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ســـــــــــــــــــــــــر نجاحكم

تربوية

سلــطة املـــياه و املــجـاري
بيت حلم – بيت جاال – بيت ساحور

طريق بيت حلم بيت ساحور
تلفون 2685 -274  فاكس 3606 274

ص.ب. 112

إعالن عن وظيفة موظفة تنظيفات
تعلن سلطة املياه واملجاري بيت حلم، بيت جاال،بيت ساحور عن 
حاجتها مللىء شاغر موظفة تنظيفات بحسب املؤهالت واخلبرة 

العملية التالية:
- خبرة عملية في مجال العمل سنة كحد ادنى .

- حتمل ضغط العمل .
 - الئقة  صحيًا .

- يفضل ان تكون من سكان بيت حلم .
سلطة  صفحة  خالل  من  التوظيف  طلبات  على  احلصول  ميكن 
املياه واملجاري او من مكتب املوارد البشرية في سلطة املياه واملجاري 
خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 

الثانية عشر ظهرا ما عدا ايام االحد .
ملسؤول  املطلوبة  الوثائق  وكافة  التوظيف  طلبات  تسليم  يتم 
املوارد البشرية في موعد اقصاه يوم السبت 2022/10/22  ولن 
يتم استالم اي طلب بعد هذا التاريخ وسيتم االتصال مع املتقدمني 

الذين تنطبق عليهم الشروط املدرجة أعاله.
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دولة فلسطني
وزارة املالية - مديرية اللوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
 دعوة لتقديم عطاءات
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اجلهة املشترية: وزارة النقل واملواصالت من خالل مديرية اللوازم العامة
)MOT-GSD/MOF/2022/233( :رقم املناقصة

اسم املناقصة: شراء وتوريد وتركيب نظام املراقبة والكاميرات
1 - تود وزارة النقل واملواصالت ومن خالل مديرية اللوازم العامة استخدام جزء من مخصصاتها ضمن املوازنة 
 )MOT-GSD/MOF/2022/233( العامة املمول من قبل وزارة املالية لتسديد املبالغ املستحقة مبوجب عقد

شراء وتوريد وتركيب نظام املراقبة والكاميرات.
2 - تدعو مديرية اللوازم العامة ولصالح وزارة النقل واملواصالت املناقصني ذوي األهلية إلى تقدمي عطاءات 

بالظرف املختوم لشراء وتوريد وتركيب نظام املراقبة والكاميرات.
3 - ستتم املناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ملقتضيات قانون الشراء العام رقم 
التنفيذية، وهي مفتوحة لكل املناقصني ذوي األهلية، واملؤهالت املطلوب توفرها  2014 والئحته  8 لعام 

لدى املناقص الفائز هي: القدرة املالية واخلبرة الفنية.
4 - ميكن للمناقصني املؤهلني واملهتمني احلصول على جميع وثائق املناقصة من خالل املوقع االلكتروني ملديرية 
 )www.shiraa.gov.ps( العام للشراء  املوحدة  البوابة  أو من خالل   )www.gs.pmof.ps( العامة اللوازم 
بعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها )300(  شيكل حلساب وزارة املالية في بنك فلسطني على حساب رقم 
)49/219000(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء املقدم، كما ميكن للمناقصني احلصول 
على أي معلومات إضافية جلميع وثائق املناقصة على العنوان املبني أدناه وذلك من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 

2 بعد الظهر من أيام األحد إلى اخلميس.
5 - يجب تسليم العطاءات في العنوان املبني أسفل الدعوة في موعد أقصاه الساعة )1:00( من ظهر يوم 
الثالثاء 22/11/2022، والعطاءات اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية ملدة 

150 يوما من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.
يجب أن يكون مرفق مع العطاء كفالة دخول املناقصة وفقا للنموذج املدرج في وثائق املناقصة بحيث   -  6
تاريخ  أي حتى  العطاء  يومًا بعد صالحية   180 ملدة  املفعول  8،000 دوالر( وسارية   ( الكفالة  تكون قيمة 

.20/5/2023
7 - العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت احملددين سيتم استبعادها، وسيتم فتح العطاءات فور انتهاء 

املوعد احملدد للتسليم بحضور ممثلي املناقصني الذين يرغبون في ذلك في العنوان املبني أدناه.
8 - رسوم االعالن في الصحف على من ترسو عليه املناقصة .

