
اللواء طالل دويكات، ومساعد رئيس الجامعة 
العربية األميركية للش���ؤون اإلدارية والمالية، 
فال���ح أبو ع���رة، أمس، م���ع وفد م���ن مجموعة 
التعاون  االتصاالت الفلسطينية، سبل تعزيز 
المشترك في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة، 
وذلك خ���الل اجتماعين منفصلي���ن عقدا في 

المحافظة والجامعة.
وض���م وف���د مجموع���ة االتص���االت، مدير 
العالقات العامة، عماد اللحام، ومشرف منطقة 
الشمال لمحطات التوسعة، فادي عبد الفتاح، 
ومدير المس���ؤولية المجتمعي���ة، رائد عواد، 
ومش���رف الش���ؤون اإلدارية لمنطقة الشمال، 

عالء هندية.
واجتمع المحافظ م���ع الوفد بحضور رئيس 
بلدية س���يلة الحارثية، وائل جرادات، وعضو 
الهيئة اإلدارية لمركز الشباب االجتماعي في 
مخيم جنين، عمر اس���تيتي، ونائب المحافظ، 
عبد الل���ه ب���ركات، ومديرة العالق���ات العامة 

واإلعالم في المحافظة، سناء بدوي.
وفد مجموعة االتصاالت خالل زيارته الجامعة.

وأشار دويكات إلى أهمية المساعدات التي 
تقدمه���ا مجموعة االتصاالت إلى مؤسس���ات 
المجتمع المدني والتي قال، إنها لها أثرا كبيرا 
في توفير األدوات واإلمكانيات للقيام بتحقيق 

أهدافها المختلفة.
وق���ال: "إن ثقتن���ا بمجموع���ة االتص���االت 
نابعة من تلمس���ها الحتياج���ات المجتمع في 
مختلف المناطق س���واء في الريف أو المدينة 
أو المخيم"، داعي���ا إلى تقديم مزيد من الدعم 
لمش���اريع حيوية لمؤسسات المخيم الشبابية 
والت���ي تفتقر إل���ى اإلمكاني���ات المادية، في 
ظ���ل تزاي���د للطلبات، وتوس���ع دائ���رة العمل 

المجتمعي.
واس���تعرض المجتمع���ون، الوض���ع القائم 
في بلدة س���يلة الحارثية غ���رب جنين، في ظل 
لترتيب وضع  االتص���االت  تطلعات مجموع���ة 
األب���راج الخاص���ة فيه���ا، حيث اتف���ق ممثلو 
المجموعة مع رئيس البلدية، على ضرورة وضع 
االحتياجات الفنية المتعلقة بشبكة الكهرباء 
الواصلة لألبراج، على أن يتم دراس���ة األمر من 
قبل لجنتين فنيتين خالل األيام القادمة، على 
أن تتعهد المجموعة بتوفير اللوازم واإلشراف 

على التنفيذ.
ب���دوره، قال اللح���ام: إن مجموعة االتصاالت 
تنظر باهتمام بالغ للحفاظ على السالمة العامة 
لكاف���ة المواطنين وتتابع تطوير خدماتها، مع 
مراعاة كافة األم���ور الجانبية ضمن مواصفات 

عالمية، وبما يخدم الصالح العام.

وأك���د اللحام، اس���تعداد المجموعة لتقديم 
المجتمعي���ة  للفعالي���ات  واإلس���ناد  الدع���م 
ف���ي س���يلة الحارثية، ف���ي إطار المس���ؤولية 
المجتمعية، وهو أمر قال: إن المجموعة تتبعه 
س���واء كان في التجمعات الت���ي لديها فيها 
أب���راج أو ال يوجد، على قاع���دة أن ما يقارب %2 
من أرباح المجموع���ة تخصصه لصالح التنمية 

المجتمعية.
وفي س���ياق متص���ل، اجتمع وف���د مجموعة 
االتص���االت، م���ع أبو ع���رة وبحث مع���ه تعزيز 
التعاون المس���تقبلي، ومناقش���ة رعاية ودعم 
المجموعة لمش���اريع ذات بع���د علمي وبحثي، 
إضافة إلى تنفيذ برامج وأنشطة طالبية هادفة 

في الجامعة العربية األميركية.
والتق���ى أبو عرة، م���ع الوفد بحض���ور مدير 
الش���ؤون اإلدارية عمر بزور، حيث أشاد أبو عرة 
االتصاالت،  لمجموعة  والنوعي  المتميز  باألداء 
وأثن���ى على العالق���ة الناجحة الت���ي تربطها 
بالجامعة من خالل ش���راكتهما اإلستراتيجية 
والت���ي كان له���ا أثر كبير ف���ي تنفيذ العديد 
العلمي���ة والثقافية  البرام���ج واألنش���طة  من 
والرياضية الهادفة لطلب���ة الجامعة التي أكد 
أبو عرة ترحيبها بتعزيز وتطوير هذه العالقة.

