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عشراوي تطلع القنصل الفرنسي
على المستجدات المتعلقة بالقدس
رام الله " -األيام" :أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د .حنان عش���راوي،
ام���س ،القنصل العام الفرنس���ي بيار كوتش���ارد ،على آخر المس���تجدات السياس���ية
المتعلق���ة بقرار الرئي���س األميركي ترام���ب "الفائق الخطورة" بنقل س���فارة الواليات
المتحدة إلى القدس.
ووصفت عش���راوي هذا القرار بالالمس���ؤول والخطير جدًا ،وأن ه���ذا التعنت واإلصرار
األميركي لنقل الس���فارة إلى القدس له تداعيات خطيرة ستؤدي إلى القضاء على أمن
واس���تقرار المنطقة ،وس���وف يخلق بيئة خصبة لمزيد من العنف واإلرهاب والتطرف،
وسيجر المنطقة إلى حافة الهاوية.
وفي نفس السياق ،تطرق الطرفان للمكالمة الهاتفية التي جرت مؤخرًا بين الرئيس
الفرنس���ي ايمانويل ماك���رون والرئيس األميركي ترامب ،وتحذي���رات ألمانيا ،واالتحاد
األوروبي ،ودول العالمين العربي واإلسالمي من تبعات هذا القرار.
وناقش الطرفان انتهاكات وتصعيدات االحتالل المستمرة في القدس ،والممارسات
االس���تفزازية اليومية التي تخرق القانون الدولي والش���رعية الدولية ،وكذلك سياسة
التطهي���ر العرقي وتغيير المعال���م الديمغرافية للمدنية وتزوي���ر طابعها وتاريخها
وهويتها الفلسطينية ،عبر استمراره بالتوس���ع االستيطاني وهدم البيوت ،ومصادرة
هويات سكانها.
وش���ددت عش���راوي على أهمية التدخل الفوري والعاجل للمجتم���ع الدولي ،وحماية
الش���عب الفلس���طيني ،واالعتراف بالدولة الفلس���طينية كاملة الس���يادة وعاصمتها
القدس على حدود  ،1967وتحميل إس���رائيل كامل مسؤوليتها القانونية جراء بطشها
وعنفها المستمرين بحق الشعب الفلسطيني.

إطالق اسم عبد المحسن
القطان على شارع برام الله
رام الله " -األيام" :قرر مجلس بلدية رام الله ،في جلس���ته األسبوعية ،إطالق
اس���م القائد الوطني المناضل الراحل عبد المحس���ن القطان ،على أحد شوارع
المدينة الرئيسية ،تكريمًا له ولمسيرته في دعمه السخي وعطائه الكبير في
العمل االجتماعي والخيري واإلنساني والثقافي والتربوي.
وتقدمت بلدية رام الله إلى عائلة المرحوم ومحبيه ،بأصدق مش���اعر التعازي
والمواس���اة ،س���ائلين المولى أن يتغمده بواس���ع رحمته ،ويلهم أهله الصبر
وحسن العزاء.

تكريم طلبة جامعة القدس
الملتحقين بمساق جرائم الفساد
رام الله " -األيام" :كرم رئيس هيئة مكافحة الفس���اد رفيق النتش���ة ،ورئيس جامعة
القدس د .عماد أبو كش���ك  34طالبًا وطالبة من كلية الحقوق بالجامعة كانوا قد التحقوا
بمساق جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني وانهوا الجانب العملي من هذا المساق.
وش���ارك في حفل التكريم من الجامع���ة عميد كلية الحق���وق د .محمد خلف ،ومدرس
المساق "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني" د .فادي ربايعة ،ومن الهيئة مدير عام
الشؤون االدارية والمالية هنادي ابو بكر وجرت مراسم التكريم بكلية الحقوق بالجامعة.
ونوه النتش���ة ف���ي كلمته الى التعاون والش���راكة بين الهيئة والجامعات لترس���يخ
مفهوم مكافحة الفساد.
من جانبه ،أشار أبو كشك الى الدور الكبير للجامعات إلى جانب هيئة مكافحة الفساد
في مجال التوعية لتعميم النزاهة والشفافية.
دولة فلسطين
بلدية نابلس

