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"القدس المفتوحة" تبحث 
التعاون مع وفد من جامعة تكساس

رام الله - "األيام": اس���تقبل د. عماد الهودلي مس���اعد 

رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون العالقات العامة 

والدولية واإلع���الم، في مقر فرع الجامع���ة بنابلس، وفدًا 

أكاديميًا من جامعة تكس���اس األميركية، أمس، بحضور 

رئي���س لجنة المبنى رج���ل األعمال مني���ب المصري، ود. 

معزوز عالونة المس���اعد األكاديمي، وم. عمار الصدر عضو 

لجنة المبنى، ود. مروان الكوني عضو الهيئة التدريسية، 

وديانا صالح منس���قة العالقات العام���ة في الفرع. وتأتي 

هذه الزيارة في سبيل توطيد عالقات مستقبلية وتوقيع 

اتفاقية تبادل أكاديمي بين الجامعتين.

ورح���ب المص���ري بالوفد الذي يضم د. ش���رون مش���ير 

عمي���دة كلي���ة الجيولوجيا في جامعة تكس���اس، ود. بال 

جيرم���ان مدي���رة التطوير وعالق���ات الخريجي���ن، مؤكدًا 

أهمية الحق في التعليم من خالل صرح علمي ضخم مثل 

جامع���ة القدس المفتوحة، كونه���ا إحدى أكبر الجامعات 

الفلسطينية، ولعراقة تاريخها على طول العقود السابقة.

ونش���أتها  الجامع���ة  ع���ن  ش���رحًا  الهودل���ي  وق���ّدم 

وتخصصاتها وعدد الطلبة والخريجين، مؤكدًا أن ش���عار 

الجامعة "جامعة في وطن، ووطن في جامعة" يأتي تعزيزًا 

لحق التعليم للجميع على مختلف المس���تويات، من خالل 

م���ا تقدمه الجامعة من خدم���ات تعليمية تتمثل بكفاءة 

هيئتها التدريس���ية، وتضمين التعليم اإللكتروني في 

خط���ط العمل، إضافة إلى توافر بيئة تعليمية مناس���بة. 

كم���ا تح���دث د. الهودلي ع���ن تميز الجامع���ة في مجال 

التعلي���م المفتوح والمدمج الذي تتبن���اه وتعتبر رائدته 

على مستوى المنطقة.

وأكد الوفد الزائر رغبته في توس���يع العالقات من خالل 

التعاون مستقباًل في مختلف المجاالت العلمية، مبينتين 

س���عادتهما بوجود هذا العدد م���ن الطلبة المقبلين على 

التعليم الجامعي في فلسطين، وباألخص جامعة القدس 

المفتوحة، حيث يبلغ عدد طلبتها نحو 50 ألفًا.

وفي نهاية الزيارة، قام الوفد بجولة في مرافق الجامعة 

المختلفة، منها مكتبة الجامعة، ومركز النطق والس���مع، 

والعيادة وغيرها، بهدف التعرف إلى طبيعة عملها.

من الجدير بالذكر أن جامعة القدس المفتوحة ستوقع 

في األيام المقبلة مذكرة تفاهم مع جامعة تكساس، إلى 

جانب مؤسسة منيب وأنجال المصري، وأكاديمية القدس 

للبح���ث العلمي، حول توفير منح للدراس���ات العليا، ومنح 

زمالة في جامعة تكساس، لباحثي الجامعة وطلبتها بغية 

تطوير كفاياتهم وقدراتهم العلمية.

ع اتفاقية تعاون 
ّ

"بوليتكنك فلسطين" توق
مع جامعة واشنطن للعلوم الصحية

ع رئي���س جامعة بوليتكنك فلس���طين د. 
ّ
الخلي���ل - وق

عماد الخطي���ب، والمدير التنفيذي للش���ؤون األكاديمية 
والتطوير في الش���رق األوس���ط لجامعة واشنطن للعلوم 
الصحي���ة د. نظي���ر حمادن���ة، اتفاقية تعاون ُمش���تركة 
بي���ن الجامعتين، تهدف لفتح أب���واب جامعة بوليتكنك 
لطلبة جامعة واش���نطن للعل���وم الصحية في حرم جامعة 
بوليتكنك فلس���طين ب���دءًا من الفصل الدراس���ي الثاني 
2020، وذل���ك بحضور نواب رئي���س الجامعة وطاقم كلية 

