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تربوية

ب��ي��ت ل��ح��م – م���ن ج����ورج زي��ن��ه – اخ��ت��ت��م��ت ك��ل��ي��ة تراسنطا 
ب��ي��ت ل��ح��م ف��ع��ال��ي��ات االح���ت���ف���االت ب��ع��ي��د ال��ق��دي��س فرنسيس 
االس����ي����زي وال�������ذي ي����ص����ادف ال����راب����ع م����ن ت���ش���ري���ن اول م����ن كل 
ع������ام ب����اق����ام����ة ال����ع����دي����د م�����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات ع�����ى م����اع����ب الكلية 
ب����ح����ض����ور االب اب�����راه�����ي�����م ف����ل����ت����س م�����دي�����ر ال����ك����ل����ي����ة وم������دي������ر عام 
م�����دارس ت��راس��ن��ط��ا واالس���ت���اذ ه���اين ع����ازر ن��ائ��ب امل���دي���ر والهيئة 

التدريسية والطلبة.
ب��������دأت االح�����ت�����ف�����االت ب����ش����رح م���ف���ص���ل ع�����ن ح����ي����اة القديس 
فرنسيس باللغات العربية واالنجليزية وااليطالية قدمها 
طاب الصف العاشر وتدريب املعلمة ريما حنضل واالستاذ 
م���ي���اد ف���ت���ول���ة وت���ق���دي���م م��س��رح��ي��ة ب���ع���ن���وان م���ع���اك ي����ا قديس 
فرنسيس تأليف الراهبة فايزة عياد وتدريب املعلمة نيفني 
دع���ي���ب���س واداء  ف����رق����ة ال��ت��م��ث��ي��ل وال������درام������ا يف ال���ك���ل���ي���ة والتي 
ت��ج��س��د رس����ال����ة ال���ره���ب���ن���ة ال��ف��رن��س��ي��س��ك��ان��ي��ة وم����س����رة العطاء 
باشكالها املختلفة وتحيك املسرحية ان القديس فرنسيس 
ت��رك الغنى وب��ح��ث ع��ن الحياة االف��ض��ل م��ع ال��ل��ه وان���ه قابل 
ال��س��ل��ط��ان ال���ك���ام���ل م���ن اج����ل االخ������وة وال���س���م���اح ل���ه بحراسة 

االرايض املقدسة وجميع رهبانه.
وت���خ���ل���ل ال���ف���ع���ال���ي���ات ال����ت����ي ادار ع���راف���ت���ه���ا ال���ط���ال���ب دانيال 

مراشدة ترتيلة هيا فرنسيس تدريب االستاذ مياد فاتولة 
واملرشدة شرين روك وعزف الطالب بشارة مرزوقة وترتيلة 
نشيد املخلوقات اداء جوقة املدرسة وشعر الجل القديس 
ف���رن���س���ي���س ت����دري����ب م����دي����رة ال�����روض�����ة دي����ان����ا ح����زب����ون وكلمات 
االستاذ الربت هاين وكلمات منثورة قدمها الطالبان انطوين 

مسلم وطوين بلوط.
ويف الختام القى االب ابراهيم فلتس كلمة نوه فيها اىل 
س���رة ال��ق��دي��س ف��رن��س��ي��س ول��ق��ائ��ه م���ع ال��س��ل��ط��ان ال��ك��ام��ل يف 
م��ص��ر م���ن اج���ل ت��ح��ق��ي��ق االخ�����وة وال���س���ام واض�����اف ان ارضنا 
امل���ق���دس���ة اح������وج م����ا ت���ك���ون اىل ال����س����ام ال��ح��ق��ي��ق��ي وان يزول 
الوباء وتعود السياحة اىل االرض املقدسة ولبيت لحم وقدم 
ال��ش��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر ل��ك��اف��ة ال��ق��ائ��م��ني وامل���ش���ارك���ني يف فعاليات 
اح��ت��ف��االت القديس فرنسيس وق���ام بتوزيع امل��ي��دال��ي��ات عى 

كافة طلبة الكلية.
وم���ن ج��ه��ة اخ���رى اق��ي��م ن��ش��اط ترفيهي الط��ف��ال الروضة 
باملناسبة ب��اش��راف م��دي��رة ال��روض��ة دي��ان��ا ح��زب��ون واملعلمات 
وتخلله العديد من الفقرات املتنوعة والرسم عى الوجوه 
وفقرة املهرجني وافطار لاطفال، وقدم االب فلتس الهدايا 

الرمزية لاطفال.

بيت لحم-مراسل ے الخاص-تسلم الدكتور إيهاب 
ب��س��ي��س��و م����ه����ام ن����ائ����ب رئ����ي����س ج���ام���ع���ة دار ال���ك���ل���م���ة لاتصال 
والعاقات الدولية مع انطاق العام الدرايس ٢٠٢١. ويتميز 
بسيسو بحضور ثقايف مميز من خال مساهماته ومشاركاته 
يف العديد من الفعاليات الثقافية العربية والدولية، حيث 
ي���ع���د م����ن ال���ق���ام���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة امل���ع���روف���ة فلسطينياً 
وع�����رب�����ي�����اً، ول�������ه ال����ع����دي����د م�����ن امل�����ؤل�����ف�����ات ال����ش����ع����ري����ة واألبحاث 

