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بحث سبل التعاون بين «القدس المفتوحة»
 ومعهد فلسطين ألبحاث األمن القومي

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
بحث رئيس جامعة القدس 
المفتوحة أ. د. يونس عمرو 
مع وفد من معهد فلسطين 
القومــي،  األمــن  ألبحــاث 
امس، ســبل التعــاون بين 
الجانبين. ورحب أ. د. يونس 
عمرو بالوفد الضيف، الفتاً 
القــدس  جامعــة  أن  إلــى 
المفتوحة مستعدة للتعاون 
فــي مختلــف المجــاالت مع 
أن  إلــى  مشــيراً  المعهــد، 
الجامعــة بمختلــف فروعها 
في الضفــة وغــزة جاهزة 
للتعــاون رغــم إمكانياتهــا 

المحدودة.
وقــال إن «كــوادر الجامعة 
لفنييــن  ا و ديمييــن  ألكا ا
للتعاون؛  جاهزون  وطلبتها 
ألن هذا المعهد يستحق كل 
الدعم، فعملــه مهم ألبناء 
شعبنا الفلسطيني، ويضم 
كــوادر مؤهلة تســهم في 

تطوير هذا العمل».
أن  ضــرورة  علــى  وشــدد 
يقوم هذا المعهد بالتثقيف 
الســتقطاب  الجماهيــري 
الــرأي  وأهــل  الكفــاءات 
والتحليــل من أجل دراســة 

حالة المجتمع الفلسطيني.
مــن جانبــه، قــال الدكتور 
نايــف جــراد المديــر العام 
ألبحاث  فلســطين  لمعهــد 
القومــي، إن المعهد  األمن 
دراســات  إنتــاج  يســتهدف 
باألمــن  تتعلــق  نوعيــة 
أوراقــاً  ويقــدم  القومــي، 
ألصحاب القرار بهدف ترشيد 
السياسات الوطنية، ويقوم 
بنشر الوعي ورفع المستوى 
المعرفــي في قضايا األمن 
علــى  والحفــاظ  القومــي 
األمن القومي الفلسطيني، 
وتطويــر قــدرات العاملين 
في المؤسسة األمنية، ورفع 
الوعــي األمني فــي الوطن 
عبر تقديــم دورات وبرامج 
تعليميــة متعلقــة باألمــن 
القومي. وأضاف أن المعهد 
يعمل على ســد الفراغ في 
المتعلقة  الدراســات  مجال 
باألمن القومي، لذلك «بدأنا 
العمــل منــذ ثالثــة أعوام 
تعنــى  مؤسســة  إلنشــاء 
بالبحث األكاديمي األمني».

وتابــع: «إن جامعة القدس 
قعهــا  بمو  ، حــة لمفتو ا
وموقفها وعلومها، أصبحت 

ماثلــة  وجهودهــا  مميــزة 
للعيــان، وهي صرح علمي 
بأكملــه»،  الوطــن  يمثــل 
موضحــاً أن مجــاالت عمل 
المركــز تتقاطع مــع عمل 
الجامعة.  حضر اللقاء نواب 
للشــؤون  الجامعة:  رئيس 
ســمير  د.  أ.  األكاديميــة 
النجدي، وللشؤون اإلدارية 
درويــش،  مــروان  د.   . أ
وللشؤون المالية د. عصام 

رئيس  ومســاعدو  خليــل، 
أ.  الطلبة  لشؤون  الجامعة: 
د. محمد شاهين، ولشؤون 
العالقــات العامــة والدولية 
واإلعالم د. م عماد الهودلي، 
ولشــؤون المتابعــة د. آالء 
الشخشير، وعميد الدراسات 
العليا والبحــث العلمي أ. د. 
حسني عوض، ومدير دائرة 
الموارد البشــرية د. طارق 

المبروك.

مــن  اللقــاء  حضــر  فيمــا 
حابــس  اللــواء  المعهــد: 
شروف نائب مدير المعهد، 
وبــركات فــالح مدير وحدة 
الشؤون اإلدارية والعالقات 
العامة، والدكتور ياسر عبد 
الرصــد  وحــدة  مديــر  اهللا 
والتوثيق، وأحمد نزال مدير 
وحــدة التدريــب والتعليم، 
وأ. إســماعيل النبالي مدير 

مكتب المدير.

