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دولة فلسطين 

وزارة المالية 

مديرية اللوازم العامة 

لجنة العطاءات المركزية 

الدعوة لمناقصة شراء اللوازم 

الجهة المشترية : مديرية اللوازم العامة لصالح المجلس األعلى للشباب والرياضة . 
 . ) HCYS - GSD / MOF / 2022 / 215 ( : رقم المناقصة

موضوع المناقصة : شراء وتوريد احتياجات ماراثون فلسطين الدولي ـ بيت لحم
 ي���ود المجلس األعلى للش���باب والرياضة م���ن خالل مديرية الل���وازم العامة . 1

اس���تخدام جزء من مخصصاتها ضمن الممول من قبل وزارة المالية لتسديد 
المبالغ المس���تحقة بموجب عقد ش���راء وتوريد احتياجات ماراثون فلسطين 

.) HCYS - GSD / MOF / 2022 / 215 ( الدولي � بيت لحم رقم
 تدع���و مديرية الل���وازم العامة لصال���ح المجلس األعلى للش���باب والرياضة . 2

المناقصي���ن ذوي األهلي���ة الى تقديم عط���اءات بالظرف المخت���وم لتوريد 
ميداليات خش���بية مع معدن وميداليات خش���بية، حقائب قماش، وتشتمل 
المناقص���ة على ال���رزم التالية: ميداليات وحقائب، ويح���ق للمناقص التقدم 

لواحدة أو أكثر من هذه الرزم. 
 س���تتم المناقصة العام���ة من خالل طل���ب عطاءات تنافس���ية محلية وفقًا . 3

لمقتضيات قانون الش���راء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 
مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية.

 يمكن للمن�اقص�ين المؤهلين والمهتمين الحص�ول على جميع وثائق المن�اقص�ة . 4
من خالل الموقع االلكتروني لمديري���ة اللوازم العامة ) www.gs.pmof.ps ( أو من 
خالل البوابة الموحدة للش���راء العام ) www.shiraa.gov.ps ( بعد دفع رسوم غير 
مس���تردة مقدارها ) 300 ( ش���يقل لحس���اب وزارة المالية في بنك فلسطين على 
حس���اب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع ) فيش���ة اإليداع ( مع العطاء 
المق���دم، كما يمكن للمناقصين الحصول عل���ى أي معلومات إضافية لجميع وثائق 
المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 2:00 

مساء من أيام األحد إلى الخميس.
 يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أس���فل الدعوة في موعد أقصاه . 5

الس���اعة ) 11:00 ( صباحا من يوم الثالثاء الموافق 22-11-2022، والعطاءات 
اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 150 

يوما من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات . 
 يج���ب أن يرفق مع العطاء كفالة دخ���ول المناقصة وفقا للنموذج المدرج في . 6

وثائق المناقصة بحيث تكون قيمة الكفالة وعملة الكفالة كما يلي:
 الرزمة األولى = 5.000 شيقل. 7
 الرزمة الثانية = 2.000 شيقل. 8
على أن تكون الكفالة سارية المفعول لمدة 30 يومًا بعد انتهاء مدة صالحية . 9

العطاءات.
 العط���اءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، . 10

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

 رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة.. 11
 العنوان المذكور أعاله هو :. 12

مديرية اللوازم العامة 
وزارة المالية 

مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس، رام الله )الضفة الغربية(، الماصيون 
هاتف :  2987112/3-02 فاكس : 02-2987056 

رئيس لجنة العطاءات المركزية

 الجامعة العربية االمريكية

إعـالن تـوظـيـف

 تعلن الجامعة العربي���ة األمريكية، عن حاجتها 

لتعيين »فني مختبر اضطراب���ات النطق واللغة 

والس���مع » للعم���ل ف���ي كلي���ة العل���وم الطبية 

المس���اندة، للراغبي���ن بالتقدم له���ذه الوظيفة 

ولالطالع على الشروط والمواصفات الخاصة بها، 

يرجى زيارة الرابط 

www.aaup.edu/jobs

علمًا بان آخر موعد لقبول الطلبات 

هو يوم األربعاء الموافق 2022/10/26.

