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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي الراس ـ محافظة طولكرم

إعادة إعالن دعوة لتقديم عروض خدمات مساحية للمرة الثانية
يعل���ن مجلس ق���روي الراس وبالتعاون مع هيئة تس���وية األراضي والمي���اه وبتمويل من 
صندوق المجلس القروي عن الدعوة لتقديم عروض خدمات مساحية، وذلك وفقًا للشروط 

المرفقة العامة والخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم مراعاة الشروط التالية:
1. أن يكون مكتب مس���احي مرخص ومؤهل ويكون الطاقم مكون من مّساحين مؤّهلين 
ومرخصي���ن وبخبرة ال تقل عن ثالث س���نوات في المجال المط���روح في هذه الدعوى 

)إرفاق شهادات خبرة تثبت أنه عمل في أعمال مساحية ألغراض تسوية أراضي(.
2. يجب إرفاق شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول مصدقة من نقابة المّساحين.

3. يج���ب تقدي���م تأمين ابتدائ���ي بقيمة 10000 ش���يقل وذلك بكفالة بنكية س���ارية 
المفعول لمدة ال تقل عن 120 يومًا من تاريخ فتح العروض أو شيك بنكي مصدق وال 

تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
4. األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المكتب دفع جميع أنواع الضرائب.

5. على كل مكتب يرغب في التقدم يستطيع الحصول على نسخة من وثائق الدعوة من 
مقر المجلس القروي مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 200 شيقل.

6. آخر موعد لتسليم العروض الساعة 12 ظهرًا من يوم االثنين الموافق 2018/2/12 في 
مقر المجلس القروي مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

7. االجتماع التمهيدي يوم السبت الموافق 2018/2/3 الساعة العاشرة صباحًا.
8. فتح المظاريف يوم االثنين الموافق 2018/2/12 الس���اعة 12 ظهرًا في مقر المجلس 

القروي.
9. رسوم اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

10. لمزي���د من المعلومات يرج���ى مراجعة المجلس القروي وذلك خالل س���اعات الدوام 
الرسمي، أو االتصال على الرقم 092683511 أو 0569931464

رئيس مجلس قروي الراس
السيد محمد مجدوب

دولــــــــــــــــــــــة فلسطيـــــــــــــــــــن
وزارة الصحـــة 

اإلدارة العامة للخدمات الطبية المساندة
 إعــــــــــــــــــــــــالن 

 تعلن وزارة الصحة الفلسطينية وبالتنسيق مع نقابة مساعدي الصيادلة عن أسماء الناجحين في امتحان مزاولة مهنة مساعدي الصيادلة 

المنعقد بتاريخ 2017/12/17 يرجى من الزمالء التالية أس���مائهم مراجعة مديريات الصحة مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للحصول 

على شهادة مزاولة المهنة:

المحافظةاالسمالرقمالمحافظةاالسمالرقم

رام اللهسناء اسماعيل جميل دراغمة16الخليلابراهيم جواد محمد الهيموني1

بيت لحممارينا عطا الله عزات مراجدة17الخليلمرام ابراهيم علي عصفور2

الخليلعلي كامل خليل ابو عالن18بيت لحمعفراء شاهر علي ابو شعيرة3

الخليلمريم عبدالله عبدالمطلب علقم19رام اللهجمعة محمد محمود عبدو4

الخليلبكر أمين خليل عسواد20بيت لحمسالمة محمد سالمة صالحات5

بيت لحمسائد داود عبدالقادر صبيح21نابلسمحمد صالح الدين أحمد لبوم6

الخليلعبدالله جمال محمد بدوي22الخليلرنين معمر طميزي7

رام اللهعدي محمود محمد سحويل23رام اللهمحمد خضر رضا صعيدي8

الخليلنديم محمد يوسف قيسية24الخليلمعاذ عبدالرحمن حسين النجار9

رام اللهعبير عمر فارس درويش25الخليلنسرين يوسف الزير10

الخليلبسام محمد عيسى داود11

الخليلمعاذ توفيق عيسى وادي12

الخليلنور محمد اسحاق داود13

الخليلعزات عبدالعزيز ابو هاشم14

القدسأسيل نادر نعمان رجب15

إعالن طرح عطاءات
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن طرح العطاءات التالية:

ثمن نسخة العطاء )دوالر(الموضوعرقم العطاء

2018/120.836/ KV Single Core Cable2000

2018/2Main Transformers1500

2018/3Galvanized Steel Tubular Poles1000
يتم استالم نسخة العطاءات من مكتب مجلس اإلدارة في مكاتب الشركة الرئيسية 

بالقدس/ شارع صالح الدين رقم 17.
تس���لم العروض في موعد أقصاه الس���اعة الحادية عش���رة من صب���اح يوم الخميس 

الموافق 2018/2/15 لمكتب مجلس اإلدارة.
اإلدارة

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة 

صباحًا وحت���ى الرابعة عصرًا يوم الثالثاء المواف���ق 2018/1/16 عن كل من 

المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

قرية دير أبو مشعل، قرية شقبا، قرية شبتين.

تعتذر الش���ركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحويالت 

والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

يعلن المستشفى االنجيلي انضمام د. انس مهنا استشاري امراض الروماتيزم والمفاصل  للعيادات 
الخارجيه  كل خميس بعد خميس  بموعد مسبق. 

 كما ويعلن المستش���فى االنجيلي العربي بنابلس عن ج���دول مواعيد العمل في العيادات الخارجية 
للمستشفى وهي كاالتي:

الموع������������د/ الي����������������ومالطبيبالعيادة

 طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة    8-2 1 - جراحة اعصاب د. مفيد يعقوب

EEG  طيلة ايام االسبوع 2 - عيادة تخطيط الدماغ واالعصاب 

TCD يوم الثالثاء من كل اسبوع8-2 3 - عيادة قياس ضغط دم الدماغ 

يوم السبت واالثنين من كل اسبوع8-2 4  -  جراحة اطفال  د. نمر الديسي

طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة8-2 5  - طب اطفال د. اسامة ناصر

طيلة ايام االسبوع ما عدا السبت واالثنين 6 - اخصائيه التغذيه مرح شخشير

 طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة   8-2  1 - جراحة العظام والمفاصل  د. تيسير زيتاوي

 طيلة ايام االسبوع  ما عدا الجمعة8-2 2 - جراحة عامة د. راسم العمد

 يوم الثالثاء من كل اسبوع8-2 3 - جراحة اعصاب د. جورجيت قديس

موعد مسبق 4 - جراحه مسالك بوليه د. فاروق حماد

يوم االثنين من كل اسبوع8-2  5 -  اخصائي اطراف صناعية السيد امير رشماوي

يوم االثنين من كل اسبوع8-12 - جراحة مسالك بوليه د. ممدوح العكر

موعد مسبق2 -  جراحة االورام والثدي والغدة الدرقية د. ايمن الدرك

 يوم السبت من كل اسبوع8-32 -  عيادة جهاز تنفسي وتنظير رئتين لالطفال د. نسرين رمان

 يوم السبت كل 15 يوم مره من كل شهر9-2 4 - حسن عبد المالك عيده  اخصائي غدد صماء وسكري

5 - اخصائيأمراض الدماغ واألعصاب

 وأخصائي أمراض الحركة والرعاش

EMG موعد مسبقد. فادي الكفريوفحص

وجدنا لخدمتكم

رقم الهاتف: 2383818
الدكتور الصيدالني

وليد سابا القرة - المدير العام  

بلدية البيرة ونقابة المهندسين 
تبحثان تطوير التعاون المشترك

البي���رة - "األيام": ناق���ش رئيس بلدي���ة البيرة عزام 
اس���ماعيل، ام���س، م���ع هيئ���ة المكات���ب والش���ركات 
الهندس���ية )نقابة المهندسين(، ممثلة برئيسها زياد 
العالم، وعدد من أعضاء الهيئة، بحضور أعضاء المجلس 
البلدي، نائب رئيس البلدية د. هشام شكوكاني، وأحمد 
بدران، وعمر عطا، وضياء معال، عدة مواضيع تهم العمل 

الهندسي.
كما تمت مناقش���ة القوانين واألنظم���ة التي تتعلق 
اإللزام���ي،  االش���راف  وتفعي���ل  المهن���ة،  بممارس���ة 

والمهندس المقيم، وتفعيل صب الباطون.
وتم االتفاق، بحس���ب بيان صدر عقب االجتماع، امس، 
على تش���كيل لجن���ة لتطوير العمل وضبط���ه، ومتابعة 

تنفي���ذ البروتوك���والت الموقع���ة ما بين بلدي���ة البيرة 
ونقابة المهندسين، وبروتوكول السالمة العامة.

