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"التربية" تبحث آليات تطوير
منهاج اللغة اإلنجليزية
رام الل����ه " -األيام" :بحث وكي����ل وزارة التربية والتعليم العالي د .بصري صالح ،بمكتبه ،أمس ،مع وفد
من ش����ركة ماكميالن ضم المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوس����ط وشمال افريقيا جون راسل وممثل
الش����ركة في فلسطين سيمون شاربين؛ سبل وآليات تطوير منهاج اللغة اإلنجليزية لينسجم مع اإلطار
العام الجديد للمناهج الوطنية.
وأكد صالح رغبة الوزارة باس����تمرار العالقة مع "ماكميالن" في مجال تدريب معلمي اللغة اإلنجليزية
لتطوي����ر مهاراتهم وقدراتهم ،مؤكدًا أهمية اللغة اإلنجليزية كأداة تواصل عالمية يس����تطيع الطلبة
خاللها االنفتاح على العالم الخارجي وأن يكونوا منافسين ألقرانهم بمختلف دول العالم.
من جهته ،أعرب راس����ل عن تعاونه المستمر مع الوزارة ،واالستعداد الكامل لدعم القطاع التعليمي،
خاص����ة بمجال اللغة اإلنجليزي����ة وتطويرها .وحضر اللقاء القائم بأعمال مدير عام المناهج اإلنس����انية
واالجتماعية عبد الحكيم أبو جاموس ،ومس����اعد مدير عام الكتب والمطبوعات علي أبو زيد ،ومدير دائرة
اللغات في مركز المناهج أحمد الخطيب ،ورئيس قسم اللغة اإلنجليزية ريم عيوش.

متحدثون في الحفل.

خالل احتفال بقصر الرئاسة في بيت لحم

اإلعالن عن المرحلة الثانية من الدعم
المجري لترميم كنيسة المهد
كتب حسن عبد الجواد:
أعلن���ت اللجنة الرئاس���ية لترميم كنيس���ة المهد،
خالل احتف���ال لها في قاعة قصر الرئاس���ة في بيت
لحم ،عن تقديم الحكومة الهنغارية المرحلة الثانية
من دعمها لمش���روع تأهيل كنيس���ة المه���د والبالغ
قيمته  100ألف يورو.
وحض���ر االحتفال ،زي���اد البن���دك رئي���س اللجنة
الرئاسية لترميم كنيسة المهد ،والسفير الهنغاري
لدى دولة فلسطين تيفادار تاكاش ،ورئيس البلدية
المحامي انطون س���لمان ،والقنصل الفخري لهنغاريا
في فلسطين الدكتور نصار خميس ،والمهندس عماد
نصار مستش���ار اللجنة الرئاس���ية في اإلشراف على
ترميم كنيس���ة المهد ،والمهن���دس مازن كرم مدير
مؤسس���ة تطوير بيت لحم ،والعديد من ش���خصيات
وفعاليات المجتمع المدني في بيت لحم.
وقال البندك :إن هذا الدعم يأتي في إطار دعم دولة
المج���ر الصديقة ف���ي مختلف المجاالت السياس���ية
واالقتصادية والثقافية لدولة فلسطين ،الفتا إلى أن
دولة المجر كانت الدولة األوروبية األولى في عام 2011
التي تبرعت لمش���روع ترميم كنيس���ة المهد ،وهي
الي���وم تعلن عن الدفعة الثانية بقيمة  100ألف يورو
لدعم هذا المش���روع الهام ،وال���ذي يحمل في طياته
بعدا وطنيا وسياسيا وثقافيا ،ويحمل اهتماما خاصا
من الرئيس محمود عباس.
وأش���ار البندك إلى أن دعم المج���ر لم يتوقف عند
هذا الحد ،وإنما تجاوز ذلك إلى تش���جيع نائب رئيس
الوزراء المجري وطواقم الخارجية المجرية للعديد من
الجهات والدول على دعم مش���روع ترميم الكنيس���ة
األولى ف���ي العالم ،ودعم من رئيس ال���وزراء المجري