واملقاالت املنشورة يف املطبوعات العربية والدولية.
وصرح بسيسو قائا: يسعدين االنضمام إىل أسرة جامعة 
دار الكلمة التي تمثل رسالة نجاح يف مسرتها األكاديمية 
والثقافية، ومع اعتماد دار الكلمة كجامعة متخصصة يف 
الشأن الثقايف يف فلسطني مع مطلع العام ال��درايس ٢٠٢١، 
فإن هذا يعزز من دور ومسرة جامعة دار الكلمة كمؤسسة 
أكاديمية وثقافية ريادية وقادرة بشكل فعال عى املساهمة 
يف النهوض باملشهد الثقايف يف فلسطني وتمكني دور الشباب 

يف مجاالت اإلبداع والصناعات الثقافية.
من الجدير بالذكر، أن بسيسو من مواليد حي الرمال 
بمدينة غزة عام ١978، تلقى كامل تعليمه املدريس يف مدينة 
غ���زة، ث��م غ��ادره��ا ل��دراس��ة الهندسة امل��ع��م��اري��ة يف بريطانيا، 
وهو حاصل عى درجة البكالوريوس يف الهندسة املعمارية، 
ودرجتي املاجستر والدكتوراه يف اإلعام الدويل من جامعة 
ك�����اردي�����ف يف وي����ل����ز، ك���م���ا ان������ه أك����ادي����م����ي، وش����اع����ر ومهندس 

معماري فلسطيني.
وعمل بسيسو متحدثاً باسم الحكومة الفلسطينية من 
٢٠١٣ - ٢٠١٥، ثم وزيًرا للثقافة يف حكومة الوفاق الوطني يف 
الفرتة ما بني ٢٠١٥ - ٢٠١9، كما عمل عى مشروع إنشاء املكتبة 

الوطنية الفلسطينية، قبل ان يعفى من هذا املنصب.
وش��غ��ل ك��ذل��ك، منصب رئ��ي��س مجلس اإلدارة للمكتبة 
الوطنية حتى حزيران ٢٠٢١ ويشغل حالًيا نائب رئيس جامعة 

دار الكلمة لاتصال والعاقات الدولية.

خريجة طب يقف المال عائقا 
أمام حصولها على شهادتها

القدس-عماد اب��و الجدايل-انهت "أ.ت" سنوات دراستها الجامعية بتقدير 
جيد جدا، وقد تميزت طيلة دراستها وحصلت يف السابق عى منحة تفوق لكنها 

لم تغط كامل رسومها الجامعية.
يذكر ان العائلة املكونة من "9" افراد، تعيش ظروفا اقتصادية صعبة خاصة 
بعد ان اجرى والدها عملية قلب مفتوح قبل اشهر وفقدانه لعمله الذي كان 
يعتاش منه بشكل يومي، ولديه ابنة تعاين من شلل كامل، كما لديه ابنة أخرى 
تدرس يف نفس الجامعة، وال يوجد اي معيل لاسرة وبمساعدة االقارب يتم 

توفر مصاريفهم االساسية .
ويستحيل عى العائلة دفع كامل الرسوم املطلوبة، اال ان الطالبة استطاعت 
توفر الفي شيكل وتبقى عليها "7" آالف شيكل. وتنتظر تقديم يد العون لها 
حتى ال ت��ح��رم م��ن ال��ح��ص��ول ع��ى شهادتها الجامعية وال��ب��دء يف سنة االمتياز، 

التي تشكل لها وللعائلة نقطة انطاق نحو مستقبل أفضل .
للمساعدة واالستفسار يرجى االتصال عى الرقم "٠٥97٠٣٢٥9٥".

العربية األمريكية تكرم 
موظفين اثنين وخريجا 

أنعشوا حاالت توقف قلب 
ج���ن���ني-ع���ي س���م���ودي-ك���رم���ت ال���ج���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة األم���ري���ك���ي���ة، م���وظ���ف���ان م����ن كلية 
التمريض، وأحد خريجي الكلية، قاموا سابقا بواجبهم اإلنساين، وأنقذوا أشخاصا 
توقف لديهم القلب عن العمل خال تواجدهم بالصدفة يف مكان الحدث، حيث 

تلقوا تدريبات مكثفة يف مركز الجامعة إلنعاش القلب.
وحضر التكريم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية األستاذ الدكتور 
محمد آسيا، وعميد كلية التمريض الدكتورة لبنى حرازنة، ومدير مركز الجامعة 
ال��ع��رب��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة إلن��ع��اش ال��ق��ل��ب ال��دك��ت��ور ع��م��اد خ��ض��ر، وم��دي��ر ال��ع��اق��ات العامة 
ف���ادي جمعة. وال��ذي��ن ت��م تكريمهم ه��م: أي��م��ن عناية، وف��ري��د أب��و ل��ي��ل، امل��وظ��ف��ان يف 
كلية التمريض ومدربان يف مركز الجامعة إلنعاش القلب، وخريج كلية التمريض 

رأفت شراب.
واف��ت��ت��ح ح��ف��ل ال��ت��ك��ري��م، ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ل��ش��ؤون ال��ك��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة األستاذ 
الدكتور آسيا بكلمة شكر لكل من أبو ليل وعناية وشراب، عى ما قاموا به من واجب 
إنساين وانقاذ اشخاص توقف لديهم القلب عن العمل، وهذا إنما يدل عى نجاح 
التدريبات التي تلقوها يف مركز الجامعة  إلنعاش القلب، والذي أسس عام ٢٠١6 وتم 

