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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزراة الصحة

وحدة التوريدات

عطاء رقم 2011/32
توريد مادة األكسجين الطبي الى مستشفيات وزارة الصحة

ما عدا م. رفيديا ومجمع فلسطين الطبي، وم. الخليل
الطبي  األوكسجين  مادة  لتوريد  التوريدات عن طرح عطاء  الصحة/وحدة  وزارة  تعلن 

لصالح وزارة الصحة تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.
هذا  في  المشاركة  في  وترغب  رسميًا  والمسجلة  االختصاص  ذات  الشركات  فعلى 
العطاء مراجعة مبنى وزارة الصحة-وحدة التوريدات-مقابل المقاطعة-نابلس هاتف رقم 
أوقات  المحافظة سابقًا خالل  مبنى  مقابل  رقم 2380060 09  فاكس  أو   09 2384772
الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ 
)300( شيكل غير مستردة تورد الى خزينة وزارة الصحة، آخر موعد لقبول عروض االسعار 
بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في مقر وحدة التوريدات-البيرة مبنى المجلس 
وتفتح   2011/3/8 الموافق  الثالثاء  يوم  من  العاشرة  الساعة  البيرة  القديم  التشريعي 

المظاريف بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان في مقر وزارة الصحة-رام الله.
وزراة الصحة

مالحظة:
1.  يجب إرفاق شيك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بمبلغ 5% من إجمالي قيمة 
العطاء “كتأمين دخول” ساري المفعول لمدة تسعين يومًا من آخر موعد لتقديم العروض.

2.  تقدم االسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.
3.  لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل االسعار.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الزراعة

دائرة العطاءات والمشتريات

طرح مزاودة بالظرف المختوم رقم 2011/03
قاد  بيت  محطة  من  أغنام  ببيع  للقيام  المختوم  بالظرف  مزاودة  طرح  في  الزراعة  وزارة  ترغب 
الزراعية – محافظة جنين . يستطيع الراغبون في المشاركة الحصول على وثائق العطاء من دائرة 
البالوع - خالل ساعات الدوام الرسمي   / الله  / رام  الزراعة  العطاءات والمشتريات في مقر وزارة 
مقابل رسم غير مسترد قيمته 200 شيكل .   آخر موعد لتقديم العروض مرفقة بشيك أو ضمان 
بنكي بقيمة 5000 شيكل ، هو يوم االحد الموافق 2011/3/13 الساعة الثانية عشرة ظهرًا في 

مقر وزارة الزراعة / رام الله / البالوع .
  مالحظة:ـ

     -  أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
     -  لالستفسار االتصال على جوال 0599-595930 ، 0598-931083

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
إعالن طرح عطاء
مكرر للمرة الثالثة

تعلن بلدية نابلس عن إعادة طرح العطاء التالي وذلك بطريقة الظرف المختوم

العطاء السنوي لتزويد آليات ومركبات بلدية نابلس بالمحروقات

 )سوالر وبنزين(
فعلى جميع الموردين المتخصصين والراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:- 

1- يجب على المورد ان يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة. 
كفالة  بموجب  وذلك  بقيمة)5000( شيكل  ابتدائي  تأمين  كفالة  تقديم  المورد  على  يجب   -2
بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم أو شيك بنكي مصدق او مبلغ نقدي وال تقبل 

الشيكات الشخصية.
3- األسعار شاملة لجميع الضرائب 

4- البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب
5- كل مورد يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من مكتب 

العطاءات في مقر البلدية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )200(  شيكل أو ما يعادلها. 
6- أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12ظهرًا من يوم السبت الموافق 2011/3/5 علمًا انه لن 

يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد. 
7- فتح المظاريف يوم السبت الموافق 3/5 /2011 الساعة 12 ظهرًا في قاعة البلدية 

8- رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 
الدوام  ساعات  خالل  وذلك  العطاءات  شعبة  البلدية   مراجعة  يرجى  المعلومات  من  لمزيد   -9

