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 خالل مؤتمر صحفي برام اهللا

إطالق الحملة الوطنية لتحسين األوضاع الصحية والتعليمية لألسيرات
رام اهللا- وفــا- أعلنت وزيرة شــؤون 
المرأة هيفاء االغا، عن إطالق الحملة 
الوطنية لتحســين األوضاع الصحية 
والتعليميــة لألســيرات لحين إطالق 

سراحهن.
جــاء اإلعالن فــي المؤتمر الصحفي 
الذي أقيم، امس الخميس، بمشاركة 
هيئة شــؤون األســرى والمحررين، 
واالتحاد العام للمرأة الفلســطينية، 
ومنتدى المنظمات األهلية لمناهضة 
العنف، ومؤسســة الضمير- التجمع 
النســوي المقدســي، ونادي األسير، 

ومؤسسة مانديال.
وقالت االغا إن األسيرات يعانين من 
سياســة اإلهمال الصحي الممنهجة 
خاصة  والجســدي  النفســي  لإليذاء 
لألسيرات الجريحات، حيث يتعرضن 
للضرب واإلهانــة والعزل االنفرادي 
فــي زنازيــن ضيقــة وقــذرة، كمــا 
يتــم احتجازهن بالقرب من أقســام 
سجينات إسرائيليات متهمات بجرائم 

قتل ومخدرات وغيرها.
وأضافــت ان الشــركاء فــي الحملــة 
ســيعملون علــى حــث المؤسســات 
الدوليــة ألخــذ دورهــا فــي تخفيف 
معانــاة األســيرات، وحشــد الدعــم 
الدولي  المستويين  والمناصرة على 
واإلقليمي لقضية األسيرات، وفضح 
بحقهــن  اإلســرائيلية  االنتهــاكات 
والقاصــرات،  الجريحــات  خصوصــا 
وتوثيق معاناتهــن وما يتعرضن له 

من انتهاكات.
تطالــب  الحملــة  أن  إلــى  وأشــارت 

بتطبيق كافة االتفاقيات والمعاهدات 
الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة 
وما تشمله من بنود تخص الحقوق 
الصحية والتعليمية لألسيرات، وتوفير 
العــالج لألســيرات، وتوفيــر العالج 
النفسي والوظيفي، وإدخال األطباء 
واالدويــة لألمــراض المســتعصية، 
وتخفيض االكتظاظ، وتوفير التعليم 
الجامعي لألســيرات وإمكانية إدخال 

الكتب.
وأوضحــت أن الحملة ســتقوم بعقد 
القناصــل  مــع  وزيــارات  لقــاءات 
والممثليــات لنقــل الرســالة دوليــا 
وإقليميا، وزيارة المؤسسات الدولية 
ذات العالقــة لمطالبتهــم بأخذ دور 
في قضية األسرى، وتنظيم زيارات 
ولقاءات للجامعات والمدارس لحشد 
الدعــم والمناصــرة، وإعــداد ملفات 
خاصة بكل أســيرة، وتزويد اإلعالم 
بها لتفعيل دورهم في اسناد الحملة.

ولفتت إلى أن قوات االحتالل اعتقلت 
منــذ العام 1967 أكثــر من 10 آالف 
أســيرة، وهناك 62 أســيرة موزعات 
علــى ســجن هشــارون، والدامون، 
والرملة، إضافة إلى 3 أسيرات رهن 
االعتقــال اإلداري، و6 أســيرات مــن 
القاصــرات، و9 أســيرات مصابــات، 
إضافــة إلى أن 21 أســيرة أم مع 87 

طفال محتجزين مع أمهاتهم.
من جهتها، قالت رئيسة االتحاد العام 
للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، إن 
االحتالل أعاق األسيرات في التعليم 
وعمل على سحب أي ورقة أو كتاب، 