انطالق أعمال المؤتمر الثامن للتوعية والتعليم البيئي في بيت لحم
بي����ت لحم " -األيام" :أطلق مركز التعليم البيئي التابع للكنيس����ة اإلنجيلية
اللوثرية في األردن واألراضي المقدس����ة ،في بيت لحم ،أمس ،أعمال المؤتمر
الثامن للتوعي����ة والتعليم البيئي ،تحت عن����وان" :التربية والتعليم األخضر:
تقييم ،وفجوات ،وحلول ،وتجارب".
وقال رئيس الكنيس����ة اإلنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي المقدس����ة
المطران ،منيب يونان ،في كلمته :إن المؤتمر ينعقد في وقت حرج تعيش����ه
المدينة المقدس����ة ،بعد نوايا الرئيس األميركي دونالد ترامب نقل س����فارة
ب��ل�اده إليه����ا ،وإعالنها عاصمة لالحت��ل�ال ،وهو ما يرفض����ه مجلس الكنائس
العالمي ،الذي يؤكد رغبته في الس��ل�ام الع����ادل ،وعدم ّ
المس بوضع المدينة
المقدسة.
وأضاف :المؤتمرات ليس����ت غاي����ة بذاتها ،بل هي رس����الة للتغيير ،وألجل
بناء وإط��ل�اق مبادرات بيئية ،تح����دث نقلة نوعية في بيئتن����ا ،وتعزز العمل
المش����ترك ،وتمنح القضايا الخضراء الحيز الذي تس����تحقه ،من أجل الوصول
إلى فلس����طين حرة وخضراء ونظيفة ،وتابع :نفخر بحصول مركزنا على جائزة
السعودية لإلدارة البيئية ،التي نالها المركز قبل شهرين ،والتي تعد األهم
ف����ي العالمين العربي واإلس��ل�امي ،وترعاها منظمة (اإليسس����كو) ،داعيًا إلى
تكثي����ف االهتمام بقضاي����ا التغير المناخي ،والتنب����ه لمخاطر العجز البيئي
المتنامي بفعل الضغط اإلنساني على عناصر البيئة.
من جهته ،قال وزي����ر التربية والتعليم العالي صب����ري صيدم :إن إجراءات
الغطرس����ة ،وتزوير التاريخ لن تستطيع نزع رس����الة الحرية التي تنطلق في
مدارسنا.
وأض����اف :إن نقاش قضايا التربية البيئية التي ال تأخذ حقها في مجتمعنا،
وفي هذا الوقت الحرج ،يثبت اإلصرار على الحياة ،والتمسك باألرض.
ّ
وبين أن المدارس اليوم تمارس رس����الة االس����تدامة ،م����ن خالل العودة إلى
ّ
الزراعة العضوية ،واالستفادة من المقاصف ،في وقت ستوقع الوزارة اتفاقية
مشروع الطاقة النظيفة في المؤسس����ات التعليمية ،الذي يشمل االستفادة
من الطاقة الشمس����ية في إنارة المدارس وتدفئتها ،وتخصيص الفائض في
تطوير مرافقها.
وأشار إلى أن االحتالل "هو الملوث األول لبيئتنا ،بعدوانه ونفاياته الصلبة،
ومياه مس����توطناته العادمة ،التي ال تسلم منها مدارسنا ،في وقت يدعي أن
ُ
مناهجنا تحرض حين تنش����ر صورة فلس����طينية تدافع بجسدها عن زيتونة
أرادت جرافة إسرائيلية اقتالعها".
بدوره ،قال نائب رئيس س����لطة ج����ودة البيئة جميل المط����ور :إن المؤتمر
يتوافق مع التوجهات الدولية في تبني سياس����ات التربية والتعليم البيئي،
كأحد أهم األدوات الفاعلة في حماية البيئة ،في وقت تبنى إعالن أستوكهولم
عام  1972المبدأ ( )19حول دور األجيال الشابة والكهول في حماية البيئة.
وأوضح أن قانون البيئة الفلسطيني تبنى مفهوم التربية البيئية وغاياتها،
كما تبنت "جودة البيئة" اإلس����تراتيجية الوطني����ة للتربية والتعليم البيئي،
الت����ي تبن����ت مجموعة أهداف وبرام����ج وخطط تعمل عل����ى إنجازها من خالل
الشراكة مع المؤسسات الرسمية وكافة مكونات المجتمع.
وأكد أن انعقاد المؤتمر كتقليد سنوي ،يشكل رافعة وتجربة رائدة تسهم
في تحقيق بعض أهداف س����لطة ج����ودة البيئة ،الواردة في اإلس����تراتيجية
الوطني����ة للتوعية والتعليم البيئي ،كما يجس����د ما ورد ف����ي مذكرة التفاهم
ّ
المشتركة الموقعة مع مركز التعليم البيئي.
ولفت إلى أن العام الحالي ش����هد تس����مية "جودة البيئ����ة" نقطة االتصال
الوطني����ة لصندوق المناخ األخضر ،وتمت الموافقة على تمويل مش����روع دعم

