
7االربعاء 2013/7/3 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

 BBC Media Action (formerly the BBC World Service Trust) invites applications 
for the following post based in Ramallah:

Title Financial Assistant

Job Type Full-Time 

Salary Range Based on experience
Minimum Education University Degree

Minimum Experience 2 Year (Excellent IT skills with experience of operating 
computer-based financial management systems. Competent to 
advanced level in Microsoft Excel.)

Main Duties
Financial Control

1. Maintaining the financial integrity of BBC Media Action’s operations in Palestine, 
and ensuring full compliance with policies & procedures, particularly around 
cash, advances, banking and assets.

2. Supporting the management of BBC Media Action’s bank accounts in Palestine 
and liaising with our bankers as appropriate.

3. Undertaking audits and spot checks as appropriate.
4. Managing the bank account
5. Process payments, claims and advance requested travel including local 

transportation, visas and accommodation 
6. Maintain an up-to-date list of inventory of assets for office and production 

facilities and manage filing of all administrative documents
7. Assist in administrative procurement of supplies and services from quality 

vendors and service providers, in fairness and transparency. 

Qualifications
•	 Qualified accountant, minimum 2 years working experience
•	 Excellent Arabic and English communication skills - written and verbal; able to 

convey complex information quickly and concisely. 
•	 Excellent organisational skills – able to work efficiently, prioritise tasks, and deliver 

tasks to deadlines
•	 Full competency in Microsoft Word, Outlook, PowerPoint and Excel
•	 Experience of working with NGO’s and of working to donor requirements
•	 Ability to manage a diverse workload on own initiative
•	 Experience of monthly financial reporting processes including reconciliations to bank 

and cash balances 
•	 Experience of maintaining accurate and itemised accounting records 
•	 Ability to analyse and improve financial systems, flagging up to Senior Management 

where appropriate
•	 Resourceful, proactive, flexible and with the ability to work in a constantly changing 

environment.  

 Closing Date for applications: Wednesday 10 July 2013
 Please send a CV and a cover letter specifying the job title to ptjobs@bbcmediaaction.org

Only shortlisted candidates will be contacted.

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
وزارة الثقافة

عطاء تأهيل رقم 2012/2
الخاص بإنتاج فيلم وثائقي

مشروع الصندوق الثقافي الفلسطيني
بتمويل من الحكومة النرويجية

ترغ���ب وزارة الثقافة بطرح عطاء إنت���اج فيلم وثائقي قصير )5�10 دقائ���ق( يعكس أهمية وجود 

الصندوق الثقافي الفلس���طيني واستمراره ويقدم نشاطاته وإنجازاته خالل سنوات عمر الصندوق 

بطريقة فنية مبدعة.

شروط التأهل )الشركات والمؤسسات واألفراد(:

1. أن تكون الش���ركة أو المؤسس���ة أو األفراد ذات اختصاص ولديها س���جل موث���ق من اإلنجازات 

المشابهة في مجال األفالم الترويجية.

2. أن تق���دم خطة عم���ل وموازنة تفصيلية بتكلفة العمل والمهام المتعلقة به، باإلضافة للس���يرة 

الذاتية لمخرج العمل.

3. أن ال تزيد فترة إنتاج الفيلم عن شهر واحد.

مع العلم أن موعد التقديم العطاء بالظرف المختوم الس���اعة الثانية عش���رة ظهرًا من يوم االثنين 

الموافق 2013/7/8.

على الراغبين بالمش���اركة التقدم بتصور انطالقًا من الوثائ���ق الموجودة على الصفحة اإللكترونية 

www.pcf.pna.ps أو صفحة الصندوق ، www.moc.pna.ps :للوزارة

للمراجعة واالستفسار:

وزارة الثقافة ـ البيرة ـ شارع المقاطعة ـ قرب ضريح الرئيس.

