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وسط دعوات للمشاركة الواسعة في فعاليات دعم األسرى

الحكومة والفصائل تهنئ عمال فلسطين باألول  من أيار
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- يصادف اليوم األول 
مــن أيــار  يــوم العمــال العالمي الــذي اضحى 
بفضل تضحياتهم حول العالم مناسبة أممية، 
ورمــزاً طنيــا لنضالهم وتضحياتهــم، من أجل 
التحرر الوطني واالجتماعي وللدفاع عن حقوق 

ومكتسبات الطبقة العاملة.
وهنأت حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور 
رامــي الحمــد اهللا، عامالت وعمال فلســطين، 
وعمال أمتنــا العربية والعالم، لمناســبة حلول 

األول من أيار، عيد العمال العالمي.
وأكد المتحدث الرســمي باسم الحكومة يوسف 
المحمــود، في بيــان أصــدره بهذه المناســبة، 
حــرص حكومــة الوفــاق الوطني علــى حقوق 
العمــال ومتابعتهــا وإحاطتها بكافة شــؤونهم 
وشؤون الحركة العمالية، نظرا للدور االجتماعي 

والوطني والنضالي الكبير الذي تمثله.
وشــدد المتحــدث الرســمي علــى كفــاح عمال 
فلســطين وتضحياتهم التي قدموها وما زالوا 
في سبيل االرتقاء بحياة اإلنسان وبناء الوطن، 
سواء عبر جهود سواعدهم في مواقع عملهم أو 
عبر دورهم النضالي البارز في الحركة الوطنية 

الفلسطينية.
ووجه المحمود التحية إلى نقابات العمال لدورها 
في الدفاع عن حقوق العمال وحمايتهم، وعلى 
دورهــا فــي التواصــل مــع نظيراتهــا العربية 
والعالمية من أجل إســناد القضية الفلسطينية 
ودعمهــا، ووقوفهــا إلــى جانــب أبنــاء شــعبنا 
وانتصارهــا له، كما يظهر ذلك جليا واضحا في 
هذه األيام التي يخوض فيها أســرانا البواســل 
معركة الكرامة، وما نشهده من تضامن ودعم 

نقابات عمال العالم لقضيتهم.
«العمــل»: االحتفاء بيــوم العمال بالتضامن مع 

األسرى
وأعلنــت وزارة العمــل، االحتفــاء بيــوم العمال 
العالمي لهذا العام، بالتضامن مع األسرى الذين 
يخوضــون معركة الحرية والكرامــة بأمعائهم 
الخاوية، ودعم صمودهــم وتعزيز نضاالتهم، 

وتحقيق مطالبهم المشروعة.
وقــال وزير العمــل مأمون أبو شــهال، في بيان 
أمس لمناسبة يوم العمال: إن الوزارة تبذل كافة 
الجهــود للدفاع عن كرامة العامل الفلســطيني 
أينمــا وجد، من خــالل التعاون مع المؤسســات 
الحقوقيــة العالميــة والمحليــة ومنظمة العمل 

العربية والدولية. 
وأكد اهتمام الوزارة وبذلها لكافة الجهود وتجنيد 
كافــة الطاقات والمــوارد المتاحــة لمحاربة آفة 
البطالة والفقر في فلسطين، وقد تمت بالفعل 

ترجمة هذه التوجهات االســتراتيجية من خالل 
دعم وتطوير صندوق التشــغيل الفلســطيني، 
وتفعيــل قانون الحــد األدنى لألجــور، وإصدار 
قانــون الضمــان االجتماعــي وتطوير منظومة 
التفتيش وحماية العمل، وتطوير برامج التدريب 
المهني التي تتواءم تخصصاتها واحتياجات سوق 

العمل.
وقالــت الوزارة إن نســبة المشــاركة في القوى 
العاملــة بيــن األفراد (15 ســنة فأكثــر)، بلغت 
بيــن  مــن   26.9% البطالــة  ومعــدل   ،45.8%
المشــاركين في القوى العاملة، حيث بلغت في 
قطاع غزة (%41.7) مقابل (%18.2) في الضفة 
الغربيــة، وقد ارتفع عدد العاملين في الســوق 
المحلــي ليصل إلــى 680 ألف عامــل بأجر في 
العام 2016. كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة 
في سوق العمل الفلسطيني لتصل إلى 19.3%. 
أمــا العاملون الفلســطينيون في ســوق العمل 
اإلسرائيلية فقد بلغ عددهم 89 ألف عامل، و20 
الف عامل يعملون في المستوطنات، وهناك أكثر 
من 40 ألف عامل يعملون بطريقة غير منظمة 

