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رفح :نساء يطالبن بوقف التمييز
الواضح ضدهن في سوق العمل
كتب محمد الجمل:
تش���كو النس���اء في قطاع غزة من
تميي���ز واض���ح ضده���ن في س���وق
العمل ،يبقي األولوي���ة للذكور ،رغم
اإلنج���ازات الكبي���رة الت���ي حققتها
المرأة في كثير م���ن مجاالت الحياة،
واقتحامه���ا ميادي���ن ووظائف ظلت
حكرا على الرجال لفترات طويلة.
ويزي���د م���ن ش���كوى النس���اء من
التميي���ز الوظيفي ظاه���رة جديدة
طفت على الس���طح ،مؤخ���رًا ،تتمثل
ف���ي اس���تغالل بعض المؤسس���ات
لجهود الفتيات تحت بند التطوع أو
التدريب ،ما يمنح المؤسسات جهود
وإنجازات الفتيات بص���ورة مجانية،
دون منحه���ن فرص عمل حقيقية أو
مكافآت مالية مقابل ذلك.
الش���ابة دعاء بره���وم تخرجت من
الجامعة منذ أربع س���نوات ،وتسعى
جاه���دة م���ن أج���ل الحص���ول على
فرصة عمل ،رغم تلقيها سلسلة من
ال���دورات والتدريب���ات التي تصقل
خبرتها في مج���ال اإلعالم ،لكنها لم
تش���فع لها للحصول عل���ى الفرصة
المنتظرة.

تمييز واضح

وقالت برهوم إنها الحظت التمييز
ضد النس���اء ف���ي س���وق العمل في
أكث���ر م���ن مناس���بة ،وأوضح���ت أن
نسبة النس���اء الالتي حظين بفرص
عم���ل مؤقتة ضمن برنامج تش���غيل
مؤقت نفذته الحكومة المقالة بغزة

منخفضة ج���دا مقارن���ة بالرجال ،ما
خل���ف حالة م���ن اإلحباط ل���دى آالف
الخريجات.
وأكدت أنها تش���عر بتمييز مماثل
ف���ي القطاع الخ���اص ال���ذي ال يزال
يفض���ل الرج���ال عل���ى النس���اء في
الوظائف ،بحجج وذرائع غير مقنعة.
وأش���ادت بره���وم بنض���ال المرأة
المس���تمر رغ���م كل الصع���اب ،من
أج���ل إثب���ات نفس���ها والحص���ول
عل���ى حقوقها ،معتب���رة أن التغيير
اإليجابي في نظ���رة المجتمع للمرأة
ل���م يكن ليح���دث لوال ه���ذا النضال
والمثابرة.
ولم تنفي الخريجة الجامعية منى
وادي ح���دوث تغير إيجابي كبير في
نظرة المجتم���ع الغزي للمرأة وإيمان
الرجال بوجوب إش���راكها في س���وق
العم���ل ،لكنها ت���رى أن المجتمع لم
ينضج بعد لتقبل النس���اء كش���ريك
كام���ل ،ومس���اواتهن بالرج���ل ف���ي
مختل���ف مناحي الحي���اة خاصة إزاء
فرص العمل.
ولفتت إل���ى أن التمييز ضد المرأة
أقل من الس���ابق وب���ات ينحصر في
مجاالت معينة ،منوه���ة إلى أن ثمة
مؤسس���ات كثيرة ال تزال تعتقد أن
النس���اء أقل عطاء م���ن الرجال وأقل
كفاءة في العمل.
وطالب���ت وادي بالمس���اواة بي���ن
الجنس���ين في فرص العمل واعتماد
مبدأ الكفاءة كأس���اس ف���ي اختيار
الوظائف ،بغض النظر عن جنسه.

وانتقدت بش���دة اس���تغالل بعض
المؤسس���ات للفتيات كوسيلة لجلب
مش���روعات أو تموي���ل ،خاص���ة تلك
الت���ي تتلق���ى تمويال م���ن مانحين
أجانب يركزون عل���ى المرأة والطفل
كقطاع���ات مهمش���ة ،مقاب���ل أجور
بس���يطة ال تتالءم مع حج���م العمل
والجهد المبذول من قبلهن.

