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اطمأن على سالمة طالب محرر وسلم المسن أبو عجمية شهادة «اإلنجاز» والمنحة الدراسية

صيدم يفتتح ورشا تدريبية في مجال التوحد وحقوق األطفال
افتتــح  الجديــدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
وزيــر التربية والتعليم العالي صبري 
صيدم، ورشــتين لمرشدي ومشرفي 
اإلرشــاد والتربيــة الخاصة في مجال 
نشــر الوعــي حــول حقــوق الطفــل 
الطالبية في  البرلمانــات  ومشــاركة 

اتخاذ القرارات، والتعامل مع التوحد.
حالــة  «هنــاك  إن:  صيــدم  وقــال 
فلســطينية نوعيــة فــي دمــج ذوي 
اإلعاقــة بعيدة عــن النمط التقليدي، 
ونســعى مــن خــالل إدارتكــم ومن 
خاللكم مشــرفي ومرشــدي التعليم 
الجامــع أن نكــون قد حققنــا اختراقا 
نوعيا في نظرة المجتمع للتعامل مع 
ذوي اإلعاقــة وضــرورة دمجهــم في 
للصعوبات  والتجاوز  التعليمية  الحياة 

في التعلم».
وأشار إلى أن هذه الورش والتدريبات 
محاولة إلشــراك الطلبــة في صناعة 
نتيــح  أن  األوان  وقــال: «آن  القــرار. 
المجــال ألبنائنا أن يعبروا عن آرائهم 
وأن نفســح لهــم المجــال فــي اتخاذ 
قراراتهــم الخاصــة بهــم ال أن نختار 
لهــم ما نراه نحن مناســباً الذي غالباً 
ما ال يعجبهم، وأن المؤشرات الحالية 
تشير إلى أن نظامنا التعليمي بقيادة 
معلمينا هو األسرع تطوراً في الشرق 
األوسط، وهذا مدعاة لفخرنا واعتزازنا 
بمعلمينا، إذ إننا ندين لكل فرد منهم».

وتنظــم التدريبات من خــالل اإلدارة 
العامــة لإلرشــاد والتربيــة الخاصــة 
فــي وزارة التربية والتعليــم العالي، 
بالشراكة مع مؤسسة الرؤية العالمية، 

والقنصلية والخارجية األميركية.
واطمــأن صيدم، امس، على ســالمة 
محمــد  المحــرر،  األســير  الطالــب، 

التميمــي؛ بعــد إطــالق ســراحه من 
سجون االحتالل اإلسرائيلي.

وأشار صيدم، خالل استقباله الطالب 
التميمــي بمقــر الــوزارة فــي مدينة 
يرتكــب  االحتــالل  أن  إلــى  اهللا،  رام 
جرائــم حرب بحق األطفــال والطلبة 
لهــم  عتقا ا خــالل  لفلســطينيين  ا

واســتجوابهم ومحاكمتهم وحبسهم 
فــي منازلهــم، وغيرها مــن المعاناة 
النفســية التي تلحق بهــم حتى بعد 

خروجهم من األسر.
وأوضــح صيدم أن شــهادات األطفال 
المعتقلين تكشــف عــن وجه المحتل 
البشع واســتهدافه الصريح للطفولة 
البريئــة وانتهاكــه لكافــة المواثيــق 
واألعراف والقوانين، خاصة المرتبطة 
باتفاقية حقوق الطفل الدولية والحق 

في التعليم.
وأكد أن الوزارة تتابع وبشــكل حثيث 
حــاالت االعتقال من خــالل التواصل 
الدائــم مع الجهات المختصة الوطنية 
والدوليــة، وتبــذل قصــارى جهدهــا 
مــن أجل توفير بيئة آمنة ومســتقرة 

ألطفال فلسطين.
وسلم صيدم، شهادة الثانوية العامة 
«اإلنجاز» والمنحة الدراســية للمسن 
عبد القادر أبو عجمية (82 عاماً)، الذي 
تشبث باألمل وأحب العلم وأصر على 
تقديم امتحان «اإلنجاز» للمرة الثانية؛ 

حتى حقق النجاح.
وقــال صيــدم إن: «الــوزارة تكافــئ 
أبــو عجميــة من خــالل تقديم منحة 
دراســية الســتكمال تعليمــه العالي 
في التخصص الذي يرغب بدراسته، 
وبذلك تؤكد وفاءهــا لكل المثابرين 

والمبدعين في مختلف المجاالت».

صيدم يسلم المسن ابو عجمية شهادة االنجاز. وفد من «الشؤون المدنية» يطلع على 
أوضاع مرضى السرطان في «المطلع»

رام اهللا- الحياة الجديدة- أعلنت وزارة الشؤون 
المدنيــة امــس، أن وفــدا يمثلهــا زار قســم 
الســرطان الخاص باألطفال في مستشــفى 

المطلع بالقدس المحتلة.
وقالــت الهيئة في بيان صحفــي لها، إن وفدا 
يمثلها نظم زيارة للمستشــفى بالتعاون مع 
جمعية الحياة لمكافحة السرطان اطلع خاللها 
على أوضاع االطفال في القسم وقدم الهدايا 
للمرضى األطفال لمناسبة حلول عيد االضحى 

المبارك.
وضــم الوفد الزائر أماندا الشــيخ من قســم 
اإلعــالم فــي الــوزارة، ومــن جمعيــة الحياة 
لمكافحــة الســرطان بالل ابــو فخيدة رئيس 
الجمعيــة، وريــم الســلوادي المديــر المالي 

واإلداري، ومتطوعون من الجمعية. 
وتجــول الوفد فــي أروقة قســم الســرطان 

الخاص باألطفال والذي يضم نحو 60 مريضا. 
ووزع هدايا على األطفال الذين يتلقون العالج 

في القسم.
ونقل الوفد من الشــؤون المدنية لهم تحيات 
الوزير حســين الشــيخ رئيس الهيئــة العامة 
للشؤون المدنية، مشيرين إلى اهتمام الوزير 
واستعداده لبذل كل الجهود الممكنة للتسهيل 
على المرضــى وأهاليهم مــن اجل الحصول 

على حقهم في العالج الالزم.
وأشــار الوفد الــذي مثل الــوزارة الى أن هذه 
الزيارة اإلنســانية تأتي في إطار المسؤولية 
المجتمعيــة للهيئة العامة للشــؤون المدنية، 
وســعيها لتقديم أفضل الخدمات في مجاالت 

مختلفة.
واعــرب المرضــى االطفــال عــن ســعادتهم 

وتقديرهم لهذه الزيارة االنسانية المؤثرة.

جانب من الزيارة.

المفوض السياسي لرام اهللا يهنئ العقيد مأمون 
العمور لتسلمه مهامه مديراً للدفاع المدني للمحافظة

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
السياســي  المفــوض  زار 
والبيرة  اهللا  لــرام  والوطني 
ناصــر نمر عيــاد، ووفداً من 
الدفاع  المفوضيــة، مديرية 
المدنــي لمحافظــة رام اهللا 
وذلك لتهنئة العقيد حقوقي 
مأمون العمور لتعيينه مديراً 
للدفــاع المدنــي، متمنياً له 
التوفيق والنجاح في مهمته 

بما يخدم شعبنا.
وجــدد المفوض السياســي 
تأكيــده على أن جهاز الدفاع 
المدني يعتبر ركيزة أساسية 
في مؤسسات دولة فلسطين 
فــي  األمنيــة  والمنظومــة 
الحفــاظ على أمن وســالمة 
المواطن، الفتاً الى أن الجهود 
التي  والمتواصلــة  الكبيــرة 
يبذلها منتسبو الدفاع المدني 
على مدار الســاعة تستحق 
االشــادة والتقدير من كافة 

أفراد المجتمع الفلسطيني.
وتطرق المفوض السياسي 
المشــتركة  الجهــود  الــى 

والمتواصلــة التي تقوم بها 
المفوضية مع الدفاع المدني 
في توعية كافة فئات المجتمع 
مؤسســات  مــن  المحلــي 
لترسيخ  وجمعيات  ومدارس 
والتوعية  الوقايــة  مفهــوم 
بأنواعهــا  المخاطــر  مــن 
كافة والحفاظ على ســالمة 
ونشــر  والممتلكات،  األفراد 
السالمة  مفاهيم  وترســيخ 
إلى  الوصــول  بغية  العامــة 

مجتمع آمن على أرواح أبنائه 
وممتلكاتــه، بتحقيــق مبدأ 
الوقايــة التــي هــي الغاية، 
وباعتبــار أن المواطــن هــو 
رديف ومساند لجهاز الدفاع 
المدني لتوفير البيئة اآلمنة 

الخالية من الحوادث.
كما أكد المفوض السياسي 
السياســي  التوجيه  حــرص 
فــي اســتمرار الشــراكة مع 
الدفــاع المدنــي فــي تنفيذ 

البرامــج الهادفــة لتحقيــق 
رسالة الدفاع المدني ووضع 
خطــط  مــن  يتناســب  مــا 
مستقبلية تسهم في تقديم 
ثقافــة الوقاية من المخاطر 
واالســتمرار فــي محاضرات 
التوجيه السياسي لمنتسبي 
المديرية في االطار المعنوي 
والسياسي والوطني، مشيراً 
الى رسالة التوجيه السياسي 
والوطنــي في كونه جســراً 

للتواصــل بيــن المؤسســة 
المجتمع  وقطاعــات  األمنية 
المحلــي، وعامــالً مســاعداً 
لتعزيز واسناد وإنجاح رسالة 
الدفاع المدني وخاصة تعزيز 
الوعــي فــي أمور الســالمة 

العامة.
العقيــد  أكــد  جهتــه  مــن 
العمور علــى حرص الدفاع 
المدني في تنفيــذ البرامج 
المشــتركة اســتمراراً لنهج 
الشراكة البناءة بين التوجيه 
السياســي والدفاع المدني، 
الذي يمثــل نموذجاً متقدماً 
والتعــاون  التشــبيل  فــي 
بين المؤسســات الحكومية 
والذي يثمر فائدة كبيرة في 
ويحقق  المحلــي،  مجتمعنا 
التوجيــه  رســالة  ترجمــة 
المدني  والدفاع  السياســي 
والمواطن،  الوطــن  لخدمة 
مشــيداً بما يقدمه التوجيه 
مجــاالت  فــي  السياســي 
اختصاصــه لدعــم رســالة 

جهاز الدفاع المدني.

جانب من الزيارة.

نظمته كلية «العلوم التربوية» بجامعة القدس المفتوحة

لقاء توعوي للدفعة الثانية من المعلمين بمنطقة الوسط 
رام اهللا- الحياة الجديدة- نظمت كلية العلوم 
التربويــة بجامعة القــدس المفتوحة، امس 
اللقاء التوعوي للمعلمين (الدفعة الثانية) ضمن 
مشروع «تحسين إعداد وتأهيل المعلمين (-1

4)» في منطقة الوســط المشترك مع جامعة 
القدس، والممول من البنك الدولي.

من المعهد الوطني للتدريب التربوي: مديرة 
المعهد د. ريما ضراغمة، وأ. مرعي صوص، وأ. 
حنان جبريل، وأ. لبنى أبو سرحان، وفريق من 
مديرية التربية والتعليم في رام اهللا ممثالً بـ 
أ. حسن عميرة، وأ. نزيه معدي، وجمهور من 

المعلمين والمعلمات.
وأكــد عميــد كلية العلــوم التربويــة بجامعة 
القدس المفتوحة د. مجدي زامل أن المشروع 
يسعى لتحســين وإعداد المعلمين للصفوف 
من األول حتى الرابع بدعم من البنك الدولي، 
وينفذ فــي منطقة الوســط بالشــراكة بين 
جامعة القــدس المفتوحــة وجامعة القدس، 
وإشــراف ودعــم ومتابعة مــن وزارة التربية 
والتعليــم العالــي ممثلــة بالمعهــد الوطني 
للتدريب التربوي والقياس والتقويم وجامعة 

كانتربري البريطانية.

