
9 7 7 2 5 لعــدد  ا  -  2 0 1 7 /5 /2 3 ء  ثــا لثال ا
Tuesday  23  May  2017 -  No. 7725محليات

نحو تأهيل شارع النجمة
 في بيت لحم كمعلم سياحي 

المحامي د. ايهاب عمرو
تعد مدينة بيت لحم من أقدم المدن الفلسطينية ومن أكثرها 
قداســة كونها مهد السيد المسيح عليه السالم. لذلك، يقوم 
الســائحون من أنحاء العالم كافة بزيارة تلك المدينة بشكل 
دائــم، خصوصاً في أوقات المناســبات الدينيــة كعيد الميالد 

المجيد وعيد الفصح. 
ومن أهم المعالم الســياحية التــي ال تلقى االهتمام الكافي 
في مدينة بيت لحم شــارع النجمة الذي يمتد من دