محليات

نائب الرئيس الصيني يضع إكليل زهور
على ضريح الشهيد عرفات

رام الله  -أمني عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم ونائب الرئيس الصيني وانغ كيشان أثناء زيارة قرب الرئيس الشهيد ياسر عرفات.
رام الله -وفا -وضع نائب الرئيس الصيني وانغ تيش شان ،امس،
إك�ل�ي��ل زه��ور ع�لى ض��ري��ح ال��رئ�ي��س ال��راح��ل الشهيد ي��اس��ر ع��رف��ات ،بمقر
الرئاسة يف مدينة رام الله ،حيث كان يف استقباله والوفد املرافق له،
أمني عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم.
وكان نائب الرئيس الصيني وانغ قيشان ،قد زار امس ،كنيسة املهد
يف بيت لحم ،وتجول فيها وكان يف استقبال الضيف عىل بالط كنيسة

استخدمت الستئصال مرارة طفلة تبلغ  ٤سنوات...

إدخال تقنية حديثة للعمليات
التنظيرية الدقيقة
في المستشفى االنجيلي

أ.ف.ب

املهد ،وزيرة السياحة واآلثار روال معايعة ،ومحافظ بيت لحم كامل
ح�م�ي��د ،ورئ �ي��س ب�ل��دي��ة ب�ي��ت ل�ح��م ان �ط��ون س�ل�م��ان ،وم��دي��ر ع ��ام شرطة
م�ح��اف�ظ��ة ب�ي��ت ل�ح��م ال�ع�م�ي��د ع�ل�اء ال�ش�ل�ب��ي ،وق��ائ��د ب�ي��ت ل�ح��م العميد
س�ع�ي��د ال �ن �ج��ار ،ورج� ��ال دي ��ن م�س�ي�ح��ي .وب �ع��د اس�ت�ق�ب��ال��ه ت��وج��ه برفقة
مستقبليه اىل داخل الكنيسة ،حيث قدمت معايعة شرحا مفصال عن
الرتميمات األخرية ،وإعادة التأهيل التي جرت يف الكنيسة.

ويزور بيت لحم ويؤكد على تعزيز العالقات

ب�ي��ت ل�ح��م  -نجيب ف��راج  -ق��ام ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س الصيني وان��غ قيشان
بزيارة مدينة بيت لحم حيث كان يف استقباله كل من وزيرة السياحة
واالث��ار روىل معايعة ومحافظ بيت لحم كامل حميد ورئيس البلدية
أن �ط��ون س�ل�م��ان وع ��دد م��ن ق �ي ��ادات األج �ه ��زة األم �ن �ي��ة ورج� ��ال ال��دي��ن يف
املحافظة.
وأك ��دت م�ع��اي�ع��ة م�ت��ان��ة ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ،وضرورة
ترجمة هذه العالقة لعقد اتفاقيات ثنائية يف املجال السياحي ومجال
الحفاظ عىل الرتاث الثقايف ،عالوة عىل ضرورة تعزيز التشبيك املباشر
بني القطاع السياحي الفلسطيني ونظرية الصيني لتعزيز قدوم السائح
ال�ص�ي�ن��ي اىل ف�ل�س�ط�ين ض�م��ن ب��رام��ج س�ي��اح�ي��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ومستخدما
ل�ل�م��راف��ق ال�س�ي��اح�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة م��ن ف �ن��ادق وم �ط��اع��م وم �ح�ل�ات بيع
التحف الشرقية وسائل نقل وغريها.
وأك ��دت م�ع��اي�ع��ة اه�م�ي��ة م��ا ت�م�ت�ل�ك��ه ف�ل�س�ط�ين م��ن ك �ن��وز ومقتنيات
اثرية ،تؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة عىل مستوى العالم،
ع�ل�اوة ع�لى احتضانها اله��م امل��واق��ع الدينية ككنيسة القيامة واملسجد

األقىص وكنيسة املهد.
وشكرت الحكومة الصينية عىل الدور الذي تلعبه يف دعم العملية
ال�س�ي��اس�ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة واح ل��ال ال�س�ل�ام ال �ع��ادل وال�ش��ام��ل ،االم ��ر الذي
يدعم وبشكل ج��دي مبدأ حل الدولتني ال��ذي أصبح يف خطر حقيقي
جراء استمرار الحكومة االسرائيلية يف سياستها االستيطانية ،متطرقه
للحديث عن إجراءات االحتالل من اغالق وجدار وحواجز واقتحامات
للمدن واملخيمات الفلسطينية ع�ل�اوة ع�لى االس�ت�م��رار بتقطيع أواصل
القرى وامل��دن الفلسطينية وحصارها بالحواجز العسكرية ،واستمرار
االستيطان ومصادرة األرايض ،وفرض سياسة األمر الواقع.
بدوره ،فقد أكد قيشان ان بالده ستواصل دعم العالقات الثنائية
ب�ين البلدين يف ك��اف��ة السبل وامل�ج��االت ،االم��ر ال��ذي سينعكس ايجابا
عىل البلدين.
وراف�ق��ت ال��وزي��رة ال�ض�ي��ف يف زي ��ارة اىل كنيسة امل�ه��د ل�لاط�لاع ع�لى ما
تحويه من مقتنيات وما ترمز له باإلضافة الستماعه لشرح كامل عن
تاريخ الكنيسة ومقتنياتها.

السفير الرويضي :نحذر من االعتداء على المقدسات
اإلسالمية ونعمل على تعزيز الدعم المقدم للقدس

