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دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات
MOH-GSD/MOFP /2017/239 المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة: شراء وتوريد أجهزة طبية
الجهة المشترية: وزارة الصحة

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
1. تدع���و مديرية اللوازم العام���ة في وزارة المالي���ة والتخطيط ولحس���اب وزارة الصحة 
المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين  بالمشاركة في تقديم 

العطاءات بالظرف المختوم.
2. تقدم األسعار بالشيكل شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
3. يمك���ن للجهات المعني���ة بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائ���ق المناقصة أو 
الحص���ول على مزيد من المعلوم���ات من خالل الموقع االلكترون���ي لمديرية اللوازم 
العامة )www.gs.pmof.ps( أو من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رسوم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 1000 شيكل لحساب وزارة المالية في 
بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( 

مع العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد 
أقصاه الساعة 10:00 من يوم الثالثاء الموافق 2018/1/30 ويتم رفض جميع العطاءات 
التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور 
م���ن يرغب م���ن المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر عل���ى الموقع اإللكتروني 

لمديرية اللوازم العامة.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 

مصدق بقيمة 91000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/7/28.
7. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لشراء خدمات غير استشارية بموجب المناقصة العامة 

PP-GSD/MOFP/2017/240 :رقم المناقصة

موضوع المناقصة: شراء خدمة حجز فندق لمؤتمر النيابة العامة السنوي رقم 8

الجهة المشترية: النيابة العامة

 UNDP جه��ة التموي��ل: وزارة المالي��ة والتخطي��ط وبرنام��ج األم��م المتحدة اإلنمائ��ي
والوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي

1. تدع���و مديرية الل���وازم العامة ف���ي وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب النيابة العامة 
المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين بالمشاركة في تقديم 

العطاءات بالظرف المختوم.
)الدوالر( غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. 2. تقدم األسعار ب�

3. يمك���ن للجهات المعني���ة بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائ���ق المناقصة أو 
الحص���ول على مزيد م���ن المعلومات من خالل الموقع االلكترون���ي لمديرية اللوازم 
العامة )www.gs.pmof.ps( أو من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 200 دوالر لحساب وزارة المالية في بنك 
فلس���طين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع 

العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد 
أقصاه الساعة 12:00 من يوم الثالثاء الموافق 2018/1/9 ويتم رفض جميع العطاءات 
التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور 
من يرغب م���ن المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر عل���ى الموقع اإللكتروني 

لمديرية اللوازم العامة.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 

مصدق بقيمة 7000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/7/7.
7. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

 دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات

MOL-GSD/MOF/2017/241 المناقصة العامة رقم
موضوع المناقصة: شراء مواد خام وأدوات ومعدات

الجهة المشترية: وزارة العمل
جهة التمويل : وزارة المالية والتخطيط

1. تدع���و مديري���ة اللوازم العامة ف���ي وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة )العمل( 
المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين بالمشاركة في تقديم 

العطاءات بالظرف المختوم.
2. تقدم األس���عار ب� الش���يكل ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيه���ا ضريبة القيمة 

المضافة.
3. يمك���ن للجهات المعني���ة بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائ���ق المناقصة أو 
الحص���ول على مزيد من المعلوم���ات من خالل الموقع االلكترون���ي لمديرية اللوازم 
العام���ة )www.gs.pmof.ps( أو من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 800 شيكل لحساب وزارة المالية في 
بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( 

مع العطاء المقدم.
5. يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة في 
موعد أقصاه الس���اعة 10:30 من يوم الثالث���اء الموافق 2018/1/30 ويتم رفض جميع 
العط���اءات التي ت���رد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات ف���ي نفس الزمان 
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع 

اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 

مصدق بقيمة 20000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2018/7/28.
7. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

إعالن طرح عطاء توريد محوالت توزيع

تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء توريد محوالت توزيع رقم 2017/34

فعل���ى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نس���خة من العطاء مراجعة دائرة 

العط���اءات في ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال– االدارة العامة – مجم���ع بلدية نابلس 

التجاري – الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي  .

