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تعلن جامعة فلس���طين التقنية خضوري عن  بدء اس���تقبال طلبات االلتحاق للفصل الدراسي 

الثاني من العام االكاديمي 2017-2018،  في مقر ها الرئيس في طولكرم وفرعيها في  العروب 

ورام الله ؛  وذلك ابتداء من يوم الثالثاء الموافق 1/2/ 2018 ولغاية تاريخ  1/25/ 2018. 

عل���ى الطلب���ة الراغبين  التقدم بطلبات التح���اق بالجامعة التواصل مع عمادة وأقس���ام القبول 

والتسجيل  من خالل أرقام الهواتف اآلتية:- 

 • المقر الرئيس طولكرم: هاتف 2688183-09  )داخلي 1203-1202(  

 • فرع  العروب:  02-2522346 

 • فرع رام الله: 02-2984298 

او الحضور شخصيا الى  عمادة القبول والتسجيل في الجامعة او الى اقسام القبول والتسجيل 

في فروع العروب ورام الله خالل أيام وساعات الدوام الرسمي ) 8 صباحا3:30- مساء( 

لمزيد من المعلومات ح���ول التخصصات األكاديمية للدرجات العلمية المختلفة )ماجس���تير، 

بكالوريوس، دبلوم، ودبلوم التأهيل التربوي( ومعدالت وشروط القبول والرسوم الدراسية يمكن 

www.ptuk.edu.ps  زيارة موقع الجامعة االلكتروني

جامعة فلسطين التقنية – خضوري 

اعالن بدء استقبال طلبات االلتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني

 للعام الدراسي  2017/2018  

 مالحظة: عدد المقاعد المتوفرة محدود وستكون االولوية للطلبات المقدمة أواًل بعد تحقيقها للشروط. 

عمادة القبول والتسجيل

دولة فلسطين
إعالن صادر عن دائرة ضريبة الدخل

لسلفيات العام 2018
تتقدم دائرة ضريبة الدخل بالتهنئة الحارة من جمهور مكلفيها بمناس���بة حلول الس���نة 
المالية الجديدة 2018، وتثمن عالي���ًا دور المكلفين الملتزمين مع الدائرة خالل هذا العام 

وطيلة األعوام السابقة.
تهي���ب دائرة ضريبة الدخل بالس���ادة المكلفين بالمبادرة إلى دفع س���لفيات العام 2018 
وذلك لالس���تفادة من الخصم التش���جيعي الذي منحه القرار بقانون رقم 8 لس���نة 2011 
وتعديالته، حيث تقرر منح خصم تش���جيعي لسلفيات العام 2018 وذلك حسب المواعيد 

والنسب التالية:
1� خصم بنس���بة %8 من قيمة كامل الس���لفية المحددة في حال قيام المكلف بدفعها 

نقدًا للفترة الممتدة 2018/1/1 ولغاية 2018/2/28. 
2� خصم بنس���بة %6 من قيمة كامل الس���لفية المحددة في حال قيام المكلف بدفعها 

نقدًا للفترة الممتدة من 2018/3/1 ولغاية 2018/3/31.
لقد الزم القانون جميع المكلفين بدفع س���لفيات على حساب الضريبة خالل السنة وذلك 

حسب المواعيد المحددة.
وعليه يس���تطيع أي مكل���ف او مفوض عنه م���ن مراجعة مكتب ضريبة الدخ���ل التابع له 
للحصول على قس���ائم الدفع الفوري لالس���تفادة من الخصم التشجيعي، أو قسائم الدفع 

الربعية للتسديد في المواعيد المحددة تفاديًا للغرامات.
ان دفع الضريبة هو التزام وطني ويساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

مع االحترام والتقدير
عماد أبو صبحة
مدير عام ضريبة الدخل

"العمل الصحي" تعتمد دمج السياسات 
البيئية بمنظومة عملها لألعوام المقبلة

رام الله – "األيام": أعلنت مؤسس���ة لج���ان العمل الصحي، 
اعتماد السياسات البيئية في عملها، وخططها اإلستراتيجية 

لألعوام المقبلة.
وعزت المؤسس���ة قرارها بدمج السياس���ات البيئية بشكل 
ع���ام، إلى النظر إليها كأداة إليجاد توجهات مس���تدامة في 
مجال وضع السياسات، باعتبار أنها تساعد في وضع سياسات 
أكثر واقعية، بالتالي يمكن األخذ باالعتبار العواقب البيئية 
الس���لبية لقرارات السياس���ات القطاعية ف���ي مرحلة مبكرة، 

