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تربوية

انطالق فعاليات شارع 
الشيخ جراح الثقافي 

ال��ق��دس-وف��ا-اف��ت��ت��ح��ت ل��ج��ن��ة وح�����دات ح���ي ال��ش��ي��خ ج�����راح بالقدس،مساء 
ام���س، فعاليات "ش���ارع الشيخ ج���راح ال��ث��ق��ايف"، ق��رب امل��ن��ازل امل��ه��ددة بالهدم 

يف الحي.
وق��ال��ت لجنة ال��ح��ي، إن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت م��ن ب��ي��ت ع��ائ��ل��ة الجاعوين 
املهدد بالهدم، تهدف إىل تعزيز صمود املقدسيني، عرب مجموعة من االنشطة 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة داخ�����ل ال���ح���ي، وت���ح���وي���ل ال����ش����ارع إىل ن��ق��ط��ة ت��ج��ل��ب الحضور 

والفعاليات الثقافية بشكل دائم.
وش����م����ل االف����ت����ت����اح ع������رض دب����ك����ة ل���ف���رق���ة "خ���ل���ي���ه���ا ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة"، إض����اف����ة إىل 
ف���ع���ال���ي���ة م���وس���ي���ق���ي���ة، وع������رض ف��ي��ل��م "ل�����ن ن�����رح�����ل"، ك���م���ا ش���م���ل أع����م����اال يدوية 

ومعرض صور.
وك�������ان أه�������ايل ال����ح����ي وم���ت���ض���ام���ن���ون م���ع���ه���م، ق�����د ن�����ف�����ذوا يف وق������ت سابق 
ف��ع��ال��ي��ات ثقافية وف��ن��ي��ة، ك��رس��م ج���داري���ات، وان��ش��اء مكتبة ع��ن��د مدخل 

أحد املنازل.

»فيما يشبه الحنين« مجموعة 
شعرية جديدة لماجد أبو غوش

رام الله-صدرت عن وزارة الثقافة، مجموعة شعرية جديدة للشاعر ماجد 
أبو غوش، حملت عنوان "فيما يشبه الحنني"، جاءت يف 162 صفحة من القطع 
املتوسط. وتدور نصوص املجموعة، التي صمم غالفها الفنان وليد أيوب، حول 

الحياة والحب واملدن واملسافات والبحر والعالقات اإلنسانية.
ول��د أب��و غ��وش يف قرية ع��م��واس ع��ام 1959، وأص���در ع��دة أع��م��ال ت��وزع��ت بني 
الرواية، والشعر، وقصص األطفال، منها: صباح الوطن 1984، وقالت يل األرض 
1989، وبغداد 1991، وعمواس 1991، وقيامة 1991، وحمى وردة الشهداء 2001، 
وبكاء الوردة 2002 "ترجم إىل اإلسبانية"، وبانتظار املطر 2004، وغيمة زرقاء 2007، 

وأسميك حلما وأنتظر لييل "3 طبعات" 2009، 2010، 2011، وعصيان 2013.
ك���م���ا أص������در رواي�������ة ع���س���ل امل���ل���ك���ات 2016، وأح�������الم م���اج���د "ق���ص���ة أط����ف����ال" 2016، 
وفراشة "قصة أطفال" 2016، وفرح والعصفور الصغري "قصة لألطفال" 2016، 
والنهر ال��ذي ضل الطريق إىل البحر "قصة أطفال" 2017، وثمرة شجرة البلوط 

"قصة أطفال" 2019، ومخيم يحلم بالبحر � قصة لألطفال 2021.

ب��ي��ت ل���ح���م- ت��م��ك��ن ث���الث���ة ط��ل��ب��ة من 
فرع جامعة القدس املفتوحة يف بيت 
لحم، من بناء نظام محوسب يحدد 

موقع الحادث لحظة وقوعه.
وال��ن��ظ��ام املستحدث يحمل عنوان 
"ن���ظ���ام أراد ل��ت��أم��ني امل���رك���ب���ات"، وجاء 
ض��م��ن م���ش���روع ت���خ���رج ل��ل��ط��ل��ب��ة: دعاء 
بطاح، وحمزة أبو محاميد، ويوسف 
تكنولوجيا  ت����خ����ص����ص  م�������ن  ح������م������ي������دة، 
املعلومات واالتصاالت، بإشراف عضو 

