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تربوية
لجنة الطالب في بلدية البيرة                                                      

تبحث التعاون المشترك مع رئيس جامعة بيرزيت
االحتفال بإطالق "الموسوعة المسيحية لألعالم الوطنية" في بيت لحم

ف����������راج  ن������ج������ي������ب  ل��������ح��������م- "ے"-  ب�������ي�������ت 
وجورج زينة- أُطلقت أمس االول يف مدينة  
ب���ي���ت ل���ح���م "امل�����وس�����وع�����ة امل���س���ي���ح���ي���ة لألعالم 
ال��وط��ن��ي��ة–امل��س��ي��ح��ي��ون ال���ف���اع���ل���ون يف القرن 
العشرين"، برعاية اللجنة الرئاسية العليا 
مل���ت���اب���ع���ة ش��������ؤون ال���ك���ن���ائ���س وم���ك���ت���ب���ة بغداد 
أبحاث  م�����رك�����ز   - ال����ص����ب����اغ  ودار  ال����ث����ق����اف����ي����ة، 

ودراسات املغرتبني.
واق��ي��م ح��ف��ل إط���الق امل��وس��وع��ة يف قاعة 
ب���������رك سليمان  ب����م����ن����ط����ق����ة  امل�������ؤت�������م�������رات  ق�����ص�����ر 
االث���ري���ة ب��ح��ض��ور ح��ش��د ك��ب��ر م���ن املواطنني 
الفعاليات، وم��ن بينهم محافظ  وممثيل 
ب�����ي�����ت ل�����ح�����م ال��������ل��������واء ك������ام������ل ح����م����ي����د ورئيس 
ال����ل����ج����ن����ة ال����رئ����اس����ي����ة ال����ع����ل����ي����ا مل����ت����اب����ع����ة شؤون 
ال���ك���ن���ائ���س ال�����وزي�����ر رم�������زي خ����������وري،  ورئيس 
ب���ل���دي���ة ب���ي���ت ل���ح���م امل���ح���ام���ي ان����ط����ون سلمان 
وامل�����ط�����ران ع���ط���ا ال����ل����ه ح����ن����ا، وامل�����ط�����ران منيب 
ي����������ون����������ان  وم������ف������ت������ي ب������ي������ت ل������ح������م ال������ش������ي������خ عبد 
امل��ج��ي��د ع��ط��ا، وع����دد آخ����ر م���ن رج����ال الدين 
املسيحيني واملسلمني وشخصيات ثقافية 

وحشد من املهتمني.
صفحة   )518( يف  امل������وس������وع������ة  وج������������اءت 
من القطع الكبر، وهي من اعداد وتنفيذ 
جورج أبو الدنني، باالشرتاك مع الباحث 
مراد الزير.وقال الدكتور رمزي  خوري بأن 
املوسوعة ستعطي العديد من الشخصيات 

ال��وط��ن��ي��ة امل��رم��وق��ة مكانتها، خ��اص��ة أولئك 
الذين لم يأخذوا حقهم، ومن ساهموا يف 
تشكيل املؤسسات والجمعيات والتنظيمات 
السياسية التي قارعت االنتداب الربيطاين 
وس����ي����اس����ات����ه، وال�����ه�����ج�����رة ال����ي����ه����ودي����ة وفضح 
ال����������رواي����������ة اإلس������رائ������ي������ل������ي������ة ال�������ت�������ي ت��������ح��������اول نفي 
الوجود املسيحي وإلغاء دورهم يف العمل 
الوطني الفلسطيني.من جانبه قال  خليل 

