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مكتب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية
 وحدة المشتريات واللوازم

تعلن جامعة بيرزيت عن طرح العطاء التالي:

عطاء رقم 2017/396 إستئجار نظام الصوت، المسرح، اإلضاءة وشاشات . 1

العرض لمهرجان ليالي بيرزيت.   

بموجب كراس���ة العطاء التي يمكن تحميلها واإلطالع على شروط ومواصفات 

العطاء من صفحة الجامعة اإللكترونية.

 http://ritaj.birzeit.edu/tenders
مالحظات:

1. ثمن نسخة العطاء الواحد 100 دينار غير مستردة، وتدفع في الدائرة المالية للجامعة.

آخر موعد لتس���ليم عروض األسعار يوم االثنين الموافق25 /2017/09 الساعة 12:00 

ظه���را بمكتب نائب الرئيس للش���ؤون اإلدارية والمالية/ مبن���ى اإلدارة 1/مبنى جابي 

برامكي لإلدارة/ الطابق الثاني غرفه رقم 315.

إعالن عطاء

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

موضوع العطاءرقم العطاء
ثمن النسخة

ف���ي  )تدف���ع 
البنك(

موعد الطرح

النهائي لتقديم  الموع���د 
دخ���ول عروض األسعار كفال���ة 

العطاء
الساعةالتاريخ

40/2016,17
توفير تجهيزات

مختبر التحاليل األساسية
 في موقع رام الله

1002017/9/192017/10/414:00دوالر

قيم���ة  م���ن   5%
الع���رض المق���دم 
 3 لم���دة  صالح���ة 

شهور

على الراغبين باالشتراك في العطاء المذكور مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة-مبنى مركز اللغاتللحصول 
على نسخة 

من العطاء مع مراعاة المالحظات التالية:
األسعار بالدوالر 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 من يرسو عليه العطاء.. 4

لمزيد من االستفسار باإلمكان التواصل مع دائرة اللوازم والمشتريات على هاتف رقم042418888 –تحويلة 1486.

اعتماد السيد مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية

دولة فلسطين
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

الموضوع: طرح عطاء رقم PCBS/PHC/2017/007 شراء وتوريد حقائب ألغراض 
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017

 PCBS/PHC/2017/007 يعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني عن طرح عطاء رقم
ش���راء وتوريد حقائب مع طباعة شعار التعداد ملون الس���تخدامها لتنفيذ التعداد العام 
للسكان والمس���اكن والمنشآت 2017، تبعًا للش���روط والمواصفات الموضحة في كراسة 
ووثائق العطاء. ويدعو الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا وترغب بالمشاركة في 
هذا العطاء مراجعة دائرة اللوام والمشتريات في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني � 
رام الله، عين منجد، ش���ارع طوكيو � مقابل قصر رام الله الثقافي، وذلك من أجل الحصول 
على كراس المواصفات ووثائق العطاء مقابل رس���وم غير مس���تردة وقدرها $200 تدفع 
في حس���اب إيرادات أخ���رى التابع لوزارة المالية والتخطيط رق���م )219000/49( في بنك 

فلسطين المحدود.
آخ���ر موعد لقبول عروض األس���عار بالظرف المختوم في صندوق العط���اءات في الجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني/ دائرة اللوازم والمشتريات الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم 

الثالثاء الموافق 2017/10/3.

مالحظة: 
1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2. باالم���كان االطالع على كراس العطاء ع���ن طريق الموقع االلكترون���ي للجهاز المركزي 
.)www.pcbs.gov.ps( لإلحصاء الفلسطيني

3. يتم وضع وصل الدفع في مغلف العطاء يوم التسليم.
عال عوض
رئيس الجهاز
المدير الوطني للتعداد

اعالن طرح عطاء 

ضمان بركس زراعي بجانب موقع الحسبة الجديدة في مجال خدمة 

وتسويق وتطوير القطاع الزراعي 
تعل���ن بلدية اريحا عن طرح عطاء ضمان البركس الزراعي المقام على ارض الحس���بة 
بجانب سوق الخضار الجديد الغراض خدمة وتسويق وتطوير القطاع الزراعي  وذلك 
على جزء من قس���يمة االرض رقم )332(  من الحوض رقم »لوحة 2«   حسب المخطط 
المرفق مع وثائ���ق العطاء وذلك بالظرف المختوم وفقا للمعايير والش���روط المعدة 
في وثائق العطاء فعلى الراغبين بالمش���اركة ف���ي العطاء وتتوفر لديهم الخبرة في 
ه���ذا المجال التوج���ه الى مركز خدم���ات الجمهور في مبنى البلدية الجديد وس���ط 
المدينة للحصول على نسخة العطاء ابتداء من يوم الثالثاء الموافق 09/19 / 2017م 
ولغاية يوم االثنين الموافق 2017/09/25م  لغاية الس���اعة الحادية عش���رة صباحًا. 
س���يتم فتح العطاء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا من نفس اليوم 