ومنعها أو على األقل التخفيف من حدتها بسهولة أكبر.
وقال���ت في تقرير لها، أمس: إن معالج���ة القضايا البيئية 
والصحية بطريقة تكاملية، هي أفضل بكثير من التعامل مع 
عملية صنع السياس���ات الخاصة بكل منها بشكل منفصل، 
حي���ث إن هذه المعرفة تس���اعد على النم���و، وزيادة الفرص 

اإليجابية غير الواضحة أو المعروفة مسبقًا. 
وبين���ت أن توجهها يه���دف إلى دعم، والمس���اهمة في 
الحف���اظ عل���ى البيئة واس���تدامتها، ودعم المس���اهمة في 
التوعية البيئية، وتحسين آلية اختيار التدخالت في القطاع 
الصحي وتطويرها، وربطها بش���كل مباش���ر مع صحة البيئة 

وحمايتها.
ولفت���ت إل���ى التحدي���ات الت���ي تواج���ه البيئ���ة، بفعل 
الممارسات اإلسرائيلية، منوهة إلى السياسات البيئية التي 
س���يتم اعتمادها من قبلها، وأشارت إلى اإلستراتيجية التي 
ستعتمدها في هذا الصدد، متوقعة أن تسهم في مواجهة 
القضاي���ا البيئي���ة المتعلقة بتحدي���ات: المي���اه والصرف 
الصح���ي، وتلوث اله���واء، والمواد الكيميائي���ة، والمخلفات 

بجميع أنواعها، وتلوث األغذية. 
وأوضح���ت أنها س���تعمل ضمن رؤيتها، على المس���اهمة 
في ضبط، وخفض مس���تويات التلوث البيئ���ي، عبر مواصلة 
المساهمة في تعزيز التوعية المجتمعية والمدرسية، ودور 
األهالي في الصحة والبيئة المدرسية، وتوسيع نطاق عملها 

عبر المراكز الصحية الموجودة حاليًا، وغيرها.
وأش���ارت إلى جهودها لتطوير وتطبيق نظام، وبروتوكول 
داخلي لفصل المخلف���ات الطبية، والتركيز على المس���اءلة 
المجتمعية للجهات الرس���مية، بخصوص آلية التخلص من 

النفايات الطبية بالشكل المطلوب. 
وأكدت أنها س���تواصل دورها لجهة التوعية المجتمعية 
البيئي���ة والتثقي���ف الصح���ي، فيم���ا يتعل���ق بالعديد من 
المسائل، وذكرت أنها ستستمر بالمشاركة والمساهمة في 
تخضير فلسطين، عبر زراعة األشجار، خاصة شجرة الزيتون، 
إضافة إل���ى زراعة األش���جار الحرجية، وتقديم المس���اعدة 

للمزارعين خالل موسم قطف الزيتون. 
وبينت أنها س���تعمل على مواءمة عيادات ومراكز الرعاية 
التابعة لها الحتياجات األش���خاص ذوي اإلعاقة، وتش���جيع 
البن���اء األخضر في العي���ادات، ليتم اس���تكمال العمل على 
مواءمة األبنية ومراكز المؤسس���ة، لتكون معدة بشكل جيد 

خارجيًا وداخليًا لهم مع نهاية العام المقبل.
وأوضحت أنها تنوي تعزيز التنس���يق في مجال الجاهزية 
الوطنية لمواجه���ة حاالت الطوارئ والكوارث، والمس���اهمة 
ف���ي إعداد خطط وطنية لمواجهة األزمات، واالس���تمرار في، 
وتوس���يع نطاق مش���روع "توفير وح���دات الطاق���ة والخاليا 
الشمسية"، عبر العمل على تعميم التجربة الحالية في مجال 
اس���تخدام الخاليا الشمسية )مركز بيت ساحور(، وتعميمها 
على المراكز األخرى )قلقيلية، وطوباس وحلحول(، اس���تنادًا 
إل���ى دراس���ة االحتياجات المع���دة، وتطوير خطة لترش���يد 

