
أيـــــام فــــلــــســـطـــيـــنـــيــــة الثالثاء 42022/1/25

  شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 02/ 2022

الخاصة:- شراء عدادات ذكية
تعلن ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات 

و المواعيد التالية:-
- موعد تس���ليم العطاءات ابتداء من صباح ي���وم الثالثاء الموافق  2022/02/22 

وحتى الساع�ة 12:00ظهرأ من نفس اليوم.
- موع���د فتح المظاري���ف الفنية يوم  الثالثاء  الموافق 22 / 2022/02 الس���اعة 

01:00 ظهرًا.
- س���يتم عقد اجتماع تمهيدي وذلك يوم االثنين الموافق 2022/02/07 وذلك 

في مقر الشركة الرئيسي,  الساعة 10 صباحًا
- يمكن الحصول على مس���تندات العطاء من دائرة المش���تريات بمقر الش���ركة 
الرئيس���ي بغزة ش���ارع جمال عبد الناص���ر »الثالثيني« اعتبارًا م���ن يوم الثالثاء 
الم�واف�ق  2022/01/25  علم�ًا ب�أن ثم�ن نس���خ�ة العط�اء 500 شيك�ل فقط )غير 

مستردة ( .
- يرف���ق مع كل عطاء تأمين���ًا ابتدائيًا بقيمة %3 م���ن اجمالي قيمة العطاء, 

بموجب كف�ال�ة بنكي�ة أو شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

 للتواصل مع دائرة المشتريات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني· 

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين

وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة

الدعوة إلى المناقصة

الجهة المش���ترية: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة الصحة ومديرية الخدمات 
الطبية العسكرية

 MOH&MMS - GSD/ MOF /2022 /32 :رقم المناقصة
اسم المناقصة شراء وتوريد االدوية السنوية للعام 2022

ت���ود وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية العس���كرية ومن خ���ال مديرية اللوازم 
العامة اس���تخدام جزء من مخصصاتها ضمن الموازن���ة العامة الممول من قبل وزارة 

المالية لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد رقم:  
تدعو مديري���ة اللوازم العامة لصالح وزارة الصح���ة ومديرية الخدمات الطبية . 1

العس���كرية المناقصين ذوي األهلية الى تقديم عط���اءات بالظرف المختوم 
لشراء وتوريد االدوية السنوية للعام 2022.

س���تتم المناقص���ة العامة م���ن خال طلب عط���اءات تنافس���ية محلية وفقا . 2
لمقتضيات قانون الش���راء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 
مفتوحة لكل المناقصي���ن ذوي األهلية، والمؤه���ات المطلوب توفرها لدى 

المناقص الفائز هي: القدرة المالية والخبرة الفنية في مجال األدوية.
يمك���ن للمناقصي���ن المؤهلين والمهتمي���ن الحصول على معلوم���ات إضافية . 3

والحصول على وثائ���ق المناقصة من خال الموقع االلكترون���ي لمديرية اللوازم 
 shiraa.gov.ps أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام ،www.gs.pmof.ps العامة
او الحصول على مزيد من المعلمات من خال مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية 

خال اوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر.
تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة الغير مس���تردة والبالغ قيمتها 300 شيقل . 4

لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب رقم )49/219000(، ويتم 
ارفاق وصل الدفع )فيشة االيداع( مع العطاء المقدم.

يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل الساعة 10.00 . 5
صباحًا من ي���وم الثاثاء المواف���ق 2022/2/22 والعط���اءات اإللكترونية غير 
مقبولة ويجب أن تكون صاحية العطاءات سارية لمدة 180 يومًا بعد التاريخ 

النهائي لتسليم العطاءات.
يجب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للمناقصة مع وثائق المناقصة المقدمة . 6

ضمن عطاء الش���ركة، على أن يكون هذا اإلقرار موقع حس���ب األصول من قبل 
المخ���ول بالتوقيع عن المناقص ويعتبر ه���ذا االقرار كبديل الزامي عن كفالة 
دخول المناقصة وجزء ال يتجزأ من وثائق المناقصة حيث يتم رفض أي عطاء 

ال يحتوي على اقرار الضمان.
رسوم اإلعان على من ترسو عليه المناقصة.. 7
العط���اءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، . 8

وس���يتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتس���ليم بحضور ممثلي 
المناقصين الذين يرغبون في ذلك.

  العنوان المذكور أعاه هو:. 9
صندوق العطاءات المركزية � دائرة العطاءات

وزارة المالية � مديرية اللوازم العامة
رام الله، الماصيون، مجمع الوزارات � مبنى القدس، مقابل مكتب رئيس الوزراء، الطابق 

السادس.
هاتف: 2987112 /02 فاكس 02/2987056 

رئيس لجنة العطاءات المركزية

 إعالن عطاء

تدعو الجامعة العربية االمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أدناه:

موضوع العطاءرقم العطاء

ثمن النسخة
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شهور

على الراغبين باالشتراك في العطاء المذكور مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة- مبنى الدوائر اإلدارية 
الطابق الثاني أو زيارة الموقع االلكتروني www.aaup.edu/Tenders، للحصول على نسخة من العطاء مع مراعاة 

الشروط التالية:

األسعار بالدوالر االمريكي شاملة لجميع أنواع الضرائب.  .1
الجامعة غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون ابداء األسباب.  .2

إرفاق عرض فّني ومالي وسيتم دراسة العروض فًنيًا وماليًا الختيار العرض المناسب.  .3
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.  .4

لمزيد من االستفسار باإلمكان التواصل مع دائرة اللوازم والمشتريات على هاتف رقم 042418888 –تحويلة 1488.

"العربية األميركية" تختتم مسابقة 
أفضل تطبيق تكنولوجي بالمجال الصحي

جني���ن - محمد ب���اص: احتفل مركز حس���يب 
المعلوم���ات في  للتمي���ز بتكنولوجي���ا  الصب���اغ 
الجامع���ة العربية األميركية وجمعية مهندس���ي 
الكهرب���اء واإللكتروني���ات لف���رع الجامعة، أمس، 
باختتام مس���ابقة أفضل فكرة تطبيق تكنولوجي 
في المجال الصحي، بالتعاون مع ش���ركة "اإلسراء" 
للبرمجة، وشركة "سبارك" لاستشارات والتدريب، 

وشبكة "راية" اإلعامية.
وت���م في الحفل، الذي نظم تح���ت رعاية رئيس 
الجامع���ة الدكتور علي زيدان أب���و زهري،  اإلعان 
عن فوز ثاثة فرق من أصل 20 فريقًا ش���اركت في 

المسابقة من طلبة الجامعة العربية األميركية.
وحضر الحف���ل: نائب رئيس الجامعة للش���ؤون 
األكاديمي���ة الدكت���ور مؤيد أبو ص���اع ممثًا عن 
رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة مركز حسيب 
الصب���اغ للتمي���ز بتكنولوجيا المعلوم���ات مهند 
هيج���اوي، وممثل���ة جمعية مهندس���ي الكهرباء 
واإللكتروني���ات لفرع فلس���طين الدكت���ورة منى 
ضميدي، ومدير عام صحة محافظة جنين الدكتور 
وسام صبيحات، ورئيس االتحاد العام للصناعات 

الفلسطينية بسام ولويل.
وأش���ار أبو ص���اع إلى أن���ه من ضم���ن الخطوات 

اإلس���تراتيجية التي تعمل عليه���ا الجامعة دعم 
المشاريع الريادية.