فرص عمل مؤقتة
أما صابرين أبو ختلة فأش���ارت إلى
أنه���ا لم تحص���ل من���ذ تخرجها من
الجامع���ة قبل عدة س���نوات س���وى
على ف���رص عمل مؤقت���ة ومتباعدة،
وبالرغ���م م���ن ذلك فه���ي تخصص
ج���ل وقتها للتط���وع والحصول على
ّ
دورات وتدريب���ات ،عل ذلك يحس���ن
من فرصها في الحصول على وظيفة
سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
وأش���ارت أبو ختلة إل���ى أن صعوبة
الظ���روف وقلة ف���رص العمل تنطبق
على الش���باب من كال الجنسين ،لكن
النس���اء يعاني���ن أكثر م���ن الرجال
كونهن محرومات من وظائف وأعمال
كثيرة ،ويمارس ضدهن تمييز كبير
ف���ي الوظائ���ف التي تعتب���ر متاحة
لهن.

سطوة ذكورية
وانتقدت س���طوة المجتمع الغزي
الذك���وري ،داعية إلى تقبل النس���اء
كش���ريك أساس���ي ف���ي التنمي���ة
والبناء ،كما كن ش���ريكا في النضال
والتضحية.

المطالبة بتحديث القوانين واألنظمة
الخــاصـــــة بــالمــــرأة واألســـــرة
رام الل���ه " -األيـ���ام" :طالب االتحاد
الع���ام للم���رأة ،بض���رورة تحدي���ث
القوانين واألنظم���ة الخاصة بالمرأة
واألس���رة ،ووضع اتفاقية "س���يداو"

ووثيقة حقوق المرأة الفلس���طينية
موض���ع التطبي���ق عل���ى الصعي���د
الوطني.
وق���ال االتحاد في بي���ان صحافي،

في بيان لمناسبة يوم المرأة

"شمس" :ممارسات االحتالل بحق المواطنات
تندرج في إطار انتهاك حقوق اإلنسان
جني���ن " -األيام" :دان مرك���ز إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية "ش���مس" ،أمس،
اإلجراءات غير اإلنسانية وغير األخالقية ،والتي تمارسها سلطات االحتالل بحق النساء
الفلسطينيات.
وأك���د أن هذه الممارس���ات واالنتهاكات ،تؤكد بما ال يدع مجاال للش���ك أن ال ش���رف
للعس���كرية اإلس���رائيلية ،وأن ال طهارة لس�ل�اح جيش االحتالل ،باعتباره جيشا محتال
وغاصبا ،معتبرا ما تمارس���ه دولة االحتالل بحق المرأة الفلس���طينية ،ال يندرج في إطار
االنتهاك السياسي لحقوق اإلنسان فحسب ،وإنما في إطار انعدام األخالق.
واعتب���ر المركز في بيان أصدره لمناس���بة الثامن من آذار ،ي���وم المرأة العالمي ،قتل
النس���اء على خلفية ما يس���مى "شرف العائلة" ،أحد أش���كال التمييز وانتهاكا جسيما
لحقوقه���ا ،وهي ال تعدو عن كونها ردة فعل لعدة عوامل اجتماعية ونفس���ية وتربوية
واقتصادية وثقافية وغيرها.
وطالب المركز ،بضرورة تمكين المرأة سياس���يا ،وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل
السياس���ي ،مشيرا إلى أن مشاركتها ما زالت منقوصة بشكل ملحوظ ولم تحظ باهتمام
كبير على أجندة الس���لطة واألحزاب السياسية ،وذلك بسبب الواقع االجتماعي السائد،
ورسوخ النظرة الدونية للمرأة.
واعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية ،بمثابة مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر
المجتمع ،ومن أجل ضمان وتعزيز تواجدها في العملية السياس���ية في المجتمع ،يجب
تطوير مش���اركتها في األحزاب والحركات السياسية واالجتماعية المختلفة ،ومنظمات
المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا المجتمع أو تس���عى إلى فتح الطريق أمام
مشاركة المرأة السياسية وإبراز دورها.

