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اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الشركات – رام الله بأن شركة ميالنوا التجارية المساهمة 

الخصوصي���ة المحدودة والمس���جلة تحت الرق���م )562461657( قد تقدمت 

بطلب تغير اسمها الى )شركة ميالنو التجارية(, ومن له اعتراض عليه مراجعة 

مكتب مراقب الشركات – رام الله.

دولة فلسطين
المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

إعالن طرح عطاء

مشروع تشطيب قاعة متعددة األغراض لجمعية الهالل األحمر 
الفلسطيني/ عنبتا

يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار )بك���دار( وبتمويل من صندوق النقد 
العربي ومن خالل البنك اإلسالمي للتنمية عن طرح عطاء مشروع تشطيب قاعة متعددة األغراض 

تابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني/ عنبتا.
يمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم الخميس الموافق 2014/2/13 مقابل رسم مالي 
ال يرد مقداره 60 دينارًا وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة � ش���ارع رام الله القدس � خلف 

كلية التمريض.
إن ه���ذه المناقصة مفتوحة للمقاولين المصنفين أبنية في الدرجة الثالثة والرابعة والخامس���ة 
والمؤهلين لدى بكدار علما بأن آخر موعد لتس���ليم الوثائق وفتح المظاريف هو الس���اعة الثانية 

عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2014/2/27 في مقر المجلس الكائن في البيرة.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره 2,000 دوالر وذلك على شكل كفالة 
بنكية أو ش���يك مصدق على أن يكون عرض األس���عار س���اري المفعول لفترة 60 يومًا والكفالة 

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

الموافق 2014/2/20 الساعة العاشرة صباحًا في مقر المشروع.
لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على األرقام التالية:

هاتف: رقم 2974341 � 02 فاكس رقم: 2974342 � 02
مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/ بكدار

دولة فلسطين
المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

إعالن طرح عطاء

مشروع توريد وتركيب أثاث خشبي ومعدني لجمعية الكفيف 
الخيرية/ الخليل

يعل���ن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار )بك���دار( وبتمويل من صندوق النقد 
العربي ومن خال البنك اإلس���امي للتنمية عن طرح عطاء توريد وتركيب أثاث خش���بي ومعدني 

لجمعية الكفيف الخيرية/ الخليل.
يمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم الخميس الموافق 2014/2/13 مقابل رس���م مالي 
ال يرد مقداره 30 دينارًا وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة � ش���ارع رام الله القدس � خلف 

كلية التمريض.
إن ه���ذه المناقصة مفتوحة لكافة الموردين والمؤهلين  لدى بكدار علما بأن اخر موعد لتس���ليم 
الوثائق وفتح المظاريف هو الس���اعة الثانية عشرة ظهرا من يوم األربعاء الموافق 2014/2/26 في 

مقر المجلس الكائن في البيرة.
يج���ب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره 2% من قيمة العرض المرفق وذلك 
على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك مصدق على أن يكون عرض األسعار ساري المفعول لفترة 60 

يومًا والكفالة سارية المفعول لفترة 90 يومًا من تاريخ اإلقفال.
ماحظة: 1 � العطاء قابل للتجزئة.

2. رسوم االعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على األرقام التالية:

هاتف: رقم 2974341 � 02 فاكس رقم: 2974342 � 02
مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/ بكدار

دولة فلسطين
المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

إعالن طرح عطاء

مشروع توريد وتركيب اجهزة تكبير وأجهزة كهربائية مختلفة 
لجمعية الكفيف الخيرية/ الخليل

يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار )بك���دار( وبتمويل من صندوق النقد 
العربي ومن خال البنك اإلس���امي للتنمية عن طرح عطاء توريد وتركيب اجهزة تكبير وأجهزة 

كهربائية مختلفة لجمعية الكفيف الخيرية/ الخليل.
يمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم الخميس الموافق 2014/2/13 مقابل رسم مالي 
ال يرد مقداره 30 دينارًا وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة � ش���ارع رام الله القدس � خلف 