الرسمي.
10- مدة العطاء سنة تقويمية كاملة تبدأ من تاريخ توقيع االتفاقية 

المهندس عدلي رفعت يعيش
رئيس بلدية نابلس

مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"
                "Human Rights & Democracy Media Center" SHAMS

إعالن للمشاركة في
مخيم حقوق اإلنسان الشبابي

ينظم مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"ضمن برنامج حقوق اإلنسان والحكم الصالح 
مخيمًا شبابيًا لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والحكم الصالح بين الشابات والشباب ،وذلك 
في إطار سعي المركز إلى تمكين وبناء قدرات الشابات والشباب في هذا المضمار.وإلى تنمية 
النظرية  المعرفة  أو خبرة،أو اإلطالع على ناحية من نواحي  ورفع مستواهم،بقصد كسب مهارة 

أو التطبيقية .
الفئة المستهدفة :الشابات والشباب .

االشتراك في المخيم : 
1. يمكن ألي شاب أو شابة الراغبين بالمشاركة ،تعبئة طلب االلتحاق في المخيم.

شروط المشاركة في المخيم:
1. أن يكون ناشطًا أو متطوعًا في مجاالت حقوق اإلنسان أو الحكم الصالح أو الديمقراطية.

2. أن ال يزيد عمر المرشح/ة عن 25 سنة .
3. التزام المشارك/ة بفعاليات تطوعية سيتم تنفذها في المستقبل.

4. االلتزام ببرنامج المخيم من حيث الحضور والمشاركة والتفاعل. 
مالحظات

1. العدد محدود للمشاركة في المخيم.علمًا أن أعمال المخيم ستبدأ يوم 3/21/ 2011  حتى 2011/3/25.
2. سيتم إجراء مقابالت مع المتقدمين/ات وفي حال زيادة عدد المتقدمين عما هو مطلوب أو 

تساوي المتقدمين ،سيتم عقد امتحان تحريري لهم .
3. سيتم مراعاة التوزيع الجغرافي والجندري.

4. سيتم توفير المبيت والمواصالت للمشاركين. 
http://www. 5. يمكن  الحصول على استمارة طلب المشاركة من خالل  الموقع االلكتروني للمركز

shams-pal.org   أو إرسال رسالة على  البريد اإللكتروني للمركز c_shams@hotmail.com أو عبر 
الفاكس  أو من مقر المركز الكائن في رام الله ،خلف الممثلية األلمانية ،مقابل مطعم النبعة مباشرة 

،عمارة راحة ط 2،وذلك حتى الساعة الرابعة من مساء يوم األحد الموافق 2011/3/6.
6. يمكن إرسال االستمارة بعد تعبئتها إلى البريد اإللكتروني أعاله أو عبر الفاكس أو تسليمها باليد 
في مقر المركز على العنوان أعاله،وذلك حتى الساعة الرابعة من مساء يوم األحد الموافق 2011/3/6.                             
عدم  عن  مسبقًا  المركز  ويعتذر  فقط.  الشروط  عليهم/ن  تنطبق  بمن  االتصال  يتم  سوف   .7

تمكنه من االعتذار بشكل شخصي لكل من تقدم بطلب للمشاركة في المخيم.
8. سيتم الحقًا إعالم المشاركين/ات بمكان انعقاد المخيم.    

9. سيمنح المشارك/ة في نهاية المخيم  شهادة من المركز.
في حالة وجود أسئلة الرجاء االتصال على هاتف رقم 022985254 ،فاكس، 022985255 ،جوال 0599525094

وتفضلوا بقبول فائق االحترام
                                                     http://www.shams-pal.org

���ذت الهيئ���ة الوطنية 
ّ
جني���ن - "وف���ا": نف

للمتقاعدين العسكريين في محافظتي جنين 
والخلي���ل، أمس، اعتصامًا للمطالبة بتحس���ين 

