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التاريخ ذاكرة الناس، وبدون ذاكرة تنزل مرتبة اإلنسان والتعليم جواز السفر إىل 
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تربوية
تنظيم مهرجان الطالب الفلسطينيأكاديمية فلسطين تنظم يوما كيميائيا 

للثقافة والفنون في جامعة القدس

فلسطني  أك�������ادي�������م�������ي�������ة  ع��������ق��������دت   � ال��������ل��������ه  رام   
للعلوم والتكنولوجيا لقاًء موسعاَ للكيميائيني 
ال����ل����ه وغ�������زة ع�����ر الفيديو  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني يف رام 
ك���������ون���������ف���������رن���������س، ي����������������وم ال��������س��������ب��������ت ب������ال������ت������ن������س������ي������ق مع 
ال����ج����ام����ع����ات ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة م�����ن خ�������ال ممثليها 
يف مجلس الكيمياء التأسييس وبالتعاون مع 

اإلتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
ب����������دأ ال������ل������ق������اء ب����ك����ل����م����ة رئ������ي������س األك������ادي������م������ي������ة د. 
اللقاء  ه����������ذا  أك����������د أن  ال������������ذي  ع����������ورت����������اين،  م��������������روان 
ي������أيت يف  إط���������ار  م���س���اع���ي األك����ادي����م����ي����ة املتواصلة 
إلن���ش���اء ت��ج��م��ع��ات ع��ل��م��ي��ة أو ت��ف��ع��ي��ل جمعيات 
ع��ل��م��ّي��ة ق���ائ���م���ة يف ال���ح���ق���ول ال��ع��ل��م��ي��ة املختلفة؛ 
ب����ح����ق����ل����ه����ا وت������ع������ّظ������م دوره��������������ا يف البحث  ل����ت����ن����ه����ض 
العلمي والتنمية اإلقتصادية والبشرية. وأشاد 
ات�������ح�������ادات الصناعات  م������ن  ال����ف����اع����ل����ة  ب����امل����ش����ارك����ة 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة. ث�������م اس�����ت�����ع�����رض ال������وظ������ائ������ف التي 
ت�����ق�����وم ب����ه����ا األك�����ادي�����م�����ي�����ة وه���������ي: إن�����ش�����اء وتفعيل 
تجمعات علمية، وإدارة أمور الجسور العلمية 
ال����ت����ي ي���س���ت���ف���اد م���ن���ه���ا يف ال����ب����ح����وث ال���ع���ل���م���ي���ة ويف 
ال��دراس��ات العليا، كالجسرين القائمني حاليا 
وهما: جسر العلوم األملاين الفلسطيني، وجسر 
العلوم الكندي الفلسطيني. بدوره أكد األمني 
ال���ع���ام ال���س���اب���ق الت���ح���اد ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة  د. 
س��ل��ط��ان أب���و ع��راب��ي أه��م��ي��ة ال��ت��ج��م��ع��ات العلمية 
ن������ش������اط الجمعيات  ب����ش����ك����ل ع�����������ام، وت�����ك�����ل�����م ع�������ن 
ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة. ك����م����ا وج��������ه رس������ال������ة دعم 
ل��ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني وت����ض����ام����ن م��ع��ه��م.
كما تحدث رئيس االتحاد العام  بسام الولويل 
عن اإلتحاد العام للصناعات الفلسطينية من 
حيث  نشأته ومهامه وأهمية وجوده كحاضن 
وداع����م ل��ل��ص��ن��اع��ات الفلسطينية. ب��ع��د ذل���ك تم 
تكريم ال��رواد األوائ��ل يف جمعية  الكيمياء ويف  
املؤتمرات العلمية الفلسطينية. أما يف الجلسة 
الثانية، فقد بدأها د. حكمت هال من جامعة 
ال����ن����ج����اح ال����وط����ن����ي����ة، ح����ي����ث ت�����ح�����دث ع������ن البحث 

