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غزة - رجل أمن يقوم باعمال احلراسة بينما يقبل مواطنون على شراء اخلراف في سوق املاشية .    ا.ف.ب

بسبب تأخر الرواتب...

الركود االقتصادي يخيم على سوق األضاحي

رام الله - وكاالت-تعد األزمة املالية في االراضي الفلسطينية  "أزمة 
الفترة  في  اشتدادها  ويرجع  ع��ام،  نحو  منذ  احل��ل  على  مستعصية" 
ع��ن دفع  والغربية  العربية  ال���دول  م��ن  ال��ع��دي��د  إح��ج��ام  إل��ى  األخ��ي��رة 
الرواتب  املالية، وقد تأثرت األسواق الفلسطينية من تأخر  االلتزامات 

وخيم عليها الركود.
يذكر أن العاملني في الوظيفة العمومية قد نفذوا بالضفة الغربية 
إضرابا شامال وذلك احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم ، وعدم قدرتهم 

على تلبية احتياجات أسرهم والوفاء بالتزامات عيد األضحى.
من جهته، أكد املوظف أبو أحمد )40 عاما ( من الضفة الغربية أنه 
لم يعد قادرا على تلبية احتياجات أسرته املكونة من 6 أفراد بسبب 
سيحصل  متى  علمه  لعدم  االستدانة  رفضه  على  مشددا  راتبه،  تأخر 
على الراتب ويتمكن من سداد الدين خاصة وأن الرواتب أصبحت تتأخر 

في الصرف بشكل كبير.
وأوضح  أنه والعائلة قرر العزوف عن شراء األضحية لعدم امتالكه 
وزوجته عن شراء مالبس جديدة  االمتناع  أنه قرر  إلى  ثمنها، إضافة 
ألوالده للعيد، منوها إلى أن الراتب هو العمود الفقري لألسر الفلسطينية 

في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة وبدونه يفقد املواطنون احلياة.
وأشار إلى أن تأخر الراتب أصبح سمة في السلطة الفلسطينية إال أن 
املواطنني لم يعودوا قادرين على التفاعل مع هذه األزمة بسبب اشتداد 

ارتفاع األسعار، وزيادة الغالء في كافة القطاعات.
قتلوا فرحتنا

الراتب  أنتظر  : كنت  أبو محمد )45 عاما(  املوظف  من جهته، قال 
بشغف ألمتكن من شراء األضحية، إال أن تأخر الراتب من قبل السلطة 
دفعني إلى صرف النظر عن شراء األضحية ومالبس العيد لألوالد البالغ 

عددهم 5 أوالد.
الراتب، متسائال  املوظف لم يعد قادرا على حتمل تأخر  أن  وأوضح 
إلى متى سنستمر في االستدانة من احملالت والسوبر ماركت، مبينا أنه 

يعمل على سد الدين.
إلى  األزمة  تعاني منذ شهور من  التي  الفلسطينية  السلطة  وطالب 
واملتأخرات  الراتب  في سداد  تتأخر  ال  وأن  البحث عن متويل جديد، 
يبدأ  أن  ق��ب��ل  وال��س��ع��ادة  ال��ف��رح  معنى  ف��ق��دن��ا  م��ض��ي��ف��ا:"  للموظفني، 

العيد".
السلطة  تأخر  أن  الطباع  ماهر  د.  االقتصادي  احمللل  أكد  جهته،  من 
الفلسطينية في دفع رواتب موظفي القطاع العام أثر بالسلب على املوظفني 

واألسواق الفلسطينية بشكل عام وسوق األضاحي بشكل خاص.
رئيسا  الفلسطينية تعد محركا  السلطة  روات��ب موظفي  أن  وأوض��ح 

لألسواق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعمل في 
القطاع العام حوالي 170 ألف موظف، رواتبهم تنعش األسواق وتنشط 

احلركة التجارية التي تعاني من الركود.
وأشار الطباع إلى أن اجلهل في املوعد احلقيقي للرواتب دفع املوظفني 
الراتب  معرفتهم مب��وع��د  ع��دم  بسبب  االس��ت��دان��ة  ع��ن  اإلح��ج��ام  إل��ى 
تشهد  احمللية  األس��واق  أن  على  تأكيده  مجددا  الدين،  حجم  ليسددوا 

ركودا اقتصاديا تراكميا.
وأضاف : إن" العديد من العائالت أحجمت عن شراء األضحية لعدم 
الذي سيذهب لسداد جزء من  الراتب  قدرتها على سداد ثمنها وتأخر 
كبير  بشكل  األضاحي  سوق  تضرر  إلى  مشيرا  املاضية،"  األشهر  دي��ون 

من أزمة الرواتب.
أزمة تتراكم

وتابع الطباع : إن" السلطة الفلسطينية تفتقد إلى مصدر لتمويل 
موازنتها التي تشهد عجزا ماليا يقدر بأكثر من مليار دوالر،" مبينا أن 
اإلضرابات التي ينفذها موظفو القطاع العام لن يكون لها تأثير مباشر 

على السلطة الفلسطينية بسبب فقدانها ملصادر التمويل.
حتتجزها  السلطة  كانت  إن  السلطة  على  تؤثر  املظاهرات  أن  وب��ني 
وترفض دفعها إلى املوظفني، إمنا عدم امتالكها لألموال يخفف من تأثير 
تلك املظاهرات، موضحا أنه على السلطة البحث عن مصادر لتمويل العجز 

في املوازنة خاصة وأن األزمة متراكمة منذ عام.
توفير  على  احلالي  الوقت  في  تعتمد  السلطة  أن  إلى  الطباع  ون��وه 
الرواتب من اإليرادات احمللية فقط، بسبب تراجع الدعم الغربي والعربي، 
مشددا على أن الدول الغربية لم تعد ملتزمة بدفع األموال للسلطة وذلك 

في إطار ابتزازها سياسيا.
على  أث��ر  العربي  املشهد  عن  العربية  اجلامعة  غياب  أن  إل��ى  ولفت 
دعم السلطة ماليا، خاصة وأن الدول العربية اجتهت لدعم دول الربيع 
العربي أو القيام بإصالحات داخلية األمر الذي أدى بها إلى التراجع عن 

دعم للفلسطينيني.
وشدد الطباع على أهمية حترك السلطة إليجاد دول مانحة أخرى 
لتحافظ على التمويل الالزم لها، ولتحافظ على السلطة الفلسطينية 
التي باتت األزمة املالية تهددها، مؤكدا أن العجز يزداد شهرا تلو اآلخر 

ولم تعد األزمة مؤقتة.
البنوك  الفلسطينية عاجزة عن االستدانة من  السلطة  أن  وأوضح 
القطاع  االستدانة من  وأنه ال ميكنها  السابقة،  الديون  احمللية بسبب 
بعد  ب��دأت  املالية  األزم��ة  أن  إلى  الديون، مشيرا  تراكم  اخل��اص بسبب 

توجه السلطة الفلسطينية لألمم املتحدة العام املاضي. 