9 - العنوان املذكور أعاله هو: صندوق العطاءات املركزية - دائرة العطاءات - وزارة املالية / مديرية اللوازم 
العامة - رام الله، املاصيون، مجمع الوزارات – مبنى القدس / مقابل مكتب رئيس الوزراء ، الطابق السادس - 

هاتف: 2987112 - 02/ فاكس: 2987056 - 02 
رئيس جلنة العطاءات املركزية

دولة فلسطني
وزارة املالية - مديرية اللوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
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الدعوة لمناقصة شراء اللوازم
اسم اجلهة املشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح املجلس األعلى للشباب والرياضة

HCYS-GSD/MOF/2022/215 : رقم املناقصة
موضوع املناقصة: شراء وتوريد احتياجات مارثون فلسطني الدولي - بيت حلم

1 - يود املجلس األعلى للشباب والرياضة من خالل مديرية اللوازم العامة استخدام جزء من مخصصاته 
املمول من قبل وزارة املالية لتسديد املبالغ املستحقة مبوجب عقد شراء وتوريد احتياجات مارثون فلسطني 

. HCYS-GSD/MOF/2022/215 الدولي - بيت حلم رقم
2 - تدعو مديرية اللوازم العامة لصالح املجلس األعلى للشباب والرياضة املناقصني ذوي األهلية الى تقدمي 
عطاءات بالظرف املختوم لتوريد ميداليات خشبية مع معدن وميداليات خشبية، حقائب قماش، وتشتمل 

املناقصة على الرزم التالية: ميداليات وحقائب، ويحق للمناقص التقدم لواحدة أو أكثر من هذه الرزم.
3 - ستتم املناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ملقتضيات قانون الشراء العام رقم 

8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة لكل املناقصني ذوي األهلية.
4 - ميكن للمناقصني املؤهلني واملهتمني احلصول على جميع وثائق املناقصة من خالل املوقع االلكتروني ملديرية 
اللوازم العامة )www.gs.pmof.ps(  أو من خالل البوابة املوحدة للشراء العام )www.shiraa.gov.ps(  بعد دفع 
رسوم غير مستردة مقدارها )300( شيكل حلساب وزارة املالية في بنك فلسطني على حساب رقم )49/219000(، 
ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء املقدم، كما ميكن للمناقصني احلصول على أي معلومات إضافية 
2:00 بعد الظهر من  9:00 صباحًا إلى الساعة  جلميع وثائق املناقصة على العنوان املبني أدناه وذلك من الساعة 

أيام األحد إلى اخلميس.
املبني أسفل الدعوة في موعد أقصاه الساعة )11:00( صباحًا من  العنوان  العطاءات في  5 - يجب تسليم 
يوم الثالثاء 22/11/2022، والعطاءات اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية 

ملدة 150 يوما من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.
6 - يجب أن يكون مرفق مع العطاء كفالة دخول املناقصة وفقا للنموذج املدرج في وثائق املناقصة بحيث 

تكون قيمة الكفالة وعملة الكفالة كما يلي: 
> الرزمة األولى =5،000 شيكل

> الرزمة الثانية =2،000 شيكل
على أن تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 30 يومًا بعد انتهاء مدة صالحية العطاءات.

- العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت احملددين سيتم استبعادها، وسيتم فتح العطاءات فور انتهاء   7
املوعد احملدد للتسليم بحضور ممثلي املناقصني الذين يرغبون في ذلك في العنوان املبني أدناه.

8 - رسوم االعالن على من ترسو عليه املناقصة.
9 - العنوان املذكور أعاله هو: مديرية اللوازم العامة - وزارة املالية - مجمع الوزارات، مبنى القدس، الطابق 

السادس، رام الله )الضفة الغربية(، املاصيون - هاتف: 3/ 2987112 - 02 ، فاكس: 2987056 - 02 
رئيس جلنة العطاءات املركزية

اعالم بخصوص طلب لتصفية جمعية بواسطة احملكمة 
في المحكمة المركزية في القدس
ملف افالس رقم 22 -03- 48594

1983، وبخصوص تصفية  بخصوص قانون الشركات )النص اجلديد( لسنة 
اجلمعية السكان املعلمني في صور باهر رقم 580522241

مقدم الطلب: نسرين فؤاد حلبية، ابتسام فايز جبارين وخالد محمد عقل، بواسطة 
احملامي عماد عويضه و/أو أدهم رمياوي، من شارع بن يهودا 34 بالقدس .

2022/03/22 قد مت تقدمي طلب باحملكمة املركزية  نعلمكم بهذا انه بتاريخ 
التصفية هذا  وأن طلب  املذكورة أعاله،  القدس من أجل تصفية اجلمعية  في 
سيتم النظر به باجللسة التي يتم حتديدها بواسطة احملكمة، بعد أن أشارت 
بأنه ال توجد حاجة لتعيني جلسة   2022/09/20 الصادر بتاريخ  في قرارها 

في املرحلة احلالية.
في  قرار  إعطاء  يتم  بأن  املعني  املذكورة،  اجلمعية  في  مشارك  أو  دائن  كل 
النظر  أن يعترض على ذلك، له احلق بأن يتواجد في وقت  أو  الطلب  موضوع 
أنه  أو بواسطة محاميه، وذلك بعد أن يعلم مقدمي الطلب  باملوضوع، بنفسه 

بصدد فعل ذلك.
االعالم يجب أن يتم تسليمه ملقدمي الطلب، أو ارساله بالبريد، بحيث يصل 
إليهم في العنوان املذكور أعاله خالل 14 يومًا على األقل قبل موعد اجللسة 

الذي سيتم تعيينه من قبل احملكمة.
لقاء دفع بدل، يرسل مقدمي الطلب نسخة من طلب التصفية للدائن أو املشارك 

إذا طلبوا ذلك.
احملامي ادهم رمياوي 

وكيل مقدمي الطلب ز10/20)2(

اعـــــــــــــالن 
عن فتح باب االنتساب

للنقل  الوسط  منطقة  حافالت  شركات  يعلن احتاد 
العام بالتنسيق مع مجلس ادارة شركة احتاد الوسط للنقل 
اخلاص والتي تشمل كل من : القدس /  رام الله / اريحا عن 

فتح باب االنتساب لشركة  النقل اخلاص. 
وعلى ذلك يتوجب على شركات النقل العام الراغبة باالنتساب 
لشركة النقل اخلاص تقدمي اوراقها لرئيس االحتاد خالل 15 
يوما وهي : 1- شهادة تسجيل الشركة سارية املفعول على ان 

ال يتجاوز تاريخ اصدارها عن العام .
2- كتاب موقع من مفوض الشركة يفيد بالرغبة باملساهمة 

في شركة النقل اخلاص منطقة الوسط .

رئيس اتحاد شركات حافالت منطقة الوسط
أحمد ابراهيم عوض الله
جوال رقم  : 0599588588 ز10/20)7(

فقد هوية
اع����ل����ن ان�������ا ع����ب����د ال����ل����ه اس����م����اع����ي����ل ح����م����اد حمايل 

عن فقد هويتي رقم ٤٠٢٠٧٠٤١١ يرجى ممن عرث 

ع���ل���ي���ه���ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا اىل اق��������رب م����رك����ز ش����رط����ة وله 

جزيل الشكر .

فقد هوية
اريحا - اعلن انا ابراهيم حسن عبدالله دعيق 

عن فقد هويتي رقم 955405162 يرجى ممن 

عرث عليها تسليمها اىل اقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر .

فقد هوية
الخضر- اعلن انا محمد سليم ابراهيم موىس 

يرجى  رق��������م 404719627   ه����وي����ت����ي  ف����ق����د  ع��������ن  

م��م��ن ي��ج��ده��ا ان ي��س��ل��م��ه��ا الق����رب م��رك��ز شرطة 

او االت����ص����ال ع���ى ه���ات���ف 2747557  ول����ه جزيل 

الشكر سلفا

فقد هوية
قلقيلية - اعلن انا سعيد ق��اه��ر سعيد قرعان 

عن فقد هويتي التي اجهل رقمها يرجى ممن 

يجدها ان يسلمها اىل اقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر.

فقد جواز سفر فلسطيني 
اع��ل��ن ان���ا س��ام��ي اح��م��د محمد غ���روف ع��ن فقد 

جواز سفري الفلسطيني  الرجاء ممن وجده 

ول��������ه جزيل  للشرطة   م�����رك�����ز  الق����������رب  ت���س���ل���ي���م���ه 

الشكر. 

نقابـــــــــة األطباء
مركز القدس

التاريخ:2022/10/19

اعالن تعاقد مع مستشار قانوني
نقابة االطباء 

النقابة  عمل  بطبيعة  متعلقة  قانونية  استشارات  تقدمي  الهدف: 
وكذلك طلب االستشارات او االستفسارات القانونية سواء عن طريق 
البريد االلكتروني او الفاكس او التسليم باليد حسب طبيعة اخلدمة 
املطلوبة والتي قد تتضمن سؤال قانوني او طلب بيان الرأي مع ارفاق 

املستندات الالزمة إن وجدت.
على أن تتوفر في املتقدم الشروط التالية:

1 -يجب على املتقدم أن يكون عضوا في نقابة احملامني.
2 -لديه خبرة ال تقل عن 5 سنوات في املجال.

اليد  أو  التالية بالبريد  الكفاءة تقدمي املطلوبات  ملن يجد في نفسه 
لدى مقر النقابة الكائن في رام الله:

1 -صورة عن الهوية وصورة عن عضوية النقابة.
2 -سيرة ذاتية.

