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 «القدس المفتوحة» تفتتح مسرح الجامعة في فرعها بالخليل
الخليــل- الحيــاة الجديدة- 
القــدس  جامعــة  افتتحــت 
المفتوحــة، امــس، مســرح 
الجامعــة الرئيس في فرعها 
بالخليــل، بمشــاركة عضــو 
اللجنة المركزية لحركة فتح، 
رئيــس المجلس االقتصادي 
الفلسطيني للتنمية واإلعمار 
«بكــدار» د. محمــد اشــتية، 
ومحافظ الخليل كامل حميد، 
ورئيــس الجامعــة د. يونس 
عمرو، ورئيس بلدية الخليل 
تيسير أبو سنينة، ومدير فرع 
الخليل عبد القادر الدراويش، 
فعاليات  مــن  كبيــر  وحشــد 
الرســمية  الخليل  محافظــة 
واألهليــة. وقــال حميد، في 
عــن  نيابــة  ألقاهــا  كلمــة 
الرئيــس محمــود عباس، أن 
شعبنا يواجه تحديات كبيرة، 
وأن قائدنــا العــام يواجــه ما 
لــم يواجهه أحــد، ويقول ما 
لم يقله أحد، ويثبت ويصمد 
أمام وجه ما لم تستطع دول 
كبرى أن تصمد أمامه. وقال 
د. اشتية إن كل من يحاول أن 
يتجاوز الشــعب الفلسطيني 
وقضية فلســطين ويريد أن 
ويزج  العصر  بصفقــة  يأتي 
بشــعبنا إلــى أقصــى األلم، 
نقول باسم الرئيس أبو مازن: 
«بعد ثالثة أيام من اجتماعات 
المجلس الثوري لحركة فتح، 
بالثوابت  متمسكين  سنبقى 
الوطنية، وإن أي حل سياسي 
ال يلبي الحد األدنى للشــعب 
الفلســطيني، سواء أجاء من 
الواليــات المتحدة أم غيرها، 

لن نقبل به أبداً».
وأضاف د. اشتية: «من يعتقد 
أن الرئيس عباس أو غيره من 
القيادة الفلسطينية يمكن أن 
يقبــل بأقل من الحد األدنى 
لثوابت شــعبنا فإنه ال شــك 
مخطئ، وها نحن من جامعة 
القــدس المفتوحة نقول إن 
الفلســطيني  الشــعب  كل 
الموقف  هــذا  حــول  ملتــف 
السياسي السليم، فالرئيس 
محمود عبــاس قال لرئيس 
دولة عظمى (وهــو ترامب) 
أنــت خارج الملعــب، ألن من 
يمس بالثوابت الوطنية حتماً 

سيكون خارج الملعب».
وأعلن د. اشتية إنشاء مسرح 
في فرع القــدس المفتوحة 
بنابلس، وإنشاء مبنى جديد 

للجامعــة في فــرع قلقيلية 
أيــام  خــالل  عنــه  ســيعلن 
وقال  من «بكــدار»،  بتنفيذ 
إنــه يمثــل فلســطين فــي 
للتنمية،  اإلســالمي  البنــك 
وسيعرض احتياجات جامعة 
القدس المفتوحة على رأس 
أجندات المجلس االقتصادي 
الفلسطيني للتنمية واإلعمار 

«بكدار».
وأعلن عن توجيهات ســيادة 
الرئيس بتقديم مبلغ مليون 
القدس  جامعة  لفــرع  دوالر 
ومليون  بالخليل،  المفتوحة 
بوليتكنــك،  لجامعــة  آخــر 
لوحــدة  دوالر  ألــف  و(700) 
والقسطرة  المكثفة  العناية 
في مستشفى عالية بالخليل. 
واليوم نقدم المسرح لجامعة 

فهــي  المفتوحــة،  القــدس 
أم الجامعــات وال تحصرهــا 
جغرافيا، وهي جامعة عابرة 
للمحافظــات مــن رفــح إلى 
جنيــن، ونحــن نفخــر بهذه 