وقانونية ويطلق عليهم (عمال تهريب).
وأضافــت الوزارة أنها تتابع عن كثب االنتهاكات 
اإلســرائيلية بحق العمال الفلســطينيين داخل 
أراضي 1948، ومنها: التزوير في قسائم الرواتب 
الشــهرية مــن أصحاب العمــل اإلســرائيليين، 
واإلعالن من قبل دائرة المدفوعات اإلسرائيلية 
عــن توقفها عن جبايــة بدل اإلجازة الســنوية 
مــن مطلع العام 2017، باإلضافة إلى مشــكلة 
تأخيــر صــرف المســتحقات الماليــة الخاصــة 
بمدفوعــات بــدل التوفيــر واإلجازات الســنوية 
من شــهر أيــار فــي العــام المنصــرم، إضافة 
إلــى ارتفاع عــدد إصابات وحــاالت الوفيات بين 
صفوف العاملين الفلسطينيين بسبب قلة عدد 
المفتشين اإلسرائيليين المكلفين من قبل وزارة 
العمل اإلســرائيلية بالقيام بجوالت تفتيشــية 
لــورش البناء ومواقــع العمل التــي يعمل فيها 

الفلسطينيون.
وأكــدت الــوزارة حرصهــا على متابعــة ورصد 
االنتهــاكات بحــق العمال الفلســطينيين خالل 
تنقلهم عبر الحواجز والمعابر اإلسرائيلية، حيث 
تقوم الشــركات األمنيــة اإلســرائيلية الخاصة 
المشــرفة علــى إدارتهــا، بالتفتيش الجســدي 
للعمــال وحجزهم في غرف ضيقة جدا، وتؤدي 
هــذه اإلجراءات إلــى فقدان الكثيــر من العمال 
لعملهــم، كما تفتقر هذه الحواجز والمعابر إلى 
دورات للمياه وعيادات طوارئ ومظالت تحميهم 

من حرارة الصيف ومطر الشتاء.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا على حصر 
حقوق عمالنا داخل أراضــي 1948 والتي تقدر 
بأكثــر مــن 10 مليــار دوالر، بهــدف تحصيلها 
وضخها في االقتصاد الفلســطيني نحو إنعاش 
االقتصــاد الوطني وتوليد فــرص عمل جديدة 

للشباب والخريجين.
وشــددت الوزارة على ضرورة فضح الممارسات 
لعمــال  ا ضــد  ئيلية  اإلســرا النتهــاكات  وا
الفلسطينيين، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية 
والمؤسســات اإلقليميــة والدوليــة، للدفاع عن 
حقوقهم العمالية، ضمن المعاهدات واالتفاقيات 
الدولية المتعلقة بالعمال، ومن خالل المؤتمرات 

والمنابر الدولية.
فتح: عمال فلسطين ساهموا في بلورة الهوية 

الوطنية
وأشــادت حركــة فتــح بالــدور العظيــم لعمال 
فلســطين، والحركة العمالية الفلسطينية في 
الوطن والمهجر، في رفع قواعد الثورة والكفاح، 
ووصفتهم برافعة البناء القوية والمتينة لدولة 

فلسطين.
وجاء في بيان للحركة صدر عن مفوضية االعالم 
والثقافة أمس لمناســبة اليوم العالمي للعمال: 
«لقد كانــت الحركة العمالية الفلســطينية وما 
زالــت إحــدى قواعد الثــورة االرتكازية األوســع 
جماهيرا، ورافعة بناء قوية ومتينة  لمؤسسات 

دولة فلسطين».
ورأت في انتصار الحركة العمالية الفلســطينية 
والعربيــة والعالميــة لقضايــا بمثابــة انتصار 
لقضيــة فلســطين ولقضايــا الحــق والحريــة 
والعدالــة والكرامة، وأثنــت على موقف الحركة 
العماليــة العالميــة الشــجاع ووقــوف االتحادات 
العماليــة والنقابــات العالمية الــى جانب قضية 
الشعب الفلسطيني، ونصرتها ودعمها  للحركة 