إعالن عن برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية في جامعة بيرزيت
تنوي جامعة بيرزي���ت فتح باب القبول في برنامج الدكتوراه ف���ي العلوم االجتماعية مع
بداية العام الدراس���ي القادم  .2015-2014وبهذا الخص���وص ،تدعو الجامعة المعنيين
بالدراس���ة في هذا البرنامج لحضور لقاء اس���تيضاحي حول البرنامج وشروط القبول فيه،
علما بأن الدراس���ة في البرنامج تتطلب كفاءة في اللغة اإلنجليزية وتفرغا كامال مع وجود
فرص لمنح دراسية تغطي األقساط وتكاليف المعيشة.
س���يعقد اللقاء يوم الخميس  2014-3-13في قاعة ش���ماس ف���ي الطابق األرضي لمبنى
الرئاسة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

أم���س ،إن���ه يس���عى بالتع���اون مع
المؤسس���ات والمراك���ز النس���وية،
لتفعيل الدور النضالي للنس���اء في
المقاوم���ة الش���عبية والحفاظ على
عروبة الق���دس ومقاطع���ة البضائع
اإلسرائيلية.
ودعا مجلس األمن الدولي والمجتمع
الدول���ي والمؤسس���ات الحقوقي���ة
واإلنس���انية ،إل���ى إدانة ممارس���ات
االحتالل ف���ي القدس والمتمثلة في
التطهي���ر العرق���ي وتهويد األرض
وه���دم البي���وت إلح���داث تغيي���ر
ديموغرافي على األرض.
وطال���ب المجتم���ع الدول���ي
واللجن���ة الدولي���ة للصليب األحمر
والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية،
بإج���راء تحقي���ق دولي لمحاس���بة
إس���رائيل ح���ول الجرائ���م الت���ي
ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني،
والضغ���ط عل���ى إس���رائيل إلنهاء
حصار قطاع غ���زة ،وتوفير الحماية
الدولي���ة للش���عب الفلس���طيني،
وتطبي���ق الق���رارات الدولي���ة على
الدولة الفلسطينية المحتلة خاصة
اتفاقيات جني���ف الخاصة بحماية
المدنيين.
وشدد على ضرورة إنهاء االنقسام
واس���تعادة الوح���دة الوطني���ة
كونها ال���درع القوي ف���ي مواجهة
الع���دوان ومواصلة النضال الوطني
والمقاوم���ة لتحري���ر األرض وإقامة
الدول���ة المس���تقلة وعاصمته���ا
القدس بقي���ادة منظم���ة التحرير
الممثل الش���رعي والوحيد للشعب
الفلسطيني.
وحي���ا االتح���اد باس���مه وباس���م
والمؤسس���ات والمراكز والجمعيات
النسوية ،نس���اء فلسطين في الوطن
والشتات ،وفي مقدمتهن األسيرات
وعائ�ل�ات األس���رى والش���هداء،
معاه���دًا بمواصلة النض���ال الوطني
واالجتماع���ي وص���وال إل���ى الحري���ة
واالستقالل وقيام الدولة المستقلة
وعاصمتها القدس.

جانب من المسيرة.