ال��ع��ل��م��ي يف ح���ق���ل ال���ك���ي���م���ي���اء يف ف��ل��س��ط��ني، من 
حيث أهميته وواقعه ومعيقاته والفرص املتاحة 
أم���ام ال��ب��اح��ث الفلسطيني يف ه��ذا الحقل.فيما 
تحدث د. طال شهوان عن واقع النشر العلمي 
ف���ل���س���ط���ني  يف ح�����ق�����ول الكيمياء،  ال������ص������ادر م������ن 
وع����ن ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه ال���ن���اش���ري���ن، وعن 
اإلتجاهات البحثية العاملية الراهنة يف الكيمياء 
ل�����ت�����ح�����س�����ني عملية  ت��������وص��������ي��������ات  ق�������������دم  وأخ��������������������را   ،
النشرالعلمي. أما د. نظام دياب فقد تحدث عن 
واقع دراسة الكيمياء يف الجامعات الفلسطينية 
والعاملية وظاهرة عزوف الطلبة عن دراستها، 
واق��رح حلوال لهذه املشكلة التي تؤثر سلبا يف 
الجلسة  .وب�����دأت  الفلسطيني،  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
الدوائية  ال������ص������ن������اع������ات  الت�������ح�������اد  ب����ك����ل����م����ة  ال�����ث�����ال�����ث�����ة 
ق����دم����ه����ا د. ن����ع����م����ان م����ال����ك����ي����ة، ت�����ح�����دث ف���ي���ه���ا عن 
عاقة الكيمياء بالصناعة الدوائية. ثم جاءت 
ك��ل��م��ة إت���ح���اد ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ال���ت���ي قدمها 
امل��ه��ن��دس ب��س��ام اب���و غ��ل��ي��ون، وت���ح���دث ف��ي��ه��ا عن 
ات��ح��اد ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ومساهمته يف سد 
احتياجات املواطن الفلسطيني، كما طرح بعض 
ت�����واج�����ه الصناعات  ال����ت����ي  ال���ق���ض���اي���ا وال����ت����ح����دي����ات 
ال����غ����ذائ����ي����ة م��ت��م��ن��ي��ا ع�����ى األك����ادي����م����ي����ني املساهمة 
يف ح���ل���ه���ا. ب���ع���د ذل�����ك ج������اءت ث�����اث ك���ل���م���ات عن 
ال��ص��ن��اع��ة ال��ب��اس��ت��ي��ك��ي��ة : األوىل ت��ح��دث ف��ي��ه��ا د. 
فهد التكروري عن واق��ع الصناعة الباستيكية 
وامل����ب����ل����م����رات م����ن وج����ه����ة ن���ظ���ر أك����ادي����م����ي����ة، وقدم 
ب���ع���ض امل����ق����رح����ات ل��ت��ح��س��ي��ن��ه��ا؛ وال���ث���ان���ي���ة كلمة 
ال��ص��ن��اع��ات الباستيكية املهندس  ات��ح��اد  ممثل 
ع���������ن املصانع  ت��������ح��������دث  ال���������������ذي  ع�������اب�������دي�������ن  م�����ح�����م�����د 
ال��ب��اس��ت��ي��ك��ي��ة وت��ق��اط��ع��ه��ا م���ع ال��ك��ي��م��ي��اء وبعض 
التحديات التي تواجهها؛ والثالثة قدمها مدير 
مصنع ش��رك��ة روي���ال امل��ه��ن��دس ع��م��اد الرجوب، 
ال���������ذي ت���ك���ل���م ع������ن ال����ش����رك����ة وم���ن���ت���ج���ات���ه���ا وقوتها 
التصديرية. وانتهت هذه الجلسة بكلمة التحاد 
الصناعات الكيميائية قدمها منذر زهارنه، حيث 

أعطى نبذة عن اإلتحاد وتقاطعه مع الكيمياء. 
ث�����م ت����ط����رق اىل ال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي ت����واج����ه����ه����ا هذه 
الصناعات وخاصة املوجودة يف قطاع غزة. كما 
استعرض أمثلة عى تعاون القطاع األكاديمي 
يف ح������ل ب����ع����ض امل�����ش�����اك�����ل ال�����ت�����ي ت�����واج�����ه�����ه�����ا  هذه 
الصناعات. وأخرا يف الجلسة الرابعة واألخرة، 
ال���ت���ي أداره���������ا د. م���ي���ش���ي���ل  ح���ن���ان���ي���ا، ت����م مناقشة 
واع����ت����م����اد خ���ط���ة ال���ع���م���ل ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���ل���ع���ام 2019 
لتجمع الكيميائيني. كما تم التطرق بمداخات 
متعلقة بالنواحي اإلداري��ة لهذا اإلط��ار العلمي 
من قبل كل من: د. وديع سلطان، ود. محمد 
سليمان اشتية، ود. شحاته زع��رب. من جهته 
أك��د منسق التجمعات العلمية يف األكاديمية 
د. ابراهيم املصري، أن األكاديمية نظمت هذا 
اللقاء لتوفر منصة للكيميائيني الفلسطينيني 
ليخرجوا ب��إط��ار علمي ف��اع��ل، ينهض بحقلهم 
وي���ع���ّظ���م دوره������م يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي والتعليم 
ال���ج���ام���ع���ي وال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ام ويف ب���ن���اء الجسور 
ال����ب����ي����ن����ي����ة وم��������ع ع����ل����م����اء ال�����ش�����ت�����ات وم��������ع العلماء 
ال��دول��ي��ني. ويف ه��ذا ال��ص��دد ستقدم األكاديمية 
ك���ل ال���دع���م امل��م��ك��ن: امل������ادي، واإلداري، والفني 
، وال����ل����وج����س����ت����ي. ويف ال����خ����ت����ام ت�����م ال����ت����أك����ي����د عى 
ال���ت���وص���ي���ات وامل����خ����رج����ات ال���ت���ال���ي���ة:1. ع���ق���د مؤتمر 
علمي دويل يف علوم الكيمياء يف شهر تشرين 
ب����ي����ت لحم.2.  ال�����ع�����ام يف ج����ام����ع����ة  أول م�����ن ه�������ذا 
تعزيز ال��ع��اق��ة ب��ني األك��ادي��م��ي��ا  وال��ص��ن��اع��ة. ويف 
ه������ذا اإلط����������ار، س���ي���ت���م ق���ري���ب���ا ت��ن��ظ��ي��م زي��������ارة بعض 
اإلت�����ح�����ادات ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة لجامعات 
ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ل�����ع�����رض امل�����س�����ائ�����ل ال�����ت�����ي ت����ح����ت����اج اىل 
حلول من األكاديميني. كما سيتم أيضا توقيع 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ني األك��ادي��م��ي��ة واالت���ح���اد العام 
ت��ن��ظ��م وت��ع��زز العاقة  ل��ل��ص��ن��اع��ات الفلسطينية 