من جهته، أك���د هيجاوي ض���رورة الوقوف إلى 
جانب الرياديين ودعمهم، مش���يرًا إلى أن العالم 
اآلن متوجه إلى أتمتة المعلومات، والمؤسس���ات 
الحكومية الفلسطينية متوجهة إلى هذا االتجاه، 
داعيًا الطلبة إلى التركيز على هذا الموضوع بشكل 

أكبر والبحث عنه بشكل أعمق.
بدورها، قدم���ت ضميدي تعريفًا بالجمعية التي 
انطلقت عام 2009 من جامعة النجاح، وحاليًا تعمل 

في الجامعات الفلسطينية.
من جهت���ه، أكد صبيحات أهمي���ة الوقوف إلى 
جان���ب الش���باب الرياديي���ن ودعم مش���اريعهم 
الريادي���ة، ألن الوط���ن بحاج���ة لهؤالء الش���باب 

وإعطائهم المزيد من الفرص.
وتطرق صبيح���ات إلى المش���اريع الرقمية التي 

تقوم عليها وزارة الصحة ومديرياتها. 
م���ن جانبه، ق���ال ولويل: إن 93% من المش���اريع 
في فلس���طين ب���دأت صغيرة وأصبح���ت اآلن من 
المش���اريع الكبيرة، وخلقت فرصًا وظيفية لمئات 
الشباب الفلسطيني، وذلك بسبب اإلرادة واإلصرار 

والعزم على تحقيق النصر والنجاح.

بلديات ومؤسسات خدمية في غزة تستعد 
الستقبال المنخفض ببنية تحتية مهترئة 

دون سقوطها أو تطايرها.
وسارعت بلديات إليجاد حلول 
سريعة لمش���كلة المناهل التي 
تعرض���ت أغطيته���ا للس���رقة، 
إما عب���ر وض���ع أغطية  مؤخ���رًا 
جدي���دة، أو اس���تعادة األغطية 
المس���روقة وإعادة تثبيتها في 
مكانها، أو توفير حلول للمناهل 
التي ما زال���ت مفتوحة، لحماية 

المواطنين.
ودعت ش���ركة توزيع الكهرباء 
بالتزام���ن مع انخف���اض درجات 
في  المطرد  والتغي���ر  الح���رارة، 
األحمال الناتج عن زيادة الطلب 
المواطني���ن  الكهرب���اء،  عل���ى 
ترشيد  في  الجادة  للمس���اهمة 
حت���ى  الكهرب���اء،  اس���تهاك 
تتمك���ن طواق���م الش���ركة من 
المحافظة على اس���تقرار التيار 
موعده  ف���ي  للجميع  وإيصال���ه 

المحدد.
المتطوعين  عشرات  وانطلق 
وفرق  أهلي���ة  مؤسس���ات  من 
خيرية،  وتجمع���ات  ش���بابية، 
وب���دؤوا بأوس���ع حمل���ة إغاثة 
جن���وب  الفقي���رة  للعائ���ات 
قط���اع غ���زة، بوض���ع نايل���ون 
وأغطي���ة للنوافذ ف���ي المنازل 

المتواضعة.
وأب���دى مواطن���ون قلقهم مع 
قرب وص���ول المنخفض الجوي 
المذكور، وب���دأ بعضهم تجهيز 
بدائ���ل لإلن���ارة والتدفئة، فيما 
ع���زم آخ���رون على عدم إرس���ال 

حال  في  للم���دارس  أطفاله���م 
هطلت أمطار غزيرة.

وق���ال المواطن حس���ام نصر: 
إن المنخف���ض الجوي الماضي، 
الذي تسبب بغرق شوارع وأحياء 
بأكمله���ا في قطاع غ���زة، يجب 
أن يكون بمثاب���ة ناقوس خطر، 
لتحذي���ر البلدي���ات والجه���ات 
الخدماتية، خاص���ة أن المناطق 
التي حدثت فيها عمليات غرق 
وتجم���ع للمياه بات���ت معروفة، 
لمنع  ب���كل جهد  العمل  ويجب 