االستهالك في الطاقة الكهربائية.
ولفتت "العمل الصحي" إلى أنها "ستعمل على المساهمة 
في أن تكون المنظومة التش���ريعية البيئية محدثة ومفعلة 
ومتكاملة، واإلطار المؤسس���ي البيئي ممكن وكفؤ والتعاون 
الدولي معزز، عبر تفعيل عمل المؤسسة في اللجان الوطنية، 
والش���بكات، والمش���اركة في نش���اطات الضغط والمناصرة 
ضمن ش���بكة المؤسس���ات واالئتالفات إلعداد وتقديم رؤية 

المؤسسة، ومتابعة تنفيذ القوانين بالشكل المطلوب". 
وبينت أنه سيجري العمل على استغالل الموارد بالطريقة 
األمثل ف���ي كافة مكاتبه���ا ومراكزها في الضف���ة، من أجل 
الحفاظ على هذه الم���وارد )المياه، المياه العادمة، النفايات 
الصلبة، إعادة تدوي���ر النفايات، حفظ الطاقة(، والتقليل من 
التلوث وإعادة التدوير كلما أمكن ذلك، على مستوى المراكز 

والمكاتب التابعة للمؤسسة.

طالبتان في "القدس المفتوحة" 
تصّممان نظام بصمة إلكترونيًا 

رام الل���ه - "األي���ام": تمكن���ت الطالبت���ان مادلين عبد 
الحفيظ خالد، ومآثر مأمون شديد، من فرع جامعة القدس 
المفتوحة في طولكرم، من تصميم نظام تسجيل الحضور 
في االمتحانات الجامعية باستخدام بصمة األصبع، وذلك 
ضمن مش���روع أش���رف عليه د. محمد أبو عم���ر من  كلية 

التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.
وقال���ت "القدس المفتوح���ة"، في بيان له���ا، أمس: من 
خالل دراسة النظام الحالي المستخدم في توثيق حضور 
الط���الب أثناء تقديم االمتحانات المركزية بالجامعة، فإن 
آلية النظام المتبعة تقوم على ضرورة توقيع الطالب عند 
دخوله قاعات االمتحانات، إلثبات وجوده عن طريق التأكد 
من تطابق الهوية الشخصية مع التوقيع واالسم الرباعي، 
وه���ذا يؤكد أن هذا النظام يعتري���ه بعض العيوب التي 
تتمثل في إشغال المراقبين لتوثيق حضور الطلبة، وهدر 
كثي���ر من الوقت والجه���د، إضافة إلى صعوبة األرش���فة 

السريعة للمتغيبين.
وأضافت: لحل تلك المش���كالت صمم نظام إلكتروني 
محوس���ب يعتمد على تسجيل بصمة اإلصبع لتسجيل 
حضور الطلبة وغيابهم أثن���اء تأدية االمتحانات، بداًل 
من اس���تخدام النظام الورقي، م���ا يوفر الوقت والجهد 
ويزيد من الدقة في العمل، كما أن المش���روع المصمم 
يتميز بالمرون���ة العالية في إصدار التقارير عن حركة 
الحضور واالنصراف والتغيب عن االمتحان على مستوى 

الجامعة.
وبينت أن النظام يتميز بتخفيض التكاليف مقارنة مع 
األنظمة المس���تخدمة التي تقّدم الخدمات نفس���ها على 
المدى البعيد، من خالل اس���تبدال األجه���زة اإللكترونية 
بتلك األوراق القديمة، إضافة إلى س���هولة االس���تخدام 
أمام مسؤول النظام والمستخدم، إلى جانب تعدد وسائل 

األمان.

إطالق الموقع اإللكتروني الخاص 
بالترويج السياحي لفلسطين 

بيت لحم – حسن عبد الجواد: أطلقت وزارة السياحة واآلثار، أمس، الموقع االلكتروني 
الخ���اص بال���وزارة، والمتخصص بالترويج الس���ياحي لفلس���طين أم���ام العالم، وذلك 
باس���تخدام أفضل وأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، حيث جرى اإلطالق ضمن 
ورشة عمل بمجال المواقع االلكترونية المتخصصة في الترويج السياحي، بحضور وكيل 
الوزارة علي أبو سرور، وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وممثلي شركة 