ومنعهن من التسجيل في الجامعات، 
وبعد نضال سمح لهن بالتسجيل في 
الجامعة العبرية المفتوحة، واستمر 
بمنع إدخال الكتب، وفي تحد للسجان 
ســاهم أسرانا في ســجون االحتالل 
في تطوير األسرى من خالل تعليم 
وتثقيف األسرى وحثهم على االطالع، 
حيث تمكن األسرى بصمودهم من 
الوصــول بعــد اإلفــراج عنهــم من 
االلتحــاق بالجامعات والحصول على 

مختلف الدرجات العلمية.
مــن ناحيتهــا، قالــت ممثلــة منتدى 
المنظمــات األهلية لمناهضة العنف 
ضد المرأة صباح سالمة، إن اإلهمال 
مصلحــة  تمارســه  الــذي  الطبــي 
والطواقــم  والمحققــون  الســجون 
الطبية بحق األسيرات يخالف اتفاقية 
األمم المتحــدة لمناهضة التعذيب، 
مضيفــة انه يتم رفــض تزويدهن 

باالدوية ويرفض ادخال األطباء.
بــدوره، قــال رئيــس هيئة شــؤون 
والمحررين عيسى قراقع،  األســرى 
إن إسرائيل لم تلتزم كسلطة محتلة 
في أي مرة بالمبادئ واتفاقيات جنيف 
األربعة، وتتعرض النساء لالنتهاكات 

بشكل أكبر من الرجال.
وأضــاف: «في الســنوات األخيرة تم 
إقــرار مــن 20 إلــى 25 قانونا بحق 
األسرى منها: قانون اإلعدام، وقانون 
األحــكام الطويلــة بحــق األســرى، 
وخــالل العــام 2015 اعتقلت 450، 
وفي العام 2016 اعتقلت 146، ومنذ 
العام 1967 أنجبت 10 أسيرات داخل 

السجون.
وتابــع، إن إدارة الســجون تســتغل 
خصوصيــة المــرأة مــن خــالل زرع 
الخوف والرعب والتهديد، والتعذيب، 
القاســية،  والمعاملــة  واالهانــات، 
ويتعرضــن  العــاري،  والتفتيــش 
للتحــرش الجنســي خــالل التحقيق 
ويوضعــن في زنازين قــذرة، ويتم 
فــي  االســيرات  جــروح  اســتغالل 

التعذيب.
ولفــت إلــى أن األســيرات المرضى 
يعانين من اإلهمال الطبي، فاألسيرة 
إســراء جعابيــص تعانــي من وضع 
صحــي صعب، واألســيرة مرح بكير 
لــم يقدم لها العــالج الطبي، كما أن 
األسيرة نسرين حسن من قطاع غزة 

حرمت لسنوات من زيارة أبنائها.
وأشــار إلى أنه منــذ 2014 تعرضت 
فتيات كثر بمــن فيهن قاصرات إلى 
اإلعــدام التعســفي الميدانــي التي 
تصنــف جرائــم حــرب، فالشــهيدة 
هديل الهشــلمون أطلقوا عليها 10 
عواد  هديــل  والشــهيدة  رصاصات، 

أطلقوا عليها 30 رصاصة.
وتطــرق قراقــع إلــى الحكــم على 
الطفلة عهد التميمي الذي صدر أمس 
بالســجن 8 أشــهر والغرامة المالية 
عليهــا ووالدتهــا ناريمــان التميمي، 
معتبرا أنه حكم سياســي جاء نتيجة 
التطــرف والتحريــض الواســع مــن 
الحكومة والمسؤولين اإلسرائيليين 
الذين أظهروا إصرارا على احتجازهما 

ألطول فترة ممكنة.

 األمم المتحدة تدعو لوقف الهجمات
 على الصحفيين الفلسطينيين

رام اهللا- الحياة الجديدة- دعا االتحاد الدولي 
للصحفييــن بدعــوة المقــرر الخــاص لألمم 
المتحدة مايكل لينك الحترام حرية الصحافة، 
وحقوق الصحفيين، وطالب إسرائيل بالتوقف 

عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين.
جاءت الدعوة في اجتماع نظمه االتحاد الدولي 
للصحفييــن وترأســه جيم بوملحــة، األمين 
المالــي لالتحــاد الدولــي للصحفييــن، خالل 
الجلســة الـــ37 لمجلس حقوق اإلنســان في 
جنيف، بحضور سفير فلسطين لدى المجلس 
إبراهيم خريشــة، والعديد من ممثلي الدول 