تكرار ما حدث.
أن���ه يجب على ش���ركة  وأكد 
توزيع الكهرباء التنبه للمشاكل 
الماضي���ة، والحرص على وصول 
كما  منتظ���م،  بش���كل  التي���ار 
وضع  البلدي���ات  عل���ى  يتوجب 
خطط للتعام���ل مع الطوارئ في 

بعض المناطق.
بينما أكد المواطن إس���ماعيل 
رمض���ان أن الس���بيل لمواجهة 
المنخف���ض وتقلي���ل األض���رار 
التطوعي  العم���ل  هو تفعي���ل 
عب���ر فرق ش���بابية  الجماع���ي، 
تض���ع جهودها تح���ت تصرف 
الط���وارئ، فمهم���ا بلغت  لجان 
إمكان���ات الجه���ات الخدماتية، 
أنه���ا تعج���ز ف���ي بع���ض  إال 
احتياجات  تلبي���ة  عن  الظروف 
الناس، خاصة إذا ما تطلب األمر 
إخراج محاصري���ن بمياه األمطار 
إغاثة  وتقدي���م  منازله���م،  من 

للمتضررين.

كتب محمد الجمل:

يس���تقبل قط���اع غ���زة، بعد 
موجة  أول  مع���دودة،  س���اعات 
قطبية المنش���أ هذا الشتاء، في 
ظل خدمات هشة، ومرافق بنية 

تحتية مهترئة.
المكثفة  االستعدادات  ورغم 
الت���ي ش���رعت به���ا بلدي���ات 
لتافي  خدماتية،  ومؤسس���ات 
وضم���ان  المنخف���ض،  أض���رار 
الخدم���ات  تدف���ق  اس���تمرار 
أن ثمة مخاوف  إال  الرئيس���ية، 
من حدوث غرق لبعض المناطق 
المنخفض���ة، إضاف���ة إلمكانية 
وق���وع حوادث وانهي���ارات في 
الش���وارع، م���ع ضع���ف مرافق 
البني���ة التحتية، ال س���يما في 
لغارات  تعرضت  التي  المناطق 
اإلس���رائيلي  الع���دوان  خ���ال 

األخير.
وأعلنت كاف���ة بلديات القطاع 
من رفح جنوبًا حتى بيت حانون 
ش���مال القطاع، حال���ة الطوارئ، 
وبدأت الف���رق والعمال التابعة 
لها، بعمليات تنظيف لمصارف 
ساس���ة  لضم���ان  األمط���ار، 
تصريف المي���اه، وعدم حدوث 
عمليات انس���داد ت���ؤدي لغرق 

الشوارع.
غ���زة  بلدي���ة  طالب���ت  كم���ا 
معها،  بالتع���اون  المواطني���ن 
الحفاظ  أج���ل  م���ن  وحثته���م 
عل���ى العّبارات نظيف���ة، وعدم 
وض���ع النفايات أو الرمال قربها، 
مختص���رة  أرقام���ًا  وح���ددت 
البلدية حال  لاتصال على فرق 

حدوث طوارئ.
بينم���ا أعلنت لجن���ة الطوارئ 
ف���ي بلدية رفح حال���ة الطوارئ، 
االس���تعدادات  رف���ع  وج���رى 
والجهوزي���ة للتعام���ل م���ع أي 
البلدية نشر  حوادث، كما بدأت 
لمواجهة  للمواطنين  تعليمات 
المنخفض، مشددة على ضرورة 
تثبيت األجس���ام الخطرة، وملء 
خزانات المياه العلوية، للحيلولة 

غزة: اختناق عائلة بسبب فحم التدفئة
غ���زة - »االيام«: أصيب أربع���ة مواطنين من عائل���ة واحدة بحاالت 
اختناق؛ جراء إش���عال الفحم للتدفئة في منزله���م، الكائن بمخيم 

البريج وسط القطاع، فجر أمس.
ونقل المصابون إلى مستشفى شهداء األقصى وسط القطاع، وهم 
يعانون اختناقًا ش���ديدًا، جراء استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون، 
دمت لهم إسعافات أولية، ووصفت حالتهم الصحية بالجيدة.

ُ
وقد ق

وكان الدف���اع المدني وجهات خدماتية أصدرت نش���رات توعوية 
للمواطنين، طالبتهم بالحذر عند إش���عال وس���ائل التدفئة، خاصة 
الفح���م، ومدفأة الغاز، وت���رك فتحات للتهوية في المنزل، خش���ية 
حدوث اختناقات، إضافة للتحذير من مخاطر اندالع حرائق بس���بب 

هذه الوسائل الخطرة.

"التربية": تطوير المنظومة التعليمية 
مستمر رغم انتهاكات االحتالل

رام الل���ه - "األيام: أكدت وزارة التربي���ة والتعليم أن جذوة 
التعلي���م س���تبقى متقدة ف���ي كل بيت فلس���طيني؛ رغم 
انته���اكات االحتال المتواصلة بح���ق المنظومة التعليمية 
الوطنية، واس���تهدافه اليومي لمدارس���نا وطلبتنا وكوادرنا 
التي تجابه المش���قات والصعوبات والتحديات نتيجة هذه 
الممارسات االحتالية المجحفة، وأخرى ناتجة عن آثار الحالة 

الكورونية.
وبين���ت الوزارة، أنه وفي الوقت ال���ذي تحيي فيه دول العالم 
ومؤسس���اته الي���وم الدول���ي للتعلي���م الذي يص���ادف الرابع 
والعشرين من كانون الثاني كل عام، الذي أقرته األمم المتحدة 
العام 2018، فإن الوزارة تجدد مطالبتها لدول العالم ومنظماته 
الدولية والحقوقي���ة والمدافعة عن الطفولة بالنظر الجاد لواقع 
انتهاكات االحت���ال بحق طلبتنا ومدارس���نا وكوادرنا، واتخاذ 
موقف ح���ازم تجاه هذه االنتهاكات الت���ي باتت تمثل جرائم 
توج���ب العقاب، وضرورة فضحها ف���ي المحافل الدولية كافة، 
وتوفي���ر الحماي���ة العاجلة للطلب���ة والمعلمين وأبناء األس���رة 

التربوية.
وأشارت إلى ارتفاع وتيرة اعتداءات االحتال بحق المؤسسات 
التعليمي���ة، واس���تمرار عرقل���ة وصول الطلبة إلى مدارس���هم 
واستهدافهم بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز وغيرها 
من عمليات اقتحام الم���دارس وإخطارات الهدم لتلك الواقعة 

في المناطق النائية والمصنفة )ج(.
دم���ًا في مس���اعيها لارتقاء 

ُ
وأك���دت ال���وزارة أنها ماضية ق

بالتعليم وتجويده واالنخراط في الجهود التربوية الدولية مثل: 
دراسة بيزا وتيمس، وضمان توفير التعليم النوعي والمنصف 
وتكافؤ الفرص بما ينس���جم مع التوجهات العالمية وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

مناقشة مبادرة طالبية 
للترويج للسياحة في طوباس

طوباس - "األيام": نظمت دائرة الشباب والثقافة في محافظة 
طوباس واألغوار الش���مالية، أمس، اجتماعًا لمناقش���ة مبادرة 

طابية حول اآلثار والسياحة.
وقالت مديرة دائرة الش���باب والثقافة في المحافظة شيرين 
صوافطة: إن االجتماع خصص لمناقشة مبادرة طابية يعكف 
عليها الن���ادي الثقافي "قناديل" في مدرس���ة بنات طوباس 
الثانوية، والتي تتناول موضوع السياحة واآلثار في المحافظة 
بتحديد أماكن سياحية أثرية تاريخية والترويج لها وتنظيم 

المسارات السياحية لها.
بدورها، أش���ارت منس���قة النادي الثقافي جيهان ضبابات، 
إلى أن اله���دف من هذه المبادرة يكمن في تس���ليط الضوء 
على مواق���ع أثرية تاريخية في المحافظ���ة، والترويج لها عبر 
مواد إعامية مكتوبة ومطبوعة ومصورة، وذلك بجهود طالبات 

النادي واللواتي يملكن مواهب في مجاالت عديدة.

