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حتت رعاية أ.د. يونس عمرو وبدعم حصري من شركة "جوال" 

جامعة القدس املفتوحة تنظم يوم االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات الرابع و تدشن عددا من املشاريع 

القدس- حتت رعاية أ.د. يونس عمرو رئيس 
من  حصري  وب��دع��م  املفتوحة،  ال��ق��دس  جامعة 
شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية "جوال"، 
واالت��ص��االت  املعلومات  تكنولوجيا  م��رك��ز  نظم 
التابع للجامعة أمس، يوم االتصاالت وتكنولوجيا 
هذا  خ��ال  اجلامعة  وأعلنت  ال��راب��ع،  املعلومات 
اليوم عن تدشني عدد من املشاريع التكنولوجية 
من  عطرة  آي��ات  بتاوة  اليوم  وافتتح  املتميزة. 
الوطني  النشيط  ع��زف  مت  ث��م  احلكيم،  ال��ذك��ر 
أرواح  على  ح��داد  دقيقة  وال��وق��زف  الفلسطيني 

الشهداء.
تسخير  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ي���ؤك���د  ع���م���رو  أ.د. 

التكنولوجيا في خدمة التعليم  
رئ��ي��س ج��ام��ع��ة  أ.د. ي��ون��س ع��م��رو  ورح����ب 
القدس املفتوحة باحلضور واملشاركني، مستعرضًا 
اهتمام اجلامعة بتطوير اخلدمات التكنولوجية 
املقدمة  التعليم  نوعية  لتحسني  وتسخيرها 
للدارسني. وقال: "دأبت جامعة القدس املفتوحة 
القطاع  وترسيخ  بناء  على  األول���ى  نشأتها  منذ 
اإللكتروني واالتصالي في خدمة التعليم العالي، 
بحيث انها انشأت مركزًا للمعلومات واالتصاالت 
البنية  ف��ي  وب��خ��اص��ة  ب��ش��يء،  عليه  تبخل  ول��م 
امل��ذه��ل��ة  ال��ب��ش��ري��ة  ال��ق��وة  ع��ن  ف��ض��ًا  التحيتة 
م��ن امل��ه��ن��دس��ني واخل���ب���راء ف��ي م��ج��ال امل��ع��ل��وم��ات 

واالتصاالت".
وأض����اف: "ل��ق��د أص��ب��ح ه���ذا امل��رك��ز م��ن أق��وى 
في  واالت���ص���االت  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  م��راك��ز 
فلسطني، بحيث يقدم اخلدمة للجامعة في جميع 
اإللكتروني  التعليم  وبخاصة  املطلوبة،  املجاالت 
الذي أصبحت جامعة القدس املفتوحة اجلامعة 
على  ب��ل  فلسطني،  ف��ي  فقط  ليس  فيه  األول���ى 
مستوى املنطقة بأسرها". ونوه إلى بعض اخلدمات 
للدارسني  اجلامعة  تقدمها  التي  التكنولوجية 
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الفيديوي املتدفق "فيديو سترمينج".
املعلومات  تكنولوجيا  م��رك��ز  أن  إل���ى  وأش����ار 
يبني  أن  استطاع  للجامعة  التابع  واالت��ص��االت 
ويطور عددًا من البرامج التي تخدم اجلامعة من 
بينها البوابة اإلدارية التي تستوعب أكثر من 50 
مستخدمًا من العاملني واإلداريني، باإلضافة إلى 
برامج تخدم مختلف قطاعات اجلامعة اخلدمية 
من التسجيل إلى الشؤون اإلدارية واملالية وخدمة 

االتصال املكتبي بني دوائر اجلامعة.
وأكد أ.د. عمرو أن مركز تكنولوجيا املعلومات 
في  منافسة  مؤسسة  اجل��ام��ع��ة  جعل  واالت��ص��ال 
السوق التكنولوجي، حيث حازت على ثقة دولية 
بحيث مت تكليفها من قبل منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" باحتضان 
العاملية،  االفتراضية  سينا  اب��ن  جامعة  ب��رام��ج 
األورومتوسطية  الشبكة  اجلامعة  احتضنت  كما 

األكادميية البحثية.
املفتوحة دأبت  القدس  أن جامعة  إلى  ولفت 
منذ اربع سنوات على تنظيم يوم علمي خاص 
الذي  األمر  واالتصاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا 
ي��ع��ت��ب��ر دل���ي���ًا ع��ل��ى اه��ت��م��ام اجل��ام��ع��ة بقطاع 
املعلومات التكنولوجية واالتصاالت على مستوى 

الوطن بطوله وعرضه.
اجلامعة  لقطاعات  والشكر  التقدير  وسجل 
اليوم  ه��ذا  تنظيم  على  أش��رف��ت  التي  املختلفة 
من إداريني أو باحثني ومشاركني سواء من داخل 
امل��ؤازرة  املؤسسات  شكر  كما  خارجها،  أو  اجلامعة 
إلجن���اح ه��ذا ال��ي��وم وب��خ��اص��ة ش��رك��ة االت��ص��االت 
مولت  ال��ت��ي  "ج����وال"  الفلسطينية  اخلليوية 

حصريا هذا النشاط العلمي.

العلمي: وزارة التربية تتبنى 
التكنولوجيا 

والتعليم  التربية  وزي���رة  أك��دت  جهتها،  م��ن 
ت��درك ما  ال��وزارة  أن  العلمي على  أ. مليس  العالي 
فإنها  لذلك  جعبتها،  ف��ي  التكنولوجيا  حتمله 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تبني  ارت��أت 
التطويرية، حيث  كأداة في سياستها وخططها 
احتلت جانبًا مهمًا في كل من اخلطة اخلمسية 
التعليم  ومبادرة  املعلمني  تطوير  واستراتيجية 
الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه املبادرة تهدف 
من  تربوية  إبداعية  من��اذج  وتطوير  بناء  إل��ى 
خال تضمني أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا 
سليمة  بطرق  وتوظيفها  واالتصاالت  املعلومات 
حيث  النماذج،  تلك  تطبيق  لتسير  وصحيحة 
ي��ت��م ذل���ك ع��ن ط��ري��ق إع����داد معلمني م��درب��ني 
قادرين على التدريس بالطرق العلمية احلديثة 
التربوية  رسالتهم  حتقيق  على  أق��در  ليكونوا 
ونقل محور العملية التعليمية لتصبح متمركزة 
حول الطالب خللق جيل قادر على حل املشكات 

ومواجهة حتديات العصر متسلحًا مبهارات ألفية 
املعرفة والثورة التقنية.