تربية بيت حلم واملجلس الثقافي البريطاني
 يطلقان برنامج )االطفال يقرأون(

بيت حلم- بعد جناح منقطع النظير والفوز بجائزة دولية  يتعاون 
كل من املجلس الثقافي البريطاني و بنك "HSBC" للعام الثاني على 
التوالي من أجل تنمية مهارات القراءة لدى تالميذ املدارس احلكومية 
الشرق  دول في منطقة  )االطفال يقرأون( في  10  برنامج   من خالل 

األوسط وشمال أفريقيا.
حلم  بيت  تربية  م��ع  بالتعاون  البريطاني  الثقافي  املجلس  أطلق 
 Kids  " البرنامج  باطالق  خاصة  احتفالية   HSBC بنك  من  وبدعم 
Read" الذي يستهدف طلبة ست مدارس في احملافظة من عمر سبعة 
الى ثالث عشرة عاما بهدف تنمية مهارات القراءة لديهم وتشجيعهم 

على االستمتاع بالقراءة.
حوسان  قرية  ن��ادي  في  ُنظمت  التي  اإلط��الق  احتفالية  حضر  وق��د 
الرياضي  كل من مدير عام العالقات الدولية والعامة في وزارة التربية 
والتعليم جهاد دريدي ومدير تربية بيت حلم سامي مرّوة وعدد من رؤساء 
االقسام ورئيس املجلس القروي جمال سباتني باإلضافة إلى مدير املجلس 
الثقافي البريطاني  اآلن سمارت وأندرو فلودين مدير فرع بنك HSBC في 

فلسطني وعدد من اولياء االمور ومديري املدارس املشاركة بالبرنامج.
وقد تضمنت فعاليات التدشني الرسمي لألنشطة جلسة حول رواية 
احلكايات باشراف دايفد دايل اخلبير في رواية القصص ، إضافة إلى 

سلسلة من ورش العمل لتدريب املعلمني على رواية القصص.   
العاملني  فيها جهود  االحتفالية، حيا  بداية  في  كلمة  مرّوة  وألقى 
على اجناح البرنامج الذي ينفذه املجلس الثقافي البريطاني بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من بنك HSBC ملا له من فوائد جمة 
تعود على الطلبة من ناحية اكتساب مهارات تعلم اللغة االجنليزية كونها 
لغة املعرفة االولى عامليا باالضافة الى الفوائد االخرى املتعلقة بتنمية 
شخصية الطالب ملمارسة هذه اللغة في اجواء تربوية مليئة بالتشويق. 
كما دعا  مديري املدارس املشاركة في البرنامج الى استثمار هذه الفرصة 

من اجل اكساب الطلبة معارف جديدة باللغة االجنليزية.
الكامل  والتعليم  التربية  وزارة  دع��م  على  دري��دي  أك��د  جهته،  من 
لهذا البرنامج الذي ينسجم مع توجهات الوزارة الساعية الى االستثمار 
االمثل لالنسان وتنمية ثقافة القراءة لدى االطفال وتشجيعها من خالل 
تنفيذ النشاطات الصفية والالصفية ملا لها من ابعاد ثقافية وتربوية 
واجتماعية وخاصة في ظل انتشار استخدام االنترنت كبديل عن القراءة 
واحلصول على املعرفة، كما اشار الى ان العزوف عن القراءة له تداعيات 
سلبية تعود على صاحبها من جميع النواحي الثقافية واملعرفية وحتى 

االجتماعية.
بنك "HSBC" من خالل  و  البريطاني  الثقافي  املجلس  أن  ويذكر 
العمل مع وزارات التربية والتعليم، يهدفان إلى تنمية مهارات أكثر من 
آسيا على مدى  العربية وجنوب  باملنطقة  دول��ة  ألف طفل في 11   25
هذا العام الدراسي، ويشتمل البرنامج على مزيج من األنشطة املدرسية 
إلى جانب  واملدرسني  التالميذ  والتي تستهدف  املتنوعة  واإلجتماعية 

أولياء األمور.

ويتولى بنك " HSBC" الرعاية احلصرية ملبادرة "كيدز ريد"  التي 
قام بتطويرها املجلس الثقافي البريطاني، ملنح الكثير من األطفال كافة 
الفرص املمكنة لتطوير مهاراتهم احلياتية وتشجيعهم على القراءة باللغة 
اإلجنليزية في سن مبكرة ، وذلك من خالل جعل عملية القراءة سهلة 
واملعدة  لألطفال  اجلاذبة  والقصص  الكتب  توفير  خ��الل  من  وممتعة 
للمدرسني  ال��دراس��ي��ة  امل���واد  توفير  جانب  إل��ى  امل��ب��ادرة  لهذة  خصيصًا 

إلستخدامها أثناء الفصول الدراسية.
  ،"HSBC" وفى حديثه عن هذه املناسبة قال  أندرس فلودين من بنك
أن التعاون من املجلس الثقافي البريطاني كان مبثابة منصة كبيرة لدعم 

تطوير مهارات القراءة لدى األطفال وتطوير التعليم بشكل عام.
وأضاف قائاًل "يتماشى برنامج "كيدز ريد" مع استراتيجية بنك 
رد اجلميل  إلى  والتي نسعى من خاللها  الشركات  "HSBC" الستدامة 
للمجتمعات التى نعمل بها لتحقيق مستقبل أفضل لعملئنا وموظفينا 
وافراد املجتمع ككل. ونحن نؤمن بأن التعليم هو املفتاح ملستقبل عاملي 
أفضل، وفي هذه احلالة فإن القراءة تفتح الفرص لألطفال وتعرضهم 
أن االستثمار  أننا متأكدين من  إيجابية أخرى. كما  لثقافات وأساليب 

في أطفالنا األن سيعود بالنفع على األجيال القادمة. 
ومن جانبه صرح  اآلن سمارت مدير من املجلس البريطاني قائاًل "نحن 
الثانية من برنامج "كيدز ريد" وذلك  السنة  متحمسون جدا الطالق 
األول له، حيث  العام  البرنامج خالل  الذي حققه  الكبير  النجاح  بعد 
سنستطيع بذلك نفع عدد أكبر من األطفال من خالل هذا البرنامج.   