قوات االحتالل تقمع مسيرة نسوية على حاجز قلنديا
رام الل���ه – "األيـ���ام" :قمعت قوات االحت�ل�ال ،المتمركزة عند حاجز
قلنديا العسكري ،ش���مال القدس ،أمس ،مسيرة نسوية توجهت إلى
الحاجز ،تلبية لدعوة من االتحاد العام للمرأة ،وعدد من األطر النسوية،
لمناس���بة يوم المرأة العالمي ،تحت شعار "معا إلنهاء االحتالل ،ومعا
لبناء الدولة الفلس���طينية المستقلة وعاصمتها القدس" ،ما أدى إلى
إصابة العشرات باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
ورفعت المشاركات في المس���يرة الفتات ،ورددن هتافات تطالب
بإنصاف المرأة على ش���تى الصعد ،ووضع حد لممارس���ات االحتالل
بحق الش���عب الفلس���طيني ،وعمد جنود االحتالل المتمركزون عند
الحاج���ز ،إلى إطالق كميات كثيفة م���ن قنابل الغاز والصوت ،باتجاه
المش���اركات في المسيرة ،ما تس���بب بإصابة عدد منهن باالختناق،
وفض المس���يرة السلمية التي نادت المشاركات فيها بحق الدخول
إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وهتفت المشاركات بضرورة "الوصول لمجتمع فلسطيني تسوده
العدالة االجتماعية والمساواة" ،ونددن بجرائم قتل النساء األخيرة،
وضرورة وضع حد لهذه الظاهرة السلبية.
وقالت رئيس���ة االتحاد العام للمرأة انتصار الوزير التي ش���اركت
في المس���يرة" ،نس���عى لتفعيل ال���دور النضالي للنس���اء من خالل
المقاومة الش���عبية ،والحفاظ على عروبة القدس ،ومقاطعة البضائع

اإلسرائيلية".
وطالب���ت الوزير مجلس األم���ن الدولي ،والمجتم���ع الدولي بإدانة
ممارس���ات االحتالل في الق���دس والمتمثلة ف���ي التطهير العرقي
وتهويد األرض وهدم البيوت من أجل إحداث تغيير ديمغرافي على
األرض.
ودع���ت المجتم���ع الدول���ي واللجن���ة الدولي���ة للصلي���ب األحمر
والمؤسسات الحقوقية واإلنس���انية ،إلجراء تحقيق دولي لمحاسبة
إس���رائيل حول الجرائم التي ترتكبها بحق الش���عب الفلس���طيني،
وآخرها قتل الشهيد معتز وشحة داخل منزله بدم بارد ،والشهيدة
آمن���ة عطية قديح من خان يونس في غ���زة والتي قتلت بعد ان فتح
جنود االحتالل النار عليها.
وش���ددت على ضرورة تحديث القوانين واألنظمة الخاصة بالمرأة
واألسرة ،ووضع اتفاقية "سيداو" ،ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية
موض���ع التطبيق عل���ى الصعيد الوطن���ي ،وتوفير الحماي���ة للمرأة
الفلسطينية ،التي ناضلت إلى جانب الرجل.
من جهتها ،قالت النائب في المجلس التش���ريعي خالدة جرار :إن
المس���يرة باتجاه حاجز قلنديا تأتي تأكيدا على مشاركة المرأة في
النضال ضد االحتالل ،مش���ددة على ضرورة تحس���ين أوضاع النساء
في المجتمع ،ومثمنة نضال المرأة العاملة واألسيرة وزوجة الشهيد

واألسير ،في تضحياتها الغزيرة التي تقدمها من أجل الوطن.
بدورها ،أدانت عض���و األمانة العامة لالتحاد من���ى نمورة ،اعتداء
ق���وات االحتالل على المش���اركات في المس���يرة ،مبين���ة أن قوات
االحتالل تعم���دت إطالق قنابل الغ���از بكثافة كبي���رة باتجاههن،
وقال���ت :الغاز الذي أطلق هذه الم���رة ،كان قويا جدا ،حتى ان إحدى
المشاركات أغمي عليها ،وتم نقلها إلى المستشفى.
وأوضح���ت في حديث لـ"األيام" ،أن القائمين على المس���يرة ارتأوا
التوج���ه إل���ى الحاجز ،من أج���ل إيصال رس���الة للعالم تش���ير إلى
إص���رار المرأة على مواجه���ة االحتالل ومقاومت���ه ،وأضافت :المرأة
الفلس���طينية بال ش���ك جزء من الحركة العالمية ،لكنها تختلف عن
غيرها من النس���اء في أنها تعيش في الدولة الوحيدة التي ال تزال
تحت االحتالل ،وبالتالي فإنها تعاني الكثير بفعله.
وأثنت على حجم المشاركة الجماهيرية في المسيرة وقدرت بعدة
مئات ،وقالت" :كان هناك إقبال من النس���اء والرجال على حد س���واء،
وهذا يمثل أمرا أساس���يا باعتبار أن تحس���ين واقع المرأة يستدعي
مشاركة من الرجل".
وبينت أن تعزي���زات كبيرة من قوات االحتالل ،حضرت إلى الحاجز
مع وصول المش���اركين إلى الم���كان ،الفتة إلى قي���ام هذه القوات
بإغالق الحاجز بعض الوقت ،ومهاجمة المشاركين بشكل متعمد.