ظروفهم المعيشية.
وطالب المعتصمون في جنين الجهات ذات 
الخدمة  االختصاص بص���رف مكافأة نهاي���ة 
حس���ب ق���رار الرئيس، ال���ذي أمر بتس���ديد 
مس���تحقاتهم من���ذ الع���ام 2009 عل���ى أربع 
دفعات، مش���يرين إلى أنه لم يدفع سوى %20 

منذ ذلك الوقت.
وش���ددوا على ضرورة تطبيق غالء المعيشة 
على جميع المتقاعدين حسب القانون، والعمل 
على معالجة شراء سنوات الخدمة للمتقاعدين 
الذين وعدوا بتعويضهم، كما طالبوا بتحسين 

وضع الخدمات الطبية العسكرية.
م���ن جهت���ه، أك���د رئي���س الهيئ���ة أديب 
حنايش���ة، أن القرار الذي صادق عليه الرئيس 
بخصوص مكافأة نهاية الخدمة لم يطّبق بعد 
فيم���ا يخص الجان���ب المادي، مش���يرًا إلى أن 
هناك نقصًا كبيرًا ف���ي األدوية التي تقدمها 
الخدم���ات الطبي���ة العس���كرية، وخاصة تلك 

المتعلقة باألمراض المزمنة. 
ب���دوره، أكد أمين س���ر الهيئة ف���ي جنين 

العمي���د زهي���ر ناص���ر، وق���وف المتقاعدين 
العس���كريين إلى جانب القيادة الفلسطينية 
وعلى رأس���ها الرئيس محمود عباس، مش���يرًا 
إل���ى أنهم م���ا زالوا جن���ودًا لخدم���ة القضية 
الفلسطينية على الرغم من انتهاء خدماتهم.
من جهته، أكد محافظ جنين قدورة موس���ى 
الذي تس���لم مذكرة مطالب من المعتصمين، 
دور المتقاعدي���ن العس���كريين ف���ي خدم���ة 
قضيته���م ووطنهم، مؤكدًا أنه س���يبذل كل 
جهد ممك���ن مع الجه���ات المختصة من أجل 

تحقيق مطالبهم.
م���ن  عش���رات  اعتص���م  الخلي���ل،  وف���ي 
المتقاعدين العس���كريين، الي���وم األحد، أمام 
للمطالبة بحقوقهم ولصرف  المحافظة،  مبنى 
مكافأة نهاية الخدمة دون تمديد أو تأجيل أو 

انتقاء، وتحديد موعد تلتزم به الحكومة.
وقدم���ت الهيئ���ة الوطني���ة للمتقاعدي���ن 
 إلى محافظ الخليل كامل 

ً
العسكريين رس���الة

حميد، م���ن أج���ل إيصالها للرئي���س محمود 
عب���اس تضمن���ت التأييد  المطل���ق والتقدير 
لسيادته واللجنة التنفيذية واللجنة المركزية 
)فتح(، لرفضهم الش���جاع والجريء للضغوط  ل�
والتهدي���دات األميركي���ة ح���ول التصوي���ت 

لوقف االس���تيطان في مجلس األمن. وأش���اروا 
ف���ي رس���التهم إل���ى أن كرام���ة المتقاعدين 
العس���كريين هي م���ن كرامة كل ش���هدائنا 
وجرحانا البواسل وأس���رانا، وأنه ال يجوز فصل 
الكرام���ة ع���ن الحقوق،  كما طالب���وا حكومة د. 
س���الم في���اض بالوف���اء بتعهداته���ا بصرف 
مكاف���أة نهاية الخدم���ة دون تمديد وتأجيل 
أو انتق���اء، وتحديد موعد تلت���زم به الحكومة، 
وكذلك صرف عالوة غالء المعيشة للمتقاعدين 
العسكريين دون استثناء، والعمل على إعفاء 
المتقاعدين العس���كريين من ش���راء سنوات 
الخدم���ة التي وع���دوا بها، ال س���يما أنهم لم 
يخت���اروا التقاعد بمحض إرادته���م، ومطالبة 
الحكومة بتمثيل المتقاعدين العسكريين في 
هيئة التأمين والمعاشات الحكومية، واهتمام 
الجهات المعنية باإلسراع في النظر بتظلمات 
المتقاعدي���ن بم���ا يخ���ص رتبهم وس���نوات 

خدمتهم. 
حمي���د  المحاف���ظ  رّح���ب  جانب���ه،  م���ن 
بالمتقاعدين، وأكد أنهم يمثلون ش���رف هذه 
األمة وش���رف الشعب الفلسطيني. مشيرًا إلى 
حقهم في المطالبة بحقوقهم، ووعدهم برفع 

مطالبهم إلى الجهات المعنية.

المتقاعدون العسكريون في جنين
والخليل يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية

كتب محمد الجمل:

عانت األس���واق والمحال التجارية في 
محافظة رفح وباق���ي أنحاء قطاع غزة من 
تناق���ص واضح في العدي���د من أصناف 
البضائ���ع المصري���ة المهرب���ة، بس���بب 
اإلرب���اك الذي انتاب عم���ل األنفاق خالل 
األس���ابيع الماضية جراء تداعيات الثورة 

في مصر.
وبدا واضحًا شح بعض أصناف البضائع 
في األس���واق وارتف���اع أس���عار أصناف 
أخرى، في حين عادت سلع أخرى للظهور 
مجددًا بعد اختفاء وتناقص استمر عدة 

أيام.
وبدت السلع الغذائية المهربة ك�"الرز 
المصري" م���ن أكثر الس���لع تأثرًا، فعلى 
الرغم من وجود هذه السلعة في األسواق 
فإن أسعارها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا زاد 

على %20.
وأك���د أحد الباعة أن إم���دادات العديد 
من الس���لع الغذائية تأثرت جراء توقف 
األنفاق عن العمل ع���دة أيام، موضحًا أن 

بعض التجار سارعوا إلى رفع األسعار.
ونوه محمود س���ليمان وكان يبيع سلعًا 
 في إحدى أس���واق المحافظة إلى 

ً
غذائية

أنه وعل���ى الرغم من تحّس���ن العمل في 

بالفت���رة الماضية فإن   
ً
األنفاق مقارن���ة

ارتفاع أسعار بعض الس���لع ال يزال على 
حال���ه، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أس���عارها 
في مصر وصعوب���ة توصيل البضائع إلى 

منطقة األنفاق.
وتوق���ع س���ليمان ع���ودة األوضاع في 
الس���وق إلى طبيعتها ف���ور انتظام عمل 

األنفاق وتدفق السلع بصورة طبيعية.
أما السجائر المهربة فكانت من السلع 
التي تأثرت بع���دم انتظام عمل األنفاق، 
حيث شهدت غالبية األنواع منها ارتفاعًا 
ملحوظ���ًا، وق���ال أحد تجار الس���جائر في 
سوق رفح األسبوعية: إن تناقص العرض 
خ���الل األس���ابيع الماضية رفع األس���عار 
بشكل متواصل، مؤكدًا أن أزمة السجائر 
التي  ربما تعود لالضطرابات واإلضرابات 
ش���هدتها بع���ض المصال���ح والهيئات 
ف���ي مصر، التي عرقلت وصول الس���جائر 
بكميات كافية إلى مدينة رفح المصرية 

حيث تنتشر األنفاق.
وأكد أن التصعيد اإلسرائيلي وتحليق 
الطائ���رات وتوقف العمل في األنفاق زاد 
األمور تعقيدًا وأسهم في تراجع كميات 

البضائع الواصلة.
ويش���ير المواطن خليل ش���قفة وكان 
يسأل عن أس���عار الس���جائر في السوق 

إلى أن أس���عار األخيرة ش���هدت ارتفاعًا 
متواص���اًل منذ ب���دء األح���داث في مصر، 
موضح���ًا أن ثمن العلب���ة الواحدة ارتفع 
بمعدل نصف ش���يكل وصواًل إلى ارتفاع 

زاد على 30% في بعض األحيان.
أما األس���منت ومواد البناء التي تعتبر 
من أه���م الس���لع المهربة بع���د الوقود 
فعانت ه���ي األخرى جراء ع���دم انتظام 
عم���ل األنف���اق إال أن أس���عارها ع���ادت 

لالستقرار مجددًا خالل األيام الماضية.
وأكد كم���ال مصطفى ويقوم بإنش���اء 
بناية في قطع���ة أرض يمتلكها أنه أرجأ 
تنفيذ مشروعه عدة أسابيع بعد االرتفاع 

المفاجئ في أسعار األسمنت.
وأوض���ح مصطفى: أنه راقب األس���عار 
فترة من الوقت، وحين اس���تقرت أسعار 
األس���منت والحصمة المهربة بدأ بإنشاء 
البناية وقام بش���راء المواد كافة خشية 

ارتفاع األسعار مجددًا.
الش���اب صالح نبيل ويعم���ل في نفق 
ق���رب بوابة ص���الح الدين أش���ار إلى أن 
األنف���اق ب���دأت تتعافى وتع���ود للعمل 
بش���كل ش���به طبيعي، وأك���د أن األنفاق 
تركز حاليًا على جلب سلع معينة خاصة 
الوق���ود وم���واد البن���اء، باعتبارهما أهم 

السلع واألكثر طلبًا في األسواق. 

رفح: تناقص في البضائع المصرية
المهربة جراء تذبذب عمل األنفاق

 غزة: مجهولون يلقون قنبلة
  باتجاه منزل طبيب مسيحي 

 محلية الصنع 
ً
غزة - فايز أبو عون: ألق���ى مجهولون، ليلة أول من أمس، قنبلة

باتجاه منزل طبيب مس���يحي يقطن في حي الرمال الغربي في مدينة غزة، كما 

بعثوا له رسالة تهديد عبر هاتفه النقال.

وكان دوي انفجار قوي ُسمع مساء أول من أمس في مختلف أنحاء مدينة غزة، 

اعتقد البعض أنه ناتج عن قصف صاروخي إسرائيلي، لتزامن الدوي مع تحليق 

مكثف للطيران الحربي اإلسرائيلي، الذي شن عدة غارات جوية. 

من جهته، قال المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان: إن ما تعّرض له منزل 

الدكتور ماهر عيس���ى عياد ويعمل جراحًا ومديرًا طبيًا في المستشفى األهلي 

العربي يندرج ضمن حالة الفتان األمني وفوضى انتشار السالح المستمرة في 

األراضي المحتلة. 

وأض���اف المركز: إنه وفق���ًا لتحقيقاته الميدانية وإف���ادة عياد، فإن انفجارًا 

ضخم���ًا وقع بالقرب من منزله دون وقوع إصابات، األمر الذي جعله يهرع باتجاه 

مرآب سيارته حيث وقع االنفجار، فعثر على شظايا قنبلة أصابت سيارة شقيقه 

التي تشبه سيارته.   

وأك���د المركز أن عي���اد تلقى عقب وقوع االنفجار رس���الة تهديد نصية على 

هاتف���ه النقال، نصه���ا: "إن لم تتراجعوا عن حقدكم وظلمكم وعن التبش���ير، 

س���يكون الرد أكبر ولن ينفعك أحد"، وأش���ار إلى أن مصدر الرسالة كان هاتفًا 

نقااًل تابعًا لش���ركة هواتف إس���رائيلية، مضيفًا إن عياد تس���لم كذلك رسالة 

تهديد.

وأوضح المركز أن ش���رطة الحكومة المقالة حض���رت وعاينت موقع االنفجار، 

مشيرًا إلى أنها رجحت أن االنفجار ناجم عن قنبلة محلية الصنع "كوع"، وفتحت 

تحقيقًا في الحادث.

وأعلن المركز إدانته الش���ديدة الس���تهداف منزل عي���اد وتهديده، وطالب 

النيابة العامة بالتحقيق الجدي فيها وتقديم مقترفيها للعدالة. 