الجامعة وبكادرها.
إلــى ذلــك، قــال د. يونــس 
عمرو، فــي كلمتــه بافتتاح 
المسرح: «إن جامعة القدس 
المفتوحــة هــي حلــم قادة 
عظماء حملوا هم شــعبهم 
تحت االحتالل يوم استفحلت 
اإلجــراءات ضد المؤسســات 
لفلســطينية  ا لتعليميــة  ا
باإلغالق، وتقطيع األوصال، 
مــر  ا و أل ا و  ، ل عتقــا ال ا و
العســكرية، وأوشك ذلك أن 
األكاديميين  بجميــع  يــودي 
بالدنــا،  فــي  والمختصيــن 

لذلك جــاءت جامعة القدس 
المفتوحــة من أجــل توفير 

التعليم ألبناء شعبنا».
وأعلن أبو ســنينة عن إعادة 
كتيــال  أبــو  شــارع  تأهيــل 
القــدس  لجامعــة  المــؤدي 
المفتوحة، من أجل تسهيل 
وصــول الطلبة والمواطنين 
إلى الجامعة، شــاكراً باسمه 
وباســم كل رؤســاء بلديات 
محافظــة الخليــل كل مــن 
يقــدم مشــاريع لمحافظــة 
الخليــل التــي تعانــي مــن 
والشــوارع  المســتوطنين 
االلتفافية وصعوبة الحصول 
الالزمــة  التراخيــص  علــى 
لذلــك، فنحن نعمل معاً في 
لخدمــة  البلديــات  مختلــف 
والتصدي  الخليــل  محافظة 

إلجراءات االحتالل.
وفي نهاية االحتفال، كرمت 
المفتوحة  القــدس  جامعــة 
«بكدار»، حيث قدم د. عمرو 
ومحافــظ الخليــل ورئيــس 
رئيــس  ونــواب  لبلديــة  ا
تقديريــة  درعــاً  الجامعــة، 

للدكتور اشتية.
من جانبه، أهدى د. اشــتية 
التكريــم الــذي حصل عليه 
من جامعة القدس المفتوحة 
إلى أمناء سر أقاليم فتح في 
محافظة الخليل للتأكيد على 
دور حركة فتح في دعم أبناء 

شعبنا الفلسطيني.
كمــا كــرم مجلــس الطلبة 
واتحاد الشبيبة الطالبية في 
جامعة القدس المفتوحة د. 

اشتية، ود. عمرو.

قص شريط افتتاح المسرح

 «خضوري» رام اهللا توقع اتفاقية 
مع «الفلسطينية للتنمية المجتمعية»

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- وقعــت جامعــة  
فلســطين التقنيــة - خضوري فــرع رام اهللا 
ممثلة برئيــس الجامعة د. مــروان عورتاني 
اتفاقيــة شــراكة مــع الجمعية الفلســطينية 
للتنمية المجتمعية التي مثلها رئيس مجلس 
إدارتهــا عبــد العزيــز زهــران، ضمــن جهود 
الجامعة في تعزيــز وتجذير عملية التواصل 
مع المؤسسات المجتمعية واستثمار اإلمكانات 
لخدمــة الطلبــة  وتقديــم عــدد مــن المنــح 
الدراســية وذلك بحضور مدير  فرع الجامعة 

في رام اهللا د. مراد عوض اهللا.  
وترتكز االتفاقية على تقديم «الفلســطينية 
للتنمية المجتمعية» عددا من المنح الدراسية 
مــن خــالل تنفيــذ مشــروع بطاقــة الطالب 
الجامعــي وبمــا ال يزيــد عــن 10 آالف دينــار 
أردنــي في العــام الدراســي الواحــد للطلبة 
الملتحقيــن  بفرع الجامعة فــي رام اهللا من 
أبناء العائالت الفقيرة االمر الذي  يمكنهم من 
إكمال مسيرتهم التعليمية وتوفير المصاريف 
الدراسية الالزمة  والتخفيف من األعباء  المالية 

عليهم وعلى ذويهم.
وأكد عورتاني أهمية هذا التعاون في تحقيق 
رؤية الجامعة ورســالتها داعيا الى المزيد من 

العمل التاحة الفرصة لكافة الطلبة للتعلم في 
بيئــة آمنة، وعدم جعــل الجانب المادي عائقا 

