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"الرؤيا" تختتم سلسلة أمسيات رمضانية
نابذة للعنف في القدس والخليل
رام الل���ه " -األيام" :اختتمت مؤسس���ة الرؤيا الفلس���طينية،
سلس���لة أمس���يات رمضانية نظمته���ا في محافظت���ي الخليل
والقدس ،ضمن مشروع "سمو" الهادف إلى نبذ ظاهرتي العنف
والتنمر في المجتمع.
ً
وقال���ت "الرؤيا" ،ف���ي بيبان لها ،أمس :اس���تكماال ألنش���طة
وفعالي���ات مش���روع س���مو الرامي���ة ال���ى التوعي���ة بظاهرتي
العن���ف والتنمر الس���لبيتين ونبذهما ،نظمت المؤسس���ة أربع
أمس���يات رمضانية حملت الهدف ذاته بتوعية المواطنين في
المحافظتين بالس���لوك الس���لبي ومسبباته وأس���اليب تغييره،
حيث افتتحت كل أمسية بورشة توعوية حملت عنوان "التربية
اإليجابية والط���رق البديلة عن العنف" ،واس���تهدفت كل منها
العشرات من أولياء األمور والعائالت في الخليل والقدس.
وبينت أن الورش���ة عمدت الى رفع وع���ي أولياء األمور بالتربية
اإليجابي���ة ،وكيفية التصرف م���ع األبناء الس���يما األطفال ،كما
س���لطت الضوء على ط���رق تعديل الس���لوك الس���لبي العنيف
لديهم ،وس���بل طرح مفهوم الحوار اإليجابي وتش���جيع األطفال
على اتباعه كبديل عن العنف.
وحول األمس���يات الرمضانية ،أوضحت مديرة مش���روع "سمو"
ش���رين نمري ،أن المش���روع نفذ أربع أمس���يات رمضانية شارك
في كل منها أكثر من خمس���ين من أولياء االمور وأطفالهم ،كما
سيتم اس���تكمال تنفيذ أربع أمس���يات أخرى بعد انتهاء شهر
رمض���ان وعيد الفطر ،مبينة أن أهمي���ة الورش تكمن في توعية
األهالي بأس���اليب التعامل مع أطفالهم ،للحد من ظاهرة العنف
في األسر ،وتس���عى األمس���ية الثقافية الى خلق جو ممتع بين
األهل وأطفالهم.
وقالت النمري" :نظرًا لصعوبة مش���اركة أولياء األمور في ورش
العمل واألمسيات بس���بب ارتباطاتهم المنزلية ،ارتأت مؤسسة
الرؤيا تنفيذ اإلفطار بعد الورش���ة ،لتشجيعهم على المشاركة
واالستفادة ،وتقضية وقت ممتع مع بعضهم".
وأضافت :تضمنت الورش���ة عرضًا لفيلم مش���روع "سمو" الذي

يوضح مفاهيم ظاهرت���ي العنف والتنمر الس���لبيتين ،ويطرح
أش���كال العنف المختلفة وطرق الحل والبدائل الس���لوكية عن
العن���ف ألولياء االم���ور واالطفال ،وناقش المش���اركون حيثيات
الفيلم والورش���ة وأبدوا آراءهم واستفساراتهم المختلفة حول
مواقف العنف.
وذكرت المؤسسة أن األمسيات تضمنت إفطارًا رمضانيًا جمع
أولياء األمور واألطفال المش���اركين عل���ى مائدة واحدة ،وأضفت
فرقة المدائح النبوية في كل األمس���يات أجواء رمضانية جميلة
عبر تقديمها عروضًا لمجموعة من األناشيد التراثية الرمضانية.
ونوهت إلى المس���ابقات الرمضانية كانت جزءًا من أمس���يات
"س���مو" الرمضاني���ة ،حيث تضمن���ت مجموعة م���ن التحديات
الثقافية واألس���ئلة التي تنافس بها المش���اركون حول قضايا
العنف والتنمر ،والس���لوك اإليجابي وح���ازوا خاللها على جوائز
رمزية.
ولفتت إلى أن مشروع "سمو" نفذ ثالثة امسيات رمضانية في
الخليل بالتعاون مع البلدية والمحافظة ،وأمسية أخرى في بلدة
جبل المكبر بالقدس ،بالتعاون مع المجموعة الش���بابية "شبابنا
خي���ر" ،وأنه من المق���رر تنفيذ أربع ورش أخ���رى في محافظتي
الخلي���ل والقدس حول "التربي���ة اإلجابية والط���رق البديلة عن
العنف" ،لتوعية أكبر عدد من أولياء األمور في المحافظتين.
وأوضحت "الرؤيا" أنها تنفذ مش���روع ُ
"س���مو" ،بالش���راكة مع
منظمة األم���م المتحدة للطفولة "اليونيس���ف" ،ووزارة التربية،
وبتمويل من الحكومة الفنلندية ،ويستهدف أولياء أمور الطلبة
المستهدفين ضمن المشروع ،بهدف رفع الوعي بأهمية الحوار
اإليجاب���ي بين األه���ل واألبناء ،وتس���ليط الضوء على أس���اليب
التعامل مع االطفال ،ويستهدف المشروع  2000طالب وطالبة من
القدس والخليل،لتعزيز دورهم في مجتمعاتهم ،وإكس���ابهم
أدوات تفاعلي���ة وتنمي���ة قدراتهم الفردية لمس���اعدتهم في
حل المش���اكل وتسوية النزاعات ،وتطوير المهارات االجتماعية
للتقليل من ظاهرتي العنف ضد الفتيات والتنمر.

"األونروا" %80 :من سكان غزة
يعتمدون على المساعدة اإلنسانية
غ���زة " -وفا" :قال���ت وكالة الغوث الدولية "األون���روا" :إن  %80من
السكان في قطاع غزة يعتمدون على المساعدة اإلنسانية.
ويواجه قط���اع غزة ،وفق تقرير للمنظم���ة األممية ،أول من أمس،
أزمة إنس���انية تزداد س���وءًا ،ويبقى الحصار البري والبحري والجوي
الش���امل المفروض من قبل إس���رائيل ،والذي يدخ���ل عامه الثاني
عشر ،إلى جانب االنقسام والقيود المفروضة من السلطات المصرية
على معبر رفح ،المس���بب األساس���ي في تردي األوضاع اإلنس���انية
واالجتماعية ـ االقتصادية في غزة المكتظ بـ 2مليون نسمة.
وأضاف���ت "األونروا" :في انتهاك إس���رائيل اللتزاماتها القانونية
تح���ت القان���ون الدولي ،فإن القيود المش���ددة عل���ى حركة األفراد
والبضائع تستمر في عقاب السكان بشكل جماعي ،والتأثير بشكل
س���لبي على جميع مناحي الحياة في غزة وتهدد في تحقيق حقوق
االنسان األساسية.
وحسب نشرة صدرت مؤخرًا عن مكتب تنسيق الشؤون االنسانية

(أوتش���ا) ،ف���إن المواطنين في غ���زة يواجهون مع���دل انقطاع في
الكهرباء يصل إلى  20س���اعة يومي���ًا ،ويحصلون على معدل  72لتر
مياه للفرد فقط مقارنة مع الحد األدنى الذي حددته منظمة الصحة
العالمية وهو  100لتر للفرد في اليوم.
وأشارت الى انه في نيس���ان  ،2018تم تصريف  108,000لتر من
ً
مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر يوميًا ،مسببة "الحاجة
الحيوية لألكس���جين" ـ وهو مؤشر لمستويات تلوث المياه ـ بمقدار
 242ميليغرام/اللت���ر مقارنة بالمعيار العالم���ي  60ميليغرام/للتر،
إضافة إلى ذلك ،فق���ط  %58من طلبات المرضى للخروج من غزة عبر
إسرائيل حصلت على موافقة في الربع األول من عام  2018بينما %42
تم تأخير أو رفض طلباتهم.
وبين���ت أنه ف���ي نفس فترة إع���داد التقرير ،ازدادت مس���تويات
البطالة العامة في غزة إلى  ،%49.1وأصبح  %80من الس���كان في غزة
يعتمدون على المساعدة اإلنسانية.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة لشراء خدمات غير استشارية بموجب المناقصة العامة رقم
رقم المناقصة)HCYS-GSD/MOFP/2018/128( :
موضوع المناقصة :شراء خدمة فندقية لفئة خمس نجوم
الجهة المشترية :المجلس األعلى للشباب والرياضة
جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط

 .1تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحساب وزارة (المجلس األعلى
للشباب والرياضة) المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميا ويرغب بالمشاركة
لتقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األسعار بـ(الدوالر) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .3يمكـــن للجهـــات المعنية بالمناقصة الحصـــول على جميع وثائـــق المناقصة أو
الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة
( )www.gs.pmof.psأو مـــن خالل مديرية اللـــوازم العامة /وزارة المالية خالل أوقات
الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رســـوم كراســـة المناقصة والبالغ قيمتها  200شـــيكل لحســـاب وزارة المالية
والتخطيط في بنك فلســـطين على حســـاب رقم ( ،)219000/49ويتم إرفاق وصل الدفع
(فيشة اإليداع) مع العطاء المقدم.
 .5يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد
أقصاه الســـاعة  9:00من يوم الثالثاء الموافـــق  2018/6/26ويتم رفض جميع العطاءات
التي ترد بعد الموعد المحدد ،وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من
يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشـــر علـــى الموقع اإللكتروني لمديرية
اللوازم العامة.
 .6على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شـــكل كفالة بنكية أو شـــيك بنكي
مصدق بقيمة  35,000شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ .2018/12/22
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

ُ
"فتح" :كل محاوالت إيجاد أطر
بديلة لمنظمة التحرير ستفشل

رام الله " -وفا" :أكدت حركة فتح أنه ال بيت للفلس���طينيين إال منظمة التحرير،
وكل المساعي إليجاد أطر بديلة لها ستبوء بالفشل.
وقال المتحدث باس���م الحركة عاطف أبو س���يف ،في بيان ص���ادر عن مفوضية
اإلع�ل�ام والثقافة والتعبئة الفكرية :إن الدعاوى لتش���كيل أط���ر تمثيلية موازية
ومجالس وطنية بديلة ليست إال التفافا على مصالح الشعب الفلسطيني ،وتساوقا
مع مخططات أعدائه وستفش���ل هذه الدعاوى كما أفش���ل شعبنا قبل ذلك روابط
القرى وكل مشاريع تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.
وطالب بضرورة االلتفات إلى هذه المخاطر لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد
من المآسي والعمل على تعزيز المؤسسات الوطنية.
وش���دد على أن منظمة التحرير هي البيت الحقيقي الجامع الذي ُيصار فيه إلى
صوغ التطلعات الوطنية وحمايتها والعمل على تحقيقها ،وأن هيئاتها المختلفة
هي حارس���ة الحلم الفلسطيني ،مس���تنكرًا ما ورد من سعى البعض لعقد مجلس
وطن���ي ،واعتبر ذلك التفافًا على اإلرادة الش���عبية ،داعيا حركتي حماس والجهاد
إلى مراجعة حس���اباتهما في عدم دخول بيت الفلسطينيين الجامع ،الذي شيدت
ش���رعيته بالدماء والتضحيات والقرار الوطني المس���تقل ال بالمزاجات والمصالح
الحزبية الضيقة.
وأكدت "فتح" أن اس���تعادة الوحدة الوطنية يجب أن تبقى هدفا مركزيا يسعى
الكل الفلس���طيني إل���ى تحقيقه ،ال أن ينش���غل البعض بالبحث ع���ن المزيد من
الشقاق واالنقسام ،وأن تقويض وتفكيك بنى وهياكل االنقسام هي أساس ذلك،
ال خلق المزيد منها.