ووسائل اإلعالم من جميع أنحاء العالم.
وقدم نقيب الصحفيين الفلســطينيين ناصر 
أبو بكر، تقريراً مفصالً حول االنتهاكات البالغ 
عددهــا 909 بحق الصحفيين وقطاع اإلعالم 
التــي وثقتها النقابة في عــام 2017، وطالب 

بوقف هذه الهجمات.
وســاند هاشــمي نويرة هــذه المطالب نيابة 
عــن االتحــاد العام للصحفيين العــرب، داعيا 
إلى وضع حد لالستهداف المتعمد للصحفيين 

الفلسطينيين من قبل القوات اإلسرائيلية.
الهجمــات  الجلســة  فــي  المتحدثــون  وأدان 

اإلســرائيلية علــى الصحفيين والمؤسســات 
اإلعالمية الفلسطينية، التي تشكل انتهاكات 
جسيمة للقوانين والمعاهدات الدولية، وطالبوا 
بإصــدار تقريــر خــاص عن مجلــس حقوق 
اإلنسان يدين هذه االعتداءات، ويتخذ اجراءات 

ضد سلطات االحتالل.
الدولــي  االتحــاد  عــام  أميــن  نائــب  وقــال 
الهجمــات  ديــر: «إن  جيريمــي  للصحفييــن 
الواردة بالتفصيل في تقرير نقابة الصحفيين 
الفلسطينيين تمثل محاولة منهجية إلسكات 
صوت الصحفيين الفلسطينيين، واإلجراءات 
ا صارخا  المتعمدة والمحسوبة تشكل انتهاكً
لاللتزامــات الدوليــة للحكومة اإلســرائيلية، 
ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على وقف 
هذه االنتهــاكات». وبدأت نقابــة الصحفيين 
الفلســطينيين، بالتعاون مــع االتحاد الدولي 
للصحفيين، واالتحاد العام للصحفيين العرب، 
حملــة دوليــة لفضــح االعتــداءات والجرائم 
اإلســرائيلية التــي ترتكب بحــق الصحفيين 
الفلســطينيين، وكانت أولى خطواتها جلسة 
اســتماع خاصة في البرلمان االوروبي عقدت 
الشهر الماضي في مقر البرلمان في بروكسل.

 مؤتمر بغزة يناقش واقع المرأة في مواجهة االنقسام والحصار
غزة– الحياة الجديدة– نفوذ 
فعاليــات  اكــدت  البكــري- 
نسوية وحقوقية على اهمية 
زيــادة التدخالت والتشــبيك 
والتنسيق لمواجهة تداعيات 
التي  والحصــار،  االنقســام 
انعكســت ســلبا علــى واقع 
النساء وساهمت في ارتفاع 
معــدالت العنــف والجريمــة 
والقتل بحــق المرأة وتراجع 
دورها في المشاركة وصنع 

القرار.
جاء ذلك فــي المؤتمر الذي 
نظمه قطاع المرأة بشــبكة 
المنظمــات االهليــة، امس، 
تحــت عنــوان «النســاء في 
مواجهة الحصار واالنقسام» 
العديــد  بمشــاركة  وذلــك 
النســوية  الفعاليــات  مــن 

والمجتمعية.
مديــر  الشــوا  امجــد  وقــال 
الشــبكة ان المؤتمر يتزامن 
مع استمرار الحصار وتداعيات 
االنقســام الذي له تداعيات 
خطيــرة والمــرأة كانــت وما 
زالت من اكثر الشــرائح الي 

تضررت جراء ذلك.
واكــدت هالة جبــر على دور 
المــرأة في التصــدي لكافة 
االنجازات  لتحقيــق  التقاليد 
واالستقالل  التغيير  واحداث 
االقتصــادي ودعم مشــروع 
التحرر الوطني مشــيرة الى 
انــه رغم نجاحــات المرأة اال 
ان مشاركتها في مواقع صنع 
القرار مــا زالت ال تتالءم مع 
حجــم التضحيــات رغــم ان 
والمواثيق  القوانيــن  كافــة 
اكــدت علــى المســاواة في 