بني األكاديما والصناعة.
للتحاليل  م����ت����ق����دم  م�����رك�����ز وط�����ن�����ي  إن������ش������اء   .3

الكيميائية والباستيكية.

العايل  ال����ت����ع����ل����ي����م  وزارة  ن�����ّظ�����م�����ت   - ال�������ق�������دس 
والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة القدس 
أم��س، فعاليات مهرجان الطالب الفلسطيني 
ال���������راب���������ع ل����ل����ث����ق����اف����ة وال�������ف�������ن�������ون ب������ع������ن������وان "األس������������رى 

واملسرى"، بمشاركة 12 مؤسسة تعليم عايل.
وق������ّدم امل���ش���ارك���ون يف امل���ه���رج���ان ف���ق���رات فنية 
وم��وس��ي��ق��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، ت���ع���زي���زاً ل��ل��م��ش��ه��د الثقايف 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال�������ذي ت���س���ع���ى ال�����������وزارة والجامعة 
إلبرازه، ودعماً للطلبة إلظهار إبداعاتهم وتقوية 

حلقات التواصل فيما بينهم.
م����ن ج���ان���ب���ه، ع�����ّر ال���ن���ائ���ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي لرئيس 
ج��ام��ع��ة ال��ق��دس د. ح��س��ن دوي���ك ع��ن سعادته 
ب���اس���ت���ض���اف���ة ال���ج���ام���ع���ة ل���ه���ذا امل����ه����رج����ان "والذين 
يعقد عليهم أمل املستقبل الواعد، وليظهروا 

إبداعاتهم ونشاطاتهم املختلفة".
وأكد أن الجامعة تويل اهتماماً كبراً لطلبتها 
وأفكارهم املميزة ومساندتها، وذلك إيماناً منها 
بقدرات الطلبة وإبداعاتهم، متمنياً لهم يوماً 

مزهراً يف رحاب جامعة القدس.
بدوره، أكد مدير الشؤون الطابية يف وزارة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل أي���م���ن ال���ه���وديل اه��ت��م��ام الوزارة 
الجامعات  ال����ط����اب����ي����ة يف  ال����ن����ش����اط����ات  ب���ت���ف���ع���ي���ل 
الفلسطينية، ك��ون��ه��ا ال��وس��ي��ل��ة ال��ت��ي ت��س��اه��م يف 
بناء الجانب النفيس واالجتماعي والروحي لدى 
الطالب وتسهم يف توفر املناخ املناسب لتحقيق 

االبداع واالبتكار.
وأش������������اد ال�������ه�������وديل ب����ج����ه����ود ج����ام����ع����ة القدس 
ت���ن���ظ���ي���م املهرجان  ال���������������وزارة يف  م������ع  ال���ت���ن���س���ي���ق  يف 

واس��ت��ض��اف��ت��ه��ا ل����ه، م���ش���راً إىل أن س��ب��ب تسمية 
امل��ه��رج��ان ب��ه��ذا االس���م؛ ه��و لتزامنه م��ع املعركة 
ال������ت������ي ي����خ����وض����ه����ا األس��������������رى وب������ال������ت������زام������ن م�������ع يوم 
األسر.من جهته، أكد عميد شؤون الطلبة يف 
الجامعة د. عبد الرؤوف السناوي أن احتضان 
جامعة ال��ق��دس للطلبة املبدعني واملميزين هو 
عى رأس األولويات، إضافة لعقدها النشاطات 
الامنهجية التي تعزز شخصية الطلبة، مقدماً 
شكره للجامعات املشاركة ومشرفيهم.وكرمت 
وزارة التعليم الجامعات املشاركة، كما عرضت 
ك��ل ج��ام��ع��ة ف��ق��رت��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة ب��م��ش��ارك��ة 15 طالباً 
م��ن��ه��ا، إذ ش��م��ل��ت ال��ف��ق��رات: امل��وس��ي��ق��ى والغناء 
وال���������ك���������ورال، واملسرح،  ال����ش����ع����ب����ي����ة،  وال������دب������ك������ات 