انطالق المخيم التحضيري الثاني عشر 
ألطفال القدس قبل انطالقهم الى المغرب

القــدس المحتلــة- الحيــاة الجديــدة- انطلق 
المخيــم التحضيــري لألطفال المقدســيين 
المشــاركين في المخيم الثاني عشــر دورة 
االميرة الال أســماء الــذي تنظمه وكالة بيت 
مال القدس الشريف- المغرب وبرعاية الملك 

محمد السادس رئيس لجنة القدس. 
وانتظم 50 طالبا وطالبة، تتراوح أعمارهم 
بيــن 12-15 ســنة، مــن مــدارس القدس، 
في عدد مــن الفعاليات، كالدبكة الشــعبية 
والمســرح والغناء والقاء الشعر وكرة القدم 
وعرض األزياء باألثواب الفلسطينية والعرس 

الفلسطيني. 
واشــرف على تدريب الطالب ماهر مفارجة 

المغــرب،  الــى  والبعثــة  المخيــم  رئيــس 
والمرشدان تمارا عبد الرزاق، ومراد االشهب، 

وايمان الهدرة وزياد القنبر. 
وأكد مفارجة واستعداد األطفال للسفر الى 
المغــرب والمشــاركة في المخيــم الصيفي 
الثانــي عشــر الــذي ســيقام فــي المملكة 

المغربية بعد عيد األضحى. 
يذكر انه تقدم للمخيم اكثر من 700 طالب 
وطالبة تتــراوح أعمارهم من 12-15 عاما، 
مــن مختلــف مــدارس القــدس الشــرقية، 
وتم اختيار 50 طالبــا وطالبة باالضافة الى 
المرشــدين الذيــن ســيرافقون الطلبة الى 

المغرب. 

بحث سبل التعاون والتنسيق
 بين «الداخلية» و»االوقاف»

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- اســتقبل وكيل 
وزارة الداخليــة اللــواء محمــد منصور في 
مكتبه وكيل وزارة األوقاف حسام أبو الرب 
والوفــد المرافق له، وبحث الجانبان ســبل 
تعزيز العمل المشترك بين الوزارتين في 
القضايــا التي تخــدم المصلحة العامة في 
مختلــف المجاالت من أجــل تقديم أفضل 

الخدمات ألبناء شعبنا.
وشكر اللواء منصور وزارة األوقاف والشؤون 
الدينية على تعاونها وجهودها الرامية إلى 
تطوير أدائهــا وتعاونها مع وزارة الداخلية. 
ومن جانبه أشاد أبو الرب بمستوى التنسيق 
والتعاون بين الوزارتيــن في القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

 «وفا» تنظم ورشة حول دور االعالم في تغطية القضايا االجتماعية 
رام اهللا- الحياة الجديدة- الزواوي- أوصى مسؤولون 
فــي مكافحــة المخــدرات ومجتمعيون، وناشــطون 
بضرورة تشكيل صحافة متخصصة لتغطية القضايا 
المتعلقة بالمخدرات. جاء ذلك خالل ورشــة نظمتها 
وكالة وفا أمس في هيئة اإلذاعة والتلفزيون في رام 
اهللا بالتعاون مع جمعية  الصديق الطيب والشــرطة 
ونقابــة الصحفييــن بحضــور عدد مــن اإلعالميين 
والصحفييــن. وقــال المشــرف العــام علــى اإلعالم 
الرسمي الوزير أحمد عساف إن هنالك أهمية واضحة 
من قبــل الصحفيين في تغطية قضايــا المخدرات، 
وقدرتهــم علــى التعامل معهــا. وأكد علــى تقديم 
مخرجــات هذه الورشــة للمســتوى الرســمي التخاذ 
االجراءات المناسبة. من جهته قال مدير عام التدريب 
في وفا عدنان نعيم إن الوكالة تســعى قدما لتدريب 

الصحفيين ومشاركتهم في القضايا كافة التي تهم 
المجتمع الفلسطيني. أما مدير جمعية الصديق الطيب 
ماجد علوش تناول بعــض المصطلحات والمفاهيم 
حول اآلثار النفسية واالجتماعية في اساءة استخدام 
االعالم في تغطية القضايا المتعلقة في المخدرات. 
وتطرق مديــر دائرة مكافة المخدرات في الشــرطة 
العقيــد عبــد اهللا عليــوي للقانون الفلســطيني 18 
لسنة 2015 مع التعديالت الجديدة لسنة 2018 والذي 
يعاقب من 10 ســنوات إلى األشغال الشاقة المؤبدة. 
وأكد عليوي أننا في حرب ضروس مع تجار المخدرات، 
مشــيراً إلى خطورة المخدرات الصناعية التي ظهرت 
مؤخــراً فــي مجتمعاتنــا والتي يضــاف إليهــا المواد 
الكيميائيــة. ووضح الناطق باســم الشــرطة العقيد 
لــؤي رزيقات من خالل فيديوهات طرائق اســتخدام 