مركز حقوقي يرصد وفاة 32
مواطنا بغزة نتيجة أزمة الكهرباء

غ��زة -ع�ل�اء امل�ش�ه��راوي -ق��ال م��رك��ز امل�ي��زان ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان ،إن��ه رص��د وف��اة ( )32م��واط� ً�ن��ا من
بينهم ( )25طفالً ،وسيدة واح��دة .وإص��اب��ة ( )36آخرين نتيجة أزم��ة الكهرباء التي يعاين منها
سكان القطاع منذ العام .2006
وأوضح املركز يف ورقة حقائق أصدرها امس حول أزمة الكهرباء يف غزة ،أن القطاع يعاين منذ
 2006نتيجة للعجز املستمر واملتزايد يف كمية التيار الكهربايئ ،وأن هذه األزمة شهدت محاوالت
ً
متعددة للبحث عن بدائل ُت ّ
بداية إىل استخدام الشموع واملولدات
خفف منها ،فلجأ السكان
الصغرية ،وتكبّدوا خسائر بشرية ومادية بسببها.
وأض ��اف امل��رك��ز أن��ه رص��د وف ��اة ( )32م��واط�ن��اً م��ن ب�ي�ن�ه��م ( )25ط �فل�اً ،وس �ي��دة واح ��دة .وإصابة
( )36آخ��ري��ن ،من بينهم ( )20طفالً ،و( )6س�ي��دات ،خ�لال الفرتة املمتدة من مطلع العام 2010م
وحتى نهاية ايلول من العام الجاري 2018م؛ نتيجة الشتعال الحرائق جراء الشموع أو انفجار
املولدات الكهربائية املنزلية".
وأكد املركز أن أضرارًا بالبيئة جرائها واتجه القليل منهم الستخدام الطاقة الشمسية ممن
ت�س�م��ح إم�ك��ان�ي��ات�ه��م امل��ادي��ة ب��ذل��ك .وج ��اء يف ال��ورق��ة "ث ��مّ ان�ت�ش��رت امل��ول��دات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة بأحجام
م�خ�ت�ل�ف��ة؛ ِل�ت�ف��ي ب�ح��اج��ة امل �ن��ازل وامل �ح�ل�ات ال�ت�ج��اري��ة وامل��ؤس�س��ات .ول�ك� ّ�ن امل��ول��دات ك�ب�يرة الحجم
وعالية اإلنتاجية استخدمت بشكل استثماري بدءاً من العام 2009م ،وزوّدت السكان بكميات
من الكهرباء لفرتات محدودة بمقابل مادي كبري".
وش��دد املركز عىل أنه ورغ��م أن املولدات ج��اءت للتخفيف من وط��أة األزم��ة ،إال أن ع��دداً من
املشكالت املتعلقة بغياب التنظيم والرقابة واألضرار الناجمة عنها ،حولها إىل مشكلة.
ولفت إىل األث��ر السلبي النقطاع التيار الكهربايئ ال��ذي يستمر لساعات قد تتجاوز عشرين
ساعة متواصلة يومياً عىل تمتع السكان بحقوقهم األساسية ،حيث ّ
مست األزمة بحق اإلنسان
يف الحياة والرعاية الصحية والتعليم والسكن والوصول إىل املياه والحق يف بيئة نظيفة.

رام ال�ل��ه  -وف��ا -وص��ف ح�ق��وق�ي��ون وق��ان��ون�ي��ون فلسطينيون ال�ت�ق��ري��ر الصادر
ع��ن منظمة "هيومن راي�ت��س ووت��ش" الحقوقية ،أم��س ،بعنوان" :سلطتان،
ط��ري �ق��ة واح � ��دة ،امل �ع��ارض��ة م �م �ن��وع��ة :االع �ت �ق��ال ال�ت�ع�س�ف��ي وال �ت �ع��ذي��ب يف ظل
ال�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وح �م��اس" ،وأع�ل��ن ع�ن��ه أم ��س ،يف رام ال�ل��ه ،ان��ه ظالم
ويحرف الحقائق.
وشدد املتحدثون عىل أن التقرير يستخدم ألغراض سياسية أكرث من تركيزه
عىل حقوق اإلنسان ،وهذه أمور مرفوضة أصال من قبل دولة فلسطني التي
تلتزم باالتفاقيات الدولية يف املواضيع التي تناولها التقرير.
وق� ��ال م ��دي ��ر ع ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل�س�ت�ق�ل��ة ل �ح �ق��وق امل ��واط ��ن "ديوان
املظالم" ،عمار دويك" ،إن الوقائع التي ذكرت والقصص واالحداث يف التقرير
يف أغلبها صحيحة ،نحن تحدثنا عن جزء منها يف تقريرنا السنوي ،ولكن يوجد
مبالغة بربطها ببعضها والخروج باستنتاجات ،خصوصا من حيث اعتبار أن
التعذيب طريقة ممنهجة ،ونستغرب من طلب هذه املنظمة ملحكمة الجنايات
الدولية لتقوم بالنظر يف املوضوع ،ألننا نرى أن االنتهاكات الفلسطينية ال ترقى
إىل أن تدخل ضمن اختصاصات الجنايات ال��دول�ي��ة ،التي يجب أن تركز عىل
اختصاصها يف مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائييل.
وأضاف :من الناحية القانونية يوجد سلطة واحدة لفلسطني وعنوان واحد
لدولة فلسطني وهو الحكومة ،ويف قطاع غزة يوجد سلطة أمر واقع ،واملساواة
بني السلطتني مرفوض ،ويرتتب عىل سلطة األمر الواقع يف قطاع غزة مسؤولية
قانونية بصفتها تحكم الناس بحكم األمر الواقع.
ودعا لدراسة التقرير والنظر للحاالت الواردة فيه ومعالجة الحاالت التي