وغرها من الفقرات الثقافية الهادفة. الجامعة العربية األمريكية 
تنظم يوما مفتوحا لطلبة الداخل

ج��ن��ني - ع��ي س��م��ودي - نظمت ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ي��وم��ا مفتوحا لطلبة ال��داخ��ل من 
حملة ش��ه��ادة "ال��ب��ج��روت"، ب��ه��دف تعريفهم ب��ال��رام��ج األك��ادي��م��ي��ة وال��ت��خ��ص��ص��ات، ب��ح��ض��ور نواب 
رئيس الجامعة ومساعديه، والعمداء، ورؤساء الدوائر واألقسام، وأعضاء الهيئتني األكاديمية 
واإلداري���ة.وأل���ق���ى ن��ائ��ب رئ��ي��س الجامعة ل��ل��ش��ؤون األك��ادي��م��ي��ة ال��دك��ت��ور زيك ص��ال��ح ممثا ع��ن رئيس 
الجامعة، كلمة االفتتاح، مؤكدا أن إدارة الجامعة تويل اهتماما كبرا يف توجيه الطلبة وإرشادهم 

الختيار تخصصاتهم الجامعية من خال االطاع عى ما توفره الجامعة لهم.
وأشار إىل أن الجامعة تهدف من هذا اليوم ملساعدة الطلبة يف التخطيط للمرحلة القادمة يف 
مسرتهم العلمية، واستغال الطاقات التي يمتلكونها التخاذ القرار الصائب، موضحا أنه فرصة 
للطلبة من أجل االطاع عى ما تطرحه الجامعة من تخصصات واالستفادة من الطاقم اإلرشادي 

لتسهيل مهمة اختيار التخصص.
وختم كلمته قائا، إن النجاح يف الحياة هو التوفيق بني اإلنجاز العلمي املهني من جهة وبناء 

الشخصية القيادية، واكتساب الثقافة ومهارات االتصال والقيادة من جهة أخرى.
من جهته، تطرق مساعد عميد القبول والتسجيل براء عصفور، إىل آلية التسجيل، وقوانني 
وأنظمة الجامعة. وأك��د مدير مكتب الجامعة يف مدينة الناصرة ربيع فاهوم، يف كلمته عى أن 
الجامعة سّهلت عى أبناء الداخل معاناة السفر إىل الدول األخرى لالتحاق بالجامعات العربية 
واألوروبية، مشرا إىل أن كافة التخصصات التي تطرحها الجامعة معرف بها يف كافة املؤسسات 

سواء يف الداخل أو الخارج. 
وتخللت فعاليات اليوم املفتوح فقرات فنية قدمتها فرقة الجامعة للدبكة والفنون الشعبية، 

باإلضافة إىل فقرات تراثية، وفقرة غناء قدمها الفنان رفعت األسدي من بلدة دير األسد. 

ذكور جينصافوط األساسية تطلق مبادرة هوية وطن

افتتاح معرض التعليم المهني 
بالسالزيان الصناعية ببيت لحم

بيت لحم - من جورج زينة - نظمت مديرية تربية بيت لحم بالشراكة مع مدرسة السالزيان 
الصناعية معرض التعليم املهني السنوي برعاية سامي مرّوة مدير الربية والتعليم العايل مستهدفا 
الطلبة الذكور من الصفني التاسع والعاشر يف املدارس الحكومية والخاصة يف محافظة بيت لحم.
واستعرض مرّوة جهود مديرية تربية بيت لحم لدعم وتشجيع الطلبة اىل التوجه اىل التخصصات 
املهنية وكسر الحاجز النفيس، والصورة النمطية السائدة يف املجتمع، حول التخصصات املهنية 
لتكون مديرية تربية بيت لحم عنصرا فاعا يف تعزيز الشراكة مع مؤسسات املجتمع املحي العاملة 
يف املجاالت التطبيقية واملهنية، شاكرا تعاون السالزيان الصناعية كونها املدرسة الخاصة الوحيدة 
التي تقدم خدمات التعليم املهني.واستعرض بشر يف كلمته، رسالة املدرسة بتعزيز املفاهيم املهنية 
وإثرائها لخدمة الطبقة الكادحة يف املجتمع الفلسطيني للتغلب عى آفة البطالة وبناء مستقبل 
ش��ري��ف ل��ه��م، م��ع��رب��اً ع���ن ش��ك��ره وت��ق��دي��ره مل��دي��ري��ة ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف ب��ي��ت ل��ح��م لتعاونها 

ومثابرتها يف أداء الرسالة الربوية.