الجامعة العربية االمريكية

إعـالن تـوظـيـف

تعلن الجامعة العربي���ة األمريكية، عن حاجتها 

لتعيي���ن »فني مختبر أط���راف صناعية وأجهزة 

مس���اعدة« للعم���ل ف���ي كلي���ة العل���وم الطبية 

المساندة / قس���م األطراف الصناعية، للراغبين 

بالتق���دم لهذه الوظيفة ولالطالع على الش���روط 

والمواصفات الخاصة بها، يرجى زيارة الرابط

www.aaup.edu/jobs 

علمًا بان آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم األربعاء 

الموافق 2022/10/26.

 الجامعة العربية االمريكية

إعـالن تـوظـيـف

 تعلن الجامعة العربي���ة األمريكية، عن حاجتها 

لتعيين أعضاء هيئة تدري���س للعمل في كلية 

طب األس���نان بدءًا من الفصل الدراسي األول من 

العام األكاديمي 2023/2022، للراغبين بالتقدم 

لهذه الوظيفة ولالطالع على الشروط والمواصفات 

الخاصة بها، يرجى زيارة الرابط

www.aaup.edu/jobs 

 علمًا بان آخر موعد لقبول الطلبات 

هو يوم األربعاء الموافق 2022/11/2.

صــرف الــدفـعـة النـقـديــة 
لألطفال المتضررين في غزة اليوم

رام الل���ه - وف���ا: ق���ال وزي���ر 
التنمي���ة االجتماعي���ة أحم���د 
الوزارة وبالتعاون  إن  مجدالني، 
م���ع منظمة "اليونيس���ف في 
دول���ة فلس���طين"، ستباش���ر 
بص���رف  الخمي���س  الي���وم 
الدفع���ة الثانية م���ن المرحلة 
المس���اعدة  برنامج  الثانية من 
النقدية لألطفال في قطاع غزة، 

األوروبي  االتح���اد  من  بتمويل 
للمساعدات اإلنسانية.

وأوضح مجدالن���ي، أن المرحلة 
الثانية تش���مل خمس دفعات 
شهرية، تستهدف 4300 طفل، 
ينتمون ل���� 1142 أس���رة فقيرة 
قاعدة  ومهمشة، مسجلة ضمن 
والتي تضررت  ال���وزارة،  بيانات 
العدوان���ي  التصعي���د  بفع���ل 

السلطة القضائية تطلع شخصيات 
مقدسية على إجراءاتها لتعزيز صمودهم 

رام الله - "األيام": أطلع رئيس 
محكم����ة  العلي����ا/  المحكم����ة 
النقض رئي����س مجلس القضاء 
عيس����ى  المستش����ار  األعل����ى 
أبو ش����رار، وفدا مقدس����يا، على 
اإلج����راءات القانونية والتحرزية 
اإلدارية التي تتخذها الس����لطة 
حق����وق  لحماي����ة  القضائي����ة 
بما  وممتلكاتهم  المقدس����يين 
تعزيز صمودهم  يس����اهم في 

ورباطهم على أرضهم. 
جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه، 
أم����س، وف����دا يمث����ل فعاليات 
القدس الوطني����ة واالقتصادية 
واالجتماعية ضّم أيضا عددا من 

رجال القانون. 
واستمع أبو شرار إلى مداخالت 
أعض����اء الوف����د حول ع����دد من 

القضاي����ا من بينه����ا اإلجراءات 
المتبعة  والتحرزي����ة  القانونية 
ف����ي دوائ����ر الكات����ب الع����دل 
لمن����ع أي مح����اوالت للتزوير قد 
المقدس����يين  حق����وق  تط����ال 

وممتلكاتهم. 
وتفهم أعض����اء الوفد الحاجة 
 ما من ش����أنه 

ّ
الملحة التخاذ كل

وطالبوا  التزوير،  أن يمنع حاالت 
في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات 
 من يثبت ارتكابه 

ّ
رادعة بحق كل

لهذه الجريمة. 
وناقش الطرفان ردود األفعال 
عل����ى التعميم األخي����ر الصادر 
إل����ى دوائر الكات����ب العدل في 
المحاكم النظامية حول "تنظيم 
لحمل����ة  العدلي����ة  الس����ندات 
الهوية الزرقاء وجوازات الس����فر 

األجنبية". 
وأوضح أبو ش����رار أن التعميم 
ص����در بع����د اكتش����اف واقعة 
تزوير، تمكن من خاللها ضعاف 
نفوس، م����ن تزوير س����ند وبيع 
عق����ارات مواطن مقدس����ي في 
محافظة رام الل����ه والبيرة. الفتا 
إلى أن التعميم ال يس����اوي بين 
إن  إذ  واألجنب����ي،  المقدس����ي 
القصد هو الفلس����طيني الذي ال 
يحمل هوية فلس����طينية وإنما 

يحمل جواز سفر أجنبيا. 
وش����دد على عدم التهاون مع 
أن  إلى  التزوير، مشيرًا  محاوالت 
يقظة الكات����ب العدل أدت إلى 
منع عدد من مح����اوالت التزوير 
التي يقوم بها ضعاف النفوس 

في األشهر األخيرة.

