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جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية
Palestinian Medical Relief Society

)02t-PMRS/BMZ-17G13( إعالن عن المناقصة رقم
لشراء كواشف ومواد مخبرية
تعلن جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية ضمن مشروع :

 «Defying the protracted crises : Strengthening resilience in health care and 
patients with non - communicable diseases in the Gaza strip” 

 BMZ: 2017.1826.1 /m.i PKI 53 / 17 :ورقم المشروع
والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية ومؤسسة  

 Federal وبدعم من جمهورية ألمانيا االتحادية Medico International
  ) BMZ ( Republic of Germany 

عن رغبتها بشراء كواشف ومواد مخبرية حسب الشروط والمواصفات المنصوص 
عليها في مستندات العطاء رقم 

في  المسجلين  والموردين  الشركات  كافة  وتدعو   )02t-PMRS/BMZ-17G13(
محافظات فلسطين للمشاركة في هذه المناقصة حسب الشروط المؤهلة التالية:

أن يكون حاصال على رخصة تخوله مزاولة المهنة.. 1
جميع األصناف يجب أن تكون مجازة من وزارة الصحة الفلسطينية . 2

أو الجهات المختصة األخرى.
أن يكون مشتغال مرخصا.. 3
يجب ان تكون جميع بنود العطاء موردة إلي األراضي الفلسطينية . 4

عن طريق المعابر الرسمية .
المشروع معفي من ضريبة القيمة المضافة وعليه يجب تقديم . 5

فاتورة صفرية .
 يمكن استالم مستندات العطاء مقابل مبلغ مالي قدره مائتين شيكل فقط غير 
مستردة اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم الثالثاء الموافق 05/12/2017 
وحتى الساعة الواحدة ظهرًا من يوم االثنين الموافق 11/12/2017 من مقر جمعية 
اإلغاثة الطبية الفلسطينية – غزة الشارع المتفرع من شارع شارل ديجول، مقابل 
لجنة االنتخابات المركزية، عمارة أبو العوف الطابق الثالث هاتف رقم )2835990/1( 

و فاكس رقم )2827837(.
يرفق مع المناقصة تأمين أولى بكفالة بنكية بقيمة 5 % من إجمالي قيمة العطاء 
في صورة خطاب ضمان بنكي أو شيك بنكي ويجب أن يبقى هذا التأمين صالحا 
الساعة  الوثائق هو  المظاريف، آخر موعد لتسليم  180 يوما من تاريخ فتح  لمدة 
على  الموقع  نفس  في   19/12/2017 الموافق  الثالثاء  يوم  من ظهر  الثانية عشر 
فتح  اإلقفال وسيتم  تاريخ  من  يوما   180 لفترة  المفعول  العطاء ساري  يكون  أن 
مقر  في   19/12/2017 الموافق  الثالثاء  يوم  من  ظهرًا   12:30 الساعة  المظاريف 
الجمعية في جلسة علنية لمن يرغب بالحضور من الشركات التي تقدمت بعرض 

السعر فقط.
مالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

دولة فلسطين
ديوان الموظفين

إعالن عن مواعيد مقابالت شفهية للعمل لدى محافظة الخليل
مقابالت  موعد  عن  العام  الموظفين  ديوان  مع  وبالتنسيق  الخليل  محافظة  تعلن 
شفهية للمتقدمين لشغل وظيفة )باحث/ة سياسي/ة و موظف/ة شؤون شبابية ( 

الخاص باالعالن رقم)2017/47(. 
وذلك حسب المواعيد والكشوف المشار إليها أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االحد الموافق 2017/12/10، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

باحث/ة سياسي/ة يبدأ باسم عماد محمود موسى عمران وينتهي باسم . 1
خالد عبد الناصر صبحي شريف حسب الكشف رقم )1(. تبدأ المقابلة 

الشفهية في تمام الساعة التاسعة صباحا.

يوم االثنين الموافق 2017/12/11، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة:

الكركي . 1 الغني  عبد  رشاد  أنوار  باسم   يبدأ  شبابية  شؤون  موظف/ة 
وينتهي باسم روال أحمد محمد قديمات حسب الكشف رقم )2(. تبدأ 

المقابلة الشفهية في تمام الساعة التاسعة صباحا.

