
االثنني 42011/3/14 أيــــــام فلسطينية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة المالية

الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة

إعالن
صادر عن دائرة الجمارك والمكوس

عماًل بالصالحيات المخولة لي واستنادًا لقانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 
وتفسيراته

يمنع استيراد واالتجار بفالتر السجاير والتي هي عبارة عن لفائف التبغ بما 
من  إليها  وما يضاف  تحتويه  وما  فمها  ولفافة  الصمغ  مع  ورقها  وزن  فيها 

قطن وخالفه.
التراخيص  على  الحصول  دون  المواد  هذه  مثل  لديه  تضبط  من  وكل 
ويتخد  مصادرتها  يتم  والمكوس  الجمارك  دائرة  من  المطلوبة  والموافقات 

بحقه اإلجراءات القانونية وتحت طائلة المسؤولية.

مدير عام الجمارك والمكوس

UNFPA, the United Nations Population Fund, is an 
international development agency that promotes the 
right of every woman, man and child to enjoy a life 
of health and equal opportunity. UNFPA supports 
countries in using population data for policies and 
programmes to reduce poverty and to ensure that 
every pregnancy is wanted, every birth is safe, 
every young person is free of HIV/AIDS, and every 
girl and woman is treated with dignity and respect.

UNFPA

Vacancies Announcements

Procurement and Logistic Associate (Service Contract SB 3/ 1) – Duty Station: Gaza

Deadline for application: 28 March 2011

For more details about the vacancy kindly visit our website at www.unfpa.ps

UNFPA is an equal opportunity employer; applications will be considered equally.

UNFPA
Vacancies Announcements

Procurement and Logistic Associate (Service Contract  

SB 1/3) – Duty Station: Gaza

2011 March 28 :Deadline for application

 For more details about the vacancy kindly visit our

website at www.unfpa.ps

UNFPA is an equal opportunity employer; applications 

will be considered equally.

Palestine Medical Council

Jerusalem

المجلس الطبي الفلسطيني

القدس

إعــــالن

ُيعلن المجلس الطبي الفلسطيني عن إنعقاد إمتحان 

مزاولة المهنة لطب األسنان لدورة نيسان 2011م، في 

المهنية –  النقابات  الله في قاعات مجمع  رام  مدينة 

بجانب تلفزيون القدس التربوي، وذلك يوم الخميس 

إبتداًء  الطلبات  قبول  سيتم  2011/4/21م،  الموافق 

باب  وُيقفل  2011/3/14م،  الموافق  األثنين  يوم  من 

االربعاء  يوم  دوام  نهاية  في  لإلمتحان  التسجيل 

بعد  طلب  أي  ُيقبل  لن  حيث  2011/4/13م،  الموافق 

ذلك التاريخ، سيكون برنامج اإلمتحان كاآلتي: 

- الجلسة األولى : من الساعة 8.00 – 10.30 صباحًا

1( جراحة الفم والفكين  2( طب األسنان العام  

- الجلسة الثانية : من الساعة 11.00– 1.30 بعد الظهر 

3( تقويم األسنان           4( األستعاضة السنية

اإللكترونية  الصحفة  مراجعة  الزمالء  ُيرجى من جميع 

المطلوبة  الوثائق  لمعرفة   WWW.PMC.PS للمجلس

للتقدم لإلمتحان.

الدكتور منذر الشريف

األمين العام

للمجلس الطبي الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة التربية والتعليم العالي 

إعالن عن وظائف شاغرة 
المقاصف  مشروع  ضمن  إداري  منسق  وظيفة  شغور  عن  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  تعلن   

المدرسية بعقد مؤقت في اإلدارة العامة للصحة المدرسية، وذلك ضمن الشروط التالية :-
1. شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: اإلدارة ، الصحة ، التغذية ، التمريض. 

2. خبرة موثقة في إدارة المشاريع وإعداد التقارير باللغتين العربية واإلنجليزية.
3. إتقان اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة .

4. إجادة استخدام برامج الحاسوب التطبيقية المختلفة.
5. القدرة على تحمل ضغط العمل.

* تقبل الطلبات في اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي / الماصيون 
مرفقة بالشهادات الثبوتية وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ اإلعالن .

* مالحظة:
لن تقبل أي طلبات غير مرفقة بالمستندات الثبوتية التالية :

1. صورة عن الشهادات العلمية ) كشف عالمات التوجيهي + كشف عالمات الجامعة (.
2. صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

3. صورة عن شهادة الميالد الرسمية.
4. صورة عن شهادات الخبرة.
5. صورة عن السيرة الذاتية.

مع االحترام ،،،
أ . لميس العلمي
وزيرة التربية والتعليم العالي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
اعالن صادر عن وزارة االقتصاد الوطني

 بشـأن شطب الشركات غير الفاعلة

نلفت عناية الساده اصحاب الشركات المساهمه الخصوصية والشركات 

على  مدرجه  الفاعله  غير  بالشركات  قائمة  بوجود   ، العامة  العادية 

الصفحه االلكترونية للوزارة www.mne.gov.ps بعد ان تم نشرها لمدة 

اسبوع في صحيفة الحياة الجديدة اعتبارا من 2011/3/8 .

مراقب  الى  بذلك  بطلب  التقدم  شركاتهم  بتفعيل  الراغبين  فعلى 

المساهمه  للشركات  بالنسبه   2011/4/7 اقصاها  مدة  في  الشركات 

الخصوصية ، ومده اقصاها 2011/5/7 للشركات العادية العامة ، وذلك 

استنادا الى المادة 218 والمادة 2/32 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 

1964 وتعديالته .

من  الشركات كشركات مشطوبه  تلك  عن  االعالن  ذلك سيتم  وبخالف 

السجل ولن يتم اعادة تسجيلها اال بقرار من المحكمه المختصه .

د. حسن ابولبده

 وزير االقتصاد الوطني

 إعالن عطاء رقم )2011/2(
التأمين الصحي+ التأمين ضد حوادث وإصابات العمل 

عائالتهم  وأفراد  لموظفيها  صحي  تأمين  عطاء  طرح  عن  الفلسطينية  النقد  سلطة  تعلن 

والمعالين من قبلهم+ التأمين ضد حوادث وإصابات العمل )رزمة واحدة( ، فعلى الشركات 

المؤهلة والراغبة في االشتراك بالمناقصة اإلطالع على كراسة العطاء على الموقع االلكتروني 

لسلطة النقد الفلسطينية www.pma.ps وذلك ضمن الشروط التالية:

1. يعتبر نظام اللوازم واالشغال المعمول به لدى سلطة النقد هو المرجع لهذا العطاء.

2. أن تكون الشركة المشاركة مسجلة رسميًا وحسب االصول.

3. إرفاق كفالة دخول عطاء على شكل مبلغ مقطوع بقيمة 15000 دوالر.

4. يقدم العرض الفني والعرض المالي بمغلفين منفصلين ومختومين بخاتم الشركة وتقدم 

بمظروف واحد يشملهما ويكون مختوما وموضحا عليه رقم وموضوع العطاء.

5. تلتزم الجهة / الشركة التي يتم الترسية عليها بتوقيع عقد تعده سلطة النقد لهذه الغاية.

6. تلتزم الجهة/ الشركة التي يتم التعاقد معها بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة 10% من 

القيمة االجمالية للعقد تبقى سارية المفعول طوال فترة التعاقد.

إبداء  دون  منه  جزء  أو  العطاء  إلغاء  في  الحق  ولها  االسعار  بأقل  ملزمة  غير  النقد  7. سلطة 

االسباب.

8. تسلم العروض في مظاريف مغلقة ومختومة بخاتم الشركة إلى الديوان المركزي في سلطة 

النقد – البيرة – شارع نابلس – هاتف 02-2415250

ص.ب 452 البيرة- فلسطين.

الموافق  االثنين  يوم  من  ظهرًا  عشرة  الحادية  الساعة  العروض  لتسليم  موعد  آخر   .9

.2011/03/21

سلطة النقد الفلسطينية

رام الل����ه – "األي����ام": أفاد جهاز 
اإلحصاء  في تقرير له لمناس����بة 
بأن  الفلس����طيني،  الثقاف����ة  يوم 
العاملة  الثقافي����ة  المراك����ز  عدد 
ف����ي األراض����ي الفلس����طينية في 
الع����ام 2010 بلغ 471 مركزًا ثقافيًا 
تتوزع بواقع 350 مركزًا في الضفة 
الغربية مقابل 121 مركزًا في قطاع 

غزة.
وأوضح أن المراكز العاملة تتوزع 
المحافظ����ات، حيث  عل����ى كاف����ة 
بلغ أعلى ع����دد مراك����ز عاملة في 
بواق����ع 70 مركزًا  نابلس  محافظة 
تليها محافظ����ة الخليل 65 مركزًا 
أريحا  واقلها في محافظة  ثقافيًا، 

واألغوار بواقع مركز واحد فقط. 
وذك����ر التقري����ر أن حوالي %95 
من المراكز الثقافية في األراضي 
الفلسطينية تدار من قبل هيئات 
إداري����ة، بواقع 95% ف����ي الضفة 
الغربية مقابل 93% في قطاع غزة، 
وبلغ ع����دد العاملين ف����ي المراكز 
3,388 عام����ًا منه����م 52% م����ن 