املنطقة  في  من 25000 طفل  أكثر  إل��ى  الوصول  العام   ه��ذا  ونأمل   
والكويت  واألردن  ومصر  البحرين  دول  في  امل��دارس  خالل  من  العربية 
السعودية  العربية  واململكة  وقطر  وفلسطني  وباكستان  وعمان  ولبنان 
من  جانبًا  ري��د"  "ك��ي��دز  ويعتبر  امل��ت��ح��دة،  العربية  اإلم����ارات  وك��ذل��ك 
 English( األنشطة التي نقدمها في املنطقة العربية من خالل برنامج

.)for the Future
وأضاف سمارت  أن أهمية البرنامج تنبع من احلاجة إلى العمل على 
تعتبر  بحيث  والشباب  الصغار  للمتعلمني  االجنليزية  اللغة  تطوير 
العالم  مع  يتواصل  أن  للفرد من خاللها  لغة عاملية ميكن  االجنليزية 
كما  متاما  األصعدة  على جميع  مستقبلية  ويحقق جناحات  اخلارجي 

تعتبر اللغة العربية أساسية ومهمة.  
يشار إلى أن بنك "HSBC" يلعب دورًا حيويًا في جناح البرنامج، 
حيث ال يقتصر دوره على متويل البرنامج؛ وإمنا يقوم موظفوه بدور 
ال��ع��ائ��الت واألط��ف��ال في  امل��ش��روع م��ن خ��الل تطوعهم لدعم  فعال ف��ي 

استكشاف عالم القراءة.
ك��ان ق��د حصل على امليدالية  ب��رن��ام��ج "ك��ي��دز ري���د"  أن  ال��ى  ي��ش��ار 
كأفضل  وذل��ك  األول  ال��ع��ام  خ��الل  ال��دول��ي��ة   ’Stevie‘ جل��ائ��زة  الفضية 
مشروع مسؤولية إجتماعية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا  لعام 
2012  مما يعد عالمة مشجعة ومؤكدة  على حسن إستقبال البرنامج 

في املنطقة العربية.  

العتيلي يلتقي مسؤولني اتراكا ملناقشة 
مشروع حتلية املياه لقطاع غزة

انقرة- بدا د. شداد العتيلي وزير سلطة املياه الفلسطينية زيارة رسمية الى تركيا لاللتقاء 
باملسؤولني االتراك ملناقشة انضمام تركيا الى الدول التي ستساهم في اخراج مشروع حتلية املياه 

االستراتيجي لقطاع غزة.
فقد التقى العتيلي وبحضور د رفيق احلسيني نائب االمني العام لالحتاد من اجل املتوسط 
اورغلو حيث  الدكتور فيسل  والغابات  املياه  انقره بوزير  السراج من سفارة فلسطني في  ونبيل 
عرض العتيلي الوضع املائي العام في الضفة الغربية وقطاع غزة وتركز احلديث حول مشروع 

التحلية االستراتيجي الذي تبلغ كلفته مايقارب من 500 مليون دوالر.
وابتدأ اللقاء بنقل حتيات الرئيس عباس الى الرئيس التركي واحلكومة التركية وثمن عاليا 
املوقف التركي حيال القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حيث تساهم تركيا بدعم سياسي 

ومالي في العديد من القطاعات.
وقال العتيلي مخاطبا الوزير التركي اننا الننسى ان تركيا من اوائل الدول التي سعت لكسر 
احلصار عن قطاع غزة ونثمن عاليا املواقف املبدئية للرئيس واحلكومة التركية جتاه القدس 
والضفة الغربية وقطاع غزة. واضاف ان تركيا متثل العمق االسالمي وعليه اتت الزيارة بناء على 
تعليمات  الرئيس في املشروع الذي يتبناه الرئيس ابو مازن وبشر به مواطنيه في قطاع غزة 
النقاذ الوضع املائي املتدهور في القطاع والذي اشار اليه مؤخرا تقرير االمم املتحدة الذي وصف 

غزة بانها مكان غير قابل للحياه بحلول عام 2020 اذا لم يتم حل قضية املياه.
وشرح العتيلي ان احلكومة الفلسطينية بدأت بتنفيذ العديد من املشاريع في القطاع وخاصة 
مشاريع الصرف الصحي ومشروع التحلية املمول من االحتاد االوروبي ويبقى املشروع االستراتيجي 
الكبير والذي وضعه  الرئيس امام دول االحتاد من اجل املتوسط ومت تبنيه من قبل 43 دولة ويجري 
العمل منذ اكثر من عامني لتامني الدعم املالي الالزم له حيث ضمن البنك االسالمي للتنمية من 
خالل الصندوق الكويتي والصندوق السعودي نصف التمويل الالزم وقدمت فرنسا عشرة ماليني 
يورو ومت اعداد الدراسات الالزمة ويجري العمل على استكمال دراسات اخرى حيث تامل السلطة 
الوطنية الفلسطينية البدء في تنفيذ املرحلة االولى منه بحلول العام 2014 حيث مت تخصيص 
80 دومنا في القطاع القامة املشروع عليه واملكون من محطة حتلية بواقع 100 مليون متر مكعب 

واخلطوط الناقلة وشبكة توزيع املياه.
من جهته رحب الوزير التركي بالزيارة وعبر عن محبة الشعب التركي لفلسطني وعن ماتوليه 
احلكومة التركية من دعم للقضية الفلسطينية كما جاء على لسان رئيس الوزراء رجب طيب 
اردوغان امام الرئيس وملا تكنه تركيا من احترام لنضال الشعب الفلسطيني واكد على ان تركيا 
مستعدة لتقدمي الدعم الفني الالزم وطلب تشكيل جلنة ملتابعة تفاصيل املشروع وان تركيا لن 
تتخلى عن فلسطني ولن تتوانى عن تقدمي املساعدة وانه سيدعم كوزير للمياه املشروع مع الوكالة 