لقاء في "الجلزون" حول القضاء الفلس��طيني
رام الله " -األيام" :اس���تضاف مركز الش���باب االجتماعي في مخيم الجلزون،
ش���مال رام الله ،مس���اء أول من أمس ،وفي إطار دراسة تهدف لتنظيم عملية
دعم جهاز القضاء الفلس���طيني من قبل المؤسس���ات الدنماركية ،الباحث في
جامعة واشنطن نايثن براون ،والباحثة بجامعة بيرزيت هالة الشعيبي ،بهدف
مناقشة الحالة االجتماعية والقانونية التي تحكم مجاالت العمل القضائي في
فلسطين ،ومدى رضا المواطنين عنه.
ً
وحض���ر اللقاء القيادية النس���وية هيث���م عرار ،وإياد نخل���ة ممثال عن مركز
الشباب االجتماعي ،وعدد من الناشطين الشباب في مخيم الجلزون.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات
المناقصة العامة رقمHCYS-GSD/MOFP/2018/126 :
موضوع المناقصة :شراء وتوريد مالبس للمخيمات الصيفية
الجهة المشترية :المجلس األعلى للشباب والرياضة
جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط
 .1تدع���و مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب المجلس األعلى
للش���باب والرياضة المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين
بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األس���عار ب�(الش���يكل) ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة
المضافة.
 .3يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول
عل���ى مزيد من المعلوم���ات من خالل الموق���ع اإللكتروني لمديرية الل���وازم العامة
( )www.gs.pmof.psأو من خالل مديرية اللوازم العامة /وزارة المالية خالل أوقات
الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  500شيكل لحس���اب وزارة المالية
والتخطيط في بنك فلس���طين على حس���اب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل
الدفع (فيشة اإليداع) مع العطاء المقدم.
 .5يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العط���اءات في مديرية اللوازم العامة في
موعد أقصاه الس���اعة  9:30من يوم الثالثاء الموافق  2018/6/26ويتم رفض جميع
العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وس���يتم فت���ح العطاءات في نفس الزمان
والم���كان بحضور من يرغب م���ن المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر على
الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
 .6عل���ى المناقص إرف���اق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك
بنك���ي مصدق بقيمة  20,000ش���يكل على أن يكون س���اري المفعول حتى تاريخ
.2018/12/22
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات

المناقصة العامة رقم ()MOH-GSD/MOFP/2018/123
موضوع المناقصة :ش���راء وتوريد وتركيب أجهزة طبية لمش���روع تش���طيب
طوارئ مستشفى رفيديا /نابلس
الجهة المشترية :وزارة الصحة
جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط

 .1تدعو مديري���ة اللوازم العامة ف���ي وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة (الصحة)
المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميا والراغبين بالمشاركة في تقديم
العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األس���عار ب� (الش���يكل) ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيه���ا ضريبة القيمة
المضافة.
 .3يمك���ن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول
على مزيد من المعلومات من خالل الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة (www.
 )gs.pmof.psأو م���ن خالل مديرية اللوازم العام���ة /وزارة المالية ،خالل أوقات الدوام
الرسمي من الساعة  8:00صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها ( 1000ش���يكل) لحساب وزارة المالية
في بنك فلس���طين على حس���اب رقم ( ،)219000/49ويتم إرفاق وصل الدفع (فيشة
اإليداع) مع العطاء المقدم.
 .5يجب أن يتم تس���ليم العط���اء في صندوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة في
موعد أقصاه الس���اعة ( )10:30من يوم (الثالثاء) المواف���ق ( )2018/7/17ويتم رفض
جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع
اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
 .6على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي
مصدق بقيمة ( 152524ش���يكل) على أن يكون س���اري المفعول حتى تاريخ (-1-12
.)2019
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

اعتصام في رام الله للمطالبة برفع
"اإلجراءات العقابية" عن غزة

إصابة مواطن من رفح بشلل
جراء تعذيبه في سجون "حماس"
رف���ح " -وفا" :نقل المواطن محم���ود أبو عريضة ( 47عاما) ،من مدينة رفح ،صباح أمس،
إلى المستشفى بعد اشتباه إصابته بشلل في الجزء األيسر من جسمه بسبب التعذيب
على يد أفراد من "حماس" ،وفقا لمصادر في حركة فتح في رفح.
وأضافت المصادر ،إن مس���لحين من "األمن الداخلي" التابع لـ"حماس" اعتقلوا محمود
أبو عريضة ،من مخيم الش���ابورة ،في  26آذار الماضي ،وأفرج عنه أول من أمس ،بعد 78
يوما من االعتقال.
وقال أفراد من عائلة أبو عريضة إنه يعاني من تعطل في الجزء األيس���ر من الجس���م
فال يس���تطيع أن يحرك ساقه اليس���رى وال ذراعه ،إضافة إلى خلل في الجزء األيسر من
الوجه ،وفقا للعائلة.
وأض���اف ذووه ،ان محم���ود وهو أب لس���بعة من األبن���اء ،يعمل موظفا في الس���لطة
الفلس���طينية ،قد تعرض للتعذيب الشديد بتهمة انتمائه لحركة فتح والمشاركة في
فعالياتها.
وال تزال تظهر آثار التعذيب على جس���م أبو عريضة الذي يخضع للفحص الطبي في
مستشفى الشفاء في غزة.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

دعوة لشراء خدمات غير استشارية بموجب المناقصة العامة رقم
HCYS-GSD/MOF/2018/127 :
موضوع المناقصة :شراء خدمة فندقية لفئة ثالث نجوم
الجهة المشترية :المجلس األعلى للشباب والرياضة
جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط
 .1تدع���و مديرية اللوازم العامة ف���ي وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة المجلس
األعلى للشباب والرياضة المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميا ويرغب
بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األسعار ب�(الدوالر) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .3يمك���ن للجه���ات المعنية بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائ���ق المناقصة أو
الحص���ول على مزيد من المعلومات من خالل الموق���ع اإللكتروني لمديرية اللوازم
العام���ة ( )www.gs.pmof.psأو من خالل مديرية الل���وازم العامة /وزارة المالية
خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  200ش���يكل لحس���اب وزارة المالية
والتخطيط في بنك فلسطين على حساب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل الدفع
(فيشة اإليداع) مع العطاء المقدم.
 .5يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة في
موعد أقصاه الس���اعة  9:00من يوم الثالثاء المواف���ق  2018/6/26ويتم رفض جميع
العط���اءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وس���يتم فتح العط���اءات في نفس الزمان
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع
اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
 .6على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي
مصدق بقيمة  35,000شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ .2018/12/22
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

وقالت عرار :المخيم���ات جزء مهم
من مكونات المجتمع الفلس���طيني،
الذي يتحتم علينا جميعا أخذه بعين
االعتبار في أي دراس���ة تس���تهدف
مجاالت الحياة العامة في فلسطين،
وج���اء ه���ذا اللق���اء ألهمي���ة إدماج
الشباب بالمخيمات في عملية توجيه
الحي���اة العامة ،وتقديم توصياتهم
بما يتناسب معهم ومع ظروفهم.
وأوصى المش���اركون بعدة أمور من
ش���أنها التطوي���ر في مج���ال العمل
القضائ���ي والش���رطي ،مؤكدي���ن
أهمية القضاء النظامي والعش���ائري
كمكونين يكم�ل�ان بعضهما بعضًا،
في ظل الحالة االستثنائية التي يمر
بها الشعب الفلسطيني.

5

رام الل���ه  -وكاالت :اعتص���م
عش���رات المواطنين ف���ي مدينة
رام الل���ه ،أم���س ،للمطالبة برفع
"اإلج���راءات العقابي���ة" عن قطاع
غ���زة وص���رف روات���ب موظف���ي
السلطة الفلسطينية فيه.
وج���رى االعتص���ام بدع���وة من
ش���بكة المنظم���ات األهلي���ة
الفلس���طينية بع���د يومي���ن من
تظاهرة ليلية للغرض نفسه في
مدينة رام الله.
ورفع مش���اركون الفتات تطالب
بضرورة إنه���اء "العقوبات" التي
فرضتها الس���لطة الفلس���طينية

على غ���زة وصرف كام���ل رواتب
موظفيه���ا وتقدي���م الخدم���ات
للسكان في القطاع.
وأكد متحدثون ف���ي االعتصام
االستمرار في الفعاليات الشعبية
والمس���يرات في الضفة الغربية
إل���ى حين إع���ادة ص���رف رواتب
موظفي السلطة الفلسطينية في
غزة ودعمها بكافة األشكال.
وج���رت الدع���وة إل���ى تظاهرة
أخرى اليوم األربعاء وسط رام الله
للغرض نفسه.
وسبق أن وجهت أكثر من مائة
منظمة أهلية وحقوقية من قطاع

لاً

غزة والضف���ة الغربية نداء عاج
مش���تركا للمطالبة بصرف رواتب
موظفي الس���لطة في غزة ووقف
االنهيار الخطير في القطاع.
ويعتقد أن ع���دم صرف رواتب
موظفي الس���لطة ف���ي قطاع غزة
الذين يقدر عددهم بنحو  70ألف
موظف ،يأتي ضمن إجراءات كان
الرئيس محمود عباس قد لوح بها
قبل شهرين بأن السلطة ستوقف
كافة مس���ؤولياتها ف���ي غزة في
حال لم تسلم حركة حماس التي
تسيطر على القطاع منذ منتصف
العام  2007إدارة القطاع بالكامل.

أبو هولي :برامج "األونروا"
مهددة بالتوقف جراء العجز المالي
غزة " -األي���ام" :حذر عضو اللجنة
التنفيذي���ة لمنظم���ة التحري���ر
رئي���س دائ���رة ش���ؤون الالجئين
أحمد أبو هولي ،ب���أن غالبية برامج
األونروا مه���ددة بالتوق���ف جراء
مخاطر العجز المالي المتفاقم في
موازنتها.
وقال أبو هول���ي ،في ،بيان ،أمس
إن اللجن���ة االستش���ارية لوكال���ة
"االون���روا" س���تعقد اجتماع���ا في
الثامن عشر من الجاري في األردن،
بمش���اركة أكثر من  25دولة عربية
وأوروبية لوضع رؤية شاملة لألزمة
المالي���ة التي تعانيه���ا "األونروا"
لتقديمها الجتماع الدول المانحة
ف���ي الخامس والعش���رين من هذا
الشهر الذي سيعقد في نيويورك.

وأوض���ح أب���و هول���ي :أن لقاءات
س���تعقد مع عدد من دول االتحاد
األوروب���ي على هام���ش االجتماع
سيتم خاللها طرح ورقة عمل حول
كيفية دعم موازنة األونروا ،وانقاذ
ما يمكن إنقاذه ألن الالجئ سيقف
متحديا ل���كل المتآمرين على حق
العودة.
وشدد على دعم "االونروا" لكافة
توجهاتها ف���ي المحافل الدولية
والعربي���ة لجل���ب الدع���م المالي
لموازنتها ألنه ال مجال ألي خيارات
أخ���رى لم���ا لذلك م���ن آث���ار على
المس���تويات االجتماعية والمالية
واالقتصادية.
وبي���ن رئي���س دائ���رة ش���ؤون
الالجئي���ن أن���ه بح���ث م���ع مدير

عملي���ات األون���روا في قط���اع غزة
ماتياس ش���مالي األزم���ة المالية
التي تعانيها الوكالة ،مش���يرا إلى
أن غزة اليوم ليس���ت قابلة للحياة
ب���ل قابلة لالنفجار ك���ون  %80من
أبن���اء الش���عب الفلس���طيني في
القط���اع يعتمدون عل���ى الخدمات
التي تقدمها األونروا.
وشدد على خطورة األوضاع التي
تمر بها األونروا ،مبينا أنه ال توجد
موازنة لبرامج الوكالة لهذا الشهر
ولش���هر آب وربم���ا ال يكون هناك
افتتاح للعام الدراس���ي ،وأصبحت
غالبي���ة برام���ج األون���روا مهددة
بالتوق���ف لعدم وجود مصدر مالي
لدعمها داعي���ا االمم المتحدة الى
تحمل مسؤولياتها.

يضم  13طبيبًا

افتت��اح المستش��فى المغرب��ي الميداني بغزة
غزة  -عيس���ى سعد الله :افتتح،
في مدينة الزهراء جنوب مدينة
غزة ،أمس ،المستشفى العسكري
الميدان���ي المغرب���ي ،بحض���ور
عدد م���ن الش���خصيات الوطنية
واالعتبارية.
وق���ال العقيد المغرب���ي أحمد
ب���و نعي���م ،الطبي���ب المس���ؤول
ع���ن المستش���فى ،إن طواق���م
المستشفى الذي وصل غزة مطلع
األس���بوع الجاري ستعمل بشكل
مركز على مساعدة جرحى مسيرة
العودة وكسر الحصار.
ّ
وبين أب���و نعيم في كلمة له ،أن
"الوف���د يضم  13طبيب���ا من ذوي
اختصاص���ات متعددة إلى جانب
نحو  21ممرض���ًا ،إضافة للطواقم
اللوجستية والتقنية واإلدارية.
وأوضح أن المستشفى يضم 30
س���ريرا ،ومن الممكن أن يتوس���ع

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

رقم االعالن 2018/33 :
تعلن وزارة الداخلية وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل وظيفة
(موظف اس���تقبال معامالت الجمهور «على بند اإلعاقة  /تعيين دائم» للعمل في وزارة
الداخلية وذلك حسب المؤهالت والشروط التالية
موظف استقبال معامالت الجمهور /مقر الوزارة -رام الله ( الفئة الثالثة ،الدرجة السابعة)
المؤهل العلمي المطلوب:
الثانوية العامة او دبلوم جميع التخصصات ما عدا الصحة او الهندسة اوالقانون
على أن تتوفر بالمتقدم /ة الشروط والمهارات التالية :
.1

مهارات في استخدام برامج الحاسوب

.2

القدرة على االتصال والتواصل مع االخرين

 .3القدرة على تحمل ضغط العمل
المهام والمسؤوليات:
 .1استقبال معامالت وزارة الداخلية من قبل الجمهور مباشرة
 .2فحص اكتمال المعامالت مستنديا وماليا
 .3تختي���م المعامالت ال���وارده من الجمه���ور والمصادقة على صح���ة المعلومات
والتوقيع عليها
 .4إعطاء ايصال لصاحب المعاملة
 .5إدخال البيانات على الحاسوب وتجهيزها للمواحل التالية
 .6تحويل المعامالت الوارده الى الجهات المعنية الستكمال األجراءات
 .7تس���ليم الوثائ���ق المنج���زة الصحابها (ج���واز الس���فر ،هوية ش���خصية،هوية
شخصية،شهادات الميالد ووفاه  ،حسن سلوك)
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط على البوابة االلكترونية لدي���وان الموظفي العام
( )www.gpc.pna.psحس���ب الية تقديم الطلبات الموجودة عل���ى البوابة او من خالل
استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي” مرفقا بالمستندات التالية:
 .1صورة عن المؤهل العلمي  +صورة عن كشف الثانوية العامة
 .2صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر
 .3صورة عن شهادة الميالد
 .4السيرة الذاتية CV
 .5صورة عن الخبرات
 .6صورة عن الدورات
 .7صورة شخصية
اما بم���ا يخص طلبات اإلعاقة برج���اء ارفاق صورة عن قرار اللجن���ة الطبية موضحا فيها
نس���بة العجز وطبيعتها ،وعلى ان ال تتعارض طبيعة االعاقة مع المهام والمس���ؤوليات
الموجب تقديمها.
يبدأ موعد اس���تقبال الطلبات اعتبارا من يوم األربعاء الموافق  13/06/2018وحتى يوم
اإلثنين الموافق  ،25/06/2018علمًا بان س���يتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط
ومستكمل للبيانات .
اللواء  /محمد منصور
ق.أ وكيل وزراة الداخلية

ليصل إلى  60عند الضرورة.
وبي���ن أبو نعي���م ان تخصصات
األطباء تتراوح بي���ن جراحة المخ
واالعص���اب واالحش���اء واالوعي���ة
والمس���الك واالن���ف واالذن
والحنج���رة والكس���ور وغيرها من
التخصصات.
وب���دأت ،الطواق���م التقني���ة
واللوجس���تية والطبية المغربية
بتجهي���ز المستش���فى التي أمر
العاهل المغربي محمد الس���ادس
بإقامته���ا في إط���ار التضامن مع
الشعب الفلسطيني.