الطب ومنسقي جامعة واشنطن في الوطن.
ويأت���ي توقيع االتفاقية اس���تمرارًا لتطوي���ر الجامعة 
لخط���ط التعاون مع الجامعات الدولية لتعزيز تنافس���ية 

الجامعة ورفع مستوى أداء برامج وحاجة الطب البشري.
وستس���اهم االتفاقية في النهوض بالواقع الطبي في 
فلسطين، ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي،  وتعزيز 
عت 

ّ
اعتم���اد برنامج الطب عالميًا، علم���ًا أّن الجامعة قد وق

اتفاقية تعاون مع جامعة أوكالند  تختص بتدريب طلبة 
كلية الطب.

وأك���د الخطيب عل���ى اهتم���ام الجامعة بالش���راكة مع 
الجامعات األكاديمية الُمختلفة على المس���توى المحلي 
واإلقليم���ي والدولي، وأش���اد بالتعاون البن���اء مع جامعة 
واش���نطن للعلوم الصحية الس���تقبال الطلب���ة في رحاب 

جامعة بوليتكنك فلسطين.
وعّب���ر حمادنة عن س���عادته لزيارة جامع���ة بوليتكنك 

فلسطين، مؤكدًا على التعاون األكاديمي بين الجامعتين 
وذلك من خالل هذا االتفاق الذي جاء نتيجة حوارات طويلة 
مع جامعة بوليتكنك فلسطين، تّوجت بإبرام هذا االتفاق 
المهم الذي يعم���ل على تبادل الخب���رات بين الجامعات 
لتطوير المستويات األكاديمية والعلمية والبحثية التي 
باتت تحظى بها الجامعتان واالهتمام الذي توليه جامعة 
واشنطن للعلوم الصحية بالعمل الُمشترك لرفع المستوى 

الطبي البشري في الشرق األوسط.
وأوض���ح حمادن���ة أّن ه���ذا االتف���اق س���يتيح لجامعة 
بوليتكن���ك فلس���طين تطوير برنامج الطب لينس���جم مع 
أرقى المؤسس���ات العالمي���ة للحصول عل���ى االعترافات 

الدولية بكلية الطب الحديثة.  
وأفاد األستاذ المساعد في كلية الطب البشري ومنسق 
برنامج التع���اون مع جامعة واش���نطن للعل���وم الصحية 
الدكتور أحمد طميزي، بأّن اتفاقّية التعاون تعتبر إنجازًا 
كبي���رًا على صعيد التعاون األكاديم���ي العالمي المرموق 
لكلية الطب البش���ري ف���ي جامعة بوليتكنك فلس���طين 
د أّن االتفاقية 

ّ
لمواكبة التطور في الجامعات العالمية، وأك

س���تعمل على توفير المتطلبات األساسية لبرنامج الطب 
وأيضًا إعطاء فرص���ة لطلبة كلية الطب البش���ري بجامعة 
بوليتكنك فلسطين الستكمال دراسة المرحلة السريرية 
لم���ن يرغب م���ن الطلبة ف���ي المستش���فيات األميركية 

الخاضعة لجامعة واشنطن للعلوم الصحية.

حلس: ال تغييرات في الهيئة 
القيادية لحركة "فتح" بغزة

غزة - "األي���ام": نفى عضو اللجنة المركزية لحركة "فت���ح"، أحمد حلس، ما يجري 
تداوله حول وجود تعدي���الت في الهيئة القيادية لحركة "فتح" بقطاع غزة، والتي 

يتولى رئاستها منذ تشكيل اللجنة المركزية للحركة.
وقال حلس، في بيان صحافي، أمس: ال توجد أي تعديالت أو تغييرات بالمناصب 
الحركي���ة في قطاع غزة، خاصة بعد الجهد الذي حققته كل األطر الحركية، مضيفًا: 

