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رئيس النقابة

جمال بدران

البندك وتشيبري يوقعان االتفاقية.         )عدسة: "وفا"(

قيمتها 100 ألف يورو

السلطة توقع اتفاقية مع المجر
للمساهمة في ترميم سقف كنيسة المهد 

رام الله ـ "وفا": وقعت السلطة 
اتفاقية تمويل  أمس،  الوطنية، 
ترميم  مشـــروع  في  للمساهمة 

سقف كنيسة المهد بقيمة 100 
ألف يورو، مـــع جمهورية المجر، 
بحضور رئيس ديوان الرئاسة د. 
حسين األعرج، وذلك تحت رعاية 

الرئيس محمود عباس.
ووقع عن الجانب الفلســـطيني 
رئيس اللجنة الرئاســـية لترميم 
كنيســـة المهـــد الوزيـــر زيـــاد 
المجري  الجانـــب  البنـــدك، وعن 
الســـلطة  لـــدى  المجـــر  ممثـــل 

الوطنية تشابا تشيبري.
وأعرب األعرج باسم الرئيس، عن 
شـــكره لجمهورية المجر رئيسا 
وحكومة وشـــعبا علـــى دعمهم 
لترميم كنيســـة المهد، متمنيا 
على باقـــي دول العالم أن تحذو 
حذوها لما تمثله كنيسة المهد 
من أهمية دينية وتاريخية ليس 
لفلسطين فقط وإنما لكل العالم.

إن  الحضـــور:  مخاطبـــا  وقـــال 
'الســـلطة الوطنية تلتزم بترميم 
أي معبد في فلسطين وتضع كل 

إمكانياتها رهنا لذلك' .
ولفـــت األعرج إلى أن الســـلطة 
الوطنيـــة كانت أول من بدأ بدعم 
مشـــروع ترميم كنيســـة المهد 
وترحـــب بدعم الدول الشـــقيقة 

والصديقة لهذا المشروع.
 وقـــال: 'نعول كثيـــرا على أن 
أكبر عـــدد مـــن إخواننا  يبقـــى 
الفلســـطينيين  المســـيحيين 
بـــل وعلـــى إعادة  فـــي وطنهم 
ليســـاهموا  منهم  المهجريـــن 
فـــي بنـــاء دولتنا المســـتقبلية 
ألن بقاءنا علـــى أرضنا وصمودنا 
فيها يعزز من قوتنا في تحقيق 

مشروعنا الوطني'.
من جانبـــه أعـــرب الوزير زياد 
شـــكره  عظيـــم  عـــن  البنـــدك 
تعتبر  التي  المجـــر  لجمهورية 
أول دولـــة تســـاهم فـــي دعم 
المشـــروع، موضحا أن الســـلطة 
الوطنيـــة كانت أول من ســـاهم 

في عملية تمويل مشروع ترميم 
الكنيسة.

كما وجه شكره للرئيس محمود 
عباس على اهتمامه الشـــخصي 
والتاريخـــي  الدينـــي  بالتـــراث 
الفلســـطيني ومتابعته الدائمة 

لمشروع ترميم الكنيسة.
مـــا  أن  إلـــى  البنـــدك  وأشـــار 
اليوم هو  عليـــه  التوقيـــع  جرى 
مبلـــغ رمزي لكن أثـــره في قلوب 

الفلسطينيين كبير.
من جانبه قال ممثل جمهورية 
'إن  الوطنية:  السلطة  لدى  المجر 
جمهورية المجر تشـــعر بالفخر 
لمشـــاركتها في هـــذه المبادرة 
بتقديـــم هذا المبلـــغ المتواضع 

لترميم الكنيسة'.
وأضاف: 'على ما نراه من نتائج 
لهذه المبادرة فـــإن تعاوننا مع 
الســـلطة الفلسطينية سيستمر 
الفلســـطينية  الدولة  إقامة  نحو 

المستقلة'.
وأشار إلى أن بالده ومن منطلق 
ترؤسها لالتحاد األوروبي تشدد 
على القيـــم اإليجابية في الحياة 
حيث إن ينبوع المســـيحية ينبع 

من هذه األرض.
وأعرب ممثل المجر عن شـــكره 
لكل من ساهم بجهوده من أجل 
ترميم كنيســـة المهـــد وخدمة 
والكنائس  القادميـــن  الحجـــاج 

المسيحية.
توقيـــع  مراســـم  وحضـــر 
االتفاقيـــة، التي جـــرت في مقر 
الرئاســـة فـــي مدينـــة رام الله، 
كل من: وزيرة الســـياحة واآلثار 
د. خلود دعيبـــس، ومحافظ بيت 
الفتاح حمايل، ورئيس  لحم عبد 
بلدية بيت لحم فيكتور بطارسة، 
ورئيســـة بلدية رام الله جانيت 
الكنائس  وممثلـــي  ميخائيـــل، 
الثالث، وأعضاء اللجنة الرئاسية 

لترميم كنيسة المهد.