وقال: "إن الج���ودة والتكنولوجيا واالنفتاح، 
أصبح���ت اليوم مفاتيح النج���اح ولغات العصر 
والق���ادرة عل���ى تحقي���ق التمي���ز ومواكب���ة 

التطورات".
وأض���اف، "إن الجامع���ة العربي���ة األميركية 

بوصفها جامعة فلس���طين التاريخية، حريصة 
ف���ي ش���راكاتها م���ع المؤسس���ات المحلي���ة 
والعالمية على البحث عن التميز، وتتبنى مبدأ 
العمل المؤسس���اتي الناجح الذي يس���هم في 
تطوير المجتمع بش���كل عام، وشريحة الشباب 
المستهدفة بشكل خاص، وذلك لإلسهام في 
بناء كوادر وطنية متخصصة لخدمة المس���يرة 

التنموية في فلسطين".
ب���دوره، تحدث اللح���ام عن رؤي���ة مجموعة 
االتص���االت المس���تقبلية لتركي���ز رعايته���ا 
لمش���اريع تنموية وعلمي���ة وبحثية  ودعمها 

وأكاديمية بالنسبة للجامعات الفلسطينية.
وقال اللحام: "إن مجموعة االتصاالت تفتخر 
بش���راكتها م���ع الجامعة العربي���ة األميركية، 
وذلك إدراكا منها ألهمية الدور الريادي الذي 
تقوم ب���ه الجامعة على الصعي���د األكاديمي، 
وبحثها المستمر عن التميز، وتخريج أفواج من 
الش���باب المتعلم والمثق���ف القادر على حمل 

الرسالة والحفاظ على الهوية الفلسطينية".
وتاب���ع، "إن المجموعة تعت���ز بثقة المواطن 
بها، وهي مستمرة في تقديم خدمات عالمية 
في مجال االتصال ألبناء الش���عب الفلسطيني، 
وتعزيز دور ش���ريحة الش���باب بش���كل خاص، 
وذل���ك انطالق���ا من إحساس���ها بالمس���ؤولية 
المجتمعي���ة واالنتم���اء الوطني"، مش���يرا إلى 
خريجي الجامعة والذين يعملون في مجموعة 
االتص���االت، والذين قال اللح���ام، إنهم أثبتوا 

تميزهم وكفاءتهم.

رام الله : مناقشة 
األوضاع المالية واإلدارية 

لصندوق إقراض الطلبة

رام الل���ه - "األي���ام": ناق���ش وزير 
التربي���ة والتعليم العال���ي الدكتور 
علي زيدان أبو زهري، أمس، األوضاع 
إقراض  لصندوق  واإلداري���ة  المالية 
طلبة مؤسس���ات التعليم العالي في 
فلس���طين، وذلك خالل اجتماع عقده 
مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق في 

مقر الوزارة.
وق���ال د. أبو زهري إنه يبذل جهود 
حثيثة واتصاالت مس���تمرة مع عدد 
والصديقة  الش���قيقة  ال���دول  م���ن 
للصندوق،  المق���دم  الدع���م  لزيادة 
وذل���ك بالتنس���يق مع س���فراء دولة 
فلس���طين في تلك الدول بما يضمن 
توفي���ر مص���ادر تموي���ل إضافي���ة 
للصن���دوق، والذي من ش���أنه زيادة 

أعداد الطلبة المستفيدين منه.
مجلس  أعض���اء  م���ع  واس���تعرض 
لمدق���ق  تقري���رًا  الصن���دوق  إدارة 
حسابات الصندوق، إضافة لمناقشة 
بعض األم���ور اإلدارية والتأكيد على 

استقاللية الصندوق.

