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 حيت الجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس عباس على الصعيد الدولي

"فتح" ترحب بزيارة
 ترامب إلى بيت لحم اليوم

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- رحبــت حركة 
"فتــح" بالزيــارة الهامــة والتاريخيــة التي 
ســيقوم بهــا الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامــب إلى مدينة بيت لحم اليوم الثالثاء، 
حيث سيكون في استقباله الرئيس محمود 

عباس بكل التقدير واالحترام.
وأكدت "فتح"، في بيان رســمي صادر عنها 
مســاء أمــس، أن اللقاءات المســتمرة بين 
الرئيس عباس والرئيس ترامب التي تهدف 
للوصــول إلــى ســالم حقيقي وجــاد قائم 
على أســاس حل الدولتين ومبادرة السالم 
العربيــة، األمــر الذي يحقق لشــعبنا آماله 

وحقه في تقرير مصيره.
كمــا أكــدت الحركة، أن اســتقبال الرئيس 
ترامب للرئيس عباس في واشــنطن وفي 
البيــت األبيض، مهــد لخلق مناخ ســيقود 
وبال شك إلى مسيرة سلمية تحقق لشعبنا 
تطلعاته في إقامة دولته وعاصمتها القدس 
الشــرقية، وتعيد لألســرى األبطال الحرية 

والعيش الكريم.
كما حيت حركة "فتح" الجهود الحثيثة التي 

يقــوم بها الرئيــس عباس علــى الصعيد 
الدولــي، ســواء في واشــنطن أو موســكو 
وآخرها قمة الرياض، والتي أكدت ضرورة 
إنهاء االحتالل ووقف االســتيطان من أجل 
أن يساهم ذلك بإنهاء حالة الغضب والتوتر 

وعدم االستقرار.
كمــا أكدت الحركــة التزامها بســالم عادل 
قائم على أساس قرارات المجالس الوطنية 
الفلسطينية، وقرارات الشــرعية الدولية، 

ووفق مبادرة السالم العربية.
وأكدت "فتح"، في بيانها، لشــعبنا استمرار 
نضالهــا وســعيها مــن أجل الوصــول إلى 
األهداف التــي أجمعت عليها كل المجالس 
الوطنية حفاظا على الثوابت الوطنية التي 
ناضلت مــن أجلها أجيال من أبناء شــعبنا، 
مشددة على أنها ملتزمة بالخط السياسي 
الوطنــي المحافــظ علــى القــرار الوطني 
الفلســطيني المســتقل، حتى قيام الدولة 
ورفع العلم الفلســطيني وإعــادة الحقوق 
الفلســطينية، مــا يحقــق األمن والســالم 

واالستقرار في المنطقة والعالم.

 شامية يترأس وفد فلسطين الجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
دعا مســاعد وزيــر خارجية 
فلســطين الســفير مازن 
شــامية، الصين الشعبية 
للتدخل العاجل مع المجتمع 
الدولي إلنقاذ حياة األسرى 
المضربيــن عــن الطعام 

منذ ستة وثالثين يوماً.
الســفير شــامية  وشــدد 
الذي ترأس وفد فلسطين 
المسؤولين  الجتماع كبار 
لمنتــدى التعــاون العربي 
ة  ر و لــد ا و  ، لصينــي ا
الثالثــة للحوار السياســي 
لعربــي  ا االســتراتيجي 
الصينــي، علــى ضــرورة 
التدخل في ظل المؤشرات 
عهــم  ضا و أل ة  لخطيــر ا
الصحيــة التي قــد تودي 
لضغــط  ا و  ، تهــم بحيا
علــى ســلطات االحتــالل 
بتحمل مســؤولياته تجاه 
سياســاته غير اإلنسانية 
وغير األخالقية والمنافية 
لمواثيق حقوق االنســان، 

واتفاقيات جنيف الرابعة.

واعتبر أن أوضاع األســرى 
لــه  ن  ضــو يتعر مــا  و
يحتــاج إلى تدخــل عاجل 
على كافــة المســتويات، 
دول، ومنظمــات دوليــة، 
للضغــط  ت  نــا لما بر و
علــى إســرائيل وإلزامهــا 
بضرورة حل أزمة األسرى 
والمعتقليــن مــن خــالل 
تنفيذ مطالبهــم العادلة، 

واإلنسانية .