الذكور مقابل 48% من اإلناث.
وأش����ارت البيانات إلى أن حوالي 
64% م����ن المراك����ز الثقافي����ة في 
األراض����ي الفلس����طينية تتلق����ى 
دعمًا ماديًا أو معنويًا من المجتمع 
المحل����ي، بواق����ع 68% في الضفة 
الغربية مقابل 52% في قطاع غزة،. 
كم����ا أظهرت البيانات أن 88% من 
األراضي  ف����ي  الثقافية  المراك����ز 
الفلس����طينية مبانيها مستأجرة، 
بواق����ع 86% في الضف����ة الغربية 
و96% في قط����اع غزة، بينما بلغت 
نس����بة المراكز التي مبانيها ملك 
للمؤسس����ة 9%، و1% م����ن المراكز 
المراكز  مبانيها تب����رع و2% م����ن 
مبانيه����ا مش����تركة )مس����تأجرة، 

ملك، تبرع(. 
وذكر تقري���ر اإلحصاء، أن حوالي 
42% م���ن المراك���ز الثقافية يوجد 
بها مكتب���ة، بواقع 41% في الضفة 
الغربية مقابل 44% في قطاع غزة، 
وان 76% م���ن المراك���ز الثقافي���ة 
التي يوجد به���ا مكتبة يوجد في 
المكتبة قسم خاص باألطفال، كما 
أن حوالي 40% من المركز الثقافية 
يرتادها أفراد من ذوي االحتياجات 
الخاص���ة، بواقع 40% ف���ي كل من 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
28% م����ن المراكز يوج����د فيها 
مختبر حاس����وب بواق����ع 30% في 
الضف����ة الغربية مقاب����ل 22% في 
قطاع غزة، كما أن 69% من المراكز 
ف����ي األراضي الفلس����طينية التي 
يوجد فيها مختبر حاسوب لديها 

اتصال مع شبكة اإلنترنت. 
أم����ا بالنس����بة للمتاح����ف، فبلغ 
عدده����ا 6، جميعها ف����ي الضفة 
بواق����ع متحفين  تت����وزع  الغربية 
ف����ي محافظة بيت لحم، وواحد في 
كل من محافظات نابلس ورام الله 
والبي����رة والخليل والق����دس، وبلغ 
عدد العاملين فيها 14 عامًا منهم 
64% ذك����ور مقابل 36% إناث. كما 
أن 21% م����ن العاملي����ن يحمل����ون 
مؤهًا علميًا اقل من ثانوي مقابل 
79% يحملون مؤهًا علميًا ثانويًا 

فأعلى.
اإلذاعية  المحط����ات  ع����دد  وبلغ 
والتلفزيوني����ة المحلي����ة في عام 
2010، 45 محط����ة عاملة، جميعها 
في الضف����ة الغربي����ة، كما تتوزع 
عل����ى محافظات الضف����ة الغربية 
طوب����اس  محافظ����ات  باس����تثناء 

وسلفيت والقدس.
وحوالي 56% من هذه المحطات 
ف����ي الضفة الغربية ه����ي إذاعية 
و38% من المحط����ات تلفزيونية، 
المحط����ات  م����ن   %6 هن����اك  وان 
إذاعية وتلفزيونية معًا، وأظهرت 
البيان����ات أن 76% م����ن المحطات 
تق����وم بإنتاج برامج مش����تركة مع 
جه����ات أخرى، وبلغ معدل نس����بة 
س����اعات البث من البرامج المحلية 
التي تبث من قبل محطات اإلذاعة 
والتلفزي����ون 44%. أم����ا بخصوص 
العاملي����ن فقد بل����غ عددهم 450 
عام����ا، 71% منه����م م����ن الذكور 
مقابل 29% من اإلناث. وأن 4% من 
العاملي����ن يحملون مؤه����ًا علميًا 
اقل من ثانوي مقابل 96% يحملون 
مؤهًا علميًا ثانويًا فأعلى، كما أن 
68% من العاملي����ن في المحطات 
المحلية  والتلفزيوني����ة  اإلذاعية 
متخصص����ون ف����ي مج����ال العمل 
بينم����ا 32% م����ن العاملي����ن غير 

متخصصين.
ولف����ت التقري����ر إل����ى أن ع����دد 
المكتبات العام����ة العاملة بلغ 65 
مكتبة منها 52 مكتبة في الضفة 
الغربية مقابل 13 مكتبة في قطاع 
غزة. تتوزع عل����ى كافة محافظات 
الضف����ة وقطاع غ����زة. وبل����غ عدد 
العاملين فيه����ا 140 عامًا منهم 
46% م����ن الذكور مقاب����ل 54% من 
اإلن����اث. كما ان 7% م����ن العاملين 
يحمل����ون مؤه����ًا علمي����ًا اقل من 
ثانوي مقابل 93% يحملون مؤهًا 

علميًا ثانويًا فأعلى. 
وبلغ عدد األفراد المس����تفيدين 
م����ن المكتب����ات العام����ة 90,040 
األراض����ي  ف����ي  مس����تفيدًا 