الحقوق والواجبات.
واســتعرضت ممثلــة مكتب 
لشــعبية  ا ت  ا عد لمســا ا
النرويجية ســلفيا اوســيرج 
تأثيــر االحتــالل علــى واقع 

لفلســطيني  ا لمجتمــع  ا
خاصة في غــزة اضافة الى 
المعتقــدات  بعــض  وجــود 
التــي  الذكوريــة  والثقافــة 
تؤثــر علــى حقوق النســاء 
المشاركة  حقها في  وتقييد 
وشــددت على ضرورة زيادة 
الوعــي المجتمعــي للدفــاع 
دعمت  ولهــذا  الحقــوق  عن 
المساعدات النرويجية العديد 
من المشاريع بشان ذلك من 
خالل العمل تجــاه المطالبة 

بالحقوق والدفاع عنها.
وفي الجلسة االولى للمؤتمر 
والتي ادارتهــا تغريد جمعة 
مديــرة اتحــاد لجــان المرأة 
الفلســطينية قدمــت مريم 
شــقورة مديرة مركز صحة 
المرأة بجمعية الهالل االحمر 
ورقة عمل حول النســاء في 
الصحــي  الواقــع  مواجهــة 
مشــيرة الى تأثير االنقسام 
علــى صحــة النســاء حيــث 
ارتفاع معدالت العنف وتدني 
المقدمة  الصحيــة  الخدمات 
مشــكلة  وتفاقــم  للنســاء 
التلوث ونقص الوقود وكذلك 
تأثيرات الحصار وتأثير ذلك 
علــى المرضى جــراء اغالق 

المعابر.
وشــددت على ضرورة اعادة 
الصحــي  النظــام  تأهيــل 
واصدار تقرير وطني سنوي 
بحــق  باالنتهــاكات  خــاص 
المرأة وتأثيرها على واقعها 
الصحــي مع اهميــة تطوير 
العاملة في  الكــوادر  قدرات 
المؤسســات الصحية وزيادة 
الحقــوق  بشــان  الوعــي 

الصحية للمرأة.
وتحدثت امــال صيام مديرة 
مركز شؤون المرأة الى واقع 
المــرأة فــي ظل االنقســام 
والحصــار وقدمــت العديــد 
من المؤشــرات التي تشــير 
الى ارتفاع معدالت الجريمة 
والقتــل ضد النســاء وزيادة 
معانــاة المرأة فــي الجوانب 
المعيشية والنفسية مشددة 
علــى ضــرورة تفعيــل دور 
المجتمع الدولي لرفع الحصار 
فيما يتطلب على المســتوى 
الفلسطيني انجاز المصالحة 
االنقســام، على ان  وانهــاء 
يتم تمكين النساء في كافة 
التنســيق  وتعزيز  المجاالت 
المنظمات  بيــن  والشــراكة 
ودعــم  والدوليــة  االهليــة 

المشــاريع النســوية وزيادة 
للفئات  المقدمــة  الخدمــات 

المهمشة.
وفي الجلسة الثانية للمؤتمر 
واستعرضت منى الشوا من 
الوحــدة القانونيــة بالمركز 
الفلسطيني لحقوق االنسان 
واقــع النســاء فــي مواجهة 
الواقع القانوني مشــيرة ان 
للعدالة  للوصــول  الطريــق 
والمســاواة شــائك وصعــب 
وبشــكل خاص فــي مجتمع 
طويل  صــراع  مــن  يعانــي 
وثقافــة  داخلــي  وانقســام 
ذكوريــة لــذا يتطلــب زيادة 
إلحــداث  والتحــرك  العمــل 
لصالــح  االيجابــي  التغييــر 
دور  الــى  مشــيرة  النســاء 
منظمــات المجتمــع المدني 
فــي ميــدان توعية النســاء 
لحقوقهــن واليــات الوصول 
المــرأة  وتمثيــل  للعدالــة 
وتقديــم  المحاكــم  امــام 
والمســاعدة  االستشــارات 
القانونيــة المجانيــة وهــذا 
ثقــة  اكثــر  المــرأة  جعــل 

