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إعالن طرح عطاء رصد شبكات الضغط المنخفض والمشتركين لمناطق عمل 

شركة توزيع كهرباء الشمال في جنين )ميثلون-سيريس-الجديدة-صير(

عطاء رقم 50 /2021

تعلن ش���ركة توزي���ع كهرباء الش���مال عن طرح عطاء رصد ش���بكات الضغ���ط المنخفض 
والمش���تركين لمناطق عمل ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال في جنين )ميثلون-سيريس-

الجديدة-صير(

عطاء رقم 2021/50
فعل���ى جميع المختصي���ن الراغبين في الحصول على نس���خة من العط���اء مراجعة دائرة 
التوريدات في ش���ركة توزيع كهرباء الشمال – اإلدارة العامة – مجمع بلدية نابلس التجاري 

- الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .
تعاد نسخة العطاء إلى دائرة التوريدات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك مصدق أو كفالة 
بنكية ( بقيمة )2,900( ش���يكل ، وذلك حتى الس���اعة الثالثة مساءا من يوم األحد الموافق 

2022/1/2 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 .	 
يتم تس���ليم نس���خ العط���اء للراغبين بالمش���اركة اعتب���ارا من صباح ي���وم األحد  	 

 2021/12/19
 االدارة العامة

 وزارة الزراعة

اسم المناقصة : تأهيل طرق زراعية في منطقة الرشايدة /محافظة بيت لحم.

.  MOA/MOFP/2021/008 :رقم المناقصة 

 تود وزارة الزراعة استخدام جزء من مخصصاتها ضمن »الموازنة العامة  1. 
] برنامج التنمية رقم 032700[ لتس���ديد المبالغ  المس���تحقة  بموجب 
عق���د تأهيل طرق زراعية في منطقة الرش���ايدة /محافظة بيت لحم رقم 

. ) MOA/MOFP/2021/008(

تدع���و وزارة الزراع���ة المناقصي���ن ذوي االهلية المصنفي���ن لدى لجنة . 2
التصني���ف الوطنية في مج���ال الطرق )درجة رابع���ة أو ثالثة فقط( الى 
تقديم عط���اءات بالظرف المختوم ل� ] تأهيل ط���رق زراعية في منطقة 

الرشايدة /محافظة بيت لحم[.

ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية  »محلية« وفقا . 3
ألحكام » قانون الش���راء العام رقم 8 لس���نة 2014 والئحته التنفيذية« 
، وه���ي مفتوحة ل���كل المناقصي���ن ذوي األهلية، علما ب���ان المؤهالت 

المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في  وثائق المناقصة.

يمك���ن للمناقصين المهتمين تفح���ص وثائق المناقص���ة عبر البوابة . 4
الموحدة للمش���تريات العامة وعبر الموقع االلكتروني لوزارة الزراعة ، كما 
يمكنه���م الحصول على معلومات إضافية من وزارة الزراعة  على العنوان 
المبين أدناه وذلك من الساعة ]8:00 صباحا [ إلى الساعة ] 3:00 ظهرا [ 

من أيام األحد الى الخميس.

يمكن للمناقصين المهتمين شراء وثائق المناقصة من العنوان المبين . 5
أدناه، وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها ] 200 شيقل [.

س���يتم عقد إجتماع تمهي���دي في مقر مديرية زراعة بيت لحم /ش���ارع . 6
المه���د عمارة اب���و عياش-الطابق الثاني، بتاريخ 2022/01/09  الس���اعة 
11:00 صباحا ، ويكون اخر موعد الس���تقبال االستفسارات يوم الثالثاء 

الموافق 2022/01/11. 

يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل  ]2022/01/23[ . 7
الس���اعة 10:00 صباحا، علما بان العط���اءات األلكترونية  »غير مقبولة«، 
ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة ]120[ يوما بعد التاريخ 

النهائي لتسليم العطاءات. 

يجب ان يرف���ق مع كل عطاء “كفالة دخول عط���اء بقيمة 4,500 دوالر ، . 8
وفقا للنماذج والش���روط ال���واردة في وثائق المناقص���ة ،  على ان تكون 

سارية المفعول لغاية 2022/06/23 . 

 س���يتم اس���تبعاد العطاء الذي يصل بعد التاري���خ والوقت المحددين، 9. 
وس���يتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصي���ن الذين يرغبون في 
ذلك في العنوان المبين أدناه في ]2022/01/23 الساعة 10:00 صباحا [.

