
أيـــــام فــــلــــســـطـــيـــنـــيــــة االربعاء 42022/1/19

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 04/ 2022
الخاصة: شراء وحدات قياس ومراقبة محوالت

تعلن ش���ركة توزيع كهرب���اء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و 
المواعيد التالية:-

- موعد تس���ليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االثنين الموافق  2022/01/31 وحتى 
الساع�ة 12 ظهرًا 

- موعد فتح المظاريف الفنية يوم االثنين  الموافق  2022/01/31 الساعة 01:00 
ظهرًا

- يمك���ن الحصول على مس���تندات العط���اء من دائرة المش���تريات بمقر الش���ركة 
الرئيس���ي بغزة شارع جمال عبد الناصر »الثالثيني« اعتبارًا من يوم االربعاء الم�واف�ق  

2022/01/19  علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 100 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .
- يرف���ق مع كل عط���اء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة %3 من اجمال���ي قيمة العطاء, بموجب 

كف�ال�ة بنكي�ة أو شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا. 
-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .
- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة المشتريات:
Pur.gedco@Gmail.com  :بريد الكتروني

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 07/ 2022
الخاصة: تعاقد الستئجار مانوفات للعمل في الشركة حسب الطلب

تعلن ش���ركة توزيع كهرب���اء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و 
المواعيد التالية:-

- موعد تس���ليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االثنين الموافق  2022/01/31 وحتى 
الساع�ة 01:00 ظهرًا 

- موعد فتح المظاريف الفنية يوم االثنين  الموافق  2022/01/31 الساعة 01:30 
ظهرًا

- يمك���ن الحصول على مس���تندات العط���اء من دائرة المش���تريات بمقر الش���ركة 
الرئيسي بغزة شارع جمال عبد الناصر " الثالثيني " اعتبارًا من يوم االربعاء الم�واف�ق  

2022/01/19  علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 50 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .
- يرف���ق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة 900 ش���يكل بموج���ب كف�ال�ة بنكي�ة أو 

شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا. 
-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .
- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة المشتريات:
 	Pur.gedco@Gmail.com  :بريد الكتروني

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 08/ 2022
الخاصة: توريد وتركيب إطارات كاوتشوك لسيارات واليات الشركة – حسب الطلب
تعلن ش���ركة توزيع كهرب���اء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و 

المواعيد التالية:-
- موعد تس���ليم العطاءات ابتداء من صباح يوم الثالثاء الموافق  2022/02/01 وحتى 

الساع�ة 01:30 ظهرًا 
- موعد فتح المظاريف الفنية يوم الثالثاء  الموافق  2022/02/01 الساعة 02:00 

ظهرًا
- يمك���ن الحصول على مس���تندات العط���اء من دائرة المش���تريات بمقر الش���ركة 
الرئيس���ي بغزة شارع جمال عبد الناصر »الثالثيني« اعتبارًا من يوم االربعاء الم�واف�ق  

2022/01/19  علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 50 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .
- يرف���ق مع كل عط���اء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة  %3 من اجمال���ي قيمة العطاء بموجب 

كف�ال�ة بنكي�ة أو شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا. 
-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .
- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة المشتريات:
 	Pur.gedco@Gmail.com  :بريد الكتروني

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 09/ 2022
الخاصة: تعاقد لنقل مواد من داخل الخط األخضر – حسب الطلب

تعلن ش���ركة توزيع كهرب���اء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و 
المواعيد التالية:-

- موعد تس���ليم العطاءات ابتداء من صباح يوم الثالثاء الموافق  2022/02/01 وحتى 
الساع�ة 01:00 ظهرًا 

- موعد فتح المظاريف الفنية يوم الثالثاء  الموافق  2022/02/01 الساعة 01:30 
ظهرًا

- يمك���ن الحصول على مس���تندات العط���اء من دائرة المش���تريات بمقر الش���ركة 
الرئيس���ي بغزة شارع جمال عبد الناصر »الثالثيني« اعتبارًا من يوم االربعاء الم�واف�ق  

2022/01/19  علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 200 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .
- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة  11,700 شيكل بموجب كف�ال�ة بنكي�ة أو 

شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا. 
-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .
- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة المشتريات:
 	Pur.gedco@Gmail.com  :بريد الكتروني

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين 

وزارة المالية 

مديرية اللوازم العامة

 لجنة العطاءات المركزية 

دعوة لتقديم عطاءات 

الجهة المشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح مؤسسات ووزارات دولة فلسطين 
رقم المناقصة : MOF- GSD / MOF / 2022 / 30 اس���تكمال شراء وتوريد الدواجن 

