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جمعية أمراض نزف الدم تنجز
 6عمليات جراحية في الضفة وغزة

وتحتفي بالدعم التركي للرقمنة

«التربية» تطلق أول أوركسترا وطنية مدرسية

رام الل���ه " -األيام" :أطلق���ت وزارة التربي���ة والتعليم العالي،
امس ،من على مس���رح األمير تركي بجامعة النجاح الوطنية أول
أوركس���ترا وطنية مدرس���ية ،واحتفت بالدع���م التركي المقدم
للمدارس الفلسطينية في مجال رقمنة التعليم.
وش���ارك في هذه االحتفالية التي حملت عنوان "فضاء األمل"،
وزير التربية والتعليم العالي د .صبري صيدم ،والقنصل التركي
العام حوس���نو تورك أوغلو ،بحض���ور عضو اللجن���ة التنفيذية
لمنظمة التحرير محمود إسماعيل أبو إسماعيل ،والقائم بأعمال
رئي���س الجامعة د .ماهر النتش���ة ،ومحافظ نابل���س اللواء أكرم
الرج���وب ،وعقيلة رئيس الوزراء ،ووكي���ل وزارة التربية د .بصري
صالح ،وعميد كلي���ة الفنون الجميلة في الجامعة د .غاوي غاوي،
ورئيس بلدية نابلس عدلي يعيش ،وأمين عام اتحاد المعلمين
س���ائد ارزيقات ،وعدد من المديرين العامي���ن ومديري التربية
وعديد الش���خصيات الدبلوماس���ية واالعتباري���ة واألكاديمية
والسياسية واألجهزة األمنية واألهالي والطلبة.
وأك���د صيدم أن إطالق هذه األوركس���ترا يبعث رس���الة قوية
للعالم مفادها أن الفلس���طيني رغ���م الصعاب والتحديات يبدع
بالفنون والموس���يقى وينتصر للحياة ،الفتًا إلى أن اختيار اسم
فضاء األمل يعكس معنى التمس���ك باألم���ل وتغلبه على األلم،
معلنًا في الوق���ت ذاته أن الحلم قد تحقق الي���وم عبر االحتفاء
بإط�ل�اق هذه األوركس���ترا؛ والت���ي ضمت أيضًا طلب���ة من ذوي
اإلعاقة.
وش����دد صيدم على تركيز الوزارة واهتمامها بالفنون بمختلف
أشكالها وتوسيع حضورها في جميع مكونات المنظومة التربوية؛

