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إعالن طلبات توظيف12
لطلبات  قبولها  ع��ن  التطبيقية  ال��ه��دى  ن��ور  م���دارس  تعلن 
التوظيف للمعلمني واملعلمات من : 20-2012/5/24م ، جلميع 

التخصصات الدراسية .
تخصصه  م��ادة  في  مستوى  الختبار  الطلب  مقدم  يتقدم 

ترفق مع طلب التوظيف . 
س��ي��ك��ون ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات ف��ي م��ب��ن��ى م��درس��ة ن���ور الهدى 

الثانوية للذكور – قرب كلية الشهيد أبو جهاد.
وسيتم حتديد موعد املقابالت في وقت الحق .

ملزيد من املعلومات :

 تلفاكس : ) 2901654( 
 ، )www.nouralhuda.info ( املوقع اإللكتروني

صفحتنا على الفيس بوك :
http://www.facebook.com/NourAlHudaSchools

darraj2@gmail.com  اإلمييل 

5/12 )16( - م

بوابة اأُلسود للسياحة  والسفر
سريالنكا/كولومبو

8 ايام - 6 ليال
7 ايام - 6 ليال

كواللمبور/بينانغ
8 ايام - 6 ليال

كواللمبور/سيالنغور

10 ايام - 8 ليال

لبنان / بيروت

7 ايام - 6 ليال
6/20 - 6/15 ، 6/8 - 5/21

رحلة من تل ابيب الى 
بورصة واسطنبول

7 اي�����������ام - 6 لي�����������ال
تذكرة طائرة استقبال في املطار دليل 
سياحي يتكلم اللغة العربية - باصات 

سياحية - برنامج سياحي شامل 5/21 ، 
6/4 ، 5/28

كل يوم احد )5 ايام 4 ليال(
كل يوم خميس )4 ايام - 3 ليال(

كل يوم احد )8 ايام - 7 ليال(
جميع الوجبات واملشروبات اخلفيفة

رحلة من تل ابيب الى انطاليا

6 ايام - 5 ليال ) 5/20 ، 5/30 ، 6/10 ، 6/20رحلة من القدس الى شرم الشيخ

رحله من عمان  بالطائرة الى
شرم الشيخ:4 أيام \ 3 ليال 5 ايام \ 4 ليال 8 أيام \ 7 ليال
إسطنبول 4 ايام \ 3 ليال 5 أيام \ 4 ليال , 8 ايام \ 7 ليال

اسطنبول – مار مريس: 8 ايام\7 ليال اسطنبول – كالسيس: 8 ايام \ 7 ليال  
مارمريس: 4 ايام \ 3 ليال, 5 ايام \ 4 ليال 8 ايام \ 7 ليال

انطاليا : 4 ايام \ 3 ليال, 5 ايام \ 4 ليال 8 ايام \ 7 ليال

رحله من ميناء حيفا  بالباخرة  )شركة مانو ( إلى:
 قبــــرص           

    3 أيام \ ليلتان - 22\05, 01\6, 08\06, 29\06, 06\07, 13\07, 27\07 - الرنكا – أيا نابا, الرنكا - ليماسول
    4 أيام \ 3 ليال-  28\05, 31\05, 14\06, 21\06, 28\06, 19\07 - الرنكا – ليماسول, الرناكا – ايا نابا

    5 أيام \ 4 ليال-  20\05, 28\05, 24\06 -  أيا نابا , الرنكا, رودس
   5 أيام \ 4 ليال- 24\05, 28\05, 10\06, 17\06, 22\07 - رودوس –باتموس, رودوس – ساموس, رودوس – باتموس

   6 أيام \ 5 ليال- 03\06, 24\06, 01\07, 08\07, 22\07 - رودوس – كوس, رودوس – ميكانوس, باتموس
اليونان والجزر اليونانية:

   8 أيام \7 ليال- 17\06, 29\07 - رودس, باتموس, اليونان, نيكالوس
الجزر اليونانيه, صقليه, سردينيا, ايطاليا     13 يوم \ 12 ليلة – 15\07

روما, نيس, الجزر اليونانية, مونت كارلو, نابولي, كريت, باليرما
15 يوما \ 14 ليله: 03\06 - روما – نيس, مونت كارلو,  باليرما ,نابولي, كريت, الجزر اليونانية,