توظيف خرباء أكفياء، وتزويده بأجهزة ومعدات بمواصفات علمية عاملية.
بدورها، قالت عميدة كلية التمريض الدكتورة لبنى حرازنة أن املحاضرات النظرية 
التي تدرس يف الكلية هي مكملة للتدريبات العملية التي يتلقاها الطلبة داخل أروقة 
الجامعة كمركز إنعاش القلب أو يف مخترب التمريض، وتخرج الكلية طلبة أبدعوا 

حتى اللحظة يف سوق العمل الفلسطيني.
من جهته، قال مدير مركز الجامعة العربية األمريكية إلنعاش القلب الدكتور 
عماد خضر "نحن يف منطقة تعيش حالة طوارئ وبالتايل أنصح كل فرد يف املجتمع 
املحي أن يتلقى التدريبات الازمة لإلسعافات األولية وإنعاش القلب، واكتساب 
امل���ه���ارات ال���ازم���ة إلن��ق��اذ إن��س��ان ي��ح��ت��اج مل��س��اع��دة"، م��ش��را إىل أن ال�����دورات التدريبية 
التي يقدمها مركز إنعاش القلب يف الجامعة يفتخر بها كل إنسان، مؤكدا أن املركز 
مفتوح ألي طالب أو فرد من املجتمع املحي ليتلقى التدريبات الازمة واملهارات يف 

اإلسعافات األولية وآلية انعاش القلب.
من جهتهم، سرد أيمن عناية وفريد أبو ليل، والخريج رأفت شراب، ما حدث 
معهم خال انقاذهم األشخاص الذين تعرضوا ملشكلة توقف القلب عن العمل، 
م��ؤك��دي��ن أن ال��ت��دري��ب��ات ال��ت��ي تلقوها يف م��رك��ز الجامعة إلن��ع��اش القلب ساهمت يف 
إنقاذ أشخاص كانوا بني الحياة واملوت، موجهني الشكر للجامعة العربية األمريكية 
بشكل عام وملركز إنعاش القلب يف الجامعة بشكل خاص عى الدور الذي قاموا به 

يف تدريب املجتمع املحي والطلبة عى املهارات الازمة يف هذا الخصوص.
ويف ال��خ��ت��ام ت��م ت��ك��ري��م ك��ل م��ن :اي��م��ن ع��ن��اي��ة وف��ري��د أب���و ل��ي��ل ورأف����ت ش����راب بدرع 

تقديرية عى ما قدموه من واجب انساين .

رام الله-عقدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي من 
خ��ال الهيئة الوطنية لاعتماد وال��ج��ودة والنوعية ملؤسسات 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال�������ع�������ايل،ام�������س، ورش����������ة ح��������ول ال����ت����ص����ن����ي����ف����ات العاملية 
وال�����ع�����رب�����ي�����ة مل�����ؤس�����س�����ات ال����ت����ع����ل����ي����م ال������ع������ايل ب�����ه�����دف ت����ع����زي����ز املكانة 
ال��ت��ن��اف��س��ي��ة ل���ل���ج���ام���ع���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة يف ال��ت��ص��ن��ي��ف��ات العاملية 

عامة والعربية خاصة.
جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة د. معمر شتيوي، وأسرة 
الهيئة، وممثلني عن الجامعات الفلسطينية من نواب الرئيس 
وعمداء البحث العلمي ومديري الجودة، وبمشاركة   الخبر 
يف التصنيفات العربية والعاملية للجامعات د. أحمد منصور، 
و أ. د. س���ع���د أب������و ق����دي����س م����ن ج���ام���ع���ة ال���ب���ل���ق���اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف 

األردن.
ويف هذا السياق، أوضح شتيوي أن فكرة التصنيف العربي 
تم مناقشتها يف اجتماع وزراء التعليم العايل العرب، إذ تم 
عقد لقاءات عدة للخروج بالخطة التنفيذية ملشروع التصنيف 
العربي للجامعات والذي يحافظ عى خصوصية الجامعات 
العربية؛ خاصًة وأن أغلب منشوراتها وأبحاثها باللغة العربية 

وهو ما ال تدعمه التصنيفات العاملية.
ول���ف���ت ش��ت��ي��وي إىل أن����ه ت���م ب���ل���ورة ن���ظ���ام ي��ت��ن��اس��ب م���ع وضع 
أن ه���ي���ئ���ة االعتماد  ال����ع����رب����ي����ة، م����ض����ي����ف����اً  ال����ج����ام����ع����ات وال����ث����ق����اف����ة 
وال���ج���ودة ت��س��ع��ى م��ن خ���ال ه���ذه ال����ورش إىل تقليص الفجوة 
ب���ني ال���ج���ام���ع���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال���ج���ام���ع���ات ال���ع���امل���ي���ة، وتحفيز 
الجامعات الوطنية للدخول يف التصنيفات العربية والعاملية 
مل��ا ل��ه��ا م��ن أه��م��ي��ة يف إب����راز دور ه���ذه ال��ج��ام��ع��ات أم���ام نظراتها 
ال���ع���امل���ي���ة، ب���م���ا ي���س���ه���م يف ت��ح��ق��ي��ق رؤي�������ة وزارة ال���ت���ع���ل���ي���م العايل 
املتمثلة يف ت��وف��ر تعليم ع���اٍل متميز، وب��ح��ث علمي يسهم يف 