العنوان المذكور اعاله هو:. 10

دائرة العطاءات والمشتريات/ وزارة الزراعة )المبنى الرئيسي( / الطابق الثاني

رام الله – مقابل وزارة العمل 

رقم الهاتف:3403360-02 رقم الفاكس:02-2403312

www.moa.pna.ps : الموقع االلكتروني

 مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

 وزارة الزراعة

 إعالن طرح عطاء
برنامج خلق فرص عمل والحد من الفقر من خالل مشروعات بنية تحتية

في الضفة الغربية وقطاع غزة - المرحلة  الحادية عشر
مشروع / إنشاء مركز صحي ومجتمعي )إنشاء مركز العالج الطبيعي والتأهيل 

البدني(
 يعلن  إتحاد لجان الرعاية الصحي���ة وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
/ برنامج مس���اعدة الش���عب الفلس���طيني (UNDP/PAPP)، وبتمويل من الحكومة 
األلمانية  من خالل بنك التنمية األلماني (KFW)- المرحلة  الحادية عشرة، عن طرح 
عطاء مشروع / إنشاء مركز صحي ومجتمعي  )إنشاء مركز العالج الطبيعي والتأهيل 
البدني( وفقا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات وشروط االتفاقية والعقد 

المرفقات  بالمشروع، فعلى الراغبين بالتقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
يجب على المقاول أن يكون مؤهال ومس���جال ومنتس���با في اتحاد المقاولين   .1 
الفلس���طينيين تخصص )أبنية( درجة التصنيف أولى، ثانية، ثالثة، سارية 

المفعول ولن يباع العطاء إال بعد إبراز شهادة التصنيف.
يجب على المقاول أن يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة وعلى المقاول   .2

أن يقوم بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.
على المق���اول تقديم كفالة تأمي���ن ابتدائي بقيم���ة 2000 دوالر أمريكي   .3
بكفالة س���ارية المفعول لم���دة ال تقل عن 90 يوما أو ش���يك بنكي مصدق 
بإس���م إتحاد لجان الرعاية الصحية ، وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ 

النقدية.
إتحاد لجان الرعاية الصحية غير ملزم بأقل األسعار ودون إبداء األسباب.  .4

ال يح���ق للمقاول أن يرس���و عليه أكثر من مش���روعين من مش���اريع المنحة   .5
األلمانية )KFW( في نفس الوقت.

على المقاول أن يقوم بتش���غيل أيدي عاملة من المنطقة بنسبة ال تقل عن   .6
%25 من قيمة المشروع.

كل مقاول يرغب ف���ي التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على وثائق   .7
العطاء من قس���م المش���تريات في إتحاد لجان الرعاية الصحية بغزة ابتداء 
من يوم األحد الموافق 19 ديسمبر 2021 ، وحتى يوم  االثنين الموافق  27 
ديسمبر 2021، وفي ساعات الدوام الرسمية مقابل مبلغ غير مسترد قيمته 

200 شيكل  فقط.
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021،   .8
الساعة 10:00 صباحا في إتحاد لجان الرعاية الصحية  بالقرب من مستشفى 

الشفاء.
يتم تس���ليم العطاءات وفتح المظاريف في  قسم المشتريات إتحاد لجان   .9
الرعاية الصحية ، على العنوان المذكور وآخر موعد لتسليم العطاءات وفتح 
المظاريف هو يوم الخميس الموافق 30  ديس���مبر2021 الس���اعة الثانية 
عش���ر ظهرا ولن يقبل بعدها أي عطاء ألي سبب كان. وسيتم فتح العطاءات 

بحضور من يرغب من المقاولين المشاركين.
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء  .10

العنوان: -  محافظة  غزة -  الرمال – مقابل بنك اإلنتاج سابقا – شمال مستشفى 
الشفاء - هاتف 2863211-08 أو جوال 0599724016

دولة فلسطين

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

إعادة طرح عطاء
أعمال الحفريات لمشروع مبنى اإلبداع والتميز في سردا/محافظة رام الله والبيرة

)المرحلة األولى(
يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار )بك���دار( وبالتعاون مع المجلس 
األعلى لإلبداع والتميز وبتمويل من الصن���دوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عن 
اعادة طرح عطاء أعمال الحفريات لمش���روع مبنى اإلبداع والتميز في سردا/محافظة رام الله 

