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تربوية

رام ال��ل��ه- كامل جبيل- اختتمت نقابة املهندسني- 
م��رك��ز ال���ق���دس ف��ع��ال��ي��ات امل��ؤت��م��ر ال�����دويل ال���راب���ع للعمل 
ال�������ه�������ن�������ديس االس��������ت��������ش��������اري يف ف�����ل�����س�����ط�����ني، وال����������������ذي عقد 
ي��وم��ي االرب��ع��اء والخميس يف ح��رم جامعة بوليتكنك 
ف��ل��س��ط��ني/ال��خ��ل��ي��ل، ب���رع���اي���ة ال���رئ���ي���س م��ح��م��ود عباس، 
امل�����ك�����ات�����ب وال������ش������رك������ات الهندسية  وب����ت����ن����ظ����ي����م م������ن ه����ي����ئ����ة 
وب���م���ش���ارك���ة ق����راب����ة خ���م���س���ة وع���ش���ري���ن ب���اح���ث���ا م����ن كافة 
محافظات الوطن الشمالية والجنوبية )قطاع غزة(،  
ب��ع��رض ن��ح��و ث��الث��ني ورق����ة ع��م��ل. ويف ح��ف��ل ال��خ��ت��ام تال 
أم�������ني س�����ر ن����ق����اب����ة امل����ه����ن����دس����ني م. ع�����ز ال�����دي�����ن أب�������و غربية 
رئيس اللجنة اإلعالمية للمؤتمر البيان الختامي والذي 
ق�����ال ف���ي���ه ب�����ان امل���ؤت���م���ر ق����د ب���ح���ث يف ج��ل��س��ات��ه ومحاوره 
وأع���م���ال���ه ال��ع��دي��د م���ن ال��ق��ض��اي��ا ال��ج��وه��ري��ة ال���ت���ي تخص 
واق���ع ال��ع��م��ل ال��ه��ن��ديس االس��ت��ش��اري وس��ب��ل ت��ط��وي��ره يف 
فلسطني، مسلطا الضوء عىل املستجدات العاملية يف 
هذا الصدد من خالل استضافته طيفاً من الشخصيات 
الفلسطينية والعربية، والخرباء والباحثني، وبحضور 

أكرث من 800 مهندسة ومهندس.
وأض�������������اف ان ان�����ع�����ق�����اد امل�����ؤت�����م�����ر ال�������������دويل ال��������راب��������ع للعمل 
ال��ه��ن��ديس االس���ت���ش���اري يف ف��ل��س��ط��ني ي����أيت يف ظ���ل العديد 
م��������ن ال���������ظ���������روف وامل��������ت��������غ��������رات ال������ت������ي ت����ح����ي����ط ح����������ول قضيتنا 
الفلسطينية ال��ت��ي تشهد هجمة ش��رس��ة م��ن ق��ب��ل قوات 
االحتالل اإلسرائييل يف مختلف املدن واملخيمات والقرى 
واألرياف، األمر الذي قابل هذه الهجمة صمود ومقاومة 
أبناء شعبنا العزل لدحر االحتالل ومخططاته؛ فتحية 

إجالل وإكبار لهؤالء األبطال.
ش�����ارك يف امل���ؤت���م���ر ق���راب���ة خ��م��س��ة وع����ش����رون ب��اح��ث��ا من 
ك����اف����ة م���ح���اف���ظ���ات ال����وط����ن ال���ش���م���ال���ي���ة وال���ج���ن���وب���ي���ة )قطاع 
غزة(، وشاركوا بعرض نحو ثالثني ورقة عمل عىل مدار 

يومي املؤتمر.
ان مل���ش���ارك���ة أه��ل��ن��ا م���ن ق���ط���اع غ����زة ال���ع���زي���ز ع���ىل قلوبنا 
ت�����ج�����س�����ي�����د وح����������������دة الشعب  ال������ع������ظ������ي������م يف  األث����������������ر  ج�����م�����ي�����ع�����ا 
الفلسطيني، كما ان مشاركة أهلنا من اململكة األردنية 
ال���ه���اش���م���ي���ة أض�����اف�����ت ُب�����ع�����دا ع���ل���م���ي���ا ووط����ن����ي����ا ب�����إط�����ار تبادل 

الخربات بني مهنديس البلدين الشقيقني.
ل���ق���د أث������رى ح���ض���ور وم����ش����ارك����ة ع�����دد ك���ب���ر م����ن الخرباء 
واملهندسني بهذا املؤتمر؛ النقاش والخروج بجملة من 
التوصيات التي نأمل ان تتم متابعتها وتنفذيها من قبل 

جهات االختصاص وهي عىل النحو التايل:
ال���ن���ظ���ر يف األن����ظ����م����ة والقوانني  ال���ع���م���ل ع�����ىل إع���������ادة   -1
والتشريعات السارية بما يخدم تطور العمل الهنديس 
االستشاري أخذا بعني االعتبار التطور املتسارع عامليا يف 

هذا املجال.

