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إعالن طرح عطاء

توريد تجهيزات مختبر تعليمي سيارات 

)ميكانيكا ، كهرباء، الكترونيات( 

 عطاء رقم ع/44 /2017
تعلن جامعة فلس���طين التقنية - خض���وري عن طرح عطاء توري���د تجهيزات مختبر 
تعليم���ي )ميكاني���كا، كهرب���اء، الكترونيات( س���يارات ، تبعا للش���روط والمواصفات 
الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء، فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمس���جلة 
رسميا وترغب في المشاركة مراجعة قسم اللوازم و المشتريات في الجامعة للحصول 

على نسخة العطاء من كراسة المواصفات ووثائق العطاء.
يكون آخر موعد لتقديم عروض األسعار هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق . 1

2017/9/28 وذلك ساعات الدوام الرسمية. 
يتم استيفاء مبلغ )100( دوالر كرسوم غير مستردة ثمنا لكراسة العطاء.. 2
تقدم االسعار بالشيكل وتشمل جميع انواع الرسوم والضرائب بما فيها ضريبة . 3

القيمة المضافة. 
إرفاق ش���يك بنكي مصدق أو كفاله بنكية بنسبة ال تقل عن )5 %( من القيمة . 4

االجمالية للعطاء وساري المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ اإلقفال. 
أجور النشر واإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 5
ت���ودع عروض األس���عار مس���جال عليها رقم العط���اء وموضوعه ف���ي صندوق . 6

العطاءات حسب العنوان أعاله . 
بإم���كان الش���ركات الحصول على كراس���ة العطاء من خالل البري���د االلكتروني  . 7

procurement@ptuk.edu.ps  ش���ريطة ابراز وصل الدفع عند تس���ليم 
العرض الى اللوازم والمشتريات. 

لالستفس���ار يمكن االتصال بجامعة فلس���طين التقنية – خضوري على هاتف . 8
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مع المودة واالحترام ،،، 

إدارة الجامعة

دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود

دعوة لتقديم عطاءات

MOH/MOF /2017/514 :المناقصة العامة رقم
موضوع المناقصة :   توريد وتركيب استكمال أعمال شبكة الغازات الطبية

لقسم العناية المكثفة ICU لصالح مستشفى الخليل التابع لوزارة الصحة

الجهة المشترية :   وزارة الصحة الفلسطينية

تدع���و وزارة الصحة / وحدة التوريدات / دائرة العط���اءات والعقود المناقصين . 1
أصحاب اإلختصاص والمس���جلين رسميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات 

بالظرف المختوم . 
تقدم األس���عار بالدوالر ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة . 2

المضافة .
يمكن للجه���ات المعنية بالمناقصة الحصول على جمي���ع وثائق المناقصة أو . 3

الحص���ول على مزيد من المعلومات من خالل الموق���ع االلكتروني لوزارة الصحة 
)WWW.MOH.PS( أو من خالل وزارة الصح���ة وحدة التوريدات / نابلس خالل 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر.
تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 100 ش���يكل في وزارة الصحة . 4

نابل���س / اإلدارة العامة للش���ؤون المالية، ويتم ارفاق وص���ل الدفع مع العطاء 
المقدم .

يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات / نابلس . 5
في موعد أقصاه الس���اعة 11:00 صباحا من يوم االثنين الموافق 2017/09/25 
ويت���م رفض جميع العط���اءات التي ترد بع���د الموعد المحدد ، وس���يتم فتح 

العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين .
على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك . 6

بنك���ي مصدق بقيم���ة 1000 دوالر على أن يكون س���اري المفعول حتى تاريخ 
.2017/12/31

تعتبر هذه الدعوة جزًء من وثائق  المناقصة .. 7

وزارة الصحة

)T-01/2017( اعالن طرح عطاء رقم

بشأن تقديم خدمة تنفيذ حملة إعالمية لعام 2017

• أنش���أت•المؤسسة•الفلس���طينية•لضمان•الودائع•بموجب•أحكام•قرار•بقانون•رقم•)7(•لسنة•	
2013،•كمؤسس���ة•تتمتع•بالش���خصية•االعتبارية•واألهلية•القانونية•واالس���تقالل•المالي•
واإلداري•بهدف•حماية•أموال•المودعين•في•البنوك•األعضاء•وتشجيع•االدخار•وتعزيز•الثقة•

في•الجهاز•المصرفي•الفلسطيني.•
• تدعو•المؤسسة•الفلسطينية•لضمان•الودائع•كل•مناقص•مشتغل•مرخص•ومسجل•رسميًا•	

لدى•الجهات•المختصة•في•فلس���طين•ويعمل•في•هذا•المجال•لتقديم•عروضه•اس���تجابة•
لهذا•العطاء.