وعرض زامل لمحة موجزة عن تدريب الدفعة 
األولــى مــن المعلميــن الذين تــم تدريبهم 
العــام المنصــرم، وأنها أحدثــت تغييرات في 
قناعات كثير من المعلمين نحو مهنة التعليم، 
وأكسبتهم كفايات تدريسية في مجاالت عدة.

وقالت مديرة المعهد الوطني للتدريب التربوي 
د. ريمــا دراغمــة، «إن الوزارة تولي مشــروع 
تحسين إعداد وتأهيل المعلمين (4-1) اهتماماً 
كبيــراً، ونحــرص علــى تحقيق الجــودة في 
مخرجاته، وســيجري تصنيف المعلمين على 
وجه جديــد في المرحلة القريبة، وإن المعلم 
الــذي ســيتم تصنيفه هو مــن يحمل مؤهالً 
تربويــاً، وإن مــن يتخــرج في هذا المشــروع 
ســيحمل مؤهــالً تربوياً ويحق لــه أن يدخل 
تصنيــف المعلمين». من جانبــه، قال رئيس 
قســم التدريب في المعهــد الوطني أ. مرعي 
صــوص: «عندمــا يطبــق القانــون الخاص 
بالمعلمين، سيحوز المعلم الحاصل على هذا 
التأهيل رخصة مزاولة مهنة. ولن يســتطيع 
أي معلم أن ينافــس على تصنيف المعلمين 
(معلم، ومعلم أول، ومعلم خبير) ما لم يحصل 

على التأهيل التربوي».

مجموعة العمل القطاعية الفرعية حول التعليم 
المهني تناقش منطلقات المرحلة المقبلة

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- ناقشــت 
مجموعة العمــل القطاعية الفرعية 
المهنــي  والتدريــب  التعليــم  حــول 
والتقني، امــس، منطلقات المرحلة 

المقبلة.
جــاء ذلك خالل االجتمــاع الذي عقد، 
امس، في مقر وزارة التربية والتعليم 
بمدينــة رام اهللا، وحضــره العديــد 
من المؤسســات والمنظمات الدولية 
الداعمة لهذا القطاع، وأهمها الوكالة 
والوكالــة   ،GIZ للتعــاون األلمانيــة 
البلجيكيــة للتنميــة BTC، والوكالة 
السويسرية للتطوير SDC، والوكالة 
واالتحــاد   ،TIKA للتعــاون التركيــة 
األوروبي، وبرنامج الشراكة األلماني 
كولــون  غرفــة  مــع  الفلســطيني 
الحرفيــة، والبنــك الدولــي، ووكالة 
التنمية الكندية LACS، ووكالة الغوث 
الفلســطينيين  الالجئيــن  لتشــغيل 
UNRWA، ومنظمــة العمل الدولية 
ILO، والوكالــة األمريكيــة للتنميــة 
USAID، باإلضافــة إلى اتحاد الغرف 
التجارية الصناعية الزراعية، ووزارة 
العمل، واتحاد الصناعات الفلسطينية.

كمــا حضر االجتماع، من جانب وزارة 
التربيــة والتعليــم العالــي الوكيــل 
المساعد لشؤون التعليم العالي أنور 
زكريــا، ومدير عــام التعليم المهني 
والتقني جهاد دريدي ومدير المدارس 

المهنية أسامة اشتية.
وناقش االجتماع عــددا من القضايا 
المهمــة التي تخص قطــاع التعليم 
المهني والتقني، حيث تم عرض نبذة 

عن التطــورات التي تقوم بها وزارتا 
التربيــة والعمــل، والقطــاع الخاص 
لتطوير منظومــة التعليم والتدريب 
المهنــي والتقنــي من حيــث تطوير 
البرامج واألنظمة والمسارات الجديدة 
المســتحدثة والمبــادرات التــي تــم 
إطالقها على مســتوى وزارة التربية 
لدمج التعليم المهني بالتعليم العام، 
واســتحداث الصــف العاشــر المهني 
والمبــادرات  التكنولوجــي  والفــرع 
الجديدة في التعليم المرتبط بالعمل، 
التــي نفــذت بالتعاون مع المشــروع 
البلجيكــي، وتوجهــات الــوزارة فــي 
مجال مأسسة هذا النمط من التعليم 
والتدريــب لربط البرامــج التعليمية 
باحتياجات ســوق العمل، إضافة إلى 
استحداث المراكز والمدارس المهنية 