التركية تيكا وفي احلكومة.
ومن املقرر ان يعقد العتيلي واحلسيني لقاءات مكثفة مع وزارة اخلارجية التركية والوكالة 
التركية للتنمية وسيجتمعان مع وكيل وزارة الطاقة واملصادر الطبيعية لبحث السبل الكفيلة 

بانضمام تركيا للمشروع 

 مؤسسة "افكار "تطلق اولى فعاليات برنامج مسابقة " 
منتدى احلوار الفلسطيني

جنني – علي سمودي - في خطوة نوعية 
وبعد مرور أقل من ثالثة أعوام على تنفيذه، 
انطلقت أولى فعاليات برنامج مسابقة "منتدى 
مؤسسة"  تنظمه  والذي  الفلسطيني"  احلوار 
وبالتعاون  والثقافي"  التربوي  للتطوير  أفكار 
مع وزارة التربية والتعليم قسم اإلدارة العامة 
لألنشطة الطالبية التي أقرت البرنامج ضمن 
خطتها اإلستراتيجية منذ بداية العام 2009 
مستهدفًة 16 مديرية في الضفة الغربية مبا 
من  ع��دد  من  وبدعم  ال��ق��دس،  محافظة  فيها 
الدوليني واحملليني. واوضحت ، عضو  املمولني 
مجلس االدارة رائدة الشعيبي ، ان "أفكار" نظمت 
الدورة التدريبية ل 32 رئيسا في  قسم االنشطة 
في 16 مديرية و استغرقت 4 ايام بواقع 32 ساعة 
املناظرة  فن  ح��ول  محاضرات  تخللها  تدريبية، 
تعتمدها  التي  واحمللية  العاملية  النماذج  وأه��م 
الدول االجنبية والعربية والفلسطينية، و رّكزت 
التفكير  مل��ه��ارات  املكثف  االس��ت��خ��دام  على  أي��ض��ًا 
الصحيح  بالشكل  لتطبيقها  والتحليلي  الناقد 
في املسابقات واالستفادة منها في احلياة العلمية 

والعملية.
استكمال البرنامج

وذك��������رت، ب�����أن ب���رن���ام���ج م���ن���ت���دى احل�����وار 
بعد  مباشرة  مراحله  سيستكمل  الفلسطيني 
االنتهاء من ال��دورة، حيث سيتم اعتماد 160 
مدرسة مستهدفة من املديريات ومن ثم إجراء 
سيقومون  بدورهم  والذين  للمعلمني  تدريب 
بتدريب الطلبة داخل كل مدرسة على منط 
ذل��ك سيتم  وب��ع��د  امل��ن��اظ��رات،  ف��ي  املسابقات 
اجراء مسابقات على مستوى املديريات للخروج 

مبدرسة فائزة على مستوى املديرية.
واوضحت انه في مرحلة الحقة ستختار كل 
تعرضهم  يتم  ان  بعد  طلبتها  من   3 مديرية 
ملستوى متقدم من التدريب على فن املناظرات 
املسابقات  في  املديرية  ليمثلوا  شهرين  وملدة 
القادم  العام  من  حزيران  وف��ي  املستوى،  على 
املسابقة  بتنظيم  "أف���ك���ار"  س��ت��ب��دأ   2013
الوطنية ما بني 16 فريقا ميثلون 16 مديرية 
الوطن. مستوى  على  ف��ائ��زة  ف��رق   3 الختيار 

من  ع��دد  اختيار  سيتم  البرنامج  نهاية  وف��ي 
املناظرات  ف��ي  فلسطني  ليمثلوا  ال��ف��ائ��زي��ن 

اإلقليمية والدولية.

وقائع التدريب
الدولي  امل�����درب  ق���ام   ، ال��ب��رن��ام��ج  وخ����الل 
ملفهوم  املشاركني  بتعريض  اخل���اروف  محمود 
أهم  عن  عاملية  حملة  إعطاء  مع  املناظرة  فن 
 )Mace( منوذج  مثل  املناظرات  في  النماذج 
املناظرت.  ف��ي   )AFKAR( و   )Popper( و 
فيها  تناول  تدريبية  م��ادة  اخل���اروف  وع��رض 
أهم املواضيع واألمور الواجب اتباعها للخروج 
بأفضل النتائج باملناظرات، وبعد ذلك تطرق 
إلى شكل املناظرات في أيامنا هذه باإلضافة إلى 
أهميتها والتي منها الوصول إلى وضوح الرؤية 
حول قضية ما إليجاد قناعة مشتركة حولها، 
كما وّضح أساسيات املناظرة والتي أهمها البعد 

قواعد  وب��نّي  م��ا،  لصالح قضية  التعصب  عن 
إتباعها  املتسابقني  على  يجب  ال��ت��ي  احل���وار 
أثناء املناظرات، كما ذكر أشكال املناظرات والتي 
العلمية  واملناظرات  الفردية  املناظرات  منها: 

واملناظرات العامة.
واس��ت��ك��م��ل اخل����اروف دورت����ه ب��ال��ت��ط��رق إلى 
األمور الواجب مراعاتها عند اختيار مواضيع 
امل��ن��اظ��رة. وت��ط��رق امل���درب إل��ى ج��زء مهم وهو 
احلجج وكيفية بنائها وصياغتها مع ذكر أمثلة 
عليها، إضافة إلى تقدمي احلجج املقنعة. كما 
فريق  كل  يقدمها  التي  املداخالت  إلى  تطرق 
والوقت  م��داخ��ل��ة،  ب��ه لكل  امل��س��م��وح  وال��وق��ت 