وأدان المنتــدى إجــراءات 
لمتعلقــة  ا ئيل  ا ســر إ
باألســرى بــل ودعــا إلى 
اإلفراج عن جميع األسرى 
الفلسطينيين والعرب في 
سجون االحتالل، وأكد على 
الموقــف الثابت والمبدئي 
لدعم كافة قضايا الشعب 
العادلة في  الفلســطيني 
الحريــة والكرامــة وإنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي لكافة 

الفلســطينية  األراضــي 
والعربية المحتلة، ورفض 
االســتيطان باعتباره غير 
قانونــي وغيــر شــرعي، 
ورفــض جميــع إجــراءات 
الحكومة اإلسرائيلية في 
المدينة المقدســة والتي 
تحــاول من خاللهــا تغيير 
فــي  ا يمغر لد ا بعهــا  طا
ريخــي  لتا وا فــي  لثقا وا
العربــي، وأيضــاً رفــض 

كافة القوانين والتشريعات 
الهادفة إلى  اإلســرائيلية 
شرعنة االستيطان وعلى 
رأســها قانــون التســوية 

اإلسرائيلي.
كمــا دعا المنتدى إلى رفع 
الحصــار فوراً عــن قطاع 
إنجــاز  وضــرورة  غــزة 
المصالحة الوطنية، ودعا 
إلى دعم التحرك السياسي 
والدبلوماسي الفلسطيني 
فــل  لمحا ا فــة  كا فــي 

اإلقليمية والدولية.
واتفــق المؤتمــرون على 
تضافــر الجهــود لتوفيــر 
الحمايــة الالزمة للشــعب 
عــم  لد ا و لفلســطيني  ا
ي  لتنمــو ا و ســي  لسيا ا
أمــام  لضمــان صمــوده 
واالســتيطان  االحتــالل 
أن  واعتبــروا  والتهويــد، 
المنطقــة  فــي  الســالم 
والعالم يمر فقط عبر حل 
عادل للقضية الفلسطينية 
الشــرعية  قــرارات  وفــق 

الدولية.

 طالبان من "القدس المفتوحة" 
يصممان "روبوتا" إلطفاء الحرائق

رام اهللا- الحياة الجديدة- تمكن الطالبان كامل 
المصــري ومحمد بشــير مــن جامعة القدس 
المفتوحــة فــرع دورا، من تصميــم "روبوت 
آلي"، يساعد رجال الدفاع المدني في عمليات 

إطفاء الحرائق.
وصمم الروبوت للمساعدة في عمليات البحث 
داخــل األماكــن التــي يصعب على اإلنســان 
أن يصــل إليهــا، خاصــة في حــاالت الكوارث 
والحرائق، وصمم ليتحمل (400) درجة مئوية، 
وهو مزود بكاميرا ومجســات حرارية للجسم 

القريب منه.
وكان الطالبان تقدما بهذا التصميم كمشروع 
تخــرج لهمــا مــن كليــة أنظمــة المعلومــات 
الحاســوبية، وأشــرف على مشروعهما عضو 

هيئة التدريس في الفرع موسى أبو شرار.
وبين الطالبان أن "الروبوت" بني بشكل يدوي 
محلــي دون التوجــه إلــى الحداديــن وأماكن 

الخراطة التي تتطلب تكلفة عالية.
وأكــدا أن الهــدف من تنفيذ المشــروع خدمة 
االنسان، من خالل حماية فريق الدفاع المدني 
إذا ما تعرض إلى حــوادث فجائية، ومن جهة 
ثانيــة الوصــول الســريع إلى األماكــن التي 
يصعــب على الفريق الوصول إليها، ما يجعل 

عملية إنقاذ الناس أسرع.
وأوضــح أبــو شــرار، أن فكرة المشــروع من 
األفــكار الرائــدة في حــل المشــاكل المهمة 
والواقعية للحفاظ على حياة اإلنســان، وذلك 
باستخدام التكنولوجيا والروبوتات للمساعدة 
في أعمال اإلنقاذ وإخماد الحرائق في المناطق 

