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بسيسو يطلع القنصل البلجيكي العام على عمل المكتبة الوطنية
رام اهللا- وفــا- أطلــع وزيــر الثقافــة إيهاب 
بسيســو، ووفدا من الوزارة، أمس، القنصل 
هافين، علــى  العام دانييلــي  البلجيكــي 
الخطــوات التــي تــم إنجازهــا فــي عمــل 
قــرار  الفلســطينية منذ  المكتبة الوطنيــة 
الرئيــس محمود عباس بإنشــائها، وتحويل 
قصر الضيافة سابقاً واألرض المحيطة فيه 
ومســاحتها تقترب مــن أربعيــن دونماً إلى 
مقر لها. وتحدث بسيســو، خالل اســتقباله 
القنصــل في مقر المكتبة، في بلدة ســردا 
قرب رام اهللا، عــن أهمية المكتبة الوطنية 
على الصعيدين الوطني والثقافي، الفتاً إلى 
أن هناك أكثر من مســتوى الفتتاح المكتبة 
الوطنية الفلســطينية، أولها يبدأ في الثالث 
مــن أيار وحتى الثالث عشــر منــه، بتنظيم 
معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته 
الحادية عشــرة، ألول مرة في مقر المكتبة 
الوطنيــة، وعلى مســاحة خمســة آالف متر 

مربع كانت مخصصة في الســابق كمبهط 
للطائرات، واآلن تتحول إلى أرض للمعارض.

وشدد بسيســو على أهمية التعاون ما بين 
فلســطين وبلجيكا في العديد من المجاالت 
الثقافيــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالمكتبــة 
الوطنيــة، لإلفادة مــن التجربــة البلجيكية 
في هذا المجال، مشــيراً إلى أن مبنى قصر 
الضيافة سابقاً من المقرر تحويله إلى مركز 
ثقافــي متعــدد األغراض، في حين ســيتم 
إنشاء مبنى المكتبة الوطنية بحيث يحتوي 
على متطلبات هذا المبنى فيما يتعلق بغرف 
الترميــم، والحفــظ، والتجليــد، إضافة إلى 
التقنيــات الحديثة والرقمنــة، بحيث تتحول 
المكتبــة إلى جســر للتواصل مــع الثقافات 
األخرى، وليس فقط خزانة لحفظ الموروث 
الفلسطيني على أكثر من صعيد، وذلك عبر 
إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع العديد من 
المكتبات الوطنية في الدول العربية والعالم، 

إضافة إلى مؤسسات ذات عالقة وتلعب دوراً 
هامــاً في هذا المجال كاليونســكو والوايبو 

وغيرهما.
وأشــار بسيســو إلــى أن إلنشــاء المكتبــة 
المــوروث  حفــظ  علــى  عــالوة  الوطنيــة، 
الفلســطيني والتــراث غيــر المــادي بكافة 
أشــكاله وتثبيــت حقوق الملكيــة الفكرية، 
رسالتين: األولى تتعلق ببث رسالة األمل عبر 
بوابة الثقافة، والثانية بتوفير عشرات فرص 
العمل للمختصين من الشباب الفلسطيني.

وأبــدت القنصــل البلجيكــي العــام، قبــل 
تجولها رفقة الوزير بسيســو في المساحة 
المخصصة الســتضافة معرض فلســطين 
الدولــي للكتاب في مقــر المكتبة الوطنية، 
حماستها للمشاركة البلجيكية في المعرض، 
وكذلك تواصل اللقاءات لبحث آليات التعاون 
فيمــا يتعلق بالمكتبة الوطنية خاصة، وفي 

العالقات الثقافية بين البلدين عامة.