والبيرة )المرحلة األولى(.
يمك���ن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من ي���وم الخميس الموافق 2021/12/16 مقابل 
رس���م مالي ال يرد مقداره 60 دينارًا وذلك من مقر بكدار الكائن في البيرة � ش���ارع رام الله 

القدس � خلف كلية التمريض سابقًا.
إن ه���ذه المناقص���ة مفتوحة للمقاولي���ن المصنفين أبنية م���ن الدرجة األول���ى والثانية 
والمؤهلي���ن لدى بكدار علمًا بأن آخر موعد لتس���ليم الوثائق وفتح المظاريف هو الس���اعة 

الثانية عشرة ظهرا من يوم األحد الموافق 2021/12/26 في مقر بكدار الكائن في البيرة.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره 8000 دوالر وذلك على ش���كل 
كفالة بنكية أو ش���يك مصدق على أن يكون عرض األس���عار ساري المفعول لفترة 60 يومًا 

والكفالة سارية المفعول لفترة 90 يومًا من تاريخ اإلقفال.
س���وف يعقد اجتماع لإلجابة على استفس���ارات المقاولين يتبعه زيارة للموقع وذلك يوم 

الثالثاء الموافق 2021/12/21 الساعة الحادية عشرة في مقر المشروع.
مالحظة: 

1. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. ضرورة اتخاذ جميع إجراءات الصحة والس���المة العامة حسب تعليمات وزارة الصحة عند 

الحضور للمؤسسة.
لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع في بكدار على األرقام التالية:

هاتف: رقم 2974340 � 02 فاكس رقم: 2974342 � 02
مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/بكدار

 اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي
 تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التي���ار الكهربائي من الثامنة والنصف 
صباحا وحت���ى الثانية بعد الظهر يوم األحد المواف���ق 2021/12/19, عن كل من المناطق 

التالية من محافظة القدس:   

 أجزاء من العيساوية وتشمل:

محيط مدخل العيساوية وحي آل درويش، محيط صيدلية 
العيساوية، محيط منطقة الظهرة

محيط ميني ماركت عليان، محيط جامع التوبة 
 تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على 

شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

اعالن قطع التيار الكهربائي 

بناء على قرار ش���ركة كهرباء إسرائيل والمستوى السياسي لديها، فقد قررت قطع التيار الكهربائي عن المناطق اآلتية في األيام 

المبينة في الجدول من الساعة 11:00 ظهرا الى الساعة 15:00 عصرا 

وقت القطع  تاريخ تكرار القطع  المناطق المتأثرة  الرقم 

 15:00 – 11:00  2021 / 12 / 19
منطقة رام الله: مخيم قلنديا، دير أبو مشعل، دير نظام، شقبا، 

شبتين 
  .1

 13:00 – 11:00

 2021 / 12 / 20

منطقة بيت لحم: قرى جنوب بيت لحم وتشمل )واد رحال / ثبرة / 
واد النيص / ام سلمونة / جورة الشمعة / المعصرة / خلة الحداد 

/ مراح معال / المنشية / المناشير في تلك المناطق( 

 .2

 15:00 – 13:00
منطقة بيت لحم: العروب / شيوخ العروب / كوزيبا / عرقان طراد 

/ ضاحية الرهوة / اجزاء من بيت فجار وتشمل )وسط البلد / 
منطقة شنة والمناطق المحيطة( 

 15:00 – 11:00  2021 / 12 / 21
منطقة رام الله: قراوة بني زيد / كفر عين / ام صفا / دير 

السودان / عجول / عطارة / عارورة / مزارع النوباني 
 .3

 13:00 – 11:00

 2021 / 12 / 22

منطقة بيت لحم: عقاب / الفرديس / زعترة / راس الواد / اكاديمية 
بيت لحم االنجيلية / بيت تعمر / بريضعة / مضخة مجاري بيت 

ساحور الجنوبية / بئر مياه زعترة والمناطق المحيطة بها 

 .4

 15:00 – 13:00
منطقة بيت لحم: تقوع / شرفة تقوع / خربة الدير / اللويزية / 
تقوع االرزة / المنشية / المنيا / كيسان / الرشايدة / بئر مياه 