"نحن مستمرون في ذلك".
وفيما يتعلق بملفات قطاع غزة، قال حلس: نبذل جهودًا مع الحكومة بشأن ملفات غزة، 
وهناك تعاٍط إيجابي من قبله���ا، ونأمل أن تكون هناك خطوات إيجابية بهذا الموضوع، 

خاصة في ظل متابعة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد إشتية للملف.
وأض���اف حلس: ملفات غزة في مرحلة النقاش، وال نريد أن نعطي نتائج مس���بقة 
به���ا، ونحن معنيون بحل المش���اكل، وال نريد أن نكون أبطااًل قوميين على حس���اب 
مصال���ح الناس، نافيًا ما يجري تداوله حول خالفات له مع قيادات بالس���لطة، قائاًل: 
أنفي كل هذه التصريحات، وعالقتي بالجميع طيبة ومبنية على االحترام المتبادل.

حزب الشعب ينتقد "حماس" ويحذر من 
محاوالت فتح قنوات اتصال مع واشنطن

غ���زة - "األي���ام": حذر حزب الش���عب من أية مح���اوالت لفتح قن���وات اتصال مع 
واشنطن أو غيرها من خلف منظمة التحرير الفلسطينية.

وانتقد وليد العوض عضو المكتب السياس���ي لحزب الش���عب الزيارات األخيرة 
الت���ي أجرتها حماس لبعض الدول، متهما حماس بالس���عي لفتح الطريق مجددًا 
أمام عالقات إقليمية ودولية في محاولة للتأثير في الس���احة والقرار الفلسطيني 
المستقل، مشيرًا إلى أن هناك محاوالت تجري لزج الشعب الفلسطيني في مشروع 

التناقضات اإلقليمية.
وفي تصريحات صحافية قال العوض إن ما يجري لألس���ف هو محاولة فتح ثغرة 
في الجدار الفلسطيني للتدخل اإلقليمي في شأننا أو محاولة اإليحاء بأنه باإلمكان 
االصطفاف ضمن تحالفات إقليمية ودولية ال تعني شعبنا ال من قريب أو من بعيد.
وتابع: إن قضية الش���عب الفلس���طيني بحاج���ة لتضام���ن كل العالم معه على 

المستويات كافة سواء إقليمية أو دولية.
وقال إن أحد محاور صفقة القرن يتمثل في تجاوز التمثيل الفلسطيني الموحد 
وتبديد الهوي���ة الوطنية والتي ضحى من أجلها ش���عبنا ألكثر من )60 عامًا( عبر 

منظمة التحرير الفلسطينية.

م مشروع تحلية 
ّ
سل

ُ
"عطاء فلسطين" ت

المياه الجوفية لبلدية النصر جنوب غزة
مت جمعية عطاء فلسطين الخيرية مشروع توريد وتركيب 

ّ
غزة - "األيام": سل

وتش���غيل محطات تحلية مياه – مش���روع قط���رات الحي���اة – المرحلة األولي 
لبلدية النصر برفح، والذي بدأ تنفيذه في شهر آب العام الماضي بتمويل من 

الحكومة الصينية.
وجري التس���ليم، بحس���ب بيان صدر عن الجمعية، أمس، بحضور أمين س���ر 

الجمعية عماد األغا ومحمد عاشور رئيس بلدية النصر والشركة االستشارية.
وبّين األغا أن المش���روع شمل إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحة، المحطة 
األولى في ملعب النصر المعش���ب، والثانية في مدرس���ة المسمية األساسية 
العليا. وسيخدم هذا المشروع قرابة عشرة آالف نسمة بالمياه الصالحة للشرب 

بالمجان بقدرة إنتاج )30.000 لتر مكعب يوميًا( لكل محطة.
وأوضح أنه تمت عملية الفحص والتدقيق على المواصفات الفنية وآلية عمل 
المحط���ات من خالل مدقق خارجي م. جاس���ر مرجونة، وذل���ك بعد إنجاز جميع 

األعمال الخاصة بالمشروع.