تعاد نس���خة العطاء إلى دائرة العطاءات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك مصدق أو 

كفالة بنكية ( بقيمة )25,000( ش���يكل ، وذلك حتى الس���اعة الواحدة ظهرا من يوم 

االثني���ن الموافق 2018/1/15 ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على 

التامين المطلوب .

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	 

ثمن نسخة العطاء ) 200 ( شيكل غير مستردة .	 

تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل فقط وبعكس ذلك فسيتم رفض العرض .	 

يتم تس���ليم نسخ العطاء للراغبين بالمش���اركة اعتبارا من صباح يوم الخميس 	 

 2017/12/28

االدارة العامة

وتكرم الباحثين المميزين

»العربية األميركية« تكرم مجموعة
مـن مــوظـفـي الـجـامـعــة األوائــــل

دي���ب، والقائ���م بأعمال رئي���س الجامعة، 
األس���تاذ الدكت���ور زكي صالح، ورئيس���ي 
الدكتور  األس���تاذ  الس���ابقين،  الجامع���ة 
محمود أبو موي���س، والدكتور عدلي صالح، 
ومس���اعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية 
والمالية، األس���تاذ فالح أب���و عرة، وعدد من 
أعض���اء مجلس العم���داء. وق���ال حجاوي: 
"يس���عدني دائم���ا ويش���رفني أن التقي 
معكم، أنتم الذين تمثلون نخبة الباحثين 
والعلماء في الجامعة، إذ إن إلس���هاماتكم 
وعملكم وجهدكم أثرا كبيرا وملموس���ا في 
رفعة الجامع���ة وتقدمها أكاديميًا وعلميًا 
وبحثي���ًا، ليس على المس���توى المحلي بل 

على المستوى العالمي".
أما القائم بأعمال رئيس الجامعة، فقال: 
"إن الجامعة العربية األميركية أدركت منذ 
نش���أتها أن اس���تقطاب هيئة تدريسية 
متميزة والحف���اظ عليه���ا، يتطلب توفير 
بيئة بحثية فعالة، ومن أهم الخطوات التي 
خطته���ا الجامعة لتحقيق ه���ذا الهدف، 
ففي العام 2004 وبالتش���اور مع األس���تاذ 
الدكت���ور وليد دي���ب الرئيس المؤس���س 
للجامع���ة، ت���م اعتم���اد ق���رار بتخفيض 
التدريسي ثالث س���اعات معتمدة  العبء 
للباحثي���ن الحاصلين على مش���روع بحثي 
بتموي���ل خارجي، وفي الع���ام 2007 تمت 
الموافقة عل���ى تمويل مش���اركات أعضاء 
الهيئة التدريس���ية في مؤتمرات عالمية، 

وف���ي الع���ام 2004 بادر المهن���دس زهير 
حجاوي إلطالق جائزة تحمل اس���مه للتميز 
في البح���ث العلم���ي للباحثين م���ن طلبة 

الجامعات الفلسطينية".
وكرم حجاوي، األس���تاذ الدكتور بش���ار 
س���عد، المتخص���ص في العل���وم واألحياء 
الدكتور  واألس���تاذ  الحيوية،  والتقني���ات 
هش���ام درويش، المتخصص ف���ي العلوم 
الطبي���ة المخبري���ة، والدكتور ه���الل زيد، 
والتقني���ات  األحي���اء  ف���ي  المتخص���ص 
عاط���ف  الدكت���ور  واألس���تاذ  الحيوي���ة، 
قصراوي، المتخصص ف���ي مجال الفيزياء، 
والدكت���ور عامر جواب���رة، المتخصص في 
الدكتور  البيئة والمجتمع، واألستاذ  صحة 
علي زي���دان أبو زه���ري، رئي���س الجامعة 
المتخصص ف���ي مجال الكيمياء، والدكتور 
ن���زار وت���د، المتخص���ص في طب أس���نان 
األطف���ال والتقويم، والدكتور عدلي صالح، 
المتخصص في الفيزي���اء، والدكتور نظام 
ذياب، المتخصص في الكيمياء، والدكتور 
جواد أبو طير، المتخصص في جراحة الوجه 
والفكي���ن وأم���راض اللثة، وذل���ك تقديرا 
لدورهم البحثي الكبي���ر وإنجازاتهم التي 
مي���زت الجامعة عل���ى المس���توى المحلي 
والعرب���ي والعالم���ي، فيم���ا ك���رم حجاوي 
المهندسة ميساء العبادي، مديرة الرقابة 
المالي���ة الخارجي���ة في الجامع���ة تقديرا 