الرشايدة والمناطق المحيطة بها 

 15:00 – 11:00  2021 / 12 / 23

منطقة بيت لحم:  نحالين / حوسان / بتير / واد فوكين /  
كسارات مرة / واد غنيم / جمعية رعاية اليتيم / مديرية الشرطة 
/ االستخبارات العسكرية / بناية االمن الوطني / مهبط الرئيس 
/  مركز الفنيق /  االجزاء الشرقية والشمالية من مخيم الدهيشة 

/ اجزاء من الخضر وتشمل )منطقة شعيب  ام ركبة / قصر 
المؤتمرات / منطقة المقبرة / المناشير قرب المقبرة والمناطق 

المحيطة بها( / كامل منطقة ارطاس 

 .5

 

ترفض الشركة هذا االجراء الذي أساسه الضغط على المستوى السياسي الفلسطيني في ظل حصار مالي شديد يمارسه الجانب 
اإلس���رائيلي على الجانب الفلس���طيني. كما وتناشد الشركة كل من عليه ديون لصالح الش���ركة القيام بواجبه لتسديدها وأيضا 
التوقف عن الربط العشوائي والغير شرعي والذي يزيد من األحمال على الشبكة الكهربائية ويزيد االعباء المالية التي أصبحت ال 

تطاق وال يمكن تحملها من قبل الشركة. 
 اإلدارة

دولة فلسطين

 وزارة الحكم المحلي

 بلدية طوباس

 إعـالن

إعالن بيع جزء من طريق التسـوية المار من قطعتي االرض رقم 
25 + 60 حوض 10 الصافح من اراضي طوباس.

 تعلن بلدية طوباس واســـتنادًا لقرار معالي وزير الحكم المحلي رقم 2 لســــنة 

2016 لنظام بيع فضـالت الطرق داخل حدود الهيئات المحلية والى قرار مجلس 

بلدية طوباس في جلســــته رقم 2021/25 تاريخ 2021/12/18 عن رغبتها بيع جزء 

من طريق التســــوية المار من قطعتي االرض رقـــم 25 + 60 حوض 10 الصافح 

من أراضي طوباس الواقعة بالقرب من ديوان آل العنبوســـي والبالغة مساحتها 

95م2.

وعليـــه يرجى من الراغبين بالشـــراء من اصحاب القطع المجـــاورة وفقًا للنظام، 

التقدم بطلب لبلدية طوباس خالل مدة اقصاها 30 يومًا من تاريخ نشـــر االعالن 

في الصحف المحلية. 

مالحظة: يتحمل المشتري ألية فضـلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات 

الناجمة عن عملية واجراءات البيع أو المبادلة، بما في ذلك تكاليف النشـــر في 

الصحف المحلية.
 أ.خالد سمير عبد الرازق
رئيس بلدية طوباس

"القدس المفتوحة" عضوًا بمجلس 
إدارة "المنظمة الدولية للفضاء الرقمي"

رام اللـــه - "األيام": انتخبت الهيئة العامة لـ"المنظمة الدولية 
للفضـــاء الرقمي المفتوح من أجل المتوســـط"، جامعة القدس 
المفتوحة، ممثلة بمســـاعد رئيس الجامعة لشـــؤون العالقات 
العامة والدولية واإلعالم عماد الهودلي، عضوًا في مجلس إدارة 

المنظمة لدورة 2024-2022. 
جاء ذلك خالل اجتماعات الهيئـــة اإلدارية القديمة والهيئة 
العمومية التي عقدت على مدار يومين في العاصمة الفرنسية 
باريس، حيث شـــارك الهودلي في هذه االجتماعات عبر تقنية 
"زووم"، ونقـــل للمجتمعيـــن دعم "القـــدس المفتوحة" لهذه 

المنظمة وأهدافها وتطلعاتها. 
وقالت "القـــدس المفتوحة"، أمس، إنها تنتخب للمرة الرابعة 
علـــى التوالي في مجلس إدارة المنظمة منذ تأسيســـها العام 
2011م، علمـــًا أن انتخاب الهودلي عضوًا في هذه المؤسســـة 
يأتي اســـتكمااًل لعضويـــة الجامعة، ممثاًل برئيســـها يونس 
عمرو، الذي جـــرى انتخابه بإجماع الناخبين فـــي الدورة األولى 
العام 2011م في مدينة تولون بفرنســـا، فيما انتخبت الجامعة 
للمرة الثانية في جامعة "مونتبيليه" الفرنســـية التي تحتضن 
مقر الجمعيـــة، العام 2014م، كما انتخبت للمـــرة الثالثة العام 
2017 خالل اجتماعات الهيئة العمومية في جامعة "الكسليك" 
في العاصمة اللبنانية بيروت، مبينة أن الهودلي شغل منصب 
نائب رئيس المنظمة لشـــؤون اإلعالم خالل الـــدورة الماضية 