األمر الذي يدلل على أهمية هذه النش����اطات في صقل شخصيات
الطلبة ورفدهم بالمهارات وإطالعهم على الثقافات العالمية.
بدوره ،أكد أوغل���و التعاون الوثيق بين تركيا وفلس���طين في
المجال التعليمي في العديد من المجاالت وعلى رأس���ها المنح
الدراس���ية ،معلنًا أن أداء طلبة التعليم العالي الفلس���طينيين
الدارس���ين ف���ي الجامع���ات التركية هو األفضل على مس���توى
العالم ،معبرًا عن اعتزازه بتميز طلبة فلسطين.
ولفت إلى دعم بالده لفلس���طين عبر وكال���ة التعاون التركية
"تي���كا" في عدي���د الميادين ومنه���ا بناء الم���دارس والرقمنة
وغيره���ا ،مجددًا تأكي���د تركيا على دعم حل الدولتين وإرس���اء
دعائم دولة فلسطين.
وخ�ل�ال تقديم���ه ألعضاء فرقة األوركس���ترا ،وص���ف د .غاوي
األعضاء ببالبل فلس���طين ،في إشارة إلى إبداع الطلبة وتميزهم
بالع���زف والغناء ،معبرًا عن اعتزازه بنجاح هذا العمل الذي أثبت
فيه الطلبة قدرتهم على التألق والتميز بعالم الموسيقى.
وألق���ت الطالب���ة لجي���ن الترتير من مدرس���ة بن���ات التركية
ّ
كلم���ة قالت فيه���ا" :اليوم  ..نطل على العال���م ،باللحن الهادف
وبالموس���يقى ،وباإلب���داع ،ونواص���ل التوس���ع ف���ي تطبي���ق
التكنولوجيا في مدارس���نا ،ونحتفل بتوزي���ع أجهزة على طلبة
المدارس التركية ،ونقاب���ل العالم باإلبداع وبالمواهب وبالنجاح
في كل المحافل".
وف���ي خت���ام االحتفالي���ة تم توزي���ع األجه���زة اللوحية على
المدارس إذ بلغ عدد هذه األجهزة  ،2500كما تم تكريم الشركاء
والداعمين.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات
المناقصة العامة رقمMMSD-GSD/MOFP/2018/67 :
موضوع المناقصة :شراء وتوريد وتركيب مولد كهرباء
الجهة المشترية :الخدمات الطبية العسكرية
جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط
 .1تدع���و مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب الخدمات الطبية
العسكرية المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميا والراغبين بالمشاركة في
تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تق���دم األس���عار ب�(الدوالر) ش���املة لكافة أن���واع الضرائب بما فيه���ا ضريبة القيمة
المضافة.
 .3يمك���ن للجهات المعنية بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على
مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة ()www.gs.pmof.ps
أو من خالل مديرية اللوازم العامة /وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة 8:00
صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  100دوالر لحساب وزارة المالية في
بنك فلس���طين على حساب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع)
مع العطاء المقدم.
 .5يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات ف���ي مديرية اللوازم العامة في
موعد أقصاه الس���اعة  11:30م���ن يوم الثالثاء المواف���ق  2018/5/15ويتم رفض جميع
العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان
بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع اإللكتروني
لمديرية اللوازم العامة.
 .6على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي
مصدق بقيمة  1800دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ .2018/11/10
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
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حصل مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي -منطقة طوباس على منحة
من وكالة التنمية الفرنسية ( )AFDواالتحاد االوروبي .وسيتم تمويل هذا العطاء من خالل
هذه المنحة من أجل تنفيذ مشروع “ تنفيذ الوصالت المنزلية للصرف الصحي في منطقة
طوباس”.
يدعو مجلس الخدمات المشترك جميع المقاولين والمؤهلين والمصنفين درجة رابعة
فأعلى والذين يحققون شروط التأهيل الموضحة في وثائق العطاء في مجال المياه
والمجاري ولديهم شهادات تصنيف سارية المفعول من لجنة التصنيف الوطنية لتقديم
عطاءاتهم في مظاريف مغلقة.
يمكن للمقاولين المعنيين الحصول على معلومات إضافية من مجلس الخدمات المشترك
حسب العنوان رقم ( )1الموضح في األسفل.
يمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم األربعاء الموافق  2018/04/18وحتى
يوم األحد الموافق  2018/05/06وذلك من دائرة العطاءات المركزية على العنوان رقم ()2
الموضح في األسفل ومقابل مبلغ غير مسترد وقيمته مائة يورو ( )€100ويكون الدفع بإيداع
المبلغ في حساب مجلس الخدمات المشترك رقم ( )460460متفرع  1عملة اليورو لدى بنك
فلسطين المحدود  /فرع طوباس.
ستكون المناقصة وطنية حسب األحكام الواردة في التعليمات وفي الشروط العامة للعقد
والخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDتحت بند “ شراء األعمال”.
ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم اإلثنين الموافق ،2018/05/07ويكون االلتقاء الساعة
الحادية عشرة صباحا في مجلس خدمات المياه المشترك  /طوباس في العنوان رقم ()1
ادناه .آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم األحد الموافق .2018/05/13
يجب تسليم العروض في دائرة العطاءات المركزية على العنوان رقم ( )2أدناه في تمام او
قبل الساعة  11:00صباحا ًيوم األربعاء الموافق  .2018/05/30سيتم فتح العروض مباشرة
في جلسة علنية في مكان تسليم العروض وبحضور ممثلي المقاولين لمن يرغب بالحضور
وذلك حسب العنوان رقم ( )2الموضح ادناه في الساعة  11:00صباحًا يوم األربعاء الموافق
.2018/05/30
يجب أن يرفق كل عطاء بتأمين (كفالة المناقصة) بقيمة ( 14,000يورو) لصالح مجلس
الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي  /منطقة طوباس  .ويجب أن تكون
العروض صالحة لمدة  90يوما من تاريخ فتح المظاريف  ،والكفاالت صالحة لمدة  30يوما
بعد انتهاء صالحية العروض (  120يوما من تاريخ فتح المظاريف حتى 2018/09/26
على األقل ).
العناوين المشار اليها اعاله هي كما يلي :

