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دولة فلسطين

وزارة المالية والتخطيط

مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

طرح مزاد بالظرف المختوم رقم 2020/1

تضمين كافتيريا استراحة أريحا الداخلية لصالح اإلدارة العامة 
للمعابر والحدود

تعل���ن وزارة المالية والتخطيط/ مديرية اللوازم العامة بالتعاون مع اإلدارة العامة للمعابر 
والحدود عن طرح مزاد بالظرف المختوم تضمين كافتيريا استراحة أريحا الداخلية لصالح 
اإلدارة العامة للمعابر والحدود، تبعًا للش���روط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق 
الم���زاد، فعلى الراغبين في المش���اركة في هذا المزاد مراجع���ة وزارة المالية والتخطيط/ 
مديري���ة الل���وازم العامة في الماصيون خالل أوقات الدوام الرس���مي م���ن أجل الحصول 
على كراس���ة المزاد والش���روط ووثائق المزاد مقابل دفع مبلغ )300 شيكل( غير مستردة 
في حس���اب ايرادات اخرى التابع لوزارة المالية والتخطي���ط رقم )219000/49( في بنك 
فلس���طين المحدود. آخ���ر موعد لقبول عروض األس���عار بالظرف المخت���وم في صندوق 
العطاءات في الماصيون هو الساعة 10:00 صباحا من يوم الثالثاء الموافق 2019/12/24، 

وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان والمكان. 
مدير عام اللوازم العامة

مالحظة:
1. اجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد.

2. تقدم األسعار بالشيكل، وتكون شاملة لكافة أنواع الضرائب والرسوم.
3.يجب إرفاق شيك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بقيمة 50000 شيكل كتأمين 

دخول ساري المفعول لغاية 2020/6/20.
4. لجنة العطاءات المركزية غير ملزمة بقبول أعلى األسعار.

5. بإمكانكم الحصول على كراس���ة المزاد عن طريق الموق���ع االلكتروني لمديرية اللوازم 
العامة )www.gs.pmof.ps(، ش���ريطة أن يتم وضع وص���ل الدفع في مغلف المزاد يوم 

التسليم، كما يمكنكم الحصول على نسخة المزاد من خالل مديرية اللوازم العامة.
6. يلتزم من يرس���و عليه المزاد بتقديم ش���يك شخصي بكامل قيمة المبلغ المحال عليه 

عند توقيع االتفاقية.

 دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
مزاد بالظرف المختوم رقم 2020/2

تضمين كافتيريا استراحة أريحا الخارجية لصالح اإلدارة 
العامة للمعابر والحدود

تعل���ن وزارة المالية والتخطيط/ مديرية اللوازم العام���ة بالتعاون مع اإلدارة العامة للمعابر 
والحدود عن طرح مزاد بالظرف المختوم تضمين كافتيريا استراحة أريحا الخارجية لصالح 
اإلدارة العامة للمعابر والحدود، تبعًا للش���روط والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق 
الم���زاد، فعلى الراغبين في المش���اركة في ه���ذا المزاد مراجع���ة وزارة المالية والتخطيط/ 
مديري���ة اللوازم العامة في الماصيون خالل أوقات الدوام الرس���مي من أجل الحصول على 
نس���خة المزاد مقابل دفع مبلغ )300 شيكل( غير مستردة في حساب ايرادات اخرى التابع 

لوزارة المالية والتخطيط رقم )219000/49( في بنك فلسطين المحدود. 
آخر موعد لقبول عروض األس���عار بالظرف المختوم ف���ي صندوق العطاءات في الماصيون 
هو الساعة 10:30 صباحا من يوم الثالثاء الموافق 2019/12/24، وتفتح المظاريف بحضور 

ممثلي المزاودين في نفس الزمان والمكان. 
مدير عام اللوازم العامة

مالحظة:
1. اجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد.

2. تقدم األسعار بالشيكل، وتكون شاملة لكافة أنواع الضرائب والرسوم.
3.يجب إرفاق ش���يك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بقيمة 50000 شيكل كتأمين 

دخول ساري المفعول لغاية 2020/6/20.
4. لجنة العطاءات المركزية غير ملزمة بقبول أعلى األسعار.