حملة تبرع بالدم في طوباس دعمًا للقدس

اعالن طرح عطاء
تعلن بلدية نابلس عن طرح العطاء التالي بطريقة الظرف المختوم

عطاء عمل الصيانة الالزمة لمدرسة طارق بن زياد
وذل���ك وفقًا للمخطط���ات والمواصفات وج���داول الكميات والش���روط المرفقة العامة و
الخاصة بالمشروع ،فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ً
 )1يجب على المقاول أن يكون مسجال “رسميًا” في دوائر الضريبة.
 )2يج���ب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة  1500ش���يكل وذلك
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  90يوم من تاريخ فتح العطاء.
 )3األسعار شاملة للضريبة وعلى المقاول احضار فاتورة ضريبية.
 )4لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
 )5يجب أن تكون األسعار بالشيقل .
 )6كل مق���اول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من
العط���اء من مق���ر بلدية نابلس _ قس���م العطاءات والمش���تريات _ مقابل مبلغ غير
مسترد وقدره  50شيقل.
 )7االجتم���اع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق  2017/12/12الس���اعة
الحادية صباحا في مقر بلدية نابلس.
 )8أخ���ر موعد لتس���ليم العط���اءات الس���اعة  11صباحا م���ن يوم االح���د الموافق
 2017/12/17في مقر بلدية نابلس /قس���م العطاءات والمشتريات مع العلم أنه لن
يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
 )9رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 )10لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بلدية نابلس ( قسم العطاءات والمشتريات
) وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
المهندس عدلي رفعت يعيش
رئيس بلدية نابلس
رئيس لجنة ضريبة التربية والتعليم

دولة فلسطين

منظمة التحرير الفلسطينية

الرئاسة

دائرة شؤون الالجئين

ديوان الرئاسة

اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس

عطاء إنشاء حديقة ألعاب نفخ في مخيم نور شمس
تعلن اللجنة الش���عبية لخدمات مخيم نور ش���مس وبتمويل من ديوان الرئاسة ،عن طرح
إنش���اء حديقة ألعاب نفخ في مخيم نور ش���مس ،وذلك وفقًا للمخطط���ات والمواصفات
وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع ،فعلى الراغبين في التقدم
لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ً
 .1يجب على المقاول أن يكون مسجال لدى اتحاد المقاولين ومصنفًا لدى لجنة التصنيف
الوطنية في مجال األبنية بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة أبنية.
ً
 .2يجب على المقاول أن يكون مسجال "رسميًا" في دوائر الضريبة.
 .3يج���ب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة  4000$وذلك بكفالة بنكية
سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يوميا أو إقرار الضمان.
 .4األس���عار بالدوالر األمريكي وش���املة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع أنواع
الضرائب.
 .5كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من
مقر اللجنة الش���عبية لخدمات مخيم نور شمس مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100$
ابتداء من يوم السبت الموافق .2017/12/9
 .6لجنة العطاء غير ملزمة بأقل األسعار ودون إبداء األسباب.
 .7آخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة الثانية عش���رة ظهرًا من يوم االثنين الموافق
 2018/1/8في ديوان الرئاس���ة � اإلدارة العامة للوازم والمشتريات � عمارة االستقالل �
الطابق الرابع مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
 .8االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االثنين الموافق  2017/12/25الس���اعة الثانية
عشرة ظهرًا.
 .9فتح المظاريف يوم االثنين الموافق  2018/1/8الساعة الثانية عشرة ظهرًا في ديوان
الرئاسة � اإلدارة العامة للوازم والمشتريات � عمارة االستقالل.
 .10رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .11لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس وذلك
خالل ساعات الدوام الرسمي.
رئيس اللجنة الشعبية
طه االيراني