املسموح به للدحض أيضًا.
قواعد التحكيم

وتطّرقت الدورة إلى جزء هام وهو التحكيم 
احملكمني  وق��واع��د  ومسؤولية  امل��ن��اظ��رات  ف��ي 
التي  واحمل��اور  ذلك  في  وأسلوبهم  ومنهجيتهم 
واألحكام  النتائج  بأفضل  للخروج  يتبعونها 
ال��ص��ح��ي��ح��ة ال���ت���ي ت��ن��م ع��ل��ى حت��ك��ي��م ع���ادل 
وصريح . وفي اليوم الثالث قام اخلاروف بعرض 
 )Mace(قضيتني للنقاش باستخدام النماذج
و)Popper( ِوAFKAR وتطبيق ما مت تعلمه 
ونقد  ومناقشة  حتليل  في  واستخدامهم  منها 

القضيتني املطروحتني.
التفكير التحليل

السالم  عبد  امل��درب  قام  الرابع  اليوم  وفي 
الناقد  التفكير  مهارات  على  بالتركيز  نخلة 
والتحليل بشكل مكثف وإبراز احملاور الرئيسية 
قضية  ع��رض  طريق  عن  التحليلي  للتفكير 
ما مت  اإلع��دام وتطبيق  للنقاش وهي عقوبة 
وحتليل  وقواعد  وأساليب  مهارات  من  تعلمه 
إب��راز األدل��ة وامل��ص��ادر التي  ونقد للقضية مع 
تعتبر من أهم ما تتطلبه املناظرة في طرحها 

ألي قضية.
وركز على منوذج "أفكار" وتعريف املشاركني 
املناظرات،  في  النموذج  وقواعد هذا  بأسلوب 
وبعد االنتهاء من تنفيذ الدورة قرر املشاركون 
اعتماد منوذج أفكار للمناظرات، ألنه يرتقي 
الفّعال  االس���ت���خ���دام  م���ن  ع����اٍل  م��س��ت��وى  إل����ى 
في  راعت  فلسطينية  نسخة  وألنه  للمهارات، 
م��راح��ل��ه��ا ظ���روف وث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع. وق���د قام 
الستراتيجيات  بعرض  زه��ران  ع��ودة  األستاذ 
التواصل في تنفيذ البرنامج من املدربني إلى 

املعلمني ومن ثم إلى الطلبة.

اهمية البرنامج
وخالل اختتام فعاليات البرنامج ، عّبرت 
اإلدارة عن  م��ج��ل��س  ع��ض��و  ال��ش��ع��ي��ب��ي  رائ�����دة 
خطة  م��ن  كجزء  البرنامج  العتماد  سعادتها 
املستوى  وتنفيذه على  االستراتيجية  ال��وزارة 
و  والتعليم  التربية  وزارة  وش��ك��رت  الوطني، 
إل��ه��ام احمل��ي��س��ن امل��دي��ر ال��ع��ام ل����إدارة العامة 
وتشجيعها  وجت��اوب��ه��ا  ال��ط��الب��ي��ة  ل��ألن��ش��ط��ة 
وف���رت جميع  ح��ي��ث  ب��رام��ج،  ه��ك��ذا  لنوعية 
التسهيالت واإلمكانيات الالزمة لتنفيذ الدورة 
التدريبية وما يتبعها من مراحل الحقة وصوال 

الى مرحلة املسابقة الوطنية

ثقافة املجتمع
إلهام  ال���وزارة  ممثلة  ثمنت  جانبها،  وم��ن 
احمليسن املشروع ودور مؤسسة أفكار وعلى رأسها 
املدير العام للمؤسسة عودة زهران واملشاركني 
في الدورة ، وأشادت بدور املؤسسة في رعايتها 
وتنفيذها لبرنامج منتدى احلوار الفلسطيني 
من  ج��زءًا  وجعله  الوطني  للمستوى  وارتقائه 
ثقافة املجتمع الفلسطيني ونظام التعليم في 
فلسطني.  وأبدت استعدادها الختيار مدربني 
مميزين ومؤهلني لتدريب املنسقني والطالب 
الصحيحة  املناظرات  وق��واع��د  أساليب  على 

لتطبيقها واالستفادة منها.
املدرب  ت��ك��رمي  ال����دورة، ج��رى  نهاية  وف��ي 
اخل�����اروف ، ووّزع�����ت أف���ك���ار ومم��ث��ل��ي ال�����وزارة  

الشهادات على املشاركني في الدورة.

زيدان يطالب املجتمع الدولي بتوفير 
احلماية ألطفال فلسطني 

في  املتحدة  األمم  لدى  لفلسطني  الدائمة  املراقبة  بالبعثة  املستشار  وفا- طالب  نيويورك- 
نيويورك يوسف زيدان، املجتمع الدولي باالضطالع مبسؤولياته القانونية الحترام وضمان احترام 
القوانني املعمول بها في حاالت الصراع املسلح، كما تنص املادة 1 املشتركة التفاقيات جنيف لعام 
التي  االنتهاكات  للفلسطينيني، وخاصة األطفال، من  للمدنيني  1949، لضمان توفير احلماية 

ترتكبها إسرائيل.
وذكر زيدان في كلمة ألقاها أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة واملعنية 
وفد  أن  األطفال،  وحماية حقوق  تعزيز  بند  والثقافية حول  واالنسانية  االجتماعية  باملسائل 
فلسطني يضطر كل عام، أن يأتي أمام اللجنة الثالثة للمطالبة مجددًا بإنهاء االحتالل العسكري 
اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية، مبا فيها القدس الشرقية، ووضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية 

املنهجية حلقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن وفد فلسطني سيواصل مطالبة املجتمع الدولي باالضطالع مبسؤولياته لوضع حد 
لالنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل، واملستوطنني اإلسرائيليني الذين 
مت نقلهم بشكل غير قانوني إلى األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وذلك 
الرابعة، وهي جرمية حرب مبوجب نظام روما األساسي  في مخالفة جسيمة التفاقية جنيف 

للمحكمة اجلنائية الدولية.
لألطفال  احلماية  لتوفير  املتكررة  ن��داءات��ن��ا  م��ن  ال��رغ��م  على  إن��ه  كلمته،  ف��ي  زي���دان،  وق��ال 
مبا  القانونية،  غير  وممارساتها  إسرائيل  سياسات  من  يعانون  يزالون  ال  فإنهم  الفلسطينيني 
االستفزاز  وأعمال  املتطرفني  واملستوطنني  العنيفة من قبل قوات االحتالل  الهجمات  في ذلك 
الفلسطينيني مما يجعلهم يعيشون في بيئة غير  التي يقومون بها ضد األطفال  والتخويف 