5. بإمكانكم الحصول على كراس���ة المزاد عن طريق الموق���ع االلكتروني لمديرية اللوازم 
.)www.gs.pmof.ps( العامة

6. يلتزم من يرس���و عليه المزاد بتقديم شيك ش���خصي بكامل قيمة المبلغ المحال عليه 
عند توقيع االتفاقية.

دولة فلسطين

وزارة التربيـة والتعليم

مكتب الوكيل

إعالن طـرح عطاء 

الموضـوع : عطاء شراء وتوريد تجهيزات مشغل كهرباء استعمال لصالح مشاغل 

الكهرباء في المدارس والوحدات المهنية

) MOE/MOFP/2019/116 عطـاء رقـم (

تعلـن وزارة التربيـة والتعليم عن طـرح )عطاء شراء وتوريد تجهيزات مشغل كهرباء 

استعمال لصالح مشاغل الكهرباء في المدارس والوحدات المهنية( فعلى من يرغب 

بالمشـــاركـة في العطاء من المؤهلين مراجعـة وزارة التربيـة والتعليم في رام اللـه - 

شـــارع المعاهد - دوار المغتربين- المبنى الرئيسي- الطابق الثاني – دائرة العطاءات 

والمشتريات - غرفة )223( .

 * يكون آخر موعد لتقديم عروض األســـعار هو يوم ) األحــد ( بتاريخ 2019/12/29 

وذلك حتى الساعة 02:00 ظهرًا. 

* يتم اســـتيفاء مبلغ ) 100 ( شـــيكل جديد كرســـوم غير مســـتردة تودع في بنك 

فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية – وزارة التربية والتعليم على حساب 

رقم ) 219000/13( واحضار فيشـــة االيداع االصلية الســـتالم وثائق العطاء او ارفاق 

الفيشة االصلية ضمن وثائق العطاء عند تسليمه، وإال يتم استبعاد العرض المقدم.

* لالستفســـار يمكن االتصال بوزارة التربية والتعليم / دائرة العطاءات والمشتريات 

– رام اللـه على هاتف رقم 022983242.

مالحظات هامة :

اجور النشـــر واالعالن على من يرســـو عليه العطاء ولمـــرة واحدة فقط، . 1

والشـــركة المحال عليهـــا العطاء يجب عليها دفع رســـوم االعالن قبل 

تقديم كفالة حسن التنفيذ لقسم الصندوق. 

يجب ارفاق شـــك بنكي معتمد او كفالـــة بنكية معتمدة بقيمة 1000 . 2

دوالر ) كتأمين دخول( ســـاري المفعول لمـــدة 120 يوم من اخر موعد 

لتقديـــم العروض، لصالـــح )وزارة التربية والتعليـــم(، وإن أي خطأ في 

الكفالة او في االسم الموجهه له، المبلغ، التاريخ وغيرها يعَرض المورد 

لقرار االستبعاد من المنافسة.

تقدم االســـعار بالدوالر وهي شـــاملة لضريبة القيمة المضافة، وتكون . 3

سارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول اقل االسعار.. 4

بإمكانكم االطالع على نســـخة عن اوراق العطاء مـــن خالل رابط البوابة . 5

.)www.shiraa.gov.ps( الوطنية الموحدة للشراء العام على العنوان

 مــع االحـــــترام،،،

د . بـصري صـالح 

وكيل وزارة التربية والتعليم 

دولة فلسطين

وزارة التربيـة والتعليم

 مكتب الوكيل

دعوة لتقديم عطاءات 

 التاريخ : 24/11/2019
MOE/JFA/2019/119 :رقم العطاء

MOE/JFA/2.222524/2019  :رقم العطاء حسب الخطة
موضوع العطاء: استئجار حافالت لنقل الطلبة لصالح مدارس القدس للفصل الثاني

تلقت وزارة التربية والتعليم منحة مالية بقيمة 35 مليون دوالر من خمسة دول . 1
بشركاء  فيما يسمى  وبلجيكيا  والنرويج  وايرلندا  وفنلندا  ألمانيا  وهي  مانحة 
التمويل المشترك في إطار تمويل تنفيذ بنود الخطة االستراتيجية  لتطوير 
التعليم، وعليه تنوي وزارة التربية والتعليم تخصيص جزء من عائدات هذه 
المنحة من اجل استئجار حافالت لنقل الطلبة لصالح مدارس القدس للفصل 
الثاني بموجب العقد وضمن المناقصة رقم :  MOE/JFA/2019/119 وسوف 
لتمويل  حصريا  التمويل  شركات  من  المقدمة  المنحة  قيمة  تطبيق  يتم 