طوباس " -وفا" :شارك مس����ؤولون وممثلون عن المؤسسات األهلية،
وطلبة م����ن جامعة الق����دس المفتوحة في طوباس ،أم����س ،في حملة
تبرع بالدم ،تحت شعار "دماؤنا للقدس" ،نظمها مجلس اتحاد الطلبة،
بالتعاون مع بنك الدم المركزي ،بإشراف قسم شؤون الطلبة.
وقالت مس����ؤولة العالقات العامة والحمالت ف����ي بنك الدم المركزي
كرمل ياس����ين :إن هذا النش����اط يأتي تحت ش����عار "ال تنتظر حدوث
الكارث����ة ،تبرع بالدم اآلن" ،ويهدف إلى نش����ر ثقاف����ة التبرع الطوعي
بال����دم للحفاظ على رصي����د ثابت يغطي احتياج����ات المرضى ،مؤكدة
أهمية الحملة التي تأتي أيض����ًا لمواجهة أي ظرف طارئ خالل األيام
القادمة.
ب����دوره ،قال القائم بأعم����ال محافظ طوباس أحمد األس����عد :إن هذا
النشاط جاء ليكرس مبدأ الدفاع عن القدس واألقصى والقيامة ،ونرسل
رس����الة من خالله لإلدارة األميركية ولكل عواص����م العالم ،بأن القدس
خط أحمر ،فهي بوابة الحرب ومفتاح السالم.
وف����ي الس����ياق ،أعلن أمين س����ر حركة "فت����ح" في طوب����اس محمود
صوافطة ،أن "فتح" وفصائل العمل الوطني تعمل على تنظيم سلسلة
من الفعاليات ،انتصارًا للقدس واألقصى ورفضًا لتهويدها.
ب����دوره ،ق����ال مدير فرع الجامعة في طوباس س����هيل أب����و ميالة :إن
النش����اط يأتي في سياق حملة التضامن مع القدس والمسجد األقصى
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية ،وانتصارًا للثوابت الوطنية.
وقال أيمن أب����و العيلة من مجلس الطلب����ة :إن المجلس نظم العديد
من الفعاليات واألنشطة الهادفة إلى رفع الوعي الوطني لدى مختلف
فئات الشعب الفلسطيني.

INVITATION TO BID
Sewerage ProjectNablus West-Palestine
Nablus Municipality in cooperation with
KreditanstaltfürWiederaufbau (KfW) would like to invite the eligible
qualified contractors to tender the following bid:

Supply of Equipment for
Sewer Operation and Maintenance in Nablus West
Tender No: NW-G-T5.9- 154/01/67/2017

BMZ ID 1997 65 322

The tender is open for local dealers/suppliers with specified
experience in contracts of similar nature.
Tender Documents can be collected from the Contracting
Department, Nablus Municipality, starting from December 10,
2017 upon payment of a nonrefundable fee of 200 NIS.
Bids shall be submitted to the Contracting Department, Nablus
Municipality on January 28th,2018 before 11:00 am, each bid shall
be accompanied with a Bid Security of 5,000 EUR(Three Thousand
EUR) valid for 150 days after the dead line for submission of the
Bids, and to be delivered to the address below:
Nablus Municipality (NM)-Contracting Department.
Attn.: Mayor of Nablus
Faisal Street-P.O.Box 218,
Telephone: +970 (9) 2390000
Fax: +970 (9) 2374690
Nablus, Palestine
Best regards,
___________
Mr. AdlyYaish
Mayor of Nablus