امام التحاق اي طالب بالجامعة. 
مــن جانبــه اكــد زهــران اســتعداد الجمعية 
لمواصلة التعاون مع جامعة فلسطين التقنية. 
واكد عوض اهللا ان الجامعة ســتتولى اعتماد 
هــذه المنحة ضمن قوائم المنح المعلن عنها 
في البوابة االلكترونية للجامعة عبر تخصيص 
حيز للمنحة وشروطها والمانح وأية تفاصيل 
أخرى ترتبط بها من خالل الموقع االلكتروني 
الرســمي للجامعة في إطار الشفافية المالية 
واإلدارية والعدالة في التوزيع وستعمل على 
تسهيل تسجيل الطلبة المستفيدين من مبلغ 

المنحة.
فــي ســياق متصل نظمت جامعة فلســطين 
التقنية – خضوري امس ورشــة عمل خاصة 
بإعداد الخطة االســتراتيجية الخمسية لكلية 
الزراعية 2019-2024،  والتكنولوجيا  العلوم 
بحضور نخبة من المختصين واالستشاريين 
واألكاديميين والطلبة، وذلك من اجل االطالع 
على كافة المفاصل االساسية والبنيوية التي 
تمكــن الجامعة من بناء خطــة الكلية بنمط 

عصري وتشاركي وتكاملي ونوعي.  

مشاركون في حفل التوقيع

ابو كشك خالل لقائه تجمع شباب الجالية الفلسطينية

 جامعة النجاح وهيئة مكافحة الفساد توقّعان مذكرة تفاهم مشتركة
الجديدة–  الحيــاة  نابلس– 
وقّعت  الســويطي-  رومــل 
الوطنيــة  النجــاح  جامعــة 
بأعمــال  بالقائــم  ممثلــةً 
األســتاذ  الجامعــة  رئيــس 
النتشــة،  ماهــر  الدكتــور 
أمــس األول، مذكرة تفاهم 
مع هيئــة مكافحة الفســاد 
ممثلةً برئيس الهيئة رفيق 
النتشــة، حيث جرت مراسم 
التوقيــع في مكتب األســتاذ 
بأعمــال  القائــم  الدكتــور 

رئيس الجامعة.
واســتقبل األســتاذ الدكتور 
ماهر النتشــة رفيق النتشة 
والوفــد المرافــق لــه، حيث 
أثنــى علــى الــدور الكبيــر 
الــذي تقــوم بــه الهيئة في 
بناء مجتمع فلسطيني خالٍ 
مــن الفســاد، مشــدداً على 
عالقة التعاون الوثيقة التي 
تربط جامعة النجاح بالهيئة 
منذ تأسيســها، ومشيراً إلى 
اســتعداد الجامعــة للتعاون 
االســتراتيجية  فــي تنفيــذ 
الوطنيــة لمكافحة الفســاد 
على  والعمل   ،2015-2018
زيــادة وعي طلبــة الجامعة 

في موضوع الفساد.
التعــاون  مذكــرة  وتأتــي 
ن  و لتعــا ا ء  ضــو علــى 
المثمــر بين جامعــة النجاح 

لمبــدأ  وتدعيمــاً  والهيئــة 
الوطنيــة  الجهــود  تضافــر 
األساســية  المبــادئ  كأحــد 
التــي تســتند إليهــا الهيئة 
اإلســتراتيجية  فــي تنفيــذ 
الوطنيــة لمكافحة الفســاد 
 ،2015-2018 لألعــوام 
ومــن بــاب تطويــر وتعزيز 
التعاون والتنسيق المشترك 
لتحقيق أطر وسياسة الهيئة 
ورؤيتها المبنية على أساس 
خلــق بيئة رافضة للفســاد 
فــي المجتمع الفلســطيني 
تقــوم على ركائــز النزاهة 

والشفافية والمساءلة.
وقــد اتفــق الطرفــان على 
عــدد مــن  البنــود كان من 
التعــاون  مجــاالت  أهمهــا 

فــي: وضع خطة مشــتركة 
لتنفيذ األنشطة التي تصب 
الوطنية  االســتراتيجية  في 
الفســاد -2015 لمكافحــة 

