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الخليل: تخريج الفوج األول من مشاركي مشروع تأهيل المعلمين
 الخليــل- الحياة الجديدة- احتفلــت جامعتا القدس 
المفتوحــة والخليــل، امس، بتخريــج الفوج األول 
من المعلمين في مشــروع تحســين إعداد وتأهيل 
المعلمين، المكون الثاني، الذي يجري تحت إشراف 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ممثلــة بالمعهد 
الوطنــي للتدريــب التربــوي وبتمويل مــن البنك 

الدولي.
وقــال رئيس جامعــة الخليل أ. د. صــالح الزرو: إن 
التدريب والتأهيل من ســمات العصر والمستجدات 
التــي تحدث في كل ســنة، بل في كل يوم تتطلب 
أن يكــون التدريــب والتأهيــل مســتداماً. وقال إن 
مهنــة التعليم هــي مهنة األنبياء وعلينــا أن نوفر 
بيئة مســتقرة آمنة وظيفياً لكي نمكن المعلم من 

العطاء واإلبداع.
وقال نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون 
األكاديمية سمير النجدي: إن الجامعة تولي اهتماماً 
خاصاً بإعداد المعلم وتأهيله والنهوض بالكفاءات 
التربوية، وتحرص على تخريج المعلمين المتميزين 
من خالل برامج إعــداد المعلمين، وخير مثال على 
ذلك المربية حنان الحروب الحائزة لقب أفضل معلم 

في العالم، والمربية فداء زعترة.
وأشار إلى أن الهدف من هذا المشروع هو االرتقاء 
بمهــارات وكفايــات المعلميــن من أجــل الوصول 
بمؤهالتهم إلى ما يعادل اإلجازة المهنية، من أجل 
تمكينهم من تلبيــة المعايير الجديدة لهذه المهنة 
الســامية، باإلضافة إلى تنظيم العديد من الورش 
والدورات التدريبيــة لفرق الجامعات من المدربين 
خالل فترة المشروع بهدف تبادل الخبرات وترسيخ 
المفاهيــم المرتبطة بالمشــروع، والقيام بزيارات 
للمدارس وتنظيم لقاءات من خالل فضائية جامعة 

القدس المفتوحة.
ونــوه إلى تخصيص جوائز ألفضل ثالثة مشــاريع 

تخرج للمعلمين من الجامعة.
وقالت مديرة عام اإلشراف التربوي بوزارة التربية 
والتعليم العالي شهناز الفار إن المشروع يهدف لبناء 
قدرات المعلمين وبناء استراتيجية تأهليهم. وأكدت 
أن فلسطين تعتز بمعلميها وقدراتهم، ولهذا تسعى 

الــوزارة لتطوير قدراتهــم ومهاراتهم لكي تواكب 
التطورات التي يشهدها القرن الحالي.

وتــم عرض فيديــو قصير تضمن أهم األنشــطة 
التي نفذها المدربون في المشروع المشترك بين 
جامعتــي القــدس المفتوحة والخليل خــالل العام 

المنصرم.
وقال المعلمة إيمان رصرص في كلمة الخريجين: 
«إن برنامــج تأهيل المعلمين نبــع من منطلق أن 
المعلم يعمل في مؤسسة تعليمية واجبها أن تنميه 
مهنياً، مؤكدة أن المؤسسة التي تعمل على تنمية 
عامليها مهنياً هي مؤسســة الناجحين»، وأشــارت 
أيضاً إلــى أن وزارة التربية والتعليم العالي واجهة 
أساسية ودعامة مهمة في تكوين الهوية الوطنية، 
وقــد دأبــت علــى تعديــل المناهــج الفلســطينية 

وتطويرهــا وتحســينها بمــا يضمــن مواكبــة كل 
التطورات في شــتى الميادين. وبينت أن البرنامج 
أســهم في إطالع المعلمين على أساليب التدريس 
الحديثــة وتطبيقها في الميــدان، وكذلك رفع من 
قدرة المعلم على ترسيخ المبادئ الوطنية لتحسين 

مخرجات التعليم.
وقدمــت معلمتان مــن الخريجين وهمــا: المعلمة 
منــال ســدر والمعلمــة ميرفــت شــاهين، عروضاً 
تتضمــن األبحاث اإلجرائية القائمــة على مبادرات 
جرى استيحاؤها من موضوعات التدريب، إذ أبرزتا 
كيفية التعامل مع البيئة الصفية وأشــكال التعليم 
واستخدام جدول الضرب من خالل اللعب الذي كان 
له انعكاس على واقــع العملية التعليمية التعلمية 

في الصف. 