و اللحوم واألسماك للعام 2022
 تود مديرية اللوازم العامة لصالح مؤسسات ووزارات دولة فلسطين استخدام . 1

ج���زء من مخصصاتها ضمن " الموازنة العامة " [ الممول من قبل وزارة المالية 
.  MOF - GSD / MOF /2022/ 30 لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد

  تدع���و مديرية الل���وازم العامة لصالح مؤسس���ات ووزارات دولة فلس���طين . 2
المناقصي���ن ذوي األهلية الى تقديم عطاءات بالظرف المختوم اس���تكمال 

شراء وتوريد الدواجن واللحوم واألسماك للعام 2022 
 س���تتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافس���ية " محلية " وفقا . 3

لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية ، وهي 
مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية .

 يمك����ن للمناقصي����ن المؤهلي����ن والمهتمين الحص����ول على جميع . 4
وثائق المناقصة من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة 
) www.gs.pmof.ps ( أو م����ن خالل البوابة الموحدة للش����راء العام 
shiraa.gov.ps، عل����ى أن تتم مراعاة إدخ����ال بريد الكتروني معتمد 
خ����اص بالمناقص لتزويده بای تعديالت تطرا عل����ى الوثائق ، أو من 
خالل زي����ارة مديرية اللوازم العامة على العن����وان المبين أدناه وذلك 
من الس����اعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 2:00 مس����اء من أيام األحد إلى 

الخميس .
 تدفع رسوم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها ) 300 شيكل ( لحساب وزارة . 5

المالية في بنك فلسطين على حساب رقم ) 219000/49 ( ، ويتم ارفاق وصل 
الدفع ) فيشة اإليداع ( مع العطاء المقدم . 

 يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قيل 2022/2/1 الساعة . 6
1:00 ظه����را ، والعطاءات اإللكترونية " غير مقبول����ة " ، ويجب أن تكون صالحية 

العطاءات سارية لمدة 150 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات . 
 كفالة دخول المناقصة : أ . الشركات المشاركة في المناقصات المطروحة من . 7

خالل مديرية اللوازم العامة لمدة خمس سنوات سابقة فأكثر يمكنها تقديم 
اقرار ضمان المناقصة حسب النموذج في الوثائق القياسية للمناقصة .

 ب. بخصوص الشركات المشاركة في المناقصات المطروحة من خالل مديرية اللوازم 
العامة لمدة أقل من خمس س���نوات احضار كفالة دخول المناقصة على شكل شيك 
بنك���ي مصدق او كفالة بنكية بقيمة ) 3 % ( من قيمة العطاء المقدم على ان تكون 

سارية المفعول حتى تاريخ 2022/7/30 . 
  العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها ، . 8

وسيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في 
العنوان المبين أدناه. 

 أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة . . 9
العن���وان : الماصيون - مجمع الوزارات – مبنى القدس - وزارة المالية / مديرية اللوازم 

العامة 
رقم الطابق : الطابق السادس

 المدينة : رام الله فلسطين
 هاتف :  3 -  2987112 /  02 فاكس : 02-2987056 

 gsd@pmof.ps : البريد اإللكتروني
رئيس لجنة العطاءات المركزية

إعـالن تـوظـيـف
تعل���ن الجامعة العربية األمريكية، عن حاجتها لتعيين مس���اعد طبيب أس���نان للعمل في المركز 

الطبي في حرم الجامعة في رام الله، بعقد عمل مؤقت ضمن الشروط التالية:-

أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص التمريض من جامعة او كلية معترف بها.

أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في التخصص ال تقل عن سنتين.	 

ان يكون المتقدم حاصاًل على شهادة مزاولة المهنة الفلسطينية.	 

أن يكون لدى  المتقدم  القدرة على اعداد التقارير الالزمة في العيادات.	 

أن يكون لدى  المتقدم  القدرة على التعامل مع المراجعين من كافة االعمار.	 

أن يكون لدى المتقدم القدرة على استخدام برامج الحاسوب.	 

اجادة اللغة اإلنجليزية.	 

أن يكون لدى المتقدم القدرة على تحمل ضغط العمل، والعمل بروح الفريق.	 