والشركات  امل������ك������ات������ب  واق������������ع  ت�����ط�����وي�����ر  ع��������ىل  ال�����ع�����م�����ل   -2
ال���ه���ن���دس���ي���ة ل���ت���ص���ب���ح ق���������ادرة ع�����ىل امل���ن���اف���س���ة م���ح���ل���ي���ا وعامليا 
انطالقا من قدرتها عىل فهم واقع سوق العمل الهنديس 

االستشاري املحيل والدويل.
3- تكييف القوانني والتشريعات والتعليمات املعمول 
ب��ه��ا ل��ت��س��م��ح ب��ت��ص��دي��ر ال���خ���دم���ات ال��ه��ن��دس��ي��ة االستشارية 

عوضا عن تصدير وهجرة الكفاءات الفلسطينية.
4- العمل عىل التحول نحو األبنية الخضراء بديال عن 
املباين التقليدية ملا لذلك من أهمية يف معالجة العديد 
م��ن التحديات ال��ت��ي ت��واج��ه املجتمع الفلسطيني ووضع 

حوافر تشجيعية للمواطنني تجاه ذلك.
5- ال���رك���ي���ز ع���ىل أه��م��ي��ة ال��ت��ح��ك��ي��م يف ف��ل��س��ط��ني وفض 
النزاعات بالطرق البديلة من خ��الل زي��ادة الوعي وعقد 

مؤتمر تحكيمي لتسليط الضوء عىل هذا الجانب.
6- ت��ط��وي��ر خ��ط��ط اس��رات��ي��ج��ي��ة خ��اص��ة ب���امل���دن واملرافق 

الذكية.
7- االهتمام عىل نحو أوسع بمواصفات املواد اإلنشائية 
وقدرتها عىل توفر الراحة ملستخدمي املباين وتساهم يف 

تقليل الضرر الناتج عىل البيئة.
8- ت��ع��زي��ز إج������راءات ال��رق��اب��ة وال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ىل املشاريع 
اإلن����ش����ائ����ي����ة ل����ض����م����ان ات�����ب�����اع إج�������������راءات ال����س����الم����ة والصحة 

املهنية
والشركات  امل������ك������ات������ب  ه����ي����ئ����ة  ب�������ني  ال������ع������الق������ة  ت�����ط�����وي�����ر   -9
الهندسية يف املحافظات الشمالية وتوءمها يف املحافظات 
الجنوبية والعمل عىل تعزيز دور الهيئة يف تنظيم مهنة 

الهندسة والعمل االستشاري.
10- التحول نحو استخدام التقنيات الحديثة يف توثيق 

املراكز التاريخية عىل امتداد الوطن.
وخ�����ت�����ام�����اً، ي����ت����ق����دم امل�����ؤت�����م�����رون ب���ال���ش���ك���ر مل���م���ث���ل الرئيس 
يف ح����ف����ل اف����ت����ت����اح ه�������ذا امل�����ؤت�����م�����ر، ول��������ل��������وزراء اح����م����د سعيد 
التميمي، واملهندس مجدي الصالح، والدكتور املهندس 
اسحق سدر، ولكل من ساهم يف إنجاح فعاليات املؤتمر 
وع���ىل راس��ه��م ال��ل��ج��ان ال��ت��ح��ض��ري��ة وال��ع��ل��م��ي��ة واإلعالمية 
وال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة، وامل���ت���ح���دث���ني ال���رئ���ي���س���ي���ني وأص�����ح�����اب أوراق 
العمل وجامعة بوليتكنك فلسطني، والرعاة الرئيسني 
والشركات واملكاتب الهندسية املشاركة يف املعرض املقام 
ع��ىل ه��ام��ش امل��ؤت��م��ر، وطلبة كليات الهندسة املشاركني 
يف زاوية مشاريع التخرج وكل من تطوع وشارك وسهر 

عىل إنجاح هذا الحدث.
الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية 
ل���أس���رى، ع��ىل ام���ل ان��ع��ق��اد ال��ن��س��خ��ة ال��خ��ام��س��ة م��ن هذا 
امل����ؤت����م����ر يف ع���اص���م���ت���ن���ا األب�����دي�����ة ال����ق����دس وق������د ت����ح����ررت من 

أضغان االحتالل الغاشم.