"بياالرا" تعلن نتائج 
مسابقة التربية اإلعالمية

رام الل���ه - "األي���ام": أعلن���ت الهيئة الفلس���طينية لإلعام 
وتفعيل دور الش���باب "بياالرا"، وبالش���راكة مع منظمة األمم 
المتح���دة للتربية والعل���م والثقافة "اليونس���كو"، عن نتائج 
مس���ابقة التربية اإلعامية والمعلوماتية لإلذاعات 2022 التي 
شملت إذاعات موال، والرابعة من الضفة الغربية، وإذاعة زمن 

من غزة عبر تطبيق "زووم".
وحصل���ت إذاعة الرابعة م���ن الخليل عل���ى المركز األول في 
المس���ابقة، تليها إذاعة موال من بيت لحم، ثم إذاعة زمن في 

المرتبة الثالثة من قطاع غزة.
وتكونت المسابقة من ثاثة محاور: األول يتناول التغطية 
اإلعامي����ة، والثاني حول اإلنتاجات اإلعامي����ة، أما المحور 
الثالث فق����د ركز على الرؤية المس����تقبلية التي وضعتها 

اإلذاعات.  
وأكدت المديرة العامة ل�"بياالرا" هانيا البيطار على أهمية 
التربي���ة اإلعامية والمعلوماتية خاصة في ظل الكم الهائل 
م���ن المعلومات التي تصل الف���رد كنتيجة طبيعية للتطور 

الرقمي.
وأش���ارت ها طنوس؛ منسقة االتصال والتواصل من مكتب 
اليونسكو برام الله إلى أهمية هذا النوع من المسابقات التي 
من شأنها تعزيز الخبرات لدى العاملين في الميدان اإلعامي 
لتطبيق معايي���ر التربية اإلعامية والمعلوماتية على أوس���ع 

نطاق.

اختتام دورة إعداد 
مدربين للوقاية من 
المخدرات في جنين

اختتم���ت  "األي���ام":   - جني���ن 
مديرية الش���رطة ومنظمة الشبيبة 
الفتحاوية في إقليم جنين، أمس، 
دورة إع���داد المدربين الثانية حول 
آف���ة المخ���درات لعدد م���ن طلبة 
الجامعة  العلي���ا ف���ي  الدراس���ات 
العربي���ة األميركي���ة وع���دد م���ن 

المحامين.
وذك���رت إدارة العاق���ات العام���ة 
واإلعام في الش���رطة، أن هذه الدورة 
نظمت بمش���اركة 23 طالبا من طلبة 
الدراسات العليا في الجامعة العربية 
المحامين،  م���ن  وع���دد  األميركي���ة 
واس���تمرت لمدة ثاثة أسابيع بواقع 
12 س���اعة تدريبية، وتناولت س���بل 
الوقاية من آفة المخدرات والتعريف 

بها وبأضرارها. 
ال���دورة  ف���ي  المش���اركون  وأك���د 
ضرورة التواصل من أجل االس���تمرار 
ف���ي تنفيذ برامج التوعية الش���رطية 
انطاق���ا من الخب���رات الكبي���رة لدى 
الشرطة بمثل هذه المواضيع وغيرها.