لجهودها المميزة في عملها.

ديب خالل التكريم.

افتتاح معرض صور عن القدس في جنين

جنين - محمد ب���الص: افتتح محافظ 
اللواء إبراهي���م رمضان، ومدير  جنين، 
جه���از األم���ن الوقائي، رئي���س نادي 
جنين الرياضي، العقيد مهند أبو علي، 
ومدي���رة الثقاف���ة، آمال غ���زال، أمس، 
مع���رض صور في مقر الن���ادي بعنوان 
"القدس بعيون جنين"، وذلك بمشاركة 

مجموعة من الفنانين الشباب.
وقال القائمون على هذا المعرض، إنه 
نظم ضمن أنشطة مشروع "الشراكة مع 
الشباب" المنفذ بالشراكة ما بين نادي 

جنين الرياضي ومؤسسة "آيركس".
وحضر االفتتاح مدير الحكم المحلي، 
التوجي���ه  ومدي���ر  اس���تيتي،  ولي���د 
السياس���ي والمعنوي، بش���ار جالودي، 
الشباب"،  "الشراكة مع  ومنسق مشروع 
عثمان عب���اس، ومديرة وحدة العالقات 
العام���ة واإلعالم في المحافظة، س���ناء 

بدوي، وممثلين عن عدد من المؤسسات 
الرس���مية واألهلية والمراكز الثقافية 
والش���بابية، وأعضاء الهيئ���ة اإلدارية 

للنادي.
وأكد رمضان، أهمية هذه األنش���طة 
الت���ي تع���زز ف���ي وج���دان الش���باب 
الفلس���طيني الجيل الصاع���د االنتماء 

للقدس عاصمة دولة فلسطين.
م���ن جانبه، ق���ال أبو عل���ي، إن نادي 
جنين ش���رع ف���ي تنفي���ذ العديد من 
مع  بالتع���اون  المتنوع���ة  النش���اطات 
والهادفة  المحلي،  المجتمع  مؤسسات 
إلى تعزيز دور ومش���اركة الشباب في 

المجتمع.
أما عباس، فأوضح أن مشروع "الشراكة 
وبرامج  الش���باب"، يق���دم دورات  م���ع 
متعددة بهدف إش���راك أكبر عدد من 
المؤسس���ات األهلية والشبابية وزيادة 

مشاركون في افتتاح المعرض.

وعيهم في عدد من القضايا.
وأش���ار، إل���ى أن معرض الص���ور نفذ 
الفناني���ن  م���ن  مجموع���ة  بمش���اركة 
الشباب، وتم اختيار أفضل الصور التي 
جس���دت مكانة القدس وسلطت الضوء 
على قطاع الفنانين الش���باب ليتفاعلوا 

مع قضية القدس.
وألقت غزال وعدد من األدباء والشعراء، 
قصائد ش���عرية تناولت أهمية مكانة 
مدينة الق���دس خالل المع���رض الذي 
تخلله عرض صور ولوحات فنية تناولت 
في مضمونها رس���ومات تعبر عن حب 
اإلنسان الفلس���طيني لألرض والصمود 
والتاريخ الفلس���طيني ومدينة القدس 

بكافة مكنوناتها التاريخية.