• تقدم•االس���عار•بالدوالر•االمريكي•ش���املة•جميع•انواع•الرس���وم•والضرائب•بما•فيها•ضريبة•	
القيمة•المضافة.

• يجب•ان•تكون•عروض•األس���عار•المقدمة•سارية•المفعول•لمدة•90•يوما•من•تاريخ•اخر•موعد•	
لتقديم•هذه•العروض.

• المناقصين•المعنيين•يمكنهم•الحصول•على•كراس���ة•العطاء•من•الدائرة•المالية•واإلدارية•	
في•المؤسس���ة•مقابل•تس���ديد•رسوم•الكراس���ة•بواقع•)50(•خمس���ون•دوالر•امريكي•)غير•
مس���تردة(،•وذلك•ابتداًء•من•الس���اعة•09:00•صباحًا•وحتى•الس���اعة•2:00•مساء•ابتداء•من•

تاريخ•28/ 08/ 2017.
• رس���وم•االعالن•عن•الدعوة•للمش���اركة•في•العطاء•في•الصحف•الرسمية•على•من•يرسو•عليه•	

العطاء.
• يج���ب•أن•تقدم•العروض•على•العن���وان•أدناه•قبل•او•بتاريخ07 / 09 /2017•حتى•الس���اعة•	

1:00•بعد•الظهر.•
• العروض•بالفاكس•أو•االلكترونية•غير•مقبولة•والعروض•المتأخرة•عن•موعد•التسليم•سيتم•	

رفضها.
عنوان•المؤسس���ة•الفلس���طينية•لضمان•الودائع:•رام•الله-ش���ارع•االرس���ال-مقابل•المقاطعة-عمارة•

الكحلة-الطابق•األرضي••هاتف:•2977050 02-.

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

تعلن ش���ركة كهرباء محافظة الق���دس عن قطع التيار الكهربائي م���ن الثامنة والنصف صباحًا 
وحت���ى الرابعة عصرًا يوم األربعاء المواف���ق 2017/8/30 عن كل من المناطق التالية من محافظة 

بيت لحم:

إم ركبة، ش���ارع برك سليمان، محول شركة األحالم، محول باطون عد، محول 
ش���ركة الزعفران، محول منشار الحاليقة، محول شركة السهيل والصاحب، 
محول المسلخ، برج االتصاالت الفلس���طينية قرب مخيم الدهيشة، محول 
منشار أطلس، محول منشار أبو شقرة، محول منشار الجندي، محول منشار 
ناصر نصار ومحول منشار نصار نصار الجبل والمكاتب، محول اتحاد الحجر 
والرخام، محول قصقص، الجزء الغربي من مخيم الدهيش���ة، محول منشار 

نصار نصار الشارع الرئيسي والمناطق المحيطة بها.
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات 

الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

إعالن اعادة طرح عطاء

توريد وتركيب الواح القاعات التدريسية 

عطاء رقم ع/2017/39
تعلن جامعة فلسطين التقنية - خضوري عن اعادة طرح عطاء توريد وتركيب الواح للقاعات 
التدريسية ، تبعا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات 
ذات االختصاص والمسجلة رسميا وترغب في المشاركة مراجعة قسم اللوازم و المشتريات 

في الجامعة للحصول على نسخة من كراسة المواصفات ووثائق العطاء.
يكون آخر موعد لتقديم عروض األس���عار هو )نهاية دوام يوم االربعاء( الموافق . 1

2017/9/6، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي. 
ارفاق شيك بنكي مصدق أو كفاله بنكيه بنسبة ال تقل عن 5 % من قيمة العطاء . 2

وساري المفعول  لمدة 90 يوم من تاريخ اإلقفال.
تقدم األسعار بالشيكل الجديد وتشمل جميع انواع الرسوم والضرائب بما فيها . 3

ضريبة القيمة المضافة.
تودع عروض األسعار مسجال عليها رقم العطاء وموضوعه في صندوق العطاءات . 4

حسب العنوان أعاله . 
يتم استيفاء مبلغ )100( شيكل جديد كرسوم غير مستردة ثمنا لكراسة العطاء.. 5
أجور النشر واإلعالن على من يرسو عليه العطاء ولمرة واحدة فقط. . 6
لالستفس���ار يمكن االتصال بجامعة فلس���طين التقنية – خضوري على هاتف . 7

رق���م 2671026-09 داخلي 2507 أو فاكس رق���م 2688182-09  أو خالل البريد 
procurement@ptuk.edu.ps االلكتروني