التحضير لالس����تفادة من مش����اريع الصندوق بكلفة  355أل����ف دوالر ،إضافة
لتمويل مش����روع خارطة الطري����ق لتكنولوجيا المناخ بقيم����ة  245ألف دوالر،
إضافة إلى تسليم التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي ،والتقرير الوطني
األول حول النفايات الخطرة.
أما ممثل محافظ بيت لحم عصام الحايك فقال :المؤتمر مهم كونه يناقش
قضاي����ا نحن بأم����س الحاجة إليها ،ويس����عى للخروج بحل����ول قابلة للتطبيق،
والوصول إلى التنمية المستدامة ،وفق معايير صديقة للبيئة.
وأض���اف :قط���اع البيئة مه���م ،فقد أولت الس���لطة الوطني���ة اهتمامًا به عبر
استحداث دوائر الصحة والبيئة في المحافظات ،داعيًا إلى االستفادة من البرامج
المنجزة في الخطة اإلس���تراتيجية لمحافظة بيت لحم  2022-2016للحصول على
تمويل لمشاريع خضراء كإنشاء النوادي البيئية المدرسية ،وتخضير بيت لحم،
وتطوير مسارات بيئية فيها ،وإنتاج غاز الميثان من المخلفات العضوية ،وبناء
محطة طاقة متجددة ،وإنشاء مكبات لمخلفات البناء.
وقال المدير التنفيذي لمركز التعليم البيئي ،س����يمون عوض :إن المؤتمر
يفتح نافذة جديدة لتقييم شامل وعلمي للتربية وللتعليم البيئي (األخضر)
في فلسطين :نقاط القوة ،وسبل التمكين ،ويسعى القتراح حلول عملية قابلة
للحياة ،دون تدوير جديد لألزمة.
وأوض����ح أن المؤتمر يركز عل����ى المناهج وما يتصل به����ا" ،ألنها تصنع لنا
ُ
المس����تقبل ،وتش����كل لنا مالمح الغد ،ويكفي اس����تعراض تجربت����ي اليابان
وألمانيا ،وتتبع نهضتهما من تحت الرماد بزمن قياس����ي ،بعد صياغة منهاج
شيد التنمية ُ
تفاعلي ّ
المس����تدامة ،واعتبر البيئة وعناصرها أولية ،ما أسهم
في صناعة تقدم الفت ،ونهضة صناعية وتقنية هائلة لم تس����قط البيئة من
حساباتها".
وأعرب عن أمله بأن يخرج المؤتمر بخطة عمل مشتركة للمؤسسات الرسمية
واألهلي����ة والقطاع الخاص خالل الس����نوات الخمس القادم����ة؛ لدعم التعليم
األخضر وتمكينه ،بأوس����ع مشاركة ممكنة ،وهو الذي لن يتحقق إال بعطائكم
وتفاعلكم ومتابعتكم.
وشهدت الجلس����ة األولى حوارًا حول البيئة في المناهج الفلسطينيةّ ،
قدم
خالله ث����روت زيد ،رئيس مركز المناهج ف����ي وزارة التربية ،وإيمان الريماوي،
رئيس قس����م الصحة والبيئة في المناهج ،وعضو لجنة تأليف ،ود .وفاء خاطر،
األس����تاذة في جامعة بيرزيت ،وعض����و لجنة تأليف ،وزهير الديكُ ،مش����رف
تربية رام الله والبي����رة ،وعضو لجنة تأليف ،عرضًا حول اإلطار العام للمناهج:
ّ
رؤية ،ومنهجية ،ومرجعيات ،وأســـس ،وغايات ،ومعايير ،وسلطوا الضوء على
حاجات التربية البيئية في المنهج المدرس����ي ،والتربية الخضراء ،واألنشطة
ّ
الصفية ،ومعايير اختيار هذه األنشطة ،وكيفية تنفيذها وتقويمها.
البيئية
واس����تعرض عيس����ى عدوان ،مدير عام المصادر البيئية في س����لطة جودة
البيئة واقع البيئة في المناهج الفلسطينية ،الذي أبرز واقع القضايا البيئية
ّ
ً
ف����ي المنهاج ،وأظهر نق����اط القوة ،وحلل الفجوات ،وق����دم اقتراحات وحلوال،
مؤك����دًا أن إدراج القضاي����ا البيئية ف����ي المناهج المدرس����ية يجب أن يخضع
لشراكة بين وزارة التربية وسلطة جودة البيئة وكافة المؤسسات العاملة في
مجال الحفاظ على البيئة.
وحملت الجلس����ة الثاني����ة تجارب محلي����ة وعربية بيئية ،واس����تعرض عبر
نظام س����كايب ،طارق الحمي����دي ،المستش����ار اإلعالمي في االتح����اد الدولي
لحماي����ة الطبيعة تجرب����ة (الطبيعة للجميع واإلعالم األخض����ر) التي تحدثت
عن التعلي����م البيئي من خالل مبادرة "الطبيعة للجميع" ،التي أطلقها االتحاد
الدول����ي لحماية الطبيعة عام  ،2016عقب مؤتمر هاواي ،والهادفة إلى تحفيز
دولة فلسطين
هيئة االذاعة والتلفزيون
دائرة المشتريات
لجنة العطاءات المحلية

دعوة لتقديم عطاءات
المناقصة العامة رقم)2017/5( :
موضوع المناقصة ( :اعادة طرح عطاء محلي توفير غرف فندقية ووجبات طعام لالحتفال
باعياد الميالد المجيدة للعام  2018/2017في بيت لحم )
الجهة المشترية ( :الهيئة العامة االذاعة والتلفزيون)
 .1تدعو دائرة المشتريات في هيئة االذاعة والتلفزيون المناقصين أصحاب اإلختصاص
والمسجلين رسميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األسعار بــــ (الشيكل) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .3يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول
علـــى مزيد من المعلومات مـــن خالل الموقع االلكتروني لهيئـــة االذاعة والتلفزيون
( )www.pbc.psأو من خالل دائرة المشـــتريات /هيئـــة االذاعة والتلفزيون خالل
أوقات الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحا وحتى  3:00بعد الظهر.
 .4يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في دائرة المشتريات في موعد
أقصاه الســـاعة (  10:00ص ) من يوم (األحد) الموافق ( )2017/12/17ويتم رفض
جميـــع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وســـيتم فتح العطاءات في نفس
الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين .
 .5علـــى المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شـــكل كفالة بنكية أو شـــيك
بنكي مصدق بقيمة ( 2250شـــيكل ) على أن يكون ســـاري المفعول حتى تاريخ
(.) 2018/4/17
 .6أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.
 .7تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المحلية