كلية التمريض.
إن هذه المناقصة مفتوحة لكافة الموردين والمؤهلين  لدى بكدار علما بأن اخر موعد لتس���ليم 
الوثائق وفتح المظاريف هو الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم األربعاء الموافق 2014/2/26 في 

مقر المجلس الكائن في البيرة.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره 2% من قيمة العرض المرفق وذلك 
على ش���كل كفالة بنكية أو شيك مصدق على أن يكون عرض األسعار ساري المفعول لفترة 60 

يومًا والكفالة سارية المفعول لفترة 90 يومًا من تاريخ اإلقفال.
ماحظة: 1 � العطاء قابل للتجزئة.

2. رسوم االعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على األرقام التالية:

هاتف: رقم 2974341 � 02 فاكس رقم: 2974342 � 02
مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/ بكدار

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي
بلدية بيرزيت

عطاء / التدقيق الحارجي لحسابات بلدية بيرزيت للعام 2013

رقم  العطاء :-   1  / 2014
 تعلن بلدية بيرزيت وبموجب قرار المجلس البلدي رقم ) 14 ( بتاريخ 6/ 1/ 2014 في الجلسة 
رقم ) 38-2-2014 ( عن رغبتها في التعاقد مع مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات 
البلدية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013، وإصدار تقرير مدققي الحسابات حول 
الحسابات الختامية للبلدية المعدة على اآلساس النقدي عن السنة المالية المذكورة ، باإلضافة 
الى مذكرة بالمالحظات والتوصيات التفصيلية بخصوص تطوير وتحس���ين النظام المحاسبي 

ونظام الرقابة الداخلية في البلدية وذلك ضمن الشروط النالية :- 
على الراغبين في دخول العطاء الحضور لدار البلدية للحصول على نسخ العطاء من مركز خدمة . 1

الجمهور مقابل دفع مبلغ ) 300 ( ش���يكل غير مستردة لدى صندوق البلدية، وذلك ابتداًء من 
يوم السبت الموافق 2014/2/15 خالل ساعات الدوام الرسمي للبلدية 

اآلس���عار المقدمة بالشيكل ش���املة جميع انواع الضرائب والرس���وم مع ضرورة الحصول على . 2
شهادة خصم مصدر لمن يرسو عليه العطاء.

يقع على مس���ؤولية المناقص التأكد من اس���تالم كافة وثائق العطاء حس���ب ما هو وارد في . 3
نموذج استالم العطاء.

أن يكون المقدم مرخصا لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية ذات العالقة مع ارفاق رخصة المزاولة.. 4
يعتبر هذا اإلعالن جزءًا من وثائق العطاء وتكاليف اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 5
ترس���ل العروض بالظ���رف المختوم ويكتب على المغلف رقم واس���م العط���اء فقط وتودع في . 6

صندوق العطاءات لدى مكتب السكرتيرة في مبنى البلدية في موعد اقصاه بوم الثالثاء الموافق 
25/ 2014/2، الساعة العاشرة والنصف صباحا ولن تقبل أية عطاءات ترد بعد هذا التاريخ.

البلدية غير ملزمة بأقل اآلس���عار ويتم اإلعالن عن العرض الفائز ولها الحق في الغاء العطاء او . 7
اعادة طرح العطاء دون ابداء اآلسباب.

يج���ب ارف���اق تأمين دخول في العطاء بقيمة 5 % من قيمة العطاء بش���يك بنكي  مصدق او . 8
كفالة بنكية صالحة لمدة 90 يوم من تاريخ اقفال المناقصة صادرين عن احد البنوك العاملة 

ضمن مناطق السلطة الفلسطينية وال تقبل الشيكات الشخصية او المبالغ النقدية.
سيتم فتح العروض الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الثالثاء الموافق 2014/2/25 في . 9

جلسة علنية باستثناء الظرف القاهرة 
يجب على المناقص ان يقدم النسخة اآلصلية من وثائق العطاء مختومة وموقعة من قبله بكافة . 10