مع المودة واالحترام ،،، 

إدارة الجامعة

إعالن طرح عطاء

توريد تحديث وتطوير مختبر الكترونيات رقمية 

عطاء رقم ع/41 /2017
تعلن جامعة فلسطين التقنية - خضوري عن اعادة عطاء توريد تحديث وتطوير مختبر 
الكترونيات رقمية ، تبعا للش���روط والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء، 
فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميا وترغب في المشاركة مراجعة قسم 
اللوازم و المش���تريات في الجامعة للحصول على نس���خة العطاء من كراسة المواصفات 

ووثائق العطاء.
يكون آخر موعد لتقديم عروض األس���عار هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق . 1

2017/9/21 وذلك ساعات الدوام الرسمية. 
يتم استيفاء مبلغ )200( شيكل كرسوم غير مستردة ثمنا لكراسة العطاء.. 2
تقدم االسعار بالشيكل وتشمل جميع انواع الرسوم والضرائب بما فيها ضريبة . 3

القيمة المضافة. 
إرفاق ش���يك بنكي مصدق أو كفاله بنكية بنس���بة ال تقل عن )5 %( من القيمة . 4

االجمالية للعطاء وساري المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ اإلقفال. 
أجور النشر واإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 5
تودع عروض األسعار مسجال عليها رقم العطاء وموضوعه في صندوق العطاءات . 6

حسب العنوان أعاله . 
بإمكان الش���ركات الحصول على كراس���ة العط���اء من خالل البري���د االلكتروني  . 7

procurement@ptuk.edu.ps  ش���ريطة اب���راز وصل الدفع عند تس���ليم 
العرض الى اللوازم والمشتريات. 

لالستفسار يمكن االتصال بجامعة فلسطين التقنية – خضوري على هاتف رقم . 8
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مع المودة واالحترام ،،، 
إدارة الجامعة

 "القدس المفتوحة" تنظم اللقاء التوعوي
للدفعة الثانية من معلمي رام الله 

رام الله -االيام: نظمت كلية العلوم التربوية بجامعة القدس 
المفتوحة، امس، اللقاء التوعوي    للدفعة الثانية من معلمي 
رام الله ضمن مش���روع "تحسين إعداد وتأهيل المعلمين  في 

منطقة الوسط  والممول من البنك الدولي.
وافتت���ح اللقاء الذي عقد بمقر الجامع���ة  في البالوع ، عميد 
كلية العل���وم التربوية بجامعة الق���دس المفتوحة د. مجدي 
زامل، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي ضمن مشروع تحسين وإعداد 
المعلمي���ن للصفوف م���ن األول حتى الرابع بدع���م من البنك 
الدولي، وينفذ في منطقة الوسط بالشراكة بين جامعة القدس 
المفتوحة وجامعة القدس، وإش���راف ودعم ومتابعة من وزارة 
التربي���ة والتعليم العالي ممثلة بالمعه���د الوطني للتدريب 

التربوي والقياس والتقويم وجامعة كانتربري البريطانية.
وقال  زامل: "س���يتضمن المشروع في بداية العام الجامعي 
الحال���ي تدريبًا للفوج الثاني من المعلمي���ن الملتحقين فيه، 
وجامع���ة الق���دس المفتوحة تهت���م بإع���داد المعلمين قبل 
الخدمة وأثناء الخدمة، ولديه���ا كادر أكاديمي وإداري مميز، 
وتوظف أحدث اس���تراتيجيات التعلي���م والتدريب، باإلضافة 

إلى توظيف التطبيقات التقنية المعاصرة. 
وأوضح أيضًا  أن المشروع   يأتي في ظل التطورات المعرفية 
التي يش���هدها عالمنا ف���ي الوقت الراهن، وف���ي ظل الحاجة 
إلى توظي���ف التكنولوجيا في التعلي���م، وتوظيف المفاهيم 

الحديثة والعميقة التي تراعي متطلبات العصر".
وأوض���ح   أن التدريب يراعي تب���ادل الخبرات بين المدربين 
والمعلمي���ن المتدربين، ويس���هم ف���ي االرتق���اء بالكفايات 
األكاديمية والمهنية للمعلمي���ن المتدربين التي تصب في 
مصلحة المعلم والمتعلم بخاصة، وفي مصلحة النظام التربوي 
والتعليم���ي بعامة. وأك���د أن للجامعة دورًا كبي���رًا في توفير 
البيئة التدريبية المناس���بة وفي ط���رق تدريب مميزة، كذلك 
في تطوير المجمعات التدريبية وتحقيق المخرجات المرجوة 

من المشروع وتحفيز المعلمين.
م���ن جانبها، قالت د. ريما دراغمة، مدي���رة المعهد الوطني 