انترتك للبرمجيات، وممثلي القطاع السياحي الفلسطيني الخاص.
وأكد أبو س���رور أهمي���ة الحدث، الذي يأتي اس���تمرارًا لجهود الوزي���رة روال معايعة 
لمواكبة التطور والتقدم واس���تخدام أفضل وأحدث التقنيات الس���ياحية، وفي مجال 
استقطاب الوفود السياحية القادمة الى فلسطين، مستعرضًا اآلفاق التي يمكن البناء 

عليها من خالل هذا الموقع.
وش���دد على أهمية االستمرار بجهود تسويق القطاع الس���ياحي الفلسطيني، وذلك 
بعد أن احتضنت فلس���طين العام الحالي أكثر من 2,715,804 س���ائحين بينما س���جلت 
الفنادق الفلس���طينية 1,174,911 ليلة مبيت لنفس الفت���رة، ولتكون خير دليل على أن 
فلس���طين مقصد سياحي مستقل وآمن في ظل التغيرات التي تعيشها منطقة الشرق 
األوسط، وأن فلسطين تمتلك مواقع أثرية ودينية فريدة على مستوى العالم كالمسجد 

األقصى وكنيسة القيامة وكنيسة المهد والحرم اإلبراهيمي.
من جهتها، اش���ادت ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون، بطواقم الوزارة وجايكا وشركة 
انترت���ك، التي عملت على إنجاح المش���روع، مؤكدة دعم الوكالة الدائم للس���ياحة في 
فلسطين، فيما ثّمن مدير شركة انترتك جهود كل من عمل وقدم المشورة والمساعدة 
إلنجاح المش���روع، وقال: إنتاج موقع الكتروني للس���ياحة في فلسطين كان أحد األحالم 

التي رافقت الشركة منذ العام 1996.
بدوره، أوضح مدير عام التس���ويق في الوزارة، ماجد اسحق، النماذج التسويقية التي 
تم اس���تخدامها في عملية إعداد الموقع، والفكرة التس���ويقية والترويجية التي جرى 
االعتماد عليها، اعقب ذلك شرح من طارق الخواجا واليانا أبو عياش عما يحتويه الموقع 

من إمكانيات ومعلومات.

طلع وفدًا إيطاليًا 
ُ
"بياالرا" ت

على واقع الشباب في فلسطين
رام الل���ه - "األيام": زار وفد إيطالي، أمس، مقر الهيئة الفلس���طينية لإلعالم 
وتفعيل دور الشباب "بياالرا"، في بلدة جبع بضواحي القدس، برئاسة الناشطة 
السياس���ية والنائب الس���ابق لرئيس االتحاد األوربي، لويزا مورغنتيني، وضم 
50 ش���خصًا، بينهم محامون وصحافيون وأكاديميون، وأعضاء من مؤسس���ات 
المجتم���ع المدني في إيطاليا، وذلك ف���ي إطار جولة تضامنية يقوم بها الوفد 
لألراضي الفلس���طينية لالطالع على واقع الش���باب، والتحدي���ات التي تواجه 
المجتم���ع على كافة الصعد، بم���ا في ذلك التحديات الت���ي تتعلق باالحتالل 

ومشاريع التنمية وغيرها.
وقّدمت المديرة العامة للهيئة هانيا البيطار للوفد شرحًا عن عمل المؤسسة 
وقال���ت: "من خ���الل عملنا مع قطاع الش���باب، خاصة في المناطق المهمش���ة، 
فإن معيق���ات كبيرة تواجه الش���باب م���ن النواحي السياس���ية واالجتماعية 

واالقتصادية". 
وأضافت: "نعمل على تمكين الش���باب ونقوم بتنفيذ العديد من المش���اريع 
والبرامج التي تضمن حضورهم وإعالء أصواتهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم 

كشركاء في الوطن".
وركزت على أهمية المشاريع التي يتم تنفيذها، وحرص الهيئة على تنمية 
مهارات الش���باب واألطفال والنساء، من خالل تحفيزهم وتدريبهم على النقد 
وتحليل المضامين اإلعالمية التي يتعرضون لها، مش���يرة إلى إيمان "بياالرا" 

بضرورة تعزيز قيم الحياة واألمل في نفوس الشباب. 
وتابعت: "نؤمن بأن الطريق إلى الحرية طويلة لكن العدالة ستسود، وهذا ما 
نحاول أن نعمل على أساسه ليكون الشباب واألطفال مشاركين في عملية بناء 
المؤسس���ات الوطنية وإنجاز الوحدة الوطنية"، ودعت أعضاء الوفد لنقل صورة 

األوضاع في فلسطين للشعب اإليطالي. 
من جهتها، أعربت مورغتيني عن س���عادتها لزي���ارة الهيئة ولقاء طاقمها، 
مشيدة بالدور الذي تقوم به في خدمة الشباب، مبينة أن الزيارة تأتي في إطار 
جولة لالطالع على األوضاع في األراضي الفلس���طينية، وهي بمثابة تضامن من 
الشعب اإليطالي ودعم لجهود الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه الشرعية.

