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تربوية

العام  واالت��������ح��������اد  وال����ت����ع����ل����ي����م  ال�����رب�����ي�����ة  وزارة  ال�����ل�����ه-اح�����ت�����ف�����ت  رام 
للمعلمني الفلسطينيني،امس، بالقرار الحكومي القايض بمساواة 
اإلداري������ني م���ن أص���ل إداري ب��زم��ائ��ه��م اإلداري������ني م���ن أص���ل معلم؛ 
ح���ي���ث ج�����اء ه�����ذا ال�����ق�����رار ب���ع���د أع�������وام م����ن ال���ع���م���ل ال���ن���ق���اب���ي واملثابرة 

واملتابعة الحثيثة.
وت���م تنظيم احتفالية خ��اص��ة، احتضنتها ق��اع��ة الشهيد ياسر 
ع��رف��ات يف م��ق��ر ال������وزارة، ب��م��ش��ارك��ة وزي����ر ال��رب��ي��ة م����روان عورتاين، 
واألمني العام التحاد املعلمني سائد ارزيقات، بحضور وكيل الوزارة 

د. بصري صالح، والوكاء املساعدين واألسرة الربوية.  
ويف كلمته ش��دد وزي���ر الربية والتعليم م���روان ع��ورت��اين، عىل 
أه���م���ي���ة ه�����ذا االس���ت���ح���ق���اق، ال������ذي ي��ش��ك��ل م����رت����ك����زاً؛ ل��ت��م��ك��ني النظام 
ال�����رب�����وي، وت���ح���ق���ي���ق ال����ع����دال����ة وامل������س������اواة وال�����رض�����ا ال���وظ���ي���ف���ي؛ وبما 
يضمن الحفاظ عىل مصالح املؤسسة الربوية واالرتقاء بها، مؤكداً 
عىل روح الشراكة مع اتحاد املعلمني والجهود املبذولة؛ لخدمة 
املعلمني والكوادر الربوية، وامليض ُقدماً يف فتح مسارات جديدة 

تتسم بالحيوية واملرونة.  
وت������ط������رق ع�������ورت�������اين إىل م������ا ت������ق������وده "ال������رب������ي������ة" م������ن ح���������راك فاعل 
ي��س��ت��ه��دف ت��دع��ي��م ب��ي��ئ��ة امل����درس����ة؛ ك��ون��ه��ا امل��ن��ش��أة األه�����م ال���ت���ي تنتج 
وت��ت��ش��ك��ل ف��ي��ه��ا ال���ع���ق���ول وت��ت��ح��ق��ق ف��ي��ه��ا غ����اي����ات ال��ت��ن��ش��ئ��ة، وإنجاز 
هيكلية جديدة ب��روح عصرية، وإت��م��ام متطلبات مهنة التعليم، 

والامركزية الرشيدة، وغريها.  
بدوره، قال األمني العام لاتحاد العام للمعلمني الفلسطينيني 
سائد ارزيقات، إن االتحاد يصنع عامة فارقة يف العمل النقابي، 
ب����وح����دة ق�����رارات�����ه وب���ال���ت���ع���اون م����ع ق����ي����ادة وزارة ال���رب���ي���ة والتعليم، 
إذ اس��ت��ط��اع االت���ح���اد أم���س ان���ت���زاع ق����رار ن��اض��ل م���ن أج��ل��ه ع���ىل مدار 
سنوات، وإنهاء أكرث من "16 عاما" من االنقسام والتمييز الحادث 

يف الوزارة.
وأضاف، "وحدت الوزارة املواقف بني الحكومة الفلسطينية، 
وخلقت حالة التفاف حول هذه القضية العادلة"، مشريا إىل أن 
االتحاد بأسلوبه الجديد للعمل النقابي الجاد املبني عىل تكريس 
م��ب��دأ ال��ت��ش��اور ول��ي��س ال���ن���زاع، اس��ت��ط��اع ت��ح��ق��ي��ق ان���ج���ازات ل���م تنجز 

عىل مدار سنوات.
وأشاد ارزيقات بتعاون الوزير العورتاين إلنجاز امللف، ومواقفه 
الداعمة للنقابة واملدافعة عن حقوق موظفني الوزارة عىل طاولة 

مجلس الوزراء.
وذكر أن االتحاد سيكثف عمله إلنجاز امللفات املتبقية بالشراكة 

والتعاون والتفاهم مع الوزارة.
واختتمت االحتفالية بتوزيع دروع شكر وامتنان وتقدير لوزير 
ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م واالت����ح����اد ال���ع���ام ل��ل��م��ع��ل��م��ني ول��ج��ن��ت��ه التنفيذية 

واألمناء العامني وأمناء السر.