هب الريح يبحث مع فعاليات 
قلقيلية تكريس منظومة السلم األهلي

قلقيلية - "األيام": بحث وزير 
الداخلية اللواء زياد هب الريح، 
أم���س، مع محاف���ظ وفعاليات 
األمن  تعزيز  آلي���ات  قلقيلية، 
وس���يادة القان���ون، وتكريس 
األهل���ي  الس���لم  منظوم���ة 
في  االجتماع���ي  والتماس���ك 

المحافظة.
جاء ذلك خ���الل لقاء في دار 
المحافظ  بحض���ور  المحافظة، 
الل���واء راف���ع رواجب���ة، وقائد 

األجه���زة  وم���دراء  المنطق���ة 
وأمين  بالمحافظ���ة،  األمني���ة 
س���ر إقلي���م "فتح" وع���دد من 
بلدية  ورئيس  اإلقليم،  أعضاء 
في  البلديات  ورؤساء  قلقيلية 

المحافظة.
اللق���اء بحث  كما تم خ���الل 
اإلج���راءات الرامية لتس���هيل 
حصول كاف���ة المواطنين على 

الخدمات، وتعزيز صمودهم.
لرؤية  تحقيقًا  ذل���ك  ويأتي 

الوزارة ورس���التها التي جعلت 
وأمنه على  المواط���ن  من رضا 

ُسلم أولوياتها.
كم���ا زار هب الري���ح مديرية 
داخلي���ة قلقيلي���ة، واس���تمع 
لش���رح من مدير عام المديرية 
فرح���ات مرع���ي ح���ول الواقع 
الع���ام للمديري���ة وإنجازاتها 
في خدمة المواطنين، وس���بل 
تعزي���ز األداء وتحس���ينه بما 

يخدم أهالي المحافظة.

فلسطين تفوز بالمرتبة الخامسة بمسابقة 
الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم

رام الله - "األيام": أعلن وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم 
البكري، امس، عن فوز فلس���طين بالمرتبة الخامس���ة في "مس���ابقة 
الكويت الدولية لحفظ القرآن الكري���م وقراءاته وتجويده وتالوته"، 

بمشاركة 115 متسابقا من 80 دولة من جميع أنحاء العالم.
وبّي���ن البكري أن الش���اب معت���ز حفظي أبو س���نينة مقرئ الحرم 
اإلبراهيمي الش���ريف حصل على المرتبة الخامسة فرع تالوة القرآن 

الكريم وتجويده.
وبين البكري أن ال���وزارة تولي اهتماما كبيرا لمراكز تحفيظ القرآن 
الكريم وتجويده، وأن هذا الفوز يضاف إلى سلس���لة من النجاحات 
التي حققتها الوزارة في المس���ابقات الدولية والمحلية والتي سبق 

أن فازت بالمراتب األولى ومراتب متقدمة.

بدء استقبال طلبات 
منح الجامعات المحلية 

رام الله - "األيام": أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس، 
عن بدء اس���تقبال طلبات منحة الوزارة من الجامعات الفلس���طينية 

للعام 2023-2022.
كما أعلنت الوزارة في بيان صحافي، امس، عن توفر منح دراس���ية 
في جمهورية صربيا في مجال البكالوريوس في تخصصات محددة، 

للعام 2023-2022.
ودعت الطلبة الراغبين بالمنافس���ة على هذه المنح لزيارة موقعها 

اإللكتروني لالطالع على كامل التفاصيل.

مشاركة فلسطينية باجتماعات 
اللجنة العربية البيئية

رام الله - "األيام": ش���اركت س���لطة جودة البيئة ممثلة بمدير عام 
السياس���ات والتخطيط زغلول سمحان، في اجتماعات اللجنة الفنية 
العربي���ة للبيئة والتي تس���تمر لمدة 3 أيام في مق���ر جامعة الدول 

العربية بالقاهرة.
ويناق���ش االجتماع ال���ذي عقد تحت مظلة مجل���س الوزراء العرب 
المسؤولين عن ش���ؤون البيئة، قضايا عديدة على المستوى العربي 

حيث إن الوضع البيئي في فلسطين حاضر في أجندة االجتماع.
وقدم س���محان عرضًا عن الواقع البيئي في فلس���طين، مشيرًا إلى 
االنته���اكات التي يمارس���ها االحت���الل نحو البيئة الفلس���طينية 

والعوائق التي تضعها أمام مشاريع وخطط التنمية.