"طموح" تختتم 
أنشطتها الشبابية 

لعام 2017

اختتم���ت  "األي���ام":   - الل���ه  رام 
جمعي���ة "طموح" لتنمي���ة المهارات 
أنشطتها الشبابية لعام 2017، حيث 
اس���تهدفت ما ال يقل عن 300 شاب 
وش���ابة م���ن الخريجي���ن والخريجات 

وطلبة الجامعات. 
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية 
محم���د الكيال���ي، أم���س، إل���ى دور 
الش���باب،  الفاعل في دعم  "طم���وح" 
حيث تم اعتبار 2017 عامًا للش���باب، 
منوهًا إلى أن الفعاليات تنوعت بين 
مشاريع وورش عمل ودورات تدريبية 
تخصصية، إضافة إل���ى فرص تطوع 
وتدري���ب للخريجي���ن، ما أكس���بهم 
مهارات جديدة وخبرات أسهمت في 

التحاق العديد منهم بسوق العمل.
القائ���دة  أش���ارت  م���ن جهته���ا، 
الش���بابية، والء نعمة، إل���ى أن إقبال 
الش���باب من الجنس���ين على التطوع 
والتدري���ب دلي���ل نج���اح لمب���ادرة 
"طموح"، فيما قالت الش���ابة "أمل": إن 
فرصة التطوع في طموح قد أكسبتني 
العديد م���ن المهارات وأصبحت أكثر 

فهمًا وحبًا للعمل المجتمعي.

"العصرية" تستضيف 
امتحان مزاولة مهنة القبالة

رام الله - "األيام": استضافت الكلية 
الجامعي���ة، بمقرها في رام  العصرية 
الله، مبنى المحامي الدكتور حس���ين 
الشيوخي، أمس، امتحان مزاولة مهنة 
القبالة )الدبل���وم(، الذي تعقده وزارة 
الصحة س���نويا، حيث تقدم لالمتحان 
38 خريجة من كليتي الحاجة عندليب 

واألهلية في الخليل.
خدم���ات  تطوي���ر  مدي���ر  وأش���ار 
العام���ة  االدارة  ف���ي  التمري���ض 
للتمري���ض بوزارة الصح���ة، ورئيس 
لجنة امتحان مزاولة القبالة )الدبلوم( 
عب���د الله بني عودة، إل���ى أن طبيعة 
االمتحان تتعلق بالمواد األساس���ية 
التي يدرس���ونها خالل السنتين، مع 

التركيز على مساقات معينة.
ولفت ال���ى أن المتقدمي���ن الذين 
االمتح���ان يحصلون على  يجت���ازون 
ش���هادة مزاول���ة المهنة م���ن وزارة 
الصحة، وه���م مؤهلون لالنخراط في 

سوق العمل.

قداس احتفالي بأعياد الميالد 
وعيد األم البتول في بيت لحم 

بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: ترأس المطران يوس���ف 
زريعي، النائب البطريركي العام ألبرشية الروم الملكيين 
الكاثوليك في القدس، القداس االحتفالي الكبير بمناسبة 
األعياد الميالدية المجيدة ورأس الس���نة الجديدة وعيد 
األم البتول شفيعة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في 