"التربية" تعلن بدء استقبال طلبات
 التوظيف للمعلمين والمرشدين 

رام اللـــه ـ "األيــــام": أعلنت وزارة التربيـــة والتعليم العالـــي، أمس، عزمها 
اســـتقبال طلبـــات التوظيـــف للوظائـــف اإلداريـــة واألكاديميـــة للمعلمين 
والمرشـــدين التربويين فـــي المدارس للعام الدراســـي 2011 / 2012، من خالل 
مكاتب مديريات التربية والتعليم، اعتبارا من يوم األحد المقبل وحتى السابع 

من نيسان المقبل.   
وأشـــارت الوزارة الى أن التخصصات األكاديمية تشـــمل: التربية اإلسالمية، 
واللغة العربية، واللغة االنكليزية، والتاريخ والجغرافيا، وتخصص الرياضيات 
والفيزيـــاء والمرحلة األساســـية والكيميـــاء، واألحياء والعلـــوم وتكنولوجيا 
المعلومات والحاســـوب، إضافة إلى تخصص االجتماعيات والتربية الرياضية 
والتربيـــة الفنية والصحـــة والبيئة واالقتصاد المنزلي والتربية الموســـيقية 
والســـكرتاريا والتربيـــة الدينيـــة والمســـيحية و اللغة الفرنســـية والتربية 

التكنولوجية والمكتبات والعلوم اإلدارية واالقتصاد والعلوم المالية. 
واشـــترطت وزارة التربيـــة على المتقدميـــن لتخصصات اإلرشـــاد التربوي 
والعلـــوم اإلدارية واالقتصـــاد والعلوم الماليـــة وتكنولوجيـــا المعلومات أن 
يحملـــوا درجة البكالوريوس، داعية جميع المتقدميـــن الى مراجعة مديريات 
التربية والتعليم لتحديد مادة االمتحان الذي ســـيتقدمون له، حســـب قائمة 

التخصصات المعتمدة لديها.  
 فـــي مديرية المحافظة 

ّ
كمـــا دعت المتقدمين إلـــى التقدم بطلب واحد، كل

التي يســـكن فيها حسب عنوانه ومكان سكنه الدائم، وتقديم جميع الوثائق 
المطلوبة مصدقة حسب األصول.   

وبينت الوزارة أن موعد عقد امتحان التوظيف لجميع المتقدمين سيكون في 
السابع من أيار، وموعد مقابلة المرشحين للمقابالت سيكون ابتداًء من 3 تموز، 

وعلى مدار خمسة أيام في جميع مديريات التربية.   
 وأكـــدت "التربية" موافقتها على اســـتقبال طلبـــات المتقدمين من الطلبة 
المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الدراســـي الثاني، شـــريطة استكمال جميع 

أوراقهم الثبوتية قبل 1 تموز المقبل.

رام الله ـ "األيـام": نظم مركز شمس، أمس، ورشة 

عمل في الكلية العصرية الجامعية برام الله، تحت 

عنوان "دور اإلعالم في تفعيل ونشر ثقافة الحكم 

الصالح".

وقدم رئيـــس مجلس أمنـــاء الكليـــة الدكتور 

حســـين الشـــيوخي شـــرحا حول مفهوم الحكم 

الصالـــح داخل المجتمـــع، مؤكدا أن عـــدم اتباع 

االســـتراتيجيات األساســـية في تدعيم الحكم 

الصالح، وعدم الشـــفافية وعدم محاربة الفساد، 

قد يـــؤدي إلى انتفاضات شـــعبية قد تســـقط 

أنظمة الحكم الفاسدة، مشيرا إلى ما يجري حاليا 

من انتفاضات شـــعبية في كثير من دول العالم 

العربي.

مـــن جانبه، أكـــد عميد الكلية الدكتور ســـعادة 

الخطيـــب، أهمية الحكـــم الصالح فـــي المجتمع، 

مشـــددا على أن القانون مرجعيـــة مهمة للجميع 

وســـيد الجميـــع دون اســـتثناء، ودعا إلـــى توفير 

وتحقيق حاجات الجمهور، وتطبيق مبدأ المساواة 

بين فئات المجتمع، من خالل القوانين وتطبيقها 

بالشـــكل الصحيح، وتحفيز المشـــاركة في عملية 

صنع القرار والمشاركة به.

ودعا إلى توفيـــر حرية الـــرأي والتعبير، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتحقيق مبـــدأ الفصل المتوازن 

بين الســـلطات الثالث: التنفيذية والتشـــريعية 

والقضائيـــة وتحديد مهام كل منهـــا ضمن إطار 

القانون الذي بدوره يمنع الفســـاد والمحســـوبية 

داخل المجتمع.

وشـــدد على أن وســـائل اإلعالم تلعب دورا مهمًا 

في تفعيل مفهوم الحكم الصالح )الرشيد(، خاصة 

في ظل ثورة االتصاالت، وقال: لم يعد باســـتطاعة 

أية دولة في العالم أن تقمع حرية الرأي والتفكير 

والتعبيـــر في ظـــل هذه الثـــورة التقنيـــة التي 

ســـمحت بتأســـيس مواقع اتصال مجتمعي على 

الشبكة العنكبوتية ال تستطيع مخابرات أية دولة 

الســـيطرة عليها، ما يجعـــل الديمقراطية أفضل 

ضمانا الستقرار المجتمعات.

رام الله: ورشة تناقش دور اإلعالم
في نشر ثقافة الحكم الصالح