فوز محاضرة من "القدس المفتوحة" 
بجائزة "أفضل مصور عربي"

رام الله - "األيام": حصدت عضو هيئة التدريس في كلية العلوم اإلدارية 
واالقتصادي���ة بجامعة القدس المفتوحة س���وزان جاس���ر يعقوب جاس���ر، 
عل���ى المركز األول ك���� "أفضل مصور عربي في العالم لع���ام 2022" عن فئة 
"الس���لويت"، في بطولة كأس العالم للمبدعين العرب لعام 2022 )مس���ابقة 

أفضل العرب في العالم(، التي نظمتها المجموعة العربية في لندن.
وشارك في المسابقة، بحسب بيان صدر عن الجامعة، أمس، مبدعون عرب 
في ش���تى المجاالت من 17 دولة عربية، باإلضافة إلى عرب مقيمين في دول 
أجنبي���ة عديدة حول العالم.   ونظمت هذه المس���ابقة العالمية التي بدأت 
في العام 2010 مجموعة عربية )ذي أرابس جروب(، وهي أهم وأشهر شركة 

منظمة للجوائز اإلبداعية للعرب حول العالم.
وأقيم الحفل الختامي للمس���ابقة في أعلى برج في أوروبا بمركز العاصمة 
 The البريطانية لن���دن، وافتتحه المدير العام لش���ركة المجموعة العربية
Arabs Group الدكتور رامي ش���وكت س���باهي، بحضور المديرة الشرفية 
اإلدارية للش���ركة فيحاء العل���وي، مع لفيف من قض���اة التحكيم الدوليين 

المشاهير وبعض الفائزين.

وتنظم لقاء حول برنامج "التعليم ال ينتظر"

"التربية" تناقش خطة توطين المهارات 
الحياتية والمواطنة بالمنظومة التربوية

رام الل���ه - "األي���ام": ناقش���ت وزارة التربية 
والتعليم، في ورش���ة ضّمت خبراء ومختصين 
وممثلي اإلدارات العامة والمؤسسات الشريكة، 
خط���ة عم���ل توطي���ن المه���ارات الحياتي���ة 

والمواطنة في المنظومة التربوية. 
وتأتي هذه الورش���ة، بحس���ب بيان صدر عن 
ال���وزارة، أمس، ف���ي إطار الس���عي إلى توحيد 
الجهود الهادفة إلى بل���ورة إطار ناظم إلدماج 
المه���ارات الحياتي���ة في النظ���ام التعليمي 
بش���كل فاعل، من خالل إيضاح أدوار اإلدارات 
العامة والمؤسس���ات ذات العالقة في تحقيق 
ذلك، وبما يضمن اتس���اق الجهود وتناغمها، 
خاص���ة في ظل إف���راد ال���وزارة اهتمامًا خاصًا 
بمحوَري النش���أة الس���وية والرفاه في خططها 

وبرامجها. 
وش���ارك في افتتاح الورش���ة، وزي���ر التربية 
د. م���روان عورتاني، بحضور الوكيل المس���اعد 
للش���ؤون الطالبية ص���ادق الخض���ور، ونائب 
رئيس قطاع التعليم في "اليونيس���يف" لورا 
بيل، ومدي���ر ع���ام الصحة الش���مولية محمد 
الحواش، وممثلي اإلدارات العامة ذات العالقة، 
والش���ركاء من المؤسس���ات العاملة في مجال 

المهارات الحياتية. 
وأك���د عورتان���ي حرص ال���وزارة عل���ى دمج 
المهارات الحياتي���ة والقيم المرتبطة بها في 
المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية إبرازها 
على ش���كل إج���راءات محددة على مس���توى 

الميدان. 
ولفت إلى أن هذه الورشة تؤسس لجهد من 
شأنه توحيد الرؤى وتحقيق التكاملية، والبناء 
على الخبرات المتراكمة وفق إطار متفق عليه، 

بما يحقق االستدامة. 
بدورها، أش���ارت بيل إلى أن "اليونيس���يف" 

تس���اند أي توجهات تعزز توظيف المهارات 
الحياتي���ة في الس���ياق الترب���وي التعليمي، 
وتس���عى لدعم توجهات الوزارة نحو تحقيق 
 إل���ى أهمية الش���راكة مع 

ً
االس���تدامة، الفتة

الوزارة في هذا المجال وغيرها من البرامج التي 
تعكس روح التعاون البناء لخدمة التعليم. 