للتدري���ب التربوي: "إن الوزارة تولي مش���روع تحس���ين إعداد 
وتأهي���ل المعلمي���ن   اهتمامًا كبيرًا، وتح���رص على تحقيق 
الجودة في مخرجاته، وس���يجري تصنيف المعلمين على وجه 
جديد في المرحلة القريبة، وإن المعلم الذي س���يتم تصنيفه 
هو من يحمل مؤهاًل تربويًا، وإن من يتخرج في هذا المش���روع 
سيحمل مؤهاًل تربويًا ويحق له أن يدخل تصنيف المعلمين".
وأضاف���ت  دراغم���ة: إن التدريب س���ينعكس عل���ى الطلبة 
باألساس، ونحن حريصون على أن معلم الصف من األول حتى 

الرابع يجب أن يحصل على تصنيف معلم أول ومعلم ثان.
من جانبه، قال رئيس قس���م التدري���ب في المعهد الوطني 
مرعي صوص: "عندما يطبق القانون الخاص بالمعلمين، سيحوز 
المعلم الحاصل على هذا التأهي���ل رخصة مزاولة مهنة. ولن 
يستطيع أي معلم أن ينافس على تصنيف المعلمين )معلم، 
ومعلم أول، ومعلم خبير( ما لم يحصل على التأهيل التربوي".

وبي���ن  أن البرنامج ال يهدف إلى التأهيل التربوي فحس���ب، 
بل إلى إعداد المعلمين حتى يصبحوا معلمي صف، والبرنامج 
يعط���ي الخبرة الكافية للمعلم لي���درس تخصصات غير التي 
كان عليها في الجامعة، وهو برنامج تدريبي تطبيقي يختلف 

عن البرنامج الموجود في التدريبات األخرى.
وأوضح صوص أن البرنامج يتضمن )320( س���اعة تدريبية، 
ويس���تمر على مدار فصلين دراس���يين، ويتكون من مسارين: 
األول معلم ص���ف )التخصصات كلها باس���تثناء اإلنجليزي(، 
والثان���ي مس���ار معل���م اللغ���ة اإلنجليزي���ة. ث���م أج���اب عن 
استفس���ارات المعلمين الذين من المقرر أن يلتحوا بالتدريب 

في أيلول من العام الحالي.
من جانبه، قال مس���اعد عمي���د كلية العل���وم التربوية في 
جامع���ة القدس المفتوح���ة  محمد أبو معيل���ق: "إن التدريب 
س���يقدم كثيرًا من األمور الجدي���دة للمتدربين. ونحن، فريق 
تدريب، تعلمنا من هذا التدريب الكثير، ونالحظ اختالفًا كبيرًا 
لدى المعلمين الذين تلقوا تدريبًا في الس���ابق وش���اركوا فيه 

من قبل. ".

"المواصالت" تدعو أصحاب حافالت 

نقل التالميذ للتقّيد بالقوانين
رام الله - "األيام": دعت وزارة النقل والمواصالت، ومع بداية العام الدراس���ي 
الجدي���د، كافة أصح���اب حافالت نقل التالمي���ذ إلى ضرورة التقي���د وااللتزام 
بالقوانين وكافة التعليمات الصادرة بش���أن تحقيق السالمة العامة، متمنية 

للطلبة عامًا دراسيًا يكلله النجاح والتفوق والسالمة.
وش���ددت الوزارة ف���ي بيان صحافي، أم���س، على ضرورة التأكد من س���المة 
المواصف���ات الفني���ة للحافالت، والقي���ام بترخيصها وفقًا لألص���ول، وأهمية 
التقيد بالحموالت المس���موح بها، وتنبيه السائقين بخطورة الحموالت الزائدة 

وتكديس الطالب، وما يسببه من حاالت اختناق في صفوفهم.
وأش���ارت إلى أن دوريات الس���المة على الط���رق التابعة له���ا، وبالتعاون مع 
شرطة المرور تقوم بمتابعة ميدانية مستمرة لسائقي حافالت نقل التالميذ؛ 
للتأكد من مدى التزامهم باألنظمة والتعليمات، مش���يرة إلى أنه سيتم تحرير 

مخالفات مرورية رادعة بحق المخالفين.
ولفت���ت إلى أن اإلدارة العامة لمراقب الم���رور خاطبت الجهات المختصة في 
وزارة التربي���ة والتعليم، بالتعمي���م على كافة المؤسس���ات التعليمية التي 
تستخدم حافالت لنقل التالميذ، بضرورة التزام أصحابها بالقوانين والتعليمات 
والقرارات الصادرة بالخصوص، الس���يما تلك التي تتعلق بالمواصفات الفنية 

للحافلة وترخيصها، وأن يكون السائق مؤهاًل لقيادتها.

