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تربوية

إعالن نتائج مسابقة "بوٌح 
من أجل القدس" في بلدية البيرة

ال��ب��رة- أع��ل��ن��ْت بلدية ال��ب��رة م��ن م��س��رح م��رك��ز ال��ب��رة لتنمية ال��ش��ب��اب وال��ط��ف��ول��ة نتائج 
م��س��اب��ق��ة "ب����وٌح م��ن أج���ل ال���ق���دس" ال��ش��ع��ري��ة، وال��ت��ي ش����ارك ف��ي��ه��ا 105 ش��ع��راء ش��ب��اب من 
فلسطني والعالم العربي، وبلغ مجموع جوائزها 1500 دوالر، يف أمسية أدبية مميزة، 
حضرها 160 متابًعا. وق��د حصل ع��ى املرتبة األوىل منتصر أب��و عمرة م��ن دي��ر البلح، عن 
قصيدته "قصاصٌة يف حقيبِة نبي"، وج��اءت يف املرتبة الثانية د. نيفني طينة من مخيم 
قلنديا، عن قصيدتها "حلم ليس للبيع"، وحّل يف املرتبة الثالثة محمد عمرو من الخليل، 
عن قصيدته "وطٌن وذاكرٌة ودم"، وفاز باملرتبة الرابعة حسن عبد الهادي من العراق، 
عن قصيدته "إنجيل الياسمني "، وظفر باملرتبة الخامسة حسن قطوسة من دير قّديس، 
عن قصيدته "أُْغنَيٌة أُماَم الُسور"، ونالْت املرتبة السادسة حنان إدريس من الخليل، عن 
قصيدتها "شاهٌد وشهيد". َنّظمت املسابقة ال��دائ��رة الثقافية يف بلدية البرة، بالشراكة 
مع وزارة الثقافة، واالتحاد العام للُكّتاب واألدباء الفلسطينيني، وجامعات: برزيت، 
وال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة، وال��ق��دس، والكلية الجامعية للعلوم ال��رب��وي��ة، والكلية العصرية 
الجامعية، وساهم يف رعاية الجوائز "بيت الشعر والثقافة الشبابي" ال��ريك، وتكّونت 
لجنة التحكيم م���ن: د. ث��اب��ت ح��ام��د، ود. زاه���ر ح��ن��ن��ي، ود. ط���ارق ال��ص��ريف، والشاعرين 
عصام الديك وجمعة الرفاعي. وبّينْت لجنة التنظيم أن أكرث املحافظات مشاركًة كانت 
محافظة رام الله والبرة بنسبة 21%، تلتها غزة بنسبة 15%، ثم الخليل والقدس بنسبة 
13% لكلٍّ منهما، وأن أك��رث الجامعات مشاركًة كانت جامعة القدس املفتوحة بنسبة 
36%، تلتها جامعة القدس بنسبة 14%، ثم جامعة بر زيت والكلّية الجامعّية للعلوم 
الّربوّية بنسبة 5% لكلٍّ منهما، كما أشارت اللجنة إىل أن نسبة املشاركني من عمر 23 
- 40 سنة كانت 42%، ونسبة املشاركني من عمر 18 - 22 سنة كانت 58%، وبلغْت نسبة 
اإلناث من إجمايل املشاركني 65%، وبّينت أن ستة شعراء شاركوا يف املسابقة من العالم 

العربي من الجزائر والعراق ومصر واليمن.
وت��ض��ّم��ن ال��ح��ف��ل ال��خ��ت��ام��ي إل���ق���اء س���ت ق��ص��ائ��د ل��ل��ف��ائ��زي��ن ب���امل���رات���ب األوىل، وع�����زف عى 
ال��ق��ان��ون ق��ّدم��ت��ه الفنانة ش���روق ال��ش��اف��ع��ي، وت��ك��ري��م امل��ش��ارك��ني ك��اف��ة، م��ن خ��ال منحهم 
ش��ه��ادات م��ش��ارك��ة، ومجموعة م��ن ال��ك��ت��ب، كما ت��م ت��ك��ّري��م لجنَتي التنظيم والتحكيم، 
ول��ج��ن��ة متطوعي ال��دف��اع امل���دين يف محافظة رام ال��ل��ه وال���ب���رة، وامل��ت��ط��وع ن��اص��ر حسنا من 
جمعية الهال األحمر الفلسطيني. وكّرمْت جامعة القدس بلدية البرة لدورها يف تنظيم 

وإنجاح هذه املسابقة. أدار الحفل د. طارق الصريف.