تلفون: 2413859ـ02 أو 2413860ـ02

اإلغاثة اإلسالميةاإلغاثة اإلسالمية

 تعلن اإلغاثة اإلس���المية – مكتب فلس���طين عن طرح عطاءين 13.2013 ، 14.2013 وذلك حسب جداول الكميات والمواصفات 
الفنية الخاصة بكال المشروعين ، فعلى الراغبين في التقدم ألي من للعطاءين مراعاة الشروط التالية:

رقم #
العطاء

اسم المشروع
ثمن 

نسخة 
العطاء

عملة 
العطاء

موعد الطرح
الموعد النهائي لتقديم 

العطاء
الساعةالتاريخ

113.2013
الصحي���ة  المراف���ق  تأهي���ل  إع���ادة 
المتض���ررة التابع���ة ل���وزارة الصح���ة 

الفلسطينية في قطاع غزة
2013/07/032013/07/14PM 1:30:00شيكل400 شيكل

214.2013
تأهيل وصيانة المدرس المتضررة في 

مديرية شمال غزة
2013/07/032013/07/15PM 1:30:00شيكل400 شيكل

وذلك حسب الشروط التالية:
األسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وعلى الشركة تقديم فواتير ضريبية صفرية وشهادة خصم مصدر.	 
يجب على المقاول المتقدم للعطاء أن يكون مؤهل ومصنف لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين ولجنة التصنيف الوطنية تخصص )أبنية 	 

وصيانة مباني( درجة أولى وثانية وثالثة فقط.
يجب أن تكون األسعار سارية لمدة ال تقل عن )90( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.	 
يجب إرفاق تأمين ابتدائي لدخول العطاء إما كفالة بنكية أو ش���يك بنكي من بنك معتمد لدى س���لطة النقد الفلسطينية وهى عبارة عن 	 

تأمين دخول عطاء بقيمة 5 % من القيمة اإلجمالية لعرض الس���عر الذي يقوم بتقديمه وس���اري المفعول لمدة 3 أش���هر باس���م اإلغاثة 
اإلسالمية وال تقبل الشيكات الشخصية والمبالغ النقدية.

يجب على كل ش���ركة تقديم االستفس���ارات والتساؤالت برسالة رس���مية وتس���ليمها أثناء زيارة الموقع للرد عليها في محضر االجتماع 	 
التمهيدي.

س���تعقد زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي للعطاء رقم 13.2013 للرد على استفس���ارات المش���اركين في العط���اء يوم الثالثاء الموافق 	 
2013/07/09 م الساعة العاشرة صباحا في مقر االغاثة االسالمية.

يتم إيداع العطاء في المكان المخصص لها حسب العنوان المذكور أعاله، وسيتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المتقدمين للعطاء 	 
في يوم تسليم العطاء وذلك في نفس المكان.  

مالحظات هامة:
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 1

يحق لإلغاثة اإلسالمية تجزئة العطاء.. 2

اإلغاثة اإلسالمية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.. 3

يحق لإلغاثة اإلسالمية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.. 4

لالستفسار: يمكنكم االتصال مع مسئول المشتريات في غزة هاتف: 2833343 08 – 2837889 08
http://www.irpal.ps/tender  لالطالع على اعالن العطاء procurement@irpal.ps :أو عبر البريد االلكتروني

إعالن عطاءات 
)14.2013 ، 13.2013 (

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

بلدية بيت فجار 
من . 1 بتمويل  المحلي  الحكم  وزارة  واشراف  وبالتعاون  فحار  بيت  بلدية  تعلن 

االقصى  صندوق  .بادارة  افريقيا  في  االقتصادية  للتنمية  العربي  المصرف 
 / فجار  بيت  مدخل  وتعبيد  تاهيل  عطاء  طرح  عن  للتنمية،  االسالمي  البنك   –
والشروط  الكميات  وجداول  والمواصفات  للمخططات  وفقًا  وذلك  العروب  
العطاء  لهذا  التقدم  في  الراغبين  فعلى  بالمشروع،  الخاصة  و  العامة  المرفقة 

مراعاة الشروط التالية: 
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا« لدى لجنة . 2

التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف رابعة  .
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.. 3
بكفالة . 4 وذلك   $  1500 بقية  ابتدائي  تأمين  كفالة  تقديم  المقاول  على  يجب 

بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يومًا أو شيك بنكي مصدق وال تقبل 
الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

األسعار غير شاملة لجميع انواع الضرائب وعلى المقاول احضار فاتورة صفرية .. 5
لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.. 6
يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي.. 7
من . 8 نسخة  على  الحصول  يستطيع  العطاء  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  كل 

العطاء من مقر الهيئة المحلية  مقابل مبلغ غير مسترد وقدره  ) 100 $( امريكي .
الموافق . 9 االربعاء  يوم  من  ظهرًا   12 الساعة  العطاءات  لتسليم  موعد  آخر 

2013/7/17 في مقر البلدية .
 مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.. 10
  االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق 2013/7/9  الساعه 10 صباحًا.    . 11
 فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق 2013/7/17 الساعة 12 ظهرًا في مقر البلدية .. 12
 رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 13
 لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية  وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.. 14

البيرة: "حماية المستهلك" تناقش 
آليات تنظيم وضبط السوق في رمضان

البيرة – "األي���ام": عقد مجلس إدارة 
جمعية حماية المستهلك في محافظة 
رام الله والبي���رة اجتماعه الدوري في 
مقر الجمعية في البيرة، امس لمتابعة 
تقدم العمل باتجاه جاهزية الجمعية 

في شهر رمضان المبارك.
ووضع رئيس الجمعية صالح هنية 
مجل���س اإلدارة بمجم���ل المتابعات 
الت���ي أجري���ت بخص���وص متابعات 
ش���هر  بخصوص  الجمعية  ق���رارات 
رمض���ان المبارك، حي���ث تم التداول 
مع تج���ار جملة الجمل���ة والموردين 
في المواد التموينية االساس���ية أن 
ارتفاع لم يقع في االسعار العالمية 
للس���لع االساس���ية كافة وبالتالي ال 

يوجد أي مبرر لرفع االسعار مطلقا.
واضاف أن تجار الجملة اشاروا الى 
أن ارتفاعا بقيمة 17 دوالرًا لطن االرز 
ولكن المستورد الرئيسي لالرز رفض 

رفع السعر في الشهر الفضيل.
اس���عار  لالرتف���اع في  وبالنس���بة 
الخضروات واللحوم الحمراء والدواجن 
فقد ادت المتابعات الى أن هذا األمر 
مس���ؤولية وزارة االقتص���اد لمتابعة 
هذا األم���ر خصوص���ا أن االرتفاعات 
في غالبيتها غير مبررة، خصوصا أن 
موسم المحاصيل الصيفية يجب أن 
يشهد انخفاضا وليس ارتفاعا بسبب 

شهر رمضان المبارك.
وج���رى التواص���ل م���ع الصناع���ات 

الغذائي���ة م���ن أج���ل اج���راء حمالت 
ع���روض في ش���هر رمض���ان المبارك 
وما قبل���ه بهدف تش���جيع المنتجات 
الفلسطينية وزيادة حصتها السوقية 
ومنافسة المنتجات األخرى في السوق 
المحلي، وس���يظل التواصل مس���تمرا 

حتى تحقيق استجابة خصوصا.
وأش���ارت نائ���ب رئي���س الجمعية 
اح���الم العبد ال���ى أن التواصل ال زال 
قائم���ا مع بلدية البيرة بش���أن اتخاذ 
إج���راءات بخص���وص وض���ع س���وق 
الخضار والفواكه ف���ي المدينة وهو 
المحافظة،  ف���ي  المرك���زي  الس���وق 
خصوصا أن تداخال في هذا األمر بين 
عدة جهات مس���تفيدة من الس���وق، 
وأكدت أن الحديث مع البلدية باتجاه 
الصالحية  بحك���م  بخط���وات  القيام 
والمس���ؤولية بالتع���اون مع محافظة 

رام الله والبيرة.
وتم تكلي���ف اعضاء مجلس اإلدارة 
بش���ار دباح ورانية الخيري بمطابعة 
التوعوي���ة  الجمعي���ة  مطبوع���ات 
بمناسبة شهر رمضان المبارك لنشر 
التوعية بي���ن التجار والمس���تهلك 