جولة تفقدية على إجراءات السالمة 
باألماكن السياحية في أريحا

أريحا - "األيام": نفذت لجنة السالمة العامة في محافظة اريحا واألغوار جولة 
تفقدية لعدد من المتنزهات والمس���ابح والوجهات والمقاصد السياحية في 

المحافظة بمشاركة اعضاء اللجنة من المؤسسات المختصة.
وأوضحت اللجن���ة في بيان صحافي، امس، ان الج���والت والزيارات التفقدية 
تن���درج في اطار الجهود لحماية ارواح المواطنين وللتأكد من التزام الوجهات 

والمقاصد السياحية بشروط ومواصفات السالمة العامة.
واك���دت اللجنة على ان الحفاظ على ارواح وس���المة المواطنين تحتل س���لم 
اولويات مؤسسات دولة فلسطين وعلى انه لم يتم التهاون مع غير الملتزمين 

بشروط ومواصفات السالمة العامة.
ودعت اللجنة أصحاب المتنزهات والوجهات والمقاصد الس���ياحية االلتزام 
بش���روط ومواصفات الس���المة العامة وذلك لضمان س���ير الموس���م السياحي 

وموسم االعياد بشكل آمن.

انتخاب مجلس الخدمات المشتركة
للمياه والصرف لقرى غرب جنين

جني���ن- األيام: جرت، أم���س، انتخابات مجلس الخدمات المش���تركة للمياه والصرف 
الصحي لقرى وبلدات غرب جنين، وذلك في المقر الرئيس للمجلس بالمدينة.

وأجري���ت االنتخابات، بحضور ممثلين عن جمي���ع المجالس البلدية والقروية األعضاء 
في المجلس، والمدير التنفيذي للمجلس، المهندس منير جرادات.

وتم انتخاب نايف خمايسة، رئيسا للمجلس، ومحمد صبيحات، نائبا لرئيس المجلس، 
ونصري جرار، مسؤوال ماليا، وذلك بإجماع األعضاء.

ويمثل مجلس الخدمات المش���تركة، 11بلدية ومجلس���ا قرويا تقع في تجمع جغرافي 
واحد شمال غربي مدينة جنين، وهي بلدات وقرى اليامون، وسيلة الحارثية، وكفر دان، 

وعانين، ورمانة، والطيبة، وزبوبا، وتعنك، والعرقة، والهاشمية، وكفر قود.

"الحكم المحلي" تتم إجراءات استالم 
وتسليم مجلسي الرامة ورابا القرويين

جنين-األي���ام: نفذت مديرية الحكم المحلي في محافظة جنين، أمس، إجراءات اس���تالم 
وتس���ليم مجلس���ي الرامة ورابا القرويين، وذلك بع���د أن قام أعضاء المجلس���ين بانتخاب 
رئيسين ونائبين ومصادقة وزير الحكم المحلي عليهما. وتمت مراسم االستالم والتسليم، 
بحضور مدير دائرة التوجيه والرقابة في المديرية، محمد طزازعة، ورئيس قسم التشكيالت 

وشؤون االنتخابات، عماد صالح، وأعضاء المجلسين المنتخبين والقديمين.
وقال طزازعة، إن إجراءات االس���تالم والتسليم تمت بسالسة، وجاءت تنفيذا لسياسة 

وزارة الحك���م المحل���ي، مهنئا المجالس 
المنتخبة بالف���وز في انتخابات الهيئات 
المحلية، متمنيا لها النجاح في مسيرتها 
العملي���ة ف���ي إدارة بلداتهم والنهوض 
بواقع الخدمات فيها وتحس���ين مستوى 
الخدم���ات المقدم���ة للمواطنين، وإعداد 
الخطط التنموي���ة والعمل على تنفيذها 
كأولوية، وذلك ضمن القوانين واألنظمة 

المعمول بها.
وش���كر المجالس السابقة والتي قادت 
ه���ذه الهيئات خ���الل الفترة الس���ابقة 
كلج���ان تس���يير أعم���ال وم���ا حققت���ه 
من نتائ���ج وتع���اون وتفان ف���ي خدمة 

المواطنين.
وأش���ار إلى أن مجلس���ي الرام���ة ورابا 
هما آخر المجالس األربع���ة في المرحلة 
التكميلي���ة بع���د أن تم تس���ليم بلدية 
اليامون ومجلس قروي أم التوت في وقت 

سابق.