آمنة متاما وغير طبيعية.  
وأضاف: إنه منذ عام 2000، اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي أكثر من 6000 طفل فلسطيني  
بناء على اتهامات مشكوك فيها مثل توزيع املنشورات ورمي احلجارة. ويتم سجن العديد من األطفال 
حتت ما يسمى 'االعتقال اإلداري' بدون توجيه تهم لهم، ويتعرضون لفترات طويلة ملعاملة جسدية 
ونفسية بالغة السوء، وتتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، مطالبا باإلفراج الفوري عن هؤالء 
األطفال وإرغام السلطة القائمة باالحتالل على احترام األحكام ذات الصلة من القانون اإلنساني 

الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
القاسية  التداعيات  وإل��ى  غ��زة  قطاع  في  الفلسطينيني  األط��ف��ال  وض��ع  إل��ى  زي��دان  وتطرق 
حرية  وتقييد  العسكرية  واالع��ت��داءات  عليهم  امل��ف��روض  والالانساني  القانوني  غير  للحصار 
التنقل واحلركة واستمرار عرقلة تدفق السلع واإلمدادات األساسية، مبا في ذلك املواد الطبية 

ومواد إعادة اإلعمار.
وأوضح أن األطفال في غزة ال يزالوا يستيقظون مع الذعر الليلي من صوت الطائرات احلربية 
االسرائيلية التي تقصف أحيائهم وتدمر البنية التحتية وتنتهك حقوقهم االساسية بشكل صارخ 

وحترمهم من الرعاية الطبية املناسبة والسكن الالئق والتعليم.
وأكد أن األطفال الفلسطينيني يعانون من انعدام األمن الغذائي، وخاصة في مخيمات الالجئني 

على وجه التحديد في قطاع غزة.  
وقال زيدان: إن الوضع في األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، حرج للغاية 
إلى  النداء  الفلسطينيني ومستقبلهم.  وجدد  األطفال  آثار خطيرة على حاضر  وما لذلك من 
املجتمع الدولي لالضطالع مبسؤولياته القانونية والسياسية واألخالقية، واتخاذ تدابير فورية 
وحاسمة إلرغام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على االمتثال للقانون الدولي، مبا في ذلك 
التزاماتها مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، واملواثيق املتعلقة 

بحقوق اإلنسان، مبا في ذلك اتفاقية حقوق الطفل.
وأكد أن  أطفال فلسطني لن يتمكنوا من العيش بإمكانياتهم القصوى إال بعد إنهاء االحتالل 
والعيش بحرية وكرامة في دولة فلسطني املستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.

"القدس املفتوحة" في بيت حلم تفتتح أولى جلسات 
امتحانات الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب

أولى  املفتوحة بفرع بيت حلم  القدس  - عقدت جامعة  بيت حلم 
جلسات امتحانات الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب )ICDL(، بعد أن 
مت اعتماد فرع اجلامعة في بيت حلم كمركز تدريب وامتحانات معتمد 
 ECDL لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب الذي تقوم مؤسسة

Foundation باإلشراف عليه دوليًا.
وقال د. إبراهيم الشاعر إن شهادة الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب 
مهمة ألنها دولية وتعد مطلبًا يساهم في مساندة طلبة اجلامعة وأفراد 
املجتمع احمللي على حد سواء في االنخراط في سوق العمل، ملا حتتويه 
في  العمل  سوق  حاجة  تلبي  ومتميزة  فريدة  تكنولوجية  مهارات  من 
توفير جيل من اخلريجني واألفراد القادرين على استخدام تكنولوجيا 

املعلومات في أعمالهم أفضل استخدام.
وأشاد د. الشاعر بجهود أ. د. يونس عمرو رئيس اجلامعة الذي يدعم 
معنويًا وماديًا املبادرات التي من شأنها أن ترفع مستوى التأهيل الفني 

واملهني لإنسان الفلسطيني في مجاالت التكنولوجيا.

وعبر د. الشاعر عن شكره لكل من أسهم في إجناح تدريب املشاركني 
وعقد امتحانات الرخصة الدولية بشكل مهني وضمن املعايير املتبعة 
دوليًا، وخصوصًا الطواقم الفنية العاملة في مركز تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICTC( التابع للجامعة.
الدورة  في  املشاركني  واألف���راد  بالطلبة  فخره  عن  الشاعر  د.  وعبر 
أول  باعتبارهم  الدولية،  لالمتحانات  التقدم  سبقت  التي  التدريبية 
من تقدم لهذا النوع من االمتحانات احملوسبة في فرع اجلامعة في بيت 
حلم، مؤكدًا ضرورة تعميم هذه املبادرة لكي يستفيد منها طلبة اجلامعات 

الفلسطينية األخرى وأفراد ومؤسسات املجتمع احمللي.
فرع  في  عقدت  احلاسوب  لقيادة  الدولية  الرخصة  دورة  أن  يذكر 
اجلامعة في بيت حلم مبشاركة 14 مشاركًا ومشاركًة وبإشراف املدربني 
فنيي املختبرات في فرع بيت حلم أ. جمعة زواهرة، وأ. رامي معمر، وأ. 
جهاد حماد، وعقد جلسة االمتحانات األولى للمشاركني بإشراف أ. شادي 

.ICTC دياب من مركز

طاقم شؤون املرأة ينفذ ورشات عمل في 
ست محافظات لبناء قيادات سياسية شابة 

– جنيب فراج - اختتم طاقم شؤون املرأة مؤخرا سلسلة تدريببات ملجموعة من  بيت حلم 
الشباب واالعالميني ضمن مشروع "قيادات سياسية" الذي ينفذه الطاقم بالشراكة مع مؤسسة 

الدياكونيا في ست محافظات فلسطينية.
وركزت التدريبات على قضايا املشاركة السياسية للمرأة، والنظام احلالي لالنتخابية الفلسطينية، 
ومشروع قانون األحزاب السياسية "، الشباب في القوانني الفلسطينية ، والعقبات التي تعيق املرأة 
املتقدمة  العامة، ومهارات االتصال  السياسية واحلياة  واملشاركة في احلياة  السياسية،  املشاركة  من 