متحف فرنسي يعرض 
أعماال فنية فلسطينية حديثة  
مونبيلييه )فرنسا(-افتتح متحف مونبيلييه للفن املعاصر يف فرنسا،امس، معرضه 
الجديد تحت عنوان "املتاحف يف املنفى"، والذي يضم ثالث مجموعات فنية من فلسطني 

وتشييل والبوسنة والهرسك.
وقال مدير املتحف نوما أمبورسان، إن املعرض الذي يستمر إىل 5 شباط 2023 "يثبت أن 
البلدان عندما تكون يف حال حرب، والشعوب عندما تكون يف املنفى أو تواجه صعوبات 

هائلة، تفكر يف تراثها، ذلك الذي يجب حمايته وكذلك تراث املستقبل".
ويعرض املتحف يف معرضه الجديد 44 عماًل من أصل نحو 340 لنحو 150 فناناً عاملياً 
تشّكل مجموعة املتحف الوطني الفلسطيني للفن الحديث واملعاصر الذي سينشأ مستقبال 
يف القدس الشرقية، بحسب شروح السفر الفلسطيني السابق لدى اليونسكو الشاعر 
إلياس صنرب. وهذه املجموعة موجودة منذ عام 2015 يف معهد العالم العربي يف باريس، 
وسبق أن أقيمت لها معارض عدة. وقال صنرب )75 عاما( لوكالة األنباء الفرنسية: "قد 
يتساءل املرء أحياناً عما إذا كان من املفيد حقاً أن يرهق نفسه بأن يفعل كل ذلك، ولكن 
يف الواقع، ليس ذلك ترفاً بل هو حاجة حيوية. يجب دائماً تقديم الجمال لخدمة الناس 
ال��ذي��ن يعانون. إن��ه أح��د أش��ك��ال امل��ق��اوم��ة". وق��ال فنسان أون��وري��ه، أح��د م��ف��وضيَ املعرض 
"إن��ه��ا قصة ك��ل ه��ذه األع��م��ال املهجرة ال��ت��ي ت��ض��رر بعضها )...( لكنها أي��ًض��ا قصة تضامن 

وأمل، ألن كل هذه املجموعات تستند إىل فكرة مصالحة الشعوب".

غزة-الوطن للصحافة-استضافت وزارة الربية والتعليم العايل 
����م ج���ي���ل بحاسوبك  ب����غ����زة، ف��ع��ال��ي��ة م���ؤت���م���ر ال��ح��م��ل��ة ال���وط���ن���ي���ة "ع����لِّ
ال��ق��دي��م" وال����ذي ع��ق��د بالتنسيق م��ع ال��ه��ي��ئ��ة الفلسطينية لإلعالم 
وتفعيل دور الشباب "بياالرا"،بالتعاون مع عدٍد من الجامعات 

والكليات ومعاهد التعليم العايل.
املستخدمة  ال������ح������اس������وب  أج�������ه�������زة  ج�����م�����ع  إىل  ال����ح����م����ل����ة  وت�������ه�������دف 
وص���ي���ان���ت���ه���ا وت����ج����دي����ده����ا ل���ي���ت���م ت���وزي���ع���ه���ا ع�����ىل ع�������دٍد م�����ن ال���ط���ل���ب���ة من 
امل��ح��دود ليتمكنوا م��ن متابعة تعليمهم والتواصل  ال��دخ��ل  ذوي 

مع مدارسهم.
وحضر املؤتمر أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العالقات 
العامة والتعاون الدويل، ومدحت الزطمة مدير دائرة العالقات 
العامة واإلعالم، ومدير الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور 

الشباب"بياالرا" عالء مقبل.
ورحب النجار بالحضور مؤكداً أن هذه الحملة عىل بساطتها 
إال أنها فريدٌة من نوعها بحيث أنها تربط العديد من األطراف من 
م��واط��ن��ني وط��ل��ب��ة وم��ؤس��س��ات وج��ام��ع��ات وم��ع��اه��د ووزارة بهدف 

تقديم خدمة لعدد من الطلبة من ذوي الدخل املحدود.
وقال النجار أن مساهمة ال��وزارة يف هذه الحملة يأيت انطالقاً 
من مسؤوليتها تجاه أبنائها الطلبة بهدف تقديم ما تستطيع من 
م��س��اع��دة م��ن خ���الل التنسيق م��ع م��ؤس��س��اًت محلية ودول��ي��ة ليك 
تقوم بتجويد العملية التعليمية يف ظل واق��ع صعب تعاين منه 
من شٍح يف التمويل ونقٍص يف اإلمكانات وامل��وارد بسبب الحصار 
ال���ذي الزال ي��ض��رب بأطنابه ع��ىل ك��اف��ة مناحي ال��ح��ي��اة، م��ؤك��داً أن 
ه����ذا ال���وض���ع ال��ص��ع��ب ل���م ي��م��ن��ع ال��������وزارة م���ن ال���ق���ي���ام بمسؤولياتها 