جانب من الحفل.

التربية تعقد اجتماع التحصيل والقدرات.

وتعقد امتحاني التحصيل والقدرات للطلبة الذين لم يتقدموا لهما بالسعودية

«التربية» تتسلم مدرسة «جبع األساسية للبنات»
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- تســلمت لجنــة 
االستالم االبتدائي في وزارة التربية والتعليم 
العالــي، أمــس ممثلة بمدير عــام األبنية م. 
فخري الصفدي، ومهندسين من اإلدارة العامة 
لألبنية، والمديريات، وبمشاركة من المجتمع 
المحلــي، مدرســة «جبع األساســية للبنات»، 
بمديريــة تربية قباطية، في محافظة جنين، 

بتمويل من حكومة المملكة البلجيكية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المدرسة تخدم 
المرحلــة األساســية للصفــوف مــن (4-1)، 
ومســاحتها 2373م²؛ مكونــة مــن 4 طوابق 
وتشــمل 16 غرفة صفية، إضافة إلى الغرف 
اإلداريــة والتخصصية من مختبر الحاســوب 
والفنون والحرف، باإلضافة إلى مكتبة وقاعة 

لالستخدامات متعددة األغراض.
وقال الصفدي: «إن إنجاز هذه المدرسة ساهم 
في رفع المســتوى التعليمي المقدم للطلبة، 
ضمــن بيئة مدرســية تضاهي مــا هو متبع 
عالميا، من حيث توفير بيئة تعليمية صديقة 
للطفل، وبناء مدرسي أخضر بكافة معاييره، 
الفتاً إلى أنه وباســتالم هذه المدرسة سيتم 
التخلص مــن االكتظاظ، واســتيعاب الزيادة 
الطبيعية فــي أعداد الطلبة، هــذا باإلضافة 
لتوفيــر الغــرف التخصصية الالزمــة لخدمة 
المرحلة الدراســية وفق المنهاج الفلسطيني 

المعمول به».  
وأشار إلى أنه قام بأعمال التصميم واإلشراف 
الهندســي علــى المشــروع شــركة العميــد 
لالستشارات الهندسية، في حين قام بتنفيذ 
األعمال اإلنشــائية شركة البلسم للمقاوالت 
بكلفة إجمالية بلغــت حوالي 980 ألف يورو، 
مشــيراً إلى أن المدرســة تشتمل على نظام 
جديد للقصارة يمتص الصوت، بحيث يخفف 

الضوضاء الداخلية، وارتداد صدى األصوات.
وأضاف أن الوزارة عمدت العتماد هذا النوع من 
القصارة في كل المدارس الحكومية الجديدة، 
باعتبــاره أحــد متطلبــات األبنيــة الخضراء، 
والصديقة للطفل، موضحا أن هذا المشروع 
يعد الرابع الذي يتم اســتالمه، من مشــاريع 
المرحلة الرابعة من المشروع البلجيكي، والتي 
تبلغ قيمتها 17.5 مليون يورو، وتشمل إنشاء 

7 مدارس جديدة، وتوســعة مدرســة الخليل 
الصناعية، باإلضافة إلى صيانة 15 مدرســة 
فــي مدينة القدس، وصيانة 7 رياض أطفال 

في المدارس الحكومية».
وقال: سيتم قريبا البدء بتنفيذ مشروع فريد 
من نوعه على حســاب المرحلــة الرابعة من 
المشــروع البلجيكي، وهو مشــروع مدرســة 
البكري في الخليل؛ حيث تعتبر مدرسة البكري 
من المشاريع المستدامة، والصديقة للبيئة، 
وللطفــل، وتراعــي معاييــر البنــاء األخضر، 
ويحتــوي المبنى على صالــة مغلقة لأللعاب 
الرياضية ومختبر تكنولوجيا وساحات خضراء 