فلسطين تشارك في معرض 
الدوحة الدولي للكتاب

الدوحة - "وفا": ش���اركت وزارة الثقافة وعدد من دور النشر الفلسطينية في 
معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثالثين، والذي تم افتتاحه من قبل 
وزي���ر الثقافة والرياضة القطري صالح بن غان���م العلي، بحضور رئيس مجلس 
الشورى أحمد بن عبد الله آل محمود، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن 

سعد المريخي، وعدد من المسؤولين والسفراء من مختلف الدول.
وحضر من الجانب الفلس���طيني س���فير دولة فلس���طين مني���ر غنام يرافقه 
المستش���ار األول المكلف بالش���ؤون الثقافية يحيى األغا، ومن وزارة الثقافة 

مدير اإلدارة العامة لآلداب والنشر والمكتبات عبد السالم عطاري.
وحض���ر وزير الثقاف���ة القطري إلى جناح فلس���طين واطلع عل���ى محتوياته 
م���ن الكتب والدراس���ات األدبي���ة والسياس���ية والتي تختص ف���ي المواضيع 
الفلس���طينية، كما أبدى اهتمامًا بمخطوطة الش���اعر الكبي���ر محمود درويش 
)رسائل محمود درويش( المكتوبة بخط يده والتي يجري اإلعداد إلخراجها في 
شريط سينمائي، وتلقى الوزير القطري نسخة منها هدية من جناح فلسطين.

ويستمر المعرض حتى 18 من الشهر الجاري.

"العمل": 14 إصابة عمل قاتلة في الضفة 
و28 داخل الخط األخضر العام الماضي

رام الل����ه - "األي����ام": أظهر تقرير 
ص����ادر ع����ن وزارة العم����ل ف����ي رام 
الله، أمس، أن العام الماضي ش����كل 
نقطة فارقة في عدد إصابات العمل 
القاتل����ة ف����ي الضفة وداخ����ل الخط 
األخضر حيث تم تس����جيل 14 إصابة 
عمل قاتلة ف����ي الضفة الغربية و28 

داخل الخط األخضر.
وأوض����ح مدي����ر دائ����رة الس����المة 
والصحة المهنية ف����ي وزارة العمل 
فراس أبو حماد أن قطاع اإلنش����اءات 
يعتبر من أخطر القطاعات الموجودة 
في فلسطين، وتسجل فيه معدالت 
مرتفعة من اإلصابات السيما القاتلة 

منها.
وأضاف أبو حماد إن هنالك ضعفا 
ش����ديدا بالجانب الوقائ����ي بتدابير 
والصح����ة  الس����المة  واش����تراطات 
ل����دى العم����ال وأصحاب  المهني����ة 
العمل فيه، وبالتالي مدى التزامهم 
ضعي����ف ف����ي تدابير واش����تراطات 
الس����المة والصحة المهنية ما يؤدي 
إلى تس����جيل مع����دالت مرتفعة من 

اإلصابات في هذا القطاع.
وأشار إلى أن هذا الضعف الوقائي 
يعود إلى ضعف دور ممثلي أصحاب 
العم����ل والعمال بتقدي����م التوعية 
واإلرشاد بإجراءات السالمة والصحة 
المهني����ة بي����ن صف����وف العم����ال 

وأصحاب العمل في هذا القطاع.
وأضاف أبو حم����اد إن حوالى %70 
المس����جلة  القاتلة  اإلصاب����ات  م����ن 
في الع����ام 2019، وقع����ت في قطاع 
التشييد والبناء، وهذا القطاع زادت 
نسبة القوى العاملة فيه العام 2019 
مقارنة بالعام 2018، حيث دخل في 
س����وق العمل الفلس����طيني 7 آالف 

عامل زيادة على العام 2018. 
وبالرغ����م م����ن أن ع����دد اإلصابات 
القاتل����ة يبدو أعلى ف����ي العام 2019 
مقارن����ة بالعام 2018، إال أن نس����بة 
بزيادة  مقارن����ة  القاتلة  اإلصاب����ات 
حجم القوى العاملة في هذا القطاع 
في الع����ام 2019 مقارنة بالعام 2018 