العمالية الفلسطينية العادلة والمشروعة .
وأضافــت فتح في بيانهــا: «أننــا كحركة تحرر 
وطنية فلسطينية نعتبر شهداء الحركة العمالية 
الفلســطينية الكادحة، شــهداء الثورة والحرية 
واالســتقالل شــهداء البنــاء والدولــة، فعمــال 
فلســطين رفدوا منظمة التحرير الفلســطينية 
الممثل الشــرعي والوحيد لشعبنا والى جانبهم 

شرائح الشعب بمقومات ديمومتها».
وأكــد البيــان علــى وحــدة الحركــة العماليــة 
الفلسطينية كقوة إضافية للقضية الفلسطينية، 
علــى المســتويين العربي والدولــي، وضرورة 
توطيــد العالقة والنضــال المشــترك مع مئات 
الماليين من عمال العالم فجاء فيه:» إن االحتالل 
االســتيطاني االســتعماري هو السبب الرئيس 

المانع الســتعادة الحركة العمالية الفلسطينية 
دورها الطبيعي».

ودعــت الحــركات العماليــة العالمية الى اوســع 
تضامــن مــع عمال فلســطين ونصرة الشــعب 
الفلســطيني إلنهــاء آخــر احتــالل اســتعماري 

استيطاني عنصري.
وطالبت فتح بإيالء قضايا العمال ومطالبهم ما 
تســتحقه من القرارات والقوانين والتشريعات 
الكافلــة لحقوقهم، بمــا يضمن توســيع دائرة 
المقاومــة الشــعبية الســلمية ضــد االحتــالل 

االستيطاني االسرائيلي ومقاطعة منتجاته. 
اتحاد العمال تدعو المنظمات العمالية والنقابية 

لدعم أسرى فلسطين وعمالها
ودعــا االتحاد العام لعمال فلســطين إلى اعتبار 
اليوم األول من أيار المجيد يوماً كفاحياً، تتوحد 
فيــه الجهــود، وتتحشــد فيــه الطاقــات، دعماً 
ومساندةً ألسرى الحرية األبطال الذين يواصلون 
معركتهم، يواصلون اضــراب الحرية والكرامة 

لألسبوع الثاني على التوالي.
وأعلن االتحاد عن وقــف كافة االحتفاالت بيوم 
العمــال العالمــي والتفرغ في معركة االســرى 
الفعاليــات  كافــة  فــي  الواســعة  والمشــاركة 

واألنشطة التي تنظم دعما لألسرى.
وخاطب االتحــاد المنظمات العماليــة والنقابية 
العربية والدولية وفــي مقدمتها اتحاد النقابات 
العالمــي واالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 
للمزيد من الحراك والتضامن مع أسرى الحرية، 
مــع عمــال فلســطين المغيبيــن فــي ســجون 
وباستالت االحتالل ن حيث يرزح أكثر من 7000 
أسير فلسطيني في معتقالت اسرائيل الفاشية.

«الشعبية» تدعو إلنهاء االنقسام
ودعت الجبهة الشعبية إلنهاء االنقسام، وتهيئة 
كل األجواء المالئمة الســتعادة الوحدة الوطنية 
والجغرافية، وتمكين «حكومة الوفاق الوطني» 
مــن القيام بعملها في قطاع غزة، إلى أن يجري 
تنفيذ بنود اتفاقات المصالحة الموقعة من الكل 

الوطني.
وقالت الجبهة في بيان لمناســبة االول من أيار: 
«إن مكافأة نضال شعبنا، وطبقته العاملة، يكون 
بصون وحدة األرض والشعب والهوية والمصير، 
وفتــح آفــاق األمــل أمامــه، بإمكانيــة تحقيق 
آماله وتطلعاتــه وأهدافه فــي الحرية والعودة 
واالســتقالل، التــي ال يمكن أن تتحقق في ظل 
سياسة اإلنهاك المستمر للشعب الفلسطيني».
خالد يدعو الى رفع الظلم عن الطبقة العاملة

ودعــا تيســير خالــد، عضــو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر، عضــو المكتب السياســي 

للجبهــة الديمقراطية إلى إحياء يوم العمال بما 
يليق بتضحيات ابناء الشعب الفلسطيني الذين 
يواصلون صمودهم ومقاومتهم لقوات االحتالل.