بناء مجتمع املعرفة واإلبداع.
ون�����اق�����ش�����ت ال��������ورش��������ة م�������ح�������اور ع���������دة أب��������رزه��������ا ال����ق����ي����م����ة املضافة 
ل���ل���ت���ص���ن���ي���ف���ات ال����ع����امل����ي����ة وال�����ع�����رب�����ي�����ة، وم�����ع�����اي�����ر وم�������ؤش�������رات هذه 
التصنيفات وواقع الجامعات الفلسطينية فيها، ونتائج أداء 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة ل���أع���وام ال��ث��اث��ة املاضية، 
ال����س����م����ع����ة األك������ادي������م������ي������ة والبحثية  م�������وض�������وع  مل����ن����اق����ش����ة  إض��������اف��������ًة 
للجامعات، والتحديات التي تواجهها عى صعيد التصنيفات 

العاملية والعربية.

»التعليم العالي« تطلق فعاليات 
مشروع تعزيز تمكين المرأة
رام ال��ل��ه-أط��ل��ق��ت وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث ال���ع���ل���م���ي،ام���س، م���ن حرم 
جامعة ال��ق��دس املفتوحة ب���رام ال��ل��ه، سلسلة م��ن ال���ورش املتخصصة يف مجال 
تمكني املرأة والتنمية املحلية ضمن مشروع )وليود ٣( املمول من الوكالة اإليطالية 

للتعاون اإلنمايئ.
وع���ق���دت ال���ورش���ة األوىل ب��رع��اي��ة وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي أ. د. 
محمود أبو مويس بعنوان:"التنمية املحلية وتمكني املرأة"، بحضور رئيس وحدة 
اإلرش���اد والتوجيه وال��ش��ؤون الطابية يف ال���وزارة أيمن ه��وديل، ومساعد رئيس 
جامعة القدس املفتوحة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاهني، ومدير دائرة النوع 

االجتماعي يف الوزارة فداء خر الدين، وبمشاركة عدد من طلبة الجامعة.
وتهدف ه��ذه ال��ورش إىل ضمان مشاركة فاعلة للطلبة يف الحياة الجامعية 
ب��م��خ��ت��ل��ف ص����وره����ا وم�����ن ض��م��ن��ه��ا ان���ت���خ���اب���ات م���ج���ال���س ال��ط��ل��ب��ة ت���رش���ح���اً وانتخاباً؛ 
خاصًة لفئة الطالبات، إذ تشر اإلحصائيات إىل نسبة متدنية لتمثيل الطالبات 
يف الهيئات اإلداري���ة بمجالس الطلبة، وب��ن��اًء ع��ى توجهات ال���وزارة وبتعليمات 
مباشرة من وزير "التعليم العايل" بهذا الخصوص؛ ُتنّفذ هذه الورش للخروج 
بتوصيات واضحة من قبل مؤسسات التعليم العايل بكافة مكوناتها، لضمان 
تمثيل عادل للطالبات يف مجاس الطلبة لتمكينهن الحقاً وبعد التخرج من تويل 

مواقع قيادية يف مختلف القطاعات.
وق���ال ه����وديل:"ال����وزارة وض��ع��ت الخطط وال��ربام��ج للنهوض ب��ال��واق��ع الطابي 
ودع���م الحركة الطابية لتعود وت��أخ��ذ دوره���ا ال��ري��ادي يف ال��ش��ارع الفلسطيني، 

وقد سّخرت الحكومة العديد من الربامج لدعم قطاع الشباب".
بدوره، قال شاهني يف كلمة له باالنابة عن رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو 
"إن ال��ج��ام��ع��ة ت����ويل خ��ص��وص��ي��ة ل��ت��م��ك��ني امل������رأة وي��ظ��ه��ر ذل����ك يف ان���ت���ش���ار الجامعة 
الجغرايف، بما انعكس عى تعزيز تعليم املرأة بشكل أكرب، بحيث تصل النسبة 

املئوية لعدد الطالبات يف الفروع إىل %7٠.
وأض�������اف ش���اه���ني أن ال����ق����دس امل���ف���ت���وح���ة ق�������ادرة ع����ى ت���ق���دي���م ت��س��ه��ي��ات للمرأة 
الفلسطينية للقيام بأدوارها املتعددة، مضيفاً "املرأة هي نصف املجتمع، واملجتمع 
ال���ذي ال ي��أخ��ذ م��وض��وع امل���رأة بعني االع��ت��ب��ار ل��ن ينجح يف تحقيق تنمية شاملة، 
ونحن بمشاركة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي سنواصل العمل من أجل 

تمكني املرأة الفلسطينية".
وتخلل الورشة جلستان علميتان؛ األوىل تحت عنوان واقع حقوق االنسان 
والنوع االجتماعي داخل مؤسسة التعليم العايل، كانت الورقة األوىل فيها حول 
"تعليمات انتخابات مجالس الطلبة بني الواقع والطموح "آلية ضمان تمثيل 
الطالبات يف املؤتمر العام والهيئة اإلدارية"، والورقة الثانية حول "دور الحركات 