يتم استقبال الطلبات حتى تاريخ 2022/11/5
نقابة األطباء-مركز القدس

ز10/20)8(

وتنظم مع نقابة الصحافيين دورة 
حول مبادئ الصحافة االقتصادية

بــــرزيــــت-مــــراســــل "الـــــقـــــدس" الــــخــــاص-
وقــــعــــت الـــلـــجـــنـــة الـــقـــطـــريـــة الــــدائــــمــــة لدعم 
الـــقـــدس مــمــثــلــة بـــأمـــن ســـرهـــا الــــلــــواء بالل 
النتشة، اتفاقية مع جامعة برزيت ممثلة 
برئيسها د. بشارة دوماين، وذلك لصالح 
الــدارســن يف الجامعة  الطلبة املقدسين 

عىل وجه الخصوص .
الــــــنــــــتــــــشــــــة خـــــــــــــالل حـــــــفـــــــل توقيع  وقــــــــــــــــال 
االتفاقية الذي حضره عدد من االكاديمين 
واملسؤولن من كال الجانبن، ان اللجنة 
الــقــطــريــة تــــويل اهــتــمــامــا كـــبـــرا لـــدعـــم أبناء 
القدس امللتحقن بالجامعات الفلسطينية 
املحلية بهدف تشجيعهم عىل التحصيل 
العلمي والتقدم يف الحقل االكاديمي رغم 
الظروف الصعبة والحساسة التي يمرون 
بها ، مؤكدا عىل ان هذا الدعم سيتواصل 
ملا له من أهمية يف تعزيز صمود وانتماء 
أهــــايل الـــقـــدس ملــؤســســاتــهــم الــوطــنــيــة التي 
تــحــاول ســلــطــات االحـــتـــالل ابــعــادهــم عنها 

بكل الوسائل .  
كما اكــد النتشة ان التعليم هو اقوى 
سالح نستخدمه يف معركتنا مع االحتالل 
يـــتـــســـلـــح بالعلم  لـــشـــعـــب ال  يـــمـــكـــن  ،اذ ال 
بالحرية  أهـــــــــــدافـــــــــــه  يـــــحـــــقـــــق  ان  واملــــــــعــــــــرفــــــــة 

واالستقالل .
الجامعة  رئـــــــــــيـــــــــــس  مــــــــخــــــــاطــــــــبــــــــا  وقــــــــــــــــــــــال 
وكــــادرهــــا االكـــاديـــمـــي رفــيــع املـــســـتـــى:" هذه 
جـــامـــعـــة املـــنـــاضـــلـــن والــــشــــهــــداء والجرحى 
التحرير  مـــــنـــــظـــــمـــــة  جـــــــامـــــــعـــــــة  واألســـــــــــــــــــــــــــرى، 
وواحــة الديمقراطية والتعددية  الفكرية 

جــنــن- عــي ســمــودي- نظمت كلية اإلعـــالم الــحــديــث يف 
الجامعة العربية األمريكية زيارة علمية لعدد من املؤسسات 
اإلعـــــالمـــــيـــــة واألكـــــاديـــــمـــــيـــــة يف أوروبــــــــــــــا، حــــيــــث قـــــامـــــت عميدة 
الكلية الدكتورة هنادي دويكات، بزيارة إذاعة "مونتكارلو" 
الدولية يف بــاريــس لبحث سبل التعاون املــشــرك بــن كلية 

اإلعالم واإلذاعة.
والــــتــــقــــت خــــــالل الــــــزيــــــارة مـــــع مـــــديـــــرة إذاعـــــــــة "مونتكارلو" 
الـــدولـــيـــة ســـعـــاد الـــطـــيـــب، ورئـــيـــس تــحــريــر اإلذاعـــــــة الصحفي 
أنـــدريـــه مـــهـــاوج، ومـــديـــرة الـــرامـــج الــصــحــفــيــة عــلــيــاء قديح، 
وطـــــاقـــــمـــــي الــــــــرامــــــــج واألخــــــــــبــــــــــار، وتـــــــــم الـــــتـــــعـــــرف عـــــــىل طبيعة 
عمل اإلذاعـــة والخدمات التي تقدمها، ومناقشة إمكانية 
اســــتــــضــــافــــة عـــــــدد مـــــن طـــلـــبـــة كـــلـــيـــة اإلعــــــــــالم الــــحــــديــــث لتلقي 
تدريبات تشمل آليات التقديم واإللــقــاء وجمع املعلومات 
وإعــــداد الــرامــج وفـــق منهجية مــونــتــكــارلــو، يف مــقــر اإلذاعة 

يف باريس.
كـــمـــا بــحــثــت الـــــزيـــــارة ســـبـــل اســـتـــضـــافـــة مــــدربــــن محرفن 
من إذاعة "مونتكارلو" الدولية لتدريب طاقم كلية اإلعالم 
الحديث وطلبة الكلية، معترة أن بناء شراكة مع اإلذاعة 

الــــفــــرنــــســــيــــة ســــيــــكــــون مــــفــــيــــدا لـــطـــلـــبـــة الــــكــــلــــيــــة وســــيــــعــــمــــل عىل 
تـــخـــريـــج طـــلـــبـــة إعــــــــالم يـــمـــلـــكـــون املــــــهــــــارات األســــاســــيــــة للعمل 