وشددت أ. العلمي على أهمية تبادل اخلبرات 
حتى  والبحث  التعليم  لتطوير  اجلامعات  بني 
نتمكن من مواجهة التحديات املشتركة، فعملية 
البحث العلمي احلقيقي وإجراء التجارب العلمية 
املنتجة ذات التأثير على احلياة البشرية لم تعد 
تنجح بالطرق التقليدية، مشيرة إلى أن البحث 
م��وارد علمية وعمل جماعي  إلى  العلمي يحتاج 
متقدمة،  ح��اس��وب  وأج��ه��زة  معقدة  وجت��ه��ي��زات 
منوهة إلى أنه لم يعد بإمكان باحث ما أن يقوم 

مبفرده بأبحاث علمية منتجة.
وقالت إن من اهم الوسائل التي يتم التركيز 
عليها في الفترة األخيرة في املدارس واجلامعات 
مهارات  يعزز  تفاعلي  تعليمي  محتوى  لتطوي 
التفكير الناقد واإلبداعي والقدرة على التحليل 
واالستنتاج وخلق جيل واع وقادر على دفع عجلة 
االق��ت��ص��اد وال��ت��ط��ور ف��ي ه��ذا العصر، الف��ت��ة إلى 
البحثية  الشبكة  تأسيس  اط��اق  م��ؤخ��رًا  مت  ان 
األكادميية لربط اجلامعات الفلسطينية ببعضها 
وبني  بينها  للتواصل فيما  املجال  البعض إلاحة 
أثر  له  يكون  مما  العالم  في  البحثية  املؤسسات 
ودفعها  اجلامعات  امكانيات  تطوير  على  كبير 

للتطور.
ت��ول��ي ج��ل عنايتها  ال����وزارة  ان  وأك���دت على 
على جملة من املشروعات التعليمية في املرحلة 
احلالية واملقبلة اليجاد أجيال مبدعة ومنفتحة 
كمشروع  العصر  بعلوم  مسلحة  وثقافيًا،  فكريًا 
املدارس ومشروع حاسوب  اإللكتروني في  التعلم 
لكل طفل ومشروع intel Teqtch  ومشروع شبكة 
املدارس النموذجية ومشروع الشبكة التعليمية 
للمدارس في فلسطني حيث مت ربط املدارس كافة 
بشبكة واحدة ليتسنى ربطها بشبكة االنترنت 
وغيرها  تعليمية  بوابة  تطوير  وكذلك  العاملية 

من املبادرات.

العكر يشيد باألداء األكادميي 
جلامعة القدس املفتوحة

وأكد عمار العكر الرئيس التنفيذي ملجموعة 
على  ج��روب"  "بالتل  الفلسطينية  االت��ص��االت 
املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  م��ع  املستمر  ال��ت��ع��اون 
وش��ك��ر جميع ك��وادره��ا األك��ادمي��ي��ة على أدائ��ه��م 
مجاالت  ف��ي  التخصص  وري���ادة  املتميز  العلمي 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، م��ش��ي��دًا ب����دور ج��ام��ع��ة ال��ق��دس 
املفتوحة في تزويد الطالب الفلسطيني بالوسائل 
لتسهيل  احل��دي��ث��ة  والتكنولوجية  التعليمية 

عملية البحث العلمي.
وقال: "إننا جنتمع مجددا في رحاب مؤسساتنا 
بني  املثمر  التعاون  لنجدد  ونلتقي  التعليمية 
حضارية  ص��ورة  تعكس  التي  ال��وط��ن  مؤسسات 
على  وتعاوننا  بعاقاتنا  حريصون  اننا  وتؤكد 
ان  تؤهلنا  متقدمة  مراتب  إلى  بالوطن  الوصول 
رغم  العالم  شعوب  بني  واألج���در  األفضل  نكون 
اإلح��داث��ي��ات وال��ظ��روف اخل��اص��ة ال��ي نعيش بها 
رائع  بتعاون  أطلقنا  قليلة  أيام  وتعترضنا،قبل 
النطاق  ال��ى  النفاذ  خدمة  اإلت��ص��االت  وزارة  مع 
العريض مما سيتيح الفرصة اكثر لإلستفادة من 
وخدماته،  لإلنترنت  اكبر  وإنتشار  التكنولوجيا 
الشبكة  توقيع  خال  من  معكم  التقينا  وقبلها 
اإلك���ادمي���ي���ة ل��ل��م��س��اه��م��ة ف���ي ت��ط��وي��ر وت��أه��ي��ل 
مؤسساتنا االكادميية واليوم في جامعة القدس 
بالعلم  راغب  لكل  أبوابها  التي فتحت  املفتوحة 
ن��واص��ل م��ا ب���دأن���ا، ف����أود أن أش����دد ع��ل��ى مقولة 
فنحن  باخلير  جنتمع  دمنا  وم��ا  القوة  بالتعاون 

جميعا أقوياء ". 
إلى ان مجموعة االتصاالت تساهم في  وأشار 
ستبقى  جديدة  مشاريع  وخلق  املجتمع  تنمية 
عن  جديد  من  نبادر  اليوم  نحن  وه��ا  متواصلة 
طريق جوال لنكمل العمل التنموي الذي بدأناه 
سابقا ونبني على نتاج مسيرة طويلة في دعم 
التعليم منذ سنوات خلت، وسنتمكن عبر جوال 
م��ن امل��ض��ي ق��دم��ا ف��ي ط��رح سلسلة ج��دي��دة من 
األفكار اجلريئة والطموحة، في ظل إبتكار وإبداع 
ألسس تنموية فريدة ومستدامة حتقق جزءا من 

طموحات أبناء هذا البلد املعطاء.
وأكد ان شركة جوال تسعى ملواكبة التطورات 
في عالم تكنولوجيا اإلتصاالت رغيم القيود التي 
واجهتها، حيث سخرت جميع كوادرها ومواردها 
من أجل النهوض بقطاع تكنولوجيا اإلتصاالت 

في فلسطني.
القطاع  بإن هذا  تام  وقال: "إلننا على يقني 
اجل��ان��ب  يسعى  ك��ب��ي��رة  إق��ت��ص��ادي��ة  ق���وة  يعتبر 
بعدم  خاله  من  محاربتها  أن  على  اإلسرائيلي 
ما  أح���دث  ملواكبة  الكافية  ال��ت��رددات  إع��ط��اءن��ا 
توصلت إليه التكنولوجيا في عالم اإلتصاالت، 

باإلضافة إلى عدم تسهيل دخول املعدات التقنية 
الازمة إلطاق اخلدمات التي تدعم تطبيقات 
اجليل الثالث، ومنعنا من تركيب محطاتنا وأبراج 
التقوية في املناطق التابعة للسلطات اإلسرائيلية 

.")C أراضي املنطقة (
وأكد انه "رغم جميع هذه املعيقات والصعوبات 
التي تتعرض لها إال أننا سنظل مطلعني عن كثب 
على آخر التطورات التي يتوصل إليها هذا القطاع 
وتقدمي ما نستطيع تقدميه من خدمات،حيث 
ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة امل��ش��ت��رك��ني ال���ذي���ن ي��س��ت��خ��دم��ون 

Internet mobile  حوالي %15".
ان��ه مت اط��اق مؤخرا العديد من  إل��ى  وأش��ار 
املتجدد  حرصنا  تثبت  التي  املضافة  اخلدمات 
على تقدمي كل ما هو جديد ومميز ملشتركينا، 
لنتيح  عاملية  شركات  مع  بالتعاقد  قمنا  حيث 
 : م��ث��ل  م��ت��ط��ورة  إس��ت��خ��دام خ��دم��ات  ملشتركينا 
Google sms والتي تتيح للمشتركني إستخدام 
Google إلرسال رسائل  البريد األلكتروني على 
ألكترونية ما بني بريد إالكتروني g-mail وجوال، 
بالتعاون    Blackberry ال���  خدمة  وقدمت  كما 
املشتركني  والتي متكن  العاملية   RIM مع شركة 
األلكتروني  بريدهم  م��ع  املستمر  ال��ت��واص��ل  م��ن 
وترتيب أجندة املواعيد اخلاصة بهم في أي وقت 
ومن أي مكان، واستهدفت جوال شريحة الشباب 
 Zero Facebook خ��دم��ة  ت��ق��دمي  خ���ال  م���ن 
املوقع مجانًا لتصبح الشركة  لتسهل لهم تصفح 
ال��ع��رب��ي��ة واألول�����ى وال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت��ق��دم ه��ذه 

اخلدمة ملشتركيها.
املعارض  لكافة  مستمرة  رعايتنا  "إن  وق��ال: 
التكنولوجيا  بقطاع  تهتم  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
واإلتصاالت، حيث أننا رعينا معرض تكنولوجيا 
املعلومات )أكسبوتك( على مدار 6 سنوات وكنا 

الراعي الباتيني للمعرض في عام 2009".
تدشني عدد من املشاريع التكنولوجية 

وأعلن م. عماد الهودلي مساعد رئيس اجلامعة 
ل���ش���ؤون ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واإلن���ت���اج-م���دي���ر م��رك��ز 
تدشني  ع��ن  واالت��ص��االت  املعلومات  تكنولوجيا 
في  اجل��دي��دة  التكنولوجية  امل��ش��اري��ع  م��ن  ع��دد 

جامعة القدس املفتوحة.
وأش�����ار إل����ى أن اجل��ام��ع��ة اس��ت��ط��اع��ت خ��ال 
املشاريع  من  عدد  إجن��از  املاضية  القليلة  الفترة 
التكنولوجية كان أبرزها: بنك األسئلة احملوسب، 
التكامل ما بني البوابة األكادميية وأنظمة التعلم 
وأمناطها  اجلامعة  ف��ي  املستخدمة  اإللكتروني 
املختلفة، املرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات 
التدريبية  وخدمات  الدولي،  البنك  من  املمول 
اعتماد  م��ث��ل  اجل��ام��ع��ة  تقدمها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
اجلامعة كمركز تدريب معتمد من شركة ردهات 
لينوكس العاملية وانشاء مركز امتحانات معتمد 

.person vue �ل

دور اإلنترنت في بناء املعرفة 
ومت إقامة ثاث جلسات علمية على هامش 
اليوم. فقد أدار اجللسة األولى أ.د. سفيان كمال 
للشؤون  املفتوحة  القدس  جامعة  رئيس  نائب 
سليمان  أ.د.  اخلبير  فيها  وحت��دث  األكادميية. 
حوامدة من جامعة أوكاهوما بالواليات املتحدة 
ال��ق��درات  وب��ن��اء  التعلم  دور  ح���ول  االم��ري��ك��ي��ة 
اقتصاد  ف��ي  اإلن��ت��رن��ت  شبكة  ع��ب��ر  ال��ب��ش��ري��ة 
اخلطيب  عماد  الدكتور  ع��رض  فيما  املعرفة. 
للعلوم  ف��ل��س��ط��ني  ألك��ادمي��ي��ة  ال���ع���ام  –األمني 
"تكنولوجيا  بعنوان  عمل  ورقة  والتكنولوجيا 
–االمكانات  واالتصاالت في فلسطني  املعلومات 

والتحديات".
وقال أ.د. حوامد "لقد أتاحت التطورات في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باإلضافة 
إلى اإلنترنت للدول الصغيرة التي متلك مصادر 
في  مكاٍن  إيجاد  معدومة  أو  محدودة  طبيعية 
املعرفة العاملية واقتصاد املعرفة مثل سنغافورة 
وفنلندا". وبني أن اقتصاد املعرفة يقدم للدول 
درجة  على  عاملة  قوى  إليجاد  فرصة  النامية 
عالية من التدريب، وقادرة على االبتكار وجذب 
التطور  هذا  ولكن  التطور،  وصنع  االستثمارات 
املبني على املعرفة يتطلب أنظمة تعليمية ترفع 
من مستوى املهارات وتدعم التعلم مدى احلياة، 
املتحدة  ك��ال��والي��ات  املتقدمة  ال���دول  أن  حتى 
وأوروبا اللتان تدركان أهمية املعرفة كعامل تطور 
قد عملتا على زيادة دعم التعليم حتت حملة 
"عّلم لتبتكر" التي تضع تركيزًا متجددًا على 

العلم والتكنولوجيا والهندسة.
وبني د. اخلطيب أن العقود الثاثة املاضية 
ش��ه��دت ت���ط���ورًا ن��وع��ي��ًا م��ت��س��ارع��ًا ف��ي مختلف 
التطور  ه���ذا  أن  ورغ���م  املجتمعية  ال��ق��ط��اع��ات 
ت��ف��اوت م��ن دول����ة إل���ى أخ����رى إال أن ب��ع��ض��ًا من 
ال����دول ال��ن��ام��ي��ة اس��ت��ط��اع��ت أن ت��ت��ح��ول حت��واًل 

نوعيًا لدول اقتصادية فاعلة تساهم في إنتاج 
النمو  املعرفة وتعكسها ايجابيًا على مستويات 
املنافسة في ظل  ملجتمعاتها وعلى قدرتها على 

العوملة. 
وق����ال "مي��ك��ن االدع������اء إن م��س��اه��م��ة ث���ورة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في هذا التطور 
إلى  وبالنظر  وحاسمة،  أساسية  كانت  املتسارع 
واالت��ص��االت  املعلومات  تكنولوجيا  إمكانيات 
فإن  القطاعات،  ملختلف  وأس��اس��ي  ه��ام  كمكون 
االستثمار في هذا القطاع ودعمه يشكل ركيزة 
قادرة  ودول��ة  مجتمع  لبناء  مستقبلية  أساسية 

على املنافسة"

مناذج متميزة من اخلريجني
محمد  د.  أداره���ا  التي  الثانية  اجللسة  وف��ي 
ع��رض من��اذج  الطلبة مت  ش���ؤون  ش��اه��ني عميد 
متميزة من خريجي جامعة القدس املفتوحة في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وأكد د. 
شاهني أن جامعة القدس املفتوحة تهتم بطلبتها 
ابتداء من مرحلة تسجيلهم أو ما قبل ذلك وحتى 
حقوقهم،  من  حقًا  ذلك  باعتبار  تخرجهم  بعد 
اجلامعة  العاقة مع خريجي  تعزير  في  ويسهم 
وأضاف  املجتمع احمللي بشكل عام.  مع  والعاقة 
أن: "خريجي اجلامعة هم هدف رئيس في تقومي 
موضوعي ألي مؤسسة تعليمية، فكانت النتائج  
البحثية مع خريجي جامعة القدس املفتوحة في 
التقومي اخلارجي للجامعة، ونتائج اخلريجني في 
اختبار الكفاءات الدولي )ETS(، وفي امتحانات 
وزارة  جتريها  التي  والعامة  املعيارية  التوظيف 
التربية والتعليم العالي الفلسطينية للمتقدمني 
ل��ل��وظ��ائ��ف ف��ي م��ج��ال ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وف��ي 
الغوث  وكالة  جتريها  التي  واملقابات  االمتحان 
الدولية للغرض نفسه. وكان اآلالف من خريجي 
اجلامعة أكملوا دراساتهم العليا بتميز في عديد 
من اجلامعات احمللية والعربية والدولية، فاحتل 
املؤسسات  من  كثير  في  عليا  مراتب  خريجونا 
اخلاصة واألهلية واحلكومية، فكانوا خير سفراء 
في  مساهمني  وك��ان��وا  للوطن،  وأحيانا  للجامعة 
بناء الوطن ومؤسساته وحماية إجنازاته واحلفاظ 
ع��ل��ى م���ق���درات���ه". وحت����دث ف��ي اجل��س��ل��ة ك��ل من 
الدكتور جميل إطميزي/رئيس قسم تكنولوجيا 
التعلم  امل��ع��ل��وم��ات واالت���ص���االت وم��دي��ر وح����دة 
اإللكتروني- كلية فلسطني األهلية اجلامعية،وائل 
أبو سفاقة/ مدير مبيعات الشركات- اإلتصاالت 
الفلسطينية،مجدي معمر رئيس قسم التدريب/ 
والتعليم  التربية  وزارة  التدريب-  قسم  رئيس 
تكنولوجيا  دائ���رة  مدير  شبير/  العالي،محمد 

املعلومات- اخلطوط اجلوية الفلسطينية. 
حيث استعرضوا مرونة نظام التعليم املفتوح 
الذي مكنهم من التعلم والعمل في الوقت نفسه، 
كما أكدوا على دور جامعة القدس املفتوحة في 

إعدادهم للحياة العملية.