والصناعيين والموردين.
وت���م تكلي���ف معتصم االش���هب 
والدكت���ور محمد ش���اهين بمتابعة 
التنسيق لتنظيم جولة الجمعية في 
االس���واق ما قبل ش���هر رمضان لكي 

تحقق اهدافها المرجوة.
وق���ررت الجمعي���ة التع���اون م���ع 
والمتطوعين  الشبابي  منتدى شارك 
االخري���ن الذين يعملون على تنظيم 
منطق���ة قلندي���ا التي تش���هد ازمة 
مرورية خانقة تؤثر سلبيا على حقوق 
المواطن، والتي تعتبر قلنديا مدخال 
المسجد  للمواطنين صوب  رئيس���يا 
االقصى وضرورة معالجة االختناقات 

المرورية منذ اليوم.

طولكرم: بحث تنظيم عمل 
محالت الجزارة داخل المخيم

طولكرم - "األي�ام": عقدت دائرة الصحة في بلدية طولكرم برئاس���ة مديرها 
الدكتور يوسف عشاير، أمس، اجتماعا مع مدير مخيم طولكرم هشام أبو تمام، 
ورئيس وأعضاء اللجنة الش���عبية لخدمات المخي���م، وذلك لبحث تنظيم عمل 

محالت الجزارة داخل المخيم، حرصا على السالمة العامة وصحة المواطنين. 
وناقش المجتمعون ضرورة إخضاع الذبائح س���واء في المدينة أو المخيم إلى 
أنظمة الصحة العام���ة والرقابة الغذائية والبيطرية، بإش���راف طبيب البلدية 
ومفتش���ي اللحوم ومراقبة اللحوم التي يت���م  ذبحها، والتحقق من وجود ختم 
المسلخ البلدي على الذبائح تأكيدا على أن اللحوم المختومة بختم المسلخ هي 

لحوم مفحوصة بيطريًا وصالحة لالستهالك اآلدمي.
وأكدوا ض���رورة القيام بإج���راءات المتابعة والمراقب���ة الدورية على محالت 
الجزارة واللحوم المجمدة وتطبيق األنظمة والقوانين حفاظا على صحة وسالمة 

المواطنين.
من جهة أخرى، تواصل الطواقم التابعة لقس���م الرقابة والطوارئ في بلدية 
طولك���رم، أعمال تنظيف وس���ط المدينة ومحيطها، اس���تكماال للجهود التي 

تبذلها حفاظا على بيئة نظيفة تؤمن الراحة والسالمة للمواطنين كافة.
وأش���ارت البلدية إلى أعمال التنظيف تأتي ضمن حملة مس���تمرة تقوم بها 
أطقمها بش���كل مستمر صباحا ومساء، وتشمل إزالة األنقاض والنفايات وقص 

وتقليم األشجار وإزالة كافة المعيقات.

9 أسرى من القدامى 
يدخلون أعوامًا جديدة 

في سجون االحتالل
رام الل���ه - "األي���ام": أفاد نادي 

األس���ير أن تس���عة من األس���رى 

جديدة  أعواما  يدخلون  القدامى 

في سجون االحتالل خالل الشهر 

الجاري.

بي���ان  ف���ي  الن���ادي  وأوض���ح 

صحاف���ي أمس، أن األس���رى هم: 

عثم���ان عب���د الله بني حس���ين 

 ،1985/7/27 من���ذ  المعتق���ل 

المعتقل  س���عدي  محمد  وهزاع 

منذ 1985/7/28 وهما من جنين.

كما يدخل 4 أس���رى من القطاع 

في الرابع عشر من الجاري أعوامًا 

يوس���ف  نهاد  وه���م:  جدي���دة 

رض���وان جندية ومحم���د محمود 

حمدي���ة المعتق���الن م���ن العام 

1989، وف���رج صال���ح الرماح���ي 

 ،1992 الع���ام  من���ذ  المعتق���ل 

وص���الح محمود مقل���د المعتقل 

منذ العام 1993.