طوباس  -طلبة يجلسون فوق أنقاض كرفانات مدرستهم (التحدي  )10يف خربة ابزيق.
طوباس -وفا -كانت الساعة تقريبا السادسة وعشر دقائق صباحا،
ع �ن��دم��ا وص ��ل ف ��راس دراغ �م ��ة ،وه ��و م��دي��ر م ��درس ��ة خ��رب��ة "اب ��زي ��ق" إىل
املدرسة املقامة شمال شرق طوباس ،برفقة سائق الحافلة التي تنفل
الطلبة من مساكنهم إىل املدرسة ذهابا وإيابا يوميا.
يف ه��ذا ال��وق��ت ال��ذي ب��دأ فيه دراغ�م��ة بفتح أب��واب ال�غ��رف الصفية،
وغرف املدرسني يف املدرسة ،حضرت قوات االحتالل إىل املكان ،لتمنعه
من مواصلة عمله استعدادا ليوم درايس جديد.
عند السادسة وربع تقريبا وصلت قوات االحتالل ترافقها جرافة،
وشاحنة لنقل املعدات الثقيلة ،وعمال ،إىل املدرسة قبل وصول باقي
الطاقم التعليمي والطالب.
ي� �ق ��ول دراغ � �م � ��ة" :ل � ��م أك� �م ��ل ف �ت ��ح ال� �غ� ��رف ال �ص �ف �ي ��ة ك �ل �ه ��ا ،جاؤوا
واح �ت �ج��زوين م��ع س��ائ��ق ال�ح��اف�ل��ة أم ��ام ال �غ��رف ال�ص�ف�ي��ة وب ��دأوا بتفكيك
"الكرفانني".
وأض ��اف" :ل��م ي�ك��ن م�ق��درا ل�ه��ذا ال�ي��وم أن ي�ك��ون ك��األي��ام الطبيعية،
امل� � ��درس� � ��ة ك � ��ان � ��ت ل� �س ��اع� �ت ي��ن ن� ��اق� �ص� ��ة م � ��ن ط�ل ��اب � �ه� ��ا ،وب � �ع � ��ض الغرف
التعليمية".
وملدة تجاوزت الساعتني ،نصبت قوات االحتالل حاجزا عسكريا عىل
بعد كيلو مرت تقريبا عىل الطريق الرابط بينها وبني طوباس ،ومنعت
كل من حاول الوصول إليها.
وت �ح �ت ��اج ال �ط ��ري ��ق ل �ل ��وص ��ول إىل امل� ��درس� ��ة م� ��ن ط� ��وب� ��اس ،م � ��دة 45
دق�ي�ق��ة ،رك��وب��ا ب��ال�ح��اف�ل��ة م��ن ال �ش��ارع امل�ع�ب��د ع�ن��د م��دخ��ل ب�ل��دة عقابا،
ح�ت��ى امل��درس��ة ،و ُي�ن�ق��ل ال�ط�ل�ب��ة ع�ل�ى خ�م��س دف �ع��ات ص�ب��اح��ا ،بواسطة
حافلة مخصصة لهم.
وترتبع املدرسة عىل قمة جبل مطل عىل املناطق املفتوحة لخربتي
"ابزيق" و "سلحب" ،ويحتاج الوصول إليها ملركبات قادرة عىل السري
يف األماكن الوعرة.
تقول أسيل تركمان ،وهي طالبة يف الصف الثالث" :كنت متجهة
إىل املدرسة صباحا ،لكن االحتالل منعني من الوصول ،فمكثت عند
أحد جريان أختي ،حتى انتهوا وغادروا".
وتردد زينة العريان إحدى طالبات الصف الرابع كالما مثله ،لكنها
تضيف أنها قدمت فور مغادرة االحتالل املكان.
وب�ع��د س��اع�ت�ين ت�ق��ري�ب��ا م��ن إعل��ان االح �ت�ل�ال ل�خ��رب��ة "اب ��زي ��ق" منطقة
ع �س �ك ��ري ��ة م �غ �ل �ق ��ة ،غ� � ��ادرت ق � ��وات االح� �ت� ل��ال امل �ن �ط �ق ��ة وأخ� � ��ذت معها
"كرفانني".
ووق �ع ��ت م�ل�اس �ن��ات بي��ن امل ��واط �ن�ي�ن وط ��واق ��م ت��رب �ي��ة ط ��وب ��اس ،وبني
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ج�ن��ود االح�ت�لال ال��ذي��ن منعوهم م��ن ال�ت��واص��ل م��ع م��دي��ر امل��درس��ة ألكرث
من ساعتني.
واملدرسة مقامة يف بناء قديم لعائلة مجيل ،التي تربعت بها مؤخرا،
لتكون مدرسة التحدي ( ،)10للطالب يف خربتي "سلحب" و "ابزيق".
ويدرس يف املدرسة  22طالبا وطالبة من الصف األول حتى السادس،
ويدرّس فيها ثالث معلمات ومعلم ،ومدير املدرسة ،ومكونة من ثالث
غرف صفية ،باإلضافة ملطبخ ،ووحدات صحية ،وأضيف لها قبل شهر
تقريبا "كرافانان" مقدمان من مؤسسة ( )AFCاملانحة.
وعندما غادر االحتالل املنطقة بدأت طبيعة الحياة التعليمية تعود
شيئا فشيئا ،لكنها ليست كما كانت قبل هذا الصباح.
تقول روان غوانمة ،إحدى املدرسات يف املدرسة" :هذا اليوم متعب،
ُ
عط غري  4حصص مدرسية ،لكن ما
كأنه عن شهر ،صحيح أنني لم أ ِ
حدث صباحا أرهقنا نفسيا وجسديا".
ومجرد وصول الدفعة األوىل من الطلبة إىل املدرسة ،بدأت فعاليات
ال�ص�ب��اح ك��امل�ع�ت��ادُ ،
وع ��زف ال�ن�ش�ي��د ال��وط�ن��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،و ُرف ��ع العلم
بحضور رسمي وشعبي وذوي الطالب.
وق� ��ال م ��دي ��ر ت��رب �ي��ة ط ��وب ��اس س ��ائ ��د ق �ب �ه��ا ل �ل �ط�ل�اب وه ��م يف الطابور
الصباحي" :يجب علينا أن نظل يف هذا املكان حتى لو هدموه".
وردد ال�ط�لاب ب�ص��وت واح ��د ،وه��م م�ص�ط�ف��ون يف س��رب�ين متوازيني
"الهمة قوية ،نحن نحب التعليم".
وش ��وه ��د ب �ع��ض ال�ط�ل�ب��ة ي�ج�ل�س��ون ع�ل�ى م�ق��اع��د رم ��ادي ��ة ال �ل ��ون فوق
األرضية االسمنتية التي كان عليها "الكرفانان" سابقا.
"ه �ن��ا األس� ��رة ت �س��اع��د ال �ط��ال��ب ع�ل�ى ال �ت �ع �ل �ي��م ،رغ ��م م ��ا ح �ص��ل لكن
أغ �ل��ب أرب� ��اب ال �ع��ائ�ل�ات ج�ل�ب��وا أوالده� ��م إىل امل ��درس ��ة" ،ق��ال��ت غوانمة
ملراسل "وفا".
ويف امل��درس��ة ال�ت��ي ي ��درس ف�ي�ه��ا ك��ل ص�ف�ين يف غ��رف��ة واح ��دة ،يعرف
ال�ط�لاب بعضهم بعضا بشكل ج�ي��د ،وتحلق بعضهم للقيام ببعض
األنشطة الالمنهجية يف الساحة املقابلة للمدرسة.
"يف ه��ذه الساحة ينفذ الطلبة بعض األنشطة ،ويبتكرون غريها،
ال�ي��وم أي�ض��ا ه�ن��اك أن�ش�ط��ة رغ��م م��ا ح ��دث" ،ت�ق��ول غ��وان�م��ة ال�ت��ي كانت
تراقب بعض الطلبة عن قرب.
وكان الطالب عىل شكل جماعات يقومون بأنشطة ،وألعاب مدرسية
يف الساحة الواقعة بني الصفوف املدرسية ومكان "الكرفانني".
وعند الثانية عشرة والنصف ظهرا بدأ الطلبة مغادرة املدرسة عىل
فرتات كل حسب انتهاء حصصه التعليمية.