شوكة من مجموعة دار الصباغ: "واجبنا 
ت�����ك�����ري�����م وت������وث������ي������ق ال�������ق�������ام�������ات ل�����ل�����ح�����ف�����اظ عىل 
ال��ذاك��رة للمجتمعية لنا جميعا، واحرتام 
كل الذي أثروا يف مختلف مجاالت الحياة، 
س������ي������اس������ة واق�������ت�������ص�������اد وث��������ق��������اف��������ة"، الف��������ت��������اً إىل 
أن أزم�������ة ال�����ق�����راءة يف ال����وط����ن "ب���ح���اج���ة ألن 
ال��������ق��������راءة واملعرفة،  ب����ح����ب  أط����ف����ال����ن����ا  ن��������ري 
وأن ال��ج��زء ال��ث��اين م��ن امل��وس��وع��ة سيشمل 

العمل عىل املغرتبني وإبراز دورهم الثقايف 
والسيايس واالقتصادي والوطني".بدوره، 
أشار أبو الدنني إىل أن هذه املوسوعة تأيت 
يف إط���������ار امل�����ش�����اري�����ع ال����ث����ق����اف����ي����ة ال�����ت�����ي تنتجها 
مكتبة بغداد الثقافية ضمن جهود حفظ 
ال�������رتاث ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، الف���ت���ا اىل ان�����ه سيتم 
العمل ع��ىل تطويرها وإص���دار ج��زء ث��ان يف 
امل���س���ت���ق���ب���ل.وق���ال: "ن���س���ع���ى ل����دع����م املواهب 

ال���ت���أل���ي���ف���ي���ة وال����ب����اح����ث����ني وال�����روائ�����ي�����ني وحفظ 
املشروع الشفوي وتعزيز الثقافة املنتجة، 
وموسوعتنا رداً عىل االحتالل الذي يصور 
املسحيني يف فلسطني بالراغبني بالهجرة، 
ولنقول له وللعالم أن املسيحي فلسطيني 
باألساس، وأسس مجالت أدبية وصحف 
وحركات ثورية وسياسية وشارك يف كافة 
امل�����ج�����االت م���ن���ذ ب�����داي�����ات ال����ق����رن ال���ع���ش���ري���ن".
وجرى خالل الحفل، عرض مقطع فيديو 
ع����ن امل����وس����وع����ة، وآخ������ر غ���ن���ايئ ل��ب��ي��ت لحم، 
ل��ل��ف��ن��ان��ة ع��ب��ر ص���ن���ص���ور، وع�����رض ملجموعة 
ك���ش���اف���ة ال��ط��ل��ي��ع��ة األرث����وذك����س����ي����ة، وعرض 
مسرحي ملسرح عناد لخالد املصو، وعرض 
غنايئ وطني للفنانني فؤاد مبصلة وجودت 
فقوسة، وتكريم الراعي وضيوف الشرف.
ويف نهاية الحفل، أقيم معرض للكتاب، 
وج����رى ت��وق��ي��ع ع���دة إص������دارات أدب��ي��ة لعدد 
من الُكتاب: ملوك فلسطني ما قبل امليالد 
إىل سنة 100 بعد امليالد لتامر الزغاري، من 
ل���ن���ض���ال الحايك،  ل���ح���م إىل م���وس���ك���و  ب���ي���ت 
الرحمن،  ع�������ب�������د  ل������ق������م������ر  االح��������������������الم  ك�������وف�������ي�������د 
للسجن مذاق آخر لألسر أسامة األشقر، 
وننعى إليكم، ليامن نوباين.وجاءت هذه 
االحتفالية يف اطار فعاليات عديدة سيتم 
تنفيذها ع��ىل ه��ام��ش االح��ت��ف��االت باالعياد 

امليالدية املجيدة.