وب��ذل ك��ل جهودها يف سبيل تجويد العملية التعليمية وتقديم 
خدمة أفضل للطلبة ليس فقط يف مجال التعليم وإنما يف مجال 
صقل الشخصية وتجويد ما لدى أبنائنا الطلبة من قيًم وأخالًق 
وس���ل���وك ق��وي��م م���ن خ���الل إط����الق م���ش���روع امل��ع��ل��م ال��ق��ي��م��ي وكذلك 
ب��رن��ام��ج غ����رس وت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م ال�����ذي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه يف ك���اف���ة مدارس 
القطاع الحكومية. وتحدث النجار عن جملة من إنجازات الوزارة 
خ��الل الفرة املاضية يف مجاالت بناء وصيانة امل���دارس واالهتمام 
بالطلبة من ذوي اإلعاقة، وتوفر الكادر البشري وتطوير قدراتهم، 

والتعليم املهني والتقني، وخدمات الجمهور.
وأوضح أن الوزارة تتوقع أن يكون لهذه الحملة أثر إيجابي ليس 
عىل الطلبة الذين سيستفيدون من األجهزة اإللكرونية املجددة 
وحسب، ولكن عىل صعيد املتربعني لأجهزة املستخدمة من خالل 
التأكيد عىل مسؤوليتهم االجتماعية تجاه زمالئهم األق��ل حظاً، 
وك��ذل��ك ص��ق��ل خ����ربات ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات الذين 

سيقومون بتجديد أجهزة الحاسوب املستخدمة.
ب����دوره أوض����ح م��ق��ب��ل أن ال��ح��م��ل��ة ج����اءت ض��م��ن م��ش��روع تعزيز 
الكفاءات الرقمية لدي الشباب يف قطاع غزة، حيث يهدف املشروع 
إىل إي���ج���اد ج��ي��ٍل م��ت��ع��ل��م رق��م��ي��اً وق������ادٍر ع���ىل ت��وف��ر امل��ع��ل��وم��ات التي 
يتم الحصول عليها عرب الفضاء الرقمي والتحقق من مصادرها، 
إىل ج���ان���ب ت��ع��زي��ز م���ع���ارف ال��ط��ل��ب��ة وزي�������ادة ق���درات���ه���م ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
امل��ع��ل��وم��ات املضللة والتنمر اإلل���ك���روين، وب��ن��اء ال��ق��درات يف مجال 
ال��رب��ي��ة اإلع��الم��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ل��دي��ه��م، م���ؤك���داً ع���ىل ض��م��ان عدم 
ت��س��رب أي م��ع��ل��وم��ات ق��د ت��وج��د ع��ىل األج��ه��زة ال��ق��دي��م��ة م��ن خالل 

جملة من األمور التي تضعها "بياالرا" يف حسبانها.

ع على سير عمل 
ّ
عورتاني يطل

تأسيس المركز الوطني لالمتحانات
رام ال��ل��ه-اط��ل��ع وزي����ر ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م أ.د. م�����روان ع���ورت���اين، ع���ىل س���ر ع��م��ل تأسيس 
املركز الوطني لالمتحانات، والجهود املبذولة إلنشائه بعد ص��دور مرسوم رئ��ايس بشأن 

تأسيسه.
جاء ذلك خالل لقاء الوزير برئيس املركز د. محمد عواد وممثيل االدارات العامة يف 
املركز، حيث استمع الوزير إىل تقارير اإلنجازات واإلجراءات التي تمت لتأسيس املركز،، 

واطلع عىل أنشطة املركز وبخاصة يف موضوع بنك االسئلة والرؤية املستقبلية.
وخ��الل اللقاء، أص��در عورتاين توجيهاته بتوفر كافة االحتياجات والخربات الالزمة 
لتمكني املركز من إنجاز مهامه وفق النظام،، ليأخذ املركز دوره املأمول يف تحقيق الغايات 
املرجوة، مثمناً الجهود املبذولة يف تنفيذ االمتحانات الدولية والوطنية والتوظيف والثانوية 
ال��ع��ام��ة وغ��ره��ا، م��ش��دداً ع��ىل ض����رورة م��أس��س��ة األب��ح��اث وال���دراس���ات ال��رب��وي��ة واالنتصار 
لثقافة تعزيز املؤشرات يف بلورة السياسات الناظمة لعمليات التقييم، ومأسسة الجهود 

املنضوية يف هذا اإلطار بالشراكة الفاعلة مع الجامعات واملراكز البحثية والدولية.

رام الله-بحث رئيس جامعة القدس املفتوحة األستاذ 
ال���دك���ت���ور س��م��ر ال���ن���ج���دي، م���ع م��ل��ح��ق��ة ال���ت���ع���اون األكاديمي 
وامل������ؤس������ي يف ال���ق���ن���ص���ل���ي���ة ال����ف����رن����س����ي����ة، م�������ود ب�������ري�������ارد، سبل 
التعاون املشرك بني الجانبني، وذلك خالل زيارتها ملكتبه 