"الثقافي البريطاني": مدارس فلسطين األفضل 

على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا
رام الله - "األيام": حققت مدارس فلس���طين أفضل 
المس���تويات من بين مدارس الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، ف���ي إطار عملية تقييم ش���املة للمبادرات 
المدرس���ية الدولي���ة المش���اركة، والمدعوم���ة من 

المجلس الثقافي البريطاني.
وقال���ت وزارة التربي���ة والتعليم العال���ي في بيان 
صحافي، أمس، إن رئيس المجلس الثقافي البريطاني 
في فلس���طين، برندن مكشاري، بعث برسالة تهنئة 
وتقدي���ر لل���وزارة؛ أوض���ح فيه���ا أن المجلس وبعد 
تحليل���ه لما ت���م تنفيذه م���ن نش���اطات وفعاليات 
مدرسية فلس���طينية، في إطار البرامج التي يرعاها 
المجلس بالمدارس الفلس���طينية؛ أن هذه المدارس 
حقق���ت أداء فاعاًل ومتميزًا، إذ تقدمت بمش���اريعها 
ومبادراتها على مدارس البلدان المش���اركة في هذه 
المشاريع من منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا؛ 
مث���ل تون���س، واألردن، ولبنان، ومص���ر، وغيرها من 

الدول المشاركة.
وأشارت الرسالة إلى أن اإلنجاز الكبير الذي حققته 
المدارس الفلس���طينية جاء على مستويين أولهما: 
"المشاركة األوسع من بين مدارس المنطقة، واألداء 
األفضل فيما يتعلق بتحقيق المهارات األساس���ية 
في مج���االت المعرف���ة، والفهم، وحل المش���كالت، 
وغيره���ا م���ن الجوانب الت���ي تش���كل التوجه نحو 

التعليم الفعال فيها.
ووفقا للمجلس فقد كشف مقياس مسح المهارات 
المكتس���بة أن المعلمين الفلسطينيين المشاركين 

في البرنامج سجلوا أعلى مستوى أداء من بين معلمي 
الدول المشاركة.

وأك���د وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، 
أن هذا اإلنجاز الجديد يضاف إلى سلسلة اإلنجازات 
المتالحقة على المس���تويات الوطني���ة، واإلقليمية، 
والدولي���ة، ويبرهن على اإلص���رار للتألق مجددا في 
كافة الس���احات والمحافل العلمي���ة، مجددا تأكيده 
على مواصلة تصدر المشهد التربوي، وحصد المزيد 
من الجوائز، وانتزاع األلقاب عبر المش���اركة في مثل 

هذه المسابقات الدولية.
وثّمن جهود المدارس المشاركة في هذا البرنامج 
الدولي، معتبرا أن تألق مدارس فلس���طين في هذه 
المس���ابقة يؤكد اهتمام المدارس بنوعية التعليم 
وتحس���ين مخرجاته ويبرهن على اإلصرار لتنش���ئة 
جي���ل فلس���طيني ق���ادر عل���ى المنافس���ة عالميا، 
واالنتص���ار عل���ى كل العقبات والتحدي���ات الماثلة 

أمامه.
وأوضح أن 118 مدرس���ة فلس���طينية حصلت على 
جائزة المدرس���ة الدولي���ة التي يرعاه���ا "الثقافي 
البريطان���ي"، علمًا أن هذه الجائزة تس���تهدف رفد 
المعلمي���ن بمه���ارات متقدمة في مج���ال التواصل 
ووس���ائل التقويم والتعليم المعتِم���د على البحث 
وغيرها، وتعد فلس���طين من أوائل الدول المشاركة 
في ه���ذا البرنامج حي���ث عملت من خ���الل الطواقم 
التربوية على تحقيق غايات البرنامج، الذي ينسجم 

مع الخطة الوطنية إلصالح التعليم.

"مفتاح" تصدر موازنة المواطن 
الخاصة بوزارة التربية 2017

ف���ي الوصول إل���ى المعلومة، إلى 

جانب تعزيز أهم أحد ركائز الحكم 

وقالت  الش���فافية،  وهي  الرشيد، 

:"ش���فافية الموازنة العامة تعتبر 

ع 
ّ
الخط���وة األول���ى لمس���اءلة صن

القرار ع���ن أولوياته���م المعلنة، 

المجتمع  بي���ن  الح���وار  وتعزي���ز 

المدني والقطاع الرسمي".