وتباح���ث الطرفان في أن تق���وم البلدية بتزويد هيئة 
المكاتب بجميع القوانين واألنظم���ة الخاصة بالمباني، 
خصوصًا في تغيير أي قانون وذلك كنوع من التنس���يق 

بين هيئة المكاتب والبلدية.
وأكد اس���ماعيل على ضرورة أن تكون الهيئة جس���ًما 
ال للبلدية، ومس���اعًدا في تطبيق القانون، وأن يكون  مكمِّ
لها دور فعال في المشاركة في تنظيم أعمال البناء في 

المدينة.
كما أكد الحضور على أن البلدية والنقابة هم ش���ركاء 

في المحافظة على المدينة والمواطن.

المشاركون في االجتماع.

اطالع رجل األعمال الحرازين على مشروع مبنى 
تبرع به لفرع "القدس المفتوحة" برام الله

رام الل���ه - "األي���ام": أطلع رئيس مجل���س األمناء عدنان 
س���مارة، ورئيس الجامع���ة د. يونس عم���رو، ومحافظ رام 
الل���ه والبي���رة د. ليلى غنام، ومدير ف���رع الجامعة في رام 
 األعمال حماد حس���ن 

َ
الله والبيرة د. حس���ين حمايل، رجل

الحرازي���ن عل���ى مراحل تش���ييد مبنى "حس���ن الحرازين 
األكاديمي" في فرع رام الله والبيرة.

وقدم  س���مارة وعم���رو نبذة عن تط���ورات البناء لضيف 
الجامعة حماد حسن الحرازين، ووضعاه في صورة تفاصيل 
المبنى األكاديمي الذي يجري تشييده حاليًا، وهو يحمل 

اسم "مبنى حسن الحرازين" باسم والده الراحل.
لع على 

ّ
وتج���ول الضيف في أروقة المبنى الجديد، ثم اط

الحي���اة األكاديمية والطالبية في مبنى مس���قط المجاور، 
ثم زار مختبرات الجامعة والتقى عددًا من الطلبة وتحدث 

إليهم.

وأعلن د. عمرو عن تكليف عميد كلية الدراسات العليا د. 
حسن الس���لوادي، بكتابة السيرة الذاتية لحماد الحرازين 
لتك���ون منهجًا ي���درس ألبنائنا كمتطلب دراس���ي، نظرًا 

ألهمية الدور الذي يقوم به.
من جهته قال الحرازي���ن: "إن العلم هو المخرز الذي به 
نفت���ح كل الجدران ونتخط���ى كل الصعاب، لهذا أنا أدعم 
العلم في بلدي فلس���طين، وإني سعيد بحب أهلي وبلدي 

واحترامهم لي".
ثم تابع: "إنه خالل مسيرتي وعلمي، أستطيع أن أتحدث 
مع أي ش���خص في العالم، ولك���ن ال يوجد مكان أفضل من 
فلس���طين، رغم أنني زرت كل العالم، وسأواصل دعم أبناء 

الشعب الفلسطيني، ودعم جامعة القدس المفتوحة".
يذك���ر أن الحرازين يمّول تش���ييد مبنى الطلبة في فرع 

رام الله والبيرة.

مشاركون في الجولة على المشروع.

تواصل أعمال التجريف لشق 
طرق استيطانية شرق قلقيلية

قلقيلية - "وفا": تواصل قوات االحتالل، تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الواقعة 
بين قرى جيت وإماتين وفرعتا، ش���رق قلقيلية؛ لتوسيع البؤرة االستيطانية "جلعاد" المقامة على 

هذه األراضي.
وأش���ار رئي���س اتحاد مجلس ق���روي إماتين وفرعتا هيث���م صوان إلى أن مس���توطني "جلعاد" 
يواصلون ش���ق طرق في األراضي المزروعة بأش���جار الزيتون واللوزيات، الفتًا إلى أن المستوطنين 
يتجمه���رون في هذه المنطقة، وينصبون خيامًا هناك، وأنه���م ينطلقون منها لتنفيذ اعتداءات 

على البلدات والقرى المجاورة.