»التربية« واتحاد المعلمين
 يحتفيان بمساواة اإلداريين بالمدرسين 

بلدية البيرة تطلق مبادرتها 
لتكييف المدارس الحكومية

ال��ب��رية- أطلقت بلدية ال��ب��رية مبادرتها لتكييف كافة امل���دارس الحكومية التابعة لها، 
لتوفري بيئة تعليمية مناسبة، فيما سبق البدء بالتكييف مرحلة من تأهيل البنية التحتية 

لعملية التكييف.
وق��ال رئيس بلدية ال��ب��رية ع��زام إسماعيل ل���"ال��ق��دس": "إن بلدية ال��ب��رية ات��خ��ذت قراًرا 
بتكييف جميع املدارس الحكومية التابعة لها وعددها 15 مدرسة، وكان ال بد قبل التكييف 

برفع القدرة الكهربائية للمدارس وتغيري أو تهيئة الشبكة الكهربائية يف عدد منها".
وت��اب��ع إسماعيل، "خ���ال ال��ع��ام امل���ايض، تمت علية رف��ع ق���درة الشبكة الكهربائية يف 
امل����دارس وإع����ادة ب��ن��اء ش��ب��ك��ات يف 7 م����دارس، كمرحلة أوىل، ع��ىل أن ي��ت��م تهيئة املدارس 
األخرى من حيث القدرة الكهربائية والشبكة الكهربائية، ونأمل أن يتم تكييف املدارس 
جميعها خال العامني القادمني"، فيما أشار إسماعيل إىل أن بلدية البرية تعطي أولوية 

لتأهيل وصيانة املدارس الحكومية.
ووفق إسماعيل، "بلدية البرية حالًيا طرحت عطاءات لتكييف سبع مدارس قبل بداية 
العام الدرايس القادم، بينما جرى تكييف مدرسة واحدة"، وقال إسماعيل: "نحن بحاجة 

لعطاءات يتم فيها التصميم والركيب للمكيفات بكل املدارس".
وأكد رئيس بلدية البرية عزام إسماعيل أن البلدية ستزود املدراس التي تم رفع القدرة 

الكهربائية فيها، بمدافئ بشكل مؤقت، إىل حني تنفيذ التكييف فيها.
وشدد رئيس بلدية البرية عىل أن مبادرة تكييف املدارس مهمة يف توفري بيئة صحية 
وتربوية مناسبة للطلبة، وتكون تلك البيئة مريحة للطلبة والهيئات التدريسية سواء 

يف فصيل الشتاء أو الصيف.
ي��ش��ار إىل أن ج���داًل شهدته م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي خ��ال ف��رة املنخفض الجوي 
الحايل، حول دوام الطلبة، والحرص عىل سامتهم وصحتهم من برد الشتاء، مشريين 

إىل عدم وجود بيئة شتوية مائمة يف الغرف الصفية.

جنني-عيل سمودي-أنهت الطالبة اليتيمة "شذى" من 
اح��������دى ق�������رى ج����ن����ني، ال����ف����ص����ل ال�����������درايس االول يف تخصص 
تمريض، لكن والدتها االرملة املعيلة لخمسة أيتام ، تعجز 

عن توفري قسطها الجديد ومقداره 2000 شيكل .
وتقول االرملة أم داود " تويف زوجي اثر تعرضه لجلطة 
قلبية ، وترك يل 5 بنات وطفل دون مصدر دخل ، ورغم 
مريض ومعانايت من السكري وفقر الدم ومشاكل يف الرقبة 

، صربت وكافحت لرعاية وتربية أيتامي." 

الثانوية  م����ع����دل 97% يف  اب���ن���ت���ي ع�����ىل  وت���ض���ي���ف"ح���ص���ل���ت 
ال��ع��ام��ة، ول���م ت��ح��ظ بمنحة وب��م��س��اع��دة أه���ل ال��خ��ري، ورغم 
ذل�����ك دخ���ل���ت ال���ج���ام���ع���ة وان����ه����ت ال���ف���ص���ل االول يف تخصص 
ال���ت���م���ري���ض." وت��ك��م��ل" م���ن ع��م��يل يف ال��خ��ي��اط��ة، ت��م��ك��ن��ت من 
ت��وف��ري ن��ص��ف قسطها، وأم���يل ب��ال��ل��ه واه���ل ال��خ��ري ال��ت��ربع لها 