وقعت مع مؤسسة ياسر عرفات مذكرة تفاهم حول التعاون األرشيفي

جامعة بيرزيت احتفت بخريجيها في اإلمارات
رام الله - نظمت وحدة الخريجني يف دائرة 
ت��ع��زي��ز امل������وارد يف ج��ام��ع��ة ب���رزي���ت، أم����س لقاء 
يف ف���ن���دق ج���ران���د م��ي��ل��ي��ن��ي��وم دب�����ي، ح���ض���ره أكرث 
من 350 خريج وخريجة من الجامعة يف دولة 
اإلمارات العربية، وقال رئيس الجامعة د. عبد 
اللطيف أب��و حجلة: "م��ا زال��ت جامعُة برزيت 
ت���رى يف خ��ري��ج��ي��ه��ا س���ف���راَء ل��ه��ا داخ����ل فلسطني 
ناجحون،  س���������ف���������راُء  دوًم���������������ا  وه����������م  وخ���������ارَج���������ه���������ا، 
الجامعة،  ع���������ن  م�������ش�������رق�������ًة  ص������������������ورًة  ي������ع������ك������س������ون 
ويبدعون يف كل مكاٍن يحّلون به، ويساهمون 
يف ب���ن���اِء ك���ل امل���ؤس���س���ات وال������دول ال���ت���ي يذهبون 
إل��ي��ه��ا".وأض��اف: " إن ن��ج��اَح ه��ذا امللتقى دفعنا 
إىل التفكِر بتأسيِس ناٍد أو جمعيٍة للخريجني 
يف اإلم���������������������اراِت ال�����ع�����رب�����ي�����ة امل�������ت�������ح�������دة، ون������ح������ن اآلن 
ل����ل����ت����أس����ي����س، ونرحُب  ال����ت����ح����ض����ري����ِة  امل�����رح�����ل�����ِة  يف 

ب����األف����ك����اِر وامل����س����اه����م����اِت م����ن ك����اف����ِة الخريجني، 
ال����ذي����ن ي��م��ك��ُن��ه��م ال����ت����واص����ُل م���ب���اش���رًة م����ع وحدِة 
ع����اق����ات ال���خ���ري���ج���ني يف دائ��������رة ت���ع���زي���ز املوارد"، 
م��ؤك��دا ح��رص »ب��رزي��ت« ع��ى ال��ت��واص��ل الدائم 
مع خريجيها أينما كانوا.وقدم رئيس الشؤون 
ال������ح������ك������وم������ي يف مؤسسة  وال��������ت��������واص��������ل  ال������ع������ام������ة 
APCO ص����ادق ج����رار ك��ل��م��ة خ��ري��ج��ي الجامعة 
يف اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، أك���د ف��ي��ه��ا عمق 
ال���ع���اق���ة ال���ت���ي ت���رب���ط ك���ل م���ن درس يف جامعة 
برزيت بها، وقال: "سأحرص أن أبقى سفرا 
للجامعة مثلكم تماما، وأتمنى أن ال يبخل أي 
منا بوقته وعلمه وماله لدعم هذه املؤسسة، 
وإن ك�����ان امل����رح����وم ف��ي��ص��ل ال��ح��س��ي��ن��ي ق����د نادى 
ب����ش����راء زم�����ن يف ال����ق����دس ف���أن���ا أرد ع����ى الصدى 
وأقول، لنشري زمنا يف جامعة برزيت، فهي 

حصن منيع لعدالة قضيتنا ومستقبل أبنائنا 
ول��وط��ن��ن��ا ال��ع��رب��ي األك����ر..."وت����ب����ادل الخريجون 
تجاربهم واملواقف التي واجهتهم خال حياتهم 
ال��ج��ام��ع��ي��ة. وع����روا ع��ن رغ��ب��ت��ه��م إلن��ش��اء رابطة 
أو ن����ادي ي��ج��م��ع ال��خ��ري��ج��ني يف اإلم������ارات بهدف 
ال��ت��ش��ب��ي��ك ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م وإب���ق���ائ���ه���م ع����ى تواصل 
دائ����م ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م وم���ع ال��ج��ام��ع��ة. ع���ى صعيد 
آخ����ر، وق���ع امل��دي��ر ال��ع��ام مل��ؤس��س��ة ي��اس��ر عرفات 
أح����م����د ص����ب����ح، ون�����ائ�����ب رئ����ي����س ج���ام���ع���ة برزيت 
ل�����ل�����ش�����ؤون امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ع�����اص�����م خ����ل����ي����ل، أمس، 
مذكرة تفاهم حول التعاون األرشيفي.وتنظم 
االت�����ف�����اق�����ي�����ة ت������ب������ادل ال�������خ�������رات ل��������دى ال�����ط�����رف�����ني يف 
ال��ع��م��ل األرش��ي��ف��ي وامل��ت��ح��ف��ي، واالس���ت���ف���ادة من 
أرش�����ي�����ف امل����ؤس����س����ة وال����ج����ام����ع����ة ل���ت���ن���ظ���ي���م برامج 

ومشاريع بحث وتدريب.