الصفحات ، ولن ينظر في العروض التي تتضمن أية شروط أو تحفظات مخالفة لشروط العطاء.
يجب على المناقص ارفاق براءة ذمة من بلدية بيرزيت.. 11
يجب ان يش���مل الظرف، العرض المالي الذي يوضح اتع���اب التدقيق مرفق معه عرض فني . 12

يوضح طريقة واسلوب التدقيق وخطة العمل ومواعيد الزيارات واية معلومات مهنية اخرى.
ارفاق السيرة الذاتية للمكتب والموظفين الرئيسين العاملين فيه واسماء بعض المؤسسات . 13

التي يقوم او قام المكتب بتدقيق حساباتها.
وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام

رئيس بلدية بيرزيت 
حسيب سالم كيلة

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 05/ADM/2014 إعالن طرح عطاء رقم

بتمويل من وزارة األوقاف والشؤون اإلس���المية القطرية يدعو الهالل األحمر 

القط���ري بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني  ع���ن طرح  عطاء  

لشراء وتوريد أجهزة ومعدات وأثاث طبي لمركز صحي كفر نعمة في رام الله،  

فعلى الش���ركات المسجلة والراغبة بالمش���اركة التوجه  لمقر الجمعية لشراء 

كراس���ة العطاء وذلك اعتبارًا من يوم األربعاء المواف���ق 2014/02/12 و حتى 

يوم األربعاء الموافق 2014/02/19 من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى 

الساعة الثالثة  بعد الظهر، الكائن في شارع القدس الرئيسي – البيرة ، دائرة 

المشتريات، الطابق السادس.

للموردي���ن  المؤهلي���ن و المرخصين الحق في االش���تراك، علمًا إن آخر موعد 

لتقدي���م الع���روض هو يوم الخمي���س الموافق 2014/02/27 حتى الس���اعة 

الواحدة ظهرا، و ذلك في صندوق المناقصات الموجود في دائرة المشتريات 

بمقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن في البيرة .

ثمن نسخة العطاء 150 شيكل  غير مستردة.. 1

يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5% .. 2

الجمعية  غير ملزمة بأقل األسعار.. 3

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 4

لالستفس���ار يمكن االتصال مع دائرة المش���تريات بجمعي���ة الهالل األحمر 

الفلسطيني على األرقام التالية : هاتف 022978536   فاكس  022406518 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم

إعالن
تعلن الهيئة التحضيرية التحاد نادي بيتونيا عن اس���تقبالها اإلخوة 

الكرام من الساعة الرابعة بعد العصر ولغاية الساعة السادسة مساًء ما 

عدا يوم الجمعة حسب البرنامج التالي:

1.  تعقد االنتخابات صباح يوم الجمعة الموافق 2014/3/7.

2.  إعادة فتح باب االنتساب من 2014/2/10 ولغاية 2014/3/2.

3. فتح باب الترشيح من 2014/3/3 ولغاية 2014/3/5.

4.  فتح باب االنسحاب فقط ليوم واحد وهو 2014/3/6.

واقبلوا فائق االحترام والتقدير

الهيئة التحضيرية التحاد نادي بيتونيا

إعالن طرح عطاء حفريات و اعمال انشائية 
تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح العطائين التاليين:-

عطاء عمل حفريات و اعمال انشائية لمشاريع شركة توزيع كهرباء . 1
الشمال في نابلس رقم 2014/5 .

عطاء عمل حفريات و اعمال انشائية لمشاريع شركة توزيع كهرباء . 2
الشمال في جنين  رقم 2014/6 .

المذكورة  العطاءات  من  نسخة  على  الحصول  في  الراغبين  المختصين  جميع  فعلى 

مراجعة دائرة العطاءات في شركة توزيع كهرباء الشمال خالل ساعات الدوام الرسمي .

تعاد نسخة العطاء إلى دائرة العطاءات في مقر الشركة الرئيسي مرفقة بتأمين ) 

و   )2014/5( رقم  للعطاء  )100,000( شيكل  بقيمة   ) بنكية  أو كفالة  شيك مصدق 

، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرا  بقيمة )70,000( شيكل للعطاء رقم )2014/6( 

من يوم الخميس الموافق 2014/2/20 ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال 

يحتوي على التامين المطلوب .