بيت لحم.
وشارك في القداس األب األيكونومس يعقوب أبو سعدى 
كاهن الرعية، واألرشمندريت جاك عابد كاهن رعية الروم 
الكاثولي���ك في الطيب���ة، واألب بيتر فلنت س���كرتير عام 
مجلس الكنائس الكاثوليكية، واألب ممدوح أبو س���عدى، 
والش���ماس حنا أبو سعدى، والش���ماس فادي أبو سعدى، 
ولفيف من اآلباء الكهنة والشمامس���ة، وجوقة الكنيس���ة 
بقيادة الدكتور ش���ارلي أبو سعدى، بحضور رئيس بلدية 
بيت لحم انطون سلمان ونائبه حنا حنانيا، ورئيس بلدية 
بيت جاال نقوال خميس، ورئيس بلدية بيت س���احور جهاد 
خي���ر، واألب بطرس نعم���ة كاهن رعية الس���ريان، وناهد 
ميرزا رئيس جمعية مار أفرام، والدكتور يوس���ف مس���لم 
قائد مجموعة كشافة كلية تراسنطا، والقاضي أنطون أبو 
جابر والمخاتير عدنان ثلجية وجورج زينة ورؤساء وممثلي 
الكنائس والراهبات، والمؤسسات والجمعيات والهيئات 
الوطنية والدينية واالجتماعية والخيرية وأعضاء المجلس 

الرعوي، وأبناء الكنيسة وحشد من الحضور.
وفي كلمته، قال زريعي: ننتهز هذه المناس���بة لنهنئ 
ونش���كر الرئيس محم���ود عباس الذي دعانا وكل رؤس���اء 
الكنائ���س ليقّدم لن���ا التهاني بمناس���بة عي���د الميالد 
المجيد، وإننا نرافقه بصالتنا الدائمة، طالبين من الرب أن 

يستتب السالم في بالدنا، خاصة بمدينة القدس.

وتطرق ف���ي عظته إلى معاني الميالد ورس���الة الميالد 
التي هي رسالة محبة وسالم لجميع العالم. 

وبع���د القداس توجه الحضور إل���ى قاعة مجمع األب أبو 
س���عدى، ألقى المختار جورج زينة كلمة المجلس الرعوي، 
هن���أ فيه���ا الحضور بالمناس���بة، وقال: إن ميالد الس���يد 
المسيح هو ميالد فرح ورجاء وأمل بمستقبل أفضل رغم ما 
تعانيه األرض المقدسة الفلسطينية والمنطقة من مآس 

وقتل ودمار.
وأش���ار إلى أن فرح الميالد ممزوج ه���ذا العام بالغضب 
واالس���تنكار عل���ى القرار الجائ���ر الذي أص���دره الرئيس 
األميرك���ي باالعت���راف بالقدس عاصمة إلس���رائيل ونقل 

السفارة األميركية إليها. 
بدوره، قال سلمان:" إن رس���الة الميالد، رسالة بيت لحم 
للعالم هذا العام، هي رسالة أمل تضيء درب الخالص في 
زمن اش���تدت فيه المحن وعظم���ت التحديات، أمل يجدد 
فينا روح االنتماء لوطننا وشعبنا ويعزز إيماننا ويشجعنا 
على البقاء والصمود على هذه األرض المقدس���ة ويرس���خ 
إرادتنا للمضي قدمًا نح���و تحقيق أهدافنا بإقامة دولتنا 
الفلس���طينية المس���تقلة وعاصمتها القدس، مؤكدًا أننا 
نعيش فرحة الميالد بعيدًا عن أي قرار صادر عن ترامب أو 

غيره ألننا نعشق الحياة وعلى أرضنا باقون. 
وفي خت���ام االحتفال، قّدم الحض���ور التهاني للمطران 

زريعي ولألب يعقوب ولآلباء الكهنة.
وكان اآلباء الكهنة والشمامس���ة ووجهاء الرعية وقادة 
كشافة تراسنطا استقبلوا المطران لدى وصوله عند دوار 
العمل الكاثوليكي، حيث تقّدم موكبه مجموعة كش���افة 

تراسنطا التي عزفت ألحانها الدينية والوطنية.

"التعليم البيئي" يختتم أنشطته
 لعام 2017 وُيخّرج دورتين

تنوع حيوي، وخاصة سوسنة فقوعة 
الزهرة الوطنية لفلسطين.