بلدية الخليل تبحث مع "أمانة 
عمـان" توقيـع اتفـاقيـة توأمة

الخلي����ل – "األي�ام": بح����ث رئيس بلدية الخلي����ل داوود الزعتري، مع 

رئيس����ة قس����م العالقات الخارجية والتعاون الدولي ف����ي أمانة عمان 

الكبرى، نج����ود عبد الجواد، أمس، توقيع اتفاقي����ة توأمة وتعاون بين 

األمانة والبلدية قريبا.

واطلع����ت عبد الج����واد خالل اللقاء ال����ذي حضره مدير ع����ام البلدية 

ماهر العويوي ومس����اعد رئي����س البلدية، مدير ع����ام التعاون الدولي 

عالم األش����هب، على أبرز مش����اريع البلدية في مجاالت تأهيل البنية 

التحتية في قطاعات الطرق والمواصالت واألنفاق والجس����ور وتخضير 

وتزيين المدينة، فيما أكد الزعتري أهمية التواصل بين بلدية الخليل 

وأمانة عمان الكبرى، بما في ذلك لتبادل الخبرات ولتعزيز التعاون في 

مختلف القطاعات.

من جانبها، أش����ارت عبد الج����واد إلى عمق العالق����ة التاريخية التي 

تربط بين بلدية الخليل وأمانة عمان، مؤكدة استعداد األمانة لتفعيل 

التوأم����ة وتطوي����ر التعاون، بما في ذل����ك تبادل الخبرات وإكس����ابها 

للعاملين في المؤسستين.

طـوبـاس: عـرض ومـنـاقـشـة 
فيلم حول المقاومة الشعبية

جني����ن - "األي�����ام": نظ����م المرك����ز الفلس����طيني لقضاي����ا الس����الم 

والديمقراطي����ة، عرضا في قاعة جمعية الم����رأة الريفية بقرية العقبة 

شرق طوباس، لفيلم "خمس كاميرات مكسورة".

وذك����ر المرك����ز، أن ه����ذا الع����رض نظم في إطار مش����روع "الش����باب 

 " FCA" في الس����الم واالس����تقالل"، وال����ذي ينفذه بدعم من مؤسس����ة

الفنلندية، وعرض بحضور مجموعات ش����بابية وممثالت المؤسس����ات 

النسوية والمجلس المحلي في القرية.

وناقش المش���اركون، الفيلم ودور الش���باب ف���ي التوثيق من خالل 

الصورة  لنق���ل  األفالم  صناع���ة 

لل���رأي العام المحل���ي والعالمي 

ح���ول معاناة الش���باب بس���بب 

إجراءات االحتالل.

وأكدوا أهمية تطوير وس����ائل 

والتجنيد  الش����عبية  المقاوم����ة 

للمش����اركة ف����ي فعالياتها على 

أعلى المستويات من أجل تعزيز 

وتعميم  له����ا،  والتأثير  الزخ����م 

تجربة قرية بلعين لتشمل باقي 

المواق����ع خاص����ة قري����ة العقبة 

التي تميزت بالمقاومة الشعبية 

السلمية.

وبي����ن المركز أن ه����ذا العرض 

يهدف إل����ى رفع وعي الش����باب 

بدور التوثيق م����ن خالل األفالم، 

وتمكينهم في موضوع الس����الم 

الحقيق����ي المبني عل����ى قرارات 

والقان����ون  الدولي����ة  الش����رعية 

الدولي، من خالل تأكيد ش����رعية 

للش����عب  السياس����ية  الحق����وق 

الفلسطيني.

جنين: مركز "شمس" يوقع اتفاقية لتمويل 
مشروع تعزيز المساءلة في الشرطة

جني���ن � محمد ب���الص: وقع برنام���ج األمم 
المتحدة اإلنمائي، ومركز إعالم حقوق اإلنسان 
والديمقراطية "شمس"، أمس، اتفاقية تعاون 
وتمويل لمشروع "الشرطة والمواطن في خدمة 
القانون: نحو تعزيز المس���اءلة وتطوير الوعي 

بأهمية الشكاوى".
وذكر مركز "شمس"، أن هذا المشروع يندرج 
في إطار البرنامج المش���ترك بين برنامج األمم 
المتح���دة اإلنمائي وبعثة الش���رطة األوروبية 
لدى الس���لطة الوطنية، واله���ادف إلى تعزيز 