وخالد: «إن ما يكابده عمالنا البواســل يستدعي 
وحدة وحشد الطاقات الوطنية لرفع المعاناة عن 
أســرهم وإنقاذهــم من حالة الفقــر والبطالة، 
وعلــى الحكومــة تبني خطــة وطنية رســمية 
وأهلية تهدف إلى دعم ومساندة الطبقة العاملة 
الفلســطينية مــن خــالل سياســات اجتماعية– 
اقتصادية وتشــغيلية توفر ما أمكن من فرص 
العمل في المشــاريع الوطنية، وتوجيه االنفاق 
العــام في هــذا االتجاه لخلق حالة مــن الوحدة 
المتينــة بيــن أبناء الشــعب على قاعــدة، توفر 
إمكانــات مواصلــة الصمود ومقاومــة االحتالل 
والمشــاريع الهادفة إلى تطويع اإلرادة الوطنية 

الفلسطينية».
«العربية الفلسطينية» تطالب بوضع استراتيجية 

وطنية للنهوض باالقتصاد الفلسطيني 
وطالبت الجبهة العربية الفلســطينية لمناسبة 
االول من ايار بوضع اآلليات المناســبة لمعالجة 
البطالــة المتفاقمــة واالنطــالق نحــو اقتصاد 

فلسطيني قادر على المواجهة واالكتفاء ذاتيا.
كمــا دعت إلزالة كافة تداعيات وأثار االنقســام 
ووضع خطــة وطنية لمعالجــة النتائج الوخيمة 
للحصــار الظالــم، وإعــادة النظر فــي اتفاقية 
باريس االقتصادية وإجراء التعديالت الالزمة بما 

يضمن استقالل االقتصاد الفلسطيني.
واألحــزاب  النقابيــة  الكتــل  الجبهــة  وطالبــت 
السياسية بتوحيد الحركة النقابية الفلسطينية 
بما يمكنها من الدفاع عن حقوق العمال وحشد 

اكبر تأييد نقابي عربي ودولي لحماية عمالنا.
«النضال الشعبي» تدعو لتكريس الفعاليات 

لدعم إضراب الكرامة 
ودعت كتلة نضال العمال الذراع العمالية لجبهة 
النضال الشــعبي الى جعل األول من أيار، يوماً 
كفاحيــا لدعم إضراب األســرى البواســل الذي 
يدخل غدا أسبوعه الثالث، ضد سياسات السجان 

القمعية ودعما لمطالبهم العادلة 
وطالبت الكتلة بإنشــاء صنــدوق وطني للدعم 
المؤقت للعمال العاطليــن عن العمل، وتطوير 
وتفعيــل قانون العمــل الفلســطيني وتطبيق 
قانون الحد األدنى لألجور، وتفعيل دور المحاكم 
العماليــة كمحاكم اختصاص للبت في القضايا 
العماليــة. ودعــت إلــى تطوير مراكــز التأهيل 
العمالــي والتدريب المهني وفتح مراكز للثقافة 
العماليــة والنقابية، والى إنصاف المرأة العاملة 

وتحقيق المساواة في األجور.

أطلق برنامج الرقمنة وافتتح معرضا في مديرية جنوب نابلس

صيدم يضع حجر األساس لمدرسة في عقربا
الجديدة-  الحيــاة  نابلــس- 
وضع وزيــر التربية والتعليم 
العالي صبــري صيدم أمس 
حجر األســاس لمدرسة بالل 
المختلطة،  األساســية  مالك 
وأطلق برنامج رقمنة التعليم 
فــي مديرية جنــوب نابلس 
من مدرسة خولة بنت األزور 
األساســية للبنــات فــي بلدة 
عقربا، بدعم سخي من رجل 

األعمال بالل مالك.
كمــا افتتــح الوزيــر صيــدم 
معرضــا مركزيا للنشــاطات 
علــى مســتوى المديرية في 
مدرسة الشهيد خليل الوزير 

األساسية للبنات.
وســتحتضن هذه المدرســة 
مــن  طالــب   200 حوالــي 
غــرف  و8   ،4-1 الصفــوف 
باإلضافة  نموذجيــة،  صفية 
التخصصيــة  الغــرف  إلــى 
ت  حا لســا ا و  ، يــة ر ا د إل ا و
والوحــدات الصحية وغيرها، 
المشــروع،  على  وسيشــرف 
الذي بلغت قيمته التحضيرية 
مــا يقارب مليونــا و100 ألف 
دوالر، مهندســون من بلدية 

عقربــا وقســم األبنيــة في 
مديرية جنوب نابلس.