.)VAT( النفقات وصافي ضريبة القيمة المضافة
لالستفسار يمكن االتصال بوزارة التربية والتعليم في رام الله / دائرة العطاءات . 2

والمشتريات على هاتف رقم 022983242 او فاكس رقم 022983211.
تقدم االسعار بعملة الدوالر وهي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. . 3
يوجد مجموعة كاملة من وثائق المناقصة باللغة االنجليزية ويمكن شراؤها . 4

من قبل مقدمي العطاءات المعنين من مقر وزارة التربية والتعليم في رام 
الله – شارع المعاهد - دوار المغتربين – بجانب المجلس التشريعي – المبنى 
الرئيسي – غرفة 223 برسوم غير مستردة وقيمتها )100 شيكل( للنسخة 

الواحدة، ويتم إرفاق وصل الدفع قبل أو مع وثائق العطاء عند تسليمه.
تدفع رسوم كراسة المناقصة لحساب ايرادات وزارة المالية - وزارة التربية . 5

والتعليم  في بنك فلسطين على حساب رقم )219000/13(، يجب أن يتم 
الله – شارع المعاهد  تسليم العطاءات في وزارة التربية والتعليم في رام 
- دوار المغتربين – بجانب المجلس التشريعي – المبنى الرئيسي –الطابق 
ترفق  أن  ويجب   ،223 رقم  غرفة   – والمشتريات  العطاءات  –دائرة  الثاني 
جميع العطاءات بكفالة دخول للعطاء والبالغ قيمتها %5 من قيمة العرض 
المقدم وسارية المفعول لغاية 180 يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم عروض 
األسعار، وسيتم رفض العروض المتأخرة عن الموعد المحدد او التي لم ُيرفق 

بها كفالة دخول للعطاء وفيشة دفع ثمن كراسة العطاء.
يكون آخر موعد لتقديم عروض األسعار هو يوم )األحــد( بتاريخ 29/12/2019 . 6

عليها  مسجاًل  األسعار  عروض  وتوضع  ظهرا   02:00 الساعة  حتى  وذلك 
رقم العطاء واسمه في مغلف مغلق وتوضع في صندوق العطاءات حسب 
العنوان أعاله، بعد ان يتم ختم المغلف من قبل قسم العطاءات وإال سيتم 

استبعاده من المنافسة.
أجور النشر واالعالن على من يرسو عليه العطاء ولمرة واحدة فقط، والشركة . 7

العقد  توقيع  قبل  االعالن  رسوم  دفع  عليها  يجب  العطاء  عليها  المحال 
وتقديم كفالة حسن التنفيذ لقسم الصندوق.

بامكانكم االطالع على وثائق العطاء من خالل الموقع االلكتروني للبوابة . 8
 : االلكتروني  الموقع  خالل  من  العامة  للمشتريات  الموحدة  الوطنية 

 www.shiraa.gov.ps
د. بـصري صـالح
وكيل وزارة التربية والتعليم

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
مزاد بالظرف المختوم رقم 2020/3

تضمين بسطة بيع التمر لصالح اإلدارة العامة للمعابر والحدود
تعل���ن وزارة المالية والتخطيط/ مديرية اللوازم العامة بالتعاون مع اإلدارة العامة للمعابر 
والح���دود عن طرح مزاد بالظرف المختوم تضمين بس���طة بيع التمر لصالح اإلدارة العامة 
للمعابر والحدود، تبعًا للش���روط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق المزاد، فعلى 
الراغبين في المش���اركة في هذا المزاد مراجع���ة وزارة المالية والتخطيط/ مديرية اللوازم 
العامة في الماصيون خالل أوقات الدوام الرس���مي من أجل الحصول على كراس���ة المزاد 
مقابل دفع مبلغ )300 شيكل( غير مستردة في حساب ايرادات اخرى التابع لوزارة المالية 
والتخطي���ط رق���م )219000/49( في بنك فلس���طين المحدود. آخر موع���د لقبول عروض 
األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في الماصيون هو الساعة 11:00 صباحا 
من يوم األربعاء المواف���ق 2019/12/24، وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المزاودين في 

نفس الزمان والمكان. 
مدير عام اللوازم العامة

مالحظة:
1. اجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد.