جني���ن - محم���د ب���الص: ك���رم الرئيس 
المؤس���س للجامع���ة العربي���ة األميركية، 
المستش���ار األكاديمي لمجل���س إدارتها، 
األستاذ الدكتور وليد ديب، أمس، مجموعة 
م���ن موظفي الجامعة األوائ���ل والذين كان 
له���م دور رئيس ف���ي تأس���يس عدد من 
عم���ادات ودوائر الجامعة خالل نش���أتها، 
وانتقل���وا للعمل في مؤسس���ات أخرى في 

الوطن.
كم���ا كرم عض���و مجل���س إدارة الجامعة 
المؤسس، عضو مجلس األمناء، المهندس 
المميزين  الباحثين  أم���س،  زهير حجاوي، 
في الجامعة والحاصلين على أعلى عش���رة 
مراكز حس���ب تصنيف "جوجل س���كوالر". 
وأشار ديب، إلى أن الجامعة خالل سنواتها 
األول���ى واجه���ت العديد م���ن الصعوبات 
والعقبات، إال أنها اس���تمرت ف���ي العطاء 
والتقدم لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم من 
اس���تقرار أكاديمي وعلمي وإداري ومالي، 
حي���ث أصبحت صرحا أكاديميا يش���هد له 

القاصي والداني.
وقال: "ما كان هذا ليتحقق، بدون عزيمة 
آمنوا  الذين  المؤسس���ين  وإصرار عامليها 
به���ا، وأصروا عل���ى نجاحه���ا، ويأتي هذا 
التكري���م تقديرا لدورهم وجهودهم التي 
بذلوها خالل سنوات عملهم في الجامعة".

وف���ي النهاية، ك���رم ديب، عمي���د كلية 
العلوم الطبية المس���اندة الس���ابق، األستاذ 
الدكتور غسان أبو حجلة،عميد شؤون الطلبة، 
نائ���ب رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية 
الس���ابق، الدكتور خالد عليوي، ومدير دائرة 
الموارد البش���رية السابق، حمزة عبد العزيز، 
والمدي���ر التنفيذي الس���ابق، زاهر براهمة، 
ومدي���ر مرك���ز الحاس���وب الس���ابق، فارس 
العامة  العالق���ات  الهندي، ومدي���رة دائرة 
الس���ابقة، أمان جرار، ومدي���رة مركز اللغات 

السابقة، سينثيا يودر.
الباحثي���ن  تكري���م  مراس���م  وأقيم���ت 
المميزين بحض���ور عضو مجل���س اإلدارة، 
والمستش���ار  البط���ة،  رش���اد  األس���تاذ 
الرئي���س  اإلدارة،  لمجل���س  األكاديم���ي 
المؤس���س للجامعة، األستاذ الدكتور وليد 

»القدس المفتوحة« تشارك في 
سلوفاكيا باجتماع مشروع إراسموس

رام الله - "األيام": ش���ارك مركز التعليم المس���تمر وخدمة المجتمع، ومركز 
التعلي���م المفتوح، ف���ي االجتماع األول لمش���روع الواق���ع االفتراضي كأدوات 
تعليمية مبتكرة في مؤسسات التعليم العالي، الذي حصلت عليه مجموعة من 

الجامعات الفلسطينية برئاسة جامعة االستقالل.
وش���ارك في االجتماع الذي عقد بجامعة سلوفاكيا الزراعية في مدينة نيترا 
الس���لوفاكية، مؤخرًا، وفود من الجامعات الش���ريكة )االس���تقالل، وبوليتكنك 
فلس���طين، والقدس المفتوح���ة، وس���لوفاكيا الزراعية، وبات���رس اليونانية، 

وبوخارست التقنية من رومانيا(.
ونوقش���ت في االجتماع، بحس���ب بيان صدر ع���ن "القدس المفتوح���ة" برام الله، 
أمس، خطة المش���روع، وحزم العمل وآليات تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تعزيز 
قدرات مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني في مجال استخدام الواقع االفتراضي 

كأدوات تعليمية، وتعزيز مشاركة األكاديميين في األبحاث المتعلقة بذلك.

