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تربيتا وتعليم الخليل والجنوب تكرمان الطلبة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة
الخليل- الحياة الجديدة- وسام الشويكي- كرمت 
مديريتــا التربية والتعليم فــي الخليل، وجنوب 
الخليل، فــي حفلين منفصليــن أقامتهما أمس 
األول، الطلبــة المتفوقين في شــهادة الدراســة 
الثانويــة العامــة «التوجيهــي»، الحاصلين على 
معــدل 90 % فأعلــى، لهذا العــام، باإلضافة إلى 

ذوي االحتياجات الخاصة من الطلبة.
وحضر الحفلين اللذين أقيما على ساحة مدرسة 
الحسين بن علي الثانوية بالخليل بعنوان «فوج 
الخليل»، وساحة مدرسة الشهيد ماجد ابوشرار 
فــي دورا بعنــوان «فــوج صمود وطــن»، مديرا 
التربيــة والتعليم في الخليل وجنوبها، ورؤســاء 
البلديــات والمؤسســات والفعاليــات المختلفــة 

واألجهزة األمنيــة والشــخصيات االعتبارية في 
محافظة الخليل، إلى جانب الطلبة وذويهم.

وبلغ عــدد الطلبة المكرمين فــي تربية الخليل 
500 طالــب وطالــب، وفــي الجنــوب 263 طالباً 

وطالبة متفوقة.
وقــال مدير تربية الخليل عاطــف الجمل، خالل 
الحفــل، إن المديريــة اتخذت خطــوات لالرتقاء 
بالعملية التعليمية من خالل التركيز على الصعيد 
التربوي، وبناء واستحداث المدارس، حيث بلغت 

15 مدرسة جديدة.
وأشاد الجمل بمستوى طلبة الثانوية العامة من 
مديريــة الخليــل، وحصول خمســة منهم على 
مراكز من العشرة األوائل على مستوى الوطن، 

مشيرا الى أن نسبة النجاح في الفرع األدبي بلغت 
67 % والفرع العلمي 78 % والفرع الشرعي 100 % 
والفرع التكنولوجي 84 %، وحصول الطالب أسيد 
فراح  من أصحاب الهمم على المرتبة األولى في 

الفرع التكنولوجي في الخليل.  
والقى رئيس بلدية الخليل تيســير ابواســنينة، 
وممثــل محافظ الخليل رفيق الجعبري، كلمتين 
بالمناســبة، أكــدا فيهمــا علــى «دعم الرســالة 
التربوية في محافظــة الخليل لتخريج جيل واع 
قادر على تحمل المســؤولية وبناء المؤسســات 
وإعالء اســم فلســطين فــي المحافــل المحلية 
والدوليــة»، واســتحداث أول كليــة مهنيــة على 
مستوى الوطن، وانجاز العديد من المشاريع التي 

تخدم القطاع التعليمي.
وفي حفل تربية الجنوب، وجه مدير التربية خالد 
ابوشــرار «التحية» للطلبة باعتبارهم «خير من 
يغذي صمود الوطن ونمائه ويعلي رايته، مشيداً 
بنتائج طلبة المديرية في الثانوية العامة الذين 
وصفهــم بـ «نجوم ســطعت في ســماء جنوبنا 
الشــامخ»، بفضل جهود مشتركة من المعلمين 
والمديريــن واألهالي والطلبة، مقــدراً في هذا 
السياق جهود الطلبة من أبناء الشهداء واألسرى 
الذيــن «رفعوا بالتفوق واالجتهاد اســم وطنهم 
عاليا». وأشار ابوشرار الى أن نسبة النجاح العامة 
على مســتوى مديرية الجنــوب بلغت نحو 76 % 
وعلى مستوى الوطن بلغت نحو أكثر من 69 %. 

وشــدد نائب محافــظ الخليل خالــد دودين، في 
كلمتــه، على أهمية الشــباب باعتبارهم المورد 
الطبيعي والرئيس لوطننا، وأن أفضل اســتثمار 
هــو االنســان الفلســطيني ألن تفوقــه نصــر 
للقيــادة وللوطن ضد المؤامرات التي تهدف الى 
انهاء القضية الفلســطينية. من جانبهما، القت 
الطالبة نغم نصار (االولى على مستوى الوطن 
في الفرع الصناعي)، والطالب عزيز عمرو (االول 
على مســتوى جنوب الخليل في الفرع العلمي)، 
كلمتيــن، عبــرا فيهمــا عــن «عظيــم االمتنان 
والشــكر» لألسرة التربوية والتعليمية واألهالي 
في مساندتهم أثناء تأدية االمتحانات، وتحقيق 

أهداف الطلبة وطموحهم في النجاح والتفوق.