2. تقدم األسعار بالشيكل، وتكون شاملة لكافة أنواع الضرائب والرسوم.
3.يجب إرفاق شيك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بقيمة 30000 شيكل كتأمين 

دخول ساري المفعول لغاية 2020/6/20.
4. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أعلى األسعار.

5. بإمكانكم الحصول على كراس���ة المزاد ع���ن طريق الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم 
.)www.gs.pmof.ps( العامة

6. يلتزم من يرس���و عليه المزاد بتقديم شيك ش���خصي بكامل قيمة المبلغ عند توقيع 
االتفاقية.

إعالن صادر عن شركة كهرباء محافظة القدس
بناء على الجولة الثانية والصادرة من كهرباء إس���رائيل من انذار بالقطع للجولة الجديدة الذي تس���لمته الش���ركة يوم الخميس بتاريخ 2019/10/10، وتبعًا لجدول 

تقني���ن التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الش���ركة التي بدأت في الجولة األولى 2019/9/22 وحتى تاريخه، وهي بذل���ك تضرب بعرض الحائط كافة االتفاقيات 

الموقعة بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي.

إن الشركة ورغم كل المحاوالت بالمناشدة لوقف السرقات وإيجاد الحل المالئم لموضوع التجمعات السكانية الغير ملتزمة بما فيها مناطق ج ومناطق غالف القدس 

ومخيمات الصمود الفلسطينية إال أنه لم نجد الحلول السريعة لوقف التدهور الحاصل.

إننا نناشد كافة الشرفاء من أبناء الوطن الحريصين على استمرار عمل الشركة بالقدس أن نقف جميعا عند مسؤولياتنا ونشدد أن هذا القطع بهذه الصورة المقصود 

منه هو ضرب كافة نواحي الحياة الفلسطينية والصحية واالقتصادية والمعيشية وهي مرفوضة جملة وتفصيال. 

ساعات القطعتاريخ القطع
  

أماكن القطع

2019/11/2414-12

بيت لحم: واد رحال / ثبرة / واد النيص / ام سلمونة / جورة الشمعة / المعصرة / خلة الحداد / مراح معال / المنشية / الحلقوم 
/ خربة الدير / تقوع المصابيح / الجبل االبيض / حرملة / ابو نجيم / المستشفى العسكري / حرملة / خلة القرنين / العساكرة / 

عقاب / زعترة / راس الواد / اكاديمية بيت لحم االنجيلية / الفرديس / بيت تعمر / بريضعة / ظهرة الندى / مضخة مجاري بيت 
ساحور الجنوبية والمناشير في تلك المناطق / بئر مياه زعترة / بئر مياه العبيات / بئر مياه هندازا  / بئر مياه رقم 3 جناتة .

برك سليمان / الخضر

اجزاء من بيت فجار )المنطقة الغربية / وسط البلد / منطقة الصوصة / خلة حجة / المناشير والمصانع في تلك المناطق(

2019/11/2512-10
بيت لحم: مضخة مياه بيت فجار / السياعرة / مراح رباح / العروب / شيوخ العروب / كوزيبا / عرقان طراد / ضاحية الرهوة / اجزاء 

من بيت فجار )السماقة / منطقة المستوصف الصحي / وسط البلد / منطقة شنة( والمناشير في تلك المناطق
رام الله: ابار مصلحة المياه / كفر مالك / دير جرير / معسكر العاصور / الطيبة / رمون / سلواد / يبرود.

أريحا: منطقة النبي موسى. 