يوم الثالثاء الموافق 2017/12/12، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة:

موظف/ة شؤون شبابية يبدأ باسم  زينه عمر محمد الجنيدي وينتهي . 2
المقابلة  تبدأ   .)3( رقم  الكشف  حسب  عوض  رشيد  محمد  هيا  باسم 

الشفهية في تمام الساعة التاسعة صباحا.
الخليل  محافظة  مقر  في  عقدها  سيتم  الشفهية  المقابالت  ان  علما 

قرب مديرية الصحة

لمعرفة أسماء المقبولين لخوض المقابالت الشفهية يرجى زيارة البوابة االلكترونية 

تطبيق  استخدام  خالل  من  او   )www.gpc.pna.ps( العام:  الموظفين  لديوان 

الهاتف المحمول “وظيفتي”.

                                                                                        محافظة الخليل

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية

 للعمل لدى سلطة االراضي

تعلن س���لطة االراضي وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد مقابلة 

شفهية للمتقدمين لشغل وظائف كل مما يلي:)مبرمج/ة “على بند االعاقة”(، 

الخاص باالعالن رقم )2017/63(.

 وذلك حس���ب الموعد والكشف المش���ار إليه أدناه: ) األس���ماء منشورة على 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم الثالثاء الموافق 2017/12/12، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

مبرمج/ة)على بند االعاقة(،مكان العمل:)الوسط( ،يبدأ باسم  ثائر عيسى . 1

محمد صغير  وينتهي باس���م حس���ن ابراهيم حس���ن عريقات حسب 

الكشف رقم )1( في الساعة العاشرة صباحا. 

علم���ا أن المقابالت الش���فهية س���يتم عقدها في س���لطة االراضي/المنطقة 

الصناعية/شارع نابلس/البيرة.

لمعرف���ة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زي���ارة البوابة 

االلكتروني���ة لدي���وان الموظفي���ن الع���ام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”

سلطة االراضي

دولــــة فلســــــطين
 ديـوان المـوظفيــن العـام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني للعمل لدى جامعة فلسطين التقنية/خضوري 

تعل���ن جامعة فلس���طين التقنية/خضوري وبالتنس���يق مع دي���وان الموظفين العام عن 
موع���د امتح���ان الكتروني للمتقدمين لش���غل وظيفة  )طبيب/ة ع���ام/ة( الخاص باالعالن 

رقم)2017/68( .
وذلك حسب الموعد والكشف المشار إليه أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة االلكترونية 

لديوان الموظفين العام(

يوم الخمي����س الموافق 2017/12/14، موعد االمتحان االلكتروني لوظيفة طبيب/ة 

عام/ة، مكان العمل )مقر جامعة فلسطين التقنية«خضوري«/طولكرم(:
يبدأ باس���م  سجى احمد حسين مخلوف وينتهي باسم  وليد خليل ابراهيم مليح . 1

البطاط حسب الكشف رقم )1( . يبدأ االمتحان االلكتروني الساعة العاشرة  صباحا 
في مبنى جامعة فلسطين التقنية«خضوري« _في مبنى المكتبة/طولكرم.

لمعرفة أس���ماء المقبولين لخ���وض االمتحان االلكتروني يرجى زي���ارة البوابة االلكترونية 
لدي���وان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل اس���تخدام تطبيق الهاتف 

المحمول »وظيفتي.

جامعة فلسطين التقنية_خضوري

دولـــــــــــة فلسطين
وزارة الصحـــة 

اإلدارة العامة للخدمات الطبية المساندة
إعــــــــــــــــــــــــالن 

تعلن وزارة الصحة الفلسطينية وبالتنسيق مع نقابة التخدير واإلنعاش في الضفة 
الغربية عن عقد امتحان مزاولة مهنة فنيو التخدير وذلك في تمام الساعة العاشرة 
من صباح يوم الثالثاء الموافق 19/12/2017 في في قاعة بنك الدم المركزي- رام 

الله .
للتسجيل  الصحة  مديريات  إلى  التوجه  االمتحان  بتقديم  الراغبين  الزمالء  على 

مصطحبين معهم ما يلي:- 

1. صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم العالي.