ومالعب وغيرها من المرافق المميزة.
وعقدت الوزارة أمس من خالل اإلدارة العامة 
للقياس والتقويم واالمتحانات جلسة امتحاني 
التحصيل والقــدرات للطلبة الفلســطينيين 
الذين لــم يتقدموا لهما في المملكة العربية 

السعودية.
وأوضحــت الــوزارة أن هذا االمتحــان يكافئ 
ما ينــاط به ويعقد من خــالل مركز القياس 
والتقويم الســعودي الخاص بطلبة المرحلة 
الثانويــة، مؤكــدةً أنها تعقــد االمتحان ألول 
مرة من خاللها وجاء ذلك تســهيالً وتيســيراً 
على الطلبــة الفلســطينيين المغتربين في 
الســعودية، الذين عادوا منها دون اســتكمال 

متطلبات االلتحاق ببرامج التعليم العالي.
وشددت الوزارة على أن عقد هذين االمتحانين 
يكون لهذا العام فقط وأنها لن تكرر عقدهما 

من خاللها مرة أخرى.
وتفقد مدير عام القياس والتقويم واالمتحانات 
محمد عواد، ومدير عام التعليم الجامعي رائد 
بــركات، قاعــة االمتحانيــن لالطمئنان على 
الطلبــة المتقدمين لهما وعددهم 7، وســير 

تقديم االمتحانين.
وأكد عواد وبركات أنَّ الوزارة تسعى من خالل 
عقد هذا االمتحان إلى تمكين طلبتها لاللتحاق 
بالجامعات الفلسطينية التي يرغبون بالتوجه 
إليها، مشيران إلى أنّ الوزارة أوصت من خالل 
رســالة رســمية وجهتها لرؤســاء الجامعات، 
إلعطــاء هــؤالء الطلبــة الفرصة للتســجيل 

وااللتحاق بهذا الفصل الدراسي.

المفوض السياسي لرام اهللا يلقي محاضرة أمام طلبة مركز رونالدو لتأهيل الشبيبة 
رام اهللا– الحياة الجديدة-  التقى المفوض السياسي 
والوطني لمحافظة رام اهللا والبيرة ناصر نمر عياد، 
وفداً من مدير مركز رونالدو لتأهيل الشبيبة، التابع 
لــوزارة التنمية االجتماعية، في مدينة البيرة، ضم 
حاتم كراج، وأكد استمرار برامج التعاون المشترك 
بين المفوضية والمركز في النشاطات الالمهجية.

وبعــد القيــام بجولــة فــي المركز واالطــالع على 
أقســامه المتعــددة التقى المفوض السياســي مع 
الطلبــة الجدد، حيث ألقى محاضــرة أكد فيها على 
أهميــة التعليم المهني في المجتمع الفلســطيني 
لتحقيق مخرجات وطنية تصب في مصلحة الوطن 
والمواطــن عبــر تلمــس احتياجــات المجتمــع في 
تخصصات تواكب حاجة الســوق المحلي من مهن 
يســتطيع، مــن خاللهــا الطالب الخروج الى ســوق 
العمل، متسلحاً بمهنة تحقق له ما مستقبالً ناجحاً 
عبر مشاريع منتجة لتوفير حياة كريمة له وألسرته 
حاثــاً اياهم علــى التميــز المهني الــذي هو عماد 

اقتصاد الوطن.
وأكد المفوض السياسي أهمية االنضباط والحفاظ 
على النظام الدراسي عبر التعاون مع ادارة المدرسة 
ومدربيهــا ومشــرفيها الــذي يبذلــون كل الجهــد 
المســتطاع، حتــى يقدموا لكم أفضــل ما عندهم 

لتكونوا كما يأمل منكم الجميع بناة لهذا الوطن.
وفي الشــق الثاني من المحاضرة تناول المفوض 
السياســي نبذة عن تاريخ القضية الفلســطينية، 
والمراحل التي مرت بها عبر سنوات النضال، إلنهاء 
اإلحتــالل وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 
وعاصمتها القدس الشريف، مشيراً الى أن الحركة 
الصهيونيــة قامت على ثالثة أهداف رئيســية هي 