وذكرت "مفتاح" أن موازنة وزارة 

التربية 2017 تبل���غ 894,915,530 

دوالرًا، يحظى التعليم األساس���ي 

منها بنصيب األسد وتصل نسبته 

الثانوي  والتعلي���م   ،%48,75 إلى 

33.44%، فيم���ا يخصص %18,46 

م���ن الموازنة كنفق���ات تطويرية 

تس���عى الوزارة منها إلى تحسين 

البني���ة التحتي���ة ف���ي المدارس 

وحماي���ة الط���الب ف���ي الق���دس 

الخاضعة لس���لطة  "ج"،  ومناط���ق 

االحت���الل، إلى جان���ب الفعاليات 

غي���ر المنهجية، وتطوير المناهج 

المعلمي���ن،  وتأهي���ل  وأدلته���ا 

وتش���ير الموازن���ة ال���ى ان حجم 

الميزاني���ة التطويري���ة )اإلنفاق( 

لمحافظ���ات غزة للعام 2016 بلغت 

15,841,389 دوالرًا

مبين���ة أن عدد الطلبة في جميع 

الم���دارس يصل إل���ى 1,192,808، 

تص���ل تكلفة الواح���د منهم إلى 

1,031 دوالرًا.

رام الل���ه - "األي���ام": أص���درت 

لتعميق  الفلس���طينية  المبادرة 

الح���وار العالم���ي والديمقراطية 

"مفتاح"، أم���س، موازنة المواطن 

والتعليم  التربية  بوزارة  الخاصة 

باللغتين  للع���ام 2017،  العال���ي 

العربي���ة واإلنجليزية، في تجربة 

ه���ي األول���ى م���ن نوعه���ا تتبع 

التجرب���ة الناجحة التي خاضتها 

التنمي���ة  وزارة  م���ع  "مفت���اح" 

االجتماعي���ة على م���دار العامين 

2016 و2017.

موازن���ة  إن  "مفت���اح"  وقال���ت 

المواط���ن تعتبر وثيقة مبس���طة 

بالوزارة،  الخاصة  العامة  للموازنة 

سياس���ات  باألرق���ام  وتلخ���ص 

في  الوزارة  وأولوي���ات  وتوجهات 

العام 2017.

مش���روع  منس���قة  وأوضح���ت 

"التموي���ل من أج���ل التنمية" في 

"مفتاح"، تمارا تميمي، أن الوثيقة 

تمكن المواطن م���ن التعرف على 

كيفية توزيع النفقات التشغيلية 

والتطويرية، مكّرسة حق المواطن 

"األوقاف": تجهيز المشاعر المقدسة في جبل 
عرفات ومنى الستقبال الحجاج الفلسطينيين

مك���ة المكرمة - "وف���ا": أعلن���ت وزارة األوقاف والش���ؤون 
الدينية أمس، ع���ن الجاهزية التامة لنقل حجاج فلس���طين 
ليلة األربعاء الخميس المقبلين إلى المش���اعر المقدسة في 

جبل عرفات، ومنى.
وفي هذا الصدد، قال وزير األوقاف الشيخ يوسف ادعيس 
في تصريح صحافي: نطمئن الحجاج بأن عملية نصب الخيام 
الخاصة بهم في المش���اعر المقدسة )جبل عرفات، ومنى( قد 

تّمت على أكمل وجه.
وأض���اف: نعي���د التذكير ب���أن الحج���اج الفلس���طينيين 
سيمكثون في مشعر منى بالموقع نفسه الذي أدى فيه أبناء 
الوطن الع���ام الماضي الحج، وهو مجه���ز بالتكييف والمياه 

الباردة، وكل ما يلزم لضمان راحة الحجاج.
وتاب���ع: وبخصوص جبل عرفة ج���رت عملية تجهيز المكان 
ونصب الخيام وفرش���ها، وتزويدها بالمكيفات الصحراوية، 
وبمج���رد وص���ول الحج���اج الفلس���طينيين س���توزع اللجان 

المختصة المياه المعدنية عليهم.
وحث الحجاج الفلسطينيين إلى ضرورة االلتزام بالتعليمات 
الص���ادرة عن ال���وزارة، واألنظم���ة المعمول بها ف���ي الديار 
المقدسة حتى يتم التقليل من مشاكل الضغط وقت النفير، 

وخالل الصعود إلى جبل عرفات أو النزول عنه.
وتق���دم البعث���ات الفلس���طينية خدمات ممي���زة للحجاج 
الفلسطينيين، تتركز على تس���هيل مهامهم وتوجيههم 
والحرص على وضعهم الصحي، وتقديم الخدمات اإلنسانية، 
واإلعالمية. وقد حرص الش���يخ ادعيس في جوالته الميدانية 
والتفقدية س���واء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة على 
االط���الع على عمل البعث���ات واللجان المرافق���ة للحجاج، كما 
خصها وتناول نش���اطاتها في مؤتمراته الصحافية، موضحا 