القدس – شارع الرشيد رقم 2 – عمارة جابر- غرفة رقم 8
 info@lionsgate-travel.com   02-6277830 :تلفون:6277829-02 فاكس  

بانكوك/بانيا
8 ايام - 7 ليال
بانكوك/فوكيت

10 ايام - 9 ليال

واختار من اآلن اي رحلة سياحية بالطائره خالل فترة الصيف وكن من املتميزين

شرم الشيخ

اسطنبول

مارمريس

انطاليــــا

يوميا بالطائرة ابتداء من 239دينارا  
تشمل االقامة بفنادق ومنتجعات 5 جنوم مع كل الوجبات واملشروبات اخلفيفة وتذاكر

 الطائرة واملواصالت

يوميا بالطائرة ابتداء من 309 دنانير 
تشمل االقامة بالفندق - وجبه افطار - تذكرة الطائرة - املواصالت من املطار الى الفندق

 وبالعكس - رحلة البسفور

يوميا بالطائرة  ابتداء من 309 دنانير 
تشمل االقامة بالفندق - وجبة افطار وعشاء - تذكرة الطائرة واملواصالت

 من املطار الى الفندق وبالعكس

يوميا  بالطائرة ابتداء من 349 دينارا  
اسطنبول وانتاليا  - اسطنبول ومرمريس  - اسطنبول 

وبحر مرمره

لبنان بالطائرة
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عروض نار .. ال حتتمل االنتظار2
واالسعار ؟؟؟؟ ... عليك االختيار

كن انت الرابح

حطني للسياحة والسفر - نابلس - شارع غرناطة

بسم الله الرحمن الرحيم

معرض اسبوع الكتاب العربي
تقيمه مكتبة خالد بن الوليد               ومكتبة النجاح احلديثة

عمارة الغرفة التجارية                    خلف املسجد الكبير

جوال:0597616041                      ت: 2377153
لصاحبها ناجح راضي عليوي وأوالده

الى اجلامعات واملدارس واملؤسسات والطالب والطالبات وجميع 
املجتمع تنزيالت وتصفيه على جميع الكتب على اختالف انواعها

50 % خصم
 زوروا معرض الكتاب العربي

في عمارة اوالد املرحوم احلاج حمدي القطب مقابل اجلامعه االكادميية-نابلس
العرض يبدأ االحد 5/13 الى 2012/5/21

اهال وسهال باجلميع

ز5/13)10(

اجتماع في القاهرة يناقش 
توحيد النقابات الفلسطينية في الضفة وغزة

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم - قال رئيس النقابة 
العامة لعمال النقل واملواصالت في فلسطني ناصر يونس، ان وحدة النقابات 
الفلسطينية بني شطري الوطن، الضفة وغزة، كانت عنوان اللقاء الذي جمع 

النقابيني الفلسطينيني في القاهرة على مدار اربعة ايام.
وشارك في االجتماع كل من ناصر يونس ومحمد ابو عجينة وكايد عواد 
وتوفيق  األخ��رس  وف��وزي  دي��اب  العطا وخالد دبايش ومحمود  ابو  ويحيى 
وممثل  للنقل  ال��دول��ي  لالحتاد  األم��ني  نائب  االجتماع  حضر  كما  دوي��ك، 
األمني العام  في الوطن العربي بالل ملكاوي وسمر سعفان من مكتب االحتاد 

الدولي في مصر.
واوضح يونس ان االجتماع وضع اساسا سليما العادة بناء النقابة في غزة 
وتفعيل دور النقابيني هناك على اسس دميقراطية خلدمة الطبقة العمالية 
في غزة، معتبرا ان وحدة النقابة مؤشر لتجسيد الوحدة بني الضفة وغزة 

بعد ان فرق شمل الناس االحتالل واالنقسام.
واكد يونس على ضرورة اخلروج بنقابة وطنية موحدة، مبينا ان الكل 
رك��زت على  والتي  النقابيني،  دارت بني  التي  املعمقة  النقاشات  في  ش��ارك 
ضرورة بذل مزيد من اجلهد لتذليل كافة العقبات التي حتول دون حتقيق 
اسس الوحدة، كما استعرض املجتمعون معاناة الشعب في فلسطني خاصة 