وأكدت الورش���ة أهمية التواف���ق على رؤية 
مجتمعي���ة، إلنج���اح عملي���ة دم���ج المهارات 
الحياتية على المس���تويات كلها، والمباش���رة 
ف���ي تطوير إطار مرجعي للمه���ارات الحياتية 

والمواطنة.
من جهة ثانية، ناقش���ت اللجنة التوجيهية 
لبرنام���ج "التعليم ال ينتظر" آخر مس���تجدات 
عم���ل البرنامج واآلفاق المس���تقبلية لتحقيق 
غايات ه���ذا البرنامج وتلبية احتياجات القطاع 
التعليم���ي، والتي تركز عل���ى نوعية التعليم 
لضمان التح���اق األطفال بالم���دارس، وتعزيز 
مهارات اإلبداع والتمي���ز، والضغط والمناصرة 

على المستويين المحلي والدولي.
وش����ارك في اللق����اء وكيل ال����وزارة د. نافع 
عساف، وممثلو المؤسسات الدولية الشريكة، 
ووكالة  واليونس����كو،  باليونيس����يف،  ممثلة 
الغ����وث الدولي����ة، وبرنام����ج األم����م المتحدة 
اإلنمائي، ومؤسسة إنقاذ الطفل، ووحدة إدارة 

البرنامج.
وتخل���ل اللقاء نق���اش تمحّور حول الس���بل 
الكفيل���ة بتطوي���ر وتعزيز عم���ل البرنامج في 
مختل���ف المناطق، وأولويات ال���وزارة للمرحلة 
المقبل���ة من البرنام���ج بما ينس���جم مع خطة 
الحماي���ة والمناص���رة التي أطلقته���ا الوزارة، 
والتدخالت الت���ي يتم القيام بها في المناطق 
المهمش���ة، وتلك التي تتع���رض النتهاكات 

متواصلة من االحتالل.

الهباش يطلع وزير األوقاف 
المصري على األوضاع الفلسطينية

القاهرة - وفا: اطلع مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية 
محمود الهباش، وزير األوقاف المص���ري محمد مختار جمعة، على تطورات 

األوضاع في األراضي الفلسطينية.
واس���تعرض الهباش أمام الوزير المصري، خ���الل لقائهما بمقر المجلس 
األعلى للش���ؤون اإلس���المية في العاصمة المصرية القاهرة، أوضاع مدينة 
الق���دس التي تتع���رض لحصار همجي م���ن قبل حكوم���ة االحتالل يمنع 
الفلسطينيين من الوصول وأداء عباداتهم وصلواتهم في المسجد األقصى 
المبارك، باإلضافة إلى تصاعد االقتحامات من قبل عصابات المس���توطنين 
لباحات المسجد األقصى المبارك والممارسات االستفزازية والهمجية التي 

يقومون بها أمام المرابطين والمصلين.
وبحث الطرفان س���بل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجاالت 
الدعوة واإلرش���اد وتعزيز الوعي بأصول ومبادئ الدين الحنيف، ونشر الفكر 
الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف.

كما جرى خالل اللقاء بح���ث برامج لتدريب نخبة من األئمة والواعظات من 
دولة فلسطين بأكاديمية األوقاف الدولية.

اإلس���رائيلي على قطاع غزة في 
أيار 2021.

وجاء في بيان مش���ترك صادر 
ع���ن "التنمية" و"اليونس���يف" 
األس���ر  بإم���كان  أن���ه  ام���س، 
المس���اعدة  م���ن  المس���تفيدة 
النقدي���ة اس���تالمها من خالل 
التابعة لمؤسسة  التوزيع  نقاط 
ب���ال ب���اي )Pal Pay(  بدءًا من 

اليوم الخميس.
وأه���اب البيان بأرباب األس���ر 
الهوية  إحض���ار  المس���تفيدة 
المك���ون  والرم���ز  الش���خصية 
من س���بع خانات رقمي���ة الذي 
س���يتم تزويدهم به مسبقًا من 
خالل رس���ائل نصي���ة تصلهم 
على  اليونيس���ف  منظم���ة  من 

هواتفهم.
وأكد الطرفان أن البرنامج مهم 
للتخفيف من تأثير األزمة كونه 
األسر  األطفال ضمن  س���يمكن 
والمهمش���ة في قطاع  الفقيرة 
غ���زة م���ن تلبي���ة احتياجاتهم 

األساسية.