بالقانون.
اما مديرة طاقم شؤون المرأة 
نادية ابو نحلة فقدمت قراءة 

جندرية في اجندة السياسات 
الوطنيــة لدولــة فلســطين 
لتدخــالت  ا ن  ا موضحــة 
السياســية لــم تركــز على 
النوع االجتماعي تحديدا في 
توفير االحتياجات االساسية، 
ما يتطلب مالءمة السياسات 
الوطنيــة بمــا يتــالءم مــع 
االتفاقيــات الداعمة لحقوق 
التحديات  لمواجهــة  المــرأة 
التي تواجه المرأة خاصة في 
ظل االنقسام وعدم تمكين 
حكومة الوفاق من ادارة غزة 
وانقسام السلطة القضائية.

اما الباحث التنموي محســن 
ابو رمضان فتحدث في ورقة 
عمــل تتعلــق باثــر نقــص 
التمويل على النساء مشيرا 
ان هــذا ادى الى تراجع دخل 
المــرأة  واضطــرار  االســرة 
دخل  مصــادر  عــن  للبحــث 
مثــل التســول اضافــة الى 
بحق  الممارس  العنف  زيادة 
المرأة وزيادة تســريحها من 
مواقع العمل وارتفاع معدالت 
الفقر واالقتــراض وبالتالي 
ادى  التمويــل  تراجــع  فــان 
الى انعكاســات سلبية حادة 
مما يتطلب زيادة االنشــطة 
وفعاليــات التدخل للتخفيف 
ر  لحصــا ا عيــات  تدا مــن 

واالنقسام.
الجلســة  خــالل  تــم  كمــا 
التطــرق الــى تأثيــر ازمــة 
النســاء  االونــروا على واقع 
اضافة الى تقديم العديد من 
المداخــالت التي من شــانها 
ان تســاهم في دعم المرأة 
ومواجهة تداعيات االنقسام 
والحصــار والتــي انعكســت 
علــى واقع المــرأة وحقوقها 
في كافة المجاالت والحد من 
صنع  مواقع  في  مشــاركتها 

القرار.

جانب من فعاليات المؤتمر

جانب من حفل التوقيع

 جامعة بيرزيت توقع اتفاقية مع «اليونيسف» 
لتطوير لبنات التعلم للمرحلة االساسية

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- وقعــت جامعــة 
بيرزيت اتفاقية جديدة مع مؤسسة اليونيسف 
لتطوير وتنفيذ المرحلة الثانية من مشــروع 
تعزيز المهارات الحياتية والمواطنة لدى طالب 
المرحلة االساســية (الصفوف 1-4) من خالل 
تطوير وتنفيذ لبنات التعلم. ويتم تنفيذ هذا 
المشروع من قبل مركز التعليم المستمر في 
الجامعة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم 
العالي. وعقد مركز التعليم المستمر الورشة 
األولــى ضمــن هــذه المرحلة من المشــروع 
وحضرهــا، مديــر عــام االشــراف والتأهيــل 
التربوي في وزارة التربية والتعليم د. شهناز 
الفار، ومدير وحدة االبداع في التعلم في مركز 
التعليم المستمر د. أسامة الميمي، وفريق من 
مشرفي المرحلة وفريق من مختصي التعلم.

وتهدف الورشة الى استعراض خطة المشروع 
التي ســيتم من خاللها تطويــر لبنات التعلم 
للصفيــن الثاني والرابع وتطبيق تلك اللبنات 

في 100 مدرسة في مختلف محافظات الوطن.
وأكدت شهناز دعم وزارة التربية والتعليم لهذا 
المشــروع واعتزازها بالشــراكة مع الجامعة، 
واضافــت أن النهــج التكاملــي والمتجدد في 
تطوير وتطبيق لبنات التعلم سيســاهم في 
جســر الفجــوة بيــن التعليم العــام والتعليم 

العالي.
واســتعرض الميمــي نتائج البحــث الذي تم 
انجازه في المرحلة األولى من المشروع حول 
أثر تطبيق لبنات التعلم في عمليتي التعليم 
والتعلــم، واشــارت نتائج البحــث إلى التطور 
الكبيــر فــي اداء المعلميــن حيــث كان هناك 
رضى كبير من المعلمين عن كيفية تصميم 
اللبنات والمحاور التي قامت بتغطيتها من حيث 
المعــارف والمهارات، باالضافة إلى ذلك بينت 
النتائج التغير االيجابي في المهارات الحياتية 
وبشكل متفاوت لكل مهارة بين الطالب الذين 

اجريت عليهم عينة البحث.

 االحتالل يطور طائرة «قاذفة 
للقنابل» لقمع المسيرات السلمية

االحتــالل  طــور  وفــا-  اهللا-  رام 
اإلســرائيلي طائــرة مســيرة قاذفة 
لقنابل الغاز، وذلك لقمع المسيرات 
اليومية التي من المنتظر أن يشارك 
فيها عشرات اآلالف من الفلسطينيين، 
عند الشــريط الحدودي لقطاع غزة، 
فــي ذكرى يــوم األرض الخالد التي 
تصادف 30 آذار الجاري، حتى الذكرى 
الـــ70 للنكبة التــي تتزامن مع نقل 
السفارة األميركية إلى مدينة القدس 

المحتلة في أيار المقبل.
وأشارت القناة اإلســرائيلية الثانية، 
إلى أنــه ضمــن الترقــب والمخاوف 
األمنيــة اإلســرائيلية فيمــا يتعلــق 
بـ»مســيرة العودة وكسر الحصار»، 
فقد طور الجيش اإلســرائيلي هذه 

الطائرة.
وكشــفت وحــدة «حــرس الحــدود» 
التابعة لشرطة االحتالل اإلسرائيلي، 
علــى  اإلخباريــة  النشــرة  خــالل 
القنــاة الثانيــة، عن تطويــر طائرة 
مســيرة مجهــزة بـ6 قنابل مســيلة 
للدمــوع، وذلــك لقمــع المظاهرات 
الســلمية التي دعــت إليها الفصائل 
شــبابية  ومبــادرات  الفلســطينية 
ومجتمعية فلسطينية مختلفة، فيما 
تصــر أجهزة االحتــالل األمنية على 
نسبها لحركة حماس. وحسب القناة، 
فإن االحتــالل قام باختبــار الطائرة 
المســيرة قبــل نحو أســبوعين في 
قمعه لالشــتباكات التي اندلعت عن 
الشريط الحدودي للمنطقة الشمالية 

لقطــاع غزة المحاصر. وأوضحت أنه 
يمكــن التحكــم بالطائــرة وإطالق 
قنبلة منفردة أو أزواج أو القنابل الـ6 

في الوقت ذاته.
وأشارت القناة إلى أن األجهزة األمنية 
اإلســرائيلية أعربــت فــي أكثر من 
مناســبة عن تخوفها من التجهيزات 
الفلسطينية النطالق مسيرة «العودة 

الكبرى».
وأضافت أن من شأن الطائرة تجنيب 
االحتــالل تعريــض حياتهم  جنــود 
للخطر المباشر في قمع المسيرات، 
بل وأضافت أنه من شــأنها أن تقمع 
المظاهرات والمسيرات فور انطالقها 
قبل اقترابها من الشــريط الحدودي 
للقطــاع المحاصر. وتابعت ان وحدة 
«حــرس الحدود» تعمــل على زيادة 
القدرة االســتيعابية للطائرة لتحمل 
بذلــك 12 أو 16 قنبلــة غاز مســيلة 
للدموع، والتي عادة ما تعرض حياة 
الفلســطينيين للخطر إثــر اإلصابة 
الغــاز  استنشــاق  مــن  باالختنــاق 
المسيل للدموع. وأضافت ان االحتالل 
يستعد لسلسلة من اإلجراءات قبيل 
الفلسطينية  االحتجاجية  النشاطات 
مناطــق  مختلــف  تعــم  قــد  التــي 
فلســطين التاريخيــة احتجاجا على 
دونالد  األميركــي  الرئيــس  إعــالن 
ترمب، اعتراف بالده بالقدس عاصمة 
إلســرائيل، ونقل ســفارة بالده إلى 
المدينــة المحتلة فــي الذكرى الـ70 

لنكبة شعبنا.