الجديــدة نظرا للطلــب المتزايد في 
اآلونة األخيرة على االلتحاق بالتعليم 
والتدريــب المهني والتقني، حيث تم 
الطلــب من المانحيــن دعم توجهات 
الوزارات المعنية إلنشــاء واستحداث 

مدارس ومراكز مهنية جديدة.
وتــم التطرق إلى المســاهمات التي 
بالمحافظــات  المانحــون  يقدمهــا 
لتعليــم  ا قطــاع  فــي  لجنوبيــة  ا
والتدريــب المهني والتقني، والتأكيد 
على ضرورة اســتمرار تقديم الدعم 
للمؤسســات العاملة في هذا القطاع 
لمعالجة مشكالت البطالة المتفاقمة 

في غزة.
واستعرض زكريا آخر التطورات على 
صعيــد قطاع التعليــم العالي وعلى 
رأســها تشــجيع التوجه نحو التعليم 

المهنــي والتقنــي مــن خــالل دمــج 
هذا النــوع من التعليم فــي التعليم 
العــام، مشــيرا إلــى الخطــوات التي 
اتخذتهــا الوزارة علــى صعيد تقنين 
التخصصات وعدم اعتماد أو ترخيص 
أي مؤسســة تعليــم عــالٍ أو برنامج 
تعليمي ال يلبي حاجة ســوق العمل، 
باإلضافة لقرب إقرار قانون التعليم 

العالي الجديد.
الجارية  الخطــوات  اســتعرض  كمــا 
التعليــم  تطويــر  مركــز  لتفعيــل 
والتدريــب المهني والتقنــي، واضعا 
المانحيــن في صــورة التطورات في 
هــذا اإلطــار، إضافــة الســتعراض 
لمشــاركة  الجاريــة  التحضيــرات 
فلســطين للمرة األولى في مسابقة 
المهــارات العالمية التي ســتعقد في 

أبو ظبي في تشرين األول المقبل.
وقدمت مديرة وحدة مشــاريع البنك 
الدولــي في الــوزارة ســهى الخليلي 
عرضا حول نظام متابعة الخريجين 
في مؤسســات التعليــم العالي وآخر 

التطورات في هذا البرنامج.
وأوصى المجتمعون بضرورة تقديم 
مزيد من الدعم لتطوير قطاع التعليم 
المهنــي والتقنــي لدعــم توجهــات 
والمؤسســات  والــوزارات  الحكومــة 
ذات العالقة، وضرورة تنسيق جهود 
المانحيــن لقطاع التعليــم والتدريب 
بينهــم  فيمــا  لتقنــي  وا لمهنــي  ا
لتالفي التكــرار ولمواءمة برامجهم 
ومشــاريعهم فــي هــذا القطــاع مع 

خطط وتوجهات الوزارات المعنية.

انتخاب لجنة عاملين في بلديـة بيتونيا 
بيتونيــا- الحياة الجديدة- جرت انتخابات لجنة العاملين في بلدية بيتونيا، 

في قاعة البلدية، وبحضور واشراف رئيسها ربحي دولة.
وأوضحت اللجنة النقابية في بيتونيا، أن االنتخابات بدأت الســاعة الواحدة 
ظهراً، وأن نســبة المنتخبين وصلت لـ %80 ضمن اجواء انتخابية وصفتها 

بـ»الديمقراطية والشفافة والنزيهة».
وأسفرت االنتخابات عن فوز 5 مرشحين من اصل 10، وهم كل من: كمال 
حســين عقل رئيساً للجنة النقابية، وخضير عوني شاهين نائب الرئيس، 
وبالل هريش امينا للســر، وكريم ابو رداحة أمينا للصندوق، وســمير ابو 

رداحة للجنة االجتماعية.
وأوضحت اللجنة أن تقســيم المهام، ومناقشة العديد من القضايا الملحة 
والضرورية، التي ســيتم فيما بعد دراســتها والعمل على تحســين أوضاع 
الموظفين والعمال ضمن المصلحة العامة جرى في االجتماع االول للجنة 

النقابية.