بمدينة رام الله.
وش�����������دد ال�����ن�����ج�����دي ع�������ىل األه�����م�����ي�����ة ال������ت������ي ت����ول����ي����ه����ا "القدس 
امل��ف��ت��وح��ة" إلق���ام���ة ع���الق���ات ت���ع���اون وش���راك���ة م���ع املؤسسات 
ال���دول���ي���ة وم���ن���ه���ا ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة ال���ف���رن���س���ي���ة، وع�����ن ع����الق����ات التي 
تسعى الجامعة إىل توسيعها مع مؤسسات التعليم العايل 

الفرنسية من خالل التقدم ملشاريع بحثية مشركة.
وتحدث النجدي عن تطور الجامعة يف مجال البحوث 
وال��������دراس��������ات ال���ع���ل���ي���ا وم�����واك�����ب�����ة ال����ت����ط����ور امل�����ت�����س�����ارع يف مجال 
التعليم م��ن خ��الل اس��ت��ح��داث ب��رام��ج وتخصصات يتطلبها 

السوق املحيل والعاملي.
من جانبها، ابدت امللحق الثقايف الفرني رغبتها بتعزيز 
التعاون بني القنصلية الفرنسية وجامعة القدس املفتوحة 
وت��ن��ظ��ي��م ال���ف���ع���ال���ي���ات امل���ش���رك���ة ال���ت���ي ت���خ���دم ط��ل��ب��ة الجامعة 

واملجتمع الفلسطيني.
إىل ذل������ك، ق�����دم ال���دك���ت���ور ن���ائ���ل أب�����و ال����ح����الوة ع��م��ي��د كلية 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ع���ل���وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وم���دي���ر م��رك��ز تكنولوجيا 
امل���ع���ل���وم���ات واالت�����ص�����االت، مل��ح��ة ع���ن ع��م��ل م���رك���ز تكنولوجيا 
امل������ع������ل������وم������ات واالت������������ص������������االت، وع������م������ل ال�����ك�����ل�����ي�����ة، وك������م������ا تطرق 
ل���ل���م���ش���اري���ع ال�����دول�����ي�����ة امل����ش����رك����ة م�����ع م����ؤس����س����ات وجامعات 
دول���ي���ة واه��م��ي��ت��ه��ا ل��ل��ج��ام��ع��ة وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��يل وال��ف��ئ��ات التي 

تخدمها.
ب����دوره،أش����ار ال��دك��ت��ور خ��ال��د ح����ردان عميد كلية الزراعة 
إىل الجهود البحثية وعمل مختربات كلية الزراعة، ورؤية 
الكلية للمشاريع ال��زراع��ي��ة امل��ش��رك��ة م��ع ج��ام��ع��ات أوروبية 
وم��خ��رج��ات��ه��ا، داع���ي���ا ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ل���زي���ارة املختربات 

ومشاريع عمل كلية الزراعة يف مدينة أريحا.
وش����������ارك يف ال��������زي��������ارة: ت����ات����ي����ان����ا ل����ي����ه����ات م����س����ؤول����ة التعاون 
القنصلية  ال��������ربام��������ج يف  م�������س�������ؤول   - وال�����ع�����ل�����م�����ي  األك�������ادي�������م�������ي 
الفرنسية. فيما شاركت من الجامعة: لينا أبو هالل، رئيسة 

شعبة العالقات الدولية.

رام ال���ل���ه-اس���ت���ض���اف���ت وزارة ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م وف�������داً من 
 Global partnership" التعليم العاملية ألج��ل  الشراكة 
for education" وه���ي م��ؤس��س��ة دول��ي��ة ت��ع��د األك���رب عامليا 
يف دعم قطاع التعليم، إذ تعد الزيارة هي األوىل لوفد من 
املؤسسة إىل فلسطني؛ الستشراف آفاق التعاون لدعم هذا 
القطاع الحيوي. وخالل الزيارة التي جاءت إثر دعوة وجهها 
وزير الربية أ.د. مروان عورتاين للمؤسسة لزيارة فلسطني 
خ��الل ت��رؤس��ه وف��د فلسطني إىل قمة تحويل التعليم قبل 
شهرين؛ تم تنظيم لقاء للوفد الزائر مع الشركاء الدوليني 

العاملني يف القطاع تحت رعاية وزارة الربية.
وع�����ق�����د ع������ورت������اين اج����ت����م����اع����ني م������ع ال������وف������د ال�������زائ�������ر، لنقاش 
م��ج��االت ال��ت��ع��اون ل��دع��م ق��ط��اع التعليم؛ تتويجا لحوارات 
ولقاءات سابقة استهدفت إدراج قطاع التعليم الفلسطيني 

ضمن مجاالت عمل املؤسسة.