عرض جتارب في التعلم 
اإللكتروني 

وأدار اجللسة الثالثة التي جاءت حتت عنوان 
"التعلم اإللكتروني: تطوير احملتوى االلكتروني 
برنامج  نادر خلف مدير  د.  وتقوميه"  وإيصاله 

التربية في اجلامعة.
األكادمييني  املشرفني  من  مجموعة  وحت��دث 
والدارسني حول دورهم في التعلم املدمج بأمناطه 
جتربته  أك��ادمي��ي  مشرف  كل  وع��رض  املختلفة. 
في منط واحد من أمناط التعلم املدمج األربعة 

وهي كالتالي:
 Video ال��ت��دف��ق��ي  ال��ف��ي��دي��وي  ال��ب��ث  من���ط 
)القالب(  اإللكتروني  املقرر  منط   ،Streaming
األن���ش���ط���ة  من����ط   ،eCourse Template
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة،  التعيينات  من��ط  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، 
الصفوف  تقنية  استخدام  تناول  إلى  باإلضافة 
م��ن املشرفني  ف��ي اجللسة  االف��ت��راض��ي��ة. وش���ارك 
مشرفة  النجدي/  د.رن���دة  م��ن:  كل  األكادمييني 
التعليمية،  أكادميية متفرغة/ منطقة القدس 
أ. مصعب عياش/ مشرف أكادميي غير متفرغ/ 
سامي  أ.  التعليمية،  وال��ب��ي��رة  ال��ل��ه  رام  منطقة 
رفح  منطقة  متفرغ/  أكادميي  مشرف  حنونة/ 
التعليمية، أ. رأفت العوضي/ مشرف أكادميي غير 

متفرغ/ منطقة خان يونس التعليمية.
فهم:   الورشة  في  شاركوا  الذين  الدارسون  أما 
التعليمية،  أري��ح��ا  جن��وم/م��ن��ط��ق��ة  ب��رك��ات  آالء 
قلقيلية  قطناني/منطقة  محمد  يحيى  مجدي 
طه/  الرحمن  عبد  محمود  س��م��اح  التعليمية، 
محمد  حسن  محمد  التعليمية،  رف��ح  منطقة 
عيوش/ منطقة الوسطى التعليمية.كما مت عرض 
مشاريع متميزة في مجال تكنولوجييا املعلومات 

من إعداد طلبة من جامعة القدس املفتوحة.

محافظة نابلس تكرم املؤسسات 
الشريكة في مشروع الكوبونات الغذائية

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة واإلعام - أقيم في قاعة 
مسرح اإلحتاد العام لنقابات عمال فلسطني في نابلس امس حفا تكرميا 
للجان الشعبية في املدينة ، حتت رعاية احملافظ   العميد جبريل البكري، 
الغذاء  التي بذلتها خال عام مع احملافظة ومنظمة  تقديرا جلهودها 
العاملي ومؤسسة العمل ضد اجلوع في مشروع الكوبونات الغذائية الذي 

استفاد منه 2077 أسرة محتاجة في مدينة نابلس.
وفي بداية اللقاء، رحبت عريفة احلفل رانية أبو جرادة باحلضور 

مشيرة إلى أن نابلس العتيقة العريقة ستبقى مدينة النار والنور.
من جانبها ألقت نائب احملافظ عنان أتيرة كلمة شكرت فيها منظمي 
حفل التكرمي في اإلدارة العامة للتخطيط باحملافظة واللجان الشعبية 
العمل  العاملي ومؤسسة  الغذاء  والشركاء في منظمة  نابلس  في مدينة 

ضد اجلوع.
ان��دالع  مع  انطلقت  التي  الشعبية  اللجان  أن  إل��ى  األت��ي��رة  وأش���ارت 
أنشأته  الذي  اجلماهيري  التفعيل  مركز  خال  من  الثانية  االنتفاضة 
احملافظة، عملوا كجنود مجهولني في خدمة شعبهم ومجتمعهم، وقدموا 
مختلف اخلدمات للمواطنني في ظل احلصار واالحتياجات من تعليم 
وصحة ومتوين وغيرها، ودورهم في الكوبونات التموينية هو استمرار 

لعطائهم املتواصل على مدار ما يزيد على العشر سنوات.
وقالت األتيرة: "اننا ونتيجة احلصار الذي فرضته قوات االحتال 
على نابلس، اعتمدنا على املساعدات اإلغاثية، لكننا ومنذ عامني بدأنا 
التفكير في التنمية املستدامة من خال اخلطة االستراتيجية التنموية 
وبعيدا عن  دقيق  بشكل  واألول��وي��ات  االحتياجات  وحت��دد  تنظم  التي 

االرجتال وتثبت للعالم أننا شعب منظم".
وشكرت اتيرة ممثلي منظمة الغذاء العاملي ومؤسسة العمل ضد اجلوع 
الذين يعملون على دعم املضطهدين في فلسطني وغيرها ويقومون بعمل 
جبار من أجل العائات الفقيرة واحملتاجة التي تقف على خط الفقر، 
موضحة أن مشروع الكوبونات شكل إلى جانب دعمه للفقراء بعدا وطنيا 
متثل في تسويق وترويج املنتجات الوطنية، كما أنه شكل دعما لصغار 
التجار وبالتالي شكل فائدة متعددة األوجه، آملة أن يستمر هذا املشروع 

وأن يتوسع ليطال مناطق أخرى في احملافظة.

واللجان  العاملي نائب احملافظ  الغذاء  بدورها شكرت ممثلة منظمة 
نابلس بكثير من  الكوبونات نفذ في  برنامج  أن  الى  الشعبية، مشيرة 
النجاح واحلماس والتميز، ووفر املشروع فرص عمل للسوق احمللي وحسن 
من واقع الوضع الغذائي لألسر الفقيرة إضافة إلى اعتماده على منتج 
فلسطيني بنسبة 100%، وأشارت إلى أن البرنامج مر ببعض االرباكات 
وان  احتياجا،  األكثر  إل��ى  الوصول  وأب��رزه��ا  بأهدافه  قياسا  جنح  لكنه 
أن %89  إلى  اللجان املختصة أشارت  التي حصلوا عليها من  التقييمات 
عماال  شغلوا  احملال  أصحاب  من  و%30  سعيدين  كانوا  املستفيدين  من 

إضافيني بعد املشروع.
واكدت أن جناح املشروع ما كان ممكنا لوال التكامل ما بني احملافظة 

واللجان الشعبية واملستفيدين .
من جانبه، شكر ممثل مؤسسة العمل ضد اجلوع احملافظة وكل الشركاء 
احملليني في البرنامج، مشيرا إلى أن املشروع الذي واجه عدد من االشكاالت 
في بداياته حقق جناحات مهمة واظهرت التقييمات القادمة من امليدان 
أنه حقق األغراض واألهداف التي انطلق من أجلها، مضيفا بانهم معنيون 

باحلفاظ عليه وتوسيعه.
هذا  على  احملافظة  الشعبية  اللجان  ممثل  الزبيدي  سعيد  وشكر 
اجل  من  انشائها عملت  ومنذ  الشعبية  اللجان  ان  الى  التكرمي، مشيرا 
ان  واوض���ح  االح��ت��ي��اج��ات،.  تلك  وتلبية  املواطنني  احتياجات  تلمس 
اللجان الشعبية اثناء االجتياحات قامت باعادة بناء العمارات وتامني 
الدواء والتموين لكل االسر احملاصرة في نابلس، وشاركت في كل اعمال 
على  كانت  احملافظة  ان  الى  منوها  الكثير،  وغيرها  والطوارئ  االغاثة 

الدوام سندا للجان.
املهندس  نابلس  بلدية  ورئيس  االتيرة  قامت  االحتفال  نهاية  وفي 
الله  نصر  تيسير  احمل��اف��ظ  ف��ي  التخطيط  ع��ام  وم��دي��ر  يعيش  عدلي 
والدكتور محمد حنون رئيس جلنة زكاة نابلس املركزية، بتكرمي مسؤولي 

اللجان الشعبية ومديري مؤسستي العمل ضد اجلوع والغذاء العاملية.
يذكر ان االحتفال تخلله عروض فلكلورية شيقة قدمتها احدى فرق 

االشبال من مخيم باطة وعرض حلمودة رمضان. 

"LG X300" تطلق الكمبيوتر احملمول اجلديد "LG"
 "LG Electronics" ك��ش��ف��ت   - ع��م��ان   
الشركة الرائدة عامليًا في مجال التكنولوجيا 
واالتصاالت املتنقلة، النقاب أخيرا عن جهاز 
كمبيوتر  وأرق  أنحف  يعد  الذي   ،LG X300

محمول في العالم. 
واستطاع اجلهاز اجلديد بفضل تصميمه 
دورة  خال  األض��واء  خطف  واألنيق،  األملس 
ال��ع��ال��م احل���ال���ي م���ن م��ع��رض اإلل��ك��ت��رون��ي��ات 
فيغاس  الس  مدينة  في   ،CES االستهاكية 

األميركية. 
ويعد جهاز "LG X300" أحدث كمبيوتر 
ويتميز  ت���ط���ورًا،  وأك��ث��ره��ا   LG م��ن  م��ح��م��ول 
إضافة  غراما،   970 مع  الفائقة  ال��وزن  بخفة 
إلى نحافته املتناهية، حيث ال تزيد سماكته 
على 17.5 ملم، مما يعزز مزايا التنقل لهذا 

اجلهاز احملمول. 
  ويتمتع جهاز LG اجلديد، بتصميم رائع 
مع شاشة LCD مصقولة بقياس 11.6 بوصة، 
األناقة،  في  غاية  مفاتيح  لوحة  إل��ى  إضافة 
يضفي  مما  بإطار،  محددة  غير  ملس  ولوحة 
املزيد من األناقة على اجلهاز. ويتوفر اجلهاز 
الفاحت،  والبني  الناصع  األبيض  هما  بلونني 
الباحثني عن  املستخدمني  لتلبية متطلبات 

املظهر األنيق وجمالية الشكل. 
 ويأتي جهاز "LG X300" مع معالج إنتل 
مينلو 2.0 جيجا هرتز، وذاكرة وصول عشوائي 
تصل إلى 2 جيجابت، وذاكرة SSD بسعة 128 
 LG X300 جيجابايت. ويستخدم كمبيوتر
برمييوم  بنسخة   ،7 ي��ن��دوز  التشغيل  نظام 
OS املنزلية، مع بطارية من خليتني، متكنه 
من العمل ملدة تصل إلى سبع ساعات. وينفرد 

وذل��ك  وامل��ري��ح،  الصامت  ب��أدائ��ه   LG X300
بفضل خلوه من مروحة للتبريد. كما يأتي مع 
اجلهاز باقة سمارت التي تعزز سهولة استخدامه 

بالنسبة للمستخدمني اجلدد. 
وت���ع���ت���ب���ر ب����اق����ة س�����م�����ارت، أف����ض����ل ب��اق��ة 
برمجيات ملستخدمي الكمبيوترات الدفترية 
 LG وق���د عملت  وال��ك��م��ب��ي��وت��رات احمل��م��ول��ة، 
لارتقاء  خصيصًا  وحتديثها،  تطويرها  على 
إذ   ،LG X300 ج��ه��از  م��س��ت��خ��دم��ي  ب��ت��ج��رب��ة 
ب��وب"،  "س��م��ارت  تقنية  بإضافة   LG ق��ام��ت 
إدارة  ب��ي��ان��ات  وم��زام��ن��ة  ال��ت��ي تتيح حت��دي��ث 
املعلومات الشخصية من جهاز الهاتف اخللوي 
إلى الكمبيوتر الشخصي، عبر اتصال البلوتوث. 

كما حتتوي الباقة املطورة على ميزة التنبيه، 
الرسائل  ق���راءة  على  املستخدم  تساعد  التي 
النصية القصيرة، والرد عليها من خال جهاز 
إلى  احل��اج��ة  دون  وم��ن  م��ب��اش��رة،   LG X300

استخدام الهاتف املتحرك. 
كما تتيح النسخة املطورة من "سمارت أون"، 
البريد  إل��ى  فائقة  بسهولة  الوصول  إمكانية 
والوصول  اجلهاز،  تشغيل  وإع��ادة  اإللكتروني، 
إلى قائمة التطبيقات األكثر استخدامًا في زمن 
قياسي، ال يزيد على خمس ثوان فقط. وتتيح 
الذكية،  والعناية  الذكية  االس��ت��ع��ادة  ميزتا 
إمكانية احملافظة على أفضل أداء للكمبيوتر 

حتى بالنسبة للمبتدئني.

دعت الى التركيز على مشاريع االسكان في القدس

دراسات حتليلية لبيانات التعداد عام ٢00٧ تدعو الستخدام 
موازنة السلطة وخطط التنمية في القطاعات االقتصادية

اخل�����اص- دع��ت  مل���راس���ل ے   - ال��ل��ه  رام 
إلى   ،2007 التعداد  لبيانات  حتليلية  دراس��ات 
في  التنمية  وخطط  السلطة  موازنة  استخدام 
إعادة توجيه املوارد وتخصيصها جتاه القطاعات 
االقتصادية االنتاجية املهملة، كما هو احلال في 

قطاع الزراعة.
وأوص����ت ال���دراس���ة ك��ذل��ك ب��ض��رورة تفعيل 
الهجرة وحتسني جودة بياناتها  مصادر بيانات 
واتخاذ اإلج��راءات الازمة والكفيلة بذلك من 
ال��دراس��ات  زي��ادة  بهدف  عليها،  القائمني  قبل 
والتركيز في رعاية املسنني  املتعلقة بالهجرة. 
ال��دور اإلغاثي  ال��دور التنموي لهم، وليس  على 
وتقدمي اخلدمات فقط، وأن يتم االستفادة من 
خبرات املسنني املختلفة في تنفيذ البرامج أو 

القيام بالنشاطات ذات العاقة.
ج��اء ذل��ك خ��ال ورش��ة العمل التي عقدها 
برام  مقره  في  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  أمس، 
دراس��ات  ثماني   وتوصيات  نتائج  لعرض  الله، 
حتليلية من واقع بيانات التعداد العام للسكان 