 .)2021-2017(
وذكرت أن هـــدف "المنظمة الدولية للفضاء الرقمي المفتوح 
من أجل المتوســـط" هـــو تعزيـــز وتطوير المحتـــوى الرقمي 
لمؤسســـات التعليم العالـــي في دول حـــوض البحر األبيض 

المتوسط.

جامعة القدس توفر منحًا كلية 
وجزئية في معظم التخصصات 

أعلنت  »األيـــام«:   - اللـــه  رام 

جامعـــة القـــدس عـــن فتـــح 

بـــاب القبول فـــي برامج درجة 

والدبلـــوم  البكالوريـــوس 

الدراسات  وبرامج  المتوســـط، 

العليا للفصل الثاني من العام 

الدراســـي 2022/2021، وذلـــك 

ابتـــداًء مـــن 12 كانـــون األول 

الجاري وحتى 2022/01/31.

بيان  في  الجامعة،  وأشـــارت 

لها، أمس، إلى توفيرها العديد 

الكلية والجزئية في  المنح  من 

المتاحة  التخصصـــات  معظم 

لدرجة البكالوريوس، ومجموعة 

من المنح في برامج الدراســـات 

العليا المختلفة.

وبينــــت أنهــــا تطــــرح أكثر 

برنامــــج بكالوريوس  مــــن 55 

تغطــــي التخصصات العلمية 

الرئيســــة وتخصصات العلوم 

اإلنسانية، تتوزع في 15 كلية 

والصيدلة  البشري  الطب  هي: 

والصحــــة  األســــنان  وطــــب 

والقــــرآن،  والدعــــوة  العامــــة، 
والعلوم،  الثنائية،  والدراسات 
واألعمال واالقتصاد، والحقوق، 
الصحية،  والمهن  والهندسة، 
واآلداب، والعلــــوم التربويــــة، 

والقدس بارد لآلداب والعلوم.
برامج  أنها تتيح في  وذكرت 
الدبلوم 6 برامج من خالل كلية 
القدس المهنيـــة هي: برمجة 
الذكية،  الهواتـــف  تطبيقات 
وتصميـــم وتطويـــر صفحات 
الحاســـوب  وشـــبكات  الويب، 
واإلســـعاف  واإلنترنـــت، 
التجميل  وفنـــون  والطـــوارئ، 
وتقنياتـــه وتصفيف الشـــعر 
أنها تطرح  مبينة  به،  والعناية 
في الدراســـات العليا 5 برامج 
دكتوراه و45 برنامج ماجستير.

وأوضحـــت جامعـــة القدس 
أنهـــا تقبل ســـنويًا مـــا يزيد 
وطالبـــة  طالـــب   2500 علـــى 
المختلفة،  تخصصاتهـــا  في 
المنح  برنامج  من  ويســـتفيد 
لديها  المالية  والمســـاعدات 
أكثر مـــن 60% من طلبة درجة 

البكالوريوس.

"التعليم البيئي" يختتم دورة حول التربية الخضراء
بيت لحم – حســـن عبد الجـــواد: اختتم مركز التعليم 
البيئي التابع للكنيســـة اإلنجيليـــة اللوثرية في األردن 
واألراضي المقدســـة، أمس، تدريبـــًا لمنتدى المعلمين 
البيئيين، اســـتمر يومين، بهدف تطويـــر مهاراتهم، 
وزيـــادة معرفتهم البيئية، ومناقشـــة التحديات التي 

تواجه التربية الخضراء.
وتضمن التدريب تمرينـــات تفاعلية تتبعت الهوية 
الوطنية وحقوق الطفـــل قدمها مروان أبو رزق من وزارة 
التعليم العالـــي والبحث العلمي، وأخـــرى حول أهمية 
إدمـــاج الدراما في العمل البيئي مع الفنان خالد المصو، 
إضافـــة إلى محاضـــرات بيئية حول تداعيـــات التغير 
المناخـــي، وواقع المحميات الطبيعيـــة، وأهمية التنوع 
الحيوي في فلسطين، قدمها مدير عام المصادر البيئية 
في سلطة جودة البيئة عيسى عدوان، وهديل إخميس 

من "جودة البيئة".
وأوصـــى المعلمـــون بتخصيص عـــام 2022 للتركيز 
على التغير المناخي والتنوع الحيوي في المؤسســـات 

التعليمية، عبر الممارسات البيئية السليمة للتقليل من 
تداعيات التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي.