 "القدس المفتوحة" والمركز الروسي للعلوم والثقافة يوقعان اتفاقية تعاون

ال���ب���رة - ك���ام���ل ج��ب��ي��ل - اج��ت��م��ع��ت لجنة 
الطالب يف بلدية البرة مع د.بشارة دوماين 
رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ب��رزي��ت يف مكتبه ام���س، يف 
إطار تعزيز التعاون بني بلدية البرة وجامعة 
برزيت .وبحثت اللجنة التي ضّمت عدداً من 
أعضاء املجلس البلدي ُسُبل تطوير العالقة 
وتجديد اتفاقية التوأمة مع الجامعة، إىل 
جانب زيادة عدد املنح الجامعية التي ُتقّدم 
للطلبة املحتاجني، وملف العمل التعاوين 

ليشمل تبادل الخربات يف مجاالت الهندسة 
التخصصات،  م����������ن  وغ����������ره����������ا  واالق����������ت����������ص����������اد 
وال����ت����أك����ي����د ع�����ىل اك�����س�����اب ال���ط���ل���ب���ة الخريجني 
املختلفة  امل�������ج�������االت  وامل���������ه���������ارات يف  ال�������خ�������ربات 
،م������ن خ������الل إش����راك����ه����م يف ال����ت����دري����ب وتوفر 
ف���رص ال��ع��م��ل.ب��دوره ث��ّم��ن د.ب���ش���ارة دوماين 
رئ���ي���س ج��ام��ع��ة ب���ري���زت ج���ه���ود ب��ل��دي��ة البرة 
ودوره�����ا ال���ري���ادي يف دع���م ج��ام��ع��ة برزيت، 
م���ؤك���داً يف ال��وق��ت ذات����ه ع��ىل أه��م��ي��ة العالقة 

ب����ني ال���ج���ام���ع���ة وال����ب����ل����دي����ة، ودع�������ا اىل تطوير 
ه��������ذه ال�����ع�����الق�����ة ل���ت���ش���م���ل م������ج������االت أخ���������رى يف 
املستقبل القريب .هذا وأه��دْت بلدية البرة 
ال��ج��ام��ع��ة 20 م��ق��ع��داً خ��ش��ب��ي��اً ت����ّم ت��رك��ي��ب��ه��ا يف 
حرم جامعة برزيت وكلياتها املختلفة.ويأيت 
هذا اإلجتماع ضمن سعي مجلس بلدي 
ال��ب��رة لتطوير م��س��رة التعليم ال��ع��ايل يف 
امل��دي��ن��ة، وت��ق��دي��م أف��ض��ل ال��خ��دم��ات للطالب 

يف مدينة البرة.

رام الله- "ے"- وقعت 
املفتوحة  ال����������ق����������دس  ج�������ام�������ع�������ة 
للعلوم  ال�����������������������������رويس  وامل�����������������رك�����������������ز 
والثقافة ببيت ل��ح��م، أمس، 
اتفاقية تعاون، وذلك يف حرم 

فرع الجامعة ببيت لحم.
ووق������������������������������ع االت��������������ف��������������اق��������������ي��������������ة عن 
الجامعة مدير فرعها يف بيت 
العويوي،  أس��������ع��������د  د.  ل������ح������م 
الجامعة  رئ������ي������س  ع�������ن  م�����م�����ث�����اًل 
وعن  ع�����������م�����������رو،  ي���������ون���������س  د.  أ. 

امل���رك���ز ال������رويس رئ��ي��س��ه فاسييل 
فرولوف.

 وت����ه����دف االت���ف���اق���ي���ة إىل ت���ع���زي���ز ال������ق������درات يف مجال 
التعاون اإلنساين الدويل، واإلسهام يف تعزيز عالقات 
الصداقة وتحسني العالقات الروسية – الفلسطينية، 
وتبادل املنفعة العلمية والتكنولوجية والتفاعل الثقايف 
بني جامعة القدس املفتوحة واملركز ال��رويس للعلوم 

والثقافة يف بيت لحم.
 ك���م���ا ت��ش��م��ل االت���ف���اق���ي���ة ت����ب����ادل ال����وف����ود ل���ل���ت���ش���اور يف 
مختلف املستويات، واملساعدة يف تنظيم تبادل الشباب 