مسقط: وزير الصحة يتسلم جائزة 
الشخصية العربية الصحية 2018 

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- توجــه وزيــر 
الصحة د. جواد عواد إلى العاصمة العمانية 
مسقط الستالم جائزة الشخصية العربية 
للوقايــة من األمراض لعــام 2018، وذلك 
خالل الملتقى السنوي التاسع عشر التحاد 

المستشفيات العربية. 
وقــال د. عواد، في بيان صحفي، أمس، إن 
هــذه الجائزة جاءت كثمرة لجهــود القيادة 
ممثلــة بالرئيــس محمود عبــاس، ودعمه 
الالمحــدود للقطاع الصحي الفلســطيني، 
إضافة إلى جهود جميع كوادر وزارة الصحة، 
والذين يواصلون الليل بالنهار لخدمة أبناء 
شعبنا ولتطوير الخدمات الصحية المقدمة 

لهم.
وتعقــد فــي العاصمــة العمانية مســقط 
أعمال الملتقى السنوي التاسع عشر التحاد 
المستشفيات العربية تحت شعار «الشراكة 
لتطويــر قطــاع الرعايــة الصحيــة وذلــك 
بالتعاون ومشاركة وزارات الصحة العربية 
وعدد من الجمعيــات ومقدمي الخدمة في 

العالم العربي.
التحــاد  لتنفيذيــة  ا لمديــرة  ا نــت  وكا

المستشــفيات العربية إليــس يمين بويز 
قالت في رســالة وجهتها لوزير الصحة، إن 
هذه الجائزة اعتــراف وتكريم لجهود وزير 
الصحة وعمله وإدارتــه المميزة والقيادية 

في تعزيز الصحة في الوطن العربي.
وأضافت: أبــارك لوزارة الصحــة في دولة 
فلســطين هذا التكريم الرفيع، الذي يأتي 
امتــداداً للنجاحــات التي حققتهــا الوزارة، 
مشــيرة فــي رســالتها للدكتور عــواد إلى 
أن «هــذا التكريم لم يأت مــن فراغ، وإنما 
بفضل اهللا سبحانه، ثم بعطاءات معاليكم 

وإسهاماتكم».
يشــار إلى أن اتحاد المستشفيات العربية، 
أطلــق هــذه الجائــزة عــام 2004، وذلــك 
بهــدف تقديــم النموذج األمثل للمشــاريع 
والشــخصيات المميزة في عالــم الصحة، 
ومــن بين الشــخصيات التي جــرى منحها 
الجائزة في السنوات الماضية نائب رئيس 
دولــة اإلمارات الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، واألمين العــام الســابق لجامعة 
الدول العربية عمرو موسى، واألميرة منى 

الحسين.

نشطاء يعيدون زراعة أشتال زيتون 
في أرض بعد يوم اقتالعها من قبل االحتالل

طوباس- األغوار الشمالية- 
الحياة الجديدة- عاطف أبو 
الرب- أعاد عشرات النشطاء 
الزيتــون  أشــتال  زراعــة 
ألراضــي المواطنيــن فــي 
قرية بردلة شــمال شــرق 
األغــوار، بعد يوم واحد من 
اقتالعهــا مــن قبــل جيش 
وجودها  بحجــة  االحتــالل، 
عســكرية  مناطــق  داخــل 

مغلقة. 
وشــارك نشــطاء مــن عدة 
مؤسســات، يرافقهــم عدد 
للقضية  المناصريــن  مــن 
عــدة  مــن  الفلســطينية 
جنســيات في نشاط زراعة 
األرض، تحت شعار تقلعون 
شــجرة نزرع عشــرة, فيما 
االحتــالل  جنــود  حــاول 
واالحتكاك  النشاط،  إفشال 
بالمشــاركين، حيــث حاول 
االحتكاك  عدم  المشاركون 
بجنود االحتالل، واالستمرار 

