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فلسطين تشارك في أسبوع الشمول الرقمي في المنطقة العربية
دولــة  شــاركت  وفــا-  اهللا-  رام 

فلســطين، امــس األربعــاء، فــي 

فــي  الرقمــي  الشــمول  أســبوع 

المنطقــة العربيــة، والذي ينظمه 

لالتصــاالت  لدولــي  ا د  التحــا ا

ومنظمــة اليونيســكو، وذلك عبر 

مجموعة من الجلسات االفتراضية 

والوجاهيــة التــي نظمتهــا نقابة 

التكنولوجية  المعلوماتيــة  العلوم 

الفلسطينية. وحملت الجلسة األولى 

عنــوان «واقــع وتحديات الشــمول 

الرقمــي فــي دولــة فلســطين»، 

وهدفت لتسليط الضوء على واقع 

فلســطين،  في  الرقمي  الشــمول 

وأبرز التحديــات التي يواجهها كل 

مــن القطاعيــن العــام والخــاص 

لتحقيق هذا الشمول.

نظمت  التــي  الجلســة  وتضمنــت 

افتراضيا، مداخلة خاصة لتوضيح 

واقع الشــمول الرقمــي في مدينة 

القــدس، وما تعانيــه المدينة من 

تحديات تمنع أو تبطئ تحقيقه.

وتحدث في الجلســة كل من وزير 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

إســحق ســدر، ورئيــس المجلس 

األعلــى لإلبــداع والتميــز عدنــان 

لتنفيــذي  ا والرئيــس  ســمارة، 

الفلسطينية  االتصاالت  لمجموعة 

عمار العكر، ورئيس مجلس إدارة 

مؤسســة «النيــزك» فــي القدس 

عارف الحسيني، ومديرة برامج في 

المكتب اإلقليمــي العربي لالتحاد 

الدولــي لالتصاالت فــي العاصمة 

المصرية القاهرة رودة األمير علي. 

وأدارت الجلسة نقيب المعلوماتية 

التكنولوجية في فلسطين ميسون 

إبراهيم. أما الجلسة الثانية والتي 

جاءت تحت عنوان «الشمول الرقمي 

عالمــي»،  بمنظــور  الفلســطيني 

فتناولــت واقــع النســاء الرياديات 

العامالت فــي مجــال المعلوماتية 

فــي كل من فلســطين والمنطقة 

العربية والعالم.

وتحــدث في الجلســة رياديات من 

فلســطين والعالم هــن: تيما عبد 

ورزان  حمــودة،  وفاتــن  الهــادي، 

نصر، وشــذا عجاج، وهبــة غنام، 

والمديرة  المشــاركة  والمؤسســة 

اإلدارية لشبكة المرأة في التحول 

الرقمي راين أندرســون، والمديرة 

التنفيذيــة لتيكنوفيشــن العالمية 

وأدارت  تشيكلوفيســكي،  تــارا 

الجلســة التــي نظمــت افتراضيا 

أيضا المؤسسة والمديرة التنفيذية 

لـ «فينومينا» نادية سباعنة.

واســتعرضت المتحدثات تجاربهن 

العلميــة والعملية، وآليــات تعزيز 

رياديــات فــي  وجودهــن كنســاء 

المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــاالت 

الحاســوب،  وعلــوم  واالتصــاالت 

والتحديات التي يتعرضن لها وسبل 

التغلب عليها. كما وتم التطرق الى 

واقع الفجوة الرقمية بين الجنسين 

محليا وإقليميا ودوليا، والوسائل 

الممكن اتباعها إلغالق هذه الفجوة، 

والمشاركة الفاعلة لدولة فلسطين 

في مسابقة التكنوفيشن العالمية. 

ونظمت الجلســة الثالثــة وجاهيا 

في مدرســة طالئــع األمل بمدينة 

نابلــس، تحــت عنوان «أساســيات 

ومشــاريعه  االردوينــو  برمجــة 

العمليــة»، بمشــاركة طالبات من 

المدرسة، لالستفادة وتعلم مبادئ 

وأساسيات برمجة االردوينو، والتي 

هي لغة برمجة ســهلة التعلم من 

قبل الطالب والطالبات تعتمد على 

إعطاء أوامر برمجية معينة للوحة 

االردوينو االلكترونية والتي تعمل 

علــى تنفيذهــا، كتشــغيل صمام 

ثنائــي باعــث للضوء لمــدة ثانية 

(1000 ميلي ثانية) وإطفائه لمدة 

ثانية وتكرار األمر بشــكل مستمر 

لحين فصــل لوحــة االردوينو عن 

مصدر الطاقة وأدارت الفعالية منى 

ضميدي، مسؤولة معهد مهندسي 

 IEEE واإللكترونيــات  الكهربــاء 

في فلســطين، وبحضور مدربين 

مختصين في هذه التقنية.

نظمتها كلية العلوم التربوية في جامعة القدس المفتوحة والحملة العربية للتعليم 

ندوة وطنية علمية بعنوان «الفاقد التعليمي التعلمي بين جائحتي الصراع وكوفيد 19»
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- عقــدت 

كلية العلوم التربوية بجامعة القدس 

للتعليم،  العربية  والحملة  المفتوحة 

امــس االول، الندوة الوطنية العلمية 

بعنــوان «الفاقد التعليمــي التعلمي 

بين جائحتي الصــراع وكوفيد 19»، 

وســط حضــور مميــز مــن مختلــف 

الــدول العربيــة، التــي عقــدت عبر 

تقنية «زووم»، ومباشــر عبر مواقع 

التواصل االجتماعي لفضائية القدس 

التعليمية.

وأكد نائب رئيس الجامعة للشــؤون 

أن  د.ســميرالنجدي،  أ.  األكاديميــة 

الفاقد التعليمي يعــد أحد التحديات 

التــي تلقي بظاللهــا علــى العملية 

التعليمية، مشــيراً إلــى أن االحتالل 

ســعى لتجهيل الشــباب طــوال فترة 

احتاللــه لفلســطين، منبهــاً إلى أن 

فكرة إنشــاء الجامعة جــاءت للتغلب 

على إجراءات االحتالل، المتمثلة في 

إغالق الجامعات والمدارس واالستناد 

إلى نهج تعليمي يتجاوز حدود المكان.

وقــال عميد كليــة العلــوم التربوية 

د.  أ.  المفتوحــة  القــدس  بجامعــة 

مجدي زامل: «منذ سنوات واألنظمة 

التعليمية في الــدول العربية تعاني 

مــن تداعيــات خطيرة تهدد بفشــل 

تلك األنظمة فــي المضي قدماً نحو 

تحقيق أهداف األلفية وأهداف التنمية 

المســتدامة».  وتابــع: «علــى الرغم 

من اإلنجــازات التــي حققتها بعض 

الدول في قطــاع التعليم، إال أنها لم 

تكلــل بالنجــاح، نتيجة مــا تتعرض 

إليه بعض الدول من صراعات، منها 

واقتصادية،  وعســكرية،  سياســية، 

صحيــة وغيرها. ومــع مجيء جائحة 

كوفيــد19-، ازداد الفاقــد التعليمي 

التعلمــي جراء الصراع مــع االحتالل 

كوفيــد19-،  وجائحــة  اإلســرائيلي 

إضافة إلى وجود الفاقد التعليمي في 

الظروف االعتيادية».

وأكد زامل أنه «بتوجيهات من رئيس 

الجامعة أ. د. يونس عمرو، ســارعت 

كلية العلوم التربويــة إلى االهتمام 

بهــذا المجــال، والتعاون مــع الحملة 

العربية للتعليم، لتشكيل فريق بحثي 

ضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس 

فــي الجامعــة، للعمــل على دراســة 

تأثيرات جائحتي الصراع وكوفيد19- 

على الفاقد التعليمي التعلمي، وعمل 

الفريــق البحثي على إنجــاز المهمة 

وفق منهجية علمية سليمة»، معرباً 

عن شكره للفريق البحثي الذي ضم 

أعضاء هيئة تدريس من كلية العلوم 

التربوية في الجامعة.

وألقى رئيس الحملة العربية للتعليم/ 

لبنــان د. زاهــي عــازار، ، كلمة لفت 

فيها إلى «الواقع العربي الصعب الذي 

تعيشه شعوبنا العربية من صراعات 

وتأثيرها على  وجوائــح  واحتــالالت، 

العملية التعليمية»، مشيراً إلى أن هذه 

النــدوة تهدف إلى خلــق تفاعل كبير 

بين مكونات المجتمع واألكاديميين، 

منبهــاً إلــى الحاجــة لالســتفادة من 

الشــراكة بين «القــدس المفتوحة» 

والحملة العربيــة للتعليم؛ «لتعميم 

التجربــة وتعميق المعرفة ونشــرها 

وتجاوز الفاقد التعليمي التعلمي وبناء 

مستقبل واعد لشبابنا».

 وتحــدث أســتاذ التخطيــط التربوي 

واقتصاديــات التعليــم فــي جامعــة 

المنصــورة ورئيس اللجنــة العلمية 

لمؤتمــر الفاقــد التعليمــي د. مهني 

أن «الفاقــد  إلــى  مشــيراً  غنايــم،  

التعليمــي قضية قديمــة حديثة في 

كل األنظمــة التعليميــة، لكنها باتت 

أكثــر وضوحــاً مــع جائحــة كورونــا 

والصراعــات المســلحة، وخاصة في 

الدول العربية».

ولفت إلــى أن منظمة األمم المتحدة 

أشارت في تقارير لها إلى أن «الفاقد 

التعليمــي خــالل جائحــة كورنا أضر 

بنحــو 1.6 مليــار طالــب، وتســببت 

الدوالرات»، معرباً  بخسائر بمليارات 

عــن أمله بالتعــاون بيــن القطاعات 

واألهليــة  والمجتمعيــة  الحكوميــة 

لمعالجة اآلثار الســلبية الناجمة عن 

الفاقد التعليمي. ونبه رئيس االئتالف 

الفلسطيني أ. رفعت الصباح،إلى «قلة 

الحلول واالســتراتيجيات في معالجة 

مسألة الفاقد التعليمي»، مشيراً إلى 

أن التعليم هو الخاســر األكبر بسبب 

الصراعات وجائحة كورونا.

وأشــار إلى أن الفلســطينيين عاشوا 

خــالل  التعليمــي  الفاقــد  تجربــة 

 1987 عــام  الكبــرى  االنتفاضــة 

واحتاجــوا إلــى ســنوات لمعالجــة ما 

تسببت به من فاقد تعليمي. وطالب 

أ. صباح بأن يكون التعليم حاضراً في 

األكاديمية  المؤسســات  عمل  خطط 

واألهلية والمجتمعية والحكومية حتى 

في ظل األزمات والصراعات، مشيراً 

إلى أهمية بناء استراتيجية تعليمية 

تأخذ في االعتبــار التحوالت الرقمية 

والتركيز على القيم.

وعقدت جلسة علمية أدارها مساعد 

المفتوحة  القــدس  جامعــة  رئيــس 

لشــؤون الطلبة أ. د. محمد شاهين، 

وأشار إلى أن «مشكلة الفاقد التعليمي 

والتربــوي واالجتماعــي والنفســي، 

جوانــب ال يمكن إهمالها في العملية 

التعليمية في كل البلدان في الظروف 

الطبيعية، لكن الصراعات والنزاعات 

تزيد من حجم المشكلة، وتدفع باتجاه 

تغييرات جذرية في البنية التعليمية». 

وعرض مســاعد عميــد كلية العلوم 

نبيــل  د.  الجامعــة  فــي  التربويــة 

المغربــي، ملخصاً عــن البحث الذي 

نفذه الفريق البحثي في فلســطين، 

مبينــاً المفاهيم المرتبطــة بالفاقد 

التعليمي التعلمي، والمشكلة البحثية، 

وحدود البحــث، والمنهجية، والنتائج 

التــي خلص إليها البحث، ودار الحوار 

مع المتحدثين د. منى بلبيســي، ود. 

هشــام جلمبو، ود. خالد دويكات، ود. 

كفاح حسن، وأ. إســماعيل األفندي، 

وأ. لميس شــلش، حول النتائج التي 

خلص إليها البحث. وقدم أ. د. شاهين 

عــدداً مــن األســئلة تمحــورت حول: 

الفهم الواضح للهدر المدرسي/ وضع 

الفاقــد التعليمي وأبعــاده، وإجراءات 

وآليات وأدوات قياس الفاقد التعليمي 

في ظل جائحتــي االحتالل وكورونا، 

والتباينات فــي الفاقد التعليمي بين 

وبخاصة  الفلســطينية  المحافظــات 

الشمالية والجنوبية، ومجاالت الفاقد 

التعليمي األكثر تأثراً بسبب جائحتي 

االحتــالل وكورونــا، والتحديات التي 

تواجه منظومة التعليم في فلسطين 

للحد من الفاقــد التعليمي، وطبيعة 

المبــادرات التــي نفــذت أو ســتنفذ 

للتعامل مع الفاقد التعليمي من قبل 

النظام التعليمــي المتمثل في وزارة 

التربية والتعليم.

النــدوة  فــي  المشــاركون  وأوصــى 

بعــدد من التوصيــات، أهمها: تجميع 

المؤشرات الخاصة بالفاقد التعليمي 

التعلمــي لالنطــالق منهــا فــي بناء 

التدخالت.

وطالبوا باستثمار الخبرات المتوافرة 

لبنــاء تدخــالت واقعيــة للتعامل مع 

موضــوع  اعتبــار  وكذلــك  الفاقــد، 

تعويــض الفاقــد تعليميــاً ونفســياً 

إلــى  أولوية.وأشــاروا  واجتماعيــاً، 

ضرورة تعظيم دور اإلعالم في إسناد 

الجهود الموجهــة على هذا الصعيد، 

الفتين إلى أهمية تعزيز الشــراكات 

فالوقــت  جميعهــا؛  األطــراف  بيــن 

المحاصصة  لمواصلة  مناســباً  ليس 

واالســتئثار. كما أشــاروا إلى ضرورة 

توفيــر المقومــات والتمويــل الالزم 

إلســناد خطــط التعامــل مــع الفاقد 

التعليمي التعلمي.

وأكدوا ضرورة تطوير اســتراتيجيات 

التعليم والتعلم، ومنظومة التقويم، 

وبنــاء أدوات قيــاس محكمة لقياس 

جوانب الفاقــد التعليمي لدى الطلبة 

لكل مرحلة تعليمية.

وأوصــوا بضــرورة تكاتــف الجهــود 

بيــن الجامعات ومؤسســات المجتمع 

المدني مع الجهات الرسمية في وضع 

استراتيجية فاعلة للتعامل مع الفاقد 

التعليمي التعلمي بجوانبه ومجاالته 

كافة.

التوجيه السياسي يخرج دورتين لمنتسبي المؤسسة األمنية وأئمة المساجد والمرشدات في محافظة طوباس
طوبــاس- الحياة الجديدة- خرجــت مديرية التوجيه 

السياســي والوطنــي في محافظة طوبــاس، امس، 

دورتين تدريبيتين لضابط المؤسســة األمنية حملت 

اســم «دورة الشيخ جراح للوعي األمني والقانوني»، 

وألئمــة المســاجد والواعظــات والتــي حملت اســم 

«الخطــاب الديني وأثره في الحفــاظ على الثوابت»، 

برعاية اللواء يونس العاص محافظ محافظة طوباس 

واألغــوار الشــمالية. وحضــر التخريج اللــواء يونس 

العــاص، ومديــر عام العمــل الجماهيــري في هيئة 

التوجيه السياســي والوطني عبدالكريم ابو عرقوب، 

والباحث في معهد فلســطين ألبحــاث األمن القومي 

الدكتور جمال العبــادي، ومدير التربية والتعليم في 

المحافظة أحمد صوالحة ، والقائم بأعمال مدير عام 

األوقاف الشيخ محمد عبداهللا، ورئيس بلدية طوباس 

خالد دراغمه ، ومدير التوجيه السياسي في المحافظة 

العقيــد محمد عابد، وطاقــم المديريــة. وأكد اللواء 

يونــس العاص على أهمية تعزيــز الوعي والمعرفة 

لمواجهــة المخاطــر، التي تســتهدف تغييــب الوعي 

الوطني، ونشر أفكار هدامة تفتك بالمجتمع وتخدم 

أعداء شعبنا، داعيا الى التعاون والتكامل بين مختلف 

المؤسسات الرسمية واألهلية والشعبية لحماية شعبنا 

وقضيتنا والحفاظ على أرضنا وثوابتنا.

واكد ابوعرقوب أهميــة عقد مثل هذه الدورات التي 

تنظمها مديريات التوجيه السياسي في المحافظات، 

لتعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على السلم األهلي 

وحماية أبناء شــعبنا من االســتهداف، مؤكدا ان ذلك 

مســؤولية جماعيــة كل من موقعه. والقــى العبادي 

محاضرتين بعنوان «السالم اإلبراهيمي» و»الديانة 

االبراهيمية» تناول خاللهما األرضية الفكرية للديانة 

األبراهيمية وتقاطعها مع الديانات الثالث، وتداعيتها 

وانعكاســاتها على القضية الفلســطينية باستهداف 

الوعي والفكر، من خالل تعزيز مصطلحات الســالم 

والتنمية والعيش المشترك وقبول اآلخرين.