ونصبت الطواقم الخيام الطبية
الخاصة بالمستشفى ،في مدينة
الزهراء ،جنوب مدينة غزة وعملت
على تزويدها بالمعدات واألجهزة
الطبية.
ووصل���ت الطواق���م المغربي���ة
ّ
المكونة من  165ش���خصا برئاسة
السفير المغربي لدى مصر "أحمد
الت���ازي" ،برفقة قافل���ة كبيرة من
الش���احنات عبرت م���ن معبر رفح
البري تحمل عش���رات االطنان من
المس���تلزمات والمه���ام الطبية
والمواد الغذائية واالغطية.

كشف مالبس��ات  23قضية سرقة في جنين
جنين " -األيام" :كشفت الشرطة في جنين ،أول من أمس ،مالبسات 23
قضية سرقة ،بأكثر من  400ألف شيكل.
وذك���ر بي���ان إلدارة العالق���ات العامة واإلع�ل�ام في الش���رطة ،أن فرع
المباحث العامة في ش���رطة جنين تمكن من كشف مالبسات  23قضية
س���رقة ،طالت عددًا من المنازل والمحال التجارية في المحافظة ،وكانت
قد قيدت ضد مجهول.
وأش���ار البي���ان إلى أنه بعد تش���كيل فري���ق للبحث والتح���ري وجمع
للمعلومات تم حصر االش���تباه بأحد االش���خاص ،الذي تم القبض عليه،
وبتدوين افادته اعترف بقيامه بـ  23عملية س���رقة خالل فترات زمنية
مختلفة ،وتزوير أوراق رس���مية لمركبات من حيث التراخيص وشهادات
التأمين ،وذلك بمساعدة شخص آخر تم القبض عليه.
ولف���ت البيان إلى أن قيم���ة المبالغ المالية التي ُس���رقت تقدر بـ 400
ومواش وأجهزة هواتف متنقلة
الف شيكل ،إضافة الى مصاغات ذهبية
ٍ
وأجهزة ذكية ،مبينًا أنه تم توقيف المش���تبه بهما تمهيدًا الحالتهما
الى النيابة العامة التخاذ المقتضى القانوني بحقهما.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات
المناقصة العامة رقمHCYS-GSD/MOFP/2018/125 :
موضوع المناقصة :شراء وتوريد قرطاسية للمخيمات الصيفية
الجهة المشترية :المجلس األعلى للشباب والرياضة
جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط
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تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب المجلس األعلى
للش���باب والرياضة المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين
بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم.
تقدم األسعار ب�(الش���يكل) ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة
المضافة.
يمك���ن للجه���ات المعني���ة بالمناقصة الحصول عل���ى جميع وثائ���ق المناقصة أو
الحص���ول على مزيد من المعلوم���ات من خالل الموقع اإللكترون���ي لمديرية اللوازم
العامة ( )www.gs.pmof.psأو من خالل مديرية اللوازم العامة /وزارة المالية خالل
أوقات الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  500ش���يكل لحساب وزارة المالية
والتخطيط في بنك فلس���طين على حس���اب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل
الدفع (فيشة اإليداع) مع العطاء المقدم.
يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في
موعد أقصاه الس���اعة  9:30من يوم الثالثاء الموافق  2018/6/26ويتم رفض جميع
العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وس���يتم فت���ح العطاءات في نفس الزمان
والم���كان بحضور من يرغب م���ن المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر على
الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
عل���ى المناقص إرف���اق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك
بنك���ي مصدق بقيمة  20,000ش���يكل على أن يكون س���اري المفعول حتى تاريخ
.2018/12/22
أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.
تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