المغلقة.
وأشار مدير فرع دورا د. جمال بحيص، أن جميع 
اإلنجازات التي تحققها الجامعة ســواء أكانت 
من موظفين أو طالب، تســهم دون شك في 
رفع مســتوى الجامعة على المستوى المحلي 
والعالمــي، ويجعلهــا فــي مصــاف الجامعات 

المتقدمة على مستوى العالم.
ولفت إلى أن جامعة القدس المفتوحة عملت 
دومــا علــى االرتقــاء بمســتواها األكاديمي 
واإلداري، وأخــذت تطــور نفســها باســتمرار 
لمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة الهائلــة، 
فاســتطاعت وخــالل حقبــة زمنيــة ليســت 
طويلة أن ترتقي بمستوى أدائها اإللكتروني 
والتكنولوجــي، فأنجــزت البوابــة األكاديمية 
ووســائل التعليــم اإللكترونــي مســتخدمة 
تطبيقات الجوال (الهاتف المحمول) ما ســهل 

عملها.

 "تطوير اإلعالم" يختتم ورشة تفاعلية ألساتذة اإلعالم
بيرزيت- الحيــاة الجديدة- 
اختتم مركز تطوير اإلعالم- 
جامعة بيرزيت أمس (االول) 
ورشــة تفاعليــة لمحاضري 
الجامعــات  فــي  اإلعــالم 
والكليــات التي تمنح درجتي 
البكالوريــوس والدبلوم في 
تخصص الصحافة واإلعالم. 
الســبت  الورشــة  وانطلقت 
لمناقشــة وســائل تدريس 
مســاقين جديدين طورهما 
المركز بالتنســيق مع لجنة 
التطويــر األكاديمــي التــي 
ينضــوي تحتها ٢٤ شــريكاً 
والكليــات  الجامعــات  مــن 
فيــة  صحا ت  سســا مؤ و
فــي الضفــة وقطــاع غزة. 
وتخصص اليوم األول لطرق 
اإلعــالم  تدريــس مســاق 
والنــوع االجتماعي، فيما تم 
العمل على مساق أخالقيات 

اإلعالم في اليوم الثاني. 
وبدأ مركــز تطوير اإلعالم، 
لــة  لوكا ا مــن  وبتمويــل 
الدوليــة للتنمية الســويدية 
(ســيدا)، العمــل على محور 
فــي  األكاديمــي  التطويــر 
مــع  و  ،٢ ٠ ١ ٥ منتصــف 
بدايــة العــام الجــاري، تمت 
طباعــة المســاقات الجديدة 

للتدريس، وهــي باإلضافة 
إلى المســاقين المذكورين، 
مســاق ثالــث حــول اإلعالم 

والقانون.
شــة  ر لو ا فــي  ك  ر شــا و
بــو  أ ســعيد   : عليــة لتفا ا
معــال وصدقي موســى من 
الجامعة العربية األمريكية، 
والدكتــور فريــد أبــو ظهير 
مــن جامعة النجــاح، وإنعام 
العبيــدي وســائدة حمد من 
جامعة بيرزيــت، وناهد أبو 
طعيمة وعمــاد األصفر من 
مركز تطوير االعالم، وأمجد 
التميمي ورامي جحاجحة من 

الكلية العصريــة الجامعية، 
أبــو عصــب وماجــد  ومــي 
عاروري من جامعة القدس، 
والدكتور ســعيد عياد وخالد 
الفقيه من جامعة بيت لحم، 
وآية أبو ميالة ويوسف الشيخ 
من جامعة فلسطين األهلية، 
وعمــر فطافطــة وعبــداهللا 
مصلــح مــن كليــة العروب، 
وقيس أبــو عياش وســعيد 
شــاهين وصالح أبو الحسن 

من جامعة الخليل.
وقال منســق محــور تطوير 
اإلعــالم صالح مشــارقة: إن 
الجامعات والكليات المشاركة 