2017/09/25م .
زيارة الموقع يوم الس���بت الموافق 23 / 09 /2017م الس���اعة العاشرة صباحا 	 

)التجمع في قاعة مبنى البلدية القديم ( 
آخر موعد لتس���ليم )العروض( يوم االثنين 25 /2017/09م الس���اعة الحادية 	 

عشرة صباحا.
اجور االعالن على من يرسو عليه الضمان . 	 
دفع مبلغ )10000( عش���رة االف ش���يكل نقدا او ش���يك بنكي مصدق كشرط 	 

للدخول في العطاء  
ثمن نسخة الضمان 100 شيكل غير مستردة 	 

رئيس بلدية أريحا 

سالم علي غروف 

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

رقم االعالن :2017/61

تعل���ن وزارة الثقافة وبالتس���نيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لش���غل عدد من 

الوظائف للعمل في وزارة الثقافة )طوباس / اريحا( على بند العقود ويجدد حسب الحاجة :

 فنان ، على بند العقود ، مكان العمل : ) مكتب محافظة طوباس(

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
بكالوريوس كحد ادنى فنون. 1
معرفة باللغة االنجليزية. 2
معرفة بالقوانين واالنظمة المعمول بها في الدائرة الحكومية. 3
مهارة التفاوض واالتصال والتعامل مع االخرين. 4
مهارة اعداد وكتابة التقارير. 5
مهارة في ادارة االجتماعات. 6
القدرة على العمل ضمن فريق. 7
القدرة على تحمل ضغط العمل. 8
القدرة على استخدام برامج الحاسوب. 9

 فنان ، على بند العقود ، مكان العمل : ) مكتب محافظة اريحا(

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
بكالوريوس كحد ادنى فنون. 1
معرفة باللغة االنجليزية. 2
معرفة بالقوانين واالنظمة المعمول بها في الدائرة الحكومية. 3
مهارة التفاوض واالتصال والتعامل مع االخرين. 4
مهارة اعداد وكتابة التقارير. 5
مهارة في ادارة االجتماعات. 6
القدرة على العمل ضمن فريق. 7
القدرة على تحمل ضغط العمل. 8
القدرة على استخدام برامج الحاسوب. 9

تقدم الطلبات المستوفاة للش���روط على البوابة اإللكترونية لديوان الموظفين العام 
)www.gpc.pna.ps( حسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة االلكترونية او 
من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول » وظيفتي« مرفقًا بالمستندات التالية:

صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة. 1
صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر. 2
صورة عن شهادة الميالد. 3
4 .CV السيرة الذاتية
صورة عن الخبرات. 5
صورة عن الدورات. 6
صورة شخصية. 7

يبدأ اس���تقبال الطلبات اعتبارا م���ن يوم الثالثاء المواف���ق 2017/09/19 وحتى يوم 
االثنين الموافق 2017/09/26.

علمًا بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوف للشروط ومستكمل للبيانات.

 د.ايهاب بسيسو

 وزير الثقافة

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي قوصين

عطاء مسح وعمل مخططات مساحة

يعلن مجلس قروي قوصين وبالتعاون مع دائرة تس���وية األراضي والمياه بتمويل من 

المجل���س القروي عن طرح عطاء لمكاتب المس���احة المرخصة مس���ح وعمل مخططات 

مساحة ألحواض القرية البالغة ثمانية أحواض وفقا للمخططات و الشروط والمواصفات 

المتوفرة لدى المجلس

كل مكتب مس���احة يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة من 

العطاء وفق الش���روط والمواصفات من مقر المجلس مقابل 200 ش���يكل غير مسترده 

خالل س���اعات الدوام الرس���مي ما عدا يوم الجمعة، اخر موعد لتس���ليم نسخة العطاء 

هو يوم االثنين الموافق 2017/10/2  لغاية الس���اعة الثانية عش���ره ظهرا .وس���يكون 