توقيع اتفاقية لتطبيق الرقمنة 
بمدرسة قرية بيت إكسا

عت مدرسة بنات بيت إكسا الثانوية، أمس، مع مؤسسة 
ّ
رام الله - "األيام": وق

شركاء من أجل التنمية المستدامة، اتفاقية لتطبيق الرقمنة كخطوة أولى نحو 
حوسبة التعليم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة القدس.

ع االتفاقية مديرة المدرس���ة ابتسام طه، وعن الشركة المدير التنفيذي 
ّ
ووق

ل المديرية في االتفاقية إياد جرارعة رئيس قسم التقنيات، 
ّ
جواد أبو عون، ومث

والمهندسة نهال طه من قسم التقنيات وأنظمة المعلومات في الوزارة.
وعّبرت طه عن ش���كرها لكل من س���اعد في توفير متطلبات التعليم الرقمي 
وعلى رأس���هم أهالي القرية من المغتربين المهجرين في األردن، والعديد من 

المؤسسات العامة في القرية.
وأوضحت طه أنه سيتم توريد األجهزة للطالبات في القريب العاجل وكذلك 

تدريب الهيئة التدريسية والطالبات.
يشار إلى أن مدرسة بيت إكس���ا هي المدرسة الثانوية واألساسية الوحيدة 
ف���ي القرية المحاصرة بجدار الفصل العنصري، ويدرس في هذه المدرس���ة ما 
يزيد على 200 طالبة، فيما يقطن تلك القرية قرابة 1800 مواطن؛ بعد أن تركها 

الكثير من السكان بفعل إجراءات االحتالل والحصار والجدار.

وفد طبي باكستاني يعالج 
أكثر من 60 طفاًل في جنين

جنين - "وفا": تستضيف جمعية إغاثة أطفال فلسطين، بالتعاون مع وزارة الصحة، 
وفدًا طبيًا باكس����تانيًا متخصصًا في عالج أس����نان األطفال، لمدة خمس����ة أيام، لعالج 
األطفال الذين ال يستطيعون الحصول على العالج الالزم وتوفير العالج المجاني لهم.
وذك���رت جمعية إغاثة أطفال فلس���طين، في بيان صحاف���ي، أمس، أن الوفد 
بقيادة الدكتور أس���د خ���ان، وبالتعاون مع طبيبة من نابلس، قام بتش���خيص 
65 مريضًا في اليوم األول، بعيادة الدكتور بش���ار العبوشي في مدينة جنين، 
وعالج أكثر من 60 طفاًل، حيث استضاف الدكتور جالل عزام، الوفد في عيادته 

الخاصة، ووفر جميع االحتياجات.
وأش���ارت الجمعية، إلى أنها تس���تضيف ثالثة وفود أخ���رى متخصصة في 

جراحة األسنان، في محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت. 

»تربية جنين« تدعو لوقف انتهاكات 

االحتالل بحق العملية التعليمية
جني���ن - محمد بالص: ن���ددت مديرية التربية والتعلي���م العالي في جنين، 
أمس، باعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على مدرسة ذكور الشهيد عز الدين 

القسام الثانوية في بلدة يعبد جنوب غربي المدينة.
وق���ال مدير التربية، طارق عالونة، إن ق���وات االحتالل تعمدت إطالق األعيرة 
النارية وقنابل الصوت والغاز المس���يل للدموع داخل المدرس���ة، أثناء تواجد 

الطالب داخل الغرف الصفية لتأدية امتحاناتهم النهائية.
وأكد عالونة، أن عش���رات الطالب أصيبوا بحاالت اختناق جراء استنش���اقهم 

للغاز المسيل للدموع وترويعهم بأصوات القنابل والرصاص الحي.
وأضاف: إن هذا االعتداء يأتي في إطار السياس���ة الممنهجة لقوات االحتالل 
باس���تهداف العملية التعليمية بكافة مكوناتها ومدرسة الشهيد عز الدين 
القسام الثانوية بوجه خاص، والتي يتواصل مسلسل االعتداءات عليها حيث 
استش���هد أحد طلبتها قبل عدة سنوات وهو الطالب فؤاد تركمان، إضافة إلى 

أنه ال يزال خمسة من طالبها قيد االعتقال لدى سلطات االحتالل.
وناش���دت مديرية التربية والتعليم، كافة المؤسس���ات الحقوقية والدولية 
والمحلية واإلعالمية ضرورة أخذ دورها في فضح الممارسات اإلسرائيلية، ولجم 

هذه االنتهاكات المجحفة بحق األطفال والعملية التعليمية عموما.