يف إط����������ار زي��������������ارات دراس�������ي�������ة ق�����ص�����رة األج����������ل م������ن ممثيل 
ال���ش���ب���اب م���ن دوائ������ر األع����م����ال ال��س��ي��اس��ي��ة واالجتماعية 
ال���������������رويس، وعقد  وال����ع����ل����م����ي����ة واألج�����ن�����ب�����ي�����ة إىل االت��������ح��������اد 
املؤتمرات والحلقات الدراسية واملحاضرات واملهرجانات 

واملسابقات بوجود أصحاب االختصاص.
كما تشمل االتفاقية التعاون الثقايف بالنظر ملصالح 
الفئات العمرية واالج��ت��م��اع��ي��ة، وخ��اص��ة فئة الطلبة، 
وات����خ����اذ إج��������راءات ت��ع��اون��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��س��ام��ح العرقي 

والديني، والتعليم العام، ومحو األمية.
 ويف مجال تعزيز التعاون الثقايف والتعليمي، يلتزم 
الطرفان بتنفيذ برنامج جديد لتبادل الطلبة، وتنفيذ 

الربامج التدريبية للغتني العربية والروسية، وتوفر 
أم�����اك�����ن ل���ت���ع���ل���ي���م ك�����ل م�����ن ال����ل����غ����ت����ني، وإي������ج������اد املعلمني 

املهنيني واملتخصصني لذلك.
ورح���ب م��دي��ر ف���رع ب��ي��ت ل��ح��م د. ال��ع��وي��وي، بالوفد 
ال���ض���ي���ف وأط���ل���ع���ه���م ع����ىل ال���ن���ج���اح���ات وال����ت����ط����ورات التي 
ح��ق��ق��ت��ه��ا ال��ج��ام��ع��ة، م���ش���راً إىل أن���ه���ا أض���ح���ت ت��ض��م ما 

نسبته )40%( من طلبة التعليم العايل يف فلسطني.
وأض�������اف: "ج���ام���ع���ة ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة ه���ي جامعة 
م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ح����ري����ر، وق������د اف���ت���ت���ح���ت ل���ح���اج���ة ش���ع���ب���ن���ا إىل 
ال����ت����ع����ل����ي����م يف ظ������ل إج����������������راءات االح�������ت�������الل الرامية  ت�����وف�����ر 
الجامعات،  ب�����إغ�����الق  ال����ج����ام����ع����ي  ال���ت���ع���ل���ي���م  ع����رق����ل����ة  إىل 

ت����وف����ر سبياًل  أن  واس����ت����ط����اع����ت 
ل��������ل��������ت��������غ��������ل��������ب ع�����������������ىل إج����������������������������������راءات 

االحتالل ومعوقاته".
من جانبه، أوضح فاسييل 
االتفاقية  أن  ف��������������������رول��������������������وف، 
التعليم  ت�����وف�����ر  يف  س���ت���س���ه���م 
لألكاديميني  ي���������������ب  ل���������������ت���������������در وا
والطلبة يف مختلف املجاالت 
ي����ع����م����ل فيها  ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة ال������ت������ي 
أن "روسيا  اىل  امل�����رك�����ز، الف����ت����ا 
الفلسطيني،  الشعب  ت��دع��م 

وستستمر بذلك".

وح���ض���ر ال���ل���ق���اء امل��ل��ح��ق ال���ث���ق���ايف يف م��م��ث��ل��ي��ة روسيا 
االتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية فكتور 
كوجيمياك، والطاقم اإلداري يف املركز كاتيا بركات، 
ومارغاريتا حساين، واملساعد األكاديمي يف فرع بيت 
لحم أ. محمد ق��ي��وي، ورئ��ي��س قسم ش���ؤون الطلبة 
أ. محمد صبح، ونقيب العاملني يف الفرع أ. جمعة 
زواهرة، ورئيس شعبة اللوازم أ. إيهاب نافع، وعدد 
م��ن األك��ادي��م��ي��ني واإلداري�������ني، ون��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 

اتحاد الطلبة القطري الطالب معتز مزهر.