وأكـــد المدير التنفيذي لـ"التعليم البيئي"، ســـيمون 
عـــوض، أهمية دور المعلمين في رفع الوعي البيئي في 
المـــدارس، وحرص المركز على تنظيم تدريب ســـنوي 
للمنتدى الذي تأسس قبل عدة سنوات، لرفع مهاراتهم 
البيئية، ومســـاعدتهم في تنفيذ أنشـــطة خضراء في 

المدارس والمجتمع المحلي.
من جهته، قال عدوان: إن ســـلطة جودة البيئة تعتبر 
مركز التعليم البيئـــي مرجعية في التوعية البيئية في 
فلسطين، مشـــيرًا إلى أهمية إدماج المعلمين وتطوير 

مهاراتهم وزيادة معرفتهم البيئية.
وأوضح المعلمون الذين يمثلون مدارس في محافظَتي 
بيت لحم ورام الله والبيرة، أن التدريب المتخصص في 
البيئة أصبح فرصة ســـنوية لتعزيـــز التربية الخضراء، 
 

ّ
وتبادل الخبـــرات، ووضع خطط مشـــتركة للعمل، وحل

العوائق.

في انطالق فعاليات الملتقى السنوي الرابع 

التوصية بإشهار المشاريع التربوية الملهمة 
والتركيز على التعليم المرتبط بالقضايا الحياتية 

رام اللـــه - »األيـــام«: أطلقـــت وزارة التربيـــة 

والتعليم، من خـــالل معهدها الوطني للتدريب 

التربـــوي، أمـــس، فعاليـــات الملتقـــى التربوي 

الســـنوي الرابـــع، الذي حمـــل عنـــوان: »تجارب 

تربويـــة جديرة بالتوثيـــق والتعميـــم«، وذلك 

بمشـــاركة وزيـــر التربيـــة أ.د. مـــروان عورتاني 

والوكالء المســـاعدين ثروت زيد، ود.محمد عواد، 

وصـــادق الخضور، وعدد مـــن المديرين العامين 

لمديريات التربية، وممثلين عن اإلدارات العامة، 

الوطني،  المعهد  والمؤسسات الشريكة، وطاقم 

واألسرة التربوية.

وشدد عورتاني في كلمته على ضرورة التركيز 

على التنمية الشـــمولية والنشأة السوية للطفل 

وللطالب؛ من خالل دمجه في البيئة المدرســـية، 

واإلصغاء لرأيه، والتعرف على احتياجاته؛ كونه 

قلـــب األمـــر؛ مع ضـــرورة تعزيز وفهـــم العالقة 

وجودتها بين الطالب والمعلم.

وتطرق إلى أهمية تفعيل عادة القراءة والتعبير؛ 

كونهـــا مخرجـــات أصيلة فـــي النظـــام التربوي، 

مشـــيرًا إلى ضـــرورة اعتماد البحث واالســـتقصاء 

واالستكشـــاف والتأمـــل؛ باعتبارهـــا مـــن أهـــم 

األدوات الكفيلـــة بتحويل توجهـــات الطلبة من 

مرحلة التعليم إلى التعلم واإلبداع والشـــغف في 

المجاالت العلمية واإلنسانية والمعرفية.

بدورها، أوضحت مديـــر عام المعهد د. صوفيا 

الريمـــاوي أن الملتقـــى يأتـــي تتويجـــًا لبرامج 

الدبلوم المهني المتخصص للمعلمين ومديري 

المـــدارس؛ ليكلـــل بمبادرات ومشـــاريع تربوية 

جديـــرة بالتوثيـــق والتعميـــم؛ ال ســـيما وأنها 

تتناول الممارسات التربوية الشمولية والفضلى 

من خـــالل التركيـــز علـــى التحصيـــل والبيئة 

المدرسية والسلوك، وتعزيز العالقات، وتفعيل 

التكنولوجيا في التعليم.  