منت���دى  أن  إل���ى  ع���وض  ولف���ت 
المعلمين األخضر تأسس في خريف 
2014، كإط���ار ناظم لتنفيذ أنش���طة 
بيئية في المدارس، وتشجيع الطلبة 
على إطالق مب���ادرات صديقة للبيئة 
داخل المدرسة وخارجها، وقال: هذا 
البيئة،  بتحسين جودة  اإلطار يعنى 
وتعزي���ز الوع���ي، ولتدش���ين منب���ر 
خضراء،  ومبادرات  لنقاشات  تفاعلي 
وتأس���يس حاضنة تشجع المديرين 
والمعلمي���ن عل���ى تعزي���ز مفاهيم 
البيئة في صفوف الطلبة، وتحفيزهم 
على إطالق مب���ادرات صديقة للبيئة 
ف���ي المدرس���ة والمجتم���ع، وينظم 
سنويًا دورات متقدمة تعالج قضايا 
خضراء هامة، وتتع���رف إلى مناطق 

ومفاهيم وخبرات جديدة.
وبّين���ت المش���رفة التربوي���ة في 
المرك���ز ج���وان عّي���اد أن المعلمين 
تعرفوا على األشجار األصلية كالبطم 
والخروب والبلوط والعبهر والسريس 
مشاهداتهم،  وس���ينقلون  وغيرها، 
وما تلقوا من معرفة إلى مدارس���هم 
وطلبته���م، لصياغة رس���الة حماية 
تهدف إلى تأس���يس حراك لحماية 
بتوجيه  والب���دء  الحي���وي،  التن���وع 

الرحالت العلمية لهذه المحميات.
وق���ال المعل���م ف���ي مدرس���ة دار 

الكلم���ة ببيت لحم س���هيل دقماق: 
إن الجوالت عززت مه���ارات المربين، 
وم���ا كان���ت لتج���ري بش���كل فردي، 
وستس���اعد كثيرًا في نقل المعرفة 
البيئية  الخبرات  وتبادل  الطلبة،  إلى 

بين المعلمين أنفسهم.
ولف���ت المعل���م ف���ي م���دارس 
المس���تقبل في رام الله فرح غالب 
ز المش���اركين 

ّ
إلى أن التدريب حف

عل���ى زي���ادة االهتم���ام بالتنوع 
الحي���وي، والتوج���ه نح���و تنفيذ 
حم���الت غرس لألش���جار األصيلة، 
ونقل رس���الة لزمالئهم وطلبتهم 
للمس���اعدة ف���ي حماي���ة األنواع 
وزي���ارة  باالنق���راض،  المه���ددة 

المحميات الطبيعية.
واختتم االحتف���ال بتخريج القادة 
دورة  ف���ي  المش���اركين  البيئيي���ن 
استمرت س���تة أيام في منطقة تل 
القم���ر، هدفت إل���ى تعميق الهوية 
الوطنية، واشتملت التعريف بحقوق 
األطفال، ومه���ارات االتصال، وورش 
للتنوع الحي���وي، والتغذية الصحية، 
وصفات القائد الناجح، والس���ير في 

الطبيعة.
وق���ّدم المرك���ز حافظ���ات طع���ام 
صحية للُمش���اركين ف���ي االحتفال؛ 
لتش���جيعهم على اس���تخدامها في 
وتجنب  يومي،  بش���كٍل  مدارس���هم 

استعمال األكياس البالستيكية.

بي���ت لحم – حس���ن عب���د الجواد: 
اختتم مرك���ز التعليم البيئي التابع 
في  اللوثرية  اإلنجيلي���ة  للكنيس���ة 
الُمقدسة، أنشطته  األردن واألراضي 
لع���ام 2017، حيث احتضن مس���رح 
س���ينما العمل الكاثوليكي في بيت 
لحم احتفااًل، بمشاركة 200 طالب و12 
معلمًا ومعلمة م���ن 9 مدارس خاصة 
وحكومي���ة وتابع���ة لوكال���ة الغوث 
هي: طاليتا قوم���ي، وبنات بيت جاال 
الثانوية، وبنات بيت جاال الُمختلطة، 
والراعي الصالح، وراهبات مار يوسف 
ببيت لحم، ودار الكلمة، والبطريركية 
واإلنجيلي���ة  الكاثولي���ك،  لل���روم 

اللوثرية، والمستقبل برام الله.
وأش���ار المدير التنفي���ذي للمركز 
س���يمون ع���وض، إلى أهمي���ة برامج 
المركز في التوعي���ة البيئية، خاصة 
برنامج الُهوية الوطنية، الذي يسعى 
إلى غ���رس قيم االنتم���اء والمواطنة 
بالوط���ن، عب���ر التعليم  والتمس���ك 
كالزراع���ة  التطوعي���ة  والحم���الت 
والنظافة، وأنش���طة تعّب���ر عن حب 
الطلب���ة ألرضه���م والحف���اظ عليها، 
"الس���يما ف���ي ظ���ل تصاع���د عدوان 