الذكور  م����ن   %48 الفلس����طينية، 
بينم����ا 52% م����ن اإلن����اث. ويتوزع 
األراضي  في  المس����تفيدين  عدد 
ف����ي   %94 بواق����ع  الفلس����طينية 
الغربية مقاب����ل 6% في  الضف����ة 

قطاع غزة.
المكتب����ات  م����ن   %97 حوال����ي 
يرتادها األفراد من اجل المطالعة 
بواق����ع 97% في الضف����ة الغربية، 
و100% في قطاع غزة، بينما بلغت 
نس����بة المكتبات الت����ي يرتادها 
األفراد من اجل االس����تعارة %94. 
المكتب����ات  نس����بة  بلغ����ت  كم����ا 
الت����ي يرتاده����ا أفراد م����ن ذوي 
االحتياج����ات الخاص����ة 40% ف����ي 
األراضي الفلسطينية، بواقع %40 
في الضف����ة الغربي����ة، و39% في 

قطاع غزة.
تكنولوجيا  توف����ر  بخصوص  أما 
فق����د  والمعلوم����ات  االتص����االت 
أظه����رت البيان����ات ب����ان 69% من 
جه����از  به����ا  يوج����د  المكتب����ات 
حاس����وب، وأن 37% من المكتبات 
حاس����وب  فيه����ا  يوج����د  الت����ي 
تخص����ص أيضا أجهزة حاس����وب 
م����ن  و%77  للمس����تفيدين، 
المكتبات التي يوجد فيها أجهزة 
توف����ر  للمس����تفيدين  حاس����وب 
لديه����م خدمة اإلنترن����ت، و%66 
من المكتب����ات يوجد به����ا جهاز 

تلفزيون.
وبلغ عدد المس���ارح 15 مس���رحًا 
منها 14 مسرحًا في الضفة الغربية 
ومس���رح واحد في قطاع غزة. وبلغ 
ع���دد العاملي���ن فيه���ا 87 عامًا 
منه���م 71% من الذكور مقابل %29 
من اإلناث. كما ان 22% من العاملين 
يحمل���ون مؤه���ًا علمي���ًا اقل من 
ثان���وي مقابل 78% يحملون مؤهًا 
علميًا ثانويًا فأعل���ى، وأن 46% من 
العاملين في المسارح متخصصون 

في مجال التمثيل.
وق����ال اإلحص����اء، إن ع����دد دور 
النشر والتوزيع العاملة بلغ 9 دور، 
بواقع 8 دور ف����ي الضفة الغربية 
ودار واحدة للنش����ر في قطاع غزة. 
22% م����ن دور النش����ر والتوزي����ع 
تقوم بالنش����ر فق����ط، و11% منها 
بالطباعة فقط، و67% منها  تقوم 
تق����وم بالطباعة والنش����ر معًا.  أما 
بخص����وص طباع����ة م����واد ثقافية 
فإن 89% من دور النش����ر والتوزيع 
تقوم بطباعة الكتب، و11% من دور 
النشر تقوم بطباعة الصحف و%11 
أيضا تقوم بطباعة المجات، بينما 
22% منه����ا تق����وم بطباع����ة مواد 

ثقافية أخرى.

في يوم الثقافة الفلسطيني

ثقـــافيًا  مركزًا   471  : "اإلحصـــــــاء" 
ــيــة ــن ــفــلــســطــي فـــــي األراضــــــــــي ال

"تربية الخليل" تنظم يومًا دراسيًا 
في مجال البيئة وفنون الكشافة

الخلي���ل � "األي���ام": نظمت مديري���ة التربية والتعليم بالخلي���ل، أمس، يومًا 
دراسيًا في مجالي الوعي البيئي وفنون الكشافة المختلفة، وذلك بمشاركة 28 

من معلمي ومعلمات الكشافة في المدارس التابعة للمديرية.
وش���ملت فعاليات اليوم الدراسي تقديم ش���روحات حول سبل تنمية الوعي 
البيئي في مناطق المخيمات الكش���فية والتعريف بالتنوع الحيوي وبمصادر 

"الحملة الدولية ضد سحب حق اإلقامة"
تدين مالحقة االحتالل المطران دواني 

الق���دس – "وفا": أدانت "الحملة الدولية ضد س���حب حق اإلقامة للفلس���طينيين في 
الق���دس"، امس، ماحقة مط���ران وراعي الكنيس���ة اإلنجيلية األس���قفية في األراضي 
المقدس���ة والشرق األوسط س���هيل دواني وعائلته من قبل وزير الداخلية اإلسرائيلي، 
متمثلة بعدم تجديد إقامته بدعوى تزوير وثائق لنقل "أراٍض يهودية" لفلسطينيين.

ونفى المطران ِدواني اتهامات وزارة الداخلية اإلسرائيلية جملة وتفصيًا، واعتبرها 
افتراًء وكامًا عاريًا عن الصحة، مؤكدا أن ال عاقة له باألمر وال يتعامل بمثله إطاقًا.