2018، والتعاون المشــترك 
لتطوير مســاقات تدريسية 
حــول الشــفافية والنزاهــة 
وبرامج  الفســاد  ومكافحــة 
وتوعوية تستهدف  تدريبية 
طلبــة الجامعة بما في ذلك 
طلبة الماجستير في القانون 
الجنائي، ومشاركة الجامعة 
قانونيــة  مســابقات  فــي 
وشــركاؤها  الهيئة  مها  تنظّ
طلبــة  ى  مســتو علــى 
والماجستير،  البكالوريوس 
تنظيــم  لــى  إ فــة  باإلضا
إعالمية  وبرامج  مســابقات 

مشتركة تستهدف الجمهور 
الفلسطيني.

كما تضمنت بنــود المذكرة 
أن يشــكل كل فريــق لجنة 
مختصــة لوضع خطة تلحق 
بهذه المذكرة بحيث تشمل 
فــي بنودهــا تنفيــذ فحوى 
وأن  المذكــرة،  ومضمــون 
تتولى اللجنة المســماة من 
العامــة  واإلدارة  الجامعــة 
للتخطيط فــي الهيئة مهام 
اللجنتيــن  بيــن  التنســيق 
واإلشــراف  المذكورتيــن 
علــى تنفيذ مضمــون هذه 

االتفاقية.
ة  كــر لمذ ا شــملت  كمــا 
علــى  لطرفيــن  ا توقيــع 
لتنفيذ  المشــتركة  الخطــة 

لوطنيــة  ا تيجية  ا الســتر ا
للفتــرة  الفســاد  لمكافحــة 
 ،31/12/2018 –1/1/2018
والتــي تهــدف إلى تنشــئة 
الجيــل الجديد علــى مبادئ 
فية  لشــفا ا و هــة  ا لنز ا
والمساءلة ومحاربة الفساد، 
وتعزيز المشاركة المجتمعية 
في جهود مكافحة الفســاد، 
اإلعالم  وسائل  دور  وتعزيز 
الفســاد  مكافحة  جهود  في 

بمهنية وحيادية.
وخالل زياة النتشة للجامعة 
تــم عقــد محاضــرة لطلبة 
والعلــوم  االقتصــاد  كليــة 
عــة  قا فــي  عيــة  االجتما
المؤتمرات في مكتبة الحرم 
الجامعي القديم، وقد تحدث 
السيد النتشة عن دور هيئة 
مكافة الفســاد في ترســيخ 
مبــادئ المواطنــة وعملهــا 
الــدؤوب مــن أجــل الحفاظ 

مؤسسات الدولة.
االتفاقيــة  توقيــع  وحضــر 
الدكتور محمد العملة، نائب 
رئيــس الجامعــة للشــؤون 
ر  كتــو لد ا  ، يميــة د كا ال ا
عميــد  العطعــوط،  ســامح 
والعلــوم  االقتصــاد  كليــة 
االجتماعيــة، وخالــد مفلح، 
دائرة  باعمــال مدير  القائم 

العالقات العامة.

جانب من حفل التوقيع  ابو كشك يلتقي تجمع شباب الجالية 
الفلسطينية في فوبرتال االلمانية

القدس المحتلة- الحياة الجديدة- بدعوة من 
«مجلس شباب فوبرتال» المنبثق عن الجالية 
الفلســطينية في المانيــا واتحــاد الصداقة 
الفلســطيني فــي فوبرتال، التقــى رئيس 
جامعة القدس د. عماد ابو كشك على هامش 
جولته االوروبية شــباب الجالية الفلسطينية 
فــي المانيا، فــي احتفاليــة نظمها المجلس 

على ابو كشك.
وتحدث ابو كشــك، خــالل كلمته عن اهمية 
دور الشباب الفلسطيني في اوروبا، وضرورة 
تعاقــب االجيــال المحافظين علــى هويتهم 
وحضارتهم الفلسطينية، خصوصا هذا الجيل 
الــذي ولد ويعيــش في المجتمــع االوروبي، 

وبالتالي يشــكل جزءاً مــن معارفه العلمية 
المتقدمــة، وثقافتــه المبنيــة علــى الحرية 
والتعدديــة وحقــوق االنســان وقيمة العمل 

والبناء.
وأعلــن تقديم منحــة لتعليم ابنــاء الجالية 
الفلســطينية في مدينة فوبرتال بمقاطعة 
شــمال الراين االلمانية، اللغة العربية ضمن 
برنامــج خــاص تقدمه الجامعة فــي مدينة 
القدس، ليمكنهم من تحسين ادوات التواصل 
مــع مجتمعهم الفلســطيني وقضايــاه، بما 
يعزز ارتباطهم بوطنهم فلسطين، والعمل 
مســتقبال لخدمــة قضيتــه وطنيــا وعلميــا 

وثقافيا.