لتواصل دراستها الجامعية. "
ل�����اس�����ت�����ف�����س�����ار وامل��������س��������اع��������دة ي�������رج�������ى االت���������ص���������ال ع��������ىل جوال 
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يتيمة تناشد أهل 
الخير مساعدتها 

إلكمال دراستها الجامعية
ال������ق������دس-ع������م������اد اب��������و ال�����ج�����داي�����ل-
"دن���ي���ا" ملتحقة يف ك��ل��ي��ة الحقوق 
ب��س��ن��ت��ه��ا ال����دراس����ي����ة ال���ث���ال���ث���ة، تقف 
ال��ع��ائ��ل��ة ع��اج��زة ام���ام ت��وف��ري رسوم 
اب�������ن�������ت�������ه�������ا ال��������ج��������ام��������ع��������ي��������ة، ف��������ق��������د تويف 
والدها وبقيت هي ووالدتها تواجه 

صعوبات الحياة وقسوتها .
وت��س��ك��ن ال��ع��ائ��ل��ة يف االي���ج���ار وال 
ي�����وج�����د دخ�������ل ل����ه����ا ،س���������وى معاش 
م��ن التأمني الوطني، واالم كبرية 
مشاكل  م����������ن  وت����������ع����������اين  ال���������س���������ن  يف 
صحية ايضا، ولديها ابنة ملتحقة 

بالجامعة.
وي��س��ت��ح��ي��ل ع����ىل ال���ع���ائ���ل���ة توفري 
ال���ج���ام���ع���ي���ة البالغة  اب���ن���ت���ه���ا  رس�������وم 
5400 ش���ي���ك���ل. وت���ن���اش���د أه�����ل الخري 
م��س��اع��دت��ه��ا ح��ت��ى ت��ك��م��ل مشوارها 

التعليمي. 
امل���س���اع���دة واالستفسار  ل��ت��ق��دي��م 
ي��������������رج��������������ى االت��������������������ص��������������������ال ع�����������������ىل ال������������رق������������م 
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ب�����ي�����ت ل�����ح�����م – م�������ن ج�����������ورج زي������ن������ه - أط�����ل�����ق�����ت ج�����ام�����ع�����ة دار 
الكلمة يف مدينة بيت لحم ومن خال حاضنة رامي زاهي 
خ���وري ل��إب��ت��ك��ار وال���ري���ادة، ب��رن��ام��ج ري����ادة األع��م��ال "الثقافة 
ه����وي����ة ص�����م�����ود"، وذل�������ك ب����ال����ش����راك����ة م�����ع ج���ام���ع���ة بوليتكنك 
ف��ل��س��ط��ني وم��ؤس��س��ة ج��س��ت ل��ل��ت��ط��وي��ر وال����ري����ادة، وبإشراف 
التعاون وبدعم من الصندوق العربي لإنماء االقتصادي 

واالجتماعي. 
وي��ه��دف ال��ربن��ام��ج اىل تعزيز املشهد ال��ث��ق��ايف يف فلسطني 
ل���ت���م���ك���ني ال����ش����ب����اب وال�����ش�����اب�����ات م�����ن خ������ال ت���أس���ي���س وتفعيل 
مشاريع ريادية وابتكارية مدرة للدخل يف املجال الثقايف يف 
سبيل املُساهمة يف تنمية اقتصادية واجتماعية ُمستدامة. 
ورح����ب����ت ال����دك����ت����ورة اي����ن����اس دي������ب م����دي����رة وح�������دة االبتكار 
وري��ادة االعمال يف جامعة دار الكلمة بالحضور، وقدمت 
ش������رح������اً ع������ن ال������ربن������ام������ج وع��������ن ح����اض����ن����ة رام����������ي زاه����������ي خوري، 
واكدت أن جامعة دار الكلمة تقدم برنامج تأهييل حقيقي 
ل���ك���ل م����ن ي���رغ���ب يف اخ��������راق س���ق���ف زج����اج����ي ج���دي���د وتأهيل 
اك����رب ع����دد م��م��ك��ن م���ن ال���ش���ب���اب مل���واج���ه���ة وم���واك���ب���ة تحديات 

سوق العمل. 
كما وقدم كل من عيل رمضان مدير حاضنة البوليتكنك 
واملهندس وسيم ابو الفيات منسق املشروع شرحاً مفصًا 

عن مراحل املشروع، وحفز الشباب والشابات إلتخاذ قرار 
التوجه نحو ريادة االعمال مع تحمل املخاطر والذي يقوم 
ال��ربن��ام��ج ب��املُ��س��اه��م��ة يف تقليلها وت���ج���اوزه���ا، م��ع ض����رورة ان 
يكون الريادي املُحتمل قادرا عىل ايجاد فكرة ناضجة قادرة 
عىل تقديم حلول أو تلبية حاجة او فجوة يف السوق، تعمل 