وشمل إطالق برنامج الرقمنة 
من مدرسة بنت األزور حوالي 
68 جهاز حاسوب تخدم طلبة 
الصــف الخامــس األساســي 
في المدرسة، و31 جهازا في 
األساسية  جماعين  مدرســة 
فــي  أجهــزة  و10  للذكــور، 

يانون.
فــي  لمعــرض  ا وتضمــن 
مدرسة الشهيد خليل الوزير 
إبداعات  للبنــات،  األساســية 
الطالبات وأشــغالهن اليدوية 
بصناعتها،  يقمن  ومطرزات 
ونال إعجاب الجميع ودعمهم 
وتأكيدهم على أن هذا العمل 
يجــب  فلســطينية  مفخــرة 
تعميمهــا علــى كل مدارس 

الوطن.
وأكــد صيــدم أن وضع حجر 
األســاس للمدرســة وإطالق 
واالحتفاء  الرقمنــة  برنامــج 
عبــر  لطلبــة  ا عــات  ا بد بإ
المعرض السنوي هذا، يجسد 
واإلصرار لدعم  التميــز  روح 
المسيرة التربوية، داعيا إلى 

نشــر ثقافة التبــرع لتمويل 
المــدارس وترميمهــا، وقال: 
«كلما شــيدنا مدرسة صارت 
فلسطين إلى التحرير أقرب».

وأكــد محافظ نابلــس اللواء 
أكرم الرجــوب أن وضع حجر 
األساس لمدرسة جديدة في 
بلدة عقربا يبرهن على عطاء 

وإرادته  الفلسطيني  الشعب 
الصلبة وقدرته على مواصلة 
البنــاء وتحقيــق اإلنجــازات، 
مقدما شــكره لوزارة التربية 
عقربــا  وأهالــي  وكوادرهــا 
علــى  البلــدة  ومؤسســات 
االهتمــام بالقطاع التعليمي 
الــذي  المتواصــل  والدعــم 

يقدمه المجتمع المحلي له.
وفي ختــام الحفل تم توزيع 
علــى  التقديريــة  الــدروع 
والمؤسســات  لمتبرعيــن  ا
الحكومية واألهلية الشريكة 
وعــدد مــن طلبــة الجامعات 
على  والمميزين  الناشــطين 

مستوى البلدة.

مشاركون في افتتاح المدرسة.

«القدس المفتوحة» و«االستقالل» تعقدان ورشة عمل حول التقويم الذاتي المؤسسي والتخطيط االستراتيجي
أريحــا– الحيــاة الجديــدة- عقــدت 
وجامعة  المفتوحــة  القــدس  جامعة 
االستقالل أمس ورشة عمل مشتركة 
حــول التقويــم الذاتــي والتخطيــط 
االستراتيجي، وذلك في حرم جامعة 

االستقالل بمدينة أريحا.
وحضر الورشــة نواب رئيس جامعة 
القدس المفتوحة: للشؤون األكاديمية 
ســمير النجــدي، وللشــؤون االدارية 
مــروان درويــش وللشــؤون المالية 
عصام خليل. أما من جامعة االستقالل 
فحضر نواب رئيس الجامعة وحشــد 

من األكاديميين والمهتمين. 
  وفــي افتتــاح الورشــة، رحــب عبد 
الناصــر القدومــي، برئيــس جامعة 
القــدس المفتوحــة، مشــيراً إلى أن 
ورشة العمل الحالية هي مؤشر على 
التكامل ما بين المؤسسات التعليمية 

الفلسطينية، وهي أنموذج يحتذى به، 
آمــالً بأن يجري تعميمه على مختلف 
الجامعــات الفلســطينية ألن الهــدف 
الواحد هو بناء المواطن الفلسطيني 