مركز العمل التطوعي في الكلية الجامعية 
يطلق برنامجا تدريبيا

قلقيلية - أطلقت مدرسة ذكور جينصافوط 
األساسية مبادرة تربوية وطنية ثقافية هادفة 
ال��������وط��������ن��������ي وال���������ث���������ق���������ايف حول  ال����������وع����������ي  زي��������������������ادة  اىل 
رموزها  اىل  وال�����ت�����ع�����رف  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة  ال����ق����ض����ي����ة 
الوطنية وشهدائها وال��ق��رى امل��دم��رة واملخيمات 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة واألح�������������داث ال���س���ي���اس���ي���ة م����ن����ذ عام 
19٤٨حتى يومنا هذا تحت عنوان "هوية وطن"، 
ب���ح���ض���ور ورع����اي����ة ال����ل����واء راف������ع رواج����ب����ة محافظ 
محافظة قلقيلية، وشارك يف إطاقها كل من 
مدير ع��ام الشؤون العامة يف املحافظة محمد 
خضر، ومدير الدائرة الفنية يف مديرية الربية 
خ���ض���ر ع�������ودة، ورئ����ي����س امل���ج���ل���س ال����ق����روي طارق 
بشر، وممثل حركة فتح أحمد بشر، وعدد 

من الشخصيات الرسمية والربوية.
املبادرة،  ب����ف����ك����رة  ق���ل���ق���ي���ل���ي���ة  م����ح����اف����ظ  وأش�����������اد 
موجها رسالة اىل نتنياهو بأن أطفال فلسطني 
وأش���������ب���������ال���������ه���������ا وزه�����������رات�����������ه�����������ا س������ي������ك������م������ل������ون امل���������س���������رة، 
وس����ي����داف����ع����ون ع�����ن ث������رى ف���ل���س���ط���ني ح���ت���ى إقامة 
الدولة املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، 
وس���ي���ب���ق���ون االوف�����ي�����اء ل����دم����اء ال���ش���ه���داء وصمود 

األسرى األبطال.

م��ن جانبه شكر م��دي��ر ال��دائ��رة الفنية خضر 
عودة كل من املشرفة املنسقة سبأ هال وإدارة 
مدرسة ذكور جينصافوط عى االعداد والتنفيذ 
ان وزارة  ع��������ى  م��������ش��������ددا  امل������������ب������������ادرة،  ل�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات 
ال���رب���ي���ة ت���ح���رص ع����ى زرع ال���ق���ي���م ال���وط���ن���ي���ة لدى 
ال��ط��ل��ب��ة، وم���ؤك���دا ع���ى ض�����رورة ت��ك��ات��ف الجهود 
وت���ك���ام���ل���ه���ا ل��ل��ع��م��ل ع����ى ه�����ذا ال���ت���وج���ه والرسالة 
الوطنية واالستمرارية يف مسرة الوفاء لدماء 

الشهداء االبرار.
ام�����ا رئ���ي���س امل���ج���ل���س ط������ارق ب���ش���ر ف���ق���د رحب 
بالضيوف، يف حني أشارت مديرة املدرسة رماء 
قرشد يف كلمتها اىل ان تنفيذ فعاليات مبادرة 
"هوية وط��ن" هدفت اىل زي��ادة الوعي الوطني 
لدى الطلبة، بجهد مشرك ما بني املشرفة عى 
امل���ب���ادرة وم��ع��ل��م��ات امل���درس���ة وم��ج��ل��س األمهات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ه����دف م����ن امل�����ب�����ادرة وال�����وف�����اء مل����ن هم 
أكرم منا جميعا.وثمن ممثل حركة فتح أحمد 
بشر جهود املؤسسة الربوية املعززة لانتماء 
ال�������وط�������ن�������ي، وال�������وف�������ي�������ة ل��������دم��������اء ال�������ش�������ه�������داء وصر 
األسرى.وضمن فعاليات امل��ب��ادرة تم االعتصام 
يف خيمة الكرامة 2 إسنادا لألسرى يف السجون، 

وافتتاح املعرض الفني الوطني، وإلقاء قصائد 
شعرية عن الشهداء، ومسرحية عن معاناة 
االس��رى، باإلضافة اىل عرض فيديو للقاء مع 
أسر، وأناشيد وطنية وتكريم أهايل األسرى، 

واملؤسسات الشريكة.

إطالق مبادرة "كرم معلمك" في جنين
جنني - وفا - انطلقت يف محافظة جنني 
م���ب���ادرة "ك����رم م��ع��ل��م��ك"، ل��ت��ك��ري��م املعلمني 
واملعلمات، خاصة املتقاعدين منهم، وهي 

األوىل من نوعها يف محافظات الوطن.