فــي الورشــة وافقــت على 
إدخال هــذه المســاقات في 
التدريســية خالل  خططهــا 
الفصــل الدراســي الحالــي 
وعدد منها وعد باســتدخالها 
الدراســية  الفصــول  فــي 
المقبلة، مؤكــداً أن العامين 
الماضيين شهدا نقاشا داخل 
لجنــة التطويــر األكاديمــي 
حول أهميــة تجديد الخطط 
التدريســية وتعديــل قانون 
التعليم بما يضمن للجامعات 
والعمــداء ورؤســاء الدوائــر 
اســتحداث مســاقات جديدة 
لتخصــص الصحافــة الــذي 

تدخله تطــورات تكنولوجية 
وتخصصات فرعية باستمرار.

وتابع منسق محور التطوير 
األكاديمــي أن ورشــة ثانية 
المقبــل  آب  فــي  ســتعقد 
شــحتهم  ر يــن  ضر لمحا
جامعاتهم وكلياتهم لمساق 
اإلعالم والقانون، الذي يعد 
األول فــي تدريــس اإلعالم 
محليــا، مــن حيث فلســفة 
تأليفــه من قبــل خبراء في 
لبنــاء  واإلعــالم  القانــون 
ثقافة قانونية لدى خريجي 
تؤهلهــم  اإلعــالم  دوائــر 
لفهــم اجتماعــي للقانــون 
تعزيــز  فــي  وتســاعدهم 
القانون واالســتناد إليه في 
وقالــت  المهنــة.  ممارســة 
مديرة مركز تطوير اإلعالم 
نبال ثوابتة: إن ورشتين في 
ذات االتجاه سيتم تنظيمهما 
لجامعــات وكليات قطاع غزة 
الشريكة في المشروع، حول 
ســبل تدريــس المســاقات 
الثالثــة، وإن المركــز يعمل 
على تأمين النسخة الورقية 
من المساقات للجامعات في 
غــزة للعمل على اســتدخال 
هذه المســاقات فــي الفترة 

المقبلة.

 رام اهللا: تكريم ضباط اإلسعاف
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- كرمــت نقابة خدمات 
اإلســعاف والطوارئ في فلسطين، وجمعية جنين 
للتكافــل الخيرية، أمس، ضباط اإلســعاف تقديرا 
لجهودهم اإلنسانية في الميدان، خالل حفل نظمته 

في قاعة فندق "روكي" برام اهللا.
ونظــم الحفل، تحت رعاية وزير العمل، د. مأمون 
أبو شــهال، واألمانة العامة لالتحــاد العام لنقابات 
العمال، وبتمويل من هيئة األعمال الخيرية لمكتب 
أســتراليا، بحضور محافظ جنيــن، رئيس جمعية 
جنيــن للتكافل الخيرية، اللــواء إبراهيم رمضان، 
ومفوض عــام هيئة األعمال الخيريــة اإلماراتية، 
إبراهيم راشد، واألمين العام التحاد نقابات عمال 
فلسطين، شاهر سعد، والوكيل المساعد في وزارة 
العمل، عبد الكريم دراغمة، والعشرات من ضباط 

اإلسعاف والطوارئ.
ووصــف رمضــان، ضبــاط اإلســعاف والطــوارئ 
العامليــن في الميدان، بالجنــود المجهولين الذين 

يواصلون الليل بالنهار في ســبيل القيام بالمهام 
اإلنســانية الملقــاة على عاتقهم فــي خدمة أبناء 
شــعبهم دون كلــل أو ملل، منطلق مــن إيمانهم 
العميق وقناعتهم الراســخة بأهمية الدور الملقى 

على عاتقهم.
وقــال راشــد: إن هــذا التكريم يســتهدف الجنود 
المجهوليــن الذيــن كل همهم الحفــاظ على حياة 
اإلنســان، ويشــهد لهــم الميــدان بالحــرص على 
العطاء والقيــام بواجباتهم في الحفاظ على حياة 
اإلنســان، حيــث المــوت والــدم والعــرق واآلهات 
والصرخات، فيتقدمون بأرواحهم في سبيل إنقاذ 