هيئة التدريس د. محمد إخليل.
وت���������م���������ح���������ورت ف���������ك���������رة امل������������ش������������روع عىل 
ب��ن��اء ن��ظ��ام م����زود ب��ف��ي��دي��وه��ات لداخل 
ال�������س�������ي�������ارة وخ�������ارج�������ه�������ا ل�����ت�����ب�����ي�����ان األض������������رار 
والخسائر واإلصابات ومعرفه كيفية 
ح���دوث ال��ح��ادث وم���ن امل��س��ؤول عنه، 
حيث يمكن استقبال هذه املعلومات 
م���ن خ���الل ت��ط��ب��ي��ق ع���ىل ال��ه��ات��ف الذيك 
ل���س���ه���ول���ة ال���ت���ن���ق���ل ب����ه م����ن ق���ب���ل شرطي 
الدفاع  رج�����������ل  أو  امل������س������ع������ف  أو  امل����������������رور 
باإلضافة  ال�������ت�������أم�������ني،  رج����������ل  أو  امل������������دين 

غ��������������زة-وق��������������ع��������������ت ش������������رك������������ة "ج�����������������������وال" 
إح����دى ش���رك���ات م��ج��م��وع��ة االتصاالت 
"اإلسراء"،  وج���ام���ع���ة  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، 
ات��ف��اق��ي��ة دع���م لتجهيز مخترب الّلغات 
يف مقر الجامعة بمدينة الزهراء بغزة. 
إلكرتونية  تجهيزات  املخترب  ويتضمن 
الطالب  ت�����ش�����ج�����ع  ت�����ف�����اع�����ل�����ي�����ة  وأدوات 
ت����ف����اع����ل����ه����م م�����م�����ا سيعمل  وت��������زي��������د م��������ن 
عىل االرتقاء بالخدمات التي تقدمها 
ال������ج������ام������ع������ة ل�����ل�����ط�����ل�����ب�����ة، وامل�������س�������اه�������م�������ة يف 
تعزيز العملية التعليمية والتدريبية 

لديهم.
وتم توقيع االتفاقية بحضور رئيس 
الدكتور  ج����ام����ع����ة اإلس��������������راء، األس������ت������اذ 
عبد الخالق الفرا، ومدير إدارة إقليم 
غزة يف شركة "جوال"، عمر شمايل، 
شركة  يف  غ����������زة  إق�����ل�����ي�����م  إدارة  وم�������دي�������ر 
محمد  ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة،  االت�������������ص�������������االت 
أب�������و ن����ح����ل����ة، إض������اف������ة إىل ن���������واب رئيس 
الجامعة وع��دد م��ن م���دراء مجموعة 

االتصاالت الفلسطينية.
ورحب الفرا، بوفد شركة "جوال" 
وم��ج��م��وع��ة االت���ص���االت الفلسطينية، 
م������ع������ربا ع�������ن ش������ك������ره وت������ق������دي������ره لشركة 
"ج�������وال" ع���ىل ال����وق����وف دائ����ًم����ا بجانب 
الوطنية،  ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة  امل���������ؤس���������س���������ات 
وع����ن دع����م ت��ج��ه��ي��ز م��خ��ت��رب ال���ّل���غ���ات يف 
الجامعة ورفده باألجهزة اإللكرتونية 

»جوال« و»اإلسراء« توقعان اتفاقية
غات في الجامعة

ّ
 دعم لتجهيز مختبر الل

هذا  أن  م��������ؤك��������ًدا  ال���������الزم���������ة،  واألدوات 
ال��دع��م سيعمل ع���ىل  م��واص��ل��ة تطوير 
التطبيقية  ال�������خ�������دم�������ات  ت�����ق�����دي�����م  س�����ب�����ل 

للطلبة داخل الحرم الجامعي. 
وأكد الفرا عىل أن جامعة اإلسراء 
ت���ع���م���ل ب���ش���ك���ل ي���ت���ن���اس���ب م����ع تطلعات 
ال�����ط�����ل�����ب�����ة وط������م������وح������ات������ه������م، وت�������وف�������ري كل 
التي  واألدوات  ال�����ع�����ل�����م�����ي�����ة  ال�������وس�������ائ�������ل 
ت���س���اه���م يف ت���ط���وي���ر ال���ت���ع���ل���ي���م، مشدًدا 
عىل حرص الجامعة عىل تهيئة مناخ 
درايس مالئم للطلبة يف ظل الظروف 
الشعب  ب��������ه��������ا  ي��������م��������ر  ال����������ت����������ي  ال������ع������ص������ي������ب������ة 

الفلسطيني يف قطاع غزة.