لدولة فلس���طين ،والقدس عاصم���ة لها ،ورفضا لقرار
الرئي���س األمريك���ي اعتب���ار القدس عاصم���ة لدولة
االحت�ل�ال ،وتأكيدا على عدم نقل س���فارة المجر إلى
القدس ،لمخالفة ذلك للقرارات األممية .وكذلك دعما
لبيت لحم عاصمة للثقافة العربية .2020
م����ن جهته ،أعلن تاكاش عن الدفع����ة الثانية لدعم
مش����روع ترميم كنيس����ة المهد ،وعن فخره بالعالقات
التاريخية التي تربط الشعبين المجري والفلسطيني
والحكومتي����ن المجري����ة والفلس����طينية ،مؤكدا على
اهتمام بالده الخاص بهذا المشروع ،الفتا إلى الحكومة
الهنغاري����ة س����تواصل دعمها لدولة فلس����طين في
مجاالت مختلفة وخصوصا في مجال التبادل الثقافي
وتقديم المنح للطلبة الفلسطينيين ،ولمشروع ترميم
كنيسة المهد ،ولمشاريع أخرى في منطقة بيت لحم.
وكان الرئيس محمود عباس قرر في  2018تش���كيل
لجنة رئاسية مهمتها التنسيق مع الكنائس الثالث
لترميم كنيسة المهد ،وفي عام  2011تم وضع دراسة
تتعلق بترميم كنيسة المهد من قبل ائتالف عالمي
بمش���اركة خبراء فلسطينيين ،وفي شهر ايلول 2013
انطلقت عملية الترميم لكنيسة المهد.
وبحس���ب نصار فان تكلفة مش���روع ترميم كنيسة
المهد تبلغ  19مليون دوالر ،تس���لمت اللجنة منها 13
مليون دوالر ،من  35دولة ومؤسسة وشخصية.
وأش���ار نصار ،إلى انجاز  %75من أعمال الترميم في
كنيس���ة المهد ،تضمنت الس���قف الخشبي والنوافذ
واألس���طح الداخلية والخارجية والفسيفساء وترميم
البرواز الخش���بي ،وان العمل جار في  22عمود ،مضيفا
أن كنيس���ة المه���د تحتوي عل���ى  50عم���ود بينها
 32عم���ود مزينة برس���ومات من القرن الثاني عش���ر
الميالدي.

غنيم يبحث مع القنصل الفرنسي
وممثل النرويج االستعداد لمؤتمر المانحين
رام الل���ه " -األيام" :التقى رئيس س���لطة المياه م���ازن غنيم مع القنصل الفرنس���ي العام بيير
ً
كوشار ،وممثلة الحكومة النرويجية هيلدا هارشتات توماس بردل كال على حدة ،في رام الله امس،
ّ
الدولي في بروكس���ل  20آذار ،من أجل البدء في مش���روع
في إطار التحضير لعقد مؤتمر المانحين
ّ
ّ
المركزية لتحلية مياه البحر في غزة بتكلفة حوالي  650دوالرا.
المحطة
واطلع غنيم كوش���ار وبردل والوفدين المرافقين لهما على آخر المس���تجدات في سبيل تحقيق
مش���روع المحطة المركزية س���واء من الجانب التقني للمش���روع من خالل تس���ليم وثائق العطاء
والتصميم لألعمال الملحقة بمش���روع المحطة وتس���ليم موقع محطة الطاقة الشمس���ية التابعة
لمحط���ة التحلية المركزي���ة لالستش���اري المكلف ،إضافة إل���ى الجوانب اللوجس���تية المتعلقة
باالستعداد لتأمين التمويل المتبقي للمشروع والذي يقدر بحوالي  200مليون دورال.
وأك���د غنيم أن نجاح المؤتمر يعني نجاح كافة الش���ركاء والداعمين ف���ي حماية غزة من كارثة
إنسانية محتملة في  2020بحسب كافة التقارير الدولية.
وفي سياق متصل ،التقى غنيم بمدير فريق التنمية االقتصادية في وكالة التنمية البريطانية
لتأكيد حضور ومشاركة بريطانيا في المؤتمر ،وتم اطالعهم على آخر مستجدات المشروع.