واستعرض الوزير خالل االجتماعات األولويات التطويرية 
للوزارة والتحديات املاثلة ويف طليعتها انتهاكات االحتالل 
ال����ت����ي ب���ل���غ���ت ح������دا غ�����ر م����س����ب����وق، ك���م���ا ن������وه ب�����ض�����رورة تعزيز 
التدخالت يف املناطق املستهدفة، مركزا بشكل خاص عىل 
قضية توفر مقومات الوصول اآلمن للطلبة إىل مدارسهم، 
مشراً إىل أن أي شراكة مستقبلية ستشكل إضافة نوعية 

للجهد املبذول.
كما تم خالل فرة زيارة الوفد، عقد اجتماع مع اإلدارات 
العامة يف الوزارة، وتنظيم جولة ميدانية لثالث مدارس؛ 
ل���وض���ع أع����ض����اء ال����وف����د ال���ض���ي���ف يف ص������ورة واق������ع ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
فلسطني وخصوصا يف املناطق املستهدفة بفعل االحتالل 

واملستوطنني.
م����ن ال���ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر أن امل���ؤس���س���ة س��ت��ن��ض��م للمجموعة 

القطاعية لدعم التعليم يف فلسطني.

القدس  ج�����ام�����ع�����ة  ال������ق������دس-م������راس������ل"ے"ال������خ������اص-ن������ظ������م������ت 
ب����ع����ن����وان"ث����ق����اف����ة فلسطينية  ل���ل���م���ب���دع���ات وامل�����ب�����دع�����ني  ث����ق����اف����ًي����ا  ل�����ق�����اًء 
واح�����دة"،ب�����ال�����ش�����راك�����ة م�����ع ن��������ادي ح���ي���ف���ا ال����ث����ق����ايف يف ح�������رم الجامعة 
ال�����رئ�����ي�����س-أب�����و دي���������س، ض����م����ن ب����رن����ام����ج "ع�����ش�����ق ال�����وط�����ن يجمعنا"، 
بحضور رئيس الجامعة أ.د. عماد أب��و كشك وممثلني عن نادي 
حيفا وطاقم الجامعة. ورح��ب أب��و كشك بنادي حيفا والحضور 
من الداخل الفلسطيني املحتل، مشًرا إىل أهمية عمل نشاطات 
���دة م���ن خ����الل ق���اع���دة ث��ق��اف��ي��ة م��ش��رك��ة بني  ث��ق��اف��ي��ة م��ش��رك��ة م���وحِّ

الجامعة والشركاء من األهايل يف الداخل.
ال�����ج�����ام�����ع�����ة وك����ل����ي����ات����ه����ا وخدماتها  ب������م������واق������ع  أب���������و ك�����ش�����ك  وع�����������رف 
االجتماعية والحقوقية يف مدينة القدس، وأهم برامجها وشركاتها 
ال��دول��ي��ة امل��ت��ط��ورة التي تسعى م��ن خاللها ملواكبة األس���واق وإنتاج 
امل��ع��رف��ة وال���خ���ربات ب��م��ا ي���ت���واءم م��ع امل��ع��اي��ر ال��دول��ي��ة، م��ت��ح��دًث��ا عما 
يحققه خريجو الكليات الطبية يف الجامعة من الداخل من نسب 

نجاح كاملة يف امتحانات املزاولة اإلسرائيلية كل عام.
وتناول اللقاء قراءة يف رواية "الحياة كما ينبغي" التي نشرها 
د. أحمد رفيق عوض مؤخًرا، بحيث أكد أن الندوة التي تأيت تحت 
عنوان "عشق الوطن يجمعنا" تهدف الستعادة الوطن وتأليفه 
م��ن خ���الل ل��ق��اء امل��ح��ب��ني ه���ذا، ش��اك��ًرا امل��ن��اق��ش��ني ع��ىل ج��ه��وده��م يف 

مراجعة الرواية واإلطراء عليها.

ب��دوره، قال رئيس نادي حيفا الثقايف فؤاد مفيد "إنه لشرف 
كبر أن نتواجد يف بيتنا بجامعة القدس، بحيث نعرب عن ثقافة 

واحدة مشركة تظهر نخبة األدباء والعلماء".
ونوه فتحي فوراين يف كلمته باسم نادي حيفا، بأن هذا اللقاء 
يأيت رغم الجدران العالية والحصار الثقايف للشعب الفلسطيني 
الذي سيظل قلًبا واحًدا وحلماً واحًدا يجمعه عشق الوطن وخدمة 
امليادين الثقافية، إىل أن يتحقق الحلم وتقوم الدولة الفلسطينية 

بعاصمتها زهرة املدائن.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����دم امل��ح��اض��ر وال���ن���اق���د د. أل��ي��ف ف���ران���ش ق������راءًة يف 
ال�����رواي�����ة ال���ت���ي ي���ؤك���د ع���ن���وان���ه���ا اس���ت���ح���ق���اق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل���ل���ح���ي���اة، إذ 
تعترب كينونة األخرة ووجودها من املسلمات التي يجب التمسك 
بها، ويعنون الكاتب فصول الرواية بأسماء األشجار للداللة عىل 