التغطيــات اإلعالمية فــي قضايا المخدرات، مشــيراً 
إلى ضــرورة التأكد من مصادر المعلومات، والتحقق 
منها قبل نشرها. بدوره شدد رئيس لجنة األخالقيات 
في نقابة الصحفيين حســام عز الدين على ضرورة 
التزام الصحفين واالعالميين يقواعد ومحاذير هامة 
قبل نشــر الخبر والصورة؛ كاحترام مشــاعر الناس، 
وعدم التسابق على نشر المعلومة قبل التأكد منها، 
وتقديم االثباتات والدالئل.  ونتج عن الورشة توصيات 
هامة، كانشــاء شبكة تواصل بين الجهات المختصة 
واالعــالم، ضرورة وجود دليــل مصطلحات، ومدونة 
سلوك لالعالميين، واالهتمام بالمضمون االنساني، 
عمل تحقيقات صحفية استقصائية، واحترام جهات 
االختصاص، والتعاون مع المؤسسات الدينية، ونشر 

قصص واقعية.

المتحف الفلسطيني يحتفي بأرشفة 70 ألف
 وثيقة ويدعو الفلسطينيين لمشاركة أرشيفاتهم

بيرزيت- الحياة الجديدة- أعلن المتحف الفلسطيني 
فــي مؤتمر صحفي، عــن انتهائه من أرشــفة 70 
ألــف وثيقة، ضمــن مشــروعه «أرشــيف المتحف 
الفلسطيني الرقمي»، واالستعداد إلطالق المنصة 

الرقمية للمشروع حتى منتصف آب القادم. 
ويشــكل هــذا المشــــروع أحــد أهــــم المنصــات 
الرقميــــة للمتحــف الفلســــطيني، حيــث يعمــل 
المتحــف عــلى بنــاء أرشــيف رقمــي مفتــوح أمــام 
الجمهــور، وقابــل للتحديــث باســــتمرار. يضــم 
مجموعــــات: صــــور فوتوغرافيــة، وأرشــــيفات 
ورقيــــة مختلفــــة، ووثائــق تاريخيــــة، وكتــب، 
وأفــــالم، وتســــجيالت صوتيــة، ومــــواد أخــرى 
مهــددة بالضيــــاع أو التلــف أو المصــادرة. توثق 
تاريــخ المجتمــع الفلســطيني منذ بدايــات القرن 

التاسع عشر وحتى العام 2005.
ويهــدف مشــروع األرشــيف الرقمــي إلــى حماية 
الموروث التاريخي الفلســطيني المعرض للخطر 
والمحافظة عليه، واعتمــاد التوثيق الرقمي كأداة 
لمواجهــة أية مخاطر أو تهديــدات قد تتعرض لها 
الوثائــق أو القطــع المختلفــة، إضافــة إلى حفظ 
الذاكرة الجمعية وتوثيقها ونشرها، وتطوير مرجع 
لتاريخ فلسطين السياسي واالجتماعي والثقافي، 
كمــا يهدف إلــى توفير مرجــع معرفــي للباحثين 
والمهتمين والفنانين وغيرهم، ليكون نواة ألبحاث 
أو مشــاريع فنيــة، وتعزيــز الوعي العــام بأهمية 
موروثنا البصري والفوتوغرافي والمكتوب، وخاصة 

لدى األجيال الجديدة.
ونجــح المتحف حتى اآلن بحفظ وأرشــفة 70 ألف 
وثيقــة مــن 138 مجموعــة، تنقســم لمجموعات 