 
ً
 الكلية العصرية الجامعية تصدر   عددا
 من  صحيفة "التنمية البشرية"

ً
جديدا

 رئيس "القدس المفتوحة" يبحث مع القنصل التركي 
توطيد التعاون مع المؤسسات التعليمية التركية

"سنة الحية" .. إصدار 
جديد للشاعر زكريا محمد

رام الله-وفا-أصدر الشاعر والكاتب الفلسطيني زكريا محمد، كتابا جديدا بعنوان 
"س����ن����ة ال���ح���ي���ة� روزن������ام������ات ال���ع���ص���ور ال����ح����ج����ري����ة"، ع����ن دار ال���ن���اش���ر يف ف���ل���س���ط���ني، واألهلية 
يف ع���م���ان. ي��ق��ع ال��ك��ت��اب يف 236 ص��ف��ح��ة م���ن ال��ق��ط��ع امل���ت���وس���ط، وه����و م��ح��اول��ة ل��ف��ك شفرة 
روزنامات العصر الحجري، وصمم الغاف رفيق شقر. ولد زكريا محمد ]داود محمد 
ع��ي��د[ يف ق��ري��ة ال���زاوي���ة ب��م��ح��اف��ظ��ة س��ل��ف��ي��ت ال���ع���ام 1950، درس األدب ال��ع��رب��ي يف جامعة 
بغداد، عام 1975، انتقل إىل بروت وعمل يف الصحافة، كما عمل منذ الثمانينيات يف 
م��ن��اب��ر إع��ام��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة فلسطينية مختلفة يف ب���روت وع��ّم��ان ودم��ش��ق، أه��م��ه��ا مجلتا: 
"الحرية"، و"الفكر الديمقراطي". وعاد إىل فلسطني عام 1994 وتوىل منصب نائب رئيس 
تحرير مجلة "الكرمل" التي ترأسها محمود درويش. من إصداراته يف املثيولوجيا: ديانة 
م��ّك��ة يف ال��ج��اه��ل��ّي��ة: ك��ت��اُب امل��ي��س��ر وال���ق���داح، دي��ان��ة م��ّك��ة يف ال��ج��اه��ل��ّي��ة: ال��ح��م��س والطلس 
والحّلة، مضّرط الحجارة: كتاُب اللقب واألسطورة، ذاُت النحيني: األمثال الجاهلّية بني 
الطقس واألس��ط��ورة، نقوٌش عربّية قبل اإلس��ام، اللغز واملفتاح: ُرق��م دير عا ونقوس 
سيناء املبّكرة، نخلة طيء - كشف سر الفلسطينيني القدماء، عبادة إيزيس وأوزيريس 
يف مكة الجاهلية. وأصدر يف أدب األطفال:أول زهرة يف األرض، مغني املطر، كما أصدر 
يف ال��رواي��ة: العني املعتمة، عصا ال��راع��ي. أم��ا يف الشعر: قصائد أخ��رة، أشغال يدوية، 
الجواد يجتاز أسكدار، ضربة شمس، حجر البهت، كشتبان، علندي، زرواند. يذكر ان 

أعمال الكاتب ترجمت إىل عدد من اللغات منها الكورية.
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إعــالن اغــالق فــرع رام ا� الــتــحــتــا بشكل دائم

رام ال����ل����ه- ب���ح���ث رئ����ي����س ال���ج���ام���ع���ة أ. 
د. سمر ال��ن��ج��دي، م��ع القنصل الريك 
ال���ع���ام يف ال���ق���دس أح���م���د رض����ا دمرير، 
س����ب����ل ت����وط����ي����د ال�����ت�����ع�����اون م�����ع املؤسسات 
الثقافية والتعليمية يف تركيا من خال 
القنصلية الركية واملركز الثقايف الريك 

)يونس إمرة( يف فلسطني.   
جاء ذلك خال لقاء عقد يف مكتب 
رئيس الجامعة بمدينة رام الله، امس، 
ب�����ح�����ث خ������ال������ه ال�����ج�����ان�����ب�����ان ت�����وس�����ي�����ع سبل 
التعاون األكاديمي والثقايف املختلفة.   

ويف بداية اللقاء، رحب أ. د. النجدي 
التعاون  إن  وق������������ال  ال������ض������ي������ف،  ب������ال������وف������د 
ب�����ني ال����ج����ان����ب����ني ي���م���ت���د ل����وق����ت ط����وي����ل عرب 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من 
الجامعات الركية، مؤكداً أن "القدس 
املفتوحة" مستعدة لتطوير التعاون مع 

الجامعات الركية وتفعيله.  
وأوض��ح أ. د. النجدي أن الجامعة 
تعمل باستمرار لتطوير عملها بشكل 
كبر عرب االنتقال من التعليم املفتوح 
إىل ال����ت����ع����ل����ي����م امل�������دم�������ج ب�����االع�����ت�����م�����اد عى 
وس�����ائ�����ط ال���ت���ع���ل���ي���م اإلل�������ك�������روين، مشراً 
ال�����ج�����ام�����ع�����ة م�����ن�����ت�����ش�����رة يف  ف������������روع  إىل أن 
ال���ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة وق����ط����اع غ�����زة إليصال 
ال����ت����ع����ل����ي����م مل����خ����ت����ل����ف ش�������رائ�������ح ش����ع����ب����ن����ا يف 

أم��اك��ن وج�����وده، ون��ج��ح��ت ب��ذل��ك بشكل ك��ب��ر خ���ال جائحة 
كورنا وقدمت خرباتها لآلخرين.  من جانبه، قدم القنصل 
ال������ريك ال���ت���ربي���ك���ات ل���أس���ت���اذ ال���دك���ت���ور س���م���ر ال���ن���ج���دي بتوليه 
رئ����اس����ة ج���ام���ع���ة ال����ق����دس امل���ف���ت���وح���ة، م��ت��م��ن��ي��اً ل����ه ال���ت���وف���ي���ق يف 
عمليه ال��ج��دي��د، وص����واًل ل��رف��ع��ة ال��ج��ام��ع��ة وال��ت��ع��ل��ي��م العايل 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي. وأط���ل���ع ال��ق��ن��ص��ل ال�����ريك رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة عى 
الربامج واملهام التي تقوم بها القنصلية الركية، ويف القدس 

خاصة وبحث إمكانية ربط الجامعة يف هذه الربامج.    