وكشف  الشهادة  معادلة  أو  “المصدقة”  الجامعية  الشهادة  عن  صورة   .2

العالمات مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي لحملة البكالوريوس 

خريجي الجامعات غير الفلسطينية.

التربية  وزارة  من  مصدقة  عالمات  وكشف  الدبلوم  شهادة  عن  صورة   .3

وغير  الفلسطينية  المعاهد  خريجي  الدبلوم  لحملة  العالي  والتعليم 

الفلسطينية.

4. عدم ممانعة من النقابة.

5. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.

.X 4 6 6. صورة شخصية قياس

7. تسديد رسوم االمتحان والبالغة ثمانون شيقال في صندوق مديرية الصحة.

8. أخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 2017/12/7.

دولـــــــــــة فلسطين
وزارة الصحـــة 

اإلدارة العامة للخدمات الطبية المساندة
إعــــــــــــــــــــــــالن 

 
تعلن وزارة الصحة الفلسطينية وبالتنسيق مع نقابة مساعدي الصيادلة في الضفة 
الغربية عن عقد امتحان مزاولة مهنة مساعدي الصيادلة وذلك في تمام الساعة 
العاشرة من صباح يوم األحد الموافق 17/12/2017 في في قاعة بنك الدم المركزي- 

رام الله .
للتسجيل  الصحة  مديريات  إلى  التوجه  االمتحان  بتقديم  الراغبين  الزمالء  على 

مصطحبين معهم ما يلي:- 
والتعليم . 1 التربية  وزارة  من  العامة  الثانوية  عالمات  عن كشف  صورة 

العالي.
صورة عن الشهادة الجامعية “المصدقة” أو معادلة الشهادة وكشف . 2

العالمات مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي لحملة البكالوريوس 
خريجي الجامعات غير الفلسطينية.

التربية . 3 وزارة  من  مصدقة  عالمات  وكشف  الدبلوم  عن شهادة  صورة 
وغير  الفلسطينية  المعاهد  خريجي  الدبلوم  لحملة  العالي  والتعليم 

الفلسطينية.
عدم ممانعة من نقابة.. 4
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.. 5
6 ..X 4 6 صورة شخصية قياس
تسديد رسوم االمتحان والبالغة ثمانون شيقال في صندوق مديرية الصحة.. 7
www.pma.psأخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 7/12/2017.. 8

إعالن صادر عن سلطة النقد
بخصوص تجديد ترخيص الصرافني للعام 2018

اســتنادًا ألحــكام القــرار رقــم )41( لســنة 2016  بشــأن ترخيــص 

ورقابــة مهنــة الصرافــة فــي فلســطن، علــى كافــة الصرافــن 

االلتــزام بتجديــد رخصــة مزاولــة أعمــال الصرافــة للعــام 2018 

مــن خــال تعبئــة نمــوذج تجديــد الرتخيــص المتوفــر علــى موقــع 

ســلطة النقــد االلكرتونــي "www.pma.ps" خــال شــهر كانــون 

األول مــن العــام الحالــي )2017/12(، وتســليمه باليــد أو عــر 

الريــد المســجل فــي مقــر ســلطة النقــد الفلســطينية.

"الحكــم المحلي": نظام مواقف المركبات 
بمناطــق الهيئــات المحلية ملــزم للجميع

البيرة - "األيام": قال وزير الحكم 

المحلي حس���ين األعرج، إن نظام 

مواق���ف المركب���ات ف���ي مناطق 

الهيئات المحلي���ة ملزم للجميع، 

الجهات ذات  ويجب على جمي���ع 

العالق���ة تنفيذه، وع���دم االخالل 

ببن���وده، وِفي ح���ال أي مالحظات 

على النظام تتم دراستها واتخاذ 

القرار المناسب حولها.