"فتح": اعتقال قيادات وكوادر الحركة لن يرهبنا
رام الله - "وفا": أكدت حركة فتحعلى لس���ان المتحدث باس���مها أس���امة القواس���مي، أن إقدام 
س���لطات االحتالل على اعتقال قيادات وكوادر الحركة ل���ن يرهبها أو يثنيها عن مواصلة النضال 

ضد االحتالل، وضد قرار ترامب المشؤوم المتعلق بالقدس.
وشدد القواسمي في تصريح صحافي، أمس، على أن اعتقال بعض أعضاء المجلس الثوري "كاألخ 
حس���ن فرج والمئات من قيادات وكوادر الحركة لن يزيدنا اال إصرارًا على المضي قدمًا في صمودنا 
ونضالنا وكفاحنا حتى الوصول للحرية واالس���تقالل، وإنهاء االحتالل عن أراضي دولتنا وعاصمتها 

القدس".

المهندس حجــاوي يتفقد مركزين 
لـــ "العربية األميركيــة" في رام الله 
جنين - "األيام": نفذ عضو مجلس إدارة الجامعة العربية األميركية المؤسس، عضو مجلس أمنائها، 
المهن���دس زهير حجاوي، مؤخرًا، جولة تفقدية لمركزي الدراس���ات العليا وطب األس���نان في موقع 

الجامعة بمدينة رام الله، حيث اطلع على التطور التكنولوجي والعلمي والعمراني في الجامعة.
وكان في استقبال حجاوي، المدير اإلداري لموقع الجامعة في رام الله، محمد سباعنة، حيث استمع 
لش���رح عن البرامج األكاديمية التي تدرس ف���ي موقع الجامعة، وعّبر عن س���عادته باإلنجازات التي 
حققتها الجامعة في إنشاء موقع وصرح علمي نموذجي مميز في فلسطين، سواء ببرامج البكالوريوس 

أو الماجستير، مؤكدًا مضي مجلس اإلدارة في دعم الجامعة بكل ما تحتاج من إمكانيات.
والتق���ى حج���اوي مجموعة م���ن الطلب���ة واس���تمع الحتياجاتهم ومس���توى التدري���س، في كل  
التخصصات، حيث أعرب الطلبة عن مدى فخرهم بااللتحاق بالدراسة في الجامعة العربية األميركية.

وأش���اد بجهود العاملين في الجامعة وإخالصهم في العمل، مؤكدًا أن الجامعة العربية األميركية 
تس���ير نحو العالمية بخطوات ثابتة ومدروس���ة؛ ألنها تضم الكفاءات م���ن األكاديميين واإلداريين 
والمتميزي���ن من الطلبة، وهذا ما تؤكده س���وق العمل الفلس���طينية واإلقليمي���ة والدولية من خالل 
خريج���ي الجامعة ممن التحقوا بالش���ركات والمؤسس���ات العالمي���ة والعربية ويمت���ازون بالكفاءة 

والمهنية كل في عمله.

وزارة التربية تطلق مخيماتها 
الكشفية الشتوية 

رام الله - "األيام": أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، أمس، مخيماتها الكش���فية الشتوية، 
تحت عنوان "القدس العاصمة األبدية لفلس���طين"، وذلك على أرض مدرسة مسقط ، النويعمة في 

مديرية تربية أريحا.
وتم االفتتاح الرس���مي للمخيم األول لألش���بال بحض���ور مدير عام النش���اطات الطالبية صادق 
الخضور، ومدير تربية أريحا نصر أبو كرش، ورئيس بلدية النويعمة حس���ام ذريعات، ومدير دائرة 
الكشافة والمرشدات سحر مجدوبة، ورئيس قسم الكشافة ناصر الفقيه، ومديرة المدرسة جواهر 

عرينات، ومشرفات ومشرفي النشاط الكشفي في المديريات. 
ولم يتمكن الطلبة والمشرفون من قطاع غزة المشاركة في المخيم، بسبب عدم موافقة االحتالل 