مطالبات باإلسراع في تعديل قانون الضمان االجتماعي وإصدار الالئحة التنفيذية

غ � ��زة  -ع �ل ��اء امل � �ش � �ه� ��راوي  -ط ��ال ��ب ممثلو
منظمات أهلية وحقوقيون ونقابيون وخرباء
عىل ضرورة اإلسراع يف تعديل قانون الضمان
االج �ت �م��اع��ي وإص� ��دار ك��اف��ة ال �ل��وائ��ح التنفيذية
ال�خ��اص��ة ،وال�ق�ي��ام بكافة اإلج ��راءات والتدابري
ال�ل�ازم ��ة ل �ي��وف��ر ال �ق��ان��ون ح �ي��اة الئ �ق��ة بالكرامة
اإلن�س��ان�ي��ة ل�ك��اف��ة امل��واط �ن�ي�ن يف إط ��ار م��ا كفلته
االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ورش��ة ع�م��ل ال�ت��ي نظمتها
شبكة املنظمات األهلية ح��ول قانون الضمان
االج �ت �م ��اع ��ي م� ��ن م �ن �ظ ��ور حقوقي،ونقابي،
وم �ج �ت �م �ع��ي ،ب ��ال �ش ��راك ��ة م ��ع ش �ب �ك��ة سوليدار
يف اط � ��ار م �ش ��روع "ال �ع �م ��ل ال ل��ائ ��ق والحماية
االجتماعية وحرية التنظيم يف الشرق األسط
وشمال أفريقيا".
ويف كلمتة اكد مدير شبكة املنظمات األهلية
أم�ج��د ال�ش��وا ع�لى أه�م�ي��ة اس�ت�م��رار ال�ح��وار بني
كافة االطراف من اجل الوصول لقانون يضمن
ال �ح �ق ��وق ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن وي� ��راع� ��ي ك ��ل املالحظات
ال �ت��ي ق��دم��ت م ��ن م�خ�ت�ل��ف ال �ج �ه��ات واألطراف
والجمهور و العاملني بشكل خاص.
وأوض��ح ال�ش��وا أن الضمان االجتماعي هو
ح ��ق أس� ��ايس وج ��وه ��ري م ��ن م �ن �ظ��وم��ة حقوق
اإلنسان  ،مشريا إىل أن شبكة املنظمات األهلية
وبصفتها مكونا رئيسيا م��ن مكونات املجتمع
امل��دين الفلسطيني وم��ن اللحظة األوىل كانت
إىل جانب العمال واملوظفني وضمان حقوقهم
وبخاصة يف الضمان االجتماعي.
وب�ي�ن أن ال�ش�ب�ك��ة ج ��زء اص �ي��ل م��ن الحملة
الوطنية لقانون الضمان االج�ت�م��اع��ي ،مؤكداً
أن للجميع الحق يف الحرية والتعبري وتقديم
املالحظات والنقاشات وال يجب عىل أي طرف
أن يقمع هذه الحرية وهذا الحق.
ونوه الشوا إىل أن الضمان االجتماعي هو
موضوع الساعة يف قطاع غزة والضفة الغربية
والقدس الشك ان الكثري من املالحظات يجب
ن�ق��اش�ه��ا ب�ش�ك��ل ه ��ادئ ،خ��اص��ة أن �ن��ا ع�ل�ى بعد
أي ��ام ق�ل�ي�ل��ة م ��ن ب ��دء ت�ط�ب�ي��ق ال �ق ��ان ��ون ،مؤكداً
أن هناك الكثري من الحرية والقلق التي تنتاب
ج�م�ه��ورن��ا امل��وظ �ف�ي�ن وال �ع��ام �ل�ي�ن م��ن منظمات

م�ج�ت�م��ع م ��دين وم ��ن أرب � ��اب ال �ع �م��ل والقطاع
األوس � ��ع م ��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن ال �ت ��ي ن �ق ��در ظروفهم
االج�ت�م��اع�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة وال�ن�ف�س�ي��ة وبشكل
خ � ��اص يف ق� �ط� ��اع غ � ��زة يف ظ� ��ل ارت � �ف � ��اع نسب
البطالة والفقر وانعدام األمن الغذايئ وحالة
االنقسام السيايس.
ويف ورقته حول"اإلجراءات الخاصة بتطبيق
ق� ��ان� ��ون ال �ض �م ��ان االج� �ت� �م ��اع ��ي" ت� �ح ��دث عضو
مجلس إدارة صندوق الضمان االجتماعي د.
سالمة أبو زعيرت أن قانون الضمان االجتماعي
صدر كقرار بقانون يف  2016/10/20وأصبح ساري
امل �ف �ع ��ول ب �ت ��اري ��خ  2016/11/20ب �ع��د اإلع �ل ��ان عنه
رس �م �ي ��ا وس �ي �ص �ب��ح ب �ت ��اري ��خ  2018/11/20إلزامي
ال �ع �م��ل ب ��ه خ ��اص ��ة مل ��ن ي �ن �ط �ب��ق ع �ل �ي �ه��م قانون
العمل الفلسطيني.
وت� �ط ��رق أب� ��و زع �ي ت��ر إىل ال �ت �ط ��ور التاريخي
للتأمينات االجتماعية التي هي أحد أهم بنود
اإلع �ل ��ان ال �ع ��امل ��ي ل �ح �ق ��وق اإلن� �س� ��ان وه� ��و حق
اإلن �س ��ان ب��وج��ود ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي وتوفري
حماية اجتماعية ومستقبل أمام املخاطر التي
يعيشها العمال بشكل خاص.
وأكد أبو زعيرت أن قانون الضمان االجتماعي
ي � �ق � ��وم ع �ل ��ى ق � ��اع � ��دت �ي ��ن أس� ��اس� �ي� �ت� ي��ن "ق � ��اع � ��دة
االس �ت �م��راري��ة ،وق��اع��دة اإلن �ص��اف والعدالة"،
ولذلك يجب عىل القانون مراعاة الوضع املايل
ل�ل�م��ؤس�س��ة وال�ت�ن�ب��ؤ مل�س�ت�ق�ب��ل ال�ت�ع��اط��ي معها
وخ ��اص ��ة ن�س��ب امل �س��اه �م��ات واالش ت��راك ��ات من
املنتفعني ويراعي مسالة العدالة للمشرتكني
واملنتفعني وي��راع��ي إمكانية استمرار املؤسسة
والقيام بدورها.
وأوض � ��ح أب� ��و زع �يت��ر أن م ��ؤس �س ��ة الضمان
االج�ت�م��اع��ي م��ؤس�س��ة ذات شخصية اعتبارية
كاملة مستقلة إدارياً ومالياً ولها أهلية قانونية
كاملة ويجب أن ت��راع��ي بنص القانون معايري
ال �ش �ف��اف �ي��ة واإلن� �ص ��اف واإلف� �ص ��اح والحوكمة
ال ��رش �ي ��دة ،م�ب�ي�ن��ا أن ال �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي هو
ح��ق ك�ف�ل�ت��ه ك��اف��ة ال�ق��واني��ن ال��وط�ن�ي��ة والدولية
وي� ��أيت يف اط� ��ار م �س��ؤول �ي��ة ال ��دول ��ة يف تحقيق
العدالة االجتماعية.
ويف ذات ال � �س � �ي � ��اق أك � � ��د ع� �ض� ��و اللجنة