رام الل���ه  - "وفا": س���لمت محافظة 
رام الله والبي���رة د.ليلى غنام، أمس، 
إدارة جامعة القدس المفتوحة شيكا 
بقيم���ة عش���رة آالف دوالر مقدم���ة 
م���ن الرئي���س محمود عب���اس لطلبة 

الجامعة.
وج���رى التس���ليم بحض���ور رئيس 
الجامع���ة د.يون���س عم���رو، ومديرة 
العالق���ات العامة لوس���ي حش���مة، 

وعميد شؤون الطلبة د.محمد شاهين، 
ورئيس مجلس الطلب���ة فادي حّماد، 
وع���دد من ممثلي الحرك���ة الطالبية، 
إل���ى محم���ود عطاونة من  باإلضافة 
اإلدارة العام���ة للش���ؤون المالية في 

مكتب الرئيس.
وأكدت غن���ام أن الرئي���س يهتم 
ب���أدق التفاصيل الت���ي تتعلق بهم 
ويتاب���ع عن كثب كافة المؤسس���ات 

التعليمية لمساعدتها.
من جانبه، ش���دد عمرو على أهمية 
الدور الوطني الذي تقوم به الجامعة، 
مش���يرا إلى أنه���ا تق���ّدم خدماتها 
ألف  السبعين  لما يقارب  التعليمية 
طالب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
���د أن اس���تراتيجية الجامع���ة 

ّ
وأك

وطني���ة علي���ا تلتقي مع سياس���ات 
عات الرئيس.

ّ
وتطل

مكرمة رئاسية لطلبة "القدس المفتوحة"

جني����ن � "األي�����ام": افتتحت جمعية 
تنمية وإعالم المرأة "تام"، أمس، دورة 
تدريبية في مدينة جنين، حول النوع 
االجتماعي "الجندر" في اإلعالم، وذلك 

في مقر تلفزيون "فرح" المحلي.
وق����ال القائمون على ه����ذه الدورة، 
إنها تنظم بدعم وتمويل من مؤسسة 
"اكس����ور"، وتس����تهدفت مجموعة من 
طلبة اإلعالم واإلعالميين في وس����ائل 
اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية.

وأشارت نائب رئيس جمعية تنمية 
وإعالم المرأة، فرح����ة أبو الهيجاء، إلى 
أهمية الدور ال����ذي تقوم به الجمعية 

ف����ي الوصول إلى مجتم����ع ديمقراطي 
وح����ر، وذلك من خ����الل تغيير الثقافة 
للمرأة،  والتقليدية  النمطية  والصورة 
منطلقة في عملها م����ن مبادئ حقوق 
والعدال����ة،  والديمقراطي����ة  اإلنس����ان 

ومناهضة كافة أشكال التمييز.
وقالت: إنه من خ����الل اإلعالم، يمكن 
وهذا  االجتماع����ي،  التغيي����ر  تحقيق 
بحاج����ة إلى تعزيز مقدرة األش����خاص 
الذي����ن يعملون في اإلع����الم، من خالل 
تدريبهم وتأهيلهم، وتعزيز مفهوم 
الن����وع االجتماع����ي لديه����م، مؤكدة 
أهمية هذا التدري����ب الذي قالت، إنه 

يحمل رسالة مهمة تساعد في تغيير 
الواقع من خالل عمل اإلعالميين.

من جهتها، قالت رش����ا موسى التي 
أدارت التدري����ب، إن����ه ت����م عقد هذه 
الدورة بع����د المرحلة األولى من برنامج 
تنفذه جمعية "ت����ام"، ومن المقرر أن 
تس����تمر لم����دة أربعة أي����ام، وتتناول 
"الجندر" في اإلعالم، من خالل التركيز 
على مفه����وم التنمية، وعالقته بالنوع 
االجتماعي، واألدوار واألنماط المقبولة 
اجتماعي����ا وثقافي����ا لكل م����ن الرجل 
والمرأة، ومفهوم النوع االجتماعي من 

خالل اإلعالم.  