أنها تقوم بدورها بمهنية واقتدار.
وبهذا الس���ياق، تح���دث رئيس البعثة األمني���ة المرافقة 
للحج���اج العميد حاتم عبد الجواد ع���ن الجهد الذي تقوم به 
البعثة، مؤكدا أنه يأتي في س���ياق الحف���اظ على أمن الحاج 

الفلسطيني، وتقديم الخدمات اإلنسانية له.
وأض���اف: نحن في البعثة األمنية بدأنا العمل رس���ميا منذ 
9 س���نوات، ومنذ 2009 نخرج م���ع وزارة األوقاف إلى المملكة 
العربية الس���عودية، ولن���ا دور ابتداء من تس���جيل الحجاج 
ومرورا بمرحلة تواجد الحجاج في الديار المقدس���ة، وانتهاء 

بعودتهم إلى أرض الوطن.
وأردف، نح���ن نحرص عل���ى التكامل مع البعث���ات األخرى 
ونعم���ل على إنج���اح مهامه���ا، ولدينا تواص���ل دائم معها 
وبخاص���ة مع بعث���ة وزارة األوقاف، ونحن نع���د تقريرا دوريا 
ونضع���ه على الطاول���ة ونريد م���ن خالله تالف���ي أي أخطاء 

مستقبال، وتعزيز نقاط القوة، بما يسهم في تقديم الخدمة 
األفضل للحجاج.

وق���ال: نح���ن نكمل الدور األساس���ي الذي تق���وم به وزارة 
األوقاف ونكم���ل البعثات األخرى، ونحن نش���ارك في خدمة 
الحاج الفلسطيني، الذي يس���تحق الخدمة والمساعدة، وقد 
عايش���نا تجربة االحتالل والشعب الفلس���طيني يستحق أن 

نوفر له كل شيء.
وأش���ار رئيس البعثة األمنية إلى وجود عالقة مباش���رة مع 
الملحق األمني في الس���فارة الفلسطينية وكذلك مع السفير 

الفلسطيني لدى المملكة العربية السعودية.
وللبعث���ة اإلعالمي���ة دور كبير ف���ي متابعة أم���ور الحجاج 
والعم���ل على تواصله���م مع أهلهم داخ���ل الوطن وخارجه، 
باإلضافة إلى تس���هيل مهمة وزارة األوقاف من خالل نش���ر 

إرشاداتها وتوجيهاتها وأخبارها.
وح���ول طبيعة الدور الذي تقوم ب���ه البعثة اإلعالمية، قال 
رئيس���ها الصحافي محمد البرغوث���ي: إن البعثة طوال رحلة 
مس���يرها، وخ���الل تواجده���ا ف���ي مختلف المناط���ق داخل 
السعودية حرصت على توصيل الرسالة المكلفة بها، والقيام 
بدورها اإلعالمي على صعيد نشر أخبار الحجاج، وكذلك وزارة 
األوقاف وطواقمها المختلفة. وتابع: البعثة تمثل المحافظات 
الشمالية والجنوبية، وال تقتصر على الهيئة العامة لإلذاعة 
والتلفزي���ون، ووكالة األنباء والمعلومات الفلس���طينية "وفا" 
وجري���دة "الحياة الجدي���دة"، فهي تضم أيض���ا العديد من 
قنوات التلف���زة الخاصة، وكذلك بع���ض المحطات المحلية 

الخاصة باإلضافة إلى وكالة "معا"، وجريدة "األيام".
وذكر أن أعضاء البعثة اإلعالمية ال�23 يعملون بدرجة عالية 
من التناغم والتنس���يق وبش���كل يؤدي إلى إنجاح مهامهم 

وجعل رسالتهم أكثر اتساعًا وشمولية.
وحرصت وزارة الصحة على إرس���ال بعثة طبية من مختلف 
التخصصات، تقدم خدماتها في جميع المس���اكن والفنادق 
التي يتواجد بها الحجاج الفلس���طينيون، س���واء من الضفة 

الغربية، أو قطاع غزة، أو الشتات.
وال يقتصر دور البعثة الطبية العالجي على الفلسطينيين، 
فعياداتها الخمس يؤمها العديد من الحجاج من جنس���يات 
عربية وإسالمية، ولو كان ذلك بنسبة ليست بالكبيرة مقارنة 
مع الحجاج الفلس���طينيين. وأكد رئي���س البعثة الطبية نزار 
مسالمة أن الطواقم الطبية تعمل بورديات على مدار الساعة.

وقال: أعددن���ا برامج العمل ألعضاء البعث���ة الطبية بحيث 
تس���تقبل المراجعين على مدار الساعة، ونحن نالحظ وجود 
ازدحام مع نهاي���ة كل صالة، وهذا يح���دث أيضا بعد صالة 

الفجر.