رئيس «القدس المفتوحة» يبحث مع 
السفير الروسي سبل تعزيز التعاون 

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- بحــث رئيس 
جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، 
مع د. غوتشــا بواتشــيدزه ســفير روســيا 
االتحاديــة الجديــد لــدى دولة فلســطين، 
امس، ســبل تعزيز التعاون بين الجانبين، 
وذلــك في لقــاء عقــد في مكتــب رئيس 

الجامعة بمدينة رام اهللا.
وأطلــع أ. د. عمرو الســفير الروســي على 
النجاحات والتطورات التي حققتها الجامعة، 
مشــيراً إلى أنهــا أضحت كبــرى الجامعات 
الفلســطينية، حيث يدرس فيها ما نسبته 
(%40) مــن طلبــة التعليــم العالــي فــي 
فلســطين. وقال إن «القــدس المفتوحة» 
هي جامعــة منظمة التحرير، وقد افتتحت 
لحاجة شــعبنا إلى توفير التعليم في ظل 
إجراءات االحتالل الرامية إلى عرقلة التعليم 
الجامعي بإغالق الجامعات، واستطاعت أن 
توفر سبيالً للتغلب على إجراءات االحتالل 

ومعيقاته.
المفتوحــة  القــدس  جامعــة  أن  وأوضــح 
«بــدأت عملهــا فــي الوطن منــذ أكثر من 
عقديــن ونصــف، وكانت والدتها عســرة، 
لكنها تطورت مع دخول الســلطة الوطنية 
الفلســطينية إلى أرض الوطــن وتقدمت 
بخطى ســريعة نظراً اللتفاف أبناء شعبنا 
حولها واهتمام القيادة بها، وسخر اهللا لها 
قيــادة مخلصة بذلــت كل الجهود من أجل 
رفعتها، حتى أضحى لها (18) فرعاً تعليمياً، 
إضافة إلى مركزين متنقلين لنشر التعليم 
فــي المناطق المهمشــة، ثــم نجحت في 
توفير مختلف الوسائط التعليمية وآخرها 

فضائية القدس التعليمية».
وحول العالقة مع الجامعات الروســية، قال 
أ. د. عمــرو إن «القــدس المفتوحة» تقيم 
عالقات تعاون مع عدد من الجامعات الروسية 
منهــا األورال، وتمبــوف، وتشيالبينســك، 
وقــد وقعت اتفاقيــات تعاون فــي المجال 
األكاديمي مع هذه الجامعات، و»نطمح إلى 
تعزيز هذا التعاون عبر إنشاء قسم لتعليم 
اللغة الروسية في كلية اآلداب، ألن قطاعاً 
كبيــراً جداً من التراث العربي واإلســالمي 

موجود في أراضي االتحاد الروسي».
مــن ناحيته، قال غوتشــا بواتشــيدزه، إن 

المواقــف الروســية الداعمــة لفلســطين 
ســتتواصل في المســتقبل، وإن الرئيس 
بوتين يولي الحقوق الفلسطينية المشروعة 
المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية اهتماماً 

كبيراً ويدعمها كل الدعم.
وأضاف أن العالقات الفلسطينية-الروسية 
متطورة جداً، ونســعى إلــى تعزيزها في 
بيــن  والتعليميــة  األكاديميــة  المجــاالت 
الجامعــات العربية والروســية، حيث درس 
أكثر من (50) ألف فلســطيني منذ إنشــاء 
العالقات بين منظمة التحرير وروسيا في 
االتحــاد الســوفيتي. وأوضــح أن الموقف 
السياسي الروسي من القضية الفلسطينية 
لم يتغير منذ خمســة عقــود، و»قد دعمنا 
منظمة التحرير في األمم المتحدة بصفتها 
ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، 
وكذلــك اعترفنــا بإعــالن االســتقالل في 
الجزائر عام 1988، وتحولت ممثلية روسيا 
لدى فلســطين إلى ســفارة، ولفلســطين 
اليوم دولة لها سفارتها في موسكو بكامل 
الصالحيــات». مــن جانبــه، قــال المديــر 
التنفيذي لمؤسسة الرئيس بوتين، األستاذ 
معتز مزهر، إنه يجري إنتاج برنامج باسم 
روســيا فلســطين بالتعــاون مــع فضائية 
القــدس التعليمية ضمن دورتهــا الحادية 
عشــرة، وهذا يســهم في تعزيــز التعاون 
بين جامعة القدس المفتوحة والمؤسسات 