»يدًا بيد« تنظم يومًا ترفيهيًا 
لأليتام في نابلس

نابلس - "األيام": نظمت مجموعة الشباب التطوعية "يدًا بيد نحو التغيير"، وبالتعاون 
مع ملتقى الش���راكة في مركز الع���ودة لتأهيل الطفولة والش���باب، وجمعية التضامن 

الخيرية، يومًا ترفيهيًا ل� 65 يتيمًا، بحضور رئيس الجمعية الدكتور عالء مقبول.
وتم استضافة األيتام في قاعة المدرسة اإلسالمية للذكور، وقاموا بتزيين القاعة 
وإدخال البهجة والس���رور إلى قلوب األطفال، م���ن خالل األغاني واأللعاب الترفيهية 
والنش���اطات الفنية، كالرس���م على الوج���وه واللعب بالجري حول الكراس���ي وإجراء 

مسابقات منوعة. وفي نهاية النشاط، تم تقديم هدايا جميلة لألطفال.

تقديم تهاني الرئيس للمحتفلين 
بالميالد في الزبابدة وبرقين

جني���ن - محم���د ب���الص: قدم���ت مس���ؤولة مل���ف 
المس���اعدات اإلنسانية في مؤسس���ة الرئاسة، اللواء 
رائ���دة الفارس، أم���س، التهان���ي ألبن���اء الطوائف 
المس���يحية في بلدتي الزبابدة جنوب شرقي جنين، 
وبرقين غربًا، لمناسبة أعياد الميالد، وذلك خالل زيارة 
رافقه���ا فيها وفد من المحافظة ضم أحمد القس���ام 

ومحمد الحبش وسناء بدوي وفداء شاهين.
وجرى اس���تقبال الفارس والوفد ف���ي قاعة جمعية 
الزبابدة الخيرية، بحضور د. ميالد س���عيد وغالب أبو 
زهرة وإياد دعيب���س ود. رجائي وحازم ذياب وعطاف 
مبارك، فيما اس���تقبلها في بلدة برقين رئيس الدير 
في الكنيسة، األب فيساريون، والقائم على الكنيسة، 
معي���ن جب���ور، ورئيس البلدي���ة، محمد صب���اح، ومن 
حركة فتح، أحمد الجميل، ومنس���ق اللجنة السياحية 
في البلدة، أس���امة الصايغ، وعدد م���ن أبناء الطائفة 

األرثوذوكسية.
ونقل���ت الفارس، تحيات وتهان���ي الرئيس محمود 
عب���اس والمحاف���ظ الل���واء إبراهيم رمض���ان، ألبناء 

الطوائف المسيحية المحتفلين بأعياد الميالد.
وتفقد الوفد، كنيسة برقين التي شهدت واحدة من 
معجزات الس���يد المسيح عيسى عليه السالم بإشفاء 
العش���رة البرص، ومبنى الضيافة قيد اإلنشاء والذي 
يتم العمل على إتمامه على أرض الكنيسة الستقبال 

وفودها من الحجيج المسيحيين والزوار.
وشكر األب فيس���اريون، الرئيس أبو مازن على هذه 
اللفت���ة الطيب���ة واالهتمام بكل الرعي���ة، وأثنى على 
مواقفه السياسية التي كرس���ت العمل على تحقيق 
إقامة الدولة الفلس���طينية وعاصمتها القدس، فيما 
قدمت اللواء الف���ارس هدية للمنتس���بين للجمعية 

والحضور من األهالي في الكنيسة.