وح������س������ب ال�����ق�����ائ�����م�����ني ع�������ى امل����������ب����������ادرة، فإن 
املعلمني  ت������ك������ري������م  م�����ن�����ه�����ا  ال�������رئ�������ي�������يس  ال���������ه���������دف 
والهيئات  خ������������������اص،  ب������ش������ك������ل  امل�������ت�������ق�������اع�������دي�������ن 
التدريسية عامة، عى ما قدموه للمسرة 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة وال����ط����ل����ب����ة خ��������ال م�����ش�����واره�����م يف 

مدارس محافظة جنني.
وق������ال امل���ن���س���ق���ان وال���ق���ائ���م���ان ع����ى املبادرة 
م��ح��م��د أب����و ال��ه��ي��ج��ا وامل����رب����ي ت��م��ي��م الحسن، 
»امل������ب������ادرة ت���ع���ب���ر ع����ن ت���ق���دي���ر ل���ع���ط���اء وتفاين 
بناء  ع�����م�����ل�����ه�����م، ودوره������������������م يف  امل�����ع�����ل�����م�����ني يف 
األجيال، وانطلقت من أجل تعزيز العاقة 
االيجابية بني املعلم والطالب، وأن يشعر 
امل��ج��ت��م��ع ب��أه��م��ي��ة امل��ع��ل��م، ول��ت��ع��ود ل��ه هيبته 
تعزيزها،  ي����ت����م  وأن  امل����ج����ت����م����ع  يف  وك�����رام�����ت�����ه 
خ����اص����ة ع���ن���د امل���ع���ل���م���ني امل����ت����ق����اع����دي����ن، وتعزز 
ال����س����ل����م األه���������ي ب������ني اط������ي������اف امل���ج���ت���م���ع كافة 

واملعلم«.
للمعلمني  ال��������وص��������ول  »ن�������أم�������ل  وأض���������اف���������ا: 
امل����دارس واملؤسسات  جميعا، انطلقنا م��ن 
وال�������ب�������ي�������وت، ل�����ي�����ك�����ون ل���ل���م���ع���ل���م وض���������ع خاص 
مل����������ا قدمه  ب�������������ه،  ي������ل������ي������ق  ت������ك������ري������م������ا  ي���������ك���������رم  وأن 

للمجتمع«.
وأوضح أبو الهيجا والحسن، أنه سيتم 
تكريم  امل���������ب���������ادرة  م�������ن  األوىل  امل�����رح�����ل�����ة  خ���������ال 
املتقاعدين وامل��ت��ق��اع��دات، وت��م ال��وص��ول إىل 
ع��دد كبر منهم من مختلف ق��رى وبلدات 
املحافظة، إضافة إىل زيارة عدد من املدارس 
امل��������������دارس والهيئات  م������������دراء  م������ع  واالل������ت������ق������اء 

التدريسية وتكريمهم بهدايا رمزية.
وأشارا إىل أنه جرى عقد اجتماعات مع 
طلبة امل����دارس وورش����ات ون����دوات للتعريف 
م������ع املعلمني،  ال�����ع�����اق�����ة  ل����ت����ع����زي����ز  ب������امل������ب������ادرة 
مشددان عى أنهما سيستمران يف املبادرة 
وس����ي����ع����م����ان ع������ى ت����ط����وي����ره����ا ل���ت���ص���ب���ح نهجا 

يوميا مستمرا.
وكرمت املبادرة حوايل 200 معلم ومعلمة 
معظمهم من املتقاعدين وسبق لهم العمل 
يف س����ل����ك ال���ت���ع���ل���ي���م يف امل�����ح�����اف�����ظ�����ة، ك����م����ا تم 
ت����ك����ري����م م����������دارس م���م���ث���ل���ة ب�������امل�������دراء وعددهم 

حوايل 35 مدرسة.
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»استمع للناس وال تقمع، وكافح الفساد وال جتزع«

مؤمتر إطالق نتائج تقــرير واقــع النزاهة ومكافحة الفساد

في فلسطني لعام 2018

رواتب  على  السيطرة  احلكومة  استطاعت  هل  العليا؟  الوظائف  في  التعيينات  تتم  كيف 
وامتيازات املؤسسات العامة غير الوزارية؟ ما مدى االلتزام بإجراءات التوظيف في تعيينات 
أجندة  في  تبنتها  التي  والشفافية  االنفتاح  بسياسة  العامة  املؤسسات  التزمت  هل  العقود؟ 
السياسات الوطنية؟ هل سياسة التقشف والترشيد التي أعلنت عنها احلكومة حقيقة قوال 
وفعال؟ ما هي أولويات اإلنفاق والترشيد، وهل للمواطن دور في حتديدها؟ ما حجم التهرب 
الضريبي والتسرب اجلمركي خالل عام 2018؟ ما مدى جدية جهود مكافحة الفساد؟ كم بلغ 
حجم األموال املتحصلة من جرائم الفساد خالل 2018؟ منذ 15، وقانون احلق في الوصول الى 
املعلومات يطبخ على نار هادئة، ولم ينضج بعد، ملاذا؟ ملاذا فشلت جهود إصالح منظومة العدالة 

والقضاء خالل عام 2018؟
ملعرفة اإلجابات وغيرها من احلقائق؛ يدعوكم االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة- أمان 
حلضور مؤمتره املزمع عقده يوم األربعاء 2019/4/17 الساعة احلادية عشرة صباحًا ولغاية 

الثانية عشرة والنصف في مسرح بلدية رام الله.