فتح المظاريف الساعة الثانية عشر ظهرا يوم االثنين 2017/10/2 ورسوم االعالن في 

الصحف على من يرسو عليه العطاء

لالستفسار االتصال مع رئيس المجلس

عمر ابو نمره

جوال رقم : 0597172271

بلـديــة البـيرة تحـقــق إنجـــازات بمجــال البنـيـــة 
التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الش����ارع بطول 2400 مت����ر، باالضافة 

لتخطيط ودهان الش����وارع، وتأهيل 

البلدية  وتق����وم  الم����رور،  اش����ارات 

على بن����اء جدار اس����تنادي للمقبرة 

الجدي����دة، وتركي����ب مظل����ة، وعمل 

وحدة صحية، وس����يتم قريبا العمل 

على تأهيل مقب����رة البيرة القديمة 

من حيث: أس����وار وممرات، وتم طرح 

عط����اء بذلك لب����دء العم����ل فيه في 

الوقت القريب.

كما تم التعاقد مع استش����اري من 

الهندسية  االستش����ارية  المكاتب 

إلع����داد  وميكاني����ك(  )كهرب����اء 

التصاميم والمخططات الهندس����ية 

لمش����روع تركيب مصع����د وتكييف 

باإلضافة  البلدي����ة،  مكتب����ة  لمبنى 

للبدء بمشروع توريد وتركيب نظام 

تهوية لمركز ومسبح البيرة الشبابي 

الرياض����ي، إعداد وثائق عطاء توريد 

سيارات لبلدية البيرة.

قطاع المعارف والتعليم
وعل����ى صعي����د قط����اع التعلي����م 

الحكومية في  بالمدارس  واالهتمام 

البيرة، قامت البلدية بأعمال صيانة 

للمدارس الحكومي����ة، وقامت دائرة 

الخدم����ات الهندس����ية باإلش����راف 

عل����ى مش����روع صيان����ة الم����دارس 

الحكومية ف����ي مدينة البيرة بقيمة 

ش����يكل،  مليون  تق����ارب  اجمالي����ة 

باإلضافة للعمل بشكل منفصل على 

تعبيد س����احات 4 مدارس، وصيانة 

مرافقها بش����كل دوري، وطرح عطاء 

الكهربائية في  الش����بكات  لصيانة 

لتتناس����ب  احمالها  ورفع  المدارس 

مع االحتياجات خالل فصل الش����تاء 

تحديًدا.

طابق  بإنش����اء  البلدي����ة  وقام����ت 

أمين  لمدرس����ة  اضاف����ي وصيان����ة 

أح����د  م����ع  والتعاق����د  الحس����يني، 

لتصمي����م  الهندس����ية  المكات����ب 

المبنى التربوي.

الخدمات العامة
 والشؤون الثقافية

الفتة  مش����اركة  هن����اك  وكان����ت 

ع����زام  البلدي����ة  لرئي����س  وفاعل����ة 

البلدي،  المجلس  وأعضاء  اسماعيل، 

في العديد من المناسبات واألنشطة 

االجتماعية التي تنظمها البلدية أو 

جمعيات المدينة، حيث تم افتتاح 

مركز حواء النس����وي في مركز البيرة 

الثقافي، وتم اقامة أنشطة متنوعة 

ف����ي المرك����ز الثقافي، منه����ا: يوم 

ال����زي الفلس����طيني، واقامة معرض 

لمنتجات  ع����رض  والنحل،  العس����ل 

الجمعي����ات الخيرية، واحياء فعالية 

يوم الشباب العالمي، واقامة العديد 

من األمس����يات الرمضانية، وفعالية 

فوانيس رمضان.

وأقامت البلدية بدعم مخيم صيفي 

ومخيم  البي���رة،  مغترب���ي  ألطف���ال 

للفتيان ف���ي مخيم األمعري، ومخيم 

موطن���ي الذي أقامت���ه جمعية أبناء 

البيرة بالتعاون مع مؤسس���ة شباب 

الثانوية  البيرة، وحفل تكريم طالب 

العام���ة انجاز بتنظيم م���ن جمعية 

أبناء البيرة، والمش���اركة في اختتام 

فعاليات مخيم عبقرينو األول.

ونظم����ت مكتب����ة بلدي����ة البي����رة 

الهام����ة،  م����ن األنش����طة  العدي����د 

م����ن بينه����ا ال����دورات التعليمي����ة 

مثل: دورة ش����طرنج،  والتثقيفي����ة 

اللغ����ة العربية، اللغ����ة االنجليزية، 

تعليمية،  ورحالت  دبكة،  موسيقى، 

وأمسيات ثقافية، ومعارض للكتب، 

ومخيمات صيفية لألطفال،  وكذلك 

أوف����دت البلدي����ة اح����دى موظفات 

المكتبة عزة جبر للمش����اركة بدورة 

تعلم المكتبات في األردن الش����هر 

الماضي.