الروسية العاملة في فلسطين.
حضر اللقاء الملحق الثقافي في الســفارة 
الروسية ســبيرينا تاتيانا، أما من الجامعة 
فحضــر: نائب رئيــس الجامعة للشــؤون 
اإلداريــة أ. د. مــروان درويش، ومســاعدا 
رئيس الجامعة: لشــؤون العالقات العامة 
والدوليــة واإلعــالم د. م. عمــاد الهودلي، 
الشخشــير،  آالء  د.  المتابعــة  ولشــؤون 
ومساعد نائب الرئيس للشؤون األكاديمية 
أ. د. محمد الطيطي، وعميد كلية اآلداب أ. د. 
عبد الرؤوف خريوش، وعميد كلية العلوم 
اإلدارية واالقتصادية أ. د. ذياب جرار، ود. م. 
علي زكي مدير وحدة الهندسة واإلنشاءات، 
ونائب مدير دائرة العالقات العامة أ. عوض 
مســحل، ومساعد عميد شــؤون الطلبة أ. 

إياد اشتية.

 يهدف لنقل وتطوير أحدث المستجدات في التكنولوجيا الحيوية وتقنياتها إلى فلسطين

الخليل: «المركز الفلسطيني الكوري للتكنولوجيا» في «البوليتكنك».. 
بدأ وحدة بحثية صغيرة بباحث واحد إلى مركز يقوده طاقم جال العالم 

الخليل- الحياة الجديدة- 
وســام الشــويكي- بدأ 
لفلســطيني  ا لمركــز  ا
للتكنولوجيــا،  الكــوري 
المبنــى  افتتــح  الــذي 
مــس  أ لــه  لرســمي  ا
داخــل جامعة بوليتكنك 
 ، لخليــل با فلســطين 
كوحــدة بحثيــة صغيرة 
البحــث  لعمــادة  تابعــة 
الجامعة،  فــي  العلمــي 
قبل 13 عاما، استطاعت 
خالل سنوات قليلة تحقق 
نجاحــات «نوعيــة» من 
حيث المشــاريع البحثية 
والتدريبيــة، إضافة إلى 
تطوير برنامج ماجستير 
في التكنولوجيا الحيوية 
إحــدى  مــع  بالشــراكة 
الجامعــات المحليــة في 

الوطن.
وأوضــح مديــر المركــز 
الدكتور يعقوب األشهب، 
أن النجاحات التي حققتها 
أسســت  التــي  الوحــدة 
عــام 2006 بمنحــة من 
صندوق تطوير الجودة، 
ونجاحها في الشراكة مع 
كأول  لحم  بيــت  جامعة 
نجــاح  وقصــة  نمــوذج 
للشراكة االكاديمية بين 
الفلسطينية،  الجامعات 
توجــت بالحصــول على 
دعــم الحكومة الكورية 
إلــى  الوحــدة  لتحويــل 
مركز وطني يحمل اسم 
الفلســطيني  «المركــز 
للتكنولوجيــا  الكــوري 
كان  والــذي  الحيويــة»، 
بإشراف الوكالة الكورية 
 ، لــي و لد ا ن  و للتعــا
وبالشــراكة مــع جامعة 

«كونكوك» الكورية.
معــة  جا حتفلــت  ا و
فلســطين  ليتكنــك  بو
للمركز،  المبنى  بافتتاح 
من  كبير  عــدد  بحضور 
الرســمية  الشــخصيات 

وممثليــن  واالعتباريــة 
عن المؤسسات المحلية 
والدولية، بينهم ســفير 
جمهورية كوريا «دونجي 
كيــم»، ومديــر ممثلية 
الوكالة الكورية للتعاون 
فلســطين  في  الدولــي 
الى   ، تشو»  «جونجشن 
جانــب رئيــس مجلــس 
أمناء جامعة البوليتكنك 
وعضو اللجنة التنفيذية 
أحمد  التحرير  لمنظمــة 
سعيد التميمي، ومحافظ 
الخليــل اللــواء جبريــن 
البكري، ورئيس الجامعة 

د. عماد الخطيب.
فــي  التميمــي،  وأشــاد 
كلمة االفتتــاح بالحفل، 
بـــ «عالقــات الصداقــة 
جمهورية  مع  والتعاون» 
كوريا و»الدعم السخي» 
الــذي تقدمــه للشــعب 
مؤكــدا  الفلســطيني. 
الجامعــة  رؤيــة  علــى 
المنصبــة على التطوير 
مــن خالل تبنــي البحث 
العلمــي كركيــزة مهمة 
في  وخصوصا  للتنميــة 
المجــاالت التي تســعى 
لحل المشاكل والنهوض 
باالقتصاد الفلسطيني. 
إلــى  المركــز  ويهــدف 
أحــدث  وتطويــر  نقــل 
مجاالت  في  المستجدات 
الحيويــة  التكنولوجيــا 
والتقنيــات الداعمــة لها 
لفلســطين، وذلــك من 
برامــج  تقديــم  خــالل 
تعليمية وتدريبية عالية 
الدراسات  لطلبة  الجودة 
والعامليــن فــي  العليــا 
الحيويــة،  التكنولوجيــا 
وإجــراء مشــاريع بحثية 
تطبيقية لتلبية الحاجات 
الســوق  فــي  الملحــة 