 2014/2/17 الموافق  االثنين  يوم  االستفسارات  عن  لالجابة  اجتماع  عقد  سيتم 

بلدية  نابلس – مجمع  الكائن في  الرئيسي  الشركة  11:00 صباحا في مقر  الساعة 

نابلس التجاري – الطابق السادس .

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .

ثمن نسخة العطاء ) 200 ( شيكل غير مستردة .

تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل فقط وبعكس ذلك فسيتم رفض العرض .

االدارة العامة 

RIWAQ/2014/02 إعالن طرح عطاء رقم

ترميم وتأهيل مركز مجتمعي رنتيس 
بدعم من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي وإليجاد فرص عمل لقطاعات واس���عة 
من األيدي العاملة الفلس���طينية ولخلق فضاء إبداعي، وبالتعاون مع مجلس قروي رنتيس، يطلب 
رواق م���ن مقاولي محافظة رام الله والبيرة ومحافظة س���لفيت، والمصنفين لدى لجنة التصنيف 
الوطني���ة تخصص أبنية من جميع الدرجات، الراغبين في االش���تراك في هذا العطاء إلى تقديم 

عروضهم لترميم وتأهيل« مركز مجتمعي رنتيس » وبالشروط التالية:
تطلب وثائق العطاء من رواق، الشرفة، البيرة، تلفون 022406925 وفاكس 022406986، . 1

ويك���ون ذلك مقابل )100 دوالر أمريكي( غير مس���تردة، وذلك ف���ي األيام 16  و 17 و 18 
شباط 2014 ما بين الساعة 10:00 صباحا والساعة 14:00 ظهرًا. 

ال يجوز لمقاول واحد أن يقوم بتنفيذ مش���روعين من خالل برامج التشغيل التي ينفذها . 2
رواق في آن واحد معًا. لذا ال يسمح للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع أخرى لصالح 

رواق التنافس على تنفيذ هذا المشروع. 
س���يقوم المهندس/ة المصمم/ة باصطحاب المقاولين يوم 2014/2/19 لموقع المش���روع . 3

لش���رح بنود بيان األعمال ومن يتخلف عن الحضور يتحمل مسئولية أي خالف ينشأ أثناء 
العمل س���ببه عدم حضوره لش���رح بيان األعمال، يكون اللقاء الس���اعة 11:00 صباحًا أمام 

مجلس قروي رنتيس.
يطل���ب تقديم العطاء المالي والعطاء الفني للمش���روع بحس���ب نص العقد، والش���روط، . 4

والمواصفات، وجدول الكميات والرس���ومات المرفقة، وكفالة دخول العطاء، باإلضافة إلى 
ش���هادة التصنيف سارية المفعول في حينه، وش���هادة خصم من المنبع )المصدر( من 

دائرة ضريبة الدخل وذلك الن الدفع يتم مقابل فواتير ضريبية.
تقدم العط���اءات حتى، وتفتح في الس���اعة الثانية ظهرًا )2:00(، م���ن يوم 2014/2/27 . 5

في رواق، الش���رفة، البيرة. وذلك ضمن ظرف مختوم مكتوب عليه بوضوح اس���م الشركة 
المتنافسة و) مشروع ترميم وتأهيل مركز مجتمعي رنتيس(.

يطلب من المقاولين تشغيل عمال من البلدة ومن القرى والمخيمات المجاورة.. 6
يبدأ العمل في غضون شهر من اإلعالن.. 7
المالك غير ملزم بأقل األسعار.. 8
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 9

بسم الله الرحمن الرحيم
 دولة فلسطين

 وزارة الحكم المحلي
بلدية صوريف

إعـــــالن

طرح عطاء توريد مواسير وقطع مياه لزوم شبكة مياه صوريف
تعلن بلدي�ة صوريف ع�ن طرح عطاء توريد مواس���ير وقطع لزوم ش���بكة مياه بلدة صوريف  
وذلك وفقاً  للمواصفات وجدول الكميات والشروط المرفقة بالعطاء ، يمكن للراغبين التقدم 
لهذا العطاء واستالم نس���خة العطاء اعتباراً  من صباح يوم األربعاء الموافق 2014/2/12م ، 
وس���يكون آخر موعد لتسليم نسخة العطاء الساع�ة الحادية عشرة م�ن صباح يوم الخميس 