لمنـاسبة الثامن مـن آذار

غزة :مسيرة نسوية تدعو األمم المتحدة لحماية
المرأة الفلسطينية من اعتداءات االحتالل
كتب عيسى سعد الله:
نظم قطاع المرأة في شبكة المنظمات األهلية بالتنسيق مع االتحاد
العام للمرأة بمش���اركة ممثالت عن المؤسس���ات النس���وية واللجان
واألطر النس���وية وقيادات العمل الوطني وممثلي المنظمات األهلية
وشخصيات وطنية مسيرة حاشدة في غزة ،انطلقت من ساحة الجندي
المجهول إلى مقر األمم المتحدة في مدينة غزة ،لمناسبة الثامن من
آذار يوم المرأة العالمي.
ورفعت المشاركات في المس���يرة األعالم الفلسطينية والشعارات
المطالب���ة برف���ع الحصار ع���ن قطاع غ���زة وإنهاء االحت�ل�ال ،وتنفيذ
المصالحة ،وطالبن المجتمع الدولي بالتحرك لرفع الحصار اإلسرائيلي
عل���ى القطاع وحماي���ة المرأة الفلس���طينية من اعت���داءات االحتالل
المتواصلة.
في اإلطار ،انعكس���ت األوضاع االقتصادية المتردية في قطاع غزة
على مشاركة النساء بكثافة في المسيرة.
فلم تكترث اعتدال أبو ناصر بائع���ة التوت األرضي "الفراولة" على
مفترق رئيس في مدينة غزة بصخب مس���يرة نس���ائية كانت تتجه،
أمس ،إل���ى مقر إحدى المؤسس���ات األممية ،وتابع���ت النداء "التوت
التوت" ،غير آبهة بشعارات المسيرة المطالبة بإنصاف المرأة ومنحها
حقوقها في يومها العالمي.
وأك���دت أبو ناصر ( 57عاما) من بيت الهيا أنها ال تعرف ش���يئًا عن
التظاهرة ودوافعها ،وقالت ضاحكة :إن بيع التوت أهم من المشاركة
ف���ي تظاهرة لن تفيد أبناءها وأس���رتها التي تنتظره���ا ،معتبرة أن
المش���اركة في ه���ذه التظاهرات غير مجدية إذا ل���م تعد على المرأة
بالنفع المباشر.
وتس���تبعد بائعة التوت التي لم تسمع من قبل عن مناسبة الثامن
من آذار المش���اركة في أي تظاهرة النشغالها الكبير والدائم في بيع
الت���وت والبازيال وأصناف أخرى من الخض���راوات التي يزرعها أبناؤها
وتتكفل هي ببيع جزء منها.
وال يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لمنى أبو سلول في األربعينيات من
عمرها التي كانت في طريقها إلى إحدى المؤسسات اإلغاثية القريبة
من حديقة الجندي المجهول الستكمال اإلجراءات والوثائق المطلوبة
لحصول أبنائها األيتام على كفالة نقدية.

مشاركات في مسيرة نسوية بمدينة غزة لمناسبة الثامن من آذار.