«الثقافي البريطاني»: مدارس فلسطين األفضل  
على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا

رام اهللا- الحياة الجديدة- قال 
المجلس الثقافي البريطاني 
إن مدارس فلسطين حققت 
أفضل المســتويات من بين 
األوســط  الشــرق  مــدارس 
وشــمال افريقيــا فــي إطار 
ملة  شــا تقييــم  عمليــة 
للمبادرات المدرسية الدولية 
المشــاركة والمدعومــة من 

المجلس.
وأفادت وزارة التربية والتعليم 
العالــي فــي بيــان أمس أن 
رئيــس المجلــس الثقافــي 
البريطانــي فــي فلســطين 
برندن مكشاري بعث برسالة 
تهنئة وتقدير للوزارة؛ أوضح 
وبعــد  المجلــس  أن  فيهــا 
تحليلــه لما تــم تنفيذه من 
مدرسية  وفعاليات  نشاطات 
فلسطينية في إطار البرامج 
التــي يرعاهــا المجلس في 
المــدارس الفلســطينية؛ أن 
هــذه المدارس حققــت أداء 
فاعــال ومتميــزا، إذ تقدمت 
على  ومبادراتها  بمشاريعها 
مــدارس البلدان المشــاركة 
مــن  المشــاريع  هــذه  فــي 

األوســط  الشــرق  منطقــة 
وشمال افريقيا؛ مثل تونس، 
ومصــر،  ولبنــان،  واألردن، 
وغيرها من الدول المشاركة.

أن  إلــى  الرســالة  وأشــارت 
اإلنجاز الكبيــر الذي حققته 
جاء  الفلســطينية  المدارس 
أولهمــا:  مســتويين  علــى 
«المشــاركة األوسع من بين 
واألداء  المنطقــة،  مــدارس 
األفضل فيما يتعلق بتحقيق 
فــي  األساســية  المهــارات 
مجــاالت المعرفــة، والفهم، 
وحل المشكالت، وغيرها من 
الجوانب التي تشكل التوجه 

نحو التعليم الفعال فيها.
ووفقا للمجلس فقد كشــف 
المهــارات  مســح  مقيــاس 
لمعلميــن  ا أن  المكتســبة 
المشاركين  الفلســطينيين 
فــي البرنامج ســجلوا أعلى 
مستوى أداء من بين معلمي 

الدول المشاركة.
وأكــد وزير التربية والتعليم 
العالي صبري صيدم، أن هذا 
اإلنجــاز الجديد يضــاف إلى 
سلسلة اإلنجازات المتالحقة 

علــى المســتويات الوطنية، 
 ، ليــة لدو ا و  ، إلقليميــة ا و
ويبرهن على اإلصرار للتألق 
الســاحات  كافة  فــي  مجددا 
والمحافــل العلميــة، مجددا 
تأكيده على مواصلة تصدر 
المشــهد التربــوي، وحصــد 
المزيد مــن الجوائز، وانتزاع 
في  المشــاركة  عبر  األلقاب 
مثل هذه المسابقات الدولية.

ســة  ر مد  1 1 8 نــت  كا و
علــى  حصلــت  فلســطينية 
جائزة المدرسة الدولية التي 
الثقافي  المجلــس  يرعاهــا 
البريطانــي، علمــا أن هــذه 
رفــد  تســتهدف  ئــزة  لجا ا
المعلميــن بمهارات متقدمة 
في مجال التواصل ووسائل 
التقويــم والتعليم المعتمد 
 ، وغيرهــا لبحــث  ا علــى 
أوائل  مــن  فلســطين  وتعد 
الــدول المشــاركة فــي هذا 
البرنامــج حيــث عملــت من 
خالل الطواقم التربوية على 
تحقيق غايات البرنامج، الذي 
ينســجم مع الخطة الوطنية 

إلصالح التعليم.