الموافق 2014/2/20م للبلدية مع مراعاة الشروط التالية:
يجب على المورد أن يكون مسجال ً رسميا ً في دوائر الضريبة.. 1
أجور اإلعالنات في الصحف اليومية على من يرسو عليه العطاء.. 2
ثمن نسخة العطاء الواحد )100( شيكل غير مستردة.. 3
يحق للبلدية رفض أي صنف غير مطابق للمواصفات.. 4
المواد واصلة إلى مستودع البلدية وتجري المحاسبة النهائية حسب سند اإلدخال.. 5
األس���عار بالش���يكل ش���املة جميع أن���واع الضرائب وأج���ور التوري���د والتنزيل في . 6

مستودعات البلدية .
على المورد تقديم شهادة خصم مصدر.. 7
تقديم كفالة دخول العطاء المس���عرة بقيمة )5 %( سارية المفعول لمدة 90 يوماً  . 8

من تاريخ دخول العطاء وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما 
أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

يحق للبلدية تجزئة كمية العطاء وطلب الكمية على فترات والدفع كل فترة بش���يك . 9
مقابل فاتورة رسمية باسم المورد.

آخر موعد لتس���ليم العطاء بالظرف المختوم للبلدية الساعة الحادية عشرة من صباح . 10
يوم الخميس المواف���ق 2014/2/20م وال تقبل العروض عبر الفاكس او االيميل ، مع 
العلم بأن موعد فتح مظاريف العطاء سيكون الساعة الحادية عشرة من صباح نفس 

اليوم الخميس الموافق 2014/2/20م في مقر بلدية صوريف.
لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.. 11

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال على هاتف رقم: 2523001-02 أو تلفاكس: 02-2523002
رئيس البلديـة
محمد غنيمات

الغرفة التجارية الصناعية والزراعية – طوباس  / دولة فلسطين 

مجلس الخدمات المشترك لألغوار الشمالية
طرح عطاء معرض طوباس واألغوار الشمالية الثاني » هنا باقون «

تعل���ن غرفة تج���ارة وصناعة طوباس ومجلس الخدمات المش���ترك لألغوار الش���مالية  

ع���ن تنفي���ذ معرض طوباس واألغوار الش���مالية الثاني  » هنا باق���ون » في قرية بردال 

/ األغوار الش���مالية، وذلك وفقا للش���روط  والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق 

العطاء ، فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمسجلة رسميا وترغب في المشاركة في 

هذا العطاء مراجعة غرفة تجارة وصناعة طوباس خالل أوقات الدوام الرس���مي من اجل 

الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ 100 $ غير مستردة .

آخر موعد لقبول عرض األسعار بالظرف المختوم هو الساعة الثانية عشرة من يوم األحد 

الموافق2014/2/23 .
مالحظة :

 أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .. 1
يجب إرفاق شيك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بنسبة ال تقل عن 5% . 2

من إجمالي قيمة العطاء كتامين دخول س���ارية المفعول لمدة ستين يوما من 
آخر موعد لتقديم العروض.

الش���ركة التي يرس���و عليها العطاء ملزمة بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة . 3
$5000 سارية المفعول لمدة ستين يوما من تاريخ توقيع العقد .

 تقدم األس���عار بالدوالر ش���املة كافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة . 4
المضافة.

 اللجنة غير ملزمة بقبول اقل األسعار .. 5
سيتم تنظيم زيارة ميدانية لموقع الحدث يوم األحد الموافق 2014/2/16 الساعة . 6

الثانية عشرة ظهرا  بالتنسيق مع الشركات التي حصلت على كراسة العطاء .