قطاع الصحة العامة والبيئة
زقامت طواقم البلدية بعمل حمالت 

التعديات  إزالة  تنظيف شاملة عقب 

على الش���وارع ف���ي مرك���ز المدينة، 

الخض���ار  وتنظي���ف محي���ط س���وق 

المركزي، باإلضاف���ة لحمالت تنظيف 

ش���ملت كاف���ة المناطق قبي���ل عيد 

األضح���ى المبارك، لتتزي���ن المدينة 

بأفضل حلة الستقبال العيد.

كم����ا أن البلدي����ة تق����وم بش����كل 

دوري على مراقبة األس����واق والمواد 

الغذائية التي تباع للناس، وتراقب 

سالمة الخضار في السوق المركزي، 

باإلضافة للحوم ومشتقاتها، لضمان 

وتسير  المواطنين،  وس����المة  صحة 

البلدي����ة دوري����ات يومي����ة للرقابة 

على المواد الغذائي����ة، وتضبط كل 

ما يخالف قوانين وأنظمة الس����المة 

بحمل����ة  وقام����ت  االس����تهالكية، 

برفق����ة جمعي����ة حماية  تفقدي����ة 

المستهلك ووزارة االقتصاد الوطني 

في سوق  الخضار المركزي وأسواق 

المدينة.

خدمات الجمهور
وتعاملت البلدي����ة من خالل مركز 

خدمات الجمه����ور التابع لها، خالل 

فت����رة 100 يوم، م����ع 1887 طلبًا تم 

لقطة من مدخل مدينة البيرة الجنوبي عقب انجاز مشروع أعمال تأهيل وتعبيد شارع القدس البيرة.

في تقرير استعرضت فيه نشاطاتها خالل 100 يوم على تسلم مجلسها

البي����رة - "األيام": حقق����ت بلدية 

االنج����ازات  م����ن  العدي����د  البي����رة 

الرائ����دة في مجال البني����ة التحتية 

خدماتها  مس����توى  وتطوي����ر  ورفع 

المدينة،  ف����ي  للمواطنين  المقدمة 

في القطاع����ات المختلفة من نطاق 

عملها.

جاء ذلك في تقرير أصدرته دائرة 

العالقات العامة واالعالم في البلدية، 

البلدية  نش����اطات  فيه  استعرضت 

بعد 100 يوم على تس����لم مجلسها 

البلدي في التاس����ع والعش����رين من 

شهر ايار الماضي.

البنية التحتية
فعل����ى صعي����د البني����ة التحتية، 

تط����رق التقري����ر ال����ى حمل����ة إزالة 

التعدي����ات الت����ي بدأته����ا البلدية 

السادس والعش����رين من شهر  في 

حزي����ران الماض����ي بجه����ود طواقم 

البلدي����ة وجهاز الش����رطة، وما زالت 

الجهود تبذل لتعميم هذا النموذج 

على كافة ش����وارع وأحياء المدينة، 

حيث قامت البلدية، بجوالت ميدانية 

للمنطق����ة الصناعي����ة ف����ي البيرة، 

وطالب����ت أصح����اب الورش����ات الزالة 

الش����وارع، وأعطتهم  التعديات عن 

مهل����ة لتصويب أوضاعه����م، وبعد 

توزيعه����ا عل����ى األقس����ام التالية: 

)الحرف والصناعات، الصحة، الصرف 

التنظيم والبناء،  المالي����ة،  الصحي، 

طلبات عامة وش����كاوي، ش����هادات، 

طلبات هندسة عامة(.

وقام قسم الهندس����ة باصدار 25 

رخص����ة صنفت على النح����و التالي: 

)سكن، تجاري، صناعي، مباني عامة، 

أس����وار(، وت����م تجديد أرب����ع رخص، 

معام����الت  معامل����ة:   241 ودراس����ة 

ترخي����ص، حرف وصناع����ات، طلبات 

عامة.