تفريغ فلســطين من أهلها واحالل المســتوطنين 
مكانهم وانهاء الهوية الفلســطينية، حيث استطاع 
الشعب الفلسطيني وعبر مراحل نضالية ألكثر من 
100 عام من افشــال مخطــط الحركة الصهيونية 
عبر صموده على أرضه فها هو شعبنا اليوم صامد 
علــى أرضــه ومنزرع فيهــا بتعداد يبلــغ 6 ماليين 
فلســطيني فيما ال يزال 6 ماليين اخرين من ابناء 
شعبنا يعانون من اثار النكبة عام 1948 في مخيمات 

اللجوء والشتات ويحلمون بالعودة.
واختتم المفوض السياسي محاضرته بالتأكيد على 
أن الهوية الوطنية الفلسطينية والعلم الفلسطيني 
مصانان بهمة وتضحيات ابناء الشعب الفلسطيني 
الذيــن بذلوا الغالي والنفيس من أجل تثبيت الحق 
الفلســطيني وتحقيــق اهدافهــم فــي التحرر من 
االحتالل وبناء دولتهم المستقلة بتقرير مصيرهم 

أسوة بكل شعوب األرض.

جانب من الزيارة.

بلدية البيرة تصدر بيانا حول أعمالها وإنجازاتها خالل 100 يوم
البيــرة- الحيــاة الجديدة- أصــدرت دائرة العالقــات العامة 
واالعالم في بلدية البيرة، تقريرا عن نشاطات البلدية خالل 
هذه الفترة، بعد مرور مئة يوم على تسلم المجلس البلدي 

الحالي لمهامه في 29 أيار الماضي. 
وقالت البلدية في تقريرها: إنها بدأت حملة إزالة التعديات 
في 26 تموز الماضي بجهود طواقم البلدية وجهاز الشرطة، 
وما زالت الجهود تبذل لتعميم هذا النموذج على كافة شوارع 

وأحياء المدينة.
كما أنهت البلدية أعمال تأهيل وتعبيد شارع القدس، الذي 
شمل: بناء األرصفة وتبليطها، بناء الجزر، استبدال شبكات 
االنارة، تمديد شبكات صرف لألمطار، بناء المدخل الجنوبي 
للمدينة، تعبيد الشارع بطول 2400 متر، باالضافة لتخطيط 
ودهان الشوارع، وتأهيل اشارات المرور، وتقوم البلدية على 
بناء جدار استنادي للمقبرة الجديدة، وتركيب مظلة، وعمل 
وحدة صحية، وسيتم قريبا العمل على تأهيل مقبرة البيرة 
القديمة من حيث: أســوار وممــرات، وتم طرح عطاء بذلك 

لبدء العمل فيه في الوقت القريب.
كمــا تــم التعاقد مع استشــاري من المكاتب االستشــارية 
الهندسية (كهرباء وميكانيك) إلعداد التصاميم والمخططات 
الهندســية لمشــروع تركيب مصعد وتكييف لمبنى مكتبة 
البلدية، باإلضافة للبدء بمشروع توريد وتركيب نظام تهوية 
لمركز ومسبح البيرة الشبابي الرياضي، إعداد وثائق عطاء 

توريد سيارات لبلدية البيرة.
قطاع المعارف والتعليم

وعلى صعيد قطاع التعليم واالهتمام بالمدارس الحكومية 
في البيرة، قامت البلدية بأعمال صيانة للمدارس الحكومية، 
وقامت دائرة الخدمات الهندســية باإلشــراف على مشروع 
صيانة المدارس الحكومية في مدينة البيرة بقيمة اجمالية 
تقارب مليون شيقل، باإلضافة للعمل بشكل منفصل على 
تعبيد ســاحات 4 مدارس، وصيانة مرافقها بشــكل دوري، 
وطرح عطاء لصيانة الشبكات الكهربائية في المدارس ورفع 
احمالها لتتناسب مع االحتياجات خالل فصل الشتاء تحديدا.

وأنشــأت البلديــة طابقــا اضافيــا وصيانة لمدرســة أمين 

الحســيني، والتعاقــد مــع أحــد المكاتــب 
الهندسية لتصميم المبنى التربوي.