في زراعة األشجار. 
جمعيات  اتحاد  رئيس  وأكد 
المزارعيــن رأفت خندقجي 
أن االتحــاد أخذ على عاتقه 
األرض  عــة  زرا دة  عــا إ
المســتهدفة من قبل قوات 
االحتــالل، في تحــد واضح 
فــي  وإجراءاتــه  لالحتــالل 
األغــوار. وأكد أن  منطقــة 
االتحــاد أخــذ علــى عاتقه 
إنجاز هذا العمل بالشراكة 
مــع عدد مــن المؤسســات 
فــي  والرســمية  األهليــة 
الفلســطينية،  األراضــي 

إلفشال مخططات االحتالل 
األراضي  إفراغ  إلى  الرامية 
أصحابها،  من  الفلسطينية 
وتهويدها من خالل المزيد 
العنصرية.  اإلجــراءات  من 
واعتبر أن إنجاز هذا العمل 
جريمــة  علــى  يــوم  بعــد 
االحتالل يحمل عدة رسائل، 
األولــى موجهــة لالحتــالل 
الفلســطيني  الشــعب  بأن 
باقــي فــي أراضه مــا بقي 
وأن  والزعتــر،  الزيتــون 
كل هــذه الممارســات لــن 
تزيــد شــعبنا إال مزيداً من 
والرسالة  بأرضه،  التمسك 
الثانية لسكان األغوار عامة 
وشــعبنا عامــة، وأصحــاب 
لمســتهدفة  ا ضــي  ا ألر ا
وحدكــم،  لســتم  خاصــة: 
فنحــن معكم، وشــعبنا لن 
يخذلكم. والرســالة الثالثة 
موجهة للمؤسسات األهلية 
والتنظيمات مفادها التوحد 
في وجه االحتالل، والتصدي 
شــعبنا،  بحــق  لسياســته 
وعدم إتاحة الفرصة أمامه 
بالمزارعيــن،  لالســتفراد 
كل  اســتنفار  وضــرورة 
سياســة  لمواجهة  الطاقات 

االحتالل. 
وقال مســؤول ملف األغوار 
طوبــاس  محافظــة  فــي 
واألغــوار الشــمالية معتــز 
نحــن  «اليــوم  بشــارات: 
سياســة  مواجهة  فــي  هنا 
وشدد  العنصرية،  االحتالل 
على أن القرار الفلسطيني 

واضــح بضــرورة زراعة أي 
االحتالل،  يستهدفها  أرض 
وعدم االنصياع لسياساته، 
وثمن بشــارات جهــود كل 
الشــركاء فــي مثــل هــذه 
الفعاليات، بما يعزز تمسك 
وعدم  بأرضهم  المواطنين 
االنصياع لالحتالل. وأضاف: 
اليوم في بردلة وفي األمس 
كنا في تياسير، وقبلها في 
عاطوف، ولن نتوقف طالما 
بقــي االحتالل فوق أرضنا، 
األغــوار  واضــح  شــعارنا 
فظ  ســنحا  ، فلســطينية
عليهــا كذلك، ولــن نتخلى 
عن واجبنا في مواجهة هذه 
السياسات».  وقال أمين سر 

حركة فتــح إقليم طوباس 
صوافطــة: «اليوم  محمود 
والفصائــل  القــوى  تقــف 
في  موحــدة  الفلســطينية 
موقــف واحــد يرفــض كل 
بحق  االحتــالل  ممارســات 
شبعنا، صوتنا واحد سندافع 
عن األراضي الفلسطينية، 
وستبقى فلســطينية رغماً 
عن كل ما يقوم به االحتالل. 
ودعا صوافطــة المزارعين 
للتمسك بأراضيهم، وعدم 
لممارســات  االستســالم 
االحتالل، وأعرب عن اعتزاز 
فتح وقوى منظمة التحرير 
والمقاومة  التصــدي  بروح 
التــي يتحلــى بهــا المزارع 

الفلســطيني فــي األغوار. 
ودعــا صوافطــة المجتمــع 
الدولي لمحاســبة االحتالل 
طالت  التــي  جرائمه  علــى 
الشــجر والبشــر، وإلزامــه 
بقرارات الشرعية الدولية». 
وكانت سلطات االحتالل قد 
أقدمــت علــى جريمة قطع 
أشجار زيتون في قرية بردلة 
على بعد عشرات األمتار من 
منــازل المواطنيــن، بحجة 
أنهــا زرعت داخــل منطقة 
عسكرية مغلقة، علماً بأنها 
تقع داخل جــدر القرية، ما 
يعني أنها مناطق ســكنية 
ومصنفــة كذلك حتى قبل 

قيام كيان االحتالل.