عىل تعزيز اإلقتصاد املحيل الفلسطيني.
وخ������ال ال����ورش����ة ق������ّدم ل�����ؤي ش����اه����ني، ورش������ة ع���م���ل حول 
ح����ق����وق امل���ل���ك���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة يف امل�����ك�����ون ال����ث����ق����ايف، ك���م���ا وقدمت 
مجموعة باور والتي تضم بعض خريجي جامعة دار الكلمة 
قصة نجاحهم، وأيضاً قدمت الريادية هنادي عزمي احدى 

خريجات جامعة دار الكلمة قصة نجاحها.  
وخ����ال ورش����ة ال��ع��م��ل ق��دم��ت ك���ل م���ن ال���دك���ت���ورة ايناس 
ديب وسامي أبو غزالة مراقب الجودة والنوعية تدريبا حول 
تحديد مشاكل القطاع الثقايف، وتدريب حول تكوين األفكار 
يف القطاع الثقايف، وتضمن التدريب مجموعة من التمارين 
الستكشاف التحديات واملشاكل التي تواجه املكون الثقايف 
ومن ثم البحث عن فرص مجدية تمكن رواد األعمال من 
ت��أس��ي��س م��ش��اري��ع ري���ادي���ة ُم��س��ت��دام��ة، وق����د ت��م��ي��زت الورشة 
ب��األس��ئ��ل��ة اإلب���داع���ي���ة واالف����ك����ار االب���ت���ك���اري���ة وال����ح����وار الفعال، 

وكانت األجواء مميزة وهادفة. 

جامعة دار الكلمة تطلق برنامج            
ريادة األعمال »الثقافة هوية صمود« 

بحث الخطوات لتنظيم الجلسة 
الثانية لمؤتمر »التحرر الذاتي 
الفلسطيني.. إنتاج المعرفة المقاومة« 
رام ال���ل���ه- ب��ح��ث رئ���ي���س ج��ام��ع��ة ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة أ. د. س��م��ري ال���ن���ج���دي، م���ع الحملة 
األك��ادي��م��ي��ة ال��دول��ي��ة ملناهضة االح��ت��ال اإلس��رائ��ي��يل واألب��ارت��ه��اي��د، ب��دء ال��خ��ط��وات العملية 
لتنظيم الجلسة الثانية العلمية املحكمة من مؤتمر "التحرر ال��ذايت الفلسطيني.. إنتاج 

املعرفة املقاومة" املزمع عقدها يف 15-5-2022، تزامناً مع الذكرى 74 للنكبة. 
جاء ذلك خال استقبال األمني العام للمؤتمر رئيس الجامعة أ. د. النجدي، امس 
ال��ث��اث��اء، يف مبنى رئ��اس��ة الجامعة ب���رام ال��ل��ه، س��ي��ادة ال��ل��واء ح���ازم ش���روف عضو اللجنة 
العليا يف مؤتمر "التحرر ال��ذايت الفلسطيني... إنتاج املعرفة املقاومة"، ود. رم��زي عودة 

رئيس اللجنة التحضريية للمؤتمر. 
وح���ض���ر ال��ل��ق��اء م���ن ال��ج��ام��ع��ة د. م. ع���م���اد ال���ه���وديل م��س��اع��د رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة لشؤون 
العاقات العامة والدولية واإلعام، وأ. د. محمد الطيطي مساعد نائب رئيس الجامعة 

للشؤون األكاديمية. 
ورح��ب أ. د. النجدي بالوفد الضيف، مشرياً إىل استعداد جامعة القدس املفتوحة 
إلنجاح الجلسة الثانية من مؤتمر "التحرر الذايت الفلسطيني... إنتاج املعرفة املقاومة". 
وبارك الوفد الضيف ل� أ. د. سمري النجدي تسلمه مهامه قائماً بأعمال رئاسة جامعة 

القدس املفتوحة، بعد نيله ثقة الرئيس محمود عباس )أبو مازن(. 
وك��ان��ت الجلسة العلمية األوىل ع��ق��دت يف 29 تشرين ال��ث��اين امل���ايض يف مدينة البرية، 
ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ت��ض��ام��ن م���ع ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، وج����رى خ��ال��ه��ا استعراض 
"تجارب املقاومة الشعبية يف فلسطني"، والحديث عن "املقاومة الشعبية كإطار نظري 

يف الحقل املعريف يف فلسطني". 

اليتيمة شذى بحاجة أللفي شيكل إلكمال دراستها