 «القدس المفتوحة» و«فيالدلفيا» 
توقعان اتفاقيـة تعاون

 عمــان- الحيــاة الجديــدة- وقعــت جامعتــا 
القــدس المفتوحة الفلســطينية، وفيالدلفيا 
األردنيــة، امــس، اتفاقيــة تعــاون مشــترك 
لتنســيق البرامج وتبادل الخبــرات والمعرفة 
الالزمــة لفتــح تخصصــات وبرامــج جديــدة 
على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا 
بعمان. ووقع االتفاقية عن القدس المفتوحة 
رئيسها يونس عمرو، وعن فيالدلفيا رئيسها 
معتــز الشــيخ ســالم. وتهــدف االتفاقية إلى 
إقامــة عالقات مــن أجل تطويــر التعاون في 
المجاالت األكاديمية والبحثية والثقافية على 
أساس المنفعة المتبادلة، وسيتبادل الطرفان 
بموجــب االتفاقية أعضاء الهيئة التدريســية 
والطلبــة، ويوجــه الطرفان وفــق االتفاقية، 
وعبــر الكليات المتناظــرة أو الهيئات واللجان 
التحضيرية دعوات للباحثين من أعضاء الهيئة 
التدريسية والطلبة للمشاركة في المؤتمرات 

والحلقات الدراسية التي تعقد، باإلضافة إلى 
تشــجيع الكليات لإلفــادة من أعضــاء الهيئة 
التدريسية كممتحنين خارجيين. وأشار عمرو 
إلــى التقدم الملمــوس الــذي حققته جامعة 
القــدس المفتوحــة بعد أن قطعت شــوطاً ال 
يستهان به في مجال التعليم الجامعي، وأثبت 
خريجوهــا كفــاءة عاليــة في ســوق العمل، 
وانتهاجهــا نظام التعليــم المدمج الذي يجمع 
ما بين التعليم المفتوح والتعليم اإللكتروني.

وأكد سالم، أهمية هذه االتفاقية التي تسهم 
في االرتقــاء بمجال البحــث العلمي وتطوير 
العمليــة التعليميــة لرفع جــودة التعليم في 
كلتا الجامعتين، مشيداً بالمكانة التي وصلت 
إليهــا جامعة القدس المفتوحة بين نظيراتها 
من الجامعات الفلســطينية، وقد حققت نقلة 
نوعيــة في التعليــم بالمجتمع الفلســطيني 

وباتت مقصداً لعدد كبير من الطلبة.

 فعاليات األسبوع العالمي لمناهضة 
األبارتهايد اإلسرائيلي في مدريد

مدريد- وفا- نظمت شــبكة التضامن االسبانية 
مع فلســطين أســبوعا من الفعاليات المناهضة 
لالحتــالل، مــن خــالل عدة نــدوات فــي جامعة 

األوتونوما والجامعة المركزية وبلدية مدريد.
وشــارك الناشــط األكاديمي مــازن قمصية من 
جامعــة بيرزيــت فــي عــدة نــدوات فــي جامعة 
األوتونومــا والجامعة المركزيــة وبلدية مدريد، 
وتحــدث عن معاناة المواطن الفلســطيني تحت 
االحتالل بسبب االستيطان والجدار والممارسات 
العنصرية، وتحدث كذلك عن المقاومة الشعبية 

وطرقها وإنجازاتها.
كما شارك في الندوات أساتذة الجامعات، إضافة 
إلى مشاركة نائب رئيس بلدية مدريد، وأعربوا 
عــن تضامنهم مع نضال الشــعب الفلســطيني 
للحصــول علــى حقوقــه الوطنيــة وبنــاء دولة 

مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.