أوصى بضرورة االهتمام بجودة البحث التربوي العربي

«القدس المفتوحة» و»األردنية»
 تختتمان مؤتمر «التعليم في الوطن العربي»

عمــان- الحياة الجديــدة- اختتمت جامعتا 
«القــدس المفتوحــة» و»األردنية»، أمس، 
ماً بعنوان: «التعليم في  مؤتمراً علمياً محكّ
الوطن العربي: نحو نظام تعليمي متميز»، 
الذي اســتمر على مــدار يوميــن، في مقر 
كلية العلوم التربية فــي الجامعة األردنية 
بالعاصمــة عمــان، برعايــة مــدارس ميار 

الدولية.
وعقــد المؤتمــر بحضــور رئيــس جامعــة 
القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، ونائب 
رئيس الجامعة األردنية أ. د. أحمد مجدوبة، 
واألمينــة العامة للجمعيــة العلمية لكليات 
التربيــة فــي الجامعــات العربيــة أ. د. أمل 
األحمد، وحشد من األكاديميين من مختلف 

أرجاء العالم العربي.
وتمحــورت التوصيــات حــول ســتة محاور 
رئيســة هي تكنولوجيا التعليــم، والقيادة 
التربوية وضمان الجودة، والمناهج وطرائق 
التدريــس، واإلرشــاد والتربيــة الخاصــة، 

والقياس والتقويم التربوي، والمكتبات. 
وأوصى المشــاركون بالمؤتمر في الجلسة 
الختاميــة التــي ترأســها أ. د. مجــدي زامل 
عميد كلية العلوم التربوية بجامعة القدس 
التحضيريــة  اللجنــة  ورئيــس  المفتوحــة 

للمؤتمــر، ببناء منصة عربية للمســابقات 
الجماعية المفتوحــة وتوظيفها في برامج 
اعــداد المعلميــن لتمكيــن الخريجيــن من 
الكفايات المعرفية والتكنولوجية والمهنية. 
وشــدد المشــاركون على أهميــة تصميم 
المناهج المدرســية بصورة تفاعلية تدعم 
توظيــف التكنولوجيا فــي التعليم والتعلم 
ومتضمنــة لمفاهيــم المواطنــة الرقميــة 
ومعززة لمهارات القرن الحادي والعشرين، 
وبناء القيــادات التربوية لسياســات داعمة 
لتطوير المعرفة والرقي بالنظام التعليمي 

في الدول العربية.
وأكد المشاركون أهمية بناء قدرات المعلمين 
التكنولوجيــة مــن خــالل تنظيــم البرامج 
التدريبيــة التــي تدعــم التكنولوجيا وذلك 
لتمكين المعلمين من توظيف التكنولوجيا 
فــي التعليم وتحقيــق مخرجــات المناهج 
األنظمــة  اهتمــام  وضــرورة  المدرســية، 
التربويــة والتعليمية بالبرامج والمشــاريع 
التــي تمكن المعلمين مــن توظيف طرائق 

التدريس المتمركزة حول المتعلم. 
وشدد المشاركون على ضرورة قيام وزارات 
التربيــة والتعليم بتطبيــق معايير الجودة 
الشاملة في المدارس والمؤسسات التربوية 