ووصفت الحملة الدولية في بي���ان صحافي، ماحقة المطران دواني بأنه عمل متّحيز 
وغير منصف بحق رجل دين يتحمل مس���ؤولية 29 أبرش���ية برعية تبلغ 7000 شخص، 
و35 مؤسسة خدمية يعمل فيها أكثر من 1500 موظف، و200 سرير مستشفى، و6000 

طالب في عدة مدارس.
وكان محامو المطران دواني قد تقدموا باس���تئناف إلى المحكمة المركزية بالقدس 
مطلع الشهر الماضي ضد قرار وزير الداخلية بعدم تجديد إقامته في مدينة القدس. 
وكانت الداخلية اإلس���رائيلية رفضت بكتاب رس���مي تجديد إقام���ة دواني وعائلته، 
أرس���ل له في آب الماضي، حيث كان قد حصل على اإلقامة للمرة األولى عام 2007 بعد 

ترؤسه للكنيسة األسقفية، وكانت تجدد سنويًا.

 تناقش مذكرة تفاهم لتعزيز برنامج "سيادة القانون"

رام الله: غنام تطلع وفدًا شبابيًا
 ألمانيًا على االنتهاكات اإلسرائيلية

رام الله –"وفا": أطلعت محاِفظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، أمس، وفدًا شبابيًا من الحزب 
االشتراكي الديمقراطي األلماني على االنتهاكات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية.

ج���اء ذلك خال لقائه���ا في مقر المحافظة، الوفد الذي يزور األرض الفلس���طينية بهدف 
تعميق العاقات والتعرف على معاناة الشعب الفلسطيني ومامستها على أرض الواقع.

وقّدمت غنام للوفد ش���رحًا عن معاناة شعبنا، وما يتعرض له من جرائم من قبل االحتال، 
مؤك���دة أن أعض���اء الوفد وبمامس���تهم لما يعانيه ش���عبنا عل���ى أرض الواق���ع من خال 
المستوطنات، والجدار العنصري، واستهداف اإلنسان والتاريخ والهوية، سيحملون رسالتنا 
لوا سفراء أصدقاء للقضية الفلسطينية، في ظل التعتيم والتغييب 

ّ
إلى دول العالم ليش���ك

المتعّمد من قبل بعض وسائل اإلعام.
وأكدت أن الش���عب الفلسطيني تواق للسام وللحرية، ولكن االحتال ال يؤمن إال بسياسة 

العنف، منتهكًا كافة األعراف والقوانين الدولية.
وأوضحت أن الثورات التي يقودها الش���باب في محيطنا العربي تختلف في أهدافها عن 

ثورة الشعب الفلسطيني، الذي يطالب بإنهاء االنقسام وحماية المشروع الوطني.
 ودعت غنام الوفد لماحظة إحدى المس���توطنات التي تقض مضاجع األهالي وتس���لبهم 
حقوقهم بأراضيهم وتعدمهم الش���عور باألمان، وهي مس���توطنة "بسجوت" التي أقامتها 
سلطات االحتال على أراضي مدينة البيرة على جبل الطويل، حيث صادرت نحو 210 دونمات 
من األراضي، وس���ط كثافة س���كانية فلس���طينية، مؤكدة أن االحتال يقدم إغراءات كبيرة 
للمستوطنين سعيًا لاس���تمرار في مصادرة األراضي وطمس الوجود الفلسطيني، ومشيرة 

إلى جرائم المستوطنين اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين اآلمنين.
من جانبه، أعرب الناطق باس���م الوفد ريتش���ارد كانوسكي، عن س���عادته بوجوده والوفد 
المرافق في فلس���طين، حيث التاريخ والعراقة، مؤكدًا أن معظم أعضاء الوفد يزورون األرض 
الفلس���طينية ألول مرة، وهي فرصة ثمينة ليتعّرفوا على الش���عب الفلس���طيني عن قرب، 

واالطاع على اإلجراءات غير المبررة التي يتعرض لها من قبل االحتال اإلسرائيلي.
من جهة أخرى، ناقشت غنام، أمس، مذكرة تفاهم حول برنامج تعزيز 'سيادة القانون' مع 
ممثلي كل من مركز جنيف لحقوق اإلنس���ان، ومركز إعام حقوق اإلنسان "شمس"، وذلك في 

مقر المحافظة في رام الله.

وأش���ارت غنام خال اللق���اء إلى أن المذكرة هي م���ا يحدد اآللية للتش���اور بين المجتمع 

المدن���ي واألجهزة األمنية، مؤكدة أن الخط���وة الاحقة في هذا اإلطار هي الخطوة العملية، 

والتي تشمل البحث والتشاور مع المستش���ارين القانونيين في المحافظة إضافة لألجهزة 

األمني���ة، بهدف تنقيح الوثيقة وإغنائها بماحظات وأف���كار جديدة، ترقى لتطوير الواقع 

الفلس���طيني، ودعت إلى ضرورة اس���تمرار اللقاءات الدورية بين جميع األطراف لمناقش���ة 

الماحظات المترتبة، ووضع نموذج استراتيجي للشراكة، ومن ثم البدء بالعمل.