رام الله: بدو/ القبيبة /النبي صمويل / بيت سوريك / خربة ام اللحم / بيت اكسا / بيت عنان / قطنة.2019/11/2614-12
أريحا: مخيم عقبة جبر / مخيم عين السلطان / المرشحات / الديوك الفوقا والتحتا / النويعمة / البنانا الند / مصنع المياه / 

معسكرات الجيش النويعمة / برج جوال النويعمة / اسكان ضباط الشرطة / اسكان البنسيان / مدرسة عمر بن الخطاب / تايجر 
الند / معسكرات األمن الوطني وكلية الشرطة بمنطقة النويعمة / مبنى الدفاع المدني بمنطقة النويعمة / باطون العودة 

/ القرية السياحية / نبعة عين السلطان / تلفريك اريحا / مطعم جبل قرنطل ابو الرائد / مضخات مياه عين السلطان / حي 
المصنع / مجمع بلدية اريحا المرشحات / بلدية النويعمة / مطعم سلطانة / منتجع براديس / التسليح / جامعة االستقالل / جزء 

من شارع قصر هشام / العوجا كاملة

تهيب الش���ركة بالمش���تركين أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة االنقطاع. وتعتذر لمش���تركيها الكرام عن هذا االنقطاع الذي تريد تطبيقه كهرباء إس���رائيل على الشعب الفلسطيني 

وبموافقة الحكومة اإلسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على شعبنا.

ستوالي الشركة نشر باقي مناطق االنقطاع لباقي التواريخ تباعا.

اإلدارة العامة 

 دولـــة فلسطين

وزارة الصحـــة 

اإلدارة العامة للخدمات الطبية المساندة
إعـــــالن 

تعلن وزارة الصحة الفلس���طينية وبالتنس���يق مع نقابة مس���اعدي الصيادلة 
القانونيي���ن في الضف���ة الغربية عن عق���د امتحان مزاولة مهنة مس���اعدي 
الصيادل���ة وذلك في تمام الس���اعة العاش���رة من صباح ي���وم االحد الموافق 

2019/12/22 في قاعة بنك الدم المركزي- رام الله .

على الزمالء الراغبين بتقديم االمتحان التوجه إلى مديريات الصحة للتسجيل 
مصطحبين معهم ما يلي:- 

صورة عن كش���ف عالم���ات الثانوي���ة العامة م���ن وزارة التربية . 1
والتعليم العالي.

صورة عن الش���هادة الجامعية »المصدقة« أو معادلة الش���هادة . 2
وكش���ف العالمات مصدقة م���ن وزارة التربي���ة والتعليم العالي 

لحملة البكالوريوس خريجي الجامعات غير الفلسطينية.

صورة عن ش���هادة الدبلوم وكش���ف عالمات مصدق���ة من وزارة . 3
التربي���ة والتعلي���م العال���ي لحمل���ة الدبلوم خريج���ي المعاهد 

الفلسطينية وغير الفلسطينية.

عدم ممانعة من النقابة.. 4

صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.. 5

6 ..4 X 6 صورة شخصية قياس

تس���ديد رس���وم االمتحان والبالغة ثمانون ش���يقال في صندوق . 7
مديرية الصحة.

أخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 2019/12/19. 8

 طرح عطاء الستئجار الشاحنات 

لتوزيع المواد الغذائية من مخازن الوكالة وتحميلها وتنزيلها 

في نابلس والخليل و رام الله إلى ضواحيهما

CPS/WB/PLD/0012-13-14/19

تعلن دائرة المشتريات واالمدادات في وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين بالضفة الغربية عن طرح  عطاء الس���تئجار ش���احنات 
لتوزيع الم���واد الغذائية  وتحميلها وتنزيلها م���ن مخازن الوكالة في 

نابلس والخليل  ورام الله إلى ضواحيهم.

 يتم التوزيع حسب برنامج وجدول التوزيع المرفق لكل  منطقة.

 بإمكان الراغبين بالمش���اركة الحصول على نموذج األسعار وتفاصيل 
التوزي���ع من مكاتب األونروا في الخلي���ل ونابلس ورام الله  ابتداء من 

اليوم 26 /2019/11.

 أخر موعد لتقديم عروض األس���عار يوم الثالثاء 2019/12/03  الساعه 
11:00 صباحا، على فاكس  رقم : 5816564 -02 او عن طريق االيميل 

fplo-wb@unrwa.org

لالستفسار على هاتف : 5891669 -02

جامعة فلسطين األهلية تستضيف 
خبيرًا دوليًا في التعليم اإللكتروني

بيت لحم – حسن عبد الجواد: استضافت دائرة التطوير األكاديمي، وبالتعاون 
مع مركز التعليم اإللكتروني وكلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فلسطين 
األهلي���ة الخبير الدولي والمستش���ار العالمي، في مج���ال التعليم اإللكتروني 