الخدمات العامة والشؤون الثقافية
وقالت البلدية في البيان: «تم افتتاح مركز 
حــواء النســوي في مركز البيــرة الثقافي، 
وإقامة أنشطة متنوعة في المركز الثقافي، 
منها: يوم الزي الفلسطيني، واقامة معرض 
العسل والنحل، عرض لمنتجات الجمعيات 
الخيرية، واحياء فعالية يوم الشباب العالمي، 
واقامــة العديد من األمســيات الرمضانية، 
وفعالية فوانيس رمضان، وأقامت البلدية 
بدعــم مخيــم صيفــي ألطفــال مغتربي 
البيرة، ومخيم للفتيان في مخيم األمعري، 
ومخيم موطني الــذي أقامته جمعية أبناء 
البيرة بالتعاون مع مؤسســة شباب البيرة، 
وحفــل تكريم طالب الثانوية العامة انجاز 
بتنظيم من جمعية أبناء البيرة، والمشاركة 
في اختتام فعاليات مخيم عبقرينو األول».

كمــا نظمــت مكتبة بلديــة البيــرة العديد 
من األنشــطة المهمة، من بينهــا الدورات 
التعليمية والتثقيفية مثل: دورة شطرنج، 
اللغة العربية، اللغة االنجليزية، موسيقى، 
دبكة، ورحالت تعليمية، وأمسيات ثقافية، 
صيفيــة  ومخيمــات  للكتــب،  ومعــارض 
لألطفــال، وكذلك أوفــدت البلديــة احدى 
موظفات المكتبة عزة جبر للمشاركة بدورة 
تعلم المكتبات في األردن الشهر الماضي.

قطاع الصحة العامة والبيئة
ومن أنشطة البلدية -حسب البيان- قامت 
تنظيم حمالت تنظيف شــاملة عقب إزالة 
التعديات على الشوارع في مركز المدينة، 
وتنظيف محيط ســوق الخضار المركزي، 
باإلضافــة لحمــالت تنظيف شــملت كافة 
المناطــق قبيــل عيــد األضحــى المبارك، 
لتتزيــن المدينــة بأفضل حلة الســتقبال 

العيد.
وأكــدت البلديــة أن تنفــذ دوريــا مراقبــة 
األســواق والمواد الغذائية، وتراقب سالمة 
الخضار في الســوق المركــزي، باإلضافة 
للحوم ومشتقاتها، لضمان صحة وسالمة 
المواطنين، وتســير البلدية دوريات يومية 
للرقابــة علــى المــواد الغذائيــة، وتضبط 
كل مــا يخالــف قوانين وأنظمة الســالمة 
االستهالكية، وقامت بحملة تفقدية برفقة 
جمعية حماية المستهلك ووزارة االقتصاد 
الوطني في سوق الخضار المركزي وأسواق 

المدينة.
خدمات الجمهور

وتعاملــت بلديــة البيــرة من خــالل مركز 
خدمــات الجمهــور التابــع لها، خــالل فترة 
100 يــوم، مــع 1887 طلبــا تــم توزيعها 
على األقســام التالية: (الحرف والصناعات، 
الصحة، الصرف الصحي، المالية، التنظيم 
والبناء، طلبات عامة وشــكاوي، شــهادات، 

طلبات هندسة عامة).
خدمات هندسية

وقام قســم الهندســة باصدار 25 رخصة 
صنفت على النحو التالي: (ســكن، تجاري، 
صناعي، مباني عامة، أسوار)، وتم تجديد 
أربع رخص، ودراسة 241 معاملة: معامالت 

ترخيص، حرف وصناعات، طلبات عامة.
سياســة  البيــرة  بلديــة  رئيــس  واعتمــد 
البــاب المفتــوح الســتقبال جميــع الوفود 
والمواطنين، للسماع لمطالبهم ومشاكلهم، 
ا للقانون واإلمكانيات  والعمل على حلها وفقً
المتاحــة، كما فتحت البلدية يديها للتعاون 
مع المؤسســات والجهــات ذات العالقة من 
باب التشارك وتكاثف الجهود لدعم المجتمع 