واملساكن واملنشآت، 2007.
عا  اجلهاز  رئيس  بعمل  القائم  وافتتحت 
عوض  الورشة بكلمة أكدت فيها أن هذه الورشة 
تأتي انسجاما مع سياسة اجلهاز املركزي لإلحصاء 
واحلوار  التنسيق  استمرار  أساس  على  القائمة 
اإلحصائي  للرقم  واملستخدمني  املنتجني  بني 
نتائج  على  الطاعهم  الفلسطيني،  الرسمي 
ثمانية دراسات حتليلية من واقع بيانات التعداد 
العام للسكان واملساكن واملنشآت، 2007. بهدف 
االستفادة منها والعمل على ترجمتها في البرامج 
والسياسات القطاعية املختلفة التي تطرقت لها 
الورشة محمود جرادات  في  وشارك  الدراسات. 
رئ��ي��س اجل��ه��از ل��ل��ش��ؤون االح��ص��ائ��ي��ة وممثلو 
واالك��ادمي��ي��ة  احلكومية  وامل��ؤس��س��ات  ال����وزارات 

والبحتية املجتمعية
امل��ؤش��رات  من��و  بتفاوت  ال��دراس��ة  واختصت 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ب��ني احمل��اف��ظ��ات 
في  والعائدة  الداخلية  الهجرة  الفلسطينية، 
االراضي الفلسطينية، واقع املسنني ومتطلبات 
واألس��ري��ة  االجتماعية  اخلصائص  رعايتهم، 
لألسرة،  واالقتصادية  والتعليمية  والزواجية 
في  املهني  والتعليم  التدريب  خريجي  ظ��روف 
سوق العمل، مستوى انتشار تكنولوجيا املعلومات 
في املجتمع، واقع ظروف السكن، وسياسات القوى 
العاملة الفلسطينية بني النظرية والتطبيق.

وط��ال��ب��ت ن��ت��ائ��ج ال���دراس���ات ص��ن��اع ال��ق��رار 
واملخططني للتنمية أن يأخذوا بعني االعتبار 
زي����ادة ع���دد األس���ر ف��ي ال��ت��ج��م��ع��ات احلضرية 
خ����ال ال��ع��ش��ر  س���ن���وات وال����زي����ادة ال��س��ك��ان��ي��ة 
احلاصلة في التجمعات احلضرية في األراضي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ف��ل��ذل��ك ي��ج��ب ال��ع��م��ل على 
لكي  كثيرة  وم��ب��ان   مساكن  إلقامة  التخطيط 
تتسع للكثافة السكانية في املناطق احلضرية 
خاصة واملخيمات واملناطق الريفية عامة، سواء 
محافظات  أو  الغربية  الضفة  محافظات  ف��ي 

قطاع غزة.
للتدريب،  الى تبني سياسة وطنية  ودعت 
وذل��ك م��ن خ��ال خطط م��دروس��ة ليست على 
وإمن��ا  ف��ح��س��ب،  التعليمية  امل��ؤس��س��ة  م��س��ت��وى 
والتقني  املهني  التعليمي  النظام  مستوى  على 
ب��أك��م��ل��ه، وذل����ك م��ن أج���ل حت��ق��ي��ق االس��ت��غ��ال 
األمثل للموارد الوطنية املتاحة من أموال ومباني 

ومصادر بشرية.
الدعم  وش��ددت على ض��رورة االستفادة من 
الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  املقدم  الدولي 
تكنولوجيا  ق��ط��اع  دع��م  اجت���اه  ف��ي  وتسخيره 
املعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية، 

وحتديدا في مجال تطوير البنية التحتية لهذا 
ب��ال��ت��وازي م��ع تطوير صياغة  ال��ق��ط��اع، وذل��ك 
الرئيسية  األط�����راف  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون  م��ش��ت��رك��ة 
اخلاص،  والقطاع  الفلسطينية،  السلطة  وهي 
وامل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي.  ودع���ت ال���ى ال��ت��رك��ي��ز على 
مشاريع اإلسكان في مدينة القدس التي تعاني 
من اإلجراءات اإلسرائيلية وخاصة هدم املنازل 
القدس  وس��ك��ان  امل��دي��ن��ة،  م��ن  السكان  واق��ت��اع 
بحاجة ماسة إلى املشاريع اإلسكانية خاصة أن 
القدس،  األسرة مرتفع جدا في مدينة  كثافة 
وفي معظم احلاالت تشترك أكثر من أسرة في 

مسكن واحد.
ودع����ت أي��ض��ا ال���ى رس���م وإع�����داد س��ي��اس��ات 
بحيث  املختصة  اجل��ه��ات  ق��ب��ل  م��ن  تشغيلية 
العاملة  القوى  ومستقبل  حاضر  مع  تتناسب 
من  الكثير  طياته  ف��ي  يحمل  املستقبل  ك��ون 
ح����االت ال��ت��غ��ي��ي��ر أو االس��ت��ق��رار ف��ي م��ج��ري��ات 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  احلياة 
خال  م��ن  املستدامة  التنمية  حتقيق  ب��ه��دف 
ت��وج��ي��ه م��زي��د م���ن االه���ت���م���ام ن��ح��و س��ي��اس��ات 
األكثر  الفئة  ه��ذه  لكون  الشبابية،  التشغيل 
وطالبت  العالية.  البطالة  حيث  م��ن  ت��ض��ررًا 
بتفعيل دور صندوق ضمان اإلقراض وغيره من 
الصناديق ألغراض التشغيل وخدمة سياساته 
املشروعات  ورعاية  ومتويل  حتديد  خال  من 
بتنفيذها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  وامل��ت��وس��ط��ة  ال��ص��غ��رى 
تنفيذ  شأنها  من  والتي  اجلنسني  من  الشباب 
مشروعات ذات كثافة عمل عالية في مجاالت 
البحري  والصيد  احليوانية  وال��ث��روة  ال��زراع��ة 
واحلديثة  التقليدية  والصناعات  واإلنشاءات 
في مجاالت مثل تكنولوجيا املعلومات من خال 
اعتماد آليات عمل وحاضنات تستوعب أفكار 

وطموحات الشباب.

 افتتاح مؤمتر فلسطني األول للتأمني 
 

اريحا- افتتح أمس مؤمتر فلسطني االول للتأمني والذي يستمر ملدة يومني، وينظمه االحتاد 
الفلسطيني لشركات ال�تأمني و بالتعاون مع هيئة سوق املال ،بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية  
"USAID"، برعاية من شركات التأمني ،وهي املجموعة األهلية، شركة التكافل الفلسطينية ، 
العرب  وشركة فلسطني  الوطنية، وشركة  التأمني  املشرق وشركة  ، شركة  العاملية  شركة ترست 

والشركة العاملية املتحدة .ورعاية اعامية من شبكة أجيال اإلذاعية،
، وقد بدأت  التأمني  التى تهم قطاع  اليوم االول للمؤمتر حول القضايا   ومتحورت جلسات 
اجللسة االفتتتاحية مبشاركة ماهر املصري رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس املال والذي قال 
خال كلمته ان قطاع التأمني  هو أحد أهم القطاعات اإلقتصادية و اإلستثمارية  ، واداة هامة 
في منظومة الضمان االجتماعي للمواطنني، لذلك فقد  حرصت السلطة الوطنية على تنظيم 
هذا القطاع من خال تأسيس هيئة سوق رأس املال كهيئة تتمع بالشخصية اإلعتبارية واملستقلة 
وتشرف على القطاعات املالية غير املصرفية مبا فيها قطاع التأمني الذي انيط بالهيئة  لوضع 
سياسات مفصله لتطويره وتنميته واعداد االنظمة الازمة لعمله ووضع التشريعات الكفيلة 