ويدخل أعوامًا جديدة األس���رى 

ناجح محم���د مقبل م���ن الخليل 

المعتق���ل 1990/7/10، واحم���د 

عل���ى اب���و جاب���ر م���ن الداخ���ل 

من���ذ  ومعتق���ل  الفلس���طيني 

1986/7/8، وعف���و مصباح نوفل 

ش���قير من نابلس المعتقل منذ 

.1986/7/24

وفد من الشباب المغترب يزرعون األشجار في روابي 

الطلبة يزرعون االشتال.

رام الله - "األيام": زار مجموعة من 
الش����باب المغترب المش����اركين في 
الفلسطيني  تراثك  اعرف  مش����روع 
مدينة روابي وقاموا بزراعة عدد من 
األش����جار في المدينة، وذلك ضمن 
برنامج من الزيارات لعدد من المدن 
والقرى والمؤسس����ات الفلسطينية، 
هدفت إلى ربط الش����باب المقيمين 
ف����ي المهج����ر بالوط����ن فلس����طين 

بمحافظاته ومؤسساته المتنوعة.
وتضمنت الزي����ارة جولة تعريفية 
بمدينة رواب����ي، وأخرى ميدانية في 

األحياء ومواقع العمل.
والتقى المشاركون رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة مس����ار العالمية بشار 
بالزائرين  رح����ب  ال����ذي  المص����ري، 
وأجاب عن استفس����اراتهم الخاصة 

بروابي.
وأكد المصري عل����ى أهمية الدور 
الش����تات  فلس����طينيو  يلعبه  الذي 
بدع����م االس����تثمار في فلس����طين، 
وحثهم على المش����اركة في المزيد 
من البرام����ج التي من ش����أنها دعم 

البنية االقتصادية الفلسطينية. 
ويشارك في مشروع اعرف تراثك 
الوطن����ي ف����ي فلس����طين ع����دد من 
المغتربين  الفلس����طينيين  الشباب 
ف����ي دول متعددة والذين ينحدرون 
حي����ث  فلس����طينية،  ج����ذور  م����ن 
المقدسة  األراضي  تنظم مؤسس����ة 
المس����يحية المس����كونية المشروع 
وتش����رف عليه، وتتركز رؤيته على 
تعزيز دور الشباب المغترب في بناء 
مؤسس����ات الدولة الفلسطينية بما 
يس����هم في دعم صمودها وتحقيق 

التنمية لها على كافة األصعدة.
أك���دت مارين���ا مكركر  بدوره���ا 

منس���قة مش���روع "اع���رف تراثك 
الفلس���طيني" عل���ى أهمي���ة مثل 
ه���ذه الزي���ارة قائل���ة إن: "العديد 
م���ن المش���اركين بالبرنام���ج ل���م 
يزوروا فلس���طين من قبل وبالتالي 
وج���ب أن يش���اهدوا كل ما تقدمه 
بلدهم واالطالع عن كثب على أهم 
على  وأيضًا  االقتصادية  المشاريع 

األوضاع السياسية الميدانية".
وأضافت "لقد شمل البرنامج زيارات 
عدة، فباإلضافة إل����ى مدينة روابي، 
زار المش����اركون البلدة القديمة في 

القدس، والبلدة القديمة في الخليل 
وعددًا م����ن المنش����آت االقتصادية 
م����ن خاللها على  ليتعرفوا  المهمة 
أكب����ر قدر ممكن م����ن بلدهم بفترة 

زمنية قليلة".  
ومن الجدير ذكره أن العمل يجري 
بوتيرة س����ريعة في مدين����ة روابي 
إلنه����اء المراحل األول����ى، حيث من 
المق����رر أن تنتقل المئات األولى من 
العائالت الفلسطينية للسكن هناك 
مع بداية العام 2014. هذا وتتوسط 
روابي المسافة بين القدس ونابلس، 

حي����ث تقع ف����ي محافظ����ة رام الله 
والبي����رة عل����ى ُبع����د 3 كيلومترات 
ش����مال بيرزيت، ويقع معظمها في 
فة )أ( الممتدة إلى 

َّ
المنطق����ة الُمصن

مدينة س����لفيت وتحي����ط بالمدينة 
 م����ن عطارة، وجلجلي����ا، وعبوين، 

ٌ
كل

وعارورة، وعّجول، وأم صفا.
وتتمّيز المنطقة بتاللها الخضراء 
المرتفع���ة وإطاللته���ا البانورامية 
الذي  الفلس���طيني  الس���احل  على 
يمتد غربًا عبر األفق على مس���افة 

40 كيلومترًا.