تقديم الطلبات:     

على من تتوفر فيهم الشروط أعاله، تعبئة طلب التوظيف من خالل الموقع اإللكتروني للجامعة على 

)On-Line Application(   الرابط

ولمزيد من المعلومات، يمكن االتصال على هاتف رقم 042418888 رقم داخلي )1842(/ دائرة الموارد البشرية. 

علمًا بأن آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الثالثاء الموافق  2022/01/25.

دولة فلسطين

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

طرح عطاء

توريد وتشغيل جهاز التراساوند متطور لتشخيص سرطان الثدي لصالح مركز دنيا التخصصي
يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار )بكدار( وبتمويل من صندوق النقد العربي ومن 
خال البنك اإلس���امي للتنمية عن طرح عطاء توريد وتشغيل جهاز التراساوند متطور لتشخيص سرطان 

الثدي لصالح � مركز دنيا التخصصي.
يمك���ن الحصول عل���ى وثائق العطاء ابتداء من يوم االربعاء الموافق 2022/1/19 مقابل رس���م مالي ال يرد 
مقداره 60 دينارًا وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة � شارع رام الله القدس � خلف كلية التمريض.

إن هذه المناقصة مفتوحة لكافة الموردين المصنفين والمؤهلين لدى بكدار علمًا بأن آخر موعد لتس���ليم 
الوثائق وفتح المظاريف هو الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2022/2/3 في مقر 

المجلس الكائن في البيرة.
يج���ب أن تكون كاف���ة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي بقيم���ة  1000 دوالر من قيمة العرض 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:

رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 1
لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على األرقام التالية:

هاتف: رقم 297430 � 02 فاكس رقم: 2974342 � 02
مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/ بكدار

إعـالن تـوظـيـف
تعلن الجامعة العربية األمريكية، عن حاجتها لتعيين »موظف س���كرتاريا واس���تقبال« للعمل في 

المركز الطبي في حرم الجامعة في رام الله، بعقد عمل مؤقت ضمن الشروط التالية:-

أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص السكرتارية .	 

أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية سنتين على األقل. 	 

أن يكون لدة المتقدم قدرة على الطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية.	 

أن يكون لدى المتقدم القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.	 

أن يكون لدى المتقدم القدرة على التعامل مع المراجعين. 	 

اتقان استخدام برامج الحاسوب.	 

اتقان اللغة اإلنجليزية.	 

تقديم الطلبات:     

على من تتوفر فيهم الشروط أعاله، تعبئة طلب التوظيف من خالل الموقع اإللكتروني للجامعة على 

)On-Line Application(   الرابط

ولمزي���د من المعلومات، يمكن االتصال على هاتف رق���م 042418888/ رقم داخلي )1842( / دائرة 

الموارد البشرية. 

علمًا بأن آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الثالثاء الموافق  2022/01/25.

الكنيسة األرمنية األرثوذكسية 
تحتفل اليوم بعيدي الميالد والغطاس

بيت لحم – حس���ن عب���د الج���واد: تحتفل 
الكنيسة األرمنية األرثوذكسية اليوم األربعاء 

بعيدي الميالد المجيد والغطاس.
وكان���ت االحتفاالت قد بلغ���ت ذروتها عند 
منتصف الليل، حيث ترأس المطران سفيان 
غريبيان نائب البطري���رك نورهان مانوجيان 
بطري���رك الكنيس���ة األرمينية ف���ي القدس 
وس���ائر أعم���ال فلس���طين واألردن ق���داس 
منتصف الليل في كنيس���ة المهد، بمشاركة 
لفيف م���ن المطارنة والكهنة والشمامس���ة، 
بحضور ممثل الرئيس محمود عباس، رئيس 
الوزراء محمد اش���تية، والدكتور رمزي خوري 
رئي���س اللجنة الرئاس���ية لمتابعة ش���ؤون 
الكنائ���س، ورئيس بلدية بي���ت لحم انطون 
سلمان، ومس���ؤولين وممثلي األجهزة األمنية 

وأبناء الكنيسة االرمنية. 
وألق���ى المطران س���فيان غريبيان رس���الة 
الميالد قال فيه���ا: "أيها األخ���وة المؤمنون 
المجتمعين معنا لُنحيي عش���ية صالة ميالِد 
السيد المس���يح من رحِم مغارة المهِد ُنجِدُد 
صلواتن���ا ونتضرع لربن���ا ومخلصنا في ذكرى 
ميالده المجي���دة معكم وم���ع جميع مؤمني 
 من اج���ل أن يزول هذا 

ِّ
العالم أجم���ع، لُنصل

الوباء الذي أصاب ش���عوب العال���م، ونتأمل 
ونستذكر ونس���تخلص العبر لَننجَو ونتقدَم 

وَنترفَع لمجِد طفِل الميالِد وملك األمجاد".
وب���دأت االحتف���االت صباحا عندم���ا انطلق 
موكب نائ���ب البطري���رك المطران س���فيان 
غريبي���ان من دي���وان البطريركي���ة االرمنية 
األرثوذكسية بالقدس متوجهًا إلى بيت لحم.

وعن���د دير م���ار إلياس كان في اس���تقباله 
رئيس بلدية بيت جاال نيقوال خميس وأعضاء 

من المجلس البلدي، ونائب رئيس بلدية بيت 
لحم حن���ا حنانيا، وأعضاء من المجلس البلدي 
وجهاد خير رئيس بلدية بيت ساحور وأعضاء 
من المجلس البلدي ووجهاء الطائفة في بيت 

لحم. 
وبعد مصافحتهم توجه الموكب إلى ساحة 
المهد، وعند فن���دق برادايس تقدم الموكب 
ش���رطة المرور الى س���احة المهد وعند دوار 
العمل الكاثوليكي تقدم الموكب المجموعات 
الكش���فية االرمنية، وفي س���احة المهد كان 
في اس���تقباله رئيس البلدية انطون سلمان، 
والمحاف���ظ كام���ل حمي���د، ورئي���س اللجنة 
الرئاس���ية لش���ؤون الكنائس د.رمزي خوري، 
ومس���ؤولو األجهزة األمنية، وممثلو الكنائس 
والمؤسسات والجمعيات وأبناء ووجهاء رعايا 

الطوائف المسيحية في المدينة.
وبعد مصافحتهم توج���ه الموكب يتقدمه 
رجال االكليريوس والشمامسة، إلى مقره في 
دير األرمن داخل كنيس���ة المهد وفي مدخل 
الكنيسة كان في اس���تقباله مساعد الوكيل 
البطريركي للروم األرثوذكس االرش���مندريت 
بوليكاريوس، ثم توجه غبطته والحضور الى 
صالون الدي���ر، حيث ألقى المطران س���فيان 
غريبي���ان كلمة رحب فيه���ا بالحضور وتمنى 

عيد ميالد مجيدا وسنة مباركة.
وأكد س���لمان أن بيت لح���م رغم الصعوبات 
الت���ي تواج���ه المدينة بس���بب الجائحة ، إال 
أنها مازال���ت تحتفل باألعياد المجيدة بمحبة 

وسالم.
وبعد الظهر جرت الدورة التقليدية بمشاركة 
لفيف م���ن المطارنة والكهنة والشمامس���ة 

والصالة في كنيسة المهد.

وتعمل على تطوير منهاج للمشاركة المدنية 

جامعة دار الكلمة تطلق برنامج 
ريادة األعمال "الثقافة هوية صمود"

بيت لح����م – »األيام«: أطلقت جامعة دار الكلمة 
في بيت لحم، من خالل حاضنة رامي زاهي خوري 
لالبتكار والري����ادة، برنامج ريادة األعمال "الثقافة 
هوية صمود"، بالش����راكة م����ع جامعة بوليتكنك 
فلسطين و"جس����ت للتطوير والريادة"، وبإشراف 
"التع����اون" وبدعم من الصن����دوق العربي لإلنماء 

االقتصادي واالجتماعي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز المش����هد الثقافي 
في فلس����طين لتمكين الش����باب والش����ابات في 
المجتمع، من خالل تأس����يس وتفعيل مش����اريع 
ريادي����ة وابتكاري����ة م����درة للدخل ف����ي المجال 
الثقاف����ي، في س����بيل المس����اهمة ف����ي تنمية 

اقتصادية واجتماعية ُمستدامة.
وقدم����ت الدكتورة إيناس دي����ب، مديرة وحدة 
االبتكار وريادة األعمال في الجامعة، ش����رحًا عن 
البرنامج وعن حاضن����ة رامي زاهي خوري، مؤكدة 
أن الجامعة تقدم برنامج����ًا تأهيليًا حقيقيًا لكل 
من يرغب في ذل����ك لتأهيل أكبر عدد ممكن من 
الشباب لمواجهة ومواكبة تحديات سوق العمل.
وقدم علي رمضان مدي����ر حاضنة البوليتكنك، 
ووسيم أبو الفيالت منسق المشروع شرحًا مفصاًل 

عن مراحل المشروع.
كما عقد لؤي ش����اهين ورشة عمل حول حقوق 
الملكي����ة الفكرية في المك����ون الثقافي، وقدمت 
مجموع����ة "باور" والتي تض����م بعضا من خريجي 
جامع����ة دار الكلمة قصة نجاحهم، وأيضًا قدمت 

الريادية هنادي عزمي إحدى خريجات جامعة دار 
الكلمة قصة نجاحها.