امليداين مباشرة. 
وخالل الجولة االوروبية،  زارت دويكات كذلك جامعة 
أوسلو ميروبوليتان وبحثت معهم إمكانية إقامة مشاريع 
مــشــركــة لــهــا عـــالقـــة بــحــريــة الــصــحــافــة والــتــصــويــر والتبادل 
الــــطــــالبــــي، وتـــنـــظـــيـــم مــــعــــرض لــــصــــور طـــلـــبـــة الـــكـــلـــيـــة املبدعن 

واملميزين.
ويف السويد التقت دويكات مجموعة من الشخصيات 
األكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة والــــــنــــــاشــــــطــــــة يف املــــــــجــــــــال اإلعـــــــــالمـــــــــي وعـــــــــــــدد من 
املـــؤســـســـات، وبــحــثــت مــــدى إمــكــانــيــة تـــدريـــب الــطــلــبــة لديهم 

ونشر إنتاجاتهم اإلعالمية.
وقالت دويكات: "ان الزيارة تهدف لبحث سبل العمل 
املشرك، وتوفر فرص تطوير الهيئة األكاديمية والطلبة، 
وربط الكلية باتفاقيات مع مؤسسات دولية ذات مستوى 
مـــهـــنـــي عـــــــال، وهــــــو أمــــــر يــنــســجــم مــــع رؤيـــــــة إدارة الجامعة 
وعـــــــمـــــــادة الــــكــــلــــيــــة"، وأكـــــــــــدت عــــــىل نــــهــــج الــــجــــامــــعــــة الخاص 

بالتشبيك مع املؤسسات األكاديمية واملهنية الدولية. 

كلية اإلعالم في العربية األمريكية تبحث 
التعاون والتدريب مع مؤسسات أوروبية

اللجنة القطرية الدائمة توقع اتفاقية مع جامعة 
بيرزيت لدعم الطلبة المقدسيين الدارسين فيها  

املؤسسة  وهـــــــــي  االجــــــتــــــمــــــاعــــــي،  واالنـــــــفـــــــتـــــــاح 
التنويرية املتقدمة التي حازت مراتب عليا 
عىل مستوى العالم. كما انها جامعة أبناء 
القدس وحاضنتهم الدافئة التي ترعاهم 
وتــــفــــتــــح لــــهــــم االفــــــــــاق الــــرحــــبــــة لــــيــــعــــروا عن 
فــكــرهــم ومــعــتــقــداتــهــم ويـــــــؤدون رسالتهم 

عىل اكمل وجه." 
وقـــــال الــنــتــشــة ان جــامــعــة بـــرزيـــت هي 
املـــؤســـســـة االكــــاديــــمــــيــــة الـــــرائـــــدة الــــتــــي يجب 
عــــىل الــــكــــل الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي الحفاظ 
عليها ودعمها، حيث نراهن عليها يف رفع 
اســـــم دولــــــة فــلــســطــن يف املـــحـــافـــل الدولية 
واملؤسسات التعليمية املرموقة"، مشيدا 
باإلنجازات العلمية التي حققتها واملستوى 

املتميز لطلبتها والذي نضاهي به االمم .
باللواء  دومــــــــــــــــاين  رحـــــــــــب  جـــــــانـــــــبـــــــه،  مــــــــن 

الـــنـــتـــشـــة والــــــوفــــــد املــــــرافــــــق لــــــه، مـــوضـــحـــا ان 
هذه املساعدات تساهم يف رفع معنويات 
الــطــلــبــة مـــن جـــانـــب، وتــخــفــف مـــن األعباء 
املــالــيــة املــلــقــاة عــىل كــاهــل أهاليهم وخاصة 
املـــعـــوزيـــن مــنــهــم، مـــن جــانــب آخــــر، مشرا 
املسؤولية  قـــضـــيـــة  تــــــــويل  الــــجــــامــــعــــة  ان  اىل 
االجتماعية املطلوبة منها تجاه الطلبة جل 
االهــتــمــام انــطــالقــا مــن مــراعــاتــهــا لظروفهم 

الصعبة.   
وأشار اىل ان الجامعة ترحب بالتعاون 
مــــــع الــــلــــجــــنــــة الــــقــــطــــريــــة الــــــدائــــــمــــــة كــــمــــا انها 
تــــفــــتــــح أبــــــوابــــــهــــــا لـــــكـــــل الــــــجــــــهــــــات الــــــتــــــي تريد 
مـــســـاعـــدة الـــطـــلـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــن ليتسنى 
لــــهــــم مـــــواصـــــلـــــة تـــعـــلـــيـــمـــهـــم لـــلـــمـــســـاهـــمـــة يف 
بناء صــروح الــدولــة الفلسطينية املستقلة 

وعاصمتها القدس.  