اختتام دورتين حول تطبيق أهداف 
إستراتيجية السلم األهلي في جنين والخليل

جنين � محمد بالص: اختتم مركزا "جنيف" للرقابة على القوات 
المسلحة، و"ش���مس" لحقوق اإلنسان، أمس، دورتين تدريبيتين 
نظمتا ف���ي محافظتي جنين والخليل بالتع���اون مع المحافظين، 

حول تطبيق أهداف إستراتيجية السلم األهلي.
وش���ارك في الدورتين، ممثلون عن الشرطة واألجهزة األمنية 
والوزارات ذات العالقة والمحافظتين ورجال العشائر، واستمرت 
كل واحدة منهم���ا ثالثة أيام. ففي جني���ن، افتتح الدورة نائب 
المحافظ، عب���د الله بركات، ومدير مركز "ش���مس"، د. عمر رحال، 

ونائب مدير مركز "جنيف" في فلسطين، نيكوالس ماسون.
وثمن ب���ركات، دور المركزي���ن  في العمل م���ع المحافظة، بما 
يس���هم في بناء مؤسس���ات ديمقراطية وعلمية تمتلك النزاهة 

والشفافية والحكم الرشيد، وحكم قطاع األمن.
وق���ال: "إن األم���ن والتنمي���ة ظاهرتان مترابطت���ان تحقق كل 
واحدة منهما األخرى، وإن هدم أي منهما يقود إلى هدم األخرى، 
والعالق���ة بينهم���ا دينامكية ال تتوقف س���واء ف���ي النظرية أو 
التطبيق، وذلك على قاع���دة أن التنمية ال تتحقق في ظل غياب 
األمن، وأن إخفاق جهود التنمية ال بد أن يقود إلى تهديد األمن، 

لدرجة أصبح فيها كل واحد منهما شرطا لوجود اآلخر".
أم���ا رحال، فش���دد على أهمي���ة الترابط بين األم���ن والتنمية 
باعتبارهم���ا حقا من حقوق اإلنس���ان، قائ���ال، "إذا كانت التنمية 

االقتصادي���ة  النواح���ي  م���ن  المجتم���ع  تطوي���ر  تس���تهدف 
واالجتماعية وغيرها، فان األمن بمفهومه الشامل يعبر عن قدرة 
المجتم���ع على االحتفاظ بذاته ومصالح���ه وقيمه الجوهرية في 
مواجه���ة التهدي���دات الداخلية والخارجية، م���ا يعني أن األمن 
والتنمي���ة ال يختلفان في الجوهر، وأن ه���دف كل منهما تلبية 
حاجات المجتم���ع أو الدولة، والتكيف م���ع المتغيرات الداخلية 
والخارجية بما يحقق التوازن واالس���تقرار، ومن ثم الس���عي نحو 
التطور واالزدهار". بدوره، أش���ار ماسون إلى أن التدريبات هدفت 
إلى دعم وتوفير حالة الس���لم األهلي والحكم الرش���يد في قطاع 

األمن والعمل على تشخيص الحاالت السلبية.
وفي الخليل، افتتح الدورة التدريبية مس���اعد المحافظ للسلم 
األهل���ي، إبراهيم ج���رادات الذي أك���د أهمية دور المؤسس���ات 
والفعاليات والقوى في تعزيز مبادئ السلم األهلي لتوفير األمن 

واألمان وبسط سيادة القانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع.
وشدد جرادات على أهمية دور الش���راكة المجتمعية في بناء 
مؤسس���ات الدولة، والتي قال، إنها لن تك���ون ولن تتحقق بدون 
توفي���ر األمن واألمان.  بدورهم، أش���ار القائم���ون على الدورتين 
إلى أنهما تناولت���ا موضوعات التخطيط للس���لم األهلي، وحكم 
قطاع األمن، واألمن المحلي، ونظام جمع البيانات الخاصة بالسلم 

األهلي، ومنع الجريمة، وإعداد الخطة اإلستراتيجية.