في غزة.
وحدة  على  االتفاق  اهمها  التوصيات،  من  بالعديد  املجتمعون  وخ��رج 
الدوائر  تشكيل  خالل  من  وذلك  واملواصالت،  النقل  لعمال  العامة  النقابة 
واالنظمة  للنقابة  الداخلي  النظام  م��ع  ينسجم  مب��ا  النقابية  والهياكل 
والقوانني التي ينص عليها دستور االحتاد والنقابة على حد سواء، كما مت 
االتفاق على عقد اجتماع آخر قبل نهاية العام احلالي كحد اقصى من اجل 

تقييم ما مت اجنازه وحل كافة العراقيل التي حتول دون حتقيق الوحدة.
واتفق املجتمعون على فتح مقر للنقابة في غزة، وقد ابدى ممثلو االحتاد 
املجتمعون  اتفق  كما  املقر،  ه��ذا  انشاء  ومتويل  لدعم  استعدادهم  الدولي 
والنقابيني  للعمال  العمل   ورش  عقد  خالل  من  النقابة  دور  تفعيل  على 

على حد سواء.
وذكر ناصر يونس ان االحتاد الدولي واالحتادات الفلسطينية يخططون 
ملؤازرة عمال القطاع من خالل تنظيم زيارات دولية الى قطاع غزة يرأسها 
نقابيون عامليون من مختلف دول العالم، وذلك ملساندة العمال في القطاع 
ولتعزيز الدعم املعنوي لفرع النقابة في غزة، ولقي هذا االقتراح املوافقة 

املبدئية من االحتاد الدولي للنقل.
واشار يونس الى ان املجتمعني تقدموا بعدة اقتراحات خلدمة العمال من 
خالل اقامة مشروع يخدم عمال النقل في غزة، مثل اقامة استراحة عامة لهم 
تقيهم حرارة الشمس صيفا وبرد الشتاء،  كما تدارس املجتمعون سبل توحيد 
احلركة النقابية الفلسطينية وعدم السماح بشرذمة النقابات خاصة في 
غزة، وجدد املجتمعون ثقتهم باالحتاد العام لنقابات عمال فلسطني ممثال 
للطبقة العاملة الفلسطينية بقيادة شاهر سعد وبأعضاء اللجنة التنفيذية 

وكافة الهيئات القيادية في االحتاد.
واصدر املجتمعون في نهاية املؤمتر عددا من القرارات، وهي اعتبار هذا 
االجتماع اجتماعا للهيئة القيادية املؤقتة للنقابة املوحدة للنقابة العامة 
لعمال النقل في فلسطني، والتي اخذت على عاتقها اخلروج بنقابة موحدة 
تضم الكل الفلسطيني، كما كلف املجتمعون النقابي يونس مبتابعة القرارات 
والتوصيات التي خرج بها املجتمعون مع كافة اجلهات الرسمية والنقابية 

ومع االحتاد الدولي واحتادات النقل في العالم.

جمعية القلب األمريكية ) AHA( تعتمد " جذور"
أول مركز تدريب دولي متخصص في فلسطني

دينا ناصر املستشارة الصحية في مؤسسة جذور خالل تسلمها شهادة االعتماد من جمعية القلب االمريكية خالل االحتفال الذي اقيم في دبي 

و  الصحي  لالمناء  ج��ذور  مؤسسة  حصلت   - عمار  خالد   - الله  رام 
االجتماعي على شهادة اعتماد من جمعية القلب االمريكيةAHA كأول 
نح شهادة معترف بها من اجلمعية  مركز تدريب دولي في فلسطني ميمُ
املذكورة، وذلك خالل االحتفال املركزي الذي احتضنته دبي في دولة 
AHA في  القلب االمريكية  املتحدة ملدربي جمعية  العربية  االم��ارات 

الشرق االوسط وشمال افريقيا .
وقالت دينا ناصر املستشارة الصحية في مؤسسة " جذور " ان هذا 
االجناز الفلسطيني هو اضافة نوعية في مجال اخلدمات التي تعنى بها 
" جذور " مشيرة الى  ان هذا االعتماد من شأنه ان مينح شهادات من 
جمعية القلب االمريكية معتمدة عامليًا جلميع الذين يلتحقون في هذه 
 ) Basic Life Support( البرامج في مجاالت انعاش القلب والرئتني
وانعاش القلب املتقدم ) Advanced cardiac life support ( وانعاش 
الطفل املتقدم )Pediatric Advanced life support ( باالضافة الى 
البرامج ااَلنفة الذكر في القطاع الصحي فإن هذا االعتماد يتيح ملؤسسة 
جذور تنفيذ برامج أخرى في هذا املجال تستهدف العاملني في املؤسسات 

، اجلامعات ، املدارس والشركات من أجل متكني العاملني فيها من تقدمي 
االنعاش الضروري في حاالت الطوارئ.