أرواح اآلخرين.
وأشار سعد، إلى تزامن حفل تكريم ضباط اإلسعاف 
والطوارئ مع مجزرة عيون قارة التي ارتكبها جندي 
إسرائيلي متطرف في العشرين من أيار عام 1990 
عندما أجبر حافلة فلسطينية كانت تقل مجموعة 
من العمال قادمة من قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 

41 عامال وإصابة عدد آخر، وفي ذلك اليوم ســجل 
ضباط اإلســعاف والطوارئ ملحمة بطولية عندما 
هبوا مــن أجل إنقــاذ جرحى المجــزرة مقتحمين 
حاجــز "إيريــز". ووصــف دراغمة في كلمــة وزارة 
العمــل، ضباط اإلســعاف والطــوارئ بأنهم حملة 
رســالة إنسانية في مواجهة آلة البطش واإلرهاب 
اإلســرائيلية، فارتقى منهم العشرات من الشهداء 
والجرحى والمعتقلين. وأكد الدكتور محمد عوادة أن 
هؤالء الضباط وتحديدا العاملين منهم في الميدان، 
يقومون بأعمال شاقة ومهمة ويعرضون حياتهم 

للخطر في سبيل إنقاذ اآلخرين.
وأكد ضابط اإلسعاف راكان مناصرة في كلمة نقابة 
خدمات اإلسعاف والطوارئ أن مهام هؤالء الضباط 
محفوفة بكل أشكال المخاطر، ويحملون أرواحهم 
على أكفهــم، ويبذلــون جهودا جبارة فــي القيام 
بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ولهم 

السبق في كل الميادين.

 اللجنة االستشارية لـ "األونروا" تؤكد ضرورة التمويل المستدام
عمان- وفا- أكدت اللجنة االستشارية لوكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
(األونــروا)، ضرورة التمويل المســتدام والقابل 

للتنبؤ والكافي لألونروا.
جــاء ذلك خالل االجتمــاع الذي عقدتــه اللجنة، 
أمــس، في العاصمة األردنية عمان، بمشــاركة 
الدول المانحة والمضيفة لالجئين الفلسطينيين، 
لمناقشة القضايا المتعلقة باحتياجات الالجئين 
وتمويــل األونــروا للخدمــات المتعلقــة بهــذه 

االحتياجات.
وافتتــح المؤتمر جلســاته بتغيب عضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون 
الالجئين، زكريا األغا، الذي منعته حركة "حماس" 
مــن مغادرة القطاع لترؤس الوفد الفلســطيني 

المشارك في المؤتمر.
وأنــاب عن األغا في ترؤس الوفد،: رئيس قطاع 

الدراســات واإلعالم في الدائرة ســعيد ســالمة، 
ومدير مكتب الدائرة في عمان فضل المهلوس، 
ومدير ملف "األونروا" في الدائرة كنعان الجمل.

وأوضح ســالمة أن جلســات المؤتمر لهذا اليوم 
تضمنــت عــروض تقديميــة من قبــل مديري 
عمليات "األونروا" في مناطق عملياتها، في كل 
من الضفة الغربية، وقطاع غزة، وسوريا، ولبنان، 
واألردن، وأن العــروض ركــزت علــى التحديات 

الرئيسة والفرص المتاحة في هذه المناطق.
وتابع أن هذه العــروض تأتي في الذكرى الـ69 
للنكبــة و50 عامــا علــى االحتالل اإلســرائيلي 
للضفــة والقطــاع، بمــا فيهــا 10 ســنوات على 
الحصار المفروض على القطاع و7 سنوات على 
األزمة السورية، و10 سنوات على تدمير مخيم 
نهــر البارد الــذي لم تكتمل إعــادة إعماره حتى 

اليوم.

كما عرض رئيس اللجنة االستشارية المستجدات 
حــول تقريــر األمين العام لألمــم المتحدة فيما 
يخص التمويل المستدام والقابل للتنبؤ والكافي 
لألونروا، للخروج بخطة عمل لتنفيذ التوصيات 

باإلضافة إلى تقييم الدخل وحشد الموارد.
أما فيما يتعلق بجلســات المؤتمر لليوم الثاني، 
فســيتم عرض وتقييم المستجدات المالية في 
ميزانية البرامج النقدية، وتقرير األمم المتحدة 
لمراجعــة الحســابات ونمــاذج التمويــل لكافــة 
بوابات التمويل، يتبعها التقرير السنوي للرقابة 
الداخلية.  وفيما يتعلق بالتطورات بشأن تعزيز 
دور الحمايــة في "األونروا"، ســتنظم في اليوم 
الثانــي حلقــة نقاش حــول إدمــاج الحماية في 
برامج "األونروا" وتطوير أوجه التآزر مع الجهات 
الفاعلة في المجاالت التي تتعلق بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي وحماية الطفل واإلعاقة.

 "خضوري" توقع اتفاق شراكة مع "بيسان للمكيفات"
طولكــرم– الحياة الجديــدة- وقعــت جامعة 
فلســطين التقنية خضوري، ممثلة بمســاعد 
رئيس الجامعة د. ضرار عليان، أمس، مذكرة 
تفاهم للشــراكة والتعاون مع شــركة بيسان 
لصناعــة المكيفات ممثلة بمديرهــا العام م. 
محمد أمين جوهر، حول تطبيق نموذج التعليم 
الثنائي على طلبــة برنامجي دبلوم "التكييف 
والتبريد" ودبلوم "األتمتة الصناعية" من خالل 
تدريــب ميداني ضمن أهــداف وخطة واضحة 
متفق عليهــا وتخضع لمعاييــر تقييم محددة 

استناداً ألسس التعليم الثنائي.
وبيــن د. عليان أن خضوري مؤسســة تعليم 
عال تســعى إلى تخريج أفــواج تتمتع بمهارات 
القرن الواحد والعشرين وهي القيادة والتحلي 
بالمســؤولية والتفكيــر النقــدي ومهارات حل 
المشاكل واإلبداع والتحليل والتعاون ومهارات 
االتصال والتواصل العالية، والتحلي بأخالقيات 

العمل واإلنتاجية والمساءلة والمحاسبة.
وبين م. جوهر أن شــركة بيســان تعمل في 

تصنيع المكيفات، وتسعى من خالل شراكاتها 
مع مؤسسات التعليم العالي إلى المساهمة في 
موائمة مخرجــات التعليم العالي مع متطلبات 
ســوق العمــل عبر المشــاركة فــي متطلبات 
نموذج التعليم الثنائي كنموذج عالمي لموائمة 
مخرجــات التعليم مع احتياجات ســوق العمل، 
موضحــاً أنــه يفتخــر بالشــراكة مــع جامعة 
خضوري كونها تخرج قيادات وكفاءات لسوق 
العمــل. يذكر بــأن االتفاقيــة تتضمن العمل 
على تطوير وتعديل الخطط الدراسية وأساليب 
تدريس حديثة تتضمن فترات تدريب ميداني 
بما يحقــق للطالب الفائــدة القصوى لتهيئته 
لسوق العمل، ومأسسة التدريب الميداني في 
سوق العمل ضمن خطتها الدراسية واعتمادها 
ضمن الســاعات المعتمدة وبما ال يقل عن 16 
ساعة معتمدة، باإلضافة إلى العمل على تهيئة 
الطلبة بالمعارف والقدرات التي تؤهله لخوض 
التدريب في سوق العمل واإلستفادة القصوى 

من هذه الفترة بفعالية.

 "الهالل األحمر": طواقمنا قدمت اإلسعاف لـ100 مصاب في المواجهات
رام اهللا- الحياة الجديدة- أفادت جمعية الهالل 
األحمــر الفلســطيني، أن طواقــم اإلســعاف 
التابعــة لهــا قدمــت اإلســعافات األولية لمئة 
مصاب أمس، خــالل المواجهات التي اندلعت 
مع قوات االحتالل فــي عدة مناطق بالضفة. 

وأوضحت جمعية الهالل األحمر، في بيان لها، 
أن اإلصابات كانت كالتالي: 8 بالرصاص الحي، 
و20 بالرصــاص المعدني المغلف بالمطاط، 
و64 جراء استنشــاق الغاز، و8 اصابات نتيجة 

حروق أو سقوط.