وجددت االلتزام باألبحـــاث اإلجرائية للوصول 

 
ً
إلى تغيير حقيقي في األداء المدرسي، مشددة

 إلى أن 
ً
على النهج التشـــاركي في العمل، الفتة

 للشـــراكة الناجزة بين أبناء 
ً
الملتقى يمثل ثمرة

األسرة التربوية الواحدة.

وبعد جلسة االفتتاح، تم تقسيم المشاركين إلى 

سبع مجموعات رئيسة وهي: القيادة المدرسية، 

والرياضيـــات، واللغـــة العربيـــة، واإلنجليزيـــة، 

والعلوم، والتكنولوجيا، واالجتماعيات. 

وفـــي ختـــام الملتقـــى، أوصى المشـــاركون؛ 

بتفعيل التعليم اإللكترونـــي والمدمج وأدواته 

المدرسية وتعميمها  الكتب  التفاعلية، ورقمنة 

على المعلمين والطلبة، وتوظيف استراتيجيات 

التعليم المتمركز حول المتعلم، والتنسيق بين 

اإلدارات والمديريات لعرض وإشـــهار المشاريع 

الملهمة وتبـــادل الخبرات والتجـــارب الناجحة، 

والتركيـــز على إشـــراك الطالب فـــي التخطيط 

للتعلم والتقويم والتقييم الذاتي، والتركيز على 

التعليم المرتبط بالقضايا الحياتية والمجتمعية 

ونقل الرواية الفلسطينية للعالم من خالل إنتاج 

مصـــادر تعليم مفتوحة، والبناء على ما شـــهده 

الملتقى من حوارات إلنشاء مجموعات متخصصة 

تتيح التواصل وتبادل الخبرات.

رام الله: االحتفال باليوم العالمي للغة العربية
رام اللـــه - وفا: أقيم في مقـــر بلدية رام الله، 
مســـاء أمس، االحتفال السنوي باليوم العالمي 
للغة العربية، الـــذي أقرته الجمعية العامة في 

18 كانون األول عام 1973.
ونظـــم الحفل مؤسســـة كل العـــرب، ومركز 
"ذرا" للدراســـات واألبحاث، واتحاد الصحافيين 

والكتاب العرب في أوروبا.
وقال رئيـــس مجمع اللغة العربيـــة في حيفا 
مصطفـــى قبهـــا: "إن اللغـــة العربيـــة أقر لها 
المجتمـــع الدولي مســـاهمتها التـــي ال يمكن 
تقديرها للحضارة اإلنســـانية على مر العصور، 
وكانت الرابط وهمزة الوصل بين حضارات العالم 
القديم وما نشهده من حضارة النهضة الجديدة 

التي قادتها أوروبا في العصور األخيرة".
وأكد أن اللغة العربية "بالنســـبة لنا كشعب 
فلســـطيني عالمة مـــن عالمـــات الهوية في 
ل مسرحًا لصراع مرير فيما يتعلق 

ّ
مجال يشك

بالسيطرة على الحيز المكاني، حيث إن تسمية 
األرض واألماكن والتضاريس أمر بالغ األهمية، 

وهي تتضاءل كل يوم، وبتنا نستعمل اليوم 
تسميات فرضها واقع آخر".

وأوضح أن هناك 100 ألف اسم فلسطيني مر 
بعملية "عبرنة"، نصفهـــا في النقب، حيث تم 

تغيير أسمائها لصالح دولة االحتالل.
من جهته، قال نســـيم قبها من مؤسسة كل 
العرب: إن اللغة العربية اســـتطاعت أن تحافظ 
على مكانتها رغـــم العولمة والحداثة، ووجدت 
نفسها بقوة، وهي من نقلت الحضارة والمدنية 

إلى العالم بشكل عام.
بـــدوره، قال عضـــو األمانـــة العامـــة لنقابة 
الصحافييـــن نبهان خريشـــة: إن قـــوة اللغة 
العربيـــة تأتي من قوة المتحدثين بها حضاريًا 
ومعرفيـــًا، "فعندما كان العرب في الماضي في 
أوج قوتهم كانت لغتهم قوية أيضًا، ألن كثيرًا 
مـــن نخب الشـــعوب األخرى كانـــت تتعلمها 

كشرط للتقدم المعرفي والحضاري".
وفي ختام االحتفال، ألقى الشـــاعر هشام أبو 

صالح قصيدة عن اللغة العربية.