الخلي���ل – "وف���ا": أطل���ق إطار "نس���اء 
الخليل ضد االنقس���ام"، ام���س، مبادرته 
إلنهاء االنقس���ام وتعزيز الوحدة، وذلك 
باعتص���ام جماهيري أمام مقر المحافظة 

بالمدينة.
وش���ارك في االعتصام الذي جاء تحت 
ش���عار "نع���م الم���رأة الحرة تس���تطيع 
إنه���اء االنقس���ام"، المئات من النس���وة 
األح���زاب  مختل���ف  م���ن  والناش���طات 
واألطر النس���وية ف���ي المحافظة، رفعن 
خال���ه األعام الفلس���طينية، إلى جانب 
الش���عارات الوطنية الت���ي تدعو إلنهاء 

االنقسام، والوحدة الوطنية.
ووقعت المئات من النساء المشاركات 
عل���ى عريضة "الم���رأة الحرة تس���تطيع 

إنهاء االنقسام".
وأشاد محافظ الخليل كامل حميد، خال 
كلم���ة له أمام المعتصم���ات بدور المرأة 
الفلس���طينية ونضاالتها المستمرة ضد 
االحتال، مؤكدا أهمية المبادرة النسوية 
التي تدعو إلى إنهاء االنقس���ام وتحقيق 

المصالحة الوطنية.
 وأش���ار إلى أهمية الوح���دة الوطنية 
وإنهاء االنقس���ام في ظل  الوضع الدولي 
والعرب���ي، إلى جانب غطرس���ة الحكومة 
اإلس���رائيلية وتجاه���ل المجتمع الدولي 

خالل اعتصام أمام المحافظة

الخليل : األطر النسوية تطلق مبادرتها 
إلنهـــاء االنقســام وتعــزيز الوحــدة

لحقوق الش���عب الفلس���طيني، مبينا أن 
الضم���ان الوحيد هو وحدتن���ا الوطنية. 
وأكد دعمه لكل النش���اطات والمبادرات 
ف���ي محافظ���ة الخليل الت���ي تصب في 

مصلحة الشعب الفلسطيني.
التش���ريعي  المجلس  وش���ددت عضو 
د. س���حر القواس���مي، على ضرورة إنهاء 
االنقس���ام وتحقي���ق الوح���دة الوطنية، 
وأضاف���ت، "إنن���ا نعمل بجدي���ة من أجل 
إنجاح الحوار الفلسطيني الداخلي وجسر 
الهوة بين األش���قاء، مبينة أن المتضرر 
الوحيد من هذا االنقس���ام هو المش���روع 
الوطن���ي الفلس���طيني والق���رار الوطني 
المس���تقل والمعب���ر ع���ن آمال ش���عبنا 

وطموحاته في الحرية واالستقال".
ودعت عضو المكتب السياس���ي لحزب 
الش���عب، عفاف غطاش���ة، النس���اء إلى 
النس���وية تحت  المبادرة  االلتفاف حول 
العلم الفلسطيني بش���عار موحد إلنهاء 
االنقسام الفلسطيني، مبينة أن الشعب 
الفلس���طيني هو المتض���رر الوحيد من 
ه���ذا االنقس���ام، وقال���ت: "إن الش���عب 
الفلسطيني يريد إنهاء االنقسام، إلنهاء 

االحتال وبناء دولته الحرة والمستقلة".
وأك���دت غطاش���ة أن هذه النش���اطات 
ستس���تمر خال األيام القادمة وبوتيرة 

أعلى حتى يتم االستجابة إلرادة الشعب 
بإنهاء االنقسام.

وش���ددت الناشطة النس���وية ميسون 
القواس���مي، على ضرورة تعزيز وحدتنا 
الداخلي���ة للحف���اظ عل���ى قضيتنا، لصد 
الع���دوان اإلس���رائيلي المتواص���ل على 

شعبنا.
التحرير  منظم���ة  وحداني���ة  وأك���دت 
كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني 
في كاف���ة أماكن تواجده، وطالبت بإنهاء 
حالة االنقس���ام والش���روع بح���وار وطني 
فوري يعيد الوح���دة إلى جناحي الوطن، 

لما فيه مصلحة قضيتنا الفلسطينية.
القواسمي، إلى تضافر الجهود  ودعت 
من الجميع إلنهاء االنقس���ام، معربة عن 
ب���أن للمرأة الفلس���طينية دورا  إيمانها 
كبيرا ف���ي الحفاظ على الس���لم األهلي، 
وإنهاء االنقس���ام، مضيفة إن "االنقسام 
كبد شعبنا خسائر فادحة على المستوى 
الوطني وأضعف قضيتنا على المستوى 

العربي والدولي".
يش���ار إل���ى أن إط���ار "نس���اء الخليل 
ض���د االنقس���ام" ه���و إطار مش���كل من 
قبل مجموع���ة من الناش���طات في األطر 
الس���ام  بينه���ا منظمة  النس���وية، من 

والحرية للمرأة العالمية.