غرفة تجارة وصناعة طوباس

مجلس الخدمات المشتركة لألغوار الشمالية

Procurement Notice
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)

 
SUBJECT: 

RFQ-2014-16: General Lab Equipment 

RFQ-2014-38: Photographic Supplies 

The United Nations Development Programme / Programme of 
Assistance to the Palestinian People (UNDP/PAPP), on behalf of 
the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), calls 
for sealed bids from eligible suppliers for the Supply of General 
Lab Equipment and photographic supplies, fully described in 
the bidding documents.

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

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

لقاء في الخليل يوصي بإنشاء هيئة
وطنية عليا مستقلة للعدالة االنتقالية

الخليل - "األيام": أوصى مش���اركون في ورش���ة عمل 
بعن���وان "العدال���ة االنتقالي���ة" نظمها مرك���ز إعالم 
حقوق اإلنس���ان والديمقراطية "شمس" لطلبة التربية 
االسالمية في جامعة القدس المفتوحة، امس، بضرورة 
إصدار قانون متكام���ل للعدالة االنتقالية، وضرورة أن 
تس���تند منظومة العدالة االنتقالية إلى نهج حقوقي 
وإطار قانوني محدد ومنضبط، يعمل على إزالة األسباب 
الجذرية النتهاكات حقوق اإلنسان، ومنع تكرارها في 

المستقبل.
وأكدوا ض���رورة تحديث منظوم���ة العدالة الجنائية 
في فلس���طين على نحو يس���هم في التصدي الفاعل 

لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
وأوص���وا بالعم���ل على تنمي���ة الوع���ي المجتمعي 
بمفاهيم ومفردات وأهداف العدالة االنتقالية، ودعوة 
المؤسس���ات الدينية إلى نش���ر القي���م الدينية التي 

تدعو إلى نشر ثقافة التسامح وقبول اآلخر.
ودعوا إلنش���اء هيئة وطنية عليا مس���تقلة ومحايدة 
للعدال���ة االنتقالية، وتعريف الضحي���ة وفقًا للمبادئ 
المستقرة في وثائق األمم المتحدة، في سياق تطبيق 

آلية جبر الضرر والتعويض.
وكان افتتح الورش���ة ابراهيم العبد من مركز شمس 
معرفًا بالمركز ونشاطاته الالمنهجية وأهمية المركز 
وأهدافه التي تصب في تعزيز المش���اركة الش���بابية 
وزي���ادة الوع���ي وتعميق الثقافة ف���ي مجاالت حقوق 

اإلنسان.
وأوضح العبد أن هذه الورش���ة هي إحدى نش���اطات 
مشروع تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان والحكم الصالح 
ل���دى طلب���ة الش���ريعة بدع���م وتمويل من مؤسس���ة 

المستقبل.

من جهت���ه عّرف الدكتور نضال أب���و عياش العدالة 
االنتقالي���ة بأنه���ا مجموعة األس���اليب واآلليات التي 
يس���تخدمها مجتمع م���ا لتحقيق العدال���ة في فترة 
انتقالي���ة في تاريخه، تنش���أ هذه الفت���رة غالبًا بعد 
ان���دالع ثورة أو انته���اء حرب، يترت���ب عليها انتهاء 
حقب���ة من الحك���م الس���لطوي القمعي داخ���ل البالد، 
والمرور بمرحلة انتقالي���ة نحو تحول ديمقراطي وهنا 
وخالل هذه الفترة االنتقالية تواجه المجتمع إشكالية 
كبي���رة، وهي التعامل م���ع قضايا انته���اكات حقوق 
اإلنس���ان سواء كانت حقوقًا جس���دية أو اقتصادية أو 

حتى سياسية.
واض���اف د. نضال إن تحقي���ق العدال���ة االنتقالية 
ه���و الس���بيل الوحيد ال���ذي يضمن تحقي���ق العدالة 
واإلنص���اف للضحايا وبنف���س الوقت يفت���ح الطريق 
لتحقيق المصالح���ة الوطنية، التي بدونها س���تكون 
أي دولة تعي���ش صراعات أو ح���روب أو قالقل داخلية 
 لمزيد من االحتراق وإراقة الدماء والتي سيقف 