بحماية حقوق املؤمنني وتوفير املناخ املائم لتطوره.
كما حتدث محمد الرمياوي رئيس االحتاد شاكرا في  كلمته الوزراء ووزرات السلطة الوطنية 
دور هام  لها  كان  والتي  للمؤمتر  والراعية  الداعمة  الشريكة،  اجلهات  و  املؤمتر  التي تشارك في 
وكبير في التحضير للمؤمتر ،و خصوصًا رئيس الوزراء الدكتور سام فياض لرعايته املؤمتر و 
الوكالة االمريكية للتنمية ) USAID ( على دعمها املادي واللوجستي للمؤمتر ، وشركات التأمني 

الفلسطينية التي قدمت رعاية للفعاليات املصاحبة للمؤمتر .
 وقال الرمياوي خال كلمته أن هذا اليوم يشكل منعطفا وحدثا هاما في تاريخ قطاع التأمني 
في فلسطني، فهي املرة االولى التي يعقد فيها مؤمتر يعنى بقطاع التأمني ويسلط الضوء عليه 

باعتباره من اهم وابرز قطاعات االقتصاد الوطني.
واضاف انانعقاد املؤمتر  ياتى في ظل حتديات تواجه صناعة التأمني في فلسطني ابرزها صغر 
حجم السوق، والية ضبط هذا القطاع مبا ينسجم وقانون التامني والتشريعات الثانوية الصادرة 
مبقتضاه ، باالضافة الى عدم تسوية بعض االمور العالقة مع القطاعات الشريكة وهي قضايا 
هامة منها املعاجلة الضريبية الحتياطي التعويضات حتت التسوية، املستحقات املالية لشركات 
التامني على مؤسسات السلطة، العاقة مع الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، 

عدم التطبيق الفعلي والكامل للتأمينات االلزامية)السيارات والعمال(
 وأضاف الرمياوي نلتقي اليوم في هذا املؤمتر حتت شعار ممعا نحو االمان كي يكون منبرًا لبحث 
كافة االمور التي تهم سوق التأمني والتي اوجزها على النحو التالي : املساهمة في تنظيم سوق 
التأمني الفلسطيني، مأسسة العاقة بني قطاع التأمني وباقي القطاعات االقتصادية واالجتماعية 

من منطلق ما يلي: أهمية قطاع التأمني كحامي لهذه القطاعات من االخطار املختلفة
من ناحيته عبر هوارد سومكا رئيس بعثة الوكالة االمريكية للتنمية  USAID  عن سعادته 
لتمثيل الوكالة في اول مؤمتر للتامني في فلسطني بوجود هذا العدد من العاملني بقطاع التأمني، 
كون قطاع التأمني قوة لاقتصاد وهو اولوية للمساعدة من قبل الوكالة. واضاف ،انه وعلى  مدى 
16 عاما دعمنا هذا القطاع وقدمنا له اكثر من 70 مليون دوالر  ومتنى ان تضع هيئة سوق رأس 
املال القوانني الازمة لقطاع التامني . هذا وقد عقدت امس ثاث جلسات عمل مبشاركة نخبة 
من اخلبراء املاليني والدولني ، وتناولت  عدة محاور .وكانت اجلسلة االولى حتت عنوان" واقع قطاع 
التأمني في فلسطني وافاق تطويره" واجللسة الثانية بعنوان" دور إعادة التأمني في درء املخاطر 
عن شركات التأمني" اما اجللسة الثالثة  مكانت حتت عنوان"عاقة قطاع التأمني مع القطاعات 

الشريكة"  ومن املقرر أن تعقد اليوم ثاث جلسات باالضافة إلى اجللسة اخلتامية للمؤمتر .

"بيكتي" تنظم ورشة عمل حول البرمجيات 
احلرة ومفتوحة املصدر ودروبال

رام الله - ملراسل القدس اخلاص-عقدت احلاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
"بيكتي" أمس، في مقرها بالبيرة، ورشة عمل بعنوان البرمجيات احلرة ومفتوحة املصدر ودروبال 

”Free and Open Source Software & Drupal“.
وشارك في الورشة نحو اربعني شخصا من املعنيني واملتخصصني في البرمجيات واألنظمة وتطوير 

املواقع االلكترونية من عدد من الشركات احمللية واجلامعات الفلسطينية.
وتستهدف  "بيكتي"  تنظمها  التي  الدورية  واحملاضرات  العمل  ورش  سلسلة  ضمن  الورشة  وتأتي 
العاملني واملتخصصني في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني إلطاعهم وتعريفهم 
بالبرمجيات احلرة واملفتوحة املصدر وتعزيز استخدامها ونشرها في فلسطني وجدوى استخدامها في 

األعمال.
رفع كفاءة  ال��ورش بهدف  أهمية عقد مثل هذه  املهندس حسن عمر، مدير "بيكتي" على  واكد 
واملزمع عقدها خال  املتخصصة  العمل  ورش  من  أعلن عن مجموعة  كما  القطاع،  هذا  في  العاملني 

األسابيع املقبلة.
وقال عمر :"تأتي هذه الورشة ضمن اجلهود املتواصلة التي تبذلها بيكتي لنشر ثقافة البرمجيات 
الثاني  احلرة ومفتوحة املصدر في فلسطني، حيث أطلقنا خال معرض اكسبوتك في شهر تشرين 
املبادرة  ثقافة  تعزيز  ونعمل جاهدين على  البرمجيات  املتخصصة في هذه  العمل  املاضي مجموعة 
واملشاركة التطوعية ضمن هذه املجموعات املتخصصة"، داعيا احلضور الى االنضمام لهذه املجموعة 

واملشاركة فيها.
وحاضر في الورشة تيم كولني، املتخصص في البرمجة بوساطة "دروبال"، وبدأها مبقّدمة عامة 
حول البرمجيات احلرة ومفتوحة املصدر وسرعة انتشار استخدامها عامليًا، كما قدم شرحا تفصيليا حول 

التطبيقات بوساطة دروبال، وتخلل الورشة تطبيق عملي ونقاش أجاب فيه على أسئلة احلضور.

منتدى سيدات األعمال 
ينتخب هيئة إدارية جديدة

األعمال،  منتدى سيدات  انتخب   – الله  رام 
الهيئة  اجتماع  خ��ال  ج��دي��دة،  إداري���ة  هيئة 
األسبوع  الله، مطلع  رام  الذي عقده في  العامة 
االقتصاد  وزارت��ي  احلالي، مبشاركة ممثلني عن 
القانوني  الوطني، والداخلية، وحضور املستشار 
الهيئة  وعضوات  احلسابات  ومدققي  للمنتدى 
. وت��خ��ل��ل االج��ت��م��اع ع���رض ال��ت��ق��ري��ري��ن امل��ال��ي 
وامل��ص��ادق��ة  امل��اض��ي��ت��ني،  السنتني  ع��ن  واإلداري 
اجتمعت  وقد  االنتخابات.  إجراء  قبل  عليهما، 
توزيع  واتفقت على  اجلديدة،  االداري��ة  الهيئة 
املناصب على النحو التالي: املهندسة أمل املصري/

الرئيسة،  نائبة  زريق،  الرئاسة، منال  مغربي،   
عبلة معايعة، أمينة الصندوق، سميرة حليلة، 
أمينة السر، وعضوية أمل ضراغمة/مصري، ومها 

أبو شوشة، وشعاع مرار.