جانب من االعتصام

االتص���االت  وزارة  أعلن���ت   - الل���ه  رام 
ومجموع���ة  المعلوم���ات  وتكنولوجي���ا 
االتصاالت الفلسطينية، االتفاق على خطة 
ته���دف إلى تطوي���ر خدم���ات ADSL في 
فلس���طين، وذلك بحضور وزي���ر االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة، 
ووكيل وزارة االتصاالت س���ليمان الزهيري، 
االتصاالت  لمجموعة  التنفي���ذي  والرئيس 
الفلسطينية عمار العكر، ومدير عام شركة 
االتصاالت الفلسطينية )بالتل( عبد المجيد 
ملحم، وعدد من المس���ؤولين والمختصين 

في كل من الوزارة ومجموعة االتصاالت. 
فقد اتفقت الوزارة مع الش���ركة )بالتل( 
على أن تقوم الش���ركة باس���تثمار مبلغ 32 
مليون دينار خال العام الحالي في تطوير 
ش���بكتها وتحس���ين وزيادة نسبة انتشار 
خدماتها كم���ا تم االتف���اق على تخفيض 
 ،ADSL Access � أس���عار خط���وط النف���اذ
وكذل���ك إطاق س���رعة جدي���دة تصل إلى 
Mbps 8 إضاف���ة إلى الس���رعات المعمول 
بها. حيث س���يتم طرح األسعار المخفضة 
والسرعة الجديدة مطلع شهر أيار القادم. 

وأك���د د. أبو دقة أن هذه خطة تندرج في 
إطار نهج التع���اون المتواصل  بين الوزارة 
ومجموع���ة االتص���االت الفلس���طينية من 
أجل تطوير خدم���ات االتصاالت واإلنترنت 
واالنتقال الى س���رعات عالية من االنترنت 
وتقدي���م خدم���ات اكث���ر تط���ورًا لتواكب 
التطور في العالم، وتعّد هذه خطوة مهمة 
وإضافة أخرى في استراتيجيتنا المشتركة 
االتصاالت  لقط���اع  الوزارة  وإس���تراتيجية 
لتطوي���ر أفضل الخدم���ات وتقديم أفضل 

األسعار للمواطن الفلسطيني.
وش���ّدد أب���و دقة عل���ى أهمي���ة مواصلة 
الجهود بين كل األطراف نحو تطوير قطاع 
االتص���االت، حيث تؤم���ن ال���وزارة أن دور 
القطاعي���ن العام والخاص هو دور متكامل، 
وعبر العمل المش���ترك وتوحي���د الجهود 
فقط س���يكون بإمكاننا مواكب���ة التطورات 
وتوظي���ف  العال���م  ف���ي  التكنولوجي���ة 
اإلمكان���ات لتطبيق كل ما ه���و حديث في 
فلس���طين. الفتًا إلى تسارع تطور اإلنترنت 
وتنامي استخداماته وتطبيقاته في العالم 
ر عل���ى تحركات 

ّ
حتى ب���ات انتش���اره يؤث

األمم، وعلينا نحن في فلس���طين أن نجاري 
هذا التس���ارع وأن نكون في الطليعة ألننا 
تميزنا بقدرتن���ا على التحّدي وخلق نماذج 

مشّرفة.
بدوره أش���اد العكر بالتعاون المس���تمر 

تخفيضات على األسعار و32 مليون دينار لالستثمار في الشبكة

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة االتصاالت 
الفلسطينية تعلنان خطة لتطوير خدمات ADSL في فلسطين

والُمثم���ر م���ع ال���وزارة، واهتم���ام الوزارة 
ل���ة بالوزي���ر د. أبو دقة، وأش���ار إلى أن 

ّ
ممث

هذا الحرص واالهتمام والعمل المش���ترك 
من ش���أنه أن يكف���ل مواصل���ة التطور في 
المعلومات  وتكنولوجي���ا  االتصاالت  قطاع 
في فلس���طين. وأكد أن مجموعة االتصاالت 
الفلس���طينية س���تواصل عملها المشترك 
وإطاق المبادرات والتحس���ينات بالتعاون 
والتش���ارك مع الوزارة كونها المنظم لهذا 

