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"التربية" تعلن بدء استقبال طلبات
التوظيف للمعلمين والمرشدين
رام الل���ه ـ "األيـ���ام" :أعلنت وزارة التربي���ة والتعليم العال���ي ،أمس ،عزمها
اس���تقبال طلب���ات التوظي���ف للوظائ���ف اإلداري���ة واألكاديمي���ة للمعلمين
والمرش���دين التربويين ف���ي المدارس للعام الدراس���ي  ،2012 / 2011من خالل
مكاتب مديريات التربية والتعليم ،اعتبارا من يوم األحد المقبل وحتى السابع
من نيسان المقبل.
وأش���ارت الوزارة الى أن التخصصات األكاديمية تش���مل :التربية اإلسالمية،
واللغة العربية ،واللغة االنكليزية ،والتاريخ والجغرافيا ،وتخصص الرياضيات
والفيزي���اء والمرحلة األساس���ية والكيمي���اء ،واألحياء والعل���وم وتكنولوجيا
المعلومات والحاس���وب ،إضافة إلى تخصص االجتماعيات والتربية الرياضية
والتربي���ة الفنية والصح���ة والبيئة واالقتصاد المنزلي والتربية الموس���يقية
والس���كرتاريا والتربي���ة الديني���ة والمس���يحية و اللغة الفرنس���ية والتربية
التكنولوجية والمكتبات والعلوم اإلدارية واالقتصاد والعلوم المالية.
واش���ترطت وزارة التربي���ة على المتقدمي���ن لتخصصات اإلرش���اد التربوي
والعل���وم اإلدارية واالقتص���اد والعلوم المالي���ة وتكنولوجي���ا المعلومات أن
يحمل���وا درجة البكالوريوس ،داعية جميع المتقدمي���ن الى مراجعة مديريات
التربية والتعليم لتحديد مادة االمتحان الذي س���يتقدمون له ،حس���ب قائمة
التخصصات المعتمدة لديها.
ّ
كم���ا دعت المتقدمين إل���ى التقدم بطلب واحد ،كل ف���ي مديرية المحافظة
التي يس���كن فيها حسب عنوانه ومكان سكنه الدائم ،وتقديم جميع الوثائق
المطلوبة مصدقة حسب األصول.
وبينت الوزارة أن موعد عقد امتحان التوظيف لجميع المتقدمين سيكون في
ً
ابتداء من  3تموز،
السابع من أيار ،وموعد مقابلة المرشحين للمقابالت سيكون
وعلى مدار خمسة أيام في جميع مديريات التربية.
وأك���دت "التربية" موافقتها على اس���تقبال طلب���ات المتقدمين من الطلبة
المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الدراس���ي الثاني ،ش���ريطة استكمال جميع
أوراقهم الثبوتية قبل  1تموز المقبل.

قيمتها  100ألف يورو

السلطة توقع اتفاقية مع المجر
للمساهمة في ترميم سقف كنيسة المهد

							
البندك وتشيبري يوقعان االتفاقية.

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

سقف كنيسة المهد بقيمة 100
ألف يورو ،م���ع جمهورية المجر،
بحضور رئيس ديوان الرئاسة د.
حسين األعرج ،وذلك تحت رعاية
الرئيس محمود عباس.
ووقع عن الجانب الفلس���طيني
رئيس اللجنة الرئاس���ية لترميم
كنيس���ة المه���د الوزي���ر زي���اد
البن���دك ،وعن الجان���ب المجري
ممث���ل المج���ر ل���دى الس���لطة
الوطنية تشابا تشيبري.
وأعرب األعرج باسم الرئيس ،عن
ش���كره لجمهورية المجر رئيسا
وحكومة وش���عبا عل���ى دعمهم
لترميم كنيس���ة المهد ،متمنيا
على باق���ي دول العالم أن تحذو
حذوها لما تمثله كنيسة المهد
من أهمية دينية وتاريخية ليس
لفلسطين فقط وإنما لكل العالم.
وق���ال مخاطب���ا الحض���ور :إن
'الس���لطة الوطنية تلتزم بترميم
أي معبد في فلسطين وتضع كل
إمكانياتها رهنا لذلك' .
ولف���ت األعرج إلى أن الس���لطة
الوطني���ة كانت أول من بدأ بدعم
مش���روع ترميم كنيس���ة المهد
وترح���ب بدعم الدول الش���قيقة
والصديقة لهذا المشروع.
وق���ال' :نعول كثي���را على أن
يبق���ى أكبر ع���دد م���ن إخواننا
المس���يحيين الفلس���طينيين
ف���ي وطنهم ب���ل وعل���ى إعادة
المهجري���ن منهم ليس���اهموا
ف���ي بن���اء دولتنا المس���تقبلية
ألن بقاءنا عل���ى أرضنا وصمودنا
فيها يعزز من قوتنا في تحقيق
مشروعنا الوطني'.
من جانب���ه أع���رب الوزير زياد
البن���دك ع���ن عظي���م ش���كره
لجمهورية المج���ر التي تعتبر
أول دول���ة تس���اهم ف���ي دعم
المش���روع ،موضحا أن الس���لطة
الوطني���ة كانت أول من س���اهم
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رام الله :ورشة تناقش دور اإلعالم
في نشر ثقافة الحكم الصالح
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 رئي���س مجلس أمن���اء الكلي���ة الدكتور
حس���ين الش���يوخي ش���رحا حول مفهوم الحكم
الصال���ح داخل المجتم���ع ،مؤكدا أن ع���دم اتباع
االس���تراتيجيات األساس���ية في تدعيم الحكم
الصالح ،وعدم الش���فافية وعدم محاربة الفساد،
قد ي���ؤدي إلى انتفاضات ش���عبية قد تس���قط
أنظمة الحكم الفاسدة ،مشيرا إلى ما يجري حاليا
من انتفاضات ش���عبية في كثير من دول العالم
العربي.
م���ن جانبه ،أك���د عميد الكلية الدكتور س���عادة
الخطي���ب ،أهمية الحك���م الصالح ف���ي المجتمع،
مش���ددا على أن القانون مرجعي���ة مهمة للجميع
وس���يد الجمي���ع دون اس���تثناء ،ودعا إل���ى توفير
وتحقيق حاجات الجمهور ،وتطبيق مبدأ المساواة