لـــحـــمـــلـــة الدكتوراه  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــهـــيـــئـــة  عــــمــــان-وقــــعــــت 
يف الـــوظـــيـــفـــة الــعــمــومــيــة مــــع اتــــحــــاد األكـــاديـــمـــيـــن والعلماء 
العرب،اتفاقية تعاون ضمن خطة الهيئة لتفعيل العمل 
الــعــربــي املــشــرك الــداعــم واملــســانــد للقضية الفلسطينية يف 

املجال العلمي والبحثي. 
ووقع االتفاقية يف مقر االتحاد يف العاصمة االردنية عمان 
أمـــن ســر الهيئة د. عــبــد الــفــتــاح ربــعــي  وأمـــن عـــام االتحاد 

الدكتور احمد كامل بكر .
وتهدف االتفاقية بحسب بيان صحفي للهيئة الفلسطينية 
لــحــمــلــة الــــدكــــتــــوراة يف الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، اىل الــبــحــث يف 
آليات التعاون، وتعزيزه بن الجانبن يف مختلف املجاالت 
االكـــــاديـــــمـــــيـــــة والــــبــــحــــثــــيــــة، ونـــــقـــــل خــــــــــرات وتـــــــبـــــــادل الزيارات 
الــعــلــمــيــة، وتــنــظــيــم املـــؤتـــمـــرات الــعــلــمــيــة الـــداعـــمـــة واملساندة 

للحقوق الفلسطينية يف مجال البحث العلمي بن الهيئة 
واالتــحــاد بما يــعــزز صــمــود الشعب الفلسطينيفي يف وجه 

االحتالل، والدفاع عن ارضهم وحقوقهم املشروعة.
وجاء توقيع االتفاقية تتويجا للقاء الذي جمع يف وقت 
سابق امن عام اتحاد األكاديمين والعلماء العرب الدكتور 
احـــمـــد بــكــر ورئـــيـــس الــهــيــئــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــحــمــلــة الدكتوراة 
يف الوظيفة العمومية يف دولــة فلسطن الدكتور سليمان 

جرادات.
يـــذكـــر أن الـــهـــيـــئـــة تــســعــى اىل تـــوســـيـــع افــــــاق الــــتــــعــــاون مع 
األكــاديــمــيــن والــعــلــمــاء الـــعـــرب مـــن كــافــة األخـــطـــار العربية 
خاصة اتحاد االكاديمين باعتبارهم  الحاضنة الكرى التي 
تجمع األكــاديــمــيــن مــن حملة الــشــهــادات العليا يف جميع 

الدول العربية.

»الفلسطينية لحملة الدكتوراه« توقع اتفاقية 
تعاون مع اتحاد األكاديميين والعلماء العرب

»التعليم العالي« تعلن    
عن منح دراسية جديدة

رام الله-أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،امس، عن بدء 
اســتــقــبــال طــلــبــات مــنــحــة الـــــــوزارة مـــن الــجــامــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــعــام 2022-

.2023
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الــــــــــوزارة عــــن تـــوفـــر مـــنـــح دراســـــيـــــة يف جـــمـــهـــوريـــة صـــربـــيـــا يف مجال 

البكالوريوس يف تخصصات محددة، للعام 2023-2022.
ودعـــــــــت "الـــتـــعـــلـــيـــم الــــــعــــــايل" الـــطـــلـــبـــة الـــــراغـــــبـــــن بـــاملـــنـــافـــســـة عـــــىل هـــــــذه املنح 
لـــالطـــالع عـــىل كامل   "www.mohe.pna.ps" لـــزيـــارة مــوقــعــهــا اإللــــكــــروين

التفاصيل.

فلسطين تفوز بالمرتبة الخامسة 
في مسابقة قرآنية بالكويت 
رام الله-أعلن الشيخ حاتم البكري وزير األوقاف والشؤون الدينية، عن فوز 
فلسطن باملرتبة الخامسة يف "مسابقة الكويت الدولية لحفظ الــقــرآن الكريم 
وقــــراءاتــــه وتــجــويــده وتــــالوتــــه"، بــمــشــاركــة 115 مــتــســابــقــا مـــن 80 دولــــة مـــن جميع 

أنحاء العالم .
وبـــن الــبــكــري أن الـــشـــاب مــعــتــز حــفــظــي أبـــو ســنــيــنــة مــقــرئ الـــحـــرم اإلبراهيمي 

الشريف ،حصل عىل املرتبة الخامسة فرع تالوة القرآن الكريم وتجويده .
وبن البكري أن وزارة األوقاف تويل اهتماما كبرا ملراكز تحفيظ القرآن الكريم 
وتجويده ،وأن هذا الفوز يضاف إىل سلسلة من النجاحات التي حققتها الوزارة 
يف املـــســـابـــقـــات الـــدولـــيـــة واملـــحـــلـــيـــة والــــتــــي ســـبـــق أن فــــــازت بـــاملـــراتـــب األوىل ومراتب 

متقدمة .