شــخصية ألفراد وعائالت فلسطينية، ومجموعات 
لمؤسســات، إضافة إلى مجموعــات لمتخصصين 
مــن باحثيــن ومصوريــن. ومــن أبــزر مجموعات 
المؤسســات: جمعية الهالل األحمر الفلســطيني، 
فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، بلدية طولكرم، 
االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، المشــروع 
اإلنشائي العربي، دار األيتام اإلسالمية في القدس، 
سرية رام اهللا، مسرح وسينماتك القصبة، مؤسسة 
دار الطفــل العربي. أما أبــرز المجموعات الفردية 
فتعــود لـ: يوســف القطــب، ســمعان داوود، راجح 
الســلفيتي، إيميل عشــراوي، عارف العارف، بيان 
نويهــض الحوت، علي قــزق، نهاية محمد، ماهرة 

الدجاني. 
ويضم األرشــيف الرقمي مجموعات مميزة ينفرد 
المتحــف الفلســطيني بأرشــفتها، مثــل أرشــيف 
المصور سمعان السحار من مجموعة الباحث جورج 
األعمــى، والذي يعد واحدا من أبرز المصورين ما 
قبــل النكبــة وبعدها، حيث عمل فــي القدس في 
حقبة االنتداب، وانتقل إلى بيت لحم بعد النكبة. 

وتركــز المجموعــات التي يضمها األرشــيف على 
قطاعات الفن والثقافة، الصحافة واإلعالم والتصوير 
الوثائقي، والقانون، واألرض، واالقتصاد، والتاريخ 
االجتماعــي، والتعليم، والمــرأة، والعمل، والعمل 
السياســي. كمــا يغطي المشــروع كافــة مناطق 
فلســطين التاريخ، إضافة لألردن ولبنان، ويطمح 
المتحف في الوصول إلى أرشــيفات الفلسطينيين 
فــي مراكــز تجمعهــم حــول العالم مثــل أميركا 
الالتينية..  تقول مدير عام المتحف الفلســطيني، 
د. عادلــة العايــدي – هنيــة، «يعد هذا المشــروع 

عالمة فارقة في رحلة عمل المتحف الفلسطيني، 
فمــن خالله نشــارك محطات هامة ومنســية من 
حياة الفلسطينيين وتاريخهم االجتماعي والثقافي 
والسياســي مــع كل العالــم. يلبي هذا المشــروع 
طمــوح المتحف الفلســطيني في تعزيــز الرواية 
الفلســطينية، ليكون تاريخنا الشخصي والجمعي 
عابرا للحدود، ورفد األجيال بمراجع معرفية هامة 

عن تاريخ فلسطين».
هذا ويدعو المتحف الفلســطينيين في فلســطين 
واألردن ولبنان للتواصل معه لتكون أرشــيفاتهم 
جزًءا من المشروع، كما يتقدم بجزيل الشكر لكل 
المؤسســات واألفــراد الذيــن كانوا جــزًءا من هذا 

المشروع الوطني واإلنساني. 
يذكر أن مشــروع «أرشــيف المتحف الفلسطيني 
الرقمي» ينفــذ بمنحة من صندوق أركيديا، وهو 
صندوق خيري تأســس على يد ليزبيت راوســينغ 
وبيتــر بالدوي، ويهدف إلى حفــظ التراث الثقافي 

المهدد حول العالم. 
والمتحف الفلسطيني هو مؤسسة ثقافية مستقلة، 
مكرسة لتعزيز ثقافة فلسطينية منفتحة وحيوية 
على المســتويين المحلي والدولي، يقدم المتحف 
ويســاهم في إنتــاج روايات عن تاريخ فلســطين 
وثقافتهــا ومجتمعهــا، كمــا يوفــر بيئــة حاضنــة 
للمشــاريع اإلبداعية والبرامج التعليمية واألبحاث 
المبتكــرة، وهــو أحــد أهــم المشــاريع الثقافيــة 
المعاصــرة فــي فلســطين، وأحــد أهم مشــاريع 
مؤسسة التعاون، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية، 
تعمــل فــي مجــال التنميــة وتقديم المســاعدات 

اإلنسانية للفلسطينيين في فلسطين ولبنان.