أطفال يرسلون زينة الميالد إلى القدس 
ضمن فعاليات المتحف الفلسطيني

رام الل���ه - "األيام": واصل المتحف الفلس���طيني 
فعاليات���ه المرافقة لمعرض "تحي���ا القدس" خالل 
الش���هر الجاري، مرك���زًا على األنش���طة التعليمية 
الفنية، وبلغ عدد المش���اركين ف���ي هذه الفعاليات 
إضافة إلى عدد زوار المعرض هذا الش���هر ما يقارب 

3000 زائر.
وش���ملت ه���ذه الفعاليات ورش���ًا فني���ة في مقر 
المتح���ف وف���ي الق���دس، ون���دوة ح���ول الخرائط 
الهندسية في الس���ياق االستعماري، وورشة كتابة 
إبداعي���ة حول فك���رة المتحف، إضاف���ة إلى جوالت 

تفاعلية لطلبة المدارس والجامعات.
وق���د ش���ارك أكثر م���ن 50 طفاًل في ورش���ة فنية 
ظم���ت بالتعاون م���ع مركز 

ُ
لتلوي���ن الس���يراميك ن

الفسيفس���اء في أريحا، حاول المتحف الفلسطيني 
م���ن خاللها تقريب القدس لألطفال المغيبين عنها 
وربطهم بالمدينة، عن طريق المساهمة في صناعة 
زينة لشجرة الميالد في البلدة القديمة في القدس، 
كما تعرف األطفال في هذه الورشة على واحدة من 
الصناع���ات الحرفية التاريخية في فلس���طين وفي 

القدس تحديدًا.
وتعزي���زًا لبرنام���ج الش���راكات م���ع المؤسس���ات 
المقدسية، نظم المتحف في نادي سلوان، بالتعاون 
مع جمعية الجالية اإلفريقية، ورش���ة فنية للتفاعل 
م���ع عمل الفنان الكولومبي أوس���كار موريلو "معهد 
التصال���ح"، الذي كان قد نفذه الفنان برفقة ش���باب 
فلسطينيين كجزٍء من معرض "تحيا القدس"، ليكون 
فذ 

ُ
هذا العمل هو الفرع المقدسي لمشروعه الذي ن

في أماكن مختلفة في العالم. ويمثل العمل مساحة 
لرؤية المدينة من منظور مغاير وتضامني.

ودعي خالل الورشة مجموعة من الشباب المهتمين 
بالفنون الس���تكمال م���ا بدأه موريلو، حيث ش���كلت 
اللوحات الس���وداء التي يتكون منها العمل مساحة 
الستضافة أعمالهم الفنية، في إعادة تقديٍم وخلٍق 

للعمل بطريقة تفاعلية إبداعية. 
ظمت 

ُ
وبحضور أكثر من 40 طالبًا جامعيًا ومهتمًا، ن

ندوة بعنوان "الخرائط الهندس���ية بين الس���يطرة 
والتحرر في الس���ياق االس���تعماري" حيث تحدثت 
كل من أماني خليفة، منسقة قسم جمع المعلومات 
والخرائط في مؤسسة الجذور الشعبية المقدسية، 
ويارا سعدي، الباحثة وطالبة الدكتوراه في الجغرافيا 
والتخطي���ط عن التعامل مع الجغرافيا في الس���ياق 
االس���تعماري، وتحدي���دًا إش���كاليات المخطط���ات 
والخرائط باعتبارها أداة للس���يطرة وفرض الخطاب 
االستعماري، وعن المبادرات الفلسطينية المصممة 

لمجابهة هذا الواقع.  
واس���تضاف المتح���ف الفلس���طيني 20 طالب���ًا 
مدرس���يًا بالتع���اون مع مؤسس���ة تام���ر للتعليم 
المجتمع���ي، حض���روا الستكش���اف مفاهيمه���م 
حول فك���رة "المتحف"، فبع���د زيارتهم لمجموعة 
المتاحف الفلسطينية، أنهى الطلبة رحلتهم في 
المتحف الفلس���طيني، ليك���ون محطتهم األخيرة 
للتعبي���ر عن خالصة أفكاره���م وتصوراتهم حول 
مفه���وم المتحف في ورش���ة للكتاب���ة اإلبداعية 
مع األس���تاذ والكاتب زياد خ���داش. وأوضح بعض 
األطفال أن زيارتهم للمتحف الفلس���طيني غّيرت 
من رؤيته���م للدور التقلي���دي للمتاحف، وفتحت 
أمامه���م تص���ورات جدي���دة ومختلفة ع���ن دور 