اعتم����د  متص����ل،  س����ياق  وف����ي 

رئي����س البلدي����ة سياس����ة الب����اب 

المفتوح الس����تقبال جمي����ع الوفود 

لمطالبهم  للس����ماع  والمواطني����ن، 

ا 
ً
ومشاكلهم، والعمل على حلها وفق

للقانون واإلمكاني����ات المتاحة، كما 

فتحت البلدية يديه����ا للتعاون مع 

المؤسس����ات والجهات ذات العالقة 

من باب التش����ارك وتكاثف الجهود 

لدعم المجتمع المحلي.

فيما حصلت البلدية على تصنيف 

)أ+( م����ن صندوق اق����راض وتطوير 

البلديات، حي����ث أن هذا التصنيف 

ألداء  دوري  تقيي����م  بع����د  يأت����ي 

البلدي����ات كل عامي����ن، ويذك����ر أن 

بلدية البيرة تميزت بهذا التصنيف 

هي وقل����ة من البلديات، من بين 144 

بلدية على مستوى فلسطين.

ا، 
ً

وم����ن اإلنج����ازات المهم����ة أيض

توقيع اتقاقية مع جمعية التأهيل 

االحتياج����ات  ل����ذوي  المجتمع����ي 

الخاصة، والتي تش����مل توفير كافة 

)س����ماعات،  المس����اعدة  األجه����زة 

كراس����ي متحركة(، بشكل  عكازات، 

مجان����ي لس����كان مدين����ة البي����رة، 

باإلضافة لأليتام دون سن 14 سنة.

وضمن سياسة المشاركة والتعاون 

مع المجتمع المحلي، نظمت البلدية 

أعم����ااًل تطوعية لتجمي����ل المدينة، 

وحم����الت للنظافة، وجمالت لرس����م 

جداريات في مركز المدينة.

ع����زام  البلدي����ة  رئي����س  وص����رح 

اسماعيل، أن المجلس البلدي يسعى 

لرف����ع وتطوي����ر مس����توى خدم����ات 

للمواطني����ن،  المقدم����ة  البلدي����ة 

واالنتق����ال ف����ي المرحل����ة القادمة 

لتنفي����ذ بعض المش����اريع المهمة، 

الت����ي س����يعتمدها المجلس ضمن 

موازنة 2018.

"القدس المفتوحة" و"الخليل" تخّرجان 
الفوج األول من مشروع تأهيل المعلمين

الخلي���ل - "األيام": احتفلت جامعتا الق���دس المفتوحة والخليل، 
امس، بتخريج الفوج األول من المعلمين في مشروع تحسين إعداد 
وتأهيل المعلمين )1-4( المكون الثاني، الذي يجري تحت إش���راف 
وزارة التربي���ة والتعليم العالي ممثل���ة بالمعهد الوطني للتدريب 

التربوي وبتمويل من البنك الدولي، وذلك في مقر جامعة الخليل.
وأشار رئيس جامعة الخليل د. صالح الزرو في كلمته إلى أن التدريب 
والتأهيل من سمات العصر والمستجدات التي تحدث في كل سنة، بل 

في كل يوم تتطلب أن يكون التدريب والتأهيل مستدامًا.
وقال إن مهنة التعليم هي مهنة األنبياء وعلينا أن نوفر بيئة 

مستقرة آمنة وظيفيًا لكي نمكن المعلم من العطاء واإلبداع.
م���ن جهت���ه، قال نائ���ب رئيس جامع���ة الق���دس المفتوحة 
للشؤون االكاديمية د. يونس عمرو إن الهدف من هذا المشروع، 
ه���و االرتقاء بمه���ارات وكفاي���ات المعلمين من أج���ل الوصول 
بمؤهالتهم إلى ما يعادل اإلج���ازة المهنية من أجل تمكينهم 

من تلبية المعايير الجديدة لهذه المهنة السامية.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة شهناز الفار، مدير عام اإلشراف 
التربوي بوزارة التربية والتعليم، أن فلس���طين تعتز بمعلميها 

وقدراتهم، ولهذا تس���عى الوزارة دائم���ًا على تطوير قدراتهم 
ومهاراتهم لكي تواكب التطورات التي شهدها القرن الحالي.