من جهة أخرى، قالت الجامعة، إنها تعمل على 
تطوي����ر منهاج حول المش����اركة المدنية لطرحه 

على طلبتها.
وقال����ت، إن رنا خ����وري، نائب رئي����س الجامعة، 
تعمل ضمن برنامج الزمال����ة في جامعة هارفارد 
على تطوير المنهاج الذي سيتم تطبيقه بصورة 

تجريبية في جامعة دار الكلمة.
وقالت خوري، إن "الش����باب الفلسطيني، الذين 
يشكلون غالبية الشعب الفلسطيني، يتعرضون 
للعدي����د من الظروف التي تس����لب منهم القدرة 
على التصرف بش����كل مستقل واتخاذ قراراتهم 
بحري����ة، ولكن وعن طريق الخط����أ، المجتمع ينظر 
الى هؤالء الش����باب كمجموعة أفراد متقاعسين 
او غي����ر مهتمين. وفي الواقع، ه����م فقط بحاجة 
لتفعيلهم عبر مفهوم الصمود ووجود شخوص 
ملهمي����ن لهم يكونون ق����دوة لهم في حياتهم 

وعملهم.
وتأمل خوري بزرع صفات الصمود هذه من خالل 
تطوير منهاج يأخذ بالسياق الفلسطيني، ويقوم 
على زيادة الكفاءة بين الطلبة ليتم "تزويد الطلبة 
باألس����س المطلوبة الكتس����اب األدوات الفكرية 
والعملي����ة، وتطوير العقل النق����دي، وتبني رؤية 
تحويلية، وامتالك القدرة على التصرف بش����كل 

مستقل واتخاذ القرارات بحرية".

بلدية بيت لحم تمنح البطريرك 
ميشيل صّباح مواطنة شرف

بي���ت لحم – »األي���ام«: منح رئي���س بلدية بيت 
لحم أنطون س���لمان، بطريرك الالتين السابق في 
المدينة المقدسة ميشيل صّباح شهادة مواطنة 
ش���رف لمدينة بيت لحم، وذل���ك احتفال نظمته 

البلدية في مركز السالم في المدينة.
جاء منح هذه الشهادة للدور الرائد الذي قام به 
صباح، في الدفاع عن الحقوق الش���رعية للشعب 
الفلس���طيني، والمس���اعي الخي���رة ف���ي تثبيت 
الوجود العربي الفلسطيني المسيحي في األرض 

المقدسة. 
وحضر الحف���ل، المحاف���ظ اللواء كام���ل حميد 
وأصحاب النياف���ة المطارنة ورج���ال دين ومدراء 
األجه���زة األمنية ورؤس���اء بلدي���ات وممثلو دول 

معتمدون في فلسطين.
وأشار المحافظ الى المواقف والمسيرة الطويلة 
للبطري���رك صباح في العط���اء والصمود على هذه 

األرض المقدسة الطيبة التي نعتز بها.
 عن 

ً
بدوره، قال المطران بولس ماركوتس���و نيابة

غبطة البطري���رك بييرباتيس���تا بيتزاباال بطريرك 
الق���دس لالتي���ن، إن بيت لحم هذه الس���نة هي 

مدينة الثقاف���ة، والبطريرك ميش���يل أيضًا كان 
بطريرك الثقافة، ليس فقط أكاديميًا وشعبيًا بل 
كان بطريرك الثقافة من ناحية العيش المشترك 

في الوجود والحياة.
من جهته، قال سلمان "ان البطريرك صّباح عمل 
على تعزيز مواطنة المس���يحيين كعنصر أصيل 
من نسيج الشعب الفلس���طيني، واستمر بالدفاع 
ع���ن هوية العرب الفلس���طينيين المس���يحيين 
وحقوقه���م الوطنية واإلنس���انية واإليمانية، فلم 
يفرق بي���ن أبناء الش���عب، واحت���رم المعتقدات 
المحفوظ���ة  والتقالي���د  والع���ادات  والش���عائر 
والمتوارثة لكل مكون اجتماعي أو ديني على هذه 

المعمورة.
تال ذلك عرض فيلم عن مس���يرة صباح الدينية، 
وال���دور المحوري الذي لعبه وما زال يلعبه باس���م 

بطريرك الشعب.
بدوره ق���ال البطريرك صّب���اح "إن بيت لحم هي 
أرض السالم، وإن أهل بيت لحم جميعًا مسيحيين 
ومس���لمين تربطهم���ا عالق���ة محبة وأخ���وة، فال 

مخاصمات وال طائفيات وال اعتداءات".