جانب من اللقاء.

"القدس المفتوحة" ونقابة الصحافيين 
تنظمان دورة حول مبادئ الصحافة االقتصادية

رام الل����ه - األي����ام": نظم����ت 
القدس  بجامعة  اإلع����الم  كلية 
المفتوحة، بالتعاون مع ش����بكة 
االقتصاديي����ن  الصحافيي����ن 
الصحافيين،  لنقاب����ة  التابع����ة 
"مبادئ في  امس، دورة بعنوان 

الصحافة االقتصادية".
التي حاضر  الدورة  شارك في 
فيها أ. أمجد التميمي منس����ق 
التدريب في شبكة الصحافيين 
االقتصاديي����ن، ع����دد من طلبة 

كلية اإلعالم في الجامعة.
بكلم����ة  ال����دورة  وافتتح����ت 
لعميد كلي����ة اإلعالم د. م. عماد 
الهودلي، الذي أشار إلى أهمية 
يدخل  االقتصاد  باعتبار  الدورة 

في كل التفاصيل اليومية. 
وأش����ار إل����ى أن "كلية اإلعالم 
تعزي����ز  سياس����ة  تنته����ج 
النشاطات غير المنهجية التي 
تسهم في تطوير قدرات الطلبة 
ومهاراتهم لمواءمة احتياجات 

س����وق العمل"، مش����يرًا إلى أن 
الثاني  النش����اط  "الدورة ه����ي 
ال����ذي تنظم����ه الكلي����ة خالل 
أس����بوعين"، إذ س����بق ونظمت 
األخبار  ح����ول  دراس����يًا  يوم����ًا 
بالتعاون  والمفبرك����ة  المضللة 

مع هيئة مكافحة الفساد.
ولفت إل����ى أن "المدة المقبلة 
من  العديد  تنظيم  ستش����هد 
النش����اطات، م����ن بينه����ا دورة 
حول )الخط����اب اإلعالمي لذوي 

اإلعاقة(".
واستعرض التميمي، العديد 
من المصطلح����ات االقتصادية 
في  الصحافيين  تواج����ه  التي 
تغطيته����م الصحافية، منبهًا 
هذه  اس����تيعاب  ض����رورة  إلى 
لتبس����يطها  المصطلح����ات 
مصطل����ح  مث����ل  للمواطني����ن، 
و"النم����و"  المحل����ي"،  "النات����ج 

و"االنكماش".
ف���ي  ال���دورة  وتأت���ي ه���ذه 
إط���ار التعاون المش���ترك بين 
الكلي���ة ونقاب���ة الصحافيي���ن 
االقتصاديي���ن التي تنظم على 
"تطوير  برنام���ج  الع���ام  م���دار 
االقتصادي���ة"،  الصحاف���ة 
م���ن  ع���دد  م���ع  بالش���راكة 

المؤسسات الوطنية.

»التربية« تتسلم أجهزة حواسيب 
من مؤسسة الحق في اللعب

رام الله - »األيام«: تس���لمت وزارة التربية والتعليم، أجهزة 
حواسيب محمولة من مؤسسة الحق في اللعب.

جاء ذلك في إطار نشاطات »مشروع تعزيز جودة التعليم 
الجام���ع«؛ والذي يهدف إلى تحس���ين مس���توى القرائية 
للطلبة في المدارس المستهدفة في 8 مديريات من خالل 
العمل م���ع معلمي ومعلمات المرحلة األساس���ية في هذه 
المدارس منذ الع���ام 2020، وذلك بمتابع���ة اإلدارة العامة 

للتعليم المدرسي.
وأكد الطرفان محورية الشراكة عبر هذا المشروع، والتأكيد 
عل���ى مرتكزات التع���اون؛ لخدمة التعليم وضم���ان جودته، 
الفتين إل���ى االهتمام بالطلبة وتعزي���ز مهاراتهم وجعلهم 
مش���اركين وفاعلين من خالل تنفيذ نشاطات تتمحور حول 

القراءة وغيرها.