وتكنولوجيا التعليم الدكتور بدر الهدى خان.
وقدم خان محاضرة حول "االتجاهات الحديثة في التعلم اإللكتروني" بحضور 
رئي���س الجامع���ة الدكتور عوني الخطي���ب، ونائب الرئيس للش���ؤون اإلدارية 
والمالية الدكتور عماد الزير، ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية الدكتور فايز 
أبو عامري���ة، ومدير دائرة العالقات العامة والدولي���ة جريس أبو غنام وأعضاء 

الهيئتين اإلدارية واألكاديمية والطلبة.
وأك���د د. الخطيب عل���ى أهمية الرقي بمس���توى التعليم، بما يتناس���ب مع 

التطورات الدولية، والتوجه نحو التعليم اإللكتروني الحديث.
من جانبه، بين د. عزيز خليل مدير دائرة التطوير األكاديمي أهمية التعليم 
االلكتروني في مجال التعليم في فلسطين، مؤكدًا ان دائرة التطوير األكاديمي 

تسعى لمواكبة التطورات ونقلها ألعضاء الهيئة األكاديمية. 
وقدم د. خ���ان في عرضه معلومات عن أهمية التعلي���م اإللكتروني، موضحًا 
هذا المفهوم من وجهة نظره الذي يربط بين العملية التعليمية واس���تخدام 

التكنولوجيا.
وتح���دث د. خان عن العديد م���ن المحاور الهامة كاس���تراتيجيات التعليم 
اإللكترون���ي، وأهمي���ة التعلم اإللكتروني ف���ي ظل التط���ور الرقمي، وضرورة 

تجهيز بنية تحتية تكنولوجية مناسبة لتطبيقه.
وتح���دث عن اإلط���ار النظري الذي ق���ام بتطويره وهو نموذج خ���ان الثماني 
الش���هير في مجال التعلم اإللكتروني والذي يتناول محاور: تصميم الواجهة، 

تقني، تربوي، مؤسسي، أخالقي، دعم المصادر، اإلدارة، والتقويم.

ندوة في جامعة بيت لحم عن التسامح الديني
بيت لحم – "األي���ام": نظمت دائرة اللغة 
العربية واإلعالم ودائرة العلوم اإلنس���انية 
ودائرة الّدراس���ات الّدينية / كلية اآلداب 
وعم���ادة ش���ؤون الطلبة، ف���ي جامعة بيت 
لح���م، امس، ن���دوة حول التأوي���ل الّديني 
س���امح. وافتتح ميسر الندوة د. خليل 

ّ
والت

عيس���ى، اس���تاذ اللغويات ف���ي الجامعة، 
اللق���اء بلمحة صغيرة ع���ن موضوع الندوة 
وعرض ومضة تلفزيونية بعنوان "التسامح 
الدين���ي" م���ن إنت���اج الطالبة في قس���م 

الصحافة ملك شاهين.
وش����دد األب عبد الله يوليو، راعي كنيسة 
ال����روم الكاثولي����ك رام الل����ه، عل����ى أهمية 

التسامح الديني المنصوص عليه في جميع 
الكت����ب الس����ماوية، مؤكدًا انه ال مس����تقبل 
للمس����يحيين في الوطن العرب����ي اال ان يبقوا 
ا أصياًل من هذا المجتمع العربي. كما هم جزًء
من جهته، تح���دث األب الدكت���ور إياد 
ط���وال أس���تاذ الفلس���فة ورئي���س دائرة 
العلوم اإلنس���انية في جامعة بيت لحم عن 
المرجعية المنطقية والفلس���فية للخطاب 
الدين���ي بينما تح���دث أس���تاذ الصحافة 
واإلع���الم ورئي���س دائ���رة اللغ���ة العربية 
جامع���ة بيت لح���م الدكتور س���عيد عياد 
عن اس���تغالل التأويل من قب���ل الجماعات 
السياس���ية  األجندات  لخدمة  المتطرف���ة 

الخاصة بهم.
وم���ن جهته اك���د الدكتور ب���الل زرينة 
الباحث في الشؤون اإلسالمية في مداخلته 
على أهمية مراجع���ة الروايات واألحاديث 
ومقارنتها مع النصوص القرآنية وش���طب 
ما يتع���ارض مع القرآن الكريم، مؤكدًا على 
أهمية تقديم التأويل على التفسير مهم 

لخلق التسامح ما بين الديانات.
وف���ي مداخلته تح���دث الدكت���ور زياد 
بن���ي شمس���ية، أس���تاذ األدب والنقد في 
جامع���ة بيت لح���م عن أزم���ة المصطلحات 
والسياس���ية  الديني���ة  الخطاب���ات  ف���ي 

واالجتماعية.