وتوفير التعليم له.
وقــال د. القدومي: «ببنــاء المواطن 
نسهم في بناء الوطن، ومن مسمى 
الورشــة القائم على التقييم الذاتي 
نؤكــد أننا جميعاً بحاجــة إلى تقييم 
ذاتــي ومعايير جودة، وتهد الورشــة 
إلى المســاهمة في بناء المؤسسات 
األكاديميــة واالســتفادة مــن تجربة 
القــدس المفتوحة في هذا المجال». 
ثــم تابع يقــول: «إن التقويم الذاتي 
يسهم في تشــخيص الواقع وتعزيز 
جوانب القوة وعــالج جوانب الضعف 
الموجــودة في مؤسســاتنا. وجامعة 
القــدس المفتوحــة ســاعدت جامعة 

االســتقالل منــذ البداية ســواء على 
مســتوى المناهــج الدراســية أو في 
المؤتمــرات العلميــة، ونأمــل في أن 
يتواصــل هــذا التعــاون وأن نعقــد 
حــول  مشــتركة  علميــة  مؤتمــرات 

مواضيع تهم الجامعتين».
وبين القدومي أن جامعة االستقالل 
ليســت جامعة تنافســية ربحية، بل 
هدفهــا تخريج ضباط متكاملين في 
واألمني،  والشرطي  البعد العسكري 
التخصصــات  جميــع  بــأن  وتتميــز 
األمنية- سواء العسكرية أو الشرطية 
أو األمنيــة- تحت مظلة واحدة، وهذا 
مصدر قوة للجامعة. وقال إن الجامعة 
عضو فــي اتحاد الجامعــات العربية، 
واتحــاد الجامعــات العالميــة، واتحاد 
ويســتطيع  اإلســالمية،  الجامعــات 
طلبتهــا أن يكملــوا فــي أي جامعــة 

عالمية، وفيها (1112) طالباً موزعين 
على (3) كليات و(12) تخصصا.

ثم هنــأ جامعــة القــدس المفتوحة 
بحصولها على أفضل مشروع تعليمي 
بالجائــزة التي فــازت بها مــن اتحاد 
الجامعات العالمية للتعلم مدى الحياة 
فــي بريطانيــا عن مشــروع المركز 
بمعايير  مطالباً  المتنقــل،  التعليمي 

تقويم موحدة لمختلف الجامعات.
من جانبه، قــدم يونس عمرو رئيس 
جامعة القدس المفتوحة، التحية لكل 
من أســهم في إنشــاء هــذه الجامعة، 
وعلى رأسهم اللواء توفيق الطيراوي، 
عضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتح، 
معبراً عــن فخره بجامعة االســتقالل 
والعمــل الذي تقوم به لتوفير التعليم 
األكاديمي األمني ألبناء شعبنا، وقال: 
«إن التعليــم في فلســطين ابتعد إلى 

حــد كبير عن المنافســة العلمية، وإن 
القدس المفتوحة تلتزم بنظام تعليمي 
منضبــط جداً، يهدف إلــى توفير أجود 
أنواع التعليم لطلبتنا في فلسطين»، 
مشــيراً إلــى أنــه ال يوجــد لدينــا في 
فلســطين فــي مجال التعليــم العالي 
معاهد تقنية على المستوى المطلوب.

جامعــة  أن  عمــرو  يونــس  وبيــن 
مميــزة  جامعــة  هــي  االســتقالل 
ومختصة بقطاع مهــم جداً، «فأمننا 
يتخرج في جامعة االستقالل، ونحن 
بحاجة إلنتاجٍ محكم متميز قوي حتى 
يخــرج ما نبحث عنه مــن إنتاج». ثم 
أشار إلى أن جامعة القدس المفتوحة 
على أتم االستعداد لتقديم كل الدعم 
الــالزم لجامعة االســتقالل من أجل 
التطور والعمل بالوجه األمثل لخدمة 

أبناء شعبنا.

وقــدم يوســف الصبــاح، مديــر دارة 
الجودة في جامعة القدس المفتوحة، 
تفاصيل تجربة الجامعة الناجحة في 
مجــال التقويــم الذاتي المؤسســي 
المحوســب. ثم قــدم ماجــد صبيح، 
مســاعد الرئيس لشــؤون التخطيط 
القــدس  جامعــة  فــي  والتطويــر 
منهجيــة  حــول  ورقــة  المفتوحــة، 
التخطيــط االســتراتيجي في جامعة 
القدس المفتوحة. بعد ذلك، تحدثت 
قســم  رئيــس  شــكوكاني،  إيمــان 
االعتمــاد األكاديمــي بدائــرة الجودة 
بجامعة القــدس المفتوحة، عن آلية 
تنفيــذ التقويم الذاتي المؤسســي. 
تاله جاسر خليل مدير دائرة التخطيط 
بجامعــة القــدس المفتوحــة الــذي 
قــدم ورقة حــول آلية إعــداد الخطة 

االستراتيجية والخطط التشغيلية.