المحلي.
فيما حصلت بلدية البيرة علة تصنيف (أ+) 
من صندوق اقراض وتطوير البلديات، حيث 
إن هــذا التصنيف يأتي بعــد تقييم دوري 
ألداء البلديات كل عامين، ويذكر أن بلدية 
البيرة تميزت بهذا التصنيف هي وقلة من 
البلديات، من بين 144 بلدية على مستوى 

فلسطين.
ومن إنجــازات البلدية، توقيــع اتقاقية مع 
جمعية التأهيل المجتمعي لذوي االحتياجات 
الخاصة، والتي تشمل توفير كافة األجهزة 
(سماعات،عكازات،كراســي  المســاعدة 
متحركة)، بشــكل مجاني لســكان مدينة 
البيــرة، باإلضافــة لأليتــام دون ســن 14 
ســنة.وضمن سياسة المشــاركة والتعاون 
مــع المجتمــع المحلــي، نظمــت البلديــة 
أعماال تطوعيــة لتجميل المدينة، وحمالت 
للنظافــة، وجمــالت لرســم جداريــات في 
مركــز المدينة.وأكد رئيــس البلدية عزام 
اسماعيل، أن المجلس البلدي يسعى لرفع 
وتطوير مســتوى خدمات البلدية المقدمة 
للمواطنين، واالنتقال في المرحلة القادمة 
لتنفيــذ بعــض المشــاريع المهمــة، التي 
سيعتمدها المجلس ضمن موازنة 2018.

«األونروا»: االنتهاء من
 إعادة إعمار 42 مسكنا مدمرا

غــزة- وفا- أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق 
األدنــى «األونروا»، امــس، االنتهاء من إعادة 
إعمار 42 مسكنا مدمرا بشكل كلي،  واالنتهاء 
من أعمال اإلصالحات في 244 وحدة سكنية.

جــاء ذلك فــي تقريــر الوضع الطــارئ، تحت 
عنــوان «نشــاطات إعــادة اإلعمــار فــي آب/

أغسطس 2017».
وفيمــا يخــص صــرف الدفعــات النقدية، أن 
«األونــروا» صرفت حوالــي 4.9 مليون دوالر 
كمساعدات لإليواء. وتضمن مبلغ 3,860,810 
دوالرا  و957,861  اإلعمــار،  إلعــادة  دوالرات 
ألعمــال اإلصالحــات، و79,609 دوالرات بدل 

المساعدات النقدية المؤقتة بدل اإليجار. 

مجلس بلدية رام اهللا
 يعقد جلسته األسبوعية

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
اتخــذ مجلس بلدية رام اهللا 
جلســته األسبوعية رقم 33 
عدة قــرارات أبرزهــا، إقرار 
التنظيــم  لجنــة  معامــالت 
لجلســتها رقــم 2017/185 
وعددهــا 13 معاملــة منهــا 
ارض  إلفــراز  معاملتــان 
شــقق  إلفــراز  ومعاملتــان 
والباقي معامالت تراخيص، 
المحليــة  اللجنــة  بصفتــه 
للتنظيــم واالبنيــة. وانتدب 
ل  جمــا لمجلــس  ا عضــو 

عوايصــة ممثــال لبلدية رام 
اهللا فــي مجلــس الخدمــات 
النفايــات  إلدارة  المشــترك 
قســم  تكليف  الصلبة.وقرر 
االشــجار  بحصــر  الزراعــة 
اليابســة ســواء كانــت فــي 
الراضــي  ا و  ا الرصفــة  ا
الخاصــة، وتوثيقها وتقديم 
التوصيــات حــول كل حالة، 
واستبدال اشجار الصبار في 
الجزر بنباتــات أكثر مالءمة 
بنــاء علــى توصيــات خبراء 
مــن لجنــة رام اهللا خضراء 

ونظيفــة، وزراعة الجزر في 
مركز المدينة، وإلزام اصحاب 
المحــالت التجارية بالحفاظ 
على نظافة االرصفة والتأكيد 
علــى اهميــة التخلــص من 
نفايــات الســكن بالحاويات، 

وتنظيف االراضي الفارغة.
وعرض على المجلس البلدي 
التقرير المالي الشهري لشهر 
2017/8، كمــا تــم تعميــم 
تقرير دائرة الشؤون المالية 
ضريبــة  تحصيــالت  حــول 

المعارف لشهر 2017/8.