العنوان رقم  :1لمزيد من المعلومات
مجل���س الخدمات المش���ترك لمياه الش���رب
والصرف الصحي
طوباس  /الش���ارع الرئيس���ي  /مبنى االنشطه
الشبابيه  /ط2
طوباس  -فلسطين
عناية :المهندس عيسى ضبابات
المدير التنفيذي
هاتف/فاكس0097092571973 :
جوال00970592951963 :
بريد الكترونيtubas.jwssc@gmail.com :

العنوان رقم  : 2لشراء نسخة العطاء وتسليم العروض
وزارة االشغال العامة واإلسكان  /دائرة
العطاءات المركزية
ام الشرايط  /دوار االمين
البيرة  -فلسطين
عناية :المهندس سعيد أبو زيد
القائم بأعمال المدير العام
هاتف0097022950559 :
فاكس0097022988582 :
جوال00970592979098 :
بريد الكترونيctd@mpwh.pna.ps :

مالحظة :رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء

جامعة النجاح تبحث مع ممثل كوريا
الجنوبية برامج ومشاريع مشتركة

نابل���س " -األيام" :بحث القائم بأعمال رئي���س جامعة النجاح الوطنية الدكتور ماهر
النتشة ،في مكتبه ،امس ،مع ممثل جمهورية كوريا لدى فلسطين تشوي سام ،يرافقه
جولي هاش���وي ،مساعدة الممثل الكوري ،وسون سميج هي ،السكرتير الثاني للسفير
الكوري ،تطوير آفاق التعاون المشترك ما بين الحكومة الكورية وجامعة النجاح ،وذلك
إليجاد فرص متاحة للحكومة الكورية تمكنها من خلق برامج ومشاريع مشتركة تخدم
الطرفي���ن .وحضر اللقاء الدكت���ور محمد العملة ،نائب الرئيس للش���ؤون األكاديمية،
وخال���د برهم ،مدير المعهد الكوري الفلس���طيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات في
الجامع���ة ،وخالد مفلح ،القائ���م بأعمال دائرة العالقات العام���ة ،وآية جبري من مكتب
العالقات الدولية ،ونور حشايكة من دائرة العالقات العامة في الجامعة.
وأش���ار د .النتش���ة الى أهمية التعاون م���ع الحكومة الكوري���ة ،وتطرق الى
الحديث عن المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات.
وتناول د .النتش���ة اهمي���ة اجراء
ابحاث مش���تركة بي���ن الطرفين في
مج���االت الهندس���ة والتكنولوجيا،
معربًا عن رغبة الجامعة باس���تضافة
ط�ل�اب كوريي���ن وتدري���س اللغ���ة
الكورية في الجامعة لتعزيز التبادل
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
االكاديمي بي���ن الطرفين وإرس���ال
إعالن طرح عطاء رقم 09-ADM-2018
طلبة من النجاح الى كوريا.
بدوره أع���رب الممثل الكوري عن أمله
لتوريد اجهزة ومعدات VHF
في تطوير عالقات التعاون بين جامعة
تعلن جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني عن حاجتها لش���راء وتوريد أجهزة ومعدات
النجاح والحكومة والجامعات الكورية.
 VHFللمستودعات المركزية التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني
ثم توجه الوفد إلى الحرم الجامعي
فعلى الش���ركات المسجلة والراغبة بالمشاركة التوجه لمقر الجمعية الكائن في شارع
الجدي���د ،حي���ث زار الوف���د المعهد
القدس الرئيس���ي – البيرة ،دائرة المشتريات ،الطابق الس���ادس لشراء كراسة العطاء
وذل���ك اعتبارًا من ي���وم الثالثاء المواف���ق  2018/04/17وحتى ي���وم الثالثاء الموافق
الكوري الفلس���طيني وعقد اجتماعًا
عدا
 2018/04/24من الس���اعة الثامنة صباحًا و حتى الس���اعة الثالثة بع���د الظهر ،ما
بحض���ور خال���د بره���م للتباحث في
يومي الجمعة و السبت.
ترتيبات اليوم الثقافي الكوري.
للموردي���ن المؤهلين و المرخصين الحق في االش���تراك ،علمًا بان آخ���ر موعد لتقديم
وحض���ر اللقاء عدد م���ن الموظفين
العروض هو يوم الخميس الموافق  2018/05/03حتى الس���اعة الواحدة ظهرا ،و ذلك
اإلداريين في المعهد.
ف���ي صندوق المناقصات الموجود في دائرة المش���تريات بمقر جمعية الهالل االحمر
الفلسطيني الكائن في البيرة.
.1