وت���م عرض فيدي���و قصير تضم���ن أهم األنش���طة التي قام 
بها المدربون في المش���روع المش���ترك بي���ن جامعتي القدس 

المفتوحة والخليل خالل العام المنصرم.
في كلمة الخريجين، قالت المعلم���ة إيمان رصرص إن برنامج 
تأهيل المعلمين نبع من منطلق أن المعلم يعمل في مؤسس���ة 
تعليمي���ة واجبها أن تنميه مهنيًا، مؤكدة أن المؤسس���ة التي 

تعمل على تنمية عامليها مهنيًا هي مؤسسة الناجحين.
وقدم���ت معلمتان م���ن الخريجين وهما: المعلمة منال س���در 
والمعلمة ميرفت ش���اهين، عروضًا تتضم���ن األبحاث اإلجرائية 
القائمة على مبادرات جرى استيحاؤها من موضوعات التدريب، 
إذ أبرزت���ا كيفية التعامل مع البيئة الصفية وأش���كال التعليم 
واس���تخدام جدول الضرب من خالل اللعب الذي كان له انعكاس 

على واقع العملية التعليمية التعلمية في الصف.
في نهاية الحفل، ُس���لمت الش���هادات للخريجين والخريجات 

في هذه المرحلة من المشروع.

جانب من حفل التخريج.

"تربية بيت لحم" تفتتح ورشة لتطوير
قدرات العاملين من ذوي اإلعاقة

بي���ت لحم – "األيام": افتتح مدير تربية بيت لحم س���امي م���رّوة، ومدير عام 
االرش���اد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعلي���م العالي محمد الحواش 
ورش���ة عمل حول تطوير ق���درات العاملين مع الطلب���ة ذوي االعاقة البصرية، 

بالتعاون والشراكة مع جمعية بيت لحم العربية للتأهيل/ بيت جاال.
واس���تهدفت الورش���ة التي اقيمت في مدرسة الش���روق للمكفوفين رؤساء 
اقسام االرش���اد والتربية الخاصة والصحة المدرسية ومشرفي التعليم الجامع 

في مديريات الوسط والجنوب.
وأك���د مرّوة على اهمية التدري���ب الذي يتمحور ح���ول التكامل بين الصحة 
النفس���ية والجسدية لتلبية احتياجات الطلبة وصوال الى الدمج الشامل لكافة 

الطلبة في المدارس وفق استراتيجية وزارة التربية والتعليم العالي.
ولفت مرّوة الى ان هذه الورش���ة تجس���د الش���راكة الفاعلة مع المؤسس���ات 
الش���ريكة الت���ي تعنى باالعاقة وخاص���ة جمعية بيت لح���م العربية للتأهيل 
وتعاونه���ا م���ع مديرية تربية بيت لحم على مدار س���نوات عل���ى تذليل كافة 

العقبات والتحديات التي تواجه الطلبة ذوي االعاقة.
بدوره، اش���ار الحواش الى انج���ازات الوزارة الرامية الى دم���ج كافة الطلبة ذوي 
االعاقة مع اقرانهم الطلبة بالتعاون مع المؤسس���ات الشريكة، مشيرا الى حصول 
16 طالب���ا وطالبة متفوقين من ذوي االعاقة على معدالت فوق التس���عين وحصول 
الطال���ب الكفيف مؤنس ن���زال على المركز االول في امتح���ان االنجاز في مديرية 

تربية قلقيلية وهذا يدل على حرص ودعم الوزارة لهذه الفئة من طلبتنا.
واوضحت مدير دائرة التربية الخاصة ش���فا شيخة ان الدورة تتضمن تدريب 
الفئة المس���تهدفة حول مواضيع تتمحور حول بروتوكول الكشف والتحويل 

والتشخيص للطلبة ذوي االعاقة البصرية من عمر 6-12 عاما.
وفي ذات الس���ياق، اس���تضافت مديرية التربية في بيت لحم دورة تدريبية 
استهدفت مشرفي اإلرشاد في مديريات الوسط والجنوب حول تطوير مهارات 

المرشدين التربويين في الميدان.
واكد الحواش على الدور المحوري لالشراف االرشادي في المدارس مثمنا دور 
المركز الفلسطيني لالرشاد في القدس والمدرب شادي جابر على تنفيذ الدورة 

التي ستستمر لمدة ثالثة ايام.

عطلة عيد األضحى المبارك باش����رت 

طواقم األشغال العامة والصحة في 

بلدي����ة البيرة بالعم����ل على تجميل 

المنطقة الصناعية وإزالة التعديات 

عن الطرقات، وانعكس ذلك بش����كل 

ايجابي على حياة المواطنين.

كما أنهت البلدي����ة أعمال تأهيل 

وتعبيد ش����ارع القدس، والذي شمل 

على: بناء األرصف����ة وتبليطها، بناء 

الج����زر، اس����تبدال ش����بكات االنارة، 

تمديد ش����بكات صرف لألمطار، بناء 

للمدينة، تعبيد  الجنوب����ي  المدخل 