المساءلة في مؤسسة الشرطة الفلسطينية.
وبين، أن الهدف من هذا المش���روع، يكمن 
ف���ي تطوير نظ���ام المس���اءلة الداخلي، ورفع 
بأهمية  المواط���ن  الوع���ي وتعزي���ز ثقاف���ة 
الش���كاوى، م���ن أج���ل تطوي���ر أداء وكف���اءة 
المؤسس���ة الش���رطية، وفتح نقاش مجتمعي 
ح���ول التحديات الرئيس���ة الت���ي تواجهها 
هذه المؤسس���ة في إطار إعمال نظام مساءلة 
داخلي، تحديدا بما يتعلق بموضوع الشكاوى 

ومعالجتها.
وأضاف، إن هذا المشروع يهدف كذلك إلى 
تضمين مفاهيم ومعايير حقوق اإلنسان في 
إطار سياسات وعمل وأداء المؤسسة الشرطية، 
وتعزيز دور وسائل اإلعالم والمجتمع المدني 
في القيام بدور الرقابة والمس���اءلة على عمل 
هذه المؤسسة، وجسر الهوة وبناء جسور من 

الثقة ما بين مؤسسة الشرطة والمواطنين.

واعتب���ر المرك���ز ف���ي بي���ان ل���ه، أن الرقابة 
والمس���اءلة عامالن مهمان وحيوي���ان من أجل 
التقويم وتصويب أية أخطاء يرتكبها منتسبو 
المؤسس���ة األمنية، وال تندرج في إطار االتهام، 
ب���ل إن المس���اءلة والرقاب���ة الداخلي���ة لجهاز 
الشرطة من ش���أنها تعزيز الثقة التي يجب أن 
تكون متبادلة بين المؤسسة األمنية والمواطن.
وتابع، إن دور أجهزة الرقابة الداخلية ونظام 
المساءلة في الشرطة، يهدف إلى إبراز دورها 
في تقدي���م الخدمة المثل���ى للمواطن وصون 
كرامت���ه وحريت���ه، والنظ���ر بجدي���ة تامة في 
ش���كواه المقدمة بحق أي من مرتبات الشرطة، 
إضاف���ة إلى تعزي���ز الش���راكة م���ع األجهزة 

والدوائر والمؤسسات ذات الصلة.
وأش���ار، إلى وج���ود قصور في إق���رار مبادئ 
الرقاب���ة الديمقراطية على قط���اع األمن ومن 
ضمنه المؤسسة الش���رطية، ما يعني أن إقرار 
الرقابة الديمقراطية لقوات األمن، سيعزز من 
عملها وأدائها، وسيزيد من ثقة المواطن بها.

وأض���اف: إن���ه بالرغ���م من عدم وج���ود نصوص 
دس���تورية أو قانونية تتيح لمؤسس���ات المجتمع 
المدن���ي أداء هذا ال���دور، إال أن مؤسس���ات حقوق 
اإلنس���ان يمك���ن أن تس���هم في النق���اش ووضع 

المقترح���ات والسياس���ات، وتقدي���م إس���هامات 
مهمة ف���ي توطيد مب���دأ اإلدارة الرش���يدة لقطاع 
األمن، ويمكنه���ا أن تراقب أداء الحكومات وتنفيذ 
السياسات األمنية ومدى مراعاتها لحقوق اإلنسان.

وأوضح المركز، أن نشاطات المشروع تتمحور 
حول موضوعات تتعلق بالش���كاوى والمساءلة 
وبعمل دي���وان المظالم وحقوق اإلنس���ان في 
الشرطة، وتتضمن حلقات تلفزيونية وإذاعية 
ودراما إذاعي���ة تتناول موضوعات المس���اءلة 
والش���كاوى ومعيق���ات العمل وآلي���ات تعزيز 
العم���ل الش���رطي في ه���ذا المج���ال، وتعزيز 
العالقة ما بين الش���رطة والمجتمع، إلى جانب 
عق���د أنش���طة بؤرية مع نش���طاء مؤسس���ات 
المجتمع المدني في مناطق الش���مال والوسط 
والجنوب ولق���اء مفتوح متلفز وذلك على مدار 

أربعة شهور.
وبي���ن "ش���مس" أن ه���ذا المش���روع ممول 
م���ن حكومتي الدنم���ارك وهولن���دا، والوكالة 
الس���ويدية للتنمي���ة الدولي���ة، عب���ر برنامج 
تعزيز المساءلة المنفذ من خالل برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي/برنامج مس���اعدة الش���عب 
الفلسطيني، وبعثة االتحاد األوروبي لمساندة 

الشرطة الفلسطينية.