رام الله-لندن-حصدت سوزان جاسر يعقوب جاسر، عضو هيئة التدريس يف 
كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية بجامعة القدس املفتوحة فرع رام الله والبرة، 
املركز األول كـ"أفضل مصور عربي يف العالم لعام 2022" عن فئة "السلويت"، 
يف بطولة كأس العالم للمبدعن العرب لعام 2022 )مسابقة أفضل العرب يف 
العالم(، التي نظمتها املجموعة العربية يف لندن، حيث شــارك فيها مبدعون 
عرب يف شتى املجاالت من 17 دولة عربية، باإلضافة إىل عرب مقيمن يف دول 

أجنبية عديدة حول العالم.
ونــظــم هـــذه املــســابــقــة الــعــاملــيــة الــتــي بـــدأت يف الــعــام 2010 مجموعة عــربــيــة )ذي 
أرابــــــس جـــــــروب(، وهــــي أهــــم وأشـــهـــر شـــركـــة مــنــظــمــة لــلــجــوائــز اإلبـــداعـــيـــة للعرب 

حول العالم. 
وأقـــيـــم الــحــفــل الــخــتــامــي لــلــمــســابــقــة يف أعـــىل بـــرج يف أوروبـــــا بــمــركــز العاصمة 
 The" الريطانية لــنــدن. وافــتــتــح الحفل املــديــر الــعــام لشركة املجموعة العربية
Arabs Group" الدكتور رامي شوكت سباهي، بحضور املديرة الشرفية اإلدارية 
للشركة فيحاء العلوي، مع لفيف من قضاة التحكيم الدولين املشاهر وبعض 

الفائزين.
وأهـــــــدت جـــاســـر فــــوزهــــا لــوطــنــهــا فــلــســطــن ولــجــامــعــتــهــا "الــــقــــدس املفتوحة"، 
وألهـــلـــهـــا ومــحــبــيــهــا. وتـــــم االشــــــــراك بـــالـــصـــورة املـــرفـــقـــة الـــتـــي جــــــاءت تـــحـــت عنوان 

"ذكريات".

خالل مسابقة في لندن:

»القدس المفتوحة« تفوز بـ »أفضل 
مصور عربي بالعالم 2022«

رام الـــلـــه- نــظــمــت كــلــيــة اإلعــــــالم يف 
جامعة الــقــدس املــفــتــوحــة، بالتعاون 
مـــع شــبــكــة الــصــحــافــيــن االقتصادين 
الــتــابــعــة لــنــقــابــة الــصــحــافــيــن، أمس، 
الصحافة  يف  "مـــــبـــــادئ  بــــعــــنــــوان  دورة 

االقتصادية".
وشارك يف الدورة التي حاضر فيها 
أمــــجــــد الـــتـــمـــيـــمـــي مـــنـــســـق الـــــتـــــدريـــــب يف 
شبكة الصحافين االقتصادين، عدد 

من طلبة كلية اإلعالم يف الجامعة.
وافــــتــــتــــحــــت الــــــــــــدورة بـــكـــلـــمـــة لعميد 
كلية اإلعالم الدكتور عماد الهوديل، 
الـــــذي أشـــــار إىل أهــمــيــة عـــنـــوان الدورة 
يـــــــــدخـــــــــل يف كل  بــــــــاعــــــــتــــــــبــــــــار االقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد 

تفاصيل حياتنا اليومية. 
واوضـــــــح أن "كـــلـــيـــة اإلعـــــــالم تنتهج 
سياسة تعزيز النشاطات غر املنهجية 
الــتــي تسهم يف تــطــويــر قــــدرات الطلبة 
ومــهــاراتــهــم ملـــواءمـــة احــتــيــاجــات سوق 
العمل"، مشراً إىل أن "هــذه الدورة 
هي النشاط الثاين الذي تنظمه الكلية 
خــــالل أســـبـــوعـــن"، إذ ســبــق ونظمت 
يــــــومــــــاً دراســـــــيـــــــاً حـــــــول األخــــــبــــــار املضللة 
واملفركة بالتعاون مع هيئة مكافحة 

الفساد.
ونــوه إىل أن "املـــدة املقبلة ستشهد 
تــنــظــيــم الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــشـــاطـــات، من 
بينها دورة حــول )الــخــطــاب اإلعالمي 
لــذوي اإلعاقة( بالتنظيم مع جمعية 

نجوم األمل".
واستعرض التميمي، العديد من 
املــصــطــلــحــات االقــتــصــاديــة الــتــي تواجه 
الصحافين يف تغطيتهم الصحافية، 
اســـــتـــــيـــــعـــــاب هذه  إىل ضـــــــــــــــرورة  مـــــنـــــبـــــهـــــاً 
لــتــبــســيــطــهــا للمواطنن،  املــصــطــلــحــات 
مــــــــثــــــــل مــــــصــــــطــــــلــــــح "الــــــــــنــــــــــاتــــــــــج املـــــــــحـــــــــي"، 