ّ
المجتمع����ات حول العالم إلطالق مبادرات بيئية خالقة ،تس����عى إلى تكريس
الوع����ي والمعرفة حول القضايا البيئية ،وخلق من����اخ عام ودي تجاه الطبيعة
والبيئة ،في مختلف األعمار خاصة بين األطفال.
فيما ّ
قدمت ميرفت بطارس����ة ،رئيس التعليم البيئي في الجمعية الملكية
لحماي����ة الطبيعة تجرب����ة إدماج المفاهي����م البيئية في المنه����اج األردني،
واس����تعرضت جهود الجمعية التي تأسس����ت عام  1966وتتولى مس����ؤولية
حماية الحياة البرية والتنوع الحيويّ ،
وعرفت ببرامج التعليم البيئي ،وأدواته
إلدماج المفاهيم البيئية في المناهج الدراس����ية ،الذي أطلقته الجمعية في
سبعينيات القرن الماضي.
ّ
وقدمت حنان الحروب ،الحائزة على جائزة أفضل معلم في العالم للعام 2016
منهجية (نلعب ونتعلم) ،التي استحدثتها ،ولجأت خاللها إلى إعادة التدوير
ّ
كح����ل لتوفير األدوات ،واس����تثمار ما هو موجود في محيطه����ا ،وبدأت بجمع
األلعاب القديمة ،واألث����اث ،ومخلفات المصانع ،وإطارات الس����يارات التالفة،
واألق����راص ُ
المدمجة ،والكثير من الخامات التي كان����ت في طريقها لحاويات
القمامة ،لتعيد اس����تخدامها باألنشطة ،وكوس����ائل تعليمية في الرياضيات
واللغة العربية والعلوم ،ولتصنع منها شخصيات ألبطال القصص.
وعرض����ت المعلم����ة والتربوية عايدة ع� ّ
���واد ،من الداخل نم����وذج فالدروف:
حكمة اإلنس����ان وصون البيئةّ ،
وقدمت خالصة عمله����ا مرافقة تربوية لثالث
رياض أطفال في يافا س����عت إلى الدمج بين تربية فالدورف وبرنامج التربية
والتعلي����م ،وتلتحق اليوم في تجربة جديدة حس����ب الطريق����ة الفالدورفية
(حكمة اإلنسان).
ّ
وقدم المدير التنفيذي لمركز التعليم البيئي سيمون عوض ،عرضًا حول "حصة
ّ
ف���ي الطبيعة" تتبعت تجربة إدخال فلس���فة التعلم من الطبيعة في فضاءاتها،
لتعري���ف طلبة المدارس بالتنوع الحيوي ف���ي بيئتهم ،ومنحهم فرصة لمراقبة
الطيور وتحجيلها ،وإدماجهم في مس���ارات بيئي���ة ُت ّ
عرفهم بوطنهم ومناطقه
الطبيعة الخالبة ،وفتح أب���واب متحف التاريخ الطبيعي أمامهم ،الذي ُيعد األول
من نوعه في فلس���طين ،وما يوفره ذلك من تعليم تطبيقي لمواضيع التصنيف
والتكيف ،وهي مواد ُت ّ
ّ
درس في مباحث العلوم والبيئة.
وش����هدت الجلس����ة الثالثة أوراقًا علمية عدة ،ناقش����ت األولى مدى توافر
معايير البيئة المدرس����ية الس����ليمة ف����ي مدارس محافظ����ة رام الله والبيرة،
ّ
قدمها د .محمود أبو س����مرة ،من جامعة القدس وفاطمة الش����افعي من وزارة
التربية والتعليم العالي.
وتتبع����ت المتخصصة في الفيزياء أنوار جرادات م����دى الوعي البيئي لدى
طلبة المرحلة األساس����ية العليا في مدارس التربية والتعليم بشمال الخليل،
فيما ّ
قدم إيهاب ش����كري ،وروال أبو زنيط من مرك����ز البحث والتطوير التربوي
بوزارة التربية والتعليم العالي تقييمًا لكتب المرحلة األساس����ية األولى في
ضوء عدد من المؤشرات البيئية.
ّ
وس����لط ُمخلص س����مارة من وزارة التربية أثر غياب مادة الصحة والبيئة من
المناهج الدراس����ية على مستوى الوعي البيئي للطلبة من وجهة نظر معلمي
المواد العلمية والمادة نفس����ها ،بينما عالج����ت رنا أبو زعرور من وزارة التربية
ّ
للصفين الخامس والس����ابع للمعارف العلمية
درج����ة احتواء منهاج العل����وم
البيئية الالزمة لتطوير السلوك البيئي.
واختتم اليوم األول بحوار متلفز ضم ممثلين ومؤسس����ات رس����مية وأهلية
ناقشت واقع التعليم البيئي في فلسطين وتحدياته ،وتتبعت سبل تطويره،
وس����يتواصل المؤتمر ،اليوم ،عبر أربع جلسات تشمل أوراقًا ومبادرات خضراء،
وبناء خطة عمل لخمس سنوات ،وتشكيل لجنة متابعة رسمية وأهلية لها.