تحت شعار «معا لنجعل التفكير العلمي منهج حياة»

تربية قلقيلية تعقد ملتقى العلوم األول
قلقيلية- الحياة الجديدة- عقدت مدرسة 

بنات رأس عطية الثانوية، وبالشــراكة مع 

مدارس: بنات ابوعلي اياد الثانوية، وبنات 

حجــة الثانويــة، وبنــات حبلة األساســية، 

متلقى العلوم األول، ضمن مبادرة تربوية 

تنفذها المدرســة بنهج تشاركي مع باقي 

المدارس، وضمن األنشــطة العلمية لرفع 

مســتوى التحصيــل العلمــي، وضمن رفع 

الجاهزية لدراسة بيزا الدولية التي تشارك 

بها فلســطين ألول مرة، وذلك تحت شعار 

«معا لنجعل التفكير العلمي منهج حياة».

وشــارك في الملتقــى مدير عــام التربية 

والتعليم  أمين عواد، ومدير الدائرة الفنية 

جمــال أيــوب، وعدد من رؤســاء األقســام 

والمشرفين التربويين، ومديرات المدارس 

الشريكة، وافتتحت الملتقى مديرة مدرسة 

بنــات رأس عطية الثانويــة تغريد الديك، 

واكــدت فيهــا علــى أهمية تطبيق شــعار 

ملتقــى العلوم األول معــا لنجعل التفكير 

العلمي منهج حياة، من اجل كســر الحاجز 

ما بين المادة العلمية المجردة في الفيزياء 

والكيمياء واالحياء والحاسوب مع واقع حياة 

الطلبة، مشيرة الى ان المدرسة وبالتعاون 

مع المدارس الشريكة ستعمل على تطوير 

المبادرة التربوية «ملتقى العلوم» وتعميمه 

على المدارس، وخلق شراكات داخل وخارج 

المديرية.

وقد تنوعــت الفعاليــات وتضمنت مختلف 

المباحــث العلمية ضمــن منهجية التفكير 

للنظريــات  تطبيــق  وتضمنــت  النقــدي، 

العلميــة بشــكل تطبيقي وضمــن قضايا 

حياتية معاشة، من تجارب علمية وعروض 

عملية للنظريات، إضافة الى طرح أســئلة 

وفقرات للعصــف الذهني تحاكي أســئلة 

دراسة بيزا الدولية، وكذلك توطين التفكير 

العلمي كمنهج حياة.

السوداني نائبا لرئيس التجمع الدولي للكتاب 
ووسام «الريشة الذهبية» للشاعر عبداهللا عيسى

موسكو- وفا- أعلن رئيس 

التجمــع الدولــي التحادات 

الكتاب يوري بوليانيكوف، 

قرار تعييــن األمين العام 

للكتــاب  العــام  لالتحــاد 

الفلســطينيين  واألدبــاء 

الشــاعر مراد الســوداني، 

نائبا لرئيــس التجمع في 

الشــؤون الدولية والعالقة 

مع اتحادات وروابط الكتاب 

في العالم العربي وآســيا 

وأفريقيا وأميركا الالتينية.

وجاء ذلك بحضور ممثلين 

عن اتحادات كتاب روسية 

ت  شــخصيا و جنبيــة  أ و

عيــة  ا بد إ و فيــة  ثقا

وبرلمانيــة وإعالميــة من 

روســيا وخارجها، في مقر 

التجمع الدولي للكتاب في 

العاصمة الروسية موسكو.

وكان الشــاعر الســوداني 

ــع، مؤخرا، باســم  قــد وقّ

واألدبــاء  الكتــاب  اتحــاد 

اتفاقيــة  الفلســطينيين، 

عضويــة  إلــى  انضمــام 

التجمــع كأول اتحاد كتاب 

ه  لهــذ ينضــم  بــي  عر

المنظمة الكتابية الدولية 

العريقة.

وقد تم اإلعــالن عن ذلك 

فــي حفــل كبيــر تضمن 

انضمام  اتفاقيــة  توقيــع 

عهــا  وقّ الدولــي  للتجمــع 

الكتــاب  رابطــة  رئيــس 

الزعبي،  أكــرم  األردنيين 

الشــاعر  تقليــد  وكذلــك 

د.عبــداهللا  الفلســطيني 

عيســى وســام «الريشــة 

قبــل  مــن  هبيــة»  لذ ا

الكاتبة الشهيرة سفيتالنا 

سافيتســكايا، أمين جائزة 

األدب الوطنــي «الريشــة 

الذهبيــة»، تقديرا لدوره 

العالمي  الشعر  في حركة 

وأدواته  أســاليبه  وتطوير 

وتعزيــز قيمــه الجماليــة 

لســامية،  ا نية  واإلنســا

ولمســاهمته الفعالة في 

التواصــل  جســور  خلــق 

اآلداب  بيــن  والتفاهــم 

والحضــارات،  والثقافــات 

للشعر  قة  الخالّ وترجماته 

العربيــة  إلــى  الروســي 

والعربي إلى الروسية.

األشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة 
10 آالف دينار على مدان ببيع مخدرات

 رام اهللا- وفا- أدانت محكمة بداية رام اهللا، المتهم (أ.ع) 

بتهمة بيع مواد مخدرة، وحكمت عليه باألشــغال الشاقة 

المؤقتة، لمدة 10ســنوات وغرامة ماليــة بلغت 10 آالف 

دينار أردني.

وأوضــح مكتب النائب العام أن الحكم على المتهم (أ.ع)، 

جاء عقب إدانته بتهمة بيع مواد مخدرة سندا للمادة 2/21 

من القرار بقانون رقم 18 لســنة 2015 بشــأن مكافحة 

المخــدرات والمؤثــرات العقلية وحكمت عليه باألشــغال 

الشــاقة المؤقتة مدة 10 ســنوات وغرامة مالية 10 آالف 

دينــار أردنــي، وعن تهمــة ثانيــة وهي تكــرار تعاطي 

المخدرات ســندا ألحكام المــادة 4/14/أ مــن ذات القرار 

بقانــون وحكمــت عليه بالحبــس مدة ســنتين، وقررت 

المحكمــة دمــج العقوبتين وتنفيذ العقوبة األشــد بحق 

المدان.

ويأتي الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها 

وكيــل النيابة العامة محمد مســعد، وذلك بعد أن قامت 

نيابة رام اهللا بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد 

إجــراء التحقيقات الالزمة أصوال علــى إثر إحالة محاضر 

التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة 

رام اهللا.

مدير التوجيه السياسي لرام اهللا يؤكد على اهمية 

التمسك بالقيم الوطنية واالخالقية النبيلة
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أشــاد مديــر 

التوجيه السياســي والوطني في محافظة 

رام اهللا والبيــرة ناصر نمرعياد، باالعتزاز 

بدور المرأة الفلســطينية وبنات فلسطين 

في مسيرة البناء والتحرير، التي يخوضها 

شــعبنا منــذ اكثر مــن 100 عــام لتحقيق 

حضوره الوطنــي واالنســاني والحضاري 

على ارضه، وجنبا الى جنب مع الرجل وفي 

مواجهــة مخططــات االحتــالل التصفوية 

وحماية حقوقه المشروعة.

واضاف عياد ان الشعب الفلسطيني يخوض 

معركــة وجود على ارضه منــذ 125 عاماً، 

ولم تستطع قوى الشــر هزيمته وارغامه 

على التنازل عــن حقه في تقرير المصير 

متسلحا بإيمانه بأن فلسطين وطننا الوحيد 

وطــن اآلبــاء واالجداد، وال يوجــد لنا وطن 

ســوى فلسطين التي ننتمي اليها بارواحنا 

وقلوبنا ولن يتخلى عنها الجيل الحالي كما 

لم يتخل عنها االباء واالجداد.

جيــل  انتــن  الطالبــات:  عيــاد  وخاطــب 

الطبيبــة  ســتكون  فمنكــن  المســتقبل 

والمحاميــة والمهندســة والمعلمة وانتن 

امهات المســتقبل وســتكون لكن رسالة 

عظيمــة فــي تربية النشــئ وزراعة حب 

المظلــوم  لشــعبكم  واالنتمــاء  الوطــن 

الصامــد المكافح في قلوبهم وعقولهم، 

مشيرا الى اهمية حماية جبهتنا الداخلية 

والنســيج االجتماعي من اســاليب الفتنة 

والتخريــب التي يمارســها اعداء شــعبنا 

وضرورة ان تحصن أنفسكن في مواجهة 

هذه االســاليب وخاصة االشاعة واالخبار 

الكاذبة ومواجهة آفة المخدرات والجرائم 

االلكترونية.

واكد عياد ان الشعب الفلسطيني لم يهزم 

ولــن يهزم بهمة وصمــود وتضحية ابنائه 

وبناته وانه حتما سينال حقوقه المشروعة 

بالحرية واالســتقالل والدولــة وعاصمتها 

الخالدة القدس الشريف.

وفــي نهايــة المحاضرة فتح باب االســئلة 

واجاب المحاضر عن اسئلة الطالبات.