ً
عرضة

وراءه���ا االنتقام بكل تأكيد. إن المصالحة هي ش���كل 
من أش���كال العدال���ة االنتقالية التي تك���ون ضرورية 
إلعادة تأس���يس الوطن على أس���س ش���رعية قانونية 
وتعددية وديمقراطية، لذل���ك هناك دول بحاجة إلى 
تأسيس جديد لنمط الشرعية قائم على نمط الشرعية 
الدس���تورية المؤسس���اتية، وتج���اوز إرث الماض���ي 
الثقيل عب���ر مجموعة من اإلجراءات تؤس���س للدخول 
في “المصالح���ة الوطنية” عبر “العدال���ة االنتقالية” 
التي تتم من خالل إعادة البناء االجتماعي، المصالحة 
الوطنية، تأسيس لجان الحقيقة، التعويض للضحايا، 
جبر الضرر، وإصالح مؤسس���ات الدولة العامة أو خاصة 

األجهزة األمنية والشرطة.

البيرة: انتخاب هيئة إدارية جديدة 
لجمعية الياسمين الخيرية

البيرة - "األيام": انتخبت جمعية الياس���مين الخيرية، االثنين الماضي، خالل 
اجتماع نظمه مجلس إدارتها للهيئة العامة انتخاب هيئة إدارية جديدة.

وحضر عملية االنتخاب ممثلون عن وزارتي الشؤون االجتماعية والداخلية.

وبعد ق���راءة التقريرين اإلداري والمالي قدمت الهيئة اإلدارية اس���تقالتها 

وتم إب���راء ذمتهم من قبل أعض���اء الهيئة العامة ثم تم فتح باب الترش���يح 

للهيئة اإلدارية الجديدة وتم االنتخابات حسب األصول.

وف���از باالنتخاب عمر محمد أمين، محمد عليان عليان، منجد إبراهيم ش���باط، 

فهد محمد خواجا، رضوان حس���ين ابو كويك، مصطفى سهام قرط، حمدي عبد 

الله دحادحة، خيري حس���ن عبيد، سلوى محمود كمال، نانسي سالمة عبد الله، 

نانسي عثمان عوض.

"تربية بيت لحم" تطلع على تجربة األردن
في مشروع "سيد" لتحسين تدريس العلوم 

بيت لحم – "األيام": اس���تقبلت تربي���ة بيت لحم، وفدًا م���ن وزارة التربية والتعليم 
االردنية، بهدف االطالع ومتابعة انجازات مش���روع "Seed" في مجال تحسين وتطوير 
تدري���س العل���وم بطريقة تكاملي���ة، والذي ينفذ من قب���ل مركز جالل���ة الملكة رانيا 
العب���د الله لتكنولوجيا المعلوم���ات، بالتعاون مع وزارتي التربي���ة والتعليم االردنية 

والفلسطينية وبتمويل من الوكالة اليابانية للتنمية )جايكا(.
ل الوفد الزائر، كل من وفاء خريس���ات، وأمل طافش وهيثم الحمصي وعدنان ابو 

ّ
ومث

حليوة ومطلق جرادات، وكان في اس���تقبالهم كل من نائ���ب مديرة التربية والتعليم 
االداري بس���ام جبر، ورئيس قسم االش���راف وليد رضوان، والمشرفين عصام عبيد الله 
منسق المش���روع، وماجد ابو داود، ورائد أحمد، ورئيسة قس���م العالقات العامة خلود 
دراس، ومن وزارة التربية والتعليم العالي كل من مجدي معمر رئيس قس���م التدريب 
ف���ي االدارة العامة لالش���راف التربوي، والمش���رف غانم اخليل، م���ن المعهد الوطني 

للتدريب.
وأوضح���ت طافش ان المش���روع يعمل في مجال تحس���ين تعليم العل���وم للمرحلة 
االساس���ية للصفوف من االول وحتى الرابع االساس���ي، بطريقة توظ���ف التكنولوجيا، 

وطرق التعلم النشط التي تتضمن انشطة تعليمية تفاعلية تكاملية.
وأكد جبر حرص المديرية على بناء ش���راكة فاعلة وتعزي���ز اواصر التعاون مع وزارة 

التربية والتعليم االردنية تسهم في النهوض بالمسيرة التعليمية.
وت���م اصطحاب الوفد في جولة على المدارس المش���اركة في المش���روع، وهي ذكور 
ام الشهداء االساس���ية، وذكور الدوحة االساسية وبنات االس���تقالل االساسية، وأكد 
الوفد اهمية تفعيل أواصر التعاون والتواصل المش���ترك مس���تقباًل لخدمة العملية 

التعليمية.