»بسمة أمل« تنظم يومًا ترفيهيًا 
ألطفال »الهالل« في نابلس

نابلس - "وف��ا": ش���ارك عشرات األطفال من ذوي اإلعاقة الملتحقين بجمعية 
الهالل األحمر الفلس���طيني في محافظة نابلس ام���س، بفعاليات يوم المعاق 

العالمي الذي نظمته المجموعة الشبابية "بسمة أمل".
وشارك في الفعالية الفنانان شادي البوريني وقاسم النجار، كما شملت عدة 

فقرات فنية ودعم نفسي، وفقرات ترفيهية.
وقالت رؤى درويش وهي إحدى المنسقات للمبادرة، إن الفعالية تأتي ضمن 
سلس���لة فعاليات تنظمها المجموعة الشبابية "بسمة أمل" والتي انطلقت من 

قرية بيت أمين في محافظة قلقيلية.
و"بس���مة أمل" مجموعة تطوعية ذات طابع اجتماع���ي خيري، انطلقت من مدينة قلقيلية 
وتس���عى إلى ترقية وتش���جيع النشاطات 
التطوعية الخاصة بمرضى السرطان، وذوي 
اإلعاقة في كل مكان، حتى داخل منازلهم، 

ويشارك فيها عدد من المتطوعين.

الشرطة تنظم فعاليات 
توعوية لمناهضة 
العنف ضد المرأة

رام الله - "األيام": نظمت الش���رطة امس 
بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية 
واألهلية عدة فعاليات ونش���اطات توعوية 
النس���وية بمناسبة  المدارس والمركز  في 
الي���وم العالمي للقضاء عل���ى العنف ضد 
المرأة الذي يصادف الخامس والعش���رين 

من شهر تشرين الثاني من كل عام.
وذكرت إدارة العالق���ات العامة واإلعالم 
بالش���رطة، أمس، إن الفعاليات والنشاطات 
نظم���ت بالتعاون مع مؤسس���ات رس���مية 
وأهلية اس���تهدفت الطالبات في مدارس 
اإلناث وربات البيوت في المراكز النس���وية 
بهدف تعريفه���ن بحقوق المرأة والتأكيد 
عل���ى توفير الحماي���ة القانوني���ة الالزمة 
للمرأة وغيرها م���ن الحقوق التي يضمنها 

القانون الفلسطيني.
وتخل���ل الفعاليات تقديم محاضرات من 
قب���ل ضباط متخصصين ف���ي إدارة حماية 
األس���رى واألحداث وإدارة العالقات العامة 
واإلعالم تحدث���وا عن هذه المناس���بة في 
اإلذاعات والقنوات الرس���مية والمحلية في 
محافظات الوطن إليصال رسالة إلى ضرورة 
حماية كرامة المرأة والحفاظ على حقوقها.

نظمته »القدس المفتوحة« وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان

مؤتمر في قلقيلية يدعو لتطوير المقاومة الشعبية
قلقيلية - "األيام": أوصى المش���اركون في المؤتمر 

العلمي الذي نظمته جامعة القدس المفتوحة وهيئة 

مقاومة الجدار واالستيطان، امس، بعنوان "المقاومة 

الش���عبية في فلسطين أدبًا وممارسة"، وذلك في فرع 

الجامعة ف���ي قلقيلية وعب���ر )الفيديوكونفرس( مع 

مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة بتطوير 

المقاومة الش���عبية الفلس���طينية وأشكالها، وإنشاء 

صن���دوق مال���ي خاص لدع���م هيئة مقاوم���ة الجدار 

واالستيطان وتعزيز صمود المواطنين.

وأش���اروا إلى أهمي���ة توظيف التقني���ات الرقمية 

الحديثة لخدمة القضية الوطنية والمقاومة الشعبية 

وأش���كالها واس���تثمارها لفضح ممارس���ات االحتالل 

وعدوانه على الشعب الفلسطيني.