وزير احلكم احمللي يفتتح عددا 
من املشاريع في محافظة جنني

املشاريع في  القواسمي ع��ددا من  وزي��ر احلكم احمللي د.خالد  افتتح   - - علي سمودي  جنني 
محافظة جنني، متثلت بافتتاح شارع فلسطني وشارع عرابة - جنني، باالضافة الفتتاح املدرسة 

الكورية الصناعية ومدرسة مسقط في قرية كفر راعي.
 وتفقد د.القواسمي عددا من املشاريع االخرى، متثلت باملسلخ وسوق اخلضار املركزي ومحطة 
التنقية في مدينة جنني.   وفي هذا السياق، زار الوزير القواسمي محافظة جنني والتقى محافظها 
قدورة موسى وطاقم احملافظة، كما زار بلدية جنني واطلع على سير العمل فيها، حيث كان في 

استقباله رئيس وأعضاء وموظفي البلدية.
ومن اجلدير بالذكر انه قد رافق الوزير في اجلولة كل من أبو حسن جبارين الوكيل املساعد 
لشؤون املديريات، م. هاني كايد مدير عام املشاريع، محيي الدين العارضة مدير عام التوجية 
والرقابة، م.عمر شرقية نائب مدير عام التوجية والرقابة، ابرهيم الفتياني مدير عام مكتب 

الوزير، م.اياد خلف نائب مدير عام مديرية حكم محلي جنني.

اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء في جنني 
تصادق على ترخيص عدة مشاريع

اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في وزارة احلكم احمللي في احملافظة  �   صادقت  جنني 
امس، على ترخيص بناء عدة مشاريع .

وعقد االجتماع بحضور م. إياد خلف نائب مدير عام احلكم احمللي في احملافظة، وم. سامر 
ذات  ال���وزارات  عن  وممثلني  املديرية،  في  العمراني  والتخطيط  التنظيم  دائ��رة  مدير  خماش 

العضوية.
وصادقت اللجنة على ترخيص بناء قائم في قرية مسلية، وترخيص بناء قيد اإلنشاء في 
قرية فقوعة، وبناء قائم في قرية عجة ما عدا أجزاء من الدرج املكشوف، وعلى ترخيص البناء 
)مزرعة  قائم  بركس  ترخيص  على  للمصادقة  إضافة  تعنك،  قرية  في  ع��ام(  )مبنى  املقترح 

دواجن( في قرية اليامون.

ارتفاع اسعار البنزين 
في اسرائيل

تل ابيب-َترَتِفُع اسعاُر احملروقات في اسرائيل 
وِنصف  اثنني  بنحِو  الليل  منتصِف  بعَد  اليوم 
باملِئة.  َوَسيبلُغ سعُر ليتِر البنزين ِمْن نوع خمسة 
وخمسنَي  وِاح���دى  شواكل  ستة  اوك��ت��ان  وتسعني 

اتية. عْبِئة الذَّ اغورة ،بواسطةِ التَّ

مباحثات حول قضية األمن 
املائي في محافظة اخلليل

اخلليل - ملراسل القدس اخلاص - اجتمع القائم بأعمال محافظ  اخلليل د.سمير أبو زنيد ومدير 
عام التخطيط والتطوير مروان سلطان مع خليل غبيش مدير دائرة املياه واملهندس ثابت حمايل مدير 
دائرة الفاقد وخيري ضميدي مدير عام الصيانة لبحث القضايا املتعلقة بقضية نقص املياه الوارد 
للمحافظة . وفي بداية اللقاء استعرض أبو زنيد املشاكل التي تعاني منها احملافظة نتيجة النقص 

احلاد في املياه ومناقشة التعديات على اخلطوط الناقلة .
من جهته أوضح مدير عام دائرة املياه إن محافظة اخلليل اقل محافظة تصلها املياه مقارنه مع حجمها 
وعدد سكانها كما أن هناك عددا من املضخات تالفة ويجب صيانتها كما أن السبب الرئيس في نقص 
املياه يعود لاعتداءات على اخلطوط الناقلة.كما أوضح غبيش أن املياه ال تكفي إال لاستعمال البشري 

وعدم قدرة سلطة املياه على تلبية احتياجات املزارعني وهذا بسب تعديات السلطات احمللية . 

اختتام دورات تدريبية في محافظتي 
اريحا واالغوار حول اشجار النخيل

رام الله- احمد سليم- نظم احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني امس وبالتعاون مع مديرية 
زراعة اريحا وطوباس احتفاال الختتام الدورات التدريبية التي نفذها االحتاد في قرى محافظتي 
أريحا وطوباس في االغوار الشمالية واملمولة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
)الفاو( والتي استفاد منها ما يقارب 140 مزارعا ممن شملهم توزيع اشتال النخيل، وقد اشتملت 
الدورات على كيفية العناية بشجرة النخيل في فترة الزراعة وقبل وعملية احلصاد للمحصول، 
واالساليب احلديثة للتسويق والتخزين. واستعرض مدير عام احتاد جمعيات املزارعني عادل ابو 
نعمة أهمية تنفيذ املشاريع في قرى االغوار وحتديدا االغوار الشمالية، وذلك بهدف تعزيز صمود 

مزارعي تلك املنطقة ملا تشكلة من اهمية في الصمود في وجه الهجمة االستيطانية.
الرسمية  العديد من املؤسسات  املزارعني وبالتعاون والتنسيق مع  ان احتاد  أبو نعمة  وأضاف 
واألهلية واألوربية يسعى لتقدمي الدعم واملساندة للقطاع الزراعي بشكل عام وللمزارعني التي 

تقع أراضيهم مبحاذاة اجلدار الفاصل، واملستوطنات بشكل خاص.
وثمن دور منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ملا تقدمة من مشاريع تنموية للقطاع الزارعي، 
وأشاد مبشروع توزيع النخيل الذي مت توزيعه مؤخرا في قرى األغوار الشمالية ملا يشكل هذا 
املشروع من أهمية للمزارعني في تلك القرى سواء على مستوى تعزيز صمودهم أو على مستوى 

حتسني دخلهم جراء التوجه لزارعة النخيل احملسن في تلك املناطق.

بحث إقامة مخازن مركزية 
للوقود في طولكرم

طولكرم – شديد للصحافة - التقى محافظ طولكرم العميد طال دويكات في مكتبه مدير 
عام هيئة البترول أمني بشير يرافقه نائل براهمه وعدد من العاملني في هيئة البترول، بحضور 

مدير احلكم احمللي رائد مقبل ورئيس بلدية طولكرم إياد اجلاد.
 وأكد العميد طال دويكات على أهمية تنفيذ املشاريع في احملافظة ملا لها من فائدة في دعم 
صمود املواطنني وتوفير فرص العمل لهم، حيث ميثل مشروع إقامة مخازن مركزية للوقود قرب 
املناسبة  األرض  توفير قطعة  إلى  وداعيا  العمال،  من  للمئات  لتوفير فرص عمل  املعبر فرصة 
لتنفيذ هذا املشروع الهام. وحتدث مدير عام هيئة البترول عن دور الهيئة في توفير حوالي %50 
من إيرادات السلطة الوطنية وعن توجهاتها إلقامة مخازن مركزية للوقود في كل من شمال ووسط 

وجنوب الضفة الغربية ال سيما وأن التمويل متوفر بقيمة 20 مليون دوالر.
  وفي هذا السياق فقد مت التوجه إلقامة مخازن مركزية قرب معبر الطيبة تغطي احملافظات 
الشمالية وتتسع حلوالي 12 مليون لتر.   وقد مت في االجتماع بحث العقبات التي تعترض توفير 

األرض الازمة وكيفية إيجاد احللول للوصول إلى نتائج تؤدي لتنفيذ املشروع املطلوب.  