اطلقت كتابا حول تحويل الصراع

«العربية األمريكية» تفتتح مختبراً للحاسوب
كانون األول المنصــرم عن دار 

النشر اللندنية روتليدج.
وتحــدث كل من ايمن يوســف، 
ومفيــد قســوم، وخالــد ربايعة 
من الجامعة العربية األمريكية، 
دوريش  ومــروان  ثيزن  وشــاك 
من جامعة كوفنتري عن فحوى 
الكتــاب، واألفــكار التي طرحت 
فيــه، والتوصيــات التــي تطرق 
اليها المؤلفون، موجهين الشكر 
لــكل مــن ســاهم فــي إنجــاح 
الكتــاب واطالقــه. وفي ســياق 
آخــر، ناقشــت الباحثــة إســراء 
توفيق أبو شربة، طالبة برنامج 
الرياضيــات التطبيقية في كلية 
الدراســات العليا فــي الجامعة، 
رســالتها للحصول علــى درجة 
الماجســتير، التي حملت عنوان 
«طريق سريعة ودقيقة لحساب 
اقتران ريمان زيتا». وفي نهاية 
المناقشة، قررت اللجنة المكونة 
مــن المشــرف ورئيــس اللجنة 
إياد صــوان، والممتحن الداخلي 
من الجامعــة العربية األميركية 
عبــد الحليم زيقــان، والممتحن 
الخارجي من جامعة النجاح سمير 
مطــر، منــح الطالبة إســراء أبو 

شربة درجة الماجستير.

جنين- الحياة الجديدة- احتفلت 
األميركيــة  العربيــة  الجامعــة 
بإطــالق كتاب «الفلســطينيون 
وتحويــل الصــراع: ديناميكيات 
تحــت  لــة  ا لعد ا و م  لســال ا
االحتــالل»، الــذي قــام بتأليفه 
عدد من األكاديميين في الجامعة 
وعدد مــن الجامعــات األوروبية 

واألميركية.
 وجــاء الكتاب ثمــرة المؤتمرات 
الدولية حول السالم وحل الصراع 
التــي نظمــت بنســختيه األولى 

وحضر  الجامعــة،  والثانيــة في 
االحتفال عمداء كليات الجامعة، 
ورؤســاء األقســام، وأعضاء من 
الهيئتيــن االكاديميــة واإلدارية 
وعدد من المشاركين في تأليف 
الكتاب، وممثلون عن المؤسسات 

الحكومية والقطاع الخاص. 
وجسد الكتاب جهود الجامعة في 
حقل تسوية الصراعات والتنمية 
بالتعــاون مع جامعــة كوفنتري 
والعديد من الجامعات األوروبية 
واألميركيــة، وصــدر في شــهر 

السفير عبد الهادي يطلع ممثلي فصائل 
المنظمة بسوريا على التطورات

دمشــق- وفا- أطلع مدير الدائرة السياســية لمنظمة التحرير 
الســفير أنور عبد الهادي، ممثلي فصائل منظمة التحرير في 
سوريا، خالل لقاء في مقر الدائرة بدمشق، على آخر تطورات 
األوضاع في المنطقة وفي فلسطين بوجه الخصوص، وضرورة 
تكاتف الجهود لدعم إضراب األسرى في سجون االحتالل وإقامة 
الفعاليات المناســبة لمســاندتهم. وأشار الســفير عبد الهادي 
إلــى أن القيادة الفلســطينية تتابع قضية األســرى على كافة 

المستويات العربية والدولية لتحقيق مطالبهم.
وتم خالل اللقاء بحث تعزيز الوحدة الوطنية، خاصة بمواجهة 
تصرفات «حماس» في غزة، حيث إنها ال ترغب بإنهاء االنقسام 

ومتمسكة بانقالبها ومشروعها الفئوي بإقامة الدولة بغزة.