حضوركم مهم لدعم جهود مكافحة الفساد
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جمعية لفتا الخيرية / فلسطين

إعــــــــالن هـــــــام
فلسطني   / اخل��ي��ري��ة  ل��ف��ت��ا  جمعية  إدارة  م��ج��ل��س  ي��ت��ش��رف 
مجلس  بإنتخابات  للمشاركة  للجمعية  الهيئة  أعضاء  بدعوة 
إدارة اجلمعية اجلديد لدورة 2019 - 2022 وذلك مبشيئة الله 
تعالى يوم اجلمعة 2019/4/19 الساعة 3 عصرا بقاعة اجلمعية 
مبدينة البيرة إستنادا للنظام الداخلي واألساسي للجمعية:               
يعتمد أعضاء الهيئة العامة املسددين إلشتراكاتهم السنوية    -١

لعامني فأكثر واألعضاء اجلدد .  
بترشيح   ويرغب  والوقت  والقدرة  الكفاءة  بنفسه  يجد  من    -٢
النظام  مل��واد  وفقا  القانونية  الشروط  عليه  وتنطبق  نفسه 
الداخلي واألساسي احلضور شخصيا لتعبئة منوذج الترشح 
يومي السبت واألحد 13 و2019/4/14  من الساعة 4 عصرا 

- ٦ مساء مبقر اجلمعية بالبيرة ويوم اإلنتخابات.
تنشر قوائم أعضاء الهيئة العامة مبقر اجلمعية يوم األربعاء    -٣

. 2019/4/17
اإلختصاص  جهة  إع��الن  حال  يقرأ  واملالي  اإلداري  التقرير    -٤ 

املشرفة على اإلنتخابات عن إكتمال النصاب القانوني .       
اإلجتماعي   والعمل  والعطاء  البناء  ملسيرة  وف��اء  حضوركم 

ملجلس إدارة اجلمعية ودليل صدق إنتمائكم لبلدة لفتا .

مركز  أط���������ل���������ق   - امل�����������ش�����������ه�����������راوي  ع��������������اء   - غ��������������زة 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف ال��ك��ل��ي��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة للعلوم 
التطبيقية برنامج قادة يوكاس التدريبي األول 
م����ن ن����وع����ه، وال��������ذي ي���س���ت���ه���دف ط���ل���ب���ة ال���ك���ل���ي���ة يف 
درجتي البكالوريوس والدبلوم املتوسط ضمن 
مجموعة من املهارات واملوضوعات يف مجاالت 
اإلدارة وال��ق��ي��ادة وب��ن��اء ال���ذات واإلع���ام الجديد 
والتسويق.وأوضح رئيس مركز العمل التطوعي 

ال�����رن�����ام�����ج التدريبي  أب�������و ح���م���ي���د أن ه�������ذا  ح����س����ن 
س��������ي��������اق خطة  وي���������������أيت يف  ن��������وع��������ه  م���������ن  األول  ه���������و 
اس���رات���ي���ج���ي���ة ل���ارت���ق���اء ب����ق����درات ال��ط��ل��ب��ة وتنمية 
مهاراتهم املختلفة التي تتطلبها الحياة الدراسية 
وامل����ج����ت����م����ع����ي����ة.وق����ال أب�������و ح����م����ي����د: "م�������ا ي���م���ي���ز هذا 
الرنامج هو ديمومته، حيث يستهدف الطلبة 
ف����ور ان��ض��م��ام��ه��م ل���ل���دراس���ة يف ال��ك��ل��ي��ة ويتواصل 
م��ع��ه��م ف��ص��ل��ي��ا ح���ت���ى ت���خ���رج���ه���م، وذل������ك بتنفيذ 

م��ج��م��وع��ة م����ن ال����رام����ج وال���ف���ع���ال���ي���ات التدريبية 
يف أج��واء غر تقليدية تقوم عى التعليم املرح 
خارج أسوار القاعات الدراسية املتعارف عليها، 
حيث تم اختيار هذه املوضوعات بعناية فائقة 
بما يلبي تطلعات واحتياجات الطلبة التدريبية 
وب���م���ا ي��ن��س��ج��م م���ع واق�����ع س����وق ال��ع��م��ل املحي، 
ت���ق���ي���ي���م إض�����اف�����ة أي موضوعات  وس���ن���ع���م���ل ع�����ى 

جديدة يحتاجها الطلبة".
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