وأكد األع���رج أن نظ���ام مواقف 

المركب���ات رقم )3( لس���نة 2017، 

جاء بعد سلس���لة من اللقاءات مع 

مختل���ف الجه���ات ذات العالقة، 

الجديد جاء استكماال  النظام  وأن 

لمس���اعي ال���وزارة في مأسس���ة 

والقواني���ن  األنظم���ة  وتطوي���ر 

بقطاع  والخاص���ة  به���ا  المعمول 

الحكم المحلي.

جاء ذل���ك خالل اجتماع عقد في 

مقر ال���وزارة، امس، بحضور وكيل 

ال���وزارة محم���د حس���ن جبارين، 

ورئي���س بلدي���ة البي���رة، ومدير 

شرطة رام الله والبيرة، وممثل عن 

محافظ���ة رام الله والبيرة، وممثل 

عن ش���ركة بريك���و، وممثلين عن 

نقابة السائقين، وممثل عن وزارة 

النقل والمواصالت.

وأضاف األعرج أن مجمع البلدية 

ف���ي البيرة هو مل���ك للبلدية، وما 

يطبق على باقي المجمعات العامة 

والخاص���ة في كاف���ة المحافظات 

يطبق عل���ى مجمع بلدي���ة البيرة 

وضعته  ال���ذي  النظ���ام  حس���ب 

الوزارة، مش���ددا على أنه ال يملك 

أي اح���د كان األحقي���ة في إغالق 

المجمع وطرد السائقين منه.

جلســة في رام الله لبحث آليات التواصل بين 
اتحاد المرأة والشــرطة لتحقيق العدالة للنساء

رام الل���ه - "األيام": عقد االتحاد 

الع���ام للمرأة الفلس���طينية، أول 

من أمس، جلسة حوار مع قيادات 

الشرطة في قاعة الحراسات بحّي 

الطي���رة، لبحث آلي���ات التواصل 

الدائم بين االتحاد والشرطة.

وحضر الجلسة أكثر من خمسة 

ومش���اركة  مش���اركًا  وثالثي���ن 

م���ن جه���از الش���رطة م���ن كافة 

األمانة  وعض���وات  المحافظ���ات 

العامة في االتح���اد العام للمرأة 

الفلسطينية.

وأكدت رئيس���ة االتح���اد العام 

للم���رأة الفلس���طينية، انتص���ار 

آلي���ة  إيج���اد  ض���رورة  الوزي���ر، 

للتواص���ل الدائ���م بي���ن االتحاد 

العام والشرطة بما يضمن تعزيز 

الصعيد  النس���اء على  مش���اركة 

وتخفيف  واالجتماعي  السياسي 

العنف عن النساء داخل المجتمع 

الفلسطيني.

وأكد مس���اعد المفت���ش العام 

في جهاز الش���رطة العقيد الركن 

ط���ارق األطرش اس���تعداد جهاز 

الشرطة للتعاون مع االتحاد العام 

بما يس���هم في تحقيق العدالة 

للنساء.

بدوره���ا، وضع���ت الرائ���د وفاء 

بص���ورة  المش���اركين  حس���ين 

أهداف اللقاء وما يتوقع التوصل 

إلي���ه بعد انتهائه���ا كلقاء أولي 

ضمن عدة لقاءات قادمة.

وعرضت عضو األمانة العامة في 

ال، ملخصًا 
ّ
االتحاد الع���ام، ريما نز

لتوصي���ات الجلس���ة األولى التي 

عقده���ا االتحاد قبي���ل االجتماع 

م���ع قي���ادات الش���رطة، ونب���ذة 

عن مش���روع تعزي���ز تنفيذ قرار 

مجل���س األمن 1325 ف���ي األرض 

ينف���ذه  وال���ذي  الفلس���طينية 

االتحاد العام منذ مطلع آذار 2016 

بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة 

للم���رأة وبتموي���ل م���ن االتح���اد 

األوروبي، مركزة على أهمية مسح 

القوانين والتشريعات لمواءمتها 

مع ما توفره اتفاقية القضاء على 

كاف���ة أنواع التمييز ض���د المرأة 

"سيداو".