دولة فلسطين
الجـهاز المـركـزي لإلحـصاء الفلسـطيني

الموضوع :طرح عطاء رقم ()PCBS /CFG/2017/002
Core switch and Fiber Cabling
& Fiber cabling for backbone of Network
يعلن الجهـاز المـركزي لإلحـصاء الفلسـطيني عن طرح عطاء

Core switch and Fiber Cabling & Fiber cabling for backbone of Network،

تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء ،ويدعو الشركات ذات
االختصاص والمسجلة رسميًا ،وترغب بالمشاركة في هذا العطاء مراجعة دائرة اللوازم
والمشـــتريات في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســـطيني  -رام الله ،عين منجد ،شارع
طوكيو ،مقابل قصر رام الله الثقافي وذلك من أجل الحصول على وثائق العطاء ،مقابل
رســـوم غير مســـتردة وقدرها ( ،)$ 100تدفع في حســـاب إيرادات أخرى التابع لوزارة
المالية والتخطيط رقم ( )219000/49في بنك فلسطين المحدود.
آخر موعد لقبول عروض األســـعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلســـطيني /دائرة اللوازم والمشتريات الساعة الثانية عشرًا ظهرًا
من يوم األحد الموافق . 2017/12/17
مالحظة :
 .1أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .2تقديم األسعار بالدوالر غير شامل ضريبة القيمة المضافة .
 .3بإمكان االطالع على كراس العطاء عن طريق الموقع االلكتروني للجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني (. )www.pcbs.gov.ps
 .4يتم وضع وصل الدفع في مغلف العطاء يوم التسليم.
عــــــــــــــال عـــــــــوض
رئيـــــــــس الــجـــــــهاز

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح عطــاء
تأهيل مخازن هيئة اإلمداد والتجهيز في بيت لحم
عطاء رقم )(FA-LA-1- 2) (MPWH/FA/2017/ 049

إعــالن طـرح عطــاء
مشروع إنشاء مبنى النقليات لألمن الوطني في مقاطعة اريحا
عطاء رقم )(FA-J-6- 3) (MPWH/FA/2017/050

تعلن وزارة األش���غال العامة واإلسكان وبتمويل من مش���روع اتفاقية االطار – المنحة
االمريكية عن طرح عطاء

تعلن وزارة األش���غال العامة واإلسكان وبتمويل من مش���روع اتفاقية االطار – المنحة
االمريكية عن طرح عطاء