تقريبا كانت متساوية.
وبي����ن مدي����ر ع����ام اإلدارة العامة 
علي  العم����ل  وحماي����ة  للتفتي����ش 
الص����اوي أن أه����م التدخ����الت التي 
س����تقوم بها اإلدارة م����ن أجل الحد 
القاتلة ف����ي قطاع  م����ن اإلصاب����ات 
اإلنش����اءات، التركيز ف����ي زياراتها 
اإلنش����ائية  المواقع  على  الميدانية 

في كافة المحافظات، وس����وف يتم 
إجراء اإلصحاحات المهنية في هذه 
المواقع، واتخاذ اإلجراءات القانونية 
الصارمة بحق المخالفين من أصحاب 

العمل.
وأضاف الصاوي إنه سيتم تنفيذ 
حم����الت توعوي����ة، من خ����الل إجراء 
لقاءات توعوية بين صفوف العمال 
وأصحاب العمل في قطاع التش����ييد 
والبناء في أهمي����ة توفير وااللتزام 
بوسائل الحماية الجماعية والفردية 
ف����ي بيئ����ة عمله����م، باإلضافة إلى 
توزيع نشرات توعية وإرشاد عليهم 

خاصة بالسالمة والصحة المهنية.
وفيما يتعلق بعدد إصابات العمل 
الفلس����طينيين  للعاملين  القاتل����ة 
داخل الخط األخضر المس����جلة لدى 
وزارة العم����ل ما بين عام����ي 2015 - 
2019، شهد العام 2019 أعلى معدل 
لتس����جيل اإلصابات القاتل����ة ليبلغ 
28 إصاب����ة عمل قاتل����ة، يليه العام 
2015 بتس����جيل 26 إصاب����ة عم����ل 
قاتل����ة داخ����ل الخط األخض����ر، و25 
إصابة العام 2018، و24 إصابة العام 
2016، ليس����جل الع����ام 2017 أدنى 
معدل لتس����جيل اإلصابات بواقع 15 
إصابة عمل قاتلة، ومن المالحظ من 
خالل هذه األرق����ام تقارب معدالت 
القاتلة داخل  التس����جيل لإلصابات 
الخ����ط األخضر بش����كل ع����ام خالل 

السنوات الخمس الماضية. 
أما عدد إصابات العمل داخل الخط 
األخضر المس����جلة في وزارة العمل 

م����ا بين 2015 - 2019، فقد ش����هدت 
األع����وام 2015 و2016 و2017 أعل����ى 
لتبلغ  لإلصابات،  تس����جيل  معدالت 
على التوالي 427، و492، و513، بينما 
انخفض مستوى التسجيل إلصابات 
العم����ل داخل الخ����ط األخضر عامي 
2018 و2019، لتبلغ على التوالي 318 

و316. 
الع����ام  المدي����ر  نائ����ب  وأوض����ح 
لوحدة تنظي����م العمل الخارجي عبد 
آلي����ة تعامل وحدة  الكريم مرداوي 
الوزارة مع  الخارجي في  التش����غيل 
العمال الفلس����طينيين داخل الخط 
األخض����ر، لتخفيض معدل اإلصابات 
القاتل����ة، أن اإلج����راءات تتبلور في 
حمالت التوعية والتثقيف العمالي 
للعاملي����ن داخ����ل الخ����ط األخض����ر 
حول المخاطر الصحية والجس����دية 

الناجمة عن حوادث العمل.
اإلج����راءات  ستش����مل  وأض����اف 
العمل على إنش����اء ثالث مؤسسات 
ف����ي الش����مال - نابلس، والوس����ط - 
عنى 

ُ
رام الله، والجن����وب - الخليل، ت

بعقد دورات متخصصة في السالمة 
والصح����ة المهنية، وبش����كل خاص 
في قط����اع البناء والتش����ييد األكثر 
الفلس����طينيين  للعم����ال  دموي����ة 
األخضر،  الخ����ط  داخ����ل  العاملي����ن 
باإلضافة إل����ى تنفيذ حملة إعالمية 
هادفة باس����تخدام وس����ائل اإلعالم 
التواص����ل  ومواق����ع  الفلس����طينية 
االجتماع����ي للحد من إصابات العمل 

القاتلة داخل الخط األخضر.