و"النمو" و"االنكماش".
يــــــذكــــــر أن الـــــتـــــمـــــيـــــمـــــي، مـــــحـــــاضـــــر يف 
الــكــلــيــة الــعــصــريــة الــجــامــعــيــة ويمتلك 
الصحافة  مــــــجــــــال  يف  واســــــــعــــــــة  خــــــــــرة 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة ويــــشــــغــــل مـــنـــصـــب املدير 
لـــلـــتـــحـــريـــر يف صــحــيــفــة "الحياة  الــــعــــام 
الجديدة"، وهو أحد خريجي جامعة 

القدس املفتوحة املميزين.
وتأيت هذه الدورة يف إطار التعاون 
املشرك بن الكلية ونقابة الصحافين 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــن الـــــتـــــي تـــنـــظـــم عــــــىل مدار 
الصحافة  "تـــــــطـــــــويـــــــر  بـــــــرنـــــــامـــــــج  الـــــــــعـــــــــام 
االقتصادية"، بالشراكة مع عدد من 

املؤسسات الوطنية.

بـــيـــت لـــحـــم– مــــن جــــــورج زيــــنــــة– أقامت 
ثانوية تراسنطا للبنات/ راهبات مار يوسف 
بيت لحم معرض الفسيفساء السادس 
تحت رعاية وحضور األب ابراهيم فلتس 
املــــقــــدســــة يف قاعة  االرايض  حــــــــارس  نــــائــــب 
املــــدرســــة وحـــضـــور الــرئــيــســة الـــراهـــبـــة ماري 
جـــــــــــــورج ومـــــــــديـــــــــرة املـــــــــدرســـــــــة فــــيــــمــــيــــا خوري 
ومــمــثــلــة مــديــريــة الــربــيــة والــتــعــلــيــم خلود 
واالبــــــــــــــــــداع  الــــــتــــــمــــــيــــــز  قــــــســــــم  رئــــــيــــــســــــة  دراس 
املــــــديــــــريــــــة ورؤســــــــــــــــاء ومــــــــديــــــــري وممثي  يف 
املؤسسات الوطنية والتعليمية والربوية 
واالجتماعية والهيئة االدارية والتدريسية 

يف املدرسة والطالبات واملدعوين.
رحـــبـــت مــعــلــمــة الـــربـــيـــة الــفــنــيــة مارلن 

السرياين باألب فلتس وبالحضور ونوهت 
اىل اهمية املعرض وما يحتويه من اشغال 
يدوية وفنية من ابــداعــات وعمل طالبات 
فــــلــــتــــس عــــــن اعجابه  املـــــــــدرســـــــــة.  عــــــر األب 
وتـــقـــديـــره لــلــقــائــمــن عــــىل املــــعــــرض، وقال: 
هذه احدى مهن اهايل بيت لحم االصلين 
يـــعـــمـــلـــون حـــــــرف يف خــــشــــب الزيتون  فــــهــــم 
والفسيفساء  والـــــــســـــــرامـــــــيـــــــك  والــــــــــصــــــــــدف 
ولــــدى اهــــايل بــيــت لــحــم جــيــنــات االبــــــداع يف 
كــــل هـــــذه املــــهــــن، وأدعــــــــو طـــالـــبـــات املدرسة 
لــالســتــمــرار بــهــذا الــعــمــل املــتــقــن، فالنتيجة 
مــذهــلــة، وهــــذا يــعــزز وجـــودنـــا وجـــذورنـــا يف 
هذه االرض املقدسة التي ولد فيها السيد 

املسيح، وهنأهم عىل هذا االنجاز.

وقالت الراهبة ماري جورج: يف خضم 
املتغرات التي تشهدها بالدنا اليوم، حيث 
تــغــرت الــثــقــافــة والــعــقــلــيــة والــربــيــة ايضا، 
نحاول دائما تعزيز وتسليح بناتنا بمبادئ 
الــعــلــم واالنــســانــيــة، وأقـــــول لــهــن استغلوا 
كـــــــل لــــحــــظــــة وتـــــعـــــلـــــمـــــوا واشـــــــــربـــــــــوا مـــــــن هذا 
الــنــبــع الــعــظــيــم وكـــونـــوا ايــجــابــيــن وفاعلن 

يف مجتمعكم. 
والـــــــراهـــــــبـــــــات ماري  فــــلــــتــــس  وقــــــــــام األب 
جـــــــورج وفـــيـــمـــيـــا خـــــــوري بـــافـــتـــتـــاح املعرض، 
وتــــجــــول الـــحـــضـــور يف أقـــســـامـــه وعـــــــروا عن 
اعـــجـــابـــهـــم وتــــقــــديــــرهــــم ملـــحـــتـــويـــات املعرض 
مـــن املــجــســمــات والـــقـــطـــع الــفــنــيــة والراويز 

وامليداليات بإبداعات مميزة.
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