قانونيون :تقرير "هيومن رايتس ووتش"
ّ
سها
ويسي
مستغرب ويحرف الحقائق
جامعة فلسطين األهلية تستقبل
رئيس هيئة االعتماد والجودة
وقعت ومساءلة مرتكبيها ،مبديا استغرابه من املبالغة بربط األمور ببعضها
وإظهارها عىل أنها سياسة دولة عامة وهذا ليس صحيحا ،والحل األمثل هو
معالجة ه��ذه ال�ح��االت ال�ت��ي أورده ��ا ال�ت�ق��ري��ر ودراس�ت�ه��ا وات�خ��اذ إج��راء مناسب
بحقها ،بعد دراستها بجدية".
إىل ذلك ،قالت رئيس وحدة الديمقراطية وحقوق االنسان يف وزارة الداخلية
هيثم ع��رار" :ننظر بخطورة لتقرير ه��ذه املنظمة ألن��ه مبني ع�لى مجموعة من
املغالطات التي تقوم عىل استخدام حقوق االنسان ألهداف سياسية".
وأضافت" :فلسطني دول��ة قائمة عىل أس��اس ديمقراطي يضمن الحريات
وح �ق ��وق االن �س ��ان وت �ع �م��ل ع�ل�ى ت �ك��ري��س ه ��ذه امل �ب ��ادئ م ��ن خ ل��ال امل��واف �ق��ة عىل
ات �ف��اق �ي��ات ح �ق ��وق اإلن �س ��ان ال ��دول �ي ��ة وامل �ص ��ادق ��ة ع �ل �ي �ه��ا ،ب �م��ا يف ذل ��ك اتفاقية
مناهضة التعذيب ،وم�ص��ادق��ة مجلس ال��وزراء ع�لى الوثيقة املرجعية إلنشاء
اآلل �ي ��ة ال��وط �ن �ي��ة ال��وق��ائ �ي��ة مل �ن��ع ال �ت �ع��ذي��ب وال �ت ��ي ت��دل��ل ع�ل�ى أن ف�ل�س�ط�ين دولة
قائمة عىل سيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان ومنع كافة االنتهاكات ضد
املواطن الفلسطيني".
إىل ذلك ،قال نقيب املحامني الفلسطينيني جواد عبيدات "إن هذا التقرير
مبالغ فيه بشكل واضح وأن هذه املنظمة أصبحت تعمل بطريقة سياسية للنيل
من الشرعية الفلسطينية املتمسكة بالثوابت الوطنية الفلسطينية".
وأض��اف أن "م��ا ورد يف التقرير ال ي��رق��ى أن ي�ق��ارن بالقضايا امل�ط��روح��ة أمام
محكمة الجنايات الدولية ،وهذه التصرفات التي سجلها التقرير هي تصرفات
فردية ،ونقابة املحامني ستقوم بدراسة هذه الحاالت وستشكل لجنة لدراسة
التقرير".

مدرسة ابزيق تواصل تعليمها رغم إجراءات االحتالل

بيت لحم -من جورج زينه  -استقبل رئيس مجلس امناء جامعة فلسطني األهلية االستاذ داود الزير،
ورئيس الجامعة أ .د عوين الخطيب يف حرم الجامعة ،االحد ،رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة
والنوعية يف مؤسسات التعليم العايل أ.د .وليد صويلح واملهندس اياد ابو سمرة.
جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون االدارية واملالية د .عماد الزير ،ونائب الرئيس للشؤون
االك��ادي�م�ي��ة د .ف��اي��ز أب��و ع��ام��ري��ة ،وم��دي��ر دائ ��رة ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ط��وي��ر د .ل�ب�ي��ب ع��رف��ه ،وم��دي��ر دائ ��رة الجودة
والنوعية املهندس هيثم حجازي .ورحب رئيس مجلس امناء جامعة فلسطني األهلية االستاذ داود الزير
برئيس الهيئة والوفد املرافق يف اطار زيارته التفقدية للجامعة ،والتي تنم عىل مدى اهتمام رئيس الهيئة
الجديد بمتابعة وتطوير التعليم العايل.
ب��دوره ،أك��د رئيس الجامعة أ .د .ع��وين الخطيب ان "فلسطني األهلية" تسري وف��ق خطة اسرتاتيجية
لتطوير كوادرها االكاديمية واالدارية وتوسيع مرافقها ،وأن تكون يف ركب الجامعات الريادية يف العالم.
من ناحيته ،أع��رب رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية يف مؤسسات التعليم العايل أ.د.
وليد صويلح عن فخره بالتطور النوعي الذي وصلت اليه جامعة فلسطني األهلية ،مثمنا يف الوقت ذاته
استثمار القطاع الخاص يف مجال التعليم العايل يف فلسطني.
من جانبه ،قدم د .لبيب عرفة شرحاً وافياً عن الجامعة ،والتخصصات التي تقدمها وخطتها الجديدة
لتصبح جامعة ريادية ،اضافة اىل بناء حرم جامعي جديد بمواصفات عصرية يضم كليات تقنية وهندسية
ومبان للدراسات العليا واالنشطة الرياضية واملالعب بمواصفات عاملية.
وناقش الحضور الربامج املقرتحة التي تنوي الجامعة تقديمها يف املجاالت االكاديمية واملهنية والتقنية
النوعية لتلبية متطلبات تطور الجامعة.

ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة يف ات �ح ��اد ن �ق��اب��ات ع �م��ال فلسطني
إل � �ي� ��اس ال� �ج� �ل� ��دة يف ورق � �ت� ��ه ب� �ع� �ن� ��وان " رؤية
ال �ن �ق��اب��ات ت �ج ��اه ق ��ان ��ون ال �ض �م��ان االجتماعي"
أن ق��ان��ون ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي ي��وف��ر الحماية
االجتماعية للعمال بشكل عام وبخاصة ذوي
الدخل املحدود فهو يوفر راتب تقاعدي للعمال
أف�ض��ل م��ن م�ك��اف��أة نهاية ال�خ��دم��ة ،م�ش�يراً إىل
أن ال�ق��ان��ون ي�ض�م��ن رف��ع األج ��ور ل��ذوي الدخل
املحدود ارتباطاً باشرتاطه تطبيق الحد األدىن
لألجور كما أنه لن يقل الراتب التقاعدي ألي
ع ��ام ��ل ع ��ن  %75م ��ن ال �ح ��د األدىن ل ل��أج ��ور أو
خط الفقر.
وأوضح الجلدة أن القانون وفر راتب أجازة
أم��وم��ة ل�ل�م��رأة ال�ع��ام�ل��ة وزاد م��ن م��دة أجازتها
ل�ل�أم��وم��ة ب�ح�ي��ث أص�ب�ح��ت  90ي ��وم ب ��دال م ��ن 70
يوم وأصبح يدفعها الصندوق وليس صاحب
ال �ع �م��ل ،م ��ؤك ��داً أن ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون سينظم
سوق العمل الفلسطيني ويضبط بياناته ويوفر
أرضية جيدة لدراسة سوق العمل وفق بيانات
تتوفر ألول مرة عن العمال يف فلسطني.
ونوه الجلدة إىل أن بعض أصحاب العمل
ي ��رف �ض ��ون ال �ض �م ��ان ألن �ه ��م س �ي �ت �ض��رروا نتيجة
دف �ع �ه��م م �س �ت �ح �ق��ات ج ��دي ��دة وخ ��اص ��ة الذين
اع � �ت� ��ادوا ال �ت �ه ��رب م ��ن ح �ق ��وق ال �ع �م ��ال ودفع
املكافأة وتعويضات اإلصابة.
وط��ال��ب ب �ض��رورة ح�م��اي��ة ال�ح�ق��وق للعمال

وت ��وف ي��ر ن �ظ ��ام ��اً ت �ق ��اع ��دي ��اً وت �ع ��وي �ض ��ات أفضل
ك��ال�ح�م��اي��ة م��ن ال�ب�ط��ال��ة ال�ف�ق��ر وت��وف�ي�ر التأمني
ال �ص �ح��ي وال �ع ل��اج ال �ش ��ام ��ل وه ��ي أم� ��ور ندرك
ص �ع ��وب ��ة ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ح ��ال �ي ��اً ارت� �ب ��اط ��اً باألوضاع
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال� �ت ��ي ت �ع �ي �ش �ه��ا ف �ل �س �ط�ي�ن عامة
ل �ك �ن �ه ��ا ت �ب �ق ��ى أرض� �ي� ��ة م �ن ��اس �ب ��ة ل �ل �ب �ن ��اء عليها
وتطويرها الحقاً.
وب � ��دوره ت �ح ��دث م ��دي ��ر م ��رك ��ز الديمقراطية
وحقوق العاملني نضال غنب يف ورقته بعنوان "
قانون الضمان االجتماعي من منظور املنظمات
األهلية" أن وج��ود قانون الضمان االجتماعي
يوفر الحياة الكريمة واإلنسانية لكل املواطنني
يف إطار ما كفلته االتفاقيات الدولية والخاصة
ب �ح �ق ��وق اإلن� �س� ��ان وم� ��ن اي �ج ��اب �ي ��ة ال �ق ��ان ��ون أن
يوفر ث�لاث منافع تأمينية ،تأمني الشيخوخة
وال �ع �ج ��ز وال� ��وف� ��اة ال �ط �ب �ي �ع �ي�ي�ن ،ال �ت ��أم ي��ن ضد
إصابات العمل ،إجازة األمومة وهذا سيحسن
من فرص تشغيل النساء وبالتايل رفع معدل
املشاركة يف سوق العمل.
وأش� � � ��ار غ �ب ��ن أن ه� �ن� ��اك ت� �خ� ��وف� ��ات م � ��ن أن
دافعية إقرار قانون الضمان االجتماعي جاءت
لتحصيل أم��وال العمال الفلسطينيني داخل
الخط األخضر وبالتايل انحراف فلسفة ورسالة
وأهداف إنشاء املؤسسة من البعد االجتماعي
الحقوقي إىل االستثماري ،كذلك ضعف الثقة
بالحكومة بعد تجربة هيئة التقاعد.

وأوض � � ��ح غ�ب ��ن أن ه� �ن� ��اك م�ل��اح� �ظ� ��ات عىل
ال�ق��ان��ون أول�ه��ا ع��دم إص ��دار ال�ل��وائ��ح التنفيذية
وع� � ��دم ت �ش �ك �ي ��ل امل �ح �ك �م ��ة امل �خ �ت �ص ��ة وتوريث
ال��زوج��ة رات��ب التقاعد عند وف��اة زوج�ه��ا حيث
ان ه�ن��اك ت�ع��ارض��ات يف م ��واد ال�ق��ان��ون -70 -65
 97ب ي��ن ح ��ق ال ��زوج ��ة ب��ال �ح �ص��ول ع ل��ى الراتب
باعتبارها أرملة حسب املادة  65و 97وبني عدم
أحقيتها إذا كانت تعمل حسب املادة  ،70كذلك
احتساب الراتب عىل أخر  3سنوات.
وب�ي�ن غ�بن أن ه�ن��اك م�لاح�ظ��ات إداري ��ة عىل
مؤسسة الضمان ضعف تمثيل غزة يف مجلس
اإلدارة وضعف تمثيل النساء وغياب اللوائح
الناظمة لعمل املجلس واختيار الحافظ ألموال
الصندوق حسب املادة  "35مناقصة مفتوحة
وقانونية".
وشدد عىل ان تخوفات املواطنني والعمال
ح� ��ول ق ��ان ��ون ال �ض �م ��ان االج �ت �م ��اع ��ي مشروعة
وهدفها الوصول بهم اىل قانون يضمن حياة
كريمة لهم عىل قاعدة االنصاف والعدالة.
وش ��دد امل �ش��ارك��ون يف ال��ورش��ة ع�ل�ى ضرورة
االس � � ��راع يف ال � �ح� ��وار م� ��ع ال �ح �ك ��وم ��ة م� ��ن اجل
ت �ب �ن��ي ال �ت �ع ��ديل��ات امل �ق ت��رح ��ة وط �م ��أن ��ة جمهور
املستفيدين م��ن ال�ص�ن��دوق وات�خ��اذ االجراءات
امل�ط�ل��وب��ة ق�ب��ل ال �ب��دء يف ال�ت�ن�ف�ي��ذ ويف مقدمتها
ال�ل��وائ��ح التنفيذية وت�ش�ك�ي��ل امل�ح��اك��م املختصة
واقرتحوا التدرج يف تنفيذ القانون .
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ال�ق��دس – زيك أب��و ال�ح�ل�اوة  -ح��ذر م�م�ث��ل منظمة ال�ت�ع��اون االس�ل�ام��ي لدى
دول ��ة ف�ل�س�ط�ين ال�س�ف�ير اح�م��د ال��روي�ض�ي م��ن اس�ت�م��رار اس��رائ�ي��ل ب��االع�ت��داء عىل
املقدسات االسالمية واالوقاف واملقابر االسالمية ،وقال أن االقتحامات اليومية
للمسجد االقىص املبارك وبمشاركة مسؤولني يف الحكومة االسرائيلية ومحاولة
اداء الصلوات التلمودية بحماية االمن االسرائييل يؤكد ان اسرائيل ماضية يف
خطوات تثبيت التقسيم الزماين واملكاين واالخطر هو ما يحاول بعض املسؤولني
االسرائيليني الحديث يف الغرف املغلقة عن النية يف فتح باب الرحمة املغلق
منذ عهد ص�لاح الدين االي��وب��ي ،وذل��ك كمدخل ملنطقة ب��اب الرحمة يف الجزء
الشرقي من الحرم الشريف كخطوة لتخصيصها لصالة اليهود وبالتايل ترتكز
اقتحامات املستوطنني اليومية لهذه املنطقة بالتحديد.
واشار الروييض ل "القدس" اىل متابعة منظمة التعاون االسالمي وأمينها
العام لكافة املخاطر الذي يمر بها املسجد االقىص املبارك وان تنسيقا نقوم به
بالخصوص مع الجانبني الفلسطيني واالردين ،وينشط مكتب تمثيل املنظمة
يف ف�ل�س�ط�ين ب��ال�ت��واص��ل م��ع امل��رج�ع�ي��ات ال��دي�ن�ي��ة ودائ ��رة االوق ��اف االس�ل�ام�ي��ة يف
ال�ق��دس ملتابعة ال�ت�ط��ورات ال�ي��وم�ي��ة واط�ل�اع االم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمنظمة والعالم
االسالمي عليها.
وحذر الروييض من استمرار االعتداء عىل مقربيت اليوسفية والرحمة ،وقال
ان هناك عمال وطلبا لدى منظمة اليونسكو بضرورة ارسال لجنة تحقيق خاصة
للبحث يف االعتداء عىل االرث الحضاري االسالمي يف القدس ،باعتبار القدس
ج��زءا من االرث الحضاري العاملي  ،وان هناك رفضا اسرائليا بالسماح لوفد
اليونسكو بالتحقيق ،مؤكدا اهمية ومسؤولية اليونسكو يف متابعة املخاطر
التي يتعرض لها االرث االسالمي يف املدينة،
واش ��ار اىل ت�ق��اري��ر ش�ه��ري��ة ي�ت��م ت��وزي�ع�ه��ا ح��ول االع �ت��داءات االس��رائ�ي�ل�ي��ة عىل
االرث االسالمي ،وبشكل خاص عىل االوقاف واملقابر.

وقال الروييض ان االعتداءات التي تشهدها املدينة هي االخطر منذ احتاللها
يف العام  ،1967وبالتايل فإن جل عملنا يركز عىل ربط مؤسسات القدس االهلية
وال �خ��اص��ة م��ع وك ��االت م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون االس�ل�ام ��ي امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ت��وف�ير دع ��م لها
يمكنها من خدمة املجتمع املقديس ،وبشكل خاص مع بنك التنمية االسالمي
وص�ن��دوق التضامن االس�لام��ي واملنظمة االس�لام�ي��ة للرتبية وال�ث�ق��اف��ة والعلوم
(االيسسكو) وغ�يره��ا م��ن ال��وك��االت املتخصصة والفرعية ،م��ؤك��دا ان املشاريع
التي يتابعها بنك التنمية االسالمي احد وكاالت املنظمة الهامة هي املشاريع
االهم االن وهي مشاريع مقدمة من قبل الحكومة الفلسطينية وبشكل خاص
من خالل هيئة الصناديق العربية واالسالمية يف مجلس الوزراء ،لكن تعمل
املنظمة ومكتبها يف فلسطني بالتواصل مع املؤسسات الرسمية الفلسطينية
وبشكل خاص مع محافظة ووزارة القدس ووحدة القدس يف ديوان الرئاسة
وهيئة الصناديق العربية واالسالمي ووزارة الخاجية واملغرتبني .مما يعزز من
ال��دع��م امل�ق��دم للمدينة تنمويا خ��اص��ة وان ق��رارا للقمة االس�لام�ي��ة االستثنائية
االخ�ي�رة ال�ت��ي ع�ق��دت يف اس�ت�ط�ن�ب��ول اك��د ع�لى ع��زم منظمة ال�ت�ع��اون االسالمي
واع�ض��اءه��ا ع�لى تعزيز امل��وارد املالية ال�لازم��ة للتصدي الي م�ح��اوالت تستهدف
تغيري الهوية االس�لام��ي واملسيحية ملدينة ال�ق��دس الشريف او ت��زوي��ر تاريخها،
واي�ض��ا دع��م ال�خ�ط��ة ال�ق�ط��اع�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ع��دة م��ن ق�ب��ل ال��رئ��اس��ة الفلسطينية
والتي حددت احتياجات املدينة التنموية يف القطاعات املختلفة خالل السنوات
الخمس القادمة.
من ناحية ثانية اعتربالروييض اعتقال قادة محلني من القدس اعتداء عىل
حق املقدسيني بالدفاع السلمي عن مدينتهم وعقاراتهم يف القدس يف اشارة اىل
اعتقال محافظ القدس عدنان غيث و جهاد الفقيه ،اضافة اىل مالحقة عشرات
النشطاء املحليني ،لكن ذلك ال يمنع حق املقدسيني الذي كفله القانون الدويل
واالتفاقيات الدولية بالدفاع عن ممتلكاتهم ومدينتهم ومقدساتهم.

نابلس -غسان الكتوت -الرواد للصحافة واإلعالم -اعلن اخصايئ الجراحة العامة وجراحة
املناظري الدكتور عبد الله الحواري عن البدء بإجراء العمليات التنظريية الدقيقة يف املستشفى
االنجييل العربي بنابلس ،باستخدام أدوات أكرث دقة.
وقام الدكتور الحواري باستخدام هذه التقنية الحديثة عىل طفلة تبلغ من العمر  ٤سنوات،
حيث خضعت لعملية استئصال مرارة بسبب حىص يف املرارة ،وتمت العملية بنجاح.
وأوضح أنه تم اجراء العملية باستخدام أدوات أكرث دقة من ذي قبل ،بقياس  ٣ميليميرت
بدال من  ٥مليميرت ،وأخرى بقياس  ٥ميليميرت بدال من  ١٠مليميرت.
واض ��اف أن اج ��راء ال�ع�م�ل�ي��ة ب��اس�ت�خ��دام ه��ذه امل �ع��دات ال��دق�ي�ق��ة ،ي�ق�ل��ل م��ن ال�ت�ه�ت��ك ال�ن��ات��ج يف
عضالت البطن ،كما تكون الندبة الناتجة يف مكان ال�ج��رح املستخدم أق��ل ظ�ه��ورا ،مما يؤدي
اىل التقليل من االلم الناتج بعد العملية ،وعدم حدوث الفتق الجراحي.
واش��ار د .ال�ح��واري اىل اه�م�ي��ة اس�ت�خ��دام ه��ذه التقنية ال�ح��دي�ث��ة ال�ت��ي ت��واك��ب ال�ت�ط��ور العلمي
الحاصل يف جراحة املناظري ،والتقليل من استخدام العمليات الجراحية التقليدية التي يخضع
ف�ي�ه��ا امل��ري��ض ل �ف�ت�رة ع�لاج�ي��ة اط ��ول م��ن ج��راح��ة امل �ن��اظ�ي�ر ،م�م��ا ي�س��اه��م يف ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن معاناته
والتماثل السريع للشفاء.
وشكر د .الحواري ادارة املستشفى االنجييل العربي عىل مواكبة التطور يف شتى املجاالت.
من ناحيته ،اكد مدير عام املستشفى االنجييل د .وليد سابا القرة عىل دعم رئيس االساقفة
سهيل دواين وتوجيهاته الدائمة إلدخ��ال التقنيات الحديثة للمستشفى ،ايمانا منه بالسعي
لتقديم كل ما هو جديد يف عالج املرىض.
وقال د .القرة ان استخدام هذه التقنية بواسطة االدوات الجراحية الدقيقة التي تم ادراجها
يف ق�س��م العمليات يف املستشفى ،يمهد الج��رائ�ه��ا ع�لى ك�ب��ار ال�س��ن ،وذل��ك ب�ه��دف التقليل من
معاناة املريض ،وتقليل االلم اىل الحد االدىن يف الجراحة واملتابعة بعد العملية.
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لقاء تعريفي حول اطالق النداء الثاني جلسر العلوم الفلسطيني الكيبيكي
منح بحثية إلى مقاطعة كيبيك في كندا | 2018-2019

يسرنا في أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا ( )PALASTوبالتعاون مع صندوق كيبيك ألبحاث العلوم
الطبيعة والتكنولوجية ( ،)FRQNTوصندوق كيبيك للعلوم الطبية والصحية ( ،)FRQSوصندوق كيبيك
للعلوم املجتمعية والثقافية ( ،)FRQSCدعوتكم حلضور اللقاء التعريفي حول اطالق النداء الثاني جلسر
العلوم الفلسطيني الكيبيكي لتقدمي مقترحات املنح البحثية القصيرة األجل كجزء من التعاون العلمي بني
الباحثني الفلسطينيني (وخاصة الباحثني الشباب) في اجلامعات واملؤسسات البحثية الفلسطينية في كل
من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ونظرائهم في مقاطعة  كيبيك (الكندية).
يهدف جسر العلوم الفلسطيني الكيبيكي إلى حتفيز ودعم وتعزيز التعاون العلمي والبحثي وإلى بناء جسور
التعاون األكادميي املستدام بني الباحثني في كيبيك ونظرائهم في الضفة الغربية والقدس وغزة ،وخصوصا
في املجاالت التي تنسجم واألولويات التنموية الوطنية في القطاعات ذات العالقة .وفي هذا اإلطار  ،سيقوم
جسر العلوم بتمويل قيام باحثني فلسطينيني بزيارات بحثية لفترات متفاوته /بني ثالثة وستة أشهر/
إلى جامعات ومراكز بحثية في مقاطعة كيبيك في كندا لإلنخراط في أعمال بحثية مشتركة مستندة إلى
مقترحات بحثية تقدم بالتوافق بني الباحث الفلسطيني ونظيره الكندي في إحدى اجلامعات أو املؤسسات
البحثية املستضيفة في مقاطعة الكيبك .تغطي املنح مشاريع بحثية في ثالثة مجاالت واسعة ،مبا في ذلك
العلوم الطبية والصحية ،العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا ،والعلوم االجتماعية ،والعلوم اإلنسانية،
والفنون .سيتم تقييم مقترحات األبحاث إستنادا إلى جدارتها وجدواها .

الزمان :يوم السبت  2018/10/27من الساعة  9:30صباح ًا وحتى .13:30
املكان :فندق اجلراند بارك في رام الله.
سيتم اإلعالن عن تفاصيل املنحة و كيفية تقدمي الطلب خالل اللقاء وفي املوقع اإللكتروني الحق ًا