الكلية العصرية الجامعية تعقد ندوة 
بعنوان «»العمل الحر عبر االنترنت»

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- عقــدت دائــرة 
اإلرشــاد المهنــي ومتابعــة الخريجيــن في 
الكلية العصرية الجامعية بالتعاون مع دائرة 
التشغيل والتدريب في مديرية عمل محافظة 
رام اهللا والبيرة، امس الثالثاء، ورشــة عمل 
بعنوان «العمل الحر عبر االنترنت»، بحضور 
مدير دائرة التشغيل والتدريب في المديرية 

أ.رباح سمارة. 
وحاضر في الندوة الخبير في العمل الريادي 
في فلســطين المهندس حسن عمر، مقدماً 
نبذة عن العمل عبــر االنترنت وواقع فرص 
العمل والبطالة في فلســطين، مســتعرضاً 
أهــم األزمــات االقتصاديــة التــي طــورت 
منظومة حاضنــات األعمال، مؤكــداً أن في 
فلسطين وحدها هنالك أكثر من 73 مؤسسة 
تقوم بدعم وتمويل مشاريع للخريجين من 

خالل حواضن ودافعات لألعمال الحرة.

وفي حديثه للطلبــة ركز عمر على ضرورة 
أن يتحلى الريادي بالروح الريادية، معتبراً أن 
سر العمل الريادي هو «الشغف»، إذ ال يكفي 
أن يكــون عند أحدهــم المهــارات لوحدها، 
إنما يجب أن يتجلى فيه االســتعداد للمبادرة 

وتحمل المخاطر.
وفــرق عمر بين المؤهل العلمي والمســار 
المهنــي، موضحاً أن على الفــرد أال يتوقف 
عنــد حدود تخصصه، بل عليه أن يتماشــى 
مع توجهات الســوق، وهــذا ال يحدث إال من 
خالل صقل المهارات بغض النظر عن فئته 
العمريــة، إضافــة إلى أن يكون قــادراً على 
تغيير مساره المهني متى تطلب األمر ذلك.

وفــي الختام قــدم عمر للطلبة شــرحاً عن 
منصات العمل االلكتروني األجنبية والعربية، 
والمنصــات المعرفيــة التــي تقــدم دورات 

تدريبية للرياديين عبر االنترنت. 

عبد الهادي ووزير اإلعالم السوري يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية
 دمشق- وفا- بحث مدير عام الدائرة السياسية 
لمنظمــة التحريــر الســفير أنور عبــد الهادي، 
أمــس، مع وزير اإلعالم الســوري عماد ســارة، 
آخر مســتجدات القضية الفلســطينية، وسبل 
تعزيز التعاون بين وسائل اإلعالم الفلسطينية 
والسورية بما يخدم قضايا الشعبين الشقيقين، 
وإمكانيــة تبــادل الخبرات والــدورات التدريبية 

لإلعالمين.
وقدم عبد الهادي، في اللقاء الذي عقد في مقر 
وزارة اإلعالم بدمشــق، عرضاً شامالً لألوضاع 
السياســية الراهنــة والتحديــات الكبيــرة التي 
تواجههــا القضية الفلســطينية نتيجة تواصل 
االنتهــاكات اإلســرائيلية، والدعــم السياســي 

والمالي غير المحدود من قبل اإلدارة األميركية 
لدولة االحتالل.

وتطرق عبد الهادي إلى نجاح القيادة والشــعب 
والتحــرك  المخطــط  بإفشــال  الفلســطيني 
األميركي االســرائيلي لتصفية قضيتنا، وذلك 
تجسد بالفشــل الذي لحق بالورشة األميركية 

بالمنامة باعتراف كوشنير.
وقــال: إن القيــادة الفلســطينية وعلى رأســها 
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، 
رغم الضغط المالي والسياسي الذي تتعرض له 
السلطة لن تتنازل عن الثوابت الوطنية وحقوق 

الشعب الفلسطيني.
وتابع: أن الطريق الوحيد لتحقيق الســالم في 

المنطقة هو من خالل تجسيد الحقوق الوطنية 
للشــعب الفلســطيني، بما في ذلــك حقنا في 

تقرير المصير والحرية واالستقالل.
وشدد وزير اإلعالم السوري على أن سوريا كانت 
ومــا زالت وســتبقى الداعم األكبر لفلســطين 
وخصوصــاً فــي هــذه المرحلــة التي تمــر بها 
القضية الفلســطينية كما ثمن جهود الرئيس 
محمود عباس والقيادة الفلسطينية في إفشال 

مؤتمر المنامة.
كمــا عبر عــن ارتياحه للتنســيق بين وســائل 
اإلعالم الفلسطينية والســورية مجدداً تأكيده 
على استعداد وزارة اإلعالم لتقديم التسهيالت 

لوسائل اإلعالم الفلسطينية.