تأكيدًا على حق العودة

"القـوى" تـتبـنـى فـكـرة الـتحشيـد
ً
على حدود غزة وصوال الختراقها
كتب حسن جبر:
تبنت القوى الوطنية واإلسالمية فكرة تحشيد المواطنين
تدريجيًا قرب حدود قطاع غزة وصوال إلى خلق حالة شعبية
واسعة الختراق الحدود ،تأكيدًا على حق العودة.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود
خلف إن القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية تتبنى الفكرة
وستنسق مع الحراك الشبابي والجماهيري لتنفيذها على
ان يتم األمر بالتدريج لتفادي جرائم االحتالل.
ون���وه خلف في حديث لـ "األيام" ب���أن القوى غير معنية
بإيقاع أي خسائر بين المواطنين ،مؤكدًا ان كافة الفصائل
تتبنى ه���ذه الفكرة من خالل تنظيم اعتصامات وتحركات
ووقفات جماهيرية سلمية على بعد  500إلى  700متر من
خ���ط التحديد مع إمكانية ان يتم وضع خيام لفترة معينة
على ان يتم التفكير بأش���كال أخرى ومسيرات كبرى تجاه
الحدود.
وكان خل���ف يتحدث في خت���ام اجتم���اع عقدته القوى

والفصائ���ل في غزة ،ناقش���ت خالل���ه عددا م���ن القضايا
السياسية والحياتية.
وتاب���ع :ه���ذا س���يكون تمهي���دا لفعاليات أوس���ع في
المستقبل من اجل إرسال رسالة للعالم مفادها أن الشعب
الفلس���طيني له خيارات أخرى غير الخيار السياس���ي وهو
الخيار الش���عبي والجماهيري والزحف عبر الحدود لإلعالن
عن حق العودة.
وأك���د خلف أن القوى ناقش���ت كذلك الوضع السياس���ي
وتطوراته خاص���ة بعد ذهاب وفد "حم���اس" إلى القاهرة،
موضحًا ان دعوة وفد "حم���اس" للقاهرة كانت لنقاش عدد
من القضاي���ا والعناوين أهمها التخفي���ف عن المواطنين
في غزة وبحث المش���كلة االقتصادي���ة في القطاع وقضية
تحريك عجلة المصالحة والدف���ع بها إلى األمام إلى جانب
نقاش قضية األمن على الحدود بين غزة ومصر.
ونوه بأهمية تشجيع مقاطعة البضائع اإلسرائيلية التي
لها بدي���ل وطني مع اإليعاز ألصح���اب الصناعات الوطنية
بضرورة تخفيض األسعار وجعلها في متناول الجميع.

البيرة :بحث آليات تطوير العمل
في وحدات النوع االجتماعي
البيرة " -األيام" :بحث وكيل وزارة ش����ؤون المرأة بس����ام الخطيب ،امس ،في مق����ر الوزارة ،مع كوادر
وحدات النوع االجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية آليات تطوير العمل.
وأك����د الخطيب على أهمية الدور القيادي الذي يجب أن تمارس����ه كوادر وح����دات النوع االجتماعي
ً
بشكل أساسي من حيث نشر الوعي والمشاركة في كافة اللجان والفرق العاملة داخل مؤسستها أوال،
ثم تفعيل دورها على صعيد إنجازات المؤسسة الرسمية.
وأشار الخطيب إلى معيقات العمل في قضايا النوع االجتماعي حيث ال يعتبر أولوية قصوى ويعتمد
على القناعات والثقافة المجتمعية السائدة ،وبأن المشوار طويل إلحداث التغيير المطلوب.
وش� ّ
���دد الخطيب على أهمية توحي����د الخطاب الجندري للوحدات ،وعقد االجتماعات الدورية س����واء
كان����ت ثنائية أو جماعية بين الوحدات ،وحش����د الدع����م الداخلي ،وإصدار تقاري����ر إنجازات تتضمن
معيقات العمل.
وأكد الخطيب اس����تعداد الوزارة الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للوحدات وكوادرها
والتغلب على معيقات عملها.
وطرح الحضور العديد من القضايا المهمة التي تشكل تحديًا لتطوير دور الوحدة ومنها الهيكلية
وعدم وجود الوحدة في بعض المؤسسات الرسمية ،كما تم استعراض اإلنجازات ،والخطط واألنشطة.