الطابية يف تعزيز مشاركة الطالبات يف انتخابات مجلس الطلبة".
وناقشت الجلسة الثانية مشروع أمل لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والنوع 
االجتماعي حول "املساق املوحد لحقوق االنسان والنوع االجتماعي بني الحاضر 
والطموح"، وشملت تدريباً عملياً درام��ي��اً ح��ول قضايا النوع االجتماعي ضمن 

شرح خطة املساق املقرتحة.
ُي�����ش�����ار إىل أن ال�����وزي�����ر أب������و م����وي����س ك������ان ق�����د وّق�������ع يف ح�����زي�����ران امل�������ايض م�����ع مدير 
ال��وك��ال��ة اإلي��ط��ال��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون اإلن��م��ايئ يف ال��ق��دس،م��ذك��رة ت��ف��اه��م لتنفيذ مشروع 
تعزيز تمكني امل����رأة، إذ ُي��ن��ّف��ذ امل��ش��روع ع��ى ش��ّق��ني، األول مجموعة ورش عمل 
متخصصة يف م��ؤس��س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، وال���ث���اين يتمثل يف م��ش��اري��ع التمكني 

االقتصادي للطالبات.
ويهدف امل��ش��روع إىل دع��م النشاطات املتعلقة بتمكني امل��رأة والتنمية املحلية 
يف الجامعات الفلسطينية، ودعم السياسات واإلجراءات للقضاء عى العنف 
ال����ق����ائ����م ع�����ى ال�����ن�����وع االج����ت����م����اع����ي، وت����ع����زي����ز امل����ش����ارك����ة ال���ك���ام���ل���ة ل����ل����م����رأة يف التنمية 

االقتصادية والحياة العامة.

رام الله-استقبل رئ��ي��س جامعة ال��ق��دس املفتوحة أ. د. 
يونس عمرو، وفداً من الجمعية الكويتية لإلغاثة برئاسة 
املهندس جمال ال��ن��وري رئيس الجمعية، يف مكتب رئاسة 

الجامعة بمدينة رام الله .
ع�������ن ال�����ج�����ام�����ع�����ة ونشأتها  وق������������دم ع�������م�������رو، ش�������رح�������اً واف��������ي��������اً 
وت����ط����وره����ا وخ����دم����ات����ه����ا يف ك�����ل م�����ن ال���ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة وقطاع 
غزة، مستعرضاً جملة من التحديات التي تواجه العملية 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ال���ت���ع���ل���م���ي���ة، وع�������ى رأس�����ه�����ا ال�����وض�����ع االقتصادي 
ل��ل��ط��ل��ب��ة، ال������ذي ت����راج����ع ك����ث����راً ب���ع���د ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا وبفعل 

إجراءات االحتال.
وأشار عمرو، إىل األعداد الكبرة التي تضمها الجامعة 
م���ن ال��ط��ل��ب��ة وال���ت���ي ت���ت���ج���اوز ن��ح��و "4٠" أل����ف ط���ال���ب وطالبة، 
وما يحتويه هذا العدد من فئات مهمشة وح��االت صعبة 

اجتماعياً واقتصادياً.
وث��م��ن ال��وف��د ال��ك��وي��ت��ي، م��م��ث��ًا ب��امل��ه��ن��دس ال���ن���وري، الدور 
الرئيس الذي تقوم به جامعة القدس املفتوحة يف تحقيق 

العدالة يف التعليم وإنصاف الفئات األقل حظاً.

وتدارس الطرفان السبل الكفيلة بتوفر مساعدات مالية 
للطلبة؛ ملساعدتهم يف التغلب ع��ى األوض���اع االقتصادية 
الصعبة، وبما ينعكس ذلك إيجاباً عى الجامعة يف مواصلة 

تقديم خدماتها التعليمية.
كما بحث الطرفان اآلليات والسبل الكفيلة بتوفر هذه 
املساعدات ضمن نظام الجامعة ومتابعتها من باب الحرص 
عى وصول التربعات ملستحقيها من الطلبة، باتباع املسح 
االجتماعي الذي تضطلع بمسؤوليته عمادة شؤون الطلبة 

بكل نزاهة وشفافية.
وحضر اللقاء ن��واب الرئيس: للشؤون األكاديمية أ. د. 
س��م��ر ال��ن��ج��دي، ول��ل��ش��ؤون اإلداري�����ة أ. د. م����روان درويش، 
ول����ش����ؤون امل���س���ؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة أ. د. ي���وس���ف ذي�����اب عواد، 
ال�����ع�����ام�����ة والدولية  ال�����ع�����اق�����ات  ل������ش������ؤون  ال�����رئ�����ي�����س  وم�����س�����اع�����د 

واإلعام د. م. عماد الهوديل.
وحضر من الكويتيني: محمود خالد املسباح رئيس قطاع 
اإلغاثة يف الجمعية الكويتية لإلغاثة، وعنان عي ومحمود 

مصباح من مؤسسة "وافا" للتنمية وبناء القدرات.