"القدس المفتوحة" و"الحملة األكاديمية 
الدولية" تبحثان تعزيز التعاون

رام الله - "األيام": بحث رئي���س جامعة القدس المفتوحة 
د. س���مير النجدي، مع الحملة األكاديمية الدولية لمناهضة 
االحتالل اإلس���رائيلي واألبارتهايد، ب���دء الخطوات العملية 
لتنظيم الجلسة الثانية العلمية المحكمة من مؤتمر "التحرر 
الذات���ي الفلس���طيني... إنت���اج المعرفة المقاوم���ة" المزمع 
عقدها في الخامس عش���ر من أيار المقبل تزامنًا مع الذكرى 

74 للنكبة.
جاء ذلك خالل اس���تقبال األمين العام للمؤتمر د. النجدي، 
أمس، في مبنى رئاسة الجامعة برام الله، اللواء حازم شروف 
عضو اللجنة العليا في مؤتمر "التحرر الذاتي الفلس���طيني... 
إنت���اج المعرفة المقاوم���ة"، ود. رمزي ع���ودة رئيس اللجنة 

التحضيرية للمؤتمر. 
يذكر أن الجلس���ة األولى عقدت في التاسع والعشرين من 
تش���رين الثاني الماضي بمناس���بة اليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلس���طيني، وجرى خاللها استعراض "تجارب 
المقاومة الشعبية في فلس���طين"، والحديث عن "المقاومة 

الشعبية كإطار نظري في الحقل المعرفي في فلسطين". 

"التربية" و"اتحاد المعلمين" يحتفيان 
بمساواة اإلداريين بالمعلمين 

رام الل���ه - "األيام": احتف���ت وزارة التربية والتعلي���م واالتحاد العام 
للمعلمين الفلس���طينيين، أمس، بالقرار الحكومي القاضي بمس���اواة 
اإلداريين من أصل إداري بزمالئهم اإلداريين من أصل معلم؛ حيث جاء 
هذا القرار بعد أعوام من العمل النقابي والمثابرة والمتابعة الحثيثة. 

وت���م تنظيم احتفالية خاصة، احتضنتها قاعة الش���هيد ياس���ر 
عرفات في مقر الوزارة، بمش���اركة الوزير د. مروان عورتاني، واألمين 
العام لالتحاد س���ائد ارزيقات، بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، 

والوكالء المساعدين واألسرة التربوية. 
وش���دد عورتاني على أهمية هذا االستحقاق الذي يشكل مرتكزًا؛ 
لتمكي���ن النظ���ام الترب���وي، وتحقي���ق العدالة والمس���اواة والرضا 
الوظيفي؛ وبم���ا يضمن الحف���اظ على مصالح المؤسس���ة التربوية 
واالرتق���اء بها، مؤكدًا روح الش���راكة مع اتح���اد المعلمين والجهود 
المعلمين  لخدم���ة  المبذول���ة؛ 
والمضي  التربوي���ة،  والك���وادر 
دمًا في فتح مس���ارات جديدة 

ُ
ق

تتسم بالحيوية والمرونة. 
وتط���رق عورتان���ي إل���ى م���ا 
تق���وده "التربي���ة" م���ن حراك 
فاعل يس���تهدف تدعيم بيئة 
المنش���أة  كونه���ا  المدرس���ة؛ 
األه���م الت���ي تنتج وتتش���كل 
فيه���ا العق���ول وتتحقق فيها 
غايات التنشئة، وإنجاز هيكلية 
جدي���دة بروح عصري���ة، وإتمام 
التعلي���م،  مهنن���ة  متطلب���ات 
والالمركزية الرشيدة، وغيرها.  

م���ن جهته، وص���ف ارزيقات 
م���ا تحق���ق بعالم���ة فارقة في 
عن  متحدثًا  النقاب���ي،  العم���ل 
مجمل اإلنجازات والجهود التي 
االتحاد من أجل  بذلها ويبذلها 
واإلداريين  المعلمي���ن  إنصاف 
وغيرها من الخطوات المشتركة. 