المتحف وأهميته.
ويس���تمر المتحف في شهر كانون الثاني القادم 
بتنفي���ذ نش���اطاته المصاحبة للمع���رض وأهمها: 
جولة ختامية مع قّيم���ة المعرض ريم فضة، وورش 
عمل فني���ة منها: إعادة التدوي���ر لتجهيز وتزيين 
بي���ت لع���ب األطفال ف���ي س���لوان، وإنت���اج لوحات 
فسيفساء مس���توحاة من مدينة القدس، والتفاعل 
مع عمل الفنان أوسكار موريلو، إضافة لجولة القدس 
السياسية بالتعاون مع مؤسس���ة الجذور الشعبية 
المقدس���ية، مع العل���م أن معرض "تحي���ا القدس" 
ُيختتم نهاية الش���هر القادم، حي���ث بدأ المتحف 
اإلعداد لمعرض حول التطريز الفلسطيني، سيفتتح 

خالل آذار 2018.

مئات األطفال يشاركون بفعالية »قلب 
الميالد« في بيت لحم وبيرزيت وجنين

بي���ت لحم – حس���ن عب���د الجواد: نظمت مؤسس���ة 
األراضي المقدس���ة المسيحية المس���كونية فعالية 
قلب الميالد، بمش���اركة مئ���ات األطفال من عدة مدن 
بالضف���ة الغربية، تزامنا مع احتف���االت أعياد الميالد 
في األراضي الفلس���طينية والتي أرسلت للعالم هذا 

العام رسالة األمل والسالم. 
وتضمن���ت الفعالي���ات عروضًا مس���رحية، وتوزيع 

الهدايا على األطفال، والرسم باأللوان.
وق���ال رئيس المؤسس���ة راتب ربيع إن المؤسس���ة 
تحتف���ل بعيد الميالد رغم التحدي���ات التي تعصف 
بالش���عب الفلس���طيني ضمن برنامج "بيت لحم قلب 
المي���الد" مع األطفال منذ ما يزيد على 15 عامًا، منوهًا 
الى أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، أن تكون الرائدة 

في إدخال الفرحة إلى قلب األطفال الفلسطينيين.
وش���دد ربيع عل���ى أهميه مس���يرة األطف���ال التي 
تقيمه���ا كتقلي���د س���نوي، لتتيح الفرص���ة ألطفال 

فلس���طين أن يجتمع���وا ويحتفلوا بهذه المناس���بة 
المجيدة أس���وة ببقية أطفال العالم. وقال ان العادة 
جرت أن يقام االحتفال في بيت لحم، ولكن، وبس���بب 
األوض���اع الصعب���ة، وكث���رة الحواج���ز، والعنف ضد 
جبرت المؤسس���ة تغيير مس���يرة 

ُ
الفلس���طينيين، أ

الميالد الس���نوية لألطفال، وقررت المؤسسة أن هذه 
اإلجراءات التعسفية لن تحرم أطفال فلسطين فرحة 
العيد، وبهجة االبتس���امة، ولهذا تم عمل احتفاالت 
مركزية لألطفال في ثالث مدن على امتداد فلسطين 

تشمل بيت لحم وبيرزيت وجنين.
وأضاف ربيع ان ما يزيد على 500 طفل ش���اركوا في 
هذه الفعاليات، وتمنى ألبناء الش���عب الفلس���طيني 
ولعموم المسيحيين حول العالم ميالدا مجيدا وسنة 
جديدة س���عيدة، تعيش فيها ش���عوب األرض وعلى 
رأسهم الشعب الفلس���طيني بأمان وسالم واستقرار 

وعدل وكرامة.