واكتفت أبو سلول بالنظر إلى مسيرتين تجمعتا في منطقة الجندي
المجهول قبل أن تنطلقا إلى وجهتي���ن مختلفتين ،وبررت تجاهلها
لهما وعدم مش���اركتها في أي منهما بعدم علمها المس���بق وجهلها
التام بالمناسبة ،وقالت :إن همها األكبر في هذه األيام الحصول على
كفالة ألبنائها األيتام.
أما س���ارة الغرباوي في بداية العشرينيات من عمرها فألقت باللوم
الش���ديد على المؤسسات المنظمة للتظاهرات والفعاليات لتجاهلها
ربات البيوت والجيل الشاب من اإلناث.
وقالت الغرباوي ،وهي موظفة في إحدى المؤسسات اإلعالمية :إنها
لم تتلق أي دعوة للمشاركة في التظاهرات والفعاليات التي انطلقت،
أم���س ،وقللت من ج���دوى التظاهرات القتصارها على ش���ريحة وعدد
محدد من النساء اللواتي ال يعانين كاألغلبية الساحقة من النساء.

وأوضحت أنها علمت عن الفعاليات خالل تصفحها لمواقع التواصل
االجتماع���ي ،منتقدة الش���عارات والمطال���ب التي ترفعها النس���اء
المشاركات في التظاهرات.
بدورها ،انتقدت الناش���طة اإلعالمية صبا الجعفراوي طريقة إحياء
فعالي���ات يوم المرأة ال���ذي أصبح يقتصر عل���ى التظاهر واالحتجاج،
وطالب���ت بتغيير نهج االحتف���االت وإحياء المناس���بة ،وتحويلها إلى
مجموعة من الحمالت المفيدة للنساء.
وشككت الجعفراوي ( 26عاما) في أهلية القائمين على التظاهرات
والفعالي���ات لفهم طبيع���ة ومعاناة الم���رأة واضطهادها في أحيان
كثيرة ،وأعربت عن خش���يتها من النتائج العكسية التي قد تحدثها
بعض الش���عارات التي تطالب النساء بتنفيذها وتحقيقها كمساواة
المرأة بالرجل ،مطالبة بااللتزام بالنصوص القرآنية في هذا اإلطار.

بسم الله الرحمن الرحيم

دولــــــــــة فلسطيـــــــــــــن
وزارة الصحة
اإلدارة العامة للصيدلة

Procurement Notice
REQUEST FOR PROPOSAL
SUBJECT: Assessing National Capacities of Palestinian
Institutions to mainstream the Climate Change (CC) and
implement adaptation/mitigation measures and develop
short and long-term needs for capacity development of PA
institutions regarding CC adaptation /mitigation

Reference Number: RFQ-2014-22
The United Nations Development Programme / Programme of
Assistance to the Palestinian People (UNDP/PAPP) in cooperation
with the Environment Quality Authority (EQA), with funds from
The Government of the Kingdom of Belgium calls for sealed
proposals from eligible companies for the provision of the
services under subject fully described in the terms of reference in
the bidding documents.
The complete bidding documents concerning this call for bids/
proposals can be examined and obtained free of charge from the
following website:
www.undp.ps/en/aboutundp/forms.html