مكرمة رئاسية ألسر محتاجة في جنين
مت مسؤولة ملف المساعدات اإلنسانية في الرئاسة اللواء 

ّ
جنين - "وفا": سل

رائ���دة الفارس، امس، مكرمة رئاس���ية لعدد من األس���ر المحتاجة في مدينة 
جنين وبلدة قباطية وقرية كفيرت.

وأكد محافظ جنين اللواء طالل دويكات حرص الرئيس المس���تمر على تلمس 
وإغاثة العائالت المحتاجة، مش���يرا إلى أن المس���اعدات من ش���أنها تخفيف 

معاناة المواطنين ومساعدتهم في ظل األوضاع االقتصادية السيئة.
وأع���رب المواطنون الذين اس���تفادوا من المكرمة عن ش���كرهم وامتنانهم  

للرئيس على ما قدمه من دعم لهم. 

دويكات يطلع وفدًا بريطانيًا على 
ممارسات االحتالل في محافظة جنين

جني���ن - "األي���ام": أطل���ع محاف���ظ جنين، الل���واء طالل 
دويكات، أمس، وفدا بريطانيا م���ن مدينة "تاور هاملت"، 
عل���ى األوضاع العامة للمحافظة التي زارها بهدف االطالع 

عن كثب على األوضاع المعيشية فيها.
وأكد دويكات، أهمية الدور البريطاني في دعم مشروع 
الس���الم العادل والش���امل، والمبني على قرارات الشرعية 

الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وق���ال مخاطبا الوفد: "أنتم أصدقاء حقيقيون للش���عب 
الفلس���طيني، دفعكم الجانب األخالقي واإلنساني لتكرار 
الزيارات إل���ى فلس���طين، وتحديدا إلى جني���ن، لتلمس 

ومعايشة معاناة المواطنين في ظل االحتالل".
وتناول دوي���كات، األوضاع العامة ف���ي المحافظة التي 
أش���ار إلى أهميتها اإلس���تراتيجية وتميزه���ا عن باقي 
المحافظات، وحاجتها الماسة إلحداث التنمية واالستثمار 
فيه���ا، وتطوير القطاعات الحيوية التي تعرضت للتدمير 

بفعل ممارسات قوات االحتالل.

وأض���اف: "إن ه���ذه المحافظة تش���كل نموذجا لتردي 
األوض���اع االقتصادي���ة، فالجدار الته���م آالف الدونمات 
الزراعي���ة الت���ي يمنع االحت���الل المزارعين م���ن دخولها 
الس���تصالحها وزراعتها، إضافة إلى م���ا خلفه من أضرار 

اقتصادية واجتماعية وسياسية".
وأش���ار إلى األضرار التي طالت قطاع ال���ري، خاصة وأن 
جنين تعد محافظة زراعية بالدرجة األولى، ويش���كل هذا 
القط���اع الحيوي الدخ���ل الرئيس للس���كان، ولكن بفعل 
إج���راءات االحتالل وخططه الهادف���ة إلى ضرب االقتصاد 
المحلي، اس���تطاع تقلي���ص المس���احات الزراعية بفرض 
س���يطرته على مص���ادر المياه وهدم اآلب���ار ومنع صيانة 

البعض منها.
من جهته، عب���ر رئيس الوفد، األب براي���ن، عن تأييده 
للشعب الفلسطيني، الفتا إلى أن هذه الزيارة الثانية من 
نوعها، والتي يقوم بها الوفد لتعريف الشباب البريطاني 

الصغير على القضية الفلسطينية.

مشاركون في اللقاء.