االحتالل على أبناء شعبنا وأرضنا".
وبّين ع���وض أن برامج ع���ام 2017، 
الممارس���ات  نح���و  الطلبة  وجه���ت 
ف���ي  خاص���ة  الس���ليمة،  البيئي���ة 
اس���تعمال حافظات الطعام، وأوعية 
مدارس���هم؛  في  الصحي���ة  المي���اه 

للتقليل من النفايات الصلبة.
وقّدمت المدارس المشاركة فقرات 
وطني���ة ملتزم���ة، وأش���عارًا لألرض، 
وأغني���ات تراثية، وأخرى لمناس���بة 
أعي���اد المي���الد المجي���دة، وعرضت 
مس���رحية "حارة الياسمين"( لمسرح 
عناد، وركزت عل���ى القضايا البيئية 
الُمهم���ة كفصل النفاي���ات، وإعادة 
التدوي���ر، وأهمي���ة الحف���اظ عل���ى 
الممتلكات العامة، وتجميل الشوارع، 
وتبني ممارسات بيئية سليمة خالل 
واألعي���اد،  بالمناس���بات  االحتف���ال 
الجيدة الستعمالها  المالبس  كشراء 
لوقٍت أطول، والتقليل من اس���تخدام 

األواني البالستيكية.
دورة  تخري���ج  االحتفال  وتضم���ن 
البيئيي���ن  الُمعلمي���ن  ُمنت���دى 
"المحميات الطبيعية في فلسطين"، 
الت���ي ش���ملت زي���ارة 6 محمي���ات 
طبيعية بمشاركة 23 معلمًا ومعلمة 
من 11 مدرسة في رام الله وبيت لحم، 
وس���عت الدورة إل���ى تعريف أعضاء 
المنت���دى بالمحمي���ات الطبيعي���ة، 
وانطلق المشاركون إلى محميتي دير 
رازح وواد القف ف���ي الخليل، برفقة 
مدير دائرة التنوع الحيوي في سلطة 
جودة البيئة، محمد محاس���نة، الذي 
استعرض طبيعة التنوع الحيوي في 
المحميتين، ولخص أبرز التهديدات 

التي تواجههما، وسبل حمايتهما.
وزار المعلمون محميتي واد جناتا، 
وأم الصفا بمحافظة رام الله والبيرة، 
بمشاركة الدليل البيئي رزق غياظة، 
الذي س���لط الض���وء على م���ا تتمتع 
ب���ه المحميتان من تن���وع فريد، وما 
وانتقلوا  م���ن تحدي���ات،  تواجهانه 
إل���ى محميتي س���يريس وأم التوت 
في جني���ن، برفقة الخبير البيئي في 
وزارة الزراعة بنان الشيخ، الذي قدم 
ش���رحًا ح���ول  المحميتي���ن، ولخص 
ما تنفرد ب���ه نباتات جب���ال نابلس، 
وس���هول صانور، ومرج ابن عامر من 

األحمد يبحث مع مدير عام األمن 
اللبناني أوضاع المخيمات 

بيروت - "وفا": بحث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المشرف العام على 
الس���احة اللبنانية عزام األحمد، مع المدير العام لألمن الع���ام اللبناني، اللواء 
عباس إبراهيم، األوضاع في المخيمات الفلسطينية وضرورة تحسين الظروف 

الحياتية والمعيشية لالجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأك���د الطرفان خالل االجتماع الذي جرى، أمس، تعزيز العالقات األخوية بين 

الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وأطلع األحمد اللواء إبراهيم على األوضاع في األراضي الفلسطينية، والتحرك 
الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي لمواجهة القرار األميركي بحق 

مدينة القدس.
وحض���ر االجتم���اع عضو اللجن���ة المركزية لحرك���ة "فتح"، مف���وض األقاليم 
الخارجية س���مير الرفاعي، وس���فير دولة فلس���طين لدى الجمهورية اللبنانية 
أش���رف دبور، وأمين س���ر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلس���طينية 

فتحي أبو العردات.