والتعليمية، وضرورة اهتمام وزارات التربية 
والتعليــم في الــدول العربيــة بربط ثورة 
المعلومات وتقنياتها بمناهج اللغة العربية، 
وزيــادة االهتمــام باللغة األم وهــي اللغة 
العربية من خالل المنهاج المدرســي ودور 
المجامع اللغوية لنشر اللغة العربية وتمكين 

الطلبة منها. 
وطالب المشاركون بضرورة ايجاد الحكومات 
واالنظمــة التربوية والتعليميــة في الدول 
المعنيــة  والمراكــز  للمؤسســات  العربيــة 
الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  باألشــخاص 
وبتفعيــل األنظمــة التربويــة والتعليميــة 
لبرامــج االرشــاد النفســي والتربــوي. من 
خالل تمكين المرشدين بالكفايات المعرفية 

والمهنية والتكنولوجية الالزمة.
كما دعا المشاركون لالهتمام بجودة البحث 
التربوي العربي في المدارس والجامعات من 
خالل تطبيقها وفق منهجية علمية سليمة 
واســتهدافها لمشكالت تســتحق الدراسة، 
مع التركيز على البحوث االجرائية التي من 
شأنها ان تســهم في زيادة التطور المهني 
لدى المعلمين مــن ناحية، وتمكين الطلبة 
مــن حــل المشــكالت بطريقــة علمية من 

ناحية أخرى.

وزارة المرأة تتوج مريم زقوت 
بدرع «امرأة فلسطين 2017»

غزة- الحياة الجديدة- توجت وزارة شؤون 
المــرأة، أمس، مدير عــام جمعية الثقافة 
والفكر الحر في غزة، الناشــطة النســوية 
مريم زقوت بدرع «امرأة فلسطين 2017» 
كأفضل شــخصية نسوية فلسطينية في 

مجال العمل المؤسساتي الوطني.
جــاء تتويــج زقــوت بالجائزة خــالل حفل 
نظمته وزارة شؤون المرأة في غزة لتكريم 
«امــرأة فلســطين لعــام 2017» في عدة 

مجاالت وطنية وثقافية وإعالمية.
وتقدمت للمســابقة التــي أعلنتها الوزارة 
قبــل عدة شــهور ضمن شــروط ومعايير 
محــددة، وأشــرفت عليهــا لجنــة تحكيــم 
مســتقلة ومتخصصة، العديد من النساء 
المميزات على مســتوى الوطن والشتات، 
ونالت خاللها زقوت الجائزة بعد أن تقدمت 
بفيلم قصير وأرشيف مصور عن نشاطها 
المؤسســاتي المميز والمبــدع الذي قادته 
للحشــد ومناصــرة العديــد مــن القضايا 
الوطنية فــي مقدمتها قضية القدس إلى 

جانب العديد من المشاركات في المؤتمرات 
والتظاهــرات الوطنية بصفتها االعتبارية 

والشخصية.
وقالــت وزيــرة شــؤون المرأة هيفــا األغا 
إن المتقدمــات للمســابقة لهن اســهامات 
تستحق التقدير واالحترام، وتؤكد أن المرأة 
الفلسطينية أبدعت وأنجزت ما تعجز عنه 
النساء في دول ذات سيادة واستقالل مالي 
واقتصــادي، وهو أحد أســرار قوة وصمود 
أهلنا في فلســطين بالرغم من ممارسات 

االحتالل.
وأكــدت االغــا ضــرورة اســتثمار قــدرات 
وطاقات المرأة التي أثبتت كفاءتها في كافة 
المجاالت لتحقيق فرص التنمية الشاملة، 
مشــيرة إلى أنه مطلوب من الجميع العمل 
لتبديل نظرة المجتمع عن المرأة وتشجيع 
دورها كمساهم وفاعل أساسي في كافة 
والثقافية  واالجتماعية  السياسة  المجاالت 
واالقتصاديــة إلــى جانب الرجــل لتحقيق 

تنمية مجتمعية شاملة وحقيقية.