وح������ض������ر ال������ل������ق������اء س�������ع�������ادة امل�����ل�����ح�����ق ال������ث������ق������ايف ال������������ريك رها 
أرم���م���ج���و، وح���ض���رة م���دي���ر امل���رك���ز ال���ث���ق���ايف ال�����ريك يف مدينة 
رام الله )يونس إم��رة( الدكتور عبد القادر اسطيح. فيما 
حضر اللقاء من الجامعة: مساعد نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية أ. د. محمد الطيطي، وعميد كلية اآلداب أ. 
د. عبد ال���رؤوف خ��ري��وش، وم��دي��ر م��رك��ز التعليم املستمر 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل���ف���ت���وح د. م��ح��م��ود ح����وام����دة، ورئ���ي���س���ة شعبة 

العاقات الدولية أ. لينا أبو هال.  

 رام ال���ل���ه - أص�����درت الكلية 
العدد  ال����ج����ام����ع����ي����ة  ال����ع����ص����ري����ة 
ال����ح����ادي ع��ش��ر م���ن صحيفتها 
"التنمية البشرية"  التي تصدر 
بالتعاون بني قسم الصحافة 
واإلع�������������������������������ام ودائ�������������������������������رة اإلع������������������ام 
والعاقات العامة، وكرست 
  "العصرية" هذا العدد لتسلط 
ال��ض��ْوء ع��ى ت��خ��ري��ج الفوجني 
والثامن  وال�������ث�������اث�������ني  ال������س������اب������ع 
م���ن  طلبتها "فوجا  وال���ث���اث���ني 

اإلرادة واألمل". 
ال�����ع�����دد  الكلمات     وتضمن 
ال��������ق��������اه��������ا رئيس  ال��������ت��������ي  ال����������ث����������اث 
مجلس األمناء املهندس سامر 

الشيوخي يف  حفل التخرج يف أيامه الثاثة،  إضافة إىل لقاءات مع الطلبة األوائل 
التخريج  اح����ت����ف����االت  وت������م  تخصيص  أربع ص���ف���ح���ات ألرش�����ي�����ف  ت���خ���ص���ص���ات���ه���م،  يف 
السابقة، إىل جانب قصص وموضوعات  إنسانية  ارتبطت بالتخرج.  وقد حملت 
ال��ص��ف��ح��ة األخ�����رة ع���ن���وان "ح��ي��ن��م��ا ت��ب��ت��ه��ج روح  املؤسس" ح��ي��ث  استحضرت هيئة 
التحرير بعض ذكريات احتفاالت التخريج مع املرحوم املؤسس املحامي الدكتور 

 حسني الشيوخي . 
يذكر أن صحيفة "التنمية البشرية" ُتعنى بقضايا تعليمية وتنموية، وكذلك 
ق��ض��اي��ا ذات ع��اق��ة  مباشرة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي، ب���ال���ت���وازي مع 

مواكبة أنشطة وفعاليات الكلية العصرية  الجامعية.  
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لسيادة الرئيس محمود عباس
 »أبو مازن« حفظه الله ورعاه   

املفتوحة،  ال��ق��دس  بجامعة  القطري  الطلبة  مجلس  يتقدم 
رئيس  سيادة  إل��ى  االمتنان  والتقدير  وعظيم  الشكر  بجزيل 
ورعاه  الله  حفظه  م��ازن«  »أب��و  عباس  محمود  فلسطني  دول��ة 
 على تفضله مبنح جنمة االستحقاق من وسام دولة فلسطني، 
لرئيس مجلس أمناء  اجلامعة م. عدنان سمارة ورئيس اجلامعة 
السابق أ. د يونس عمرو، تقديرا  جلهودهما وعطائهما الوطني 
والنضالي املخلص في جميع املهام التي أوكلت إليهما  سواء في 
القدس  جامعة  تطوير  في  أو  والتميز  لإلبداع  االعلى  املجلس 
وأوفياء  مخلصني  ن��ظ��ل  ب���أن  س��ي��ادت��ك��م  امل��ف��ت��وح��ة،  معاهدين 
الفلسطينية  إق��ام��ة  دولتنا  إل��ى  وص���وال  احلكيمة  لقيادتكم 

املستقلة وعاصمتها القدس  . 

دمتم ذخرًا وسندًا ووفقكم الله فخامة الرئيس وسدد خطاكم 
خلدمة الوطن  