"العمل الزراعي" ينهي
شق وتأهيل طرق
زراعية في نابلس
رام الله " -األيام" :أنهى اتحاد لجان
العمل الزراعي ش���ق وتأهيل  7كم من
الطرق الزراعية في قرية قوصين غرب
نابلس.
وتخدم ه���ذه الطرق ،بحس���ب بيان
صدر ع���ن االتح���اد ،امس ،مس���احات
واس���عة من األراض���ي الزراعية تقدر
بحوال���ي  600دون���م ف���ي المناط���ق
المصنفة "ج" وتعود ملكيتها لحوالي
 100مستفيد.
ويأت���ي هذا النش���اط ضم���ن رؤية
االتح���اد بدع���م صم���ود الم���زارع
الفلس���طيني وذلك من خ�ل�ال تعزيز
وصوله إلى موارده الطبيعية وسيادته
عليها.
يذك���ر أن هذا النش���اط يأتي ضمن
برنامج اإلدارة المس���تدامة والوصول
الش���امل لمص���ادر األرض والمي���اه،
المم���ول م���ن الممثلي���ة الهولندية
وال���ذي ي���دار من قب���ل اتح���اد لجان
العمل الزراعي بالش���راكة مع مجموعة
الهيدرولوجيين الفلسطينيين ،ومركز
أبحاث األراضي ،والمركز الفلس���طيني
للتنمي���ة االقتصادي���ة واالجتماعية
وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.

"اإلغاثة الزراعية" تقدم
معدات إسعاف للجنة
الحماية في الولجة
بيت لحم – "األي���ام" :قدمت اإلغاثة
الزراعية في محافظة بيت لحم ألعضاء
لجنة الحماية في قرية الولجة معدات
إس���عاف أولي وأدوات للدفاع المدني،
م���ن اجل تعزيز وصم���ود أبناء القرية،
التي تعاني هجمة استيطانية شرسة.
جاء ه���ذا الدع���م بعد سلس���لة من
ال���دورات التدريبي���ة ألعض���اء لجن���ة
الحماي���ة من اجل رفع مس���توى كفاءة
عملهم وقدراته���م الميدانية ،وذلك
ضمن مشروع تحسين قدرات المجتمع
المدني عل���ى االس���تجابة النتهاكات
القان���ون الدولي وحقوق اإلنس���ان في
الولجة.
وهدفت التدريبات إلى زيادة قدرات
المجموع���ات المعنية بتوثيق ونش���ر
انتهاكات حقوق اإلنسان ضد السكان
المدنيي���ن بصف���ة عام���ة ،وعلى وجه
التحديد فئة الشباب ،وكذلك الحصول
عل���ى المعلوم���ات من خالل أس���اليب
وتقني���ات فعالة وكافي���ة ومتوافقة،
ومعالجته���ا عل���ى أس���اس المعايير
والصكوك الدولية.