نماذج  عدة  المش���اركون  وطرح 

من واق���ع عملهم ف���ي مديريات 

الش���رطة المختلف���ة ومنظوم���ة 

القواني���ن الت���ي تنظ���م عملهم 

تنفيذ  تواجه  الت���ي  والتحديات 

بع���ض المه���ام، ال س���يما بيوت 

المعنف���ات  للنس���اء  الحماي���ة 

والتدخ���ل العش���ائري والخضوع 

للع���ادات والتقاليد في كثير من 

 بعض القضايا والتي 
ّ

األحيان لحل

ال تلبي تحقيق الحماية الحقيقية 

للنس���اء المعنفات. أما بالنس���بة 

لحقوق النساء العامالت في جهاز 

الشرطة فقد تم التوجه بأكثر من 

رسالة على عدة مستويات توضح 

الفجوات التمييزية بين العاملين 

والعامالت ف���ي الجهاز، مؤكدين 

المؤسس���ات  مع  التعاون  أهمية 

النس���وية، خاصة االتح���اد العام 

للمرأة الفلس���طينية لنشر الوعي 

بدور الش���رطة في حماية النساء 

المعنفات. 

أمين  اقترح���ت  ومن جهته���ا، 

س���ر االتحاد العام، منى الخليلي، 

رة من االتحاد 
ّ
تشكيل لجنة مصغ

الع���ام وعناص���ر م���ن الش���رطة 

التفصيلية  القضاي���ا  لمتابع���ة 

القت���راح خط���ة عم���ل تنفيذية 

عليها  المتفق  بالمح���اور  تتعلق 

بين االتحاد العام والشرطة.

وجاءت هذه الجلس���ة استكمااًل 

االتحاد  لجلس���ة ح���وار عقده���ا 

الع���ام للم���رأة الفلس���طينية مع 

الش���رطة ضم���ن حمل���ة تعزي���ز 

أج���ل  م���ن  المس���اءلة  أدوات 

للنساء  أوسع  مشاركة سياس���ية 

والت���ي تهدف الى إدم���اج النوع 

األمن  عملي���ات  في  االجتماع���ي 

والسالم في فلسطين.

"القدس المفتوحة" تجيز أول 
رسالة ماجستير منذ تأسيسها

رام الله - "األيام": أجازت كلية الدراس���ات العلي���ا في جامعة القدس 
المفتوحة أول رس���الة ماجس���تير منذ تأسيس���ها، وذلك للطالبة سمر 
عيسى صباح، وبإشراف د. محمد شاهين منسق برنامج "اإلرشاد النفسي 
والتربوي"، عن رس���الة بعنوان "أثر برنامج إرش���ادي يس���تند إلى اللعب 
والفن في خفض الس���لوك العدواني لدى أطفال قرية األطفال )sos( في 

محافظة بيت لحم".
ج���اء ذلك في حلقة نقاش عقدت بمقر مبنى كلية مس���قط في حضور 
د. س���مير النجدي نائب رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية، ود. حسن 
الس���لوادي عميد كلية الدراس���ات العليا، ود. مجدي الزامل عميد كلية 

التربية.
وتكون���ت لجنة النقاش من د. عمر الريماوي أس���تاذ مش���ارك في علم 
النفس من جامعة القدس، ود. حس���ني ع���وض عميد البحث العلمي في 

الجامعة.
وأجازت لجنة النقاش رسالة الماجستير للطالبة صباح بعد إجراء بعض 

التعديالت عليها.