ثمن كراسة العطاء  100شيقل غير مستردة

.2

يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  % 5من السعر االجمالي

.3

الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.

.4

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

لال ستفس���ار يمكن االتص���ال مع دائرة المش���تريات بجمعي���ة الهالل االحمر
الفلسطيني على االرقام التالية  :هاتف  022978536فاكس 022406518

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان
دائرة العطاءات المركزية
لصالح مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي  -منطقة طوباس
دعوةللمشاركة بعطاء  /إشعار خاصبالشراء
مشروع تنفيذ الوصالت المنزلية للصرف الصحي في منطقة طوباس
محافظة طوباس – الضفة الغربية
عطاء رقم T-JWSSC/AFD-EU/2018/030-CTD :

البي���رة " -األيام" :أنجزت الجمعية الفلس���طينية ألمراض الدم (الهيموفيليا) س���ت
عملي���ات جراحية وتبديل مفاصل  6مرضى هيموفيليا من النوعين "أ" و"ب" من الضفة
الغربية وقطاع غزة ،بالتعاون مع وزارة الصحة ،وبدعم كامل من الصندوق العربي لإلنماء
االجتماعي واالقتصادي.
جاء ذلك في بيان صحافي صدر عن الجمعية ،أمس ،بمناس���بة اليوم العالمي ألمراض
نزف الدم ،والذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام.
ّ
وبين رئيس الهيئة اإلدارية للجمعية جاد الطويل ،أن العالقة المميزة والتخصصية
وتقس���يم العمل وعدم تداخ���ل المهام نموذج يحتذى به في العالقة والش���راكة بين
الجمعية ووزارة الصحة ،والتي هي عامل أس���اس في إنجاح مشروع العمليات الجراحية،
والذي أنجزت بكفاءات فلسطينية في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.
وأضاف :إن الجمعية ،وبالش���راكة مع وزارة الصحة ،تعمل جاهدة على تسليط الضوء
على توفير العوامل المخثرة والخدمات األساس���ية المهمة لهذه الش���ريحة مع إدراك
خصوصي���ة الوضع في فلس���طين ،مع العل���م أن تكلفة عالج المرض���ى باهضة ،خاصة
العوام���ل المخثرة .وأننا بصدد التحضير مع الوزارة لنش���اط مرك���زي لالحتفال باليوم
العالم���ي ألمراض نزف ال���دمّ .
وبين الطويل أن التعاون مع الوزارة مس���تمر ألجل هذه
الشريحة ،والتي ستشهد شراكة جديدة بينهما مع مؤسسات إيطالية ستدعم توفير
الخدمات األساسية والعوامل المخثرة لهؤالء المرضى.
من جهته ،طالب البروفس���ور هشام درويش ،عضو الهيئة اإلدارية للجمعية ومنسق
اللجنة الطبية والعلمية ،المؤسس���ات الخدماتية في فلس���طين باالهتمام أكثر بتلبية
احتياجات هذه الش���ريحة الخاصة ،وأهمه���ا :توفير التش���خيص الدقيق لنوع مرض
نزف الدم وش���دته ،وتوفير العوامل المخثرة المركزة بانتظ���ام للمريض ضمن العالج
البيتي والوقائي وحس���ب البروتوكوالت العالجية ،وتوفير الرعاية الشمولية للمريض
في العيادات والمستشفيات.