على استصدار تصاريح لهم.
ويتضمن مخيم األش���بال العديد من الفعاليات والنش���اطات والمهارات الكش���فية والحياتية 
والمس���ابقات الثقافية والرحالت الخلوية وندوات للتثقيف الصحي واإلس���عاف األولي والرحالت 
الترفيهية واأللعاب والمسابقات الرياضية، ومهارات في مجال المغامرة والتحدي وفنون كشفية 

متعددة "التخييم".
وقال الخضور: إن المخيمات تندرج في إطار تعزيز االهتمام بالنش���اطات الكش���فية لما لها من 
دور في صقل شخصيات الطلبة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستنظم الحقا وقفة كشفية ستكون األضخم 

على مستوى فلسطين، وشكر كل من كان له دور في التحضيرات لهذه المخيمات.
من جهته، أكد أبو كرش أهمية هذا النشاط، مبديا استعداد مديرية التربية الستضافة المزيد 
من الفعاليات، ولفت إلى أن النش���اطات الالصفية تعزز االنتماء، وتكسب الطلبة مهارات حياتية 

متنوعة.
بدورها، نوهت مجدوبة إلى أن هذا النشاط يندرج في إطار خطة واضحة المعالم لزيادة االهتمام 
بالنش���اطات الت���ي تعزز روح المبادرة، مؤك���دة أن برامج المخيمات صمم���ت وفق منهجية تحقق 

األهداف المنشودة.

نابلس: أطفال "الياســمين البيئي" يحتفلون بيوم الشجرة
بيت لح����م - "األيام": احتف����ل أعضاء 
التاب����ع  البيئ����ي،  الياس����مين  منت����دى 
لمركزي التعليم البيئي التابع للكنيسة 
اإلنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي 
المقدسة، والطفل الثقافي المنبثق عن 

بلدية نابلس، أمس، بيوم الشجرة.
لمحاضرة  وزه����رات  أطفال  واس����تمع 
تفاعلية حول األشجار األصيلة والدخيلة 
في فلسطين، وتعرفوا على تاريخ فكرة 
االحتفال بيوم الش����جرة، ال����ذي انطلق 
من العادات الديني����ة القديمة، وبعض 
على  والبابلي����ة  اإلغريقي����ة  األس����اطير 
الساحل الس����وري والعراق، فيما أطلقها 
الصحاف����ي جولياس مورت����ون في والية 

نبراسكا األميركية عام 1872.
وتفاع����ل األعضاء م����ع أهمية حقائق 
حول األش����جار في تنقية الهواء من غاز 
ثاني أكسيد الكربون وإنتاج األكسجين، 
إذ تمتص 4 دونمات من األش����جار كمية 
م����ن الكربون تعادل ما تنتجه الس����يارة 
أثن����اء قط����ع مس����افة 13000 كيلومتر، 
وتوف����ر األش����جار ظالاًل تقي من أش����عة 
الش����مس، وتقلل درجة ح����رارة الهواء، 
وتحس����ن من ج����ودة المي����اه، وتتحكم 
األش����جار المزروعة في الطرقات بالضوء 
المنعكس م����ن اإلس����فلت، فيما يعني 
اقتالع شجرة عمرها 70 عامًا أن 3 أطنان 
من الكربون التي خزنتها الشجرة سوف 
تعود وتنتش����ر في الغالف الجوي، كما 
تنتج 4 دونمات من األش����جار في س����نة 
الكمية التي يستهلكها 18 شخصًا من 

األكسجين في عام واحد.
وأش����ارت المحاضرة إلى أن األش����جار 
األصيلة في فلس����طين تش����هد تراجعًا 
البط����م  والخ����روب  فالبل����وط  واضح����ًا، 
والسريس والزعرور وغيرها من األصناف 
المرتبط����ة ببيئتنا وتراثن����ا، والمنتجة 
ألمنن����ا الغذائ����ي تواجهه����ا األصناف 
الدخيل����ة، التي تهدد الت����وازن البيئي 
وتش����وه تنوعنا الحيوي، وتمنع األنواع 
الدخيل����ة من نمو النباتات أس����فلها، وال 

تناسب بيئتنا.
وأعد األطفال رسائل لوزراء ومسؤولين 
 كرم علي 

ّ
ومدراء مدارس ومعلمين، وخط

إلى وزير الزراعة س����فيان سلطان دعوة 
لتخضي����ر نابل����س وفلس����طين، وتوزيع 
األشجار األصيلة، واالبتعاد عن األصناف 
الدخيل����ة. فيم����ا كتب محم����ود عرفات 
لمديرة مدرسة كامبردج لالحتفال بيوم 
البيئ����ة هذا العام، وتزيي����ن حديقتها، 

أطفال منتدى الياسمين البيئي.