"بوليتكنك فلسطين" تبحث التعاون 
مـــع نقــابــة الـعـلـــوم المعلـومــاتيــة

الخلي���ل - "األي���ام": بح���ث رئي���س جامعة 
بوليتكنك فلس���طين الدكت���ور أمجد برهم، 
ف���ي مكتبه أمس، م���ع رئيس نقاب���ة العلوم 
الفلس���طينية  التكنولوجي���ة  المعلوماتي���ة 
الدكت���ورة ميس���ون إبراهيم س���بل التعاون 

المشترك.
���د برهم أهمّي���ة التعاون الُمس���تقبلي مع 

ّ
وأك

النقابة في الموضوعات ذات االهتمام الُمشترك 
به���دف تعزي���ز ودع���م الواق���ع التكنولوج���ي 

الفلسطيني وتطويره على كافة الُمستويات.
���دت إبراهيم أهمّي���ة بناء 

ّ
م���ن جانبه���ا أك

جس���ور من الش���راكة مع الجامعة للُمساهمة 
ف���ي تجهيز خريج���ي تكنولوجي���ا معلومات 
الفلس���طيني، والسعي إليجاد  لسوق العمل 
فرص تدريب وعمل لألعضاء الخريجين الجدد 

والعاطلين عن العمل.
وتم التأكيد على أهمّية االرتقاء بالُمستوى 
العلمي والمهني للخريجين وأصحاب الخبرات 
وتنش���يط البحث العلمي ودعم���ه، وذلك من 
خال الشراكة مع رواد تكنولوجيا المعلومات 
واالتص���االت ف���ي الجامع���ات المحلية على 

الُمستوى المحلي.

منتدى الرياضيات الثامن يناقش متطلبات التعلم اإللكتروني
رام الله - "األي����ام": عقدت كلي����ة التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية في جامعة القدس المفتوحة، 
والهيئة الفلسطينية للرياضيات "رفاه"، بالتعاون 
مع اللجنة الوطني����ة للثقافة والتربي����ة والعلوم، 

أمس، منتدى الرياضيات الثامن عشر. 
وُعرض خ����ال المنتدى بحث����ان، األول بعنوان 
"درجة توافر متطلبات التعلم اإللكتروني عن بعد 
في م����دارس وزارة التربية والتعليم خال جائحة 
كورون����ا"، قدمه د. عبد الرحمن أبو س����ارة، والبحث 
الثاني بعنوان "رضا المعلمين في فلس����طين عن 
إجراءات العودة للم����دارس خال جائحة كورونا"، 

وقدمه لؤي دويكات.
تن����اول المنت����دى، الذي عقد ف����ي مبنى اإلدارة 
العامة لجامعة القدس المفتوحة بمدينة البيرة، 
عرض فن وهندسة "األورويجامي"، وهو فن ياباني 
قديم قدمه صالح الشيخ، وتم عرض أبرز فعاليات 

"رفاه" للسنة الدراسية )2022/2021(. 
حضر الندوة: عمي����د كلية التكنولوجيا والعلوم 
التطبيقية د. نائ����ل أبو الحاوة، ومدير عام "رفاه" 
د. عب����د الجابر هودل����ي، واس����تهدفت عددًا من 
الطلب����ة وأعضاء من هيئ����ة التدريس في كليَتي 
والعل����وم  التطبيقي����ة،  والعل����وم  التكنولوجي����ا 

التربوية )تخّصَصي الرياضيات وأساليب تدريس 
الرياضيات(. 

وش����دد د. أبو ح����اوة على أهمي����ة ابتكار طرق 
تربوية جديدة تهدف إلى تش����جيع الطلبة على 
تعل����م الرياضيات بأس����اليب متط����ورة وممتعة 

وبسيطة. 
إلى ذلك، قالت د. سميرة التميمي عضو مجلس 
اإلدارة في "رفاه": "تس����عى الهيئة الفلسطينية 
م وتعليم الرياضيات 

ّ
للرياضيات إلى تحسين تعل

في فلسطين عبر تبني قضايا الرياضيات ورسالة 
أساتذة الرياضيات الفلسطينيين، ونشرها وطنيًا 
وإقليمي����ًا وعالميًا، انطاقًا م����ن قناعتها بأهمية 
الرياضيات كرافعة من روافع تعلم المواد األخرى، 
وحلق����ة مهمة من حلق����ات نهضة األم����ة علميًا 
وتكنولوجيًا، وجسرًا تعبر به األجيال نحو مجتمع 

المعرفة وعوالم اإلبداع".
 ع����ن اللجن����ة الوطنية، 

ً
وف����ي كلمته����ا ممثلة

أكدت رحي����ق أبو ال����رب التزام اللجن����ة الوطنية 
بدعم المؤسس����ات الوطنية للنه����وض بالتعليم 
واالستفادة من التجارب والممارسات الدولية في 
س����بيل تعزيز مفهوم الرياضيات وترسيخ القيم 

التعليمية في المجتمع المحلي. 