ودعا المؤتمر الجهات المختصة إلى بناء قاعدة 

بيانات وتعميمها لالس���تفادة منها في استمرار 

المقاومة الش���عبية الفلس���طينية، واالس���تفادة 

من التجارب الس���ابقة بما فيها تجارب الش���عوب 

األخرى.

وطالب المش���اركون برب���ط الدراس���ات التي تعنى 

بالمقاوم���ة الش���عبية بالجوان���ب المختلف���ة للحياة 

الفلس���طينية السياس���ية واالجتماعي���ة والثقافية 

واالقتصادي���ة، منوهين إلى أهمية االس���تفادة من 

تجربت���ي بلعين والخان األحمر ف���ي الوقوف في وجه 

جدار الضم والفص���ل العنصري، وتطوي���ر المقاومة 

الش���عبية لتك���ون أكث���ر نجاحًا وتحقيق���ًا لألهداف 

الوطنية.

وأكدوا على ضرورة تعميم تجربة مس���يرات العودة 

الكبرى للوقوف في وجه االحتالل وإفشال مخططاته، 

داعين إلى االس���تعانة بالمناه���ج البحثية الحديثة 

والمعاصرة في تحليل النصوص اإلبداعية المقاومة.

وأوصى المؤتمر بدراس���ة اإلبداع���ات األدبية التي 

تناولت المقاومة الش���عبية الفلسطينية ونقدها في 

ضوء واقعها وقيمتها الفنية، مش���يرين إلى أهمية 

االرتق���اء بمس���توى المقاومة الش���عبية حتى تصبح 

ثقافة وطنية شاملة.

ودعا محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة إلى مراجعة 

كل األدوات واألس���اليب والوس���ائل النضالي���ة وبناء 

برنامج وطني واس���ع لتغطية الفعاليات الشعبية في 

كل ساحات الوطن.

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان وليد 

عس���اف، إن األراضي الفلس���طينية تش���هد هجمة 

استعمارية محمومة، وتتس���ارع في تنفيذ المشروع 

االس���تعماري بش���كل لم يس���بق له مثيل، مصحوبًا 

بانته���اكات جس���يمة بح���ق المواطن الفلس���طيني 

وممتلكات���ه ووجوده على هذه األراضي، مش���يرًا إلى 

أن هذه االنتهاكات ترتقي إلى مس���توى جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنس���انية، في ظل صمت دولي وتواطؤ 

م���ن بعض األط���راف ومح���اوالت تطبيق تش���هدها 

منطقتنا العربية.

وأكد نائب رئيس الجامعة د. س���مير النجدي، كلمة 

نيابة عن رئيس الجامعة د. يونس عمرو، أن "المقاومة 

الش���عبية بكل أش���كالها مقاومة مش���روعة النتزاع 

الحقوق الوطنية لشعبنا"، مشيرًا إلى أنها "وسيلة من 

وس���ائل مقاومة االحتالل للوقوف في وجه مخططاته 

التوس���عية الهادفة إلى االس���تيالء عل���ى األراضي 

الفلسطينية، ولكش���ف وجهه الحقيقي أمام العالم 

بأسره، وكسب الرأي العام العالمي إلى جانب القضية 

الفلسطينية العادلة".

وكان د. نور األقرع، مدير فرع الجامعة  في قلقيلية 

رئي���س اللجن���ة التحضيري���ة للمؤتمر، ألق���ى كلمة 

أش���ار فيها إلى أن انعق���اد هذا المؤتم���ر يأتي في 

جو من التوتِر النات���ج عن منغصات االحتالل اليومية 

واس���تمراره في تصعيد عدواِنه على شعبنا وأرضنا؛ 

ليرس���م معالم النضال الفلس���طيني المتواصل ضد 

االحت���الل وأدوات���ه، من خ���الل البحث ف���ي المقاومة 

الشعبية الفلسطينية أدبًا وممارسة.

وتضمن المؤتمر ثالث جلس���ات علمية، تضمنت 12 

ورقة بحثية.

وكرم���ت الجامعة الهيئ���ة تقدي���را لجهودها في 

تصدرها المقاومة الشعبية.