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
اعادة طرح عطاء 02 /ADM/2014
تعلن جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني عن حاجتها لش���راء حقائب لإلس���عاف مع
محتوياتها وحقائب للطوارئ ( تحتوي على مواد اس���عاف ومواد طوارئ ) لمستودعاتها
في مبنى جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني – المقر العام .فعلى الش���ركات المسجلة
والراغبة بالمش���اركة التوجه لمقر الجمعية لش���راء كراس���ات العط���اء وذلك اعتبارًا من
يوم األحد الموافق  2014/03/09وحتى يوم اإلثنين الموافق 2014/03/ 17من الس���اعة
الثامنة والنصف صباحا وحتى الس���اعة الثالثة بعد الظهر ،ماعدا يوم الجمعة و السبت
 ،الكائن في شارع القدس الرئيسي – البيرة  ،دائرة المشتريات  ،الطابق السادس.
للموردي���ن المؤهلي���ن و المرخصين الحق في االش���تراك ،علمًا إن آخ���ر موعد لتقديم
الع���روض هو ي���وم الثالثاء الموافق  2014/03/25حتى الس���اعة الواحدة ظهرا  ،و ذلك
ف���ي صندوق المناقصات الموجود في دائرة المش���تريات بمق���ر جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني الكائن في البيرة .
 -1ثمن شراء كراسة عطاء حقائب االسعاف و الطوارئ ( )200شيكل 		
غير مستردة
 -2يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  5%لكل دوسية
 -3الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.
 -4رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
لالستفس���ار يمكن االتصال مع دائرة المش���تريات بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني
على األرقام التالية  :هاتف  022978536فاكس 022406518
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

إعــــــــــــــــالن
تعل���ن اإلدارة العام���ة للصيدل���ة  /وزارة الصحة عن عق���د امتحان مزاولة مهن���ة الصيدلة
للصيادلة (التحريري و الش���فوي ) بالتنس���يق مع نقابة الصيادلة  /مركز القدس وذلك في
قاعة االمتحانات في مجمع النقابات المهنية  /البيرة  ،في تمام الس���اعة التاسعة من صباح
يوم األربعاء الموافق 2014/03/26
على أن يكون االمتحان التحريري ما بين الساعة  -11 9صباحًا ،واالمتحان الشفوي ما بين 3-1
من بعد الظهر للصيادلة الناجحين في هذا االمتحان واالمتحانات السابقة.
عل���ى الراغبين للتق���دم لهذا االمتحان التس���جيل لدى مديريات الصح���ة كل في منطقته
مصطحبين األوراق الثبوتية التالية -:
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز سفر فلسطيني.
.1
صورة عن شهادة الثانوية العامة – فرع علمي – مصدقة من وزارة التربية والتعليم
.2
العالي الفلسطينية.
صورة عن ش���هادة البكالوريوس في الصيدلة مصدقة م���ن وزارة التربية والتعليم
.3
العالي الفلسطينية.
صورة عن معادلة الش���هادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
.4
في حالة أن إحدى الشهادات من دولة غير عربية.
شهادة تدريب لمدة  1440ساعة مصدقة من مديرية صحة المحافظة.
.5
شهادة تسجيل من نقابة الصيادلة  /مركز القدس.
.6
دفع الرسوم المطلوبة ( 50شيقل) في أقرب مديرية صحة ،والحصول على وصل مالي
.7
من المديرية إلبرازه عند الدخول إلى االمتحان.
صورة شخصية واحدة.
.8
مالحظة -:
آخر موعد للتسجيل هو .2014/03/23

إعالن صادر عن بلدية رام الله
جمع النفايات الخضراء و الخشبية
تعلن بلدية رام الله لعموم مواطني المدينة بما يتعلق بجمع نفايات تعشيب الحدائق
,األشجار و األثاث الخشبي (الرابش) الملقاة داخل األراضي ,الساحات الخاصة ,الشوارع,
واالرصفة ،عن البدء بتطبيق نظام خاص لجمع تلك النفايات وفقا لالتي:
• يلتزم المواطنين الراغبين بالتخلص من هذه النفايات بالتنسيق المسبق مع البلدية
عبر االبالغ هاتفيا على جوال رقم  0599671021او تقديم طلب خطي في البلدية.
• بعد الحصول على الموافقة من البلدية يقوم صاحب النفايات باخراجها فقط يومي
الجمعة و السبت من كل اسبوع.
وعليه يرجى من المواطنين الكرام االلتزام بالتعليمات الواردة اعاله  ,علما بانه س���يتم
تغريم كل من يخالف بغرامة بيئية بقيمة  50دينار اردني.

آملين من العموم التعاون لما فيه
الحفاظ على جمالية ونظافة مدينة رام الله
موسى حديد
رئيس بلدية رام الله