وفد نمساوي يطلع على الخدمات الطبية 
في عيادة "األقصى" التابعة للمقاصد

القدس - "األيام": زار وفد من القنصلية النمس���اوية عيادة المس���جد 
األقصى التابعة لجمعية المقاصد الخيرية اإلس���المية والمعروفة سابقا 

باسم )العيادة النمساوية(.
وقام الوفد بجولة في عيادة المس���جد األقصى واالطالع على الخدمات 
الطبية الت���ي تقدمها ألهالي وزوار البلدة القديم���ة، فيما قدم كل من 
د. عرف���ات الهدمي رئيس الهيئة اإلداري���ة لجمعية المقاصد ود. طارق 
بركات مدير الجمعية، شرحا وافيا عن مجريات عمل العيادة وما شهدته 
من تطوير ف���ي الخدمات الطبية في اآلونة األخي���رة، إضافة إلى ربطها 

بمستشفى جمعية المقاصد الخيرية.
وأكد د. أندريه ناس���ي ممثل النمس���ا لدى دولة فلس���طين استعداد 
ب���الده لتقديم الدعم المادي والعلمي لتطوي���ر وتجهيز العيادة، معربا 
عن س���عادته لهذه الزيارة، ومشيدا بالتطور الحاصل تحت إشراف إدارة 

جمعية المقاصد التي تدير العيادة منذ العام2000.
وتأل���ف وف���د القنصلية النمس���اوية من ثالثين ش���خصية عاملة في 
المجاالت الصحية واألكاديمية في جمهورية النمس���ا، إلى جانب ماهر 

الداودي ممثل القنصلية السويدية العامة في القدس الشرقية.

اختتام مشروع إنشاء مبنى جديد 
لجمعية ياسمين الخيرية بتمويل ياباني

رام الله - "األيام": احتفلت الممثلية اليابانية وجمعية ياسمين الخيرية 
لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة، في محافظة رام الله والبيرة، بانتهاء مشروع 
أعمال تشطيب الطابق األول من المبنى الجديد للجمعية، لزيادة قدرتها 

على استيعاب عدد أكبر من األطفال ذوي اإلعاقة.
والمشروع ممول من الحكومة اليابانية، من خالل برنامج منح المساعدات 
للمش���اريع األهلية واألمن اإلنس���اني )GGP(، عبر منح���ة قدها )90448( 
دوالرا أميركيا، لتصبح الجمعية قادرة على استيعاب 150 طفاًل، وتقديم 

خدمة إعادة التأهيل لهم في بيئة مناسبة وآمنة على نحو فّعال.
وأكد سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي 
أوكوبو، التزام بالده الراسخ في تعزيز األمن اإلنساني الفلسطيني، وعلى 
تنفيذ المشاريع التنموية االقتصادية واالجتماعية، والتي من شأنها أن 

تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

إضاءة شجرة عيد الميالد في رام الله
رام الل����ه - "األيام": احتفلت بلدية رام الله، أمس، بإنارة ش����جرة عيد 
الميالد، بمشاركة رئيسها موسى حديد، ونائب محافظ رام الله والبيرة 

حمدان البرغوثي، وممثل كنائس رام الله األرشمندريت إلياس عّواد.
وأك����د البرغوثي، في كلمة له، أن األعياد مناس����بات وطنية، تجس����د 

تشبث الشعب الفلسطيني بإرادة الحياة.
ولفت إلى أن االحتفال باألعياد رسالة تحد ضد لالحتالل وممارساته 

المختلفة.
وبارك للش���عب الفلسطيني لمناس���بة حلول أعياد الميالد، معربًا 
ع���ن أمله في أن يحل العام المقبل وقد حقق الش���عب الفلس���طيني 

تطلعاته.
من ناحيته، اعتبر عّواد، أن األعياد بمثابة رس����الة محبة وسالم، الفتًا 
إلى أن الش����عب الفلس����طيني يفتخر بكونه يضم مدينة الميالد التي 

بعثت رسالة المحبة والسالم إلى العالم.
وذك����ر أن الش����عب الفلس����طيني يتوق إلقام����ة دولته المس����تقلة 
وعاصمتها القدس، محذرًا من اعت����راف اإلدارة األميركية بها عاصمة 

لدولة االحتالل.
م����ن جانبه، أك����د حدي����د، خصوصي����ة األعياد بالنس����بة للش����عب 
الفلس����طيني، مبينًا أنه متش����بث بممارس����ة طقوس حياته رغم كافة 

الصعاب.
وأش����ار إلى أنه لن يكون هناك سالم في الكون، ما لم ينعم الشعب 

الفلسطيني بالسالم على أرضه.
ولفت إلى تصميم الشعب الفلسطيني على انتزاع حقوقه، مبينًا أن 

كافة محاوالت النيل من تطلعاته ستبوء بالفشل.
وِفي ختام الحفل وتخلله فقرات فنية، تمت إضاءة شجرة الميالد.