 الدروس الخصوصية.. معاناة إضافية لألسرة الفلسطينية
الخليل- وفا- أخذت ظاهرة الدروس الخصوصية للطلبة، 
بالتوســع واالنتشار بشــكل كبير خالل االعوام القليلة 
الماضية، مشكلة عبئا إضافيا بات يثقل كاهل العديد من 
األسر الفلسطينية، ويضاعف من معاناتها جراء االوضاع 

االقتصادية الصعبة.
فما إن ينطلق العام الدراسي حتى تبدأ العديد من األسر 
الفلسطينية بالتخطيط لتوفير ميزانيات إضافية لتغطية 
رســوم الدروس الخصوصية، وخاصة تلــك التي لديها 
طلبة في المرحلة الثانوية العامة، علما إن هذه الظاهرة 
لم تعــد مقتصرة على االنجــاز «التوجيهي» فقط، بل 

تعدته لتشمل كافة المراحل التعليمية األخرى.
العبء المالي لهــذه الظاهرة اصبح حديث جميع اطراف 
العمليــة التعليميــة، ام محمــد وليــة امــر احــد طــالب 
«االنجاز»، تقول انها تســدد في هذه االوقات ما يقارب 
1000 شيقل شهريا البنتها بدل دروس خصوصية منذ 
بداية العام دون احتساب المواصالت، ويزداد هذا المبلغ 
مع اقتراب االمتحانات، ليشمل المراجعات التي لها سعر 
خاص يصل 100 شــيقل للســاعة الواحدة، وبذلك من 
الممكــن وعلى أعتــاب االمتحانات أن يصــل هذا المبلغ 
وحســب تقديرات أم محمد الى ما يزيد عن 3000 آالف 

شيقل شهريا.
وفي ذات الســياق، يوضــح عدد من طلبة «االنجاز» في 
مدرســة الحســين الثانوية للبنين لـ»وفــا»، «أن تكلفة 
الدروس الخصوصية تعتمد على عاملين: االول طبيعة 
المــواد والثاني مكان الــدرس، فمن حيث طبيعة المواد 

اشــار الطلبة الى ان المادة العلمية الواحدة تبلغ رســوم 
دورتهــا مــا يقــارب 500 شــيقل للفصل فــي المراكز 
التعليمية وما يقارب 150 شــيقال للســاعة الواحدة في 
البيــوت، في حيــن ان المواد االدبية تبلغ رســوم المادة 
الواحــدة ما بين 300-250 شــيقل للفصل في المراكز 
التعليمية وما يقارب 100 شــيقل للســاعة الواحدة في 
البيوت، في حين ان عملية المراجعة للمادة الواحدة فلها 
حسبة خاصة قد تصل لبعض المواد في اليوم الواحد ما 

يقارب 500 شيقل.
وأضافوا أن ما نسبته %80 على االقل من زمالئهم في 
الشــعب الدراسية في المدرســة يحصلون على دروس 
خصوصيــة، ويلتحقون بــدورات تقوية، اذا لم يكن في 
كافــة المواد ففي بعضها علــى االقل، حيث يصل عدد 
الطلبة في الدرس الواحد لبعض الدورات الى ما يقارب 

80 طالبا.
وتشــير المربية وفاء الكركي مديرة مدرسة وداد ناصر 
الدين، احدى اكبــر مدارس االناث للمرحلة الثانوية في 
الخليل الى هذه العدوى اصبحت تنتشر بين الطالب بحيث 
تنامى لدى العديد منهم شعور انه بغير هذه الدروس ال 

يمكن ان يحقق ما يريد من نجاح وتميز.
وتقول الكركي، «انه وبالرغم من كل ما تقدمه المدرسة 
من امكانيات تعليمية للطالبات اال ان هنالك ما ال يقل عن 
%25 من طالبات المدرســة يلتحقن بدروس خصوصيه 
معتبــرة ان هذه نســبة متدنية بالمقارنــة مع مدارس 

اخرى».