الفلسطيني.
وبيــن مديــر المركز د. 
األشهب أن المركز يعمل 

على المســتوى الوطني 
الشــراكات  حيــث  مــن 
االستراتيجية والمشاريع 
مــج  ا لبر ا و لبحثيــة  ا
ج  نتــا إ و  ، يبيــة ر لتد ا
تكنولوجيــا  وتطويــر 
ت  جــا لحا تســتجيب 
الفلسطينية  القطاعات 
مجــاالت  فــي  الحيويــة 
ت  لتقنيــا ا و لصحــة  ا
الحيويــة الطبيــة، وفي 
مجال الصحة الحيوانية، 
مجــال  لــى  إ فــة  إضا
الحيويــة  التكنولوجيــا 
وتطويرهــا،  الزراعيــة 
طاقــم  أن  إلــى  الفتــا 
المركز أنشــأ شبكة من 
مع  الدوليــة  الشــراكات 
مرموقة  بحثيــة  معاهد 
بحثيــة  مشــاريع  فــي 
وتطويريــة امتــدت من 
كوريا شرقا وتخللت عدة 
دول أوروبية لتصل حتى 

الواليات المتحدة غربا.
من جانبــه، أعرب مدير 
الوكالــة الكورية  مكتب 
عــن  فلســطين،  فــي 
هذا  بإنجاز  «ســعادته» 
والذي  المهم،  المشروع 
«يعكــس مــدى اهتمام 
الوكالة الكورية للتعاون 
يع  ر لمشــا با لــي  و لد ا
النوعية في فلسطين»، 

الفتــا إلــى أنه مشــروع 
نوعي يركز على تدعيم 
االقتصــاد المبنــي على 

المعرفة.
فيما اعتبر سفير كوريا، 
تعزيزا  المشــروع  هــذا 
بــالده  دعــم  لمفهــوم 
خالل  من  النامية  للدول 
هادفة،  تنمويــة  برامج 
عن «ســعادته»  معبــرا 
بإنجــاز هــذا المشــروع 
يحمــل  الــذي  النوعــي 
اسم «فلسطين كوريا» 
في مركز بحثي عالمي، 
مؤكــدا أن إســتراتيجية 
جمهورية كوريا ستبقى 
أهــداف  مــع  منســجمة 
التــي  األلفيــة  التنميــة 

تبنتها األمم المتحدة.
بدوره، أكد رئيس جامعة 
الخطيب،  د.  البوليتكنك 
أن المركــز بعدمــا بــدأ 
بوحــدة بحثيــة صغيرة 
بباحــث واحــد، وبفضل 
الريادية،  الجامعة  رؤية 
أصبــح اآلن واحــدا مــن 
أفضــل المراكز البحثية 
على المســتوى الوطني 
واإلقليمي، حيث استطاع 
الباحثون فيه استقطاب 
فــي  نوعيــة  مشــاريع 
المجــاالت  مــن  العديــد 

الحيوية.

الكوري  الســفير  وقــام 
ومعــه رئيــس مجلــس 
بقص  التميمي،  األمناء 
المشروع  افتتاح  شريط 
عــن  الســتارة  وإزاحــة 
يــة  لحجر ا حــة  للو ا
للمشــروع، ثــم تجــول 
الحفل،  في  المشاركون 
برفقة الباحثين والكادر 
الفني وطلبة الدراســات 
مــدرج  داخــل  العليــا، 
والمؤتمــرات،  النــدوات 
الــذي يحمل اســم واحد 
من أبــرز رواد الصناعة 
في فلســطين المرحوم 
نيروخ»،  صادق  «محمد 
العليا  الدراســات  وجناح 
الــذي يحمل اســم واحد 
مــن كبــار الشــخصيات 
الريادية واالجتماعية في 
محمود  الوطن «محمــد 
جانب  إلى  مســروجي»، 
جولة تعريفية لمختبرات 
ووحدات المركز، وتقديم 
ملخصــات تعريفية عن 
نتائــج األبحــاث العلمية 
حثــي  لبا فيــة  لمعر ا و
المركــز، باإلضافــة الى 
أهــم النشــرات العلمية 
التي صــدرت من طاقم 
المركــز ونشــرت فــي 
مجــالت علميــة محكمة 

ومصنفة عالميا.