دولة فلسطين
وزارة التربية و التعليم العالي
اإلدارة العامة لألبنية

إعالن طرح عطاء تقديم خدمات استشارية
«اشراف وادارة موقع»
االختيار على أساس التكلفة األقل
قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير تمويال من خالل وزارة المالية والتخطيط من أجل «االش���راف على انش���اء مخيم كش���في في قرية
عنزة -محافظة جنين» ،وعليه تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن طرح العطاء التالي:
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االشراف على انشاء مخيم
كشفي في قرية عنزة-
محافظة جنين.
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يمكن للمكاتب االستشارية التي تتوفر فيها الشروط التالية المشاركة في العطاء المذكور:
* أن يكون مسجال في نقابة المهندسين/مركز القدس كاستشاري بتخصصات عمارة أبنية ،إنشاء مباني ،ميكانيك وكهرباء.
* يمكن للمكاتب االستش���ارية المس���جلة بمجاالت عمارة األبنية وإنشاء المباني على األقل التآلف مع مكتب استشاري آخر
لتغطية التخصصات األخرى( كهرباء وميكانيك) فقط ،على أن يكون التآلف معتمدًا من نقابة المهندسين ( ال يقبل التآلف
بين تخصصات عمارة أبنية وإنشاء المباني).
الحصول على وثائق العطاء :يمكن للراغبين باالشتراك في هذا العطاء الحصول على وثائقه من المقر الرئيسي لوزارة التربية
والتعليم العالي ،المبنى القديم ،الطابق الثاني ،دائرة العطاءات والمش���تريات ،غرفة رقم  ،223خالل اوقات الدوام الرس���مي
مقابل  50دوالر ثمن نس���خة العطاء يتم إيداعها في بنك فلس���طين لحس���اب إيرادات وزارة المالية – وزارة التربية والتعليم
العالي ،حس���اب رقم ( )219000/13لغاية يوم الثالثاء الموافق 2018/02/27م كرسوم غير مستردة وعلى المكتب االستشاري
أن تكون لديه ش���هادة تصنيف كمكتب استش���اري و/أو اتفاقية تالف بحيث تكون ش���هادة التصني���ف واتفاقية التالف
ساريتي المفعول وصادرتين عن نقابة المهندسين -مركز القدس عند اإليداع.
كفالة دخول العطاء  :قيمتها حس���ب ما هو مبين في الجدول أعاله ،وتكون على ش���كل ش���يك بنكي مصدق أو كفالة بنكية،
ويكون عرض الس���عر ساري المفعول لمدة  120يوم والكفالة س���ارية المفعول لمدة 150يوم من تاريخ اإلقفال على أن تكون
الكفالة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي.
زيارة الموقع :س���وف تنظم زيارة ميدانية للموقع في الموعد المحدد في الجدول أعاله ويكون االلتقاء في مقر مديرية التربية
والتعليم العالي ذات العالقة الساعة العاشرة صباحًا.
االجتماع التمهيدي :سوف يتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات االستشاريين المشاركين في العطاء في الموعد
المحدد في الجدول أعاله في الموقع وبعد زيارة الموقع مباشرة.
تس���ليم العروض :يتم تس���ليم العروض في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله ،الماصيون شارع المعاهد –دوار
المغتربين-المبنى الرئيس���ي -الطابق الثاني-غرفة رقم 223-دائرة العطاءات والمشتريات ،في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب
علي���ه رقم العطاء واس���مه مرفقًا بتأمين دخول العطاء ويودع ف���ي صندوق العطاءات في موعد أقصاه ي���وم األربعاء الموافق
2018/03/14م الساعة الحادية عشرة صباحا.
موعد فتح العطاء :الس���اعة الحادية عشرة من صباح يوم األربعاء الموافق 2018/03/14م في جلسة علنية في دائرة العطاءات
والمشتريات في مقر وزارة التربية والتعليم العالي -المبنى القديم.
شروط عامة:

 - 1أجور اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء على أن تدفع عند توقيع العقد.
 - 2إذا وجد تعارض في المعطيات بين وثائق العطاء وإعالن الطرح في الصحف تعطى األولوية إلعالن الطرح.
 - 3األسعار شاملة لجميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
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