املتواصلة   " اطار جهود " جذور  تأتي في  ان هذه اخلطوة  واضافت 
نحو  امل��وج��ه��ة  استراتيجيتها  ضمن  ت��ن��درج  وال��ت��ي  املستمر  للتطوير 
على  والعمل  واالجتماعية  الصحية  للطواقم  املهنية  القدرات  تطوير 
و  احلكومية  القطاعات  من  اخلدمات  ملقدمي  النوعي  التدريب  توفير 
األهلية واخلاصة واالونروا ضمن برامج منهجية ، وجلب برامج تدريبية 
التوليد  في  املتقدم  االن��ع��اش  اب��رزه��ا  من  فلسطني  إل��ى  دول��ي��ًا  معتمدة 
ALSO وإنعاش املولود الذي ترعاه جمعية طب العائلة االمريكية ، كما 
تعمل هذه املؤسسة على وضع البروتوكوالت واألدلة التدريبية وإصدار 
النشرات العلمية املعتمدة وفق أحدث األبحاث والبراهني لالرتقاء بهذا 

القطاع املهم .
وذكرت  ناصر أن تطبيق املعايير الدولية جلمعية القلب األمريكية في 
البرامج التدريبية سوف يتيح ملؤسسة جذور جتهيز كادر تدريبي متقدم 

على املستوى االقليمي في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا.

مركز تطوير املؤسسات االهلية يعقد االجتماع 
السنوي العادي السابع جلمعيته العمومية

امس،   ، الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  تطوير  مركز  - عقد  احل��الوة  ابو  زكي   – القدس 
االجتماع السنوي العادي السابع جلمعيته العمومية في مقره الرئيس في الرام، وبالربط عبر 

تقنية االتصال املرئي "الفيديو كونفرنس" مع مكتبه في مدينة غزة. 
وأفتتح زاهي خوري، رئيس مجلس إدارة مركز تطوير، االجتماع بترحيبه باألعضاء اجلدد 
في اجلمعية العمومية، وهم: د. فارسني أغابيكان، وعزيز محمود العصا، وخالد زكريا جبر، 
رياض  ود.  شاويش،  ون��ورا  دب��اغ،  وقسطنطني  شمالة،  ابو  وخليل  القيشاوي،  شريف  وسهيل 

الزعنون. 
وبهذا يصبح عدد أعضاء اجلمعية العمومية احلالية واحدًا وثالثني عضوًا، حيث تضم 
أعضاءًا من الشبكات األهلية األربع، وهي: شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، واالحتاد العام 
الفلسطيني للجمعيات اخليرية، والهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية، واالحتاد 
الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية في قطاع غزة، إضافًة إلى أعضاء ميثلون القطاع 

اخلاص واألكادميي، وخبراء في العمل األهلي. 
من جانبه، استعرض مدير مركز "تطوير"، غسان كسابرة، التقرير اإلداري ملركز تطوير 
للعام 2011، تبعه عرض خلطة العمل واملوازنة للعام 2012 حيث متت املوافقة عليها وإقرارها 
اخلارجي  املدقق  كوبرز"،  هاوس  ووتر  "برايس  قامت شركة  ثم  العمومية،  اجلمعية  قبل  من 

للمركز، بعرض التقرير املالي املدقق للعام 2011، ومتت املصادقة عليه. 
وجرى خالل اإلجتماع أيضًا إختيار شركة "أرنست ويونغ" كمدقق حسابات قانوني ملركز 

تطوير للعامني 2013-2012. 
وأشاد كسابرة بسعي مركز تطوير ومجلس إدارته نحو جذب أعضاء جدد جلمعيته العمومية، 
مما يضمن متثياًل أكبر لكافة شرائح املجتمع الفلسطيني، وقال إن ما يوفره مجلس اإلدارة 
واجلمعية العمومية من توجيه وإرشاد هو تعزيز حلاكمية مركز تطوير، ومساهمة نحو عمله، 
فأعضاء اجلمعية العمومية ومجلس اإلدارة يقدمون التوجيه واإلرشاد لعمل املركز بفضل ما 

يتمتعون به من خبرة وكفاءة ". 
جتدر اإلشارة الى أن مركز تطوير هو مؤسسة أهلية فلسطينية، تأسست في عام 2006، 
درات املؤسسات األهلية وتعزيز اعتماِدها على ذاِتها ودعِم  ويسعى من خالل عمله إلى تطويِر قمُ
استدامتها، وكذلك تعزيز وتطوير مستويات وآليات التنسيق والتعاون املشترك بني املؤسسات 

وشبكات واحتادات العمل األهلي.
كما يساهم املركز في توفير املعلومات والدراسات الدقيقة والشاملة حول القطاع األهلي 
وبرامجه وأنشطته وذلك بهدف حتسني مستوى اخلدمات احليوية املقدمة، وفي سبيل ِبناء 

مجتمع مدني يكون أكثر إستجابة وفاعلية.

استعدادات  لتحرك شعبي في ذكرى 
النكبة لتحقيق املصاحلة ودعم األسرى

الفلسطينية  الشخصيات  رئيس جتمع  الوادية  ياسر  الدكتور  أكد   - املشهراوي  - عالء  غزة 
والستني  الرابعة  الذكرى  مبناسبة   كبير  شعبي  لتحرك  ومشاورات  حتضيرات  وجود  املستقلة 
للنكبة لتحريك ملف املصاحلة الوطنية ولدعم مطالب   األسرى البواسل في معتقالت االحتالل 

اإلسرائيلي.
على  السادس  العقد  منتصف  م��رور  مع  غضبته  إلع��الن  الفلسطيني  الشعب  الوادية  ودع��ا 
نكبته وتهجيره من بيوته وأراضيه وتذكير العالم العربي واملجتمع الدولي بأن عيون أبنائنا في 
الداخل واخلارج متجهة نحو حلظة حترير الوطن والعودة له لرفع العلم الفلسطيني فوق مدينة 
القدس عاصمة الدولة الفلسطينية املستقبلية، مشيرا إلى أن وحدة الوطن الفلسطيني متثل 

بوابة مرحلة التحرر.
وطالب عضو اللجنة العليا ملنظمة التحرير الفلسطينية بضرورة توحيد اجلهود والفعاليات 
الشعبية باجتاه الضغط على األطراف التي تعطل تنفيذ ما مت االتفاق عليه في القاهرة والدوحة 
وتعمل على استمرار هذا االنقسام، مؤكدا أن عدم تطبيق اتفاق املصاحلة ميثل إهانة لكل تطلعات 
أبناء الشعب الفلسطيني في جميع احملافظات ويضيع كل اجلهود في استعادة حقوقنا املشروعة 

من احملتل اإلسرائيلي.
األس��رى ال متثل شيئا  ودعم حقوق  االنقسام  إنهاء  باجتاه  الشعبية  "الرغبة  الوادية:  وقال 
واخلطابات  الرنانة  الشعارات  أن  مضيفا  املصاحلة"،  اتفاق  تنفيذ  يعطل  التي  النفوس  داخ��ل 
اجلماهيرية في ظل االنقسام ال تسمن قضية األسرى ولن تغني الشعب الفلسطيني عن مطالبه 

بإنهاء االنقسام.
وشدد رئيس جتمع الشخصيات املستقلة على أن املصلحة العليا للشعب الفلسطيني تتمثل 
في إنهاء هذا االنقسام فورا والعمل بجدية على تطبيق اتفاق املصاحلة واالجتاه ملرحلة حترير كل 
األسرى البواسل من قبضة احملتل لالستعانة بهم في بناء الوطن الذي متزقه املصالح الفردية، 
مؤكدا على ضرورة توحيد جهود الضغط اجلماهيري في وجه من يعطل املصاحلة لتشكيل كتلة 

الضغط الالزمة للعمل على إنهاء االنقسام.