بين فئات المجتمع ،من خالل القوانين وتطبيقها
بالش���كل الصحيح ،وتحفيز المش���اركة في عملية
صنع القرار والمشاركة به.
ودعا إلى توفي���ر حرية ال���رأي والتعبير ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة لتحقيق مب���دأ الفصل المتوازن
بين الس���لطات الثالث :التنفيذية والتش���ريعية
والقضائي���ة وتحديد مهام كل منه���ا ضمن إطار
القانون الذي بدوره يمنع الفس���اد والمحس���وبية
داخل المجتمع.
وش���دد على أن وس���ائل اإلعالم تلعب دورا مهمًا
في تفعيل مفهوم الحكم الصالح (الرشيد) ،خاصة
في ظل ثورة االتصاالت ،وقال :لم يعد باس���تطاعة
أية دولة في العالم أن تقمع حرية الرأي والتفكير
والتعبي���ر في ظ���ل هذه الث���ورة التقني���ة التي
س���محت بتأس���يس مواقع اتصال مجتمعي على
الشبكة العنكبوتية ال تستطيع مخابرات أية دولة
الس���يطرة عليها ،ما يجع���ل الديمقراطية أفضل
ضمانا الستقرار المجتمعات.

(عدسة" :وفا")

في عملية تمويل مشروع ترميم
الكنيسة.
كما وجه شكره للرئيس محمود
عباس على اهتمامه الش���خصي
بالت���راث الدين���ي والتاريخ���ي
الفلس���طيني ومتابعته الدائمة
لمشروع ترميم الكنيسة.
وأش���ار البن���دك إل���ى أن م���ا
جرى التوقي���ع علي���ه اليوم هو
مبل���غ رمزي لكن أث���ره في قلوب
الفلسطينيين كبير.
من جانبه قال ممثل جمهورية
المجر لدى السلطة الوطنية' :إن
جمهورية المجر تش���عر بالفخر
لمش���اركتها في ه���ذه المبادرة
بتقدي���م هذا المبل���غ المتواضع
لترميم الكنيسة'.
وأضاف' :على ما نراه من نتائج
لهذه المبادرة ف���إن تعاوننا مع
الس���لطة الفلسطينية سيستمر
نحو إقامة الدولة الفلس���طينية
المستقلة'.
وأشار إلى أن بالده ومن منطلق
ترؤسها لالتحاد األوروبي تشدد
على القي���م اإليجابية في الحياة
حيث إن ينبوع المس���يحية ينبع
من هذه األرض.
وأعرب ممثل المجر عن ش���كره
لكل من ساهم بجهوده من أجل
ترميم كنيس���ة المه���د وخدمة
الحج���اج القادمي���ن والكنائس
المسيحية.
وحض���ر مراس���م توقي���ع
االتفاقي���ة ،التي ج���رت في مقر
الرئاس���ة ف���ي مدين���ة رام الله،
كل من :وزيرة الس���ياحة واآلثار
د .خلود دعيب���س ،ومحافظ بيت
لحم عبد الفتاح حمايل ،ورئيس
بلدية بيت لحم فيكتور بطارسة،
ورئيس���ة بلدية رام الله جانيت
ميخائي���ل ،وممثل���ي الكنائس
الثالث ،وأعضاء اللجنة الرئاسية
لترميم كنيسة المهد.

نقابة اصحاب صالونات احلالقة والتجميل
محافظة طولكرم

اعالن هام
تعلن نقابة أصحاب صالونات الحالقة والتجميل في محافظة طولكرم
وبالتعاون مع نقابات صالونات الحالقة في محافظات الوطن وبرعاية شركة
إيفل للتجميل عن دعوتكم لحضور اليوم الدراسي للتجميل والعناية
بالبشرة والخاص بالسيدات والذي سيقام بقاعة ريم البوادي في مدينة
طولكرم وذلك يوم االثنين 2011/3/14م.
للمراجعة واالستفسار وحجز التذاكر أيميلhotmail.com@tubh1993 :
واالتصال على جوال جمال بدران رئيس النقابة ( )0598/505777وجوال
اشرف زيدان وكيل الشركة ()0599/366255
وللمحافظات األخرى مراجعة النقابات ٌ
كل في نقابته

حضوركم تشريف لنا
وأهال وسهال بالجميع
رئيس النقابة
جمال بدران