تأهيل مخازن هيئة اإلمداد والتجهيز في بيت لحم

مشروع إنشاء مبنى النقليات لألمن الوطني في مقاطعة أريحا

 .1المؤهلون لالشتراك في العطاء :المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في
مجال األبنية درجة ثالثة فما فوق.
 .2يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من اإلدارة العامة لألبنية في الوزارة على تلفون
 02 2966006او من العنوان المذكور ادناه.
 .3الحصول على وثائق العطاء :يمكن للراغبين المشاركة في هذا العطاء االطالع والحصول
على وثائق العطاء من وحدة عطاءات الوزارة في مقر وزارة األشغال العامة واإلسكان (الطابق
الخام���س) في رام الله -دوار محمود درويش – مجمع الوزارات ،اعتبارا من يوم االحد الموافق
 2017/12/10وحت���ى نهاية دوام يوم الخميس الموافق  ،2017/12/21خالل اوقات الدوام
الرسمي ،مقابل رسم غير مس���ترد مقداره ( 400شيكل) للمناقصة يودع في بنك فلسطين
المحدود لحس���اب ايرادات وزارة المالية -األشغال على حس���اب رقم  3001/219000/8في
البنك.
على ان يتم ابراز ش���هادة تصنيف س���ارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية
عند شراء العطاء.
 .4زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي :س���تنظم زيارة ميداني���ة للموقع يوم االحد الموافق
 ،2017/12/24ستنطلق من مديرية اشغال واسكان بيت لحم الساعة العاشرة صباحا ،ويوم
الثالثاء الموافق  2017/12/26في مديرية اشغال واسكان سلفيت الساعة العاشرة صباحا ،
وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات المقاولين في نفس المكان بعد انتهاء
الزيارة الميدانية ،ويكون اخر موعد الستقبال االستفسارات يوم االربعاء .2017/12/27
 .5كفالة دخول العطاء :يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة ( 35000شيكل) لصالح
وزارة االش���غال العامة واالسكان ،ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة  120يوما من تاريخ
فتح العطاء ،والكفالة س���ارية المفع���ول لمدة  150يوما تبدأ من تاري���خ فتح العطاء (حتى
 2018/6/10على االقل).
 .6تسليم وفتح المظاريف :آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مبنى الوزارة في
رام الله -دوار محم���ود درويش – مجمع الوزارات – الطابق الخامس ،هو يوم االربعاء الموافق
 2018/1/10الساعة الحادية عشرة صباحا.
 .7العنوان :وحدة عطاءات الوزارة -وزارة االشغال العامة واالسكان – الطابق الخامس
مجمع الوزارات -دوار محمود درويش -الماصيون -رام الله  -فلسطين
تلفون 02 - 2966006 /7 :فاكس 02-2987890 :مديرية بيت لحم 02-2772288
مالحظة :رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

 .1المؤهلون لالشتراك في العطاء :المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في
مجال األبنية درجة ثالثة فما فوق.
 .2يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من اإلدارة العامة لألبنية في الوزارة على تلفون
 02 2966006أو من العنوان المذكور أدناه.
 .3الحص���ول على وثائق العطاء :يمكن للراغبين المش���اركة في هذا العطاء االطالع والحصول
على وثائق العطاء من وحدة عطاءات الوزارة في مقر وزارة األش���غال العامة واإلس���كان (الطابق
الخام���س) في رام الل���ه -دوار محمود درويش – مجمع الوزارات ،اعتب���ارا من يوم األحد الموافق
 2017/12/10وحت���ى نهاية دوام ي���وم الخميس الموافق  2017/12/21خ���الل أوقات الدوام
الرس���مي ،مقابل رسم غير مس���ترد مقداره ( 200ش���يكل) للمناقصة يودع في بنك فلسطين
المحدود لحساب إيرادات وزارة المالية -األشغال على حساب رقم  3001/219000/8في البنك.
على أن يتم إبراز ش���هادة تصنيف س���ارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية
عند شراء العطاء.
 .4زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي :ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم الخميس الموافق
 ،2017/12/21ستنطلق من مديرية أش���غال وإسكان أريحا الساعة العاشرة صباحا ،وسيتم
عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات المقاولين في نفس المكان بعد انتهاء الزيارة
الميدانية ،ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم األربعاء .2017/12/27
 .5كفالة دخول العطاء :يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة ( 12000شيكل) لصالح وزارة
األشغال العامة واإلسكان ،ويجب أن تكون العروض صالحة لمدة  120يوما من تاريخ فتح العطاء،
والكفالة سارية المفعول لمدة  150يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء (حتى  2018/6/10على األقل).
 .6تسليم وفتح المظاريف :آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مبنى الوزارة في
رام الل���ه -دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – الطابق الخامس ،هو يوم األربعاء الموافق
 2018/1/10الساعة الحادية عشرة صباحا.
 .7العنوان :وحدة عطاءات الوزارة -وزارة األشغال العامة واإلسكان – الطابق الخامس
مجمع الوزارات -دوار محمود درويش -الماصيون -رام الله  -فلسطين
تلفون 02 - 2966006 /7 :فاكس 02-2987890 :مديرية أريحا 02-2321389
مالحظة :رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء
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