غزة: غرق عشرات المنازل بمياه األمطار 
مجّددًا وإخالء مواطنين ومركبات

كتب خليل الشيخ:

غرقت عش���رات المنازل في 
بي���ت الهيا ومحي���ط "القرية 
ش���مال  النصر  أم  البدوي���ة" 
قطاع غزة بمياه األمطار، أمس 

والليلة قبل الماضية.
وأبل���غ مواطنون "األيام" عن 
انس���ياب المياه إلى منازلهم 
مج���ددًا خ���ال المنخف���ض 
الجوي الحالي، مش���يرين إلى 
أنها المرة الثانية التي تغرق 

منازلهم في غضون أسبوع.
إلى  التوجه  ه���ؤالء  ورفض 
مركز إيواء كانت وزارة الشؤون 
عقب  افتتحته  االجتماعي���ة 
غرق من���ازل خال المنخفض 
المكوث  الماض���ي، مفضلين 
منازل  ول���دى  منازلهم  ف���ي 

الواقع���ة في محيط  األقارب 
المنطقة.

مقيمون  مواطن���ون  وق���ال 
ف���ي "القري���ة البدوي���ة": إن 
منازلهم غرقت بمياه األمطار 
جراء انس���يابها م���ن علو إلى 
منازلهم الواقعة ش���رقًا فيما 

يسمونه "القرية الثالثة".
واضط���ر ه���ؤالء إل���ى ترك 
منازله���م، الت���ي تعرض���ت 
النهي���ار كت���ل رملي���ة فوق 
أسطحها وسط أضرار طفيفة 
لحقت بها، والمكوث لساعات 
لدى منازل الجيران إلى حين 
توقف سقوط المطر ومحاولة 

إزالة آثار هذه الكتل.
غرق  م���كان  إل���ى  ووص���ل 
هذه المن���ازل في بيت الهيا 
البدوي���ة طواقم من  والقرية 

وإخاء  إلنقاذ  المدني  الدفاع 
المتضررين.

وقال محمود بصل المتحدث 
بغزة:  المدني  الدفاع  باس���م 
إنه تم التعامل مع 32 حادثًا 
في مختل���ف مناطق القطاع، 

خال المنخفض الجاري.
الحوادث  ه���ذه  أن  وأوضح 
إنق���اذ  بي���ن  م���ا  تنوع���ت 
مواطنين وإس���عاف وإطفاء، 
نتيج���ة  عالقي���ن  وإخ���راج 
هطول األمط���ار في المناطق 
ف���ي   

ً
خاص���ة المنخفض���ة، 

القري���ة البدوي���ة، والمنطقة 
الغربي���ة في بلدة بيت الهيا، 
إضاف���ة إلى س���حب مركبات 
تجمع كميات  بفع���ل  عالقة 

كبيرة من مياه األمطار.
وأشار إلى أن طواقم الدفاع 
المدني أجلت مواطنين علقوا 
ج���راء محاصرة  منازلهم  في 
المياه، في ساعات متأخرة من 
الليلة قب���ل الماضية، خاصة 
األماكن  ف���ي  يقطن���ون  من 
عدم  إلى  مشيرًا  المنخفضة، 
وج���ود إغاق للطرق���ات كما 
حص���ل بفع���ل المنخف���ض 
المناطق  السابق، باس���تثناء 

المنخفضة جدًا.