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

Invitation for Bids/Specific Procurement Notice
Project Name: Construction of Tubas Wastewater House Connections
IFB No.:T-JWSSC/AFD-EU/2018/030-CTD
Tubas Joint Water and Sanitation Services Council (T-JWSSC) has received
funds from the Agence Française de Développement (the French Development
Agency) and the European Union towards the cost of the “Improvement
of Wastewater Sector in Tubas Area” Project. It is intended that part of the
proceeds of these funds will be applied to eligible payments under the contract
for construction of Tubas wastewater house connections facilities.

1.

The TJWSSC now invites sealed bids from eligible bidders (Palestinian
contractors of Grade4 and above with valid classification from the Palestinian
National Classification Committee in the field of water and wastewater
who meets the post qualification criteria and requirements in the Bidding
Documents) for the construction and completion of construction of Tubas
wastewater house connections facilities (“the Works”).
Interested eligible bidders may obtain further information from the address 1
shown below.
A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders
starting on Wednesday18/04/2018 until Sunday06/05/2018 from the Central
Tendering Department at the address 2 shown below and upon payment of
a non-refundable fee of One Hundred euro(100 €).The method of payment
will be Bank Deposit to the T-JWSSC Account No. (460460) (euro account /
internal branch account no.1) of Bank of Palestine / Tubas Branch.
The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions
of Contract are the provisions of the Agence Française Développement’s
Standard Bidding Documents: Procurement of Works.
A Pre-bid meeting shall take place at11:00 am on Monday,07/05/2018 at
)Office of Tubas Joint Water and Sanitation Services Council in address (1
below. Last day for receiving inquiries is on Sunday13/05/2018.
)Bids must be delivered to the Central Tendering Department at the address(2
shown below on or before 11:00 am on Wednesday, 30/05/2018.The offers
will be opened directly in a public meeting in the place of delivery of the
offers and in the presence of representatives of the contractors for those who
wish to attend, according to the address (2) below, at 11:00 am on Wednesday,
30/05/2018.
Each bid must be attached by a bid guarantee (EUR 14,000) for the Tubas
Joint Water and Sanitation Services Council. And the bids must be valid for
90 days from the date of opening the envelopes. The guarantee is valid for 30
days after the end of the validity of offers (120 days from the date of opening
the envelopes until 26/09/2018 at least).
The addresses referred to above are as follows:

2.

Address 2: For Purchasing Bidding
Documents & Bid Submission
Ministry of Public Works and Housing
/
Central Tendering Department / Um
Al Sharayet / Al Amin Circle
Al Bireh - Palestine
Attention: Eng. Saeed Abu Zaid
Acting Director General
Tel: 0097022966006/7
Fax: 0097022988582
Mobile: 00970592979098
e-mail: ctd@mpwh.pna.ps

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Address 1: For Information
Tubas Joint Water and Sanitation
Services Council
Tubas / Main Street / Youth Activity
Building /
2th floor
Tubas – Palestine
Attention: Eng. Issa Dababat
Executive Manager
Telefax: 0097092571973
Mobile: 00970592951963
e-mail: tubas.jwssc@gmail.com

Note: Advertisement Fees will be charged to the Winner Bidder.
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 59طالبًا وطالبة حصلوا على قبول في أهم الجامعات العالمية

«التعاون» تخرج الفوج األول من
طالب برنامج بريدج فلسطين

لقطة للخريجين.