فيما  تك����ررت الدعوة من حمزة المصري 
للوزي����ر س����لطان، وقالت فاتن����ة قدومي 
لمديرة مدرس����تها: "إن غرس األش����جار 
األصيلة أمر مهم ليس في يوم الشجرة 
بل طوال الع����ام"، وأطلق ثابت الس����خل 
رس����الة إلى معلمه لغرس األش����جار في 
مدرس����ة قدري طوقان، والكلمات ذاتها 
أوردته����ا س����يما عام����ودي، وقالت زينة 
السخل لمعلمتها: إن إحياء يوم الشجرة 

في مدرستها سيكون جمياًل.
وخاطبت زينا الشخش����ير، وزير الزراعة 
إلى األشجار األصيلة،  بتوجيه االهتمام 
وحث البلديات عل����ى التخلي عن األنواع 
الدخيل����ة، وكتب زياد خم����الن إلى وزير 
لتزيي����ن  رس����الة  والتعلي����م  التربي����ة 
الم����دارس باألش����جار األصيل����ة، وهو ما 
كررته غزل المصري من مدرس����ة الشيخ 

أسعد شرف.
واقترح����ت بتول حليحل من مدرس����ة 
ع����ادل زعيتر رس����الة إلى مدي����رة مركز 
الطفل الثقافي رسمية المصري بتزيين 
بأش����جار أصيل����ة، ودعت  المركز  محيط 
ليان الزربا معلماتها إلى االحتفال بيوم 

الشجرة.
وجاء في رسالة هديل عوادة إلى وزير 
التربية والتعليم: "نود أن نزين مدرسة 
الش����يخ أسعد شرف بأشجار ونباتات من 
بيئتنا، وأن يكون يوم الش����جرة يوم فرح 

وسعادة لنا؛ ألن األشجار هي الحياة."
وق����ال محم����د ش����رابي م����ن مدرس����ة 
الحس����ين بن علي، في رس����الة لزمالئه: 

إن األش����جار عنوان الحي����اة، وهي األمل، 
ورمز الصمود، وتضمن����ت كلماته لوزير 
الزراعة نداًء إلعالن عام 2018 سنة لغرس 
األش����جار األصيل����ة، فيم����ا قال����ت عرين 
هارون لزميالتها: إن إحياء يوم الشجرة 
في المدرس����ة والبيت ونابلس مهم ألنه 

يغرس قيم الحياة واألمل.
م����ن جهته����ا، قال����ت مدي����رة المركز 
البيئي"  "الياسمين  إن  رسمية المصري: 
غ����رس خالل األع����وام األربع����ة الماضية 
أش����جارًا في منتزهي: جمال عبد الناصر، 
وس����ما نابل����س، وأحيوا يومي الش����جرة 
والبيئ����ة الفلس����طيني بحم����الت نظافة 
تطوعية، واستمعوا إلى محاضرات حول 
التن����وع الحي����وي، والحديق����ة المنزلية، 
واقترحوا عدة طرق لتزيين مدارس����هم 

ومدينتهم باألشجار.
بدوره، أش����ار المدير التنفيذي لمركز 
التعليم البيئي، س����يمون عوض إلى أن 
المركز يستهدف حماية التنوع الحيوي، 
وينش����ر المعرف����ة باألش����جار األصيلة، 
ويحتف����ل بي����وم البيئ����ة الفلس����طيني 
للمنتدي����ات  غ����رس أش����جار  بأنش����طة 
البيئية،  والنوادي  والشبابية،  النسوية، 

والمزارعين.
بمبادرة ش����جرة  التذكير  وأعاد عوض 
لكل طال����ب الت����ي أطلقها ع����ام 2006، 
وتبناه����ا مجل����س الوزراء والمؤسس����ات 
الطلبة  إلى تشجيع  الرس����مية، وهدفت 
عل����ى غ����رس األش����جار، وزي����ادة الرقعة 

الخضراء في فلسطين بالتنوع الحيوي.