"دار الكلمة" تختتم مؤتمرها في قبرص 
حول "الهجرة والتهجير والشتات"

بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: اختتمت دار الكلمة الجامعية 
للفنون والثقافة، وبالتعاون مع الملتقى األكاديمي المس���يحي 
للمواطنة في العالم العربي، أمس، مؤتمرًا دوليًا بعنوان "الهجرة 
والتهجير والشتات: التحوالت الديموغرافية في العالم العربي 

1917-2017"، وذلك في مدينة ليماسول القبرصية.
وتضمن اليوم الختامي أربع جلس���ات، كانت الجلسة األولى 
بعنوان "الخليج"، وأدارها الدكتور فيليب وودز، حيث تخللها 
عدد من المش���اركات، فقّدمت الدكتورة باميال ش���رابيه ورقة 
حول قصص الفن والس���الم والهجرة في الجامعة األميركية 
في دبي، كم���ا وقّدم الدكتور هراير جبيجي���ان ورقة بعنوان 
"الهج���رة االقتصادية ف���ي الخليج العرب���ي: التأثير الديني 
واالجتماعي والثقافي للكنيسة المغتربة في مجتمع متعدد 

الجنسيات".
أما الجلس���ة الثانية من المؤتمر والت���ي أدارها مارك فرنجز، 
فاستعرضت نتائج الدراسة التي قامت بها دار الكلمة الجامعية 
للفنون والثقافة هذا العام بعنوان "المسيحيون الفلسطينيون: 
الهجرة، التهجير، الش���تات"، حيث اس���تعرض القس الدكتور 
متري الراهب رئيس دار الكلمة موضوع الهجرة في فلس���طين 
عبر التاريخ، كما وعرض الدكتورة فارس���ين أغابكيان واألستاذ 
جميل رباح نتائج الدراسة واالستبيان حول هجرة المسيحيين 

والمسلمين الحالية من فلسطين. 

وناقشت الجلسة الثالثة من المؤتمر موضوع "أوروبا والواليات 
المتحدة األميركية"، والتي أدارتها الدكتورة نهى خوري نائب 
الرئيس للش���ؤون األكاديمية، حيث قّدم الدكتور برنارد سابيال 
ورقة حول الهجرة من وجهة نظر أوروبا، كما وقّدم الدكتور بيتر 
م���كاري ورقة حول الهجرة من وجهة نظر الواليات المتحدة، أما 
الدكتور سيمون سكوستا فاستعرض مشروع "ممرات إنسانية".

وتمحورت الجلسة الرابعة حول وجهات نظر الشباب بموضوع 
الهجرة الذين ش���اركوا ف���ي المؤتمر من مختلف الجنس���يات 

والثقافات.
وف���ي كلمته بختام المؤتم���ر، قال الراهب: "لق���د برهن هذا 
المؤتم���ر م���رة أخرى عل���ى أهمية ه���ذا الملتق���ى األكاديمي 
 
ً
المس���يحي للمواطنة في العالم العربي كونه يش���كل مساحة

مهمة للتالقي بي���ن الطوائف المختلفة والتيارات الفكرية في 
العالم العرب���ي المعاصر، والتي أتت م���ن 12 دولة ومن حركات 

 متصارعة في العالم العربي". 
ً
سياسية

يذك���ر أن المؤتمر يق���ام بالتعاون مع الملتق���ى األكاديمي 
المس���يحي للمواطنة في العالم العرب���ي، ويأتي المؤتمر ضمن 
سلس���ة البرامج األكاديمية التي تطلقها دار الكلمة الجامعية 
بش���كل دائم، حيث تقيم س���نويًا عدة مؤتمرات عالمية تدعو 
إليه���ا مجموعة كبيرة من المختصي���ن والباحثين من عدة دول 

في العالم حول موضوع معين.