رام الله " -األي���ام" :خرجت مؤسس���ة التعاون الفوج
األول من طلبة برنامج "بريدج فلس���طين" وعددهم 108
طالب���ات وطالب م���ن مختلف المحافظ���ات ،وحصل 59
منه���م على قبول في أهم الجامع���ات العالمية ،وذلك
خالل حفل أقيم في مدينة البيرة وفي غزة عبر الفيديو
كونفرنس.
وحضر الحفل أهالي الطلبة والداعمون والمؤسس���ات
الشريكة وشخصيات اعتبارية وممثلون عن المؤسسات
المحلية.
وفي كلمتها قالت الدكت���ورة تفيدة الجرباوي مدير
ع���ام "التعاون" إنن���ا نفتخر بطلبة "بريدج فلس���طين"
وبالنجاحات التي حققوه���ا حتى اآلن ،ونأمل منهم أن
يستفيدوا مما حصلوا عليه من تعليم وتدريب مكثف
في مواجهة أعباء وتحديات المرحلة الثانية المقبلين
عليها.
وأك���دت عل���ى أن "بري���دج فلس���طين" يعمل على
بناء ق���درات الطلبة وتعزيز مهاراته���م االكاديمية
والحياتي���ة ويزرع لديهم القيم اإليجابية في العمل،
م���ن خالل التركي���ز على مهارات التفكي���ر العليا بما
فيها التحلي���ل والنقد واالس���تنباط ،ومهارات اللغة
االنجليزية والبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية،
كم���ا يت���م العم���ل على صق���ل مواهبهم ف���ي الفن
والموسيقى والرياضة.
وقالت الجرب���اوي "باالضافة ال���ى البرنامج التعليمي
المدروس الذي ينخرط الطلبة فيه لمدة ثالث س���نوات،
فان البرنامج أيضًا يعمل على تعزيز انتماء الطلبة الى
وطنهم ،فهم س���فراؤنا في الخارج وسيحملون معهم
رسالة اإلبداع والتميز الفلسطيني".
وفي نهاي���ة كلمتها هن���أت الطلب���ة وذويهم على
هذا النجاح ،وتوجهت بالش���كر لفريق العمل وألعضاء
المؤسس���ة على عطائه���م المتواص���ل ،وايضًا لجميع
المتبرعين والداعمين للبرنامج على دعمهم السخي.
وفي كلم���ة الخريجين قال الطالب حمزة س�ل�امة إن
برنامج "بريدج فلس���طين" مكنهم من اكتساب العديد
من المه���ارات والق���درات خصوصًا في مج���ال البحث

العلمي والتفكير الخالق ،وتعميق الهوية الوطنية.
وأض���اف حمزة " لقد كان "بريدج فلس���طين" جس���رًا
حقيقيًا يؤهلنا لمستقبل واعد ،ويمكننا من التخطيط
األفضل لمس���تقبلنا ،ومن الس���ير نح���و التميز دائمًا
بعملنا وأخالقنا".
أما الطالبة والء الخزن���دار من غزة فقالت في كلمتها
"أن تك���ون طالبًا متفوقًا لي���س بالمهمة الصعبة لكن
األصع���ب هو أن تصبح طالبًا متميزا ،فبصمة التميز لم
نكن لنكتشفها بأنفس���نا لوال مشاركتنا برحلة برنامج
بريدج فلسطين" ،وش���كرت في كلمتها "التعاون" على
دعمها ورعايتها للبرنامج ،وش���كرت أيضًا المؤسسات
الش���ريكة وطاقم برنامج بريدج فلس���طين لتفانيهم
وجهودهم في دعم الطلبة.
وتخل���ل الحفل ،فقرة فني���ة قدمتها فرق���ة جامعة
االستقالل.
وفي ختام الحفل تم توزيع الش���هادات على الطلبة،
وذل���ك بعد موافقتهم على االلت���زام بعهد الخريجين
الذي قرأته المدير العام.
يذك���ر أن التعاون أطلقت قبل ثالث س���نوات برنامج
ُ
بريدج فلسطين كمبادرة وطنية تعنى بتحسين الفرص
التعلمية والتعليمية للطالب المتميزين والمبتكرين،
وذلك بهدف إعداد قيادات ش���ابة من الطلبة الواعدين
للمس���اهمة في تنمية فلسطين المس���تقبل ،وتعزيز
فرص ه���ؤالء الطلبة لاللتح���اق بالجامع���ات المرموقة
عالميًا ع���ن طري���ق تنمي���ة مهاراته���م ،وتزويدهم
بالمعارف الالزمة ،وتش���بيكهم مع الشخصيات البارزة
فلسطينيًا وعلى المستوى العالمي ،وتعزيز المنظومة
التعليمية الفلسطينية.
وانضم للبرنامج منذ تأسيس���ه م���ا يقارب  400طالب
وطالبة من مختل���ف المحافظات في رحلة من التدريب
األكاديمي والمجتمعي ،قدم من خاللها البرنامج بيئة
تدريبية متعددة المواضيع لطلبة الصف العاشر ،لبناء
قدراتهم الش���خصية والعقلية والوجدانية ،ليصبحوا
ق���وة متميزة ق���ادرة على المنافس���ة على المس���توى
اإلقليمي والدولي.