اطفال مخيم جنني
 يحيون ذكرى النكبة

جنني -علي سمودي -احيت "جمعية كي ال ننسى" امس الذكرى 64 للنكبة  من خالل مجموعة من 
الفلسطيني ملصادر  املركز  بالتعاون مع  املخيم  واالنشطة نفذها اطفال مخيم جنني في ساحة  الفعاليات 

حقوق املواطنة والالجئني "بديل".
وأكدت فرحة ابو الهيجاء رئيسة اجلمعية على ضرورة احياء الذكرى في كل وقت وخاصة ان معاناة النكبة 
التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون ما زالت مستمرة في ظل استمرار االستيطان االسرائيلي ومصادرة املزيد 

من االراضي الفلسطينية في الضفة.
واوضحت ان احياء هذه املناسبة يشكل اداة نضالية يوظفها االطفال في نضالهم لتحقيق مستقبل اكثر 
اشراقا وإميانا منهم باهميه حقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها ولتبقى ذكرى النكبة عالقة في 

عقولهم وفاعلة جماهيريا.
واكد املشاركون على ضرورة التحرك الدائم إلعادة قضية الالجئني الى الساحة الدولية في ظل غياب 

هذه القضية في العديد من احملافل واجللسات الدولية.
بدورها اشارت هيفاء عامر منسقة البرنامج الى  ان اجلمعية منذ انطالقتها اخذت على عاتقها توعية 
وتثقيف الناشئة باجتاه حقوق االجئني والقضايا املتعلقة بحق العودة حيث اعتمدت اجلمعية في برامجها 

وانشطتها على الفعاليات التي تعزز هذا املفهوم.
و اشتملت الفعاليات على دبكات شعبية وقصائد وطنية ورسومات على جدران املخيم والتي من خاللها 

عبر املشاركون عن حقهم في العودة الى ديارهم وان هذا احلق ال ميكن التنازل عنه.
 

ورشة عمل في بيت عنان 
حول آفة املخدرات 

القدس - بيت عنان - نظم مركز املنتدى 
ال��ث��ق��اف��ي وج��ام��ع��ة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة قسم 
ع��م��ل حتت  ورش����ة   ، احمل��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
من  خاليا  احمللي  مجتمعنا  :)لنجعل  عنوان 
املركز في بيت  املخدرات( وذلك في مقر  آفة 

عنان مبشاركة أكثر من 50 شخصا .
واكد حسام الشيخ  رئيس مركز املنتدى ، 
املخدرات  الشرطة مبكافحة  أهمية دور جهاز 
التثقيفية  احمل���اض���رات  إع���ط���اء  ف���ي  ودوره 
وربات  وامل��دارس  اجلامعات  لطلبة  التوعوية 

البيوت وبعض االهالي. 
ب����دو بشمال  م���رك���ز  م��دي��رش��رط��ة  وع���ب���ر 
غ���رب ال��ق��دس  ف��ي م��داخ��ل��ت��ه ع��ن استعداد 
ال��ش��رط��ة ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات ب��االض��اف��ة الى 
يخدم  مبا  والثقافي  التوعوي  بالدور  القيام 

الوطن واملواطنني.
التربوي   املرشد  اوض��ح  السياق  نفس  وفي 
ناصر حمامرة ، كيفية التعامل مع االبناء اثناء 
التنشئة لتالشي خطر االنزالق في التعاطي 

بهذه املادة السامة. 
وعرضت جنود عالن من جمعية الصديق 
الطيب فيلما وثائقيا تدور احداثه حول طالب 
مميز بالدراسة إال أنه اصبح مدمن مخدرات 

وذلك بسبب معاشرة اصدقاء السوء.
وفي نهابة الورشة فتح باب النقاش واوصى 
التوعوية  الورشات  بتكثيف  فيه  املشاركون 
واستهداف الشباب بكونهم اكثر فئة تتعرض 

ومتر بهذه املرحلة .

منح "سر املناولة األولى" لثالثني 
طفال وطفلة في رام الله    

 رام الله - احتفلت كنيسة العائلة املقدسة لالتني في رام الله، يوم اجلمعة، مبنح سر املناولة 
األولى لثالثني طفل وطفلة من أطفال الرعية. وترأس القداس االحتفالي النائب البطريركي 
لالتني في القدس املطران وليم شوملي مبعاونة راعي الكنيسة األب فيصل حجازين واألب فرح 
من  االكليريكي عيسى شوملي وحضور جمع غفير  الشماس  أي��وب ومبعاونة  ج��ورج  واألب  بدر 

الرهبان والراهبات واملصلني وذوي األطفال. 

 