جامعة الخليل تفوز بمسابقة 
حول المحاكمات الصورية برام الله  
الخليل � "األي���ام": فازت جامع���ة الخليل، خالل اليومي���ن الماضيين، بكافة 

المراكز المتنافس عليها في المسابقة الوطنية حول المحاكمات الصورية في 

القانون الدولي اإلنساني التي نظمت في رام الله أول من أمس.

وأوضح���ت إدارة الجامعة، أمس، أن فريق الجامعة المش���ارك في المس���ابقة 

ف���از بالمراكز الثالث: أفضل فريق في المحاكمات الصورية في القانون الدولي 

اإلنس���اني، أفضل إلقاء ش���فوي للنائب الع���ام وأفضل إلقاء ش���فوي لمحامي 

الدفاع، وذلك باس���تخدام قضية افتراضية ذات صلة بالحالة الوطنية تتضمن 

انتهاكات لقانون الحرب والقانون الجنائي الدولي وقانون حقوق اإلنسان.

وأش���ارت إلى أن المس���ابقة التي نظمت بحضور وزير الثقافة أنور أبو عيشة 

والقاض���ي فريد الجالد ممثال عن رئيس مجلس القضاء األعلى، ش���اركت فيها، 

إضافة على فرقة الجامعة،  فرق من طلبة القانون في جامعات "االستقالل" في 

أريحا و"القدس" في أبو ديس و"فلس���طين األهلية" في بي���ت لحم، و"العربية 

األميركي���ة" في جنين، فيما ضم فريق الجامعة أربعة من طلبة الفقه والقانون 

هم: سارة أبو حديد و دعاء اغنيمات و بيان دعنا و صهيب الترك. 

"مدى": انخفاض االنتهاكات ضد 
الصحافيين الشهر الماضي

رام الل���ه - "وفا": قال المركز الفلس���طيني للتنمي���ة والحريات اإلعالمية 

)مدى(، إن ش���هر حزي���ران الماض���ي، ش���هد انخفاضًا ملحوظ���ًا في عدد 

االنتهاكات ضد الصحافيين الفلسطينيين.

وعّبر المركز في بيان صحافي، أمس، ع���ن ارتياحه النخفاض االعتداءات 

على الصحافيين، آماًل أن يستمر هذا االتجاه.

وأشار إلى أن أس���وأ اعتداء تعرض له طاقم تلفزيون فلسطين )المراسل 

���ار نزال( أثناء تغطيتهما للمس���يرة األسبوعية 
ّ

أحمد ش���اور، والمصور بش

المناهض���ة لالس���تيطان وجدار الفص���ل العنصري في بل���دة كفر قدوم، 

وإصابة مصور 'أسوش���يتدبرس' ناصر الشيوخي أثناء تغطيته لمواجهات 

بين الش���بان وقوات االحتالل قرب معسكر عوفر، باإلضافة الحتجاز المصور 

الصحافي سعيد القاق في مدينة القدس.

وأكد أن االنتهاكات الفلس���طينية كان���ت قليلة العدد، حيث تم توقيف 

مدير راديو بيت لحم 2000 بس���بب نش���ره بيانًا مزورًا عل���ى موقع الراديو، 

ث���م قام بنفي البيان بعد تأكده من عدم صحته، وفي غزة تم االعتداء على 

الصحافي محمد عثمان من قبل حارس بلدية غزة.

وأدان "م���دى" كاف���ة االنته���اكات ض���د الصحافيين، وطالب بمحاس���بة 

المس���ؤولين عنها، مشددًا على ضرورة احترام حرية التعبير المكفولة في 

المادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والقانون األساسي.