وحول االسباب التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة، رأت 
الكركي ان من اهم اســبابها الناحية النفســية للطالب 
والمتمثلة ببعض اآلثار الجانبية للمنافسة بين الطلبة، 
باإلضافة الى اهتزاز ثقة الطالب بنفســه وبمستوى ما 
يقدم له في المدرســة، وعلى صعيد األسرة تمثل هذه 
الــدروس محاولة للتخلص من الخــوف والقلق، معتبرة 
ان ما يحصل علية الطالب داخل الصف المدرســي كاف 
لتحقيق النجاح والتفوق، مستشهدة بعدد من الطالبات 
الالتــي حصلن على مراكز ضمن العشــرة االوائل على 
مستوى الوطن دون ان يلتحقن بأية دروس خصوصية.

مــن ناحية اخرى، تــرى ام محمد ان ما يخلقه «االنجاز» 
من ضغوط على االهل اوال وعلى الطلبة ثانيا هو السبب 
وراء توجه الطلبة الى الدروس الخصوصية، مؤكدة انه 
وفــي اغلب الحاالت يكون هنالك اصرار من االهل على 
ضرورة التحاق ابنائهــم بأحد الدروس كنوع من البحث 
عن الراحة والشــعور بالطمأنينة، لتجنب الشعور الحقا 
بالذنــب فــي حال اخفــاق الطالب في تحقيــق اهدافه، 
باإلضافة الى اعتباره نوع من انواع محاربة القلق والخوف 

من «االنجاز».
من جانبه يؤكد مدير تربية وسط الخليل عاطف الجمل 
، وجود هذه الظاهرة وانتشــارها بشــكل ملفت مخلفة 
اعباء اضافية على كاهل االســرة الفلســطينية، مرجعا 
الســبب االساس في انتشارها الى دور االهالي وكيفية 

تعاملهم مع العملية التعليمية.
وشــدد الجمل على ضــرورة متابعة االهالــي ألبنائهم 

بالتنســيق مع المدرســة، واالطالع علــى كل ما تقدمه 
المدرســة من امكانيات تعليمية للطــالب والعمل على 
ضمان اســتفادة ابنائهم من هذه االمكانيات على اكمل 
وجه، وعدم استبدال مسؤوليتهم في المتابعة بالدروس 

الخصوصية.
واشــار الى انه يجب التفريق بين الدروس الخصوصية 
والتــي هي ممنوعة بحكم القانون وبين ما هو معروف 
بــدورات تقوية تمرر من خالل مراكز تعليمية مرخصة 
ومؤهلة لتقديم مثل هذه الخدمات وهي مسموحة بهذا 

الشكل من الناحية القانونية.
وحول كيفية معالجة ومواجهة هذه الظاهرة اشار الجمل، 
الى ان المســؤولية االولى تقــع على عاتق اولياء االمور 
بســبب عدم تواصلهم مع المدرســة وعدم ادراكهم لما 
تقدمه المدرســة من امكانيات من شأنها ان توفر بديال 
افضل بكثير عن الــدروس الخصوصية، مطالبا اياهم 
بالمســاعدة على انهاء هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة 
غير قانونية ومكلفة ماديا وال يمكن ان تنتهي اال اذا اقدم 
االهالي على هذه الخطوة ورفعوا من مســتوى التعاون 
والتواصل مع المدرسة لتذليل العقبات التي من الممكن 
ان تواجــه الطلبــة. ومن جانبها اشــارت الكركي الى ان 
محاربة هذه الظاهرة تكمن في البداية بضرورة تعزيز 
ثقة الطالب بنفسه، وتعميق الثقة بين الطالب والمعلم، 
وكذلك بين االهل والمدرسة، بحيث يقتنع كل من االهل 
والطالب بان ما يقدم في المدرسة كاف للطالب ويغنيه 

عن الدروس الخصوصية.