والثقة بالنفس، واستخدامات االعالم في طرح قضايا املشاركة السياسية للمرأة.
ومت تنفيذ عشرة أيام تدريبية لكل مجموعة من املجموعات الست التي يستهدفهن املشروع 
في كل محافظة، حيث شارك 17 شابا وفتاة في كل تدريب، حيث كانت هذا التدريبات نوعية 
على كافة األصعدة ، حيث كانت طبيعة املواضيع التدريبية مختلفة وجديدة لدى املجموعة 

وتركز على مواضيع  تهمهم كفئة شابة.
وأشارت لبنى األشقر املنسقة العامة للمشروع الى أن التدريبات التي مت تنفيذها في هذه 
نواة  والتي نفذت في ستة محافظات بواقع تدريبني في كل موقع، شكلت  املشروع  املرحلة من 
السياسي  الواقع  التغيير في  النشطاء احلاملني لفكرة  قوية ملجموعة من االعالميني والشباب 
الفلسطيني، واملدافعني والداعمني ملشاركة املرأة في احلياة العامة واحلياة السياسية. يذكر أن 

املشروع ينفذ في ستة محافظات"طولكرم، نابلس، جنني، رام الله، بيت حلم، اخلليل". 
ويهدف الى رفع الوعي املجتمعي جتاه قضايا املشاركة السياسية ، ومتكني مهارات ومعارف الشباب 

لتنفيذ وقيادة حمالت مناصرة لدعم قضايا الشباب واملرأة في املشاركة السياسية.
يجدر االشارة الى أن املشروع يتضمن تنفيذ  إجتماعات توعية حول املشاركة السياسية للمرأة، 
وتصمم مسرحيات،  ورسومات  بوسترات  من  اعالمية  وإنتاجات  مركزية  اجتماعات  الى جانب 

وتنفيذ حلقات إذاعية من برنامج ضد الصمت على اذاعة راديو فلسطني.

رسائل القراء

كتاب  مفتوح
 الى بلدية القدس

 - العلمي  فيضي  ش��ارع  في  النظافة  امل��وض��وع: 
بيت حنينا

حتية طيبة وبعد
نحن سكان حي بيت حنينا - دوار جنة عدن 
والواقع على ميني  العلمي  املسمى بشارع فيضي   -
كالليت،  املرضى  لصندوق  التابع  االط��ب��اء  مجمع 
واملقابل لصيدلية يبوس نود ان نعلمكم ان سيارة 
الشوارع  وتنظيف  بكنس  تقوم  التي  التنظيفات 
النفايات  ف��ي��ه  ت��ت��راك��م  ول���ذا  اب����دا،  الت����زور حينا 
على جانبيه صعودا الى اخر احلي، على انها تقوم 
فقط بتنظيف الشارع الواقع علي مجمع االطباء، 
وااليعاز  الوضع،  تالفي هذا  العمل على  نرجو  لذا 
بباقي  اس��وة  يوميا  حينا  بتنظيف  املسؤولني  الى 
العائالت  عشرات  تسكنه  احلي  ان  علما  ال��ش��وارع، 

التي تدفع بانتظام ضرائب االرنونا.
مع وافر االحترام
التوقيع
سكان احلي

يوم ترفيهي لالطفال في نابلس
 نابلس  - املنهل للصحافة واالعالم  - نظم قسم رياض األطفال التابع لكلية ومدارس الروضة 
بالتعاون مع اإلغاثة الطبية ومركز اإلرشاد النفسي )SOS( بفعاليات يوم ترفيهي مفتوح خاص 
باالطفال "فرح ومرح " باملشاركة مع األهالي حيث تضمن اليوم املفتوح ألعاب "األط��واق، شد 
احلبل، القفز باألكياس، الرسم احلر اجلماعي، الرسم على الوجه، اللعب بالبالونات" ومت ذلك 

في الساحة الشرقية للروضة.
وفي نهاية اليوم املفتوح قامت شركة املسلماني بتقدمي حقائب من الشوكوالته لألطفال.

وأوضحت بهانا الزاغة مديرة الروضة بأن هذا النشاط يأتي بالتعاون مع أهالي األطفال للتعرف 
على أفضل الطرق التي ميكن أن متارس مع األطفال، وأخذ احتياجات األطفال بعني االعتبار.

 وأثنى عميد الكلية صالح عبد الهادي على هذا النشاط التربوي والذي يأتي ضمن خطة 
قسم رياض األطفال .

مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة الفقر

"شمس" يدعو احلكومة الفلسطينية 
لوضع الفقراء على سلم أولوياتها

ندوة علمية في جنني 
حول "جراحة الدماغ 

واالعصاب"
 جنني – علي سمودي - نظم مستشفى الرازي 
التابع للجنة اموال الزكاة امس ندوة علمية حول 
"جراحة الدماغ واالعصاب"، وافتتح بكلمة املدير 
الطبي ملستشفى الرازي الدكتور محمد عابد تطرق 
فيها الى االجنازات احلالية التي حققها املستشفى 
في اطار خطته للتطوير وتوفير اخلدمات الطبية 
الكاملة في احملافظة والتي كان آخرها افتتاح عدة 
اقسام طبية منها قسم التشريح املرضي، االطراف 
الصناعية، قسم العيون وجراحة االعصاب والدماغ، 
وحتدث عن املشاريع املستقبلية وما تبذله االدارة 
قسم  افتتاح  واهمها  قريبا  حلقيقها  جهودها  من 

القسطرة وتوفير جهاز الرنني املغناطيسي.
 وحت���دث امل��ه��ن��دس اح��م��د ج����رادات ممثال عن 
اهمية  على  مؤكدا  الندوة،  راعية  "رامكو"  شركة 
والذي يقودها  ثابته  القائمة على خطى  الشراكة 
رامكو  شركة  مع  تامة  وبشراكة  ال���رازي  مستشفى 
هذا  ان  موضحا  سيمنز،  لشركة  احلصري  الوكيل 
بجهاز  ب��دأت  مختلفة  طبية  مجاالت  في  التطور 
تفتيت احلصى الذي اثبت جناعة عالية وجناحات 
امتد  كما  االعصاب،  جراحة  لقسم  وامتد  باهرة، 
الى  مشيرا  املتميزة،  العلمية  الكفاءات  لتدريب 
الرازي  ابتعاث مستشفى  في  رائدة متثلت  خطوة 
العديد من االطباء للتخصص في اخلارج والذين 
اصبحوا روافد متميزة لهذا الصرح الطبي الشامخ 