التشبث والوجود.
وشكر د. محمد بنات، د.عوض عىل الرواية التي تدفع للتأمل 
وال��ن��ظ��ر ن��ظ��رة م��ع��م��ق��ة ل���أم���ور، وه���ي ت��ن��ت��م��ي ألدب امل��ق��اوم��ة وتعد 
لوحة أدبية فنية تسلط الضوء عىل قضية ال��ث��ورات الفلسطينية 

وخلق التالحم والتعاضد بني أبناء الشعب الفلسطيني.
ونهايًة ك��رم أ.مفيد رئيس الجامعة أ.د. أب��و كشك، وق��دم له 
كتبا ودراس��ات عديدة ص��ادرة عن ناشطني وكتاب من األه��ايل يف 

الداخل، فيما قدم إليه أبو كشك تذكارًا باسم الجامعة.

طالبة طب تناشد أهل الخير 
مساعدتها الكمال دراستها  
ال���ق���دس-ع���م���اد اب�����و ال���ج���داي���ل-ال���ط���ال���ب���ة )أ.ع( م��ل��ت��ح��ق��ة يف ك��ل��ي��ة ط����ب األس����ن����ان بسنتها 
الدراسية االخرة، معدلها الراكمي يف الجامعة 83% وضمن لوحة الشرف يف كل فصل 

درايس، ورغم ذلك لم تحصل عىل منحة جامعية تعني أهلها املحتاجني.
ال يوجد معيل للعائلة وه��ي مسجلة يف وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية وتتقاىض مبلغا 
زهيدا كل ثالثة أشهر، والدها تعرض لكسر يف العمود الفقري أفقده القدرة عىل الحركة 
والعمل، شقيقها الصغر ال��ذي ت��رك امل��درس��ة يعمل بائعا متجواًل بالكاد يوفر لعائلته 

مصاريفهم األساسية من مأكل ومشرب. وال يوجد للعائلة أي مصادر دخل اخر.
تأمل العائلة ان تحظى ابنتها بالتعليم الجامعي فهي املها بتغير واقعهم املؤلم 
وال��ص��ع��ب، فقد تميزت يف م��راح��ل دراس��ت��ه��ا لتصبح طبيبة تستطيع ان تقدم ي��د العون 

ملجتمعها الصغر والكبر ايضا.
ومن صحيفة "القدس"، تناشد اهل الخر املساعدة حتى يتسنى لها تقديم االمتحانات 
النهائية لهذا الفصل. وامهلت حتى نهاية الشهر ال��ح��ايل لتسديد ال��رس��وم املتبقية قبل 

تحويل ملفها اىل طالبة منقطعة عن الدراسة، علما ان املبلغ املطلوب 6846 شيكال.
لتقديم املساعدة يرجى االتصال عىل الرقم "0597032595" .

حول استخدام  الدليل اإلرشادي لالجهزة االمنية

»مفتاح« تختتم ورشة مع 
مجموعة من كوادر جامعة االستقالل

رام ال���ل���ه-اري���ح���ا-ع���ق���دت امل����ب����ادرة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ت��ع��م��ي��ق ال���ح���وار ال��ع��امل��ي والديمقراطية 
  "مفتاح" ورش��������ة اس���ت���ك���م���ال���ي���ة مل���ج���م���وع���ة م�����ن ك���������وادر ج���ام���ع���ة االس����ت����ق����الل يف أري�����ح�����ا حول 
استخدام  الدليل اإلرش���ادي املتخصص لأجهزة األمنية بشأن اتفاقية "س��ي��داو" والقرار 
األممي 1325 –  املفاهيم واألداء، تم خالله التأكيد عىل آليات وأدوات إيصال مضامني 

الدليل لطلبة الجامعة. 
يأيت ذلك من خالل برنامج "الديمقراطية والحكم الصالح" وبالتعاون والتنسيق مع 
جامعة  االستقالل، يف إطار االهتمام املتبادل يف املساهمة بعملية إنفاذ القانون وتعزيز 
مبادئ  الديمقراطية وحقوق اإلنسان عىل قاعدة القوانني والتشريعات الوطنية وضمن 
الجهود التي تبذلها  مؤسسة "مفتاح" يف مجال تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات 
يف م����واق����ع ص���ن���ع ال����ق����رار وال���س���ع���ي إىل  ضمان أم���ن���ه���ن وح��م��اي��ت��ه��ن وس���ه���ول���ة وص���ول���ه���ن إىل 
العدالة، واملساهمة يف تطوير السياسات  واإلجراءات املتعلقة بالتعامل يف ملفات قضايا 
النساء والفتيات الفلسطينيات يف ظل واقع التمييز  القائم عىل الجنس والعنف املركب 
ك��ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ث��ق��اف��ة األب����وي����ة واالح����ت����الل اإلس���رائ���ي���يل وال����ن����زاع ال����داخ����يل،  وذلك ب��االس��ت��ن��اد إىل 
املرجعيات واألطر القانونية التي التزمت بها دولة فلسطني ذات العالقة  بأجندة النساء 