نابلس-عماد سعادة-صدر مؤخرا 
عن مركز دراس���ات ال��وح��دة العربية، 
ب������ا هوية"،  ك�����ت�����اب "اس������رائ������ي������ل دول����������ة 
الدكتور  ال�����ك�����ات�����ب  ب�����ال�����ش�����راك�����ة  مل����ؤل����ف����ي����ه 
ع����ق����ل ص�������اح واالس�����������ر ال����ك����ات����ب كميل 

ابو حنيش.
ويف ت��ق��دي��م��ه ل��ل��ك��ت��اب، ق���ال االمني 
لتحرير  ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة  ل�����ل�����ج�����ب�����ه�����ة  ال����������ع����������ام 
فلسطني االس���ر أح��م��د س��ع��دات، ان 
هذا الكتاب يعترب محاولة جادة لسرب 
غ������ور امل���ج���ت���م���ع ال���ص���ه���ي���وين ال��������ذي أقيم 
الفلسطيني،  ال����ش����ع����ب  أن�����ق�����اض  ع�����ى 
وق��������������راءة ت����ن����اق����ض����ات����ه امل�����ل�����م�����وس�����ة، دون 
االكتفاء بإسقاط الخصائص املشرتكة 
ومعاينة  ال��������ي��������ه��������ودي��������ة،  ل�����ل�����ت�����ج�����م�����ع�����ات 
الحركة  ط�����رح�����ت�����ه�����ا  ال������ت������ي  ال������ف������رض������ي������ات 
الصهيونية بدءاً يف اعتبار اليهود شعباً 
وأمة باملعنى السيايس تراودهم األمل 
امليعاد  أرض  إىل  ب������ال������ع������ودة  وال�����ح�����ل�����م 
وإحياء تراثها القومي، مروراً بأن هذه 
الدولة سُتشّكل مصدر إلهام للعودة 
للحضارة األوروبية التي انطلقت من 
رح������م ال����ي����ه����ودي����ة يف م����واج����ه����ة حضارة 
الشرق الرببرية، وصواًل إىل توقعات 
للحركة  امل�����������ؤس�����������س  ال���������ق���������ائ���������د  ه�����������رت�����������زل 
ال�������دول�������ة سُتشّكل  ب�������أن   " ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة 
آل���ة ج���ب���ارة ل��ع��ه��د ال��ي��ه��ود ل��ص��ه��ر يهود 
ال��ش��ت��ات يف أم���ة ع��ص��ري��ة ت��ح��ي��ي تراثها 
ال��ق��دي��م وت��غ��ن��ي��ه يف دول�����ة ديمقراطية 
وع��ل��م��ان��ي��ة ب��ام��ت��ي��از ل��ه��ا ه���وي���ة، والحل 
ال��ج��ذري للمسألة ال��ي��ه��ودي��ة ومعاناة 

اليهود بشكل عام".
واضاف بأن من ابرز االستخاصات 
ال���ت���ي وص����ل إل��ي��ه��ا ه����ذا ال���ك���ت���اب ه���و أن 
ال��ع��ام��ل امل���وح���د ل��ل��م��ج��ت��م��ع الصهيوين 
بات االحساس املشرتك بالخطر الذي 
يجري تضخيمه من خال مؤسسات 
ال��������دول��������ة ،ه������������ذا ال������ع������ام������ل ال������������ذي جعل 
ال�������ج�������ي�������ش واألم��������������������ن بشكل  م�������ؤس�������س�������ة 
ع�����ام م���ص���در إج����م����اع م����ن ك����ل السكان 

املستوطنني اليهود.
وتابع سعدات بان الكتاب يستمد 
اه���م���ي���ت���ه م����ن ث�����اث س���م���ات جوهرية، 
معلومات  إىل  اس������ت������ن������اده  ه�������ي  االوىل 

بوالية  ي������������اروس������������اف������������ل  م��������دي��������ن��������ة  يف  م���������وس���������ك���������و-وف���������ا-اف���������ت���������ت���������ح 
ياروسافسيك الروسية،امس، املعرض الفني الرويس الدويل 
السابع "فلسطني بعيون فناين روسيا التشكيليني"، بحضور 

شعبي ورسمي، يف قصر الثقافة "ماجيسرتال".
وذكر رئيس املنظمة اإلقليمية العامة لجمهورية تشوفاشيا 
"جمعية الصداقة والتعاون بني شعوب تشوفاشيا وفلسطني" 
بسام بلعاوي، أن هذه الفعالية التي انطلقت منذ ١٥ ايار ٢٠٢١ 
ويف الذكرى ال�7٣ للنكبة، والتي عقدتها املنظمة التي يرتأسها، 
بأنها قطعت شوطا كبرا يف نشر ثقافة الشعب الفلسطيني 
وتاريخه وحضارته، ونشر الوعي لدى شعوب روسيا التي يزيد 
تعدادها عى ٢٠٠ شعب وقومية، بعدالة القضية الفلسطينية، 
وأن��ه��ا ل��م تعد مجرد ل��وح��ات يرسمها اس��ات��ذة الفن التشكيي 
ال���رويس أص��ح��اب امل��ب��ادرة بإقامتها، ب��ل ان��ه��ا تحولت اىل أفام 
وموائد مستديرة تشارك فيها قيادات سياسية روسية عالية 
املستوى، واىل دروس يومية عن فلسطني، ابتداء من أطفال 
الروضة مرورا باملدارس واملعاهد والجامعات، حيث تقام يوميا 

دروس عن فلسطني.
وأش���ار بلعاوي اىل أن حضور فلسطني وشعبها وقضيتها 

أص���ب���ح ي��ظ��ه��ر ب��ش��ك��ل ي���وم���ي يف ك���اف���ة وس���ائ���ل االع������ام الروسية 
التي بدأت تظهر الجانب اآلخر لفلسطني وشعبها يف مواجهة 

الرواية اإلسرائيلية.
ك����م����ا اس����ت����م����ع ال�����ح�����ض�����ور ل���ك���ل���م���ة ع������رب ال����ف����ي����دي����و ل���س���ف���ر دولة 
فلسطني لدى روسيا االتحادية عبد الحفيظ نوفل، الذي حيا 
فيها شعب وحاكم الوالية والحضور، وأكد العاقات الطيبة 
امل���م���ت���دة ل���ق���رون ب���ني ش���ع���وب روس���ي���ا وف��ل��س��ط��ني، وت���ح���دث عن 
ت���ؤدى دورا ال يستهان به  ال��ت��ي  أهمية الدبلوماسية الشعبية 

يف دعم الصداقة وتمتني العاقات بني الشعوب.
وأق����ي����م����ت خ�������ال امل�����ع�����رض ط�����اول�����ة م����س����ت����دي����رة ن���ظ���م���ه���ا رئيس 
مجلس قيادة منظمة شعوب روسيا، بحضور رئيس مجلس 
قيادة منظمة الشعوب الروسية، النائب األول لأمني العام، 
األورآسيوية،  ال�����ش�����ع�����وب  ل���ج���م���ع���ي���ة  ال�����ع�����ام�����ة  األم�������ان�������ة  ورئ������ي������س 
سفيتانا كونستانتينوفنا سمرنوفا، التي شاركت بهذا الحدث 
وألقت كلمة دعت فيها ملواصلة اقامة ونقل هذا املعرض اىل 
م���دن وج��م��ه��وري��ات روس��ي��ا ل��دع��م أواص����ر ال��ص��داق��ة وامل��ح��ب��ة بني 
شعوبنا، ونشر الوعي بضرورة انهاء الحروب واملآيس وتحقيق 

السام والوئام بني كافة الشعوب يف روسيا والعالم.

ال�������خ�������اص-وق�������ع أم��������ني ع��������ام اللجنة  غ�������زة-م�������راس�������ل ے 
ال���وط���ن���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل���ل���رتب���ي���ة وال���ث���ق���اف���ة وال����ع����ل����وم دّواس 
دّواس، وج��م��ع��ي��ة ال���رع���اي���ة اإلن��س��ان��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة الخرية 
ممثلة بمنار البحطيطي، بمقر اللجنة يف مدينة غزة امس، 
ال���ط���ف���ل الفلسطيني"،  ل��ت��ن��ف��ي��ذ م����ش����روع "م����ن����ت����دى  ات���ف���اق���ي���ة 

بحضور رئيس اللجنة الوطنية عي أبو زهري.
ويأيت توقيع االتفاقية يف إطار الدعم املقدم من املنظمة 
ال���ع���رب���ي���ة ل���ل���رتب���ي���ة وال����ث����ق����اف����ة وال����ع����ل����وم "أل�����ك�����س�����و"، وتمويل 
ل������ف������ائ������دة دول������������ة فلسطني،  امل�������ش�������اري�������ع واالٔن�������ش�������ط�������ة امل������وج������ه������ة 
وإىل ت��ط��وي��ر ث��ق��اف��ة األط���ف���ال واك���ت���ش���اف م��واه��ب��ه��م ورعايتها 

وتنميتها، وزيادة الوعي الثقايف والفني لدى األطفال.
وأشار أبو زهري إىل أن دعم املشروع يأيت يف إطار املساهمة 
يف دعم جمعية الرعاية اإلنسانية إلنشاء منتدى لأطفال 
يف قطاع غزة عى وجه الخصوص ملعالجة األعباء النفسية 
واالج���ت���م���اع���ي���ة ال���ت���ي ع���اش���وه���ا م���ب���اش���رة يف ال����ح����روب املتتالية 
ع����ى ال���ق���ط���اع، ب���اإلض���اف���ة إىل ت��ش��ج��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة ع����ى الثقافة 
والتفكر املتحضر من خال املحافظة عى الهوية الثقافية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وذل�����ك ان��س��ج��ام��ا م���ع رؤي�����ة ال��ل��ج��ن��ة الوطنية 
من خال سياقها املعريف بتعميق حضور الثقافة واإلبداع 
وال���وع���ي ال��ع��ل��م��ي وال���رتب���وي، ل��ل��ح��ف��اظ ع��ى ال��ه��وي��ة الوطنية 

من التغريب واالستاب واملحو والتزييف.

ووّج���������ه ش����ك����ره مل���ن���ظ���م���ة األل����ك����س����و م���م���ث���ل���ة ب���م���دي���ره���ا العام 
م��ح��م��د ول���د أع��م��ر ع���ى دع���م امل���ش���روع وح��رص��ه��ا ع���ى تطوير 
وتعزيز املشهد الثقايف والرتبوي والعلمي يف فلسطني يف ظل 
التحديات التي نواجهها نتيجة سياسة االحتال املتواصلة 
بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا دور األطفال الفعال يف 

عملية تبادل الثقافات وإحياء الرتاث الفلسطيني.
من جانبها شكرت البحطيطي اللجنة الوطنية و"األلكسو" 
ع���ى ت��خ��ص��ي��ص��ه��م ال���دع���م مل���ش���روع م��ن��ت��دى ال��ط��ف��ل، وأكدت 
التزام الجمعية بتنفيذ االتفاقية للتغلب عى مشكلة تدين 
املستوى الثقايف والفني لدى الطلبة يف إنتاج الوسائل واملواد 
ال��رتب��وي��ة الحديثة، وتحسني ج���ودة تربية الطفل الثقافية 

والفنية واستفادة كافة األطفال منها.
ي���ذك���ر أن ط���اق���م ع���م���ل امل�����ش�����روع س���ي���ك���ون م����ن الخريجني 
الذين لم تعطهم الحياة فرصة للعمل وعددهم 8 خريجني 
وخريجات، آخذين بعني االعتبار التنوع الجنيس يف اختيار 

الطاقم والطلبة أيضا.
وحضر توقيع االتفاقية من اللجنة الوطنية عبد الغني 
ال��ت��ك��روري م��دي��ر ال���ربام���ج، وم��ح��م��د أب���و ش��وق��ة م��دي��ر مكتب 
ال���ل���ج���ن���ة يف امل����ح����اف����ظ����ات ال���ج���ن���وب���ي���ة، وم������ن ال���ج���م���ع���ي���ة حضر 
كل من :أحمد أب��و سويرح رئيس مجلس اإلدارة، وسائد 

البطش مدير املشاريع، وطاقم من الجمعية.

رئيس »القدس المفتوحة«
 من الجمعية الكويتية لإلغاثة

ً
يستقبل وفدا

كلية تراسنطا بيت لحم تختتم فعاليات 
االحتفاالت بعيد القديس فرنسيس االسيزي

كتاب »إسرائيل دولة بال هوية«..
 إصدار جديد للكاتبين صالح وأبو حنيش

ق����دم����ه����ا باحثون  أغ���ل���ب���ه���ا  وم������ص������ادر يف 
وم����ؤرخ����ون م���ن أه����ل ال��ب��ي��ت واتسمت 
ب���ال���ن���زاه���ة واالس����ت����ن����اد إىل م��ن��ه��ج علمي 
رصني. والسمة الثانية تكمن يف كون 
اكاديميني  إع��������������داد  م�������ن  ال������ك������ت������اب  ه���������ذا 
وق������������ادة م����ن����اض����ل����ني م����س����ك����ون����ني بهموم 
ش���ع���ب���ه���م واس������ت������م������رار م����ع����ان����ات����ه يف ظل 
استعصاء الحلول واختيارها ووصولها 
إىل ط��ري��ق م���س���دود، ف��ك��ان يل الشرف 
ب������داي������ة حياتهم  ع���رف���ت���ه���م وه�������م يف  أن 
النضالية واالكاديمية وعشت معهم 
يف سجون االحتال. اما السمة الثالثة 
ف���ت���ت���م���ث���ل يف ن����ش����ر ه��������ذا ال�����ك�����ت�����اب باسم 
مركز دراس���ات ال��وح��دة العربية املركز 
القومي العروبي الوحدوي الذي يعترب 
آخ��ر ق��اع استنهاض األم��ة العربية يف 
ال��دف��اع عن عروبة فلسطني والثقافة 

القومية والوطنية.

ال������ك������ت������اب يف خ����م����س����ة فصول  وج�����������اء 
تضمنت عناوين مختلفة مثل يهودية 
مركبات  يف  وال�������ت�������ن�������اق�������ض�������ات  ال������������دول������������ة، 
ال���������ه���������وي���������ة االس���������رائ���������ي���������ل���������ي���������ة، وال����������ن����������زاع����������ات 
املجتمع  يف  ال������داخ������ل������ي������ة  وال�������ت�������ص�������دع�������ات 
اإلسرائيي، والهدف من يهودية الدولة 

اإلسرائيلية، واسرائيل اىل اين؟.
وح������������������������اول امل�����������ؤل�����������ف�����������ان ت��������ق��������دي��������م رؤي������������ة 
موضوعية حول حقيقة هوية الدولة 
اإلسرائيلية، وهل تمتلك الدولة هوية 
ب���امل���ع���ن���ى وامل����ف����ه����وم ال���س���ي���ايس للدولة؟ 
وق���د ان��ط��ل��ق��ا م���ن اف�����رتاض أن إسرائيل 
مايسعى  وه������������������ذا  ه�����������وي�����������ة،  ب�����������ا  دول������������������ة 
الكتاب لإلجابة عليه وإثباته من خال 
الفلسطيني  ال������ت������اري������خ  ع�������ى  االع������ت������م������اد 
ب��ش��ك��ل ع���ام وال���ت���اري���خ ال��ح��دي��ث لنشأة 
الحركة الصهيونية ومن بعدها دولة 

إسرائيل بشكل خاص.

توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع
»منتدى الطفل الفلسطيني« في غزة

بحث سبل تعزيز المكانة التنافسية 
لجامعاتنا في التصنيفات العالمية

افتتاح معرض »فلسطين
 بعيون فناني روسيا التشكيليين«

 لرئيس جامعة
ً
بسيسو نائبا

 دار الكلمة لالتصال والعالقات الدولية