  جنين : دورة تدريبية حول
 النوع االجتماعي في اإلعالم

فوز مدرسة بنات فقوعة
 بالمرتبة األولى في مسابقة
 البرامج التعليمية المحوسبة

جنين - "األيام": فازت الطالبة أس���ماء أحمد صالح، من مدرسة 

بنات فقوع���ة الثانوية التابعة لمديري���ة التربية والتعليم في 

محافظ���ة جنين، أم���س، بالمرتب���ة األولى في مس���ابقة البرامج 

التعليمية المحوس���بة والتي أقيمت في وزارة التربية والتعليم 

العالي، بإش���راف اإلدارة العامة للتقنيات التربوية وتكنولوجيا 

المعلومات، ورؤساء أقسام التقنيات في المديريات.
وقدمت صالح، عرضًا حول تجربتها ومدرس���تها في استخدام 
البرامج التعليمية المحوس���بة في تعليم الرياضيات، خصوصا 
الكس���ور، بهدف كس���ر الجمود في مادة الرياضيات، وتوصيل 
الفكرة العلمية بطريقة مس���لية وممتعة يس���هل وصولها إلى 

أذهان الطلبة.
وقالت مديرة التربية والتعليم، س���الم الطاهر، إن اس���تخدام 
ه���ذه البرامج، يع���د خروجًا عن المألوف في عملية الش���رح على 
الس���بورة، إلى التوضيح والش���رح باس���تخدام األلوان والحركات 

بطريقة شائقة وممتعة.
وأش���ارت الطاهر إل���ى أن الوزارة قدمت جوائ���ز عينية تقنية 
للفائزي���ن م���ن معلمي���ن وطلبة في المس���ابقة الت���ي بلغ عدد 
المش���اركين فيها، 53 متنافس���ًا م���ن المعلمي���ن والطلبة من 
مديري���ات المحافظات الش���مالية، وس���تقوم ال���وزارة بتعميم 
نماذج المراكز األولى عل���ى جميع مدارس مديريات المحافظات 

الشمالية. 

"الحكم المحلي" تؤكد استعدادها للتباحث 

مع فعاليات بيت فجار لتعيين إدارة للبلدية 

بيت لحم – "األيام": أبدت وزارة الحكم المحلي اس���تعدادها لعقد اجتماع مع 

فعاليات ومؤسسات بلدة بيت فجار لبحث تشكيل قائمة تحظى باجماع أهالي 

البلدة، وتعيينها إلدارة البلدية .

ج���اء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أمس، في ضوء عمليات احتجاج نظمتها 

مجموعة من أهالي بيت فجار، لعدم تعيين رئيس للبلدية من أهالي البلدة.

 وكان أهالي ومؤسس���ات وفعاليات ووجهاء البل���دة دعوا إلى تعيين رئيس 

بلدي���ة من أهالي البلدة بدال من رئيس البلدي���ة الحالي المكلف من قبل وزارة 

الحكم المحلي،

 وذل���ك خ���الل اعتص���ام نظم���ه 

األهال���ي، اول من ام���س، احتجاجا 

على عدم اس���تجابة وزي���ر الحكم 

القواس���مي  الدكتور خالد  المحلي 

لمطالبه���م، التي ت���م رفعها إلى 

ال���وزارة عب���ر ع���دد من مس���ؤولي 

المحافظة منذ ستة أشهر، ولم تتم 

االستجابة لها.

وق���ال محم���د حس���ن ثوابته من 

الفعاليات المشاركة في االعتصام" 

ل� "االي���ام" : إن وزير الحكم المحلي 

أدار ظهره لمطالب األهالي، وماطل 

التي  للدع���وات  االس���تجابة  ف���ي 

وجهت إليه من اجل االجتماع بهم، 

واعتماد لجنة م���ن 9 أعضاء متفق 

عليها من قبل أهالي ومؤسس���ات 

البلدة، إلدارة شؤون بيت فجار .

غنام تقدم المكرمة الرئاسية للدكتور عمرو.

المشاركون في الدورة.