والذي اصبح معروفا على مستوى الوطن.
ال��رح��م��ن كميل  ال��دك��ت��ور محمد ع��ب��د   وأل��ق��ى 
محاضرة علمية حول "جراحة الدماغ واألعصاب"، 
باجراء  كميل  ق��ام  ان  بعد  احمل��اض��رة  ه��ذه  وت��أت��ي 
العديد من العمليات اجلراحية الناجحة في جراحة 
احلاالت  يتم حت��وي��ل  ال  اص��ب��ح  بحيث  االع��ص��اب 
السابق.  احلرجة خارج مدينة جنني كما كان في 
الدماغية  االص��اب��ات  ال��ى  محاضرته  ف��ي  وت��ط��رق 
لديه  املستشفى  بأن  وبني  معها،  التعامل  وكيفية 

االمكانات الالزمة للتعامل مع هذه احلاالت.

إع��الم حقوق  � دعا مركز  � علي سمودي  جنني 
احلكومة  "ش����م����س"  وال���دمي���ق���راط���ي���ة  اإلن����س����ان 
وقضيتهم  وأس��ره��م  الفقراء  بوضع  الفلسطينية 
املهمشة  باملناطق  أولوياتها،وباالهتمام  سلم  على 
وبخلق  التنموية  امل��ش��اري��ع  والفقيرة،وبتنفيذ 
فرص عمل،وبالعمل مع القطاع اخلاص ومؤسسات 
من  للحد  واخلطط  البرامج  املدني،لوضع  املجتمع 
املناطق  بزيارة  املناسبة  هذه  اآلفة،وبإحياء  هذه 
وبانشاء  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا،  وال��ت��ع��رف ع��ل��ى  ال��ف��ق��ي��رة 
املسؤولية  ل��ل��ط��ع��ام،وب��اق��رار  للتنمية،وبنك  بنك 
االجتماعية للشركات،وبزيادة موازنة الوزارات ذات 

الطبيعة اخلدماتية.
ج���اء ذل���ك ع��ب��ر ب��ي��ان ص��ح��ف��ي أص����دره املركز 
من  املعتمدة  الفقر  ملكافحة  الدولي  اليوم  ملناسبة 
طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة والذي يصادف 

السابع عشر من تشرين األول من كل عام .
االنتهاكات،وفي  في  التمادي  من  املركز  وح��ذر 
نهب الثروات ،وزيادة االحتكارات ،وتدمير اقتصاد 
الفقراء  تزيد  أن  شأنها  م��ن  ،ال��ت��ي  النامية  ال���دول 
االقتصاد وخلق  إنعاش  في  البديل يكمن  فقرًا،إن 
املزيد من الفرص االقتصادية ،وزيادة املشروعات 
التنموية،وخلق برامج فعالة ترمي للحد من الفقر 
واألدوية  ال��غ��ذاء  تقدمي  مستدامة،وليس  بصفة 

واخليام.
حلقوق  العاملي  ب��اإلع��الن  "شمس"  مركز  وذك��ر 
اإلنسان والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
احترام  إل��ى  والثقافية،وبدعوتهما  واالجتماعية 
الكرمية  احلياة  توفير  طريق  عن  اإلنسان  حقوق 
لشعوب العالم الفقيرة واتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
،باعتبار أن خاصية الفقر ال متثل انتهاكًا لواحد من 
حقوق اإلنسان وإمنا متثل انتهاكًا جلميع حقوقه، 
وك��م��ا أل��غ��ت ال��ب��ش��ري��ة ال��ع��ب��ودي��ة وج��رم��ت��ه��ا، فهي 
مطالبة اليوم بإلغاء الفقر وجترميه ألنه يتسبب 

في أشكال جديدة من العبودية.
وطالب مركز "شمس"، الدول واحلكومات 
املدني  امل��ج��ت��م��ع  وم��ؤس��س��ات  امل��ت��ح��دة  واألمم 
ومساعدتهم،  الفقراء  جانب  إل��ى  ،ب��ال��وق��وف 
وإلى إدراج الفقر ضمن منظومة حقوق اإلنسان 
بصفة عملية وتطبيقية وليس فقط بصفة 
الفقر  مقاومة  تصبح  ومبدئية،وأن  نظرية 
إلزامية مثل حقوق اإلنسان األخرى.كما وعلى 
قطعتها  التي  ال��وع��ود  تتذكر  أن  العالم  دول 
على أنفسها ضمن خطة التنمية األلفية التي 
تهدف خلفض نسبة الفقر املدقع الى النصف 

بحلول عام 2015.

'التعليم العالي' تعلن 
عن منح دراسية في التشيك

رام الله- وفا- اعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء تقدمي  الطلبات للمنافسة على املنح الدراسية 
املقدمة من دولة التشيك للعام الدراسي 2014/2013 في تخصصات الطب والعلوم التقنية.

ونوهت الوزارة أنه على الطلبة املعنيني تعبئة طلبات املنح مباشرة من على املوقع:
http://registr.dzs.cz/registr.nsf    

وأشارت الى وجوب اطالع الطلبة املعنيني على التعليمات  والشروط اخلاصة باملنحة في نفس 
املوقع  قبل تعبئة الطلب الكترونيا، على أن يتم تعبئة الطلب بدقة وان تتوافر اجلدية لدى 

الطلبة الراغبني بالتقدم للمنح املذكورة، ومراعاة املوعد النهائي لتقدمي الطلبات.
   www.mohe.pna.psكما حثت الوزارة الطلبة املتقدمني مراجعة موقع الوزارة االلكتروني
باستمرار ملتابعة ما يستجد من تعليمات، مشيرة الى أن الدراسة للطلبة الذين سيتم قبولهم 
للطلبة  دراسية  منحا  تقدم سنويا  التشيكية  احلكومة  أن  اجلديد. يذكر  العام  بداية  ستكون 

الفلسطينيني في تخصصات الطب البشري والعلوم التقنية وتخصصات أخرى. 