من جهته أشاد عمر شمايل، بدور 
جامعة اإلس��راء الريادي يف االستمرار 
واالرتقاء  التعليمية  العملية  ب��ت��ط��وي��ر 
بها رغم الظروف الصعبة التي يعاين 
ع  م���ن���ه���ا ق�����ط�����اع غ���������زة، م�����ش�����رًيا اىل توسُّ
الجامعة األكاديمي واستحداث املزيد 
م���ن ال��ت��خ��ص��ص��ات ال��ع��ل��م��ي��ة املختلفة، 
وت���ط���وي���ر ن��ظ��ام��ه��ا اإلداري خ�����الل وقت 
ق��ي��ايس وض��ع��ه��ا يف م��ن��اف��س��ة ق��وي��ة مع 

جامعات الوطن. 
واوض���ح أن شركة "ج���وال" تسعى 
املجتمعية  م�����س�����ؤول�����ي�����ت�����ه�����ا  خ������������الل  م���������ن 
لالستثمار يف التعليم الذي يعد النواة 

ت����ق����وم ع��ل��ي��ه��ا أس������س املجتمعات  ال����ت����ي 
املستمر  ال����ت����ط����وي����ر  أن  ك����م����ا  امل����ت����ق����دم����ة، 
املجتمعية،  ال����ت����ن����م����ي����ة  ع����م����ل����ي����ة  ُي������ح������ّف������ز 
وُي���ل���ق���ي ب���ظ���الل���ه ع����ىل ك���اف���ة القطاعات 

األخرى.
لن  "ج�����������������������������وال"  أن  ش�����������م�����������ايل  وأك���������������������د 
ت��ت��واىن ع��ن ال��ق��ي��ام ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا تجاه 
أف���راد املجتمع ومؤسساته، بمختلف 
املشاريع والرعايات والفعاليات، التي 
املجتمعية  ال�����ق�����ط�����اع�����ات  ب������دع������م  ت����ع����ن����ى 
الثقافة  ال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا،  "ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م، 
وال����ري����اض����ة" وس��ت��ب��ق��ى ش���ري���ًك���ا أساسًيا 

لنجاح هذه القطاعات وإنجازاتها. 

3 طلبة من »القدس المفتوحة« يبنون
 يحدد مالبسات حادث السير لحظة وقوعه

ً
 نظاما

ي�����س�����ت�����ق�����ب�����ل هذه  إل�����������ك�����������رتوين  م��������وق��������ع  إىل 
امل��ع��ل��وم��ات وي��خ��زن��ه��ا يف ق���اع���دة بيانات 
تمكن من يعمل يف املجال املكتبي التابع 
للخدمات ال��ع��ام��ة أو ش��رك��ات التأمني 
م�����ن م���ت���اب���ع���ة ال�����س�����ي�����ارات امل�����ؤم�����ن عليها 
عندهم، ومعرفة كيفية وقوع الحادث 

وم��ك��ان��ه وزم���ان���ه، وم��ع��ل��وم��ات صاحب 
ال�����س�����ي�����ارة، وف����ي����دي����و م����ص����ور ي����ب����ني كيف 
حدث الحادث، وما نوع الحادث؛ أهو 

اصطدام أم انقالب أم حريق.
واس��ت��ط��اع الطلبة ن��ش��ر ب��ح��ث حول 
تطبيقه،  ت��������م  ال�������������ذي  امل���������ش���������روع  ن������ت������ائ������ج 

ون��ج��ح ن��ج��اح��اً م��م��ي��زاً يف م��ؤت��م��ر علمي 
عاملي برعاية املعهد الهنديس للكهرباء 
واإللكرتونيات )IEEE ( وسوف ينشر 
يف  وك���������ذل���������ك   )IEEE Explore( يف 
)Scopus(باللغة  ب�������ي�������ان�������ات   ق��������اع��������دة 

اإلنجليزية.