القطاع. 
ل ه���ذه الخطة نقلة 

ّ
وق���ال العك���ر، "تمث

كبيرة ونوعية في تطوير خدمات اإلنترنت 
والخدمات الحديثة في فلس���طين، وتجّسد 
اهتمامنا وس���عينا المس���تمر لتقديم كل 
ما هو أفضل لمجتمعنا ومش���تركينا، فقد 
تحملنا المس���ؤولية منذ ُوجدن���ا بأن نبني 
الش���بكة ونواص���ل تأهيله���ا وتطويره���ا 
لتس���توعب الحاج���ة المتزاي���دة لخدمات 
النطاق العريض في فلس���طين، والخدمات 
الت���ي نح���رص أن  والحم���ات المتمي���زة 
يس���تفيد منه���ا كل مواطن. كم���ا أن هذه 
االتفاقي���ة تأتي في إطار اس���تراتيجيتنا 
الجدي���دة والمتمثل���ة في االس���تثمار في 
الش���بكات من أجل الوصول إلى تكنولوجيا 
أفضل، ونحن ملتزمون باالستثمار في هذه 
الش���بكة حتى نقدم ألهلنا ف���ي كل أرجاء 
الوط���ن تطبيق���ات التكنولوجي���ا األفضل 

والخدمات األحدث".  
اك���د المهندس س���ليمان  من جهت���ه، 
زهي���ري ض���رورة الب���دء باالس���تثمار في 
وتحديثها  العام���ة  االتص���االت  ش���بكات 
وادخال تكنولوجيات الجيل القادم  تلبية 
لمتطلبات الس���وق والتي ستحسن بشكل 
بأس���عار  النفاذ لانترنت  ملموس س���رعة 
منافس���ة وج���ودة عالية وتتي���ح امكانية 
دعمه���ا بخدم���ات مضافة متنوع���ة تلبي 
والصحة  للتعليم  المتنامي���ة  االحتياجات 
والرفاه. وس���وف توفر هذه البنية التحتية 
الحديث���ة مجااًل اوس���ع للش���ركات االخرى 
للرب���ط من اج���ل تقديم خدماته���ا لكافة 
التجمعات السكانية في مختلف محافظات 

الوطن.  
واضاف، ان انتعاش المنافسة في سوق 
الهات���ف الخلوي يضع ش���ركة االتصاالت 
امام تحديات كبيرة تفرض على الش���ركة 
ض���رورة العم���ل وبش���كل دائ���م لتحديث 
شبكتها وتطوير خدماتها ورفع كفاءاتها 
وتوسيع مساحة انتشارها لتصل لكل بيت 

في فلسطين. 

من جهته أكد ملح���م، أن بالتل حريصة 
الخدم���ات وأحدثها  على توفي���ر أفض���ل 
بأقل األس���عار، وهذه الخطة من شأنها أن 
تلبي طموحنا وتطلعات مش���تركينا، حيث 
ستعمل بالتل على االستثمار في شبكتها 
إلدخال مزيد من التطوير والتحس���ينات ما 
ننا في ش���هر أّيار القادم من إدخال 

ّ
سيمك

نظام BSA إلى قطاع غزة ليس���تفيد أهلنا 
في القطاع من خدماته، كما س���نطرح قريبًا 
تخفيض���ات جدي���دة على أس���عار خطوط 
النفاذ � ADSL Access، والمفاجأة الجديدة 
لمشتركينا هي طرح س���رعة 8 ميجا بيت، 
ه يندرج في إطار اس���تراتيجيتنا 

ّ
وذلك كل

الش���بكة وتطويرها بشكل  لاستثمار في 
يسمح بتطوير الخدمات المقدمة واالنطاق 
نحو خدمات جديدة يس���تحقها مشتركونا 
وحت���ى نصل إل���ى كل المناط���ق بما فيها 
المناطق غير المخدومة حاليًا، ونحن نواصل 
طرح حماتنا المتميزة إلرضاء المشتركين 
وكانت آخ���ر حملة "ل���ون حياتك..بخطوة..
بضحكة..بفك���رة" والت���ي ش���ملت إعف���اء 
الخدمة،  المش���تركين من رس���وم تركيب 
إضاف���ة إلى رزمة مكالم���ات دولية ومحلية 
مجاني���ة، وال يزال في جعبتن���ا المزيد مما 
ز وجود وانتشار هذه الخدمة بشكل 

ّ
سيعز

متمّيز.

عليها،  المحافظ���ة  وكيفية  المي���اه 
إلى جانب تدريب المش���اركين حول 
الرحات  أثن���اء  العلمية  الماحظ���ة 
المدرسية وعلى العديد من األناشيد، 
الفتة إلى أن الدراسة أديرت من قبل 
الشريف  حاتم  الكش���افة  مش���رفي 
التميمي، فيما شارك في  وإحس���ان 
تقديم المعلوم���ات والتدريبات كل 
م���ن أس���امة الجعبة ومحم���د العدم 
وف���ارس الزه���ور وحس���ام الجعبري 

وهتلر أبو حماد ومروان المحتسب.