الفلسطينيات السالم واألمن  
ب���دوره���ا، ق��ال��ت د. ك��ف��اح م��ن��اص��رة، م��ح��اض��رة يف ك��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون ب��ج��ام��ع��ة االستقالل، 
"ت����م����ي����زت ت����دري����ب����ات   "مفتاح" ب��ت��م��ك��ني أف��������راد امل���ج���م���وع���ة امل����ت����درب����ة م����ن ج���ام���ع���ة االستقالل 
باملعلومات الالزمة وتعزيز قدراتهم  عىل التحليل والدفاع عن مفاهيم ومبادئ حقوق 
االن��س��ان كما ج��اءت باالتفاقيات الدولية وارتباطها  باملواثيق الوطنية والقانون األساس  
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، وك�����ان ل���ه���ذه ال���ت���دري���ب���ات ان���ع���ك���اس ع���ىل أداء م��ج��م��وع��ة  املتدربني يف توجيه 
مجموعات من الطلبة داخل الجامعة فيما عرب الفريق عن جاهزيته  للميض قدماً بتعميم 
املنظور الحقوقي واحرام الحريات العامة والتي تضمنتها االتفاقيات والقانون  األساس 
الفلسطيني ووثيقة االستقالل الفلسطينية عىل كافة الطلبة، والحاجة لضرورة التخطيط 

 لتنفيذ وتعميم اتفاقيات حقوق االنسان ومناهضة التمييز واحرام الحريات العامة. "

»األزهر« توقع مذكرتي 
تفاهم مع جامعتين اردنيتين

غ��زة-م��راس��ل"ال��ق��دس" ال��خ��اص-وق��ع��ت جامعة األزه���ر ممثلة ب��األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور عمر 
ميالد رئيس الجامعة، والجامعة األردنية يف اململكة األردنية الهاشمية ممثلة باألستاذ 
ال��دك��ت��ور ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات، م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ش��رك ل��ل��ت��ع��اون ال��ب��ح��ث��ي، وال��ت��ب��ادل األكاديمي 
والطالبي وتبادل الخربات يف مجال الجودة واالعتمادات الدولية والتصنيفات العاملية، 
واالستعانة بخربات مركز االبتكار والريادة يف الحاضنات وريادة األعمال وامللكية الفكرية 
والتتجر، وذلك بحضور الدكتور خليل أبو فول رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة 

هديل ياسني مديرة وحدة الشؤون الخارجية بالجامعة األردنية.
وأشاد الدكتور ميالد باملستوى العلمي املتقدم للجامعة األردنية، مبيناً األثر األكاديمي 
وأهمية التواصل مع مؤسسات أكاديمية أردنية متميزة وضرورة زيادة التعاون العلمي 

واألكاديمي، مما ينعكس إيجاباً عىل العملية التعلمية يف املؤسستني.
كما وقع الدكتور عمر ميالد رئيس الجامعة، وجامعة العلوم التطبيقية يف اململكة 
األردن���ي���ة الهاشمية ممثلة ب��األس��ت��اذة ال��دك��ت��ورة اي��م��ان البشيتي، م��ذك��رة ت��ف��اه��م مشرك 
للتعاون البحثي يف املجاالت األكاديمية والبحثية املختلفة، والتبادل األكاديمي والطالبي، 
ب��ح��ض��ور ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل أب����و ف�����ول، وال���دك���ت���ور إي�����اد رض������وان ن���ائ���ب رئ���ي���س ج��ام��ع��ة العلوم 

التطبيقية للتسويق والعالقات الدولية.
وأكد الدكتور ميالد عىل أهمية هذه االتفاقية والتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية، 
م��ب��ي��ن��اً األث�����ر األك���ادي���م���ي وأه���م���ي���ة ال���ت���واص���ل م���ع امل���ؤس���س���ات األك���ادي���م���ي���ة األردن�����ي�����ة، وكذلك 
أه��م��ي��ة زي����ادة ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي واألك��ادي��م��ي م��م��ا ينعكس إي��ج��اب��اً ع��ىل العملية التعلمية 

يف املؤسستني.

جامعة القدس المفتوحة تبحث
مع القنصلية الفرنسية سبل التعاون

 من مؤسسة 
ً
»التربية« تستقبل وفدا

الشراكة العالمية ألجل التعليم

بالتعاون مع نادي حيفا الثقافي

لقاء في جامعة القدس بعنوان:
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي»ثقافة فلسطينية واحدة« 

الرابع للعمل الهندسي في فلسطين

"PYALARA" بالشراكة مع مؤسسة

التعليم بغزة تستضيف فعالية اطالق 
م جيل بحاسوبك القديم"

ِّ
مؤتمر حملة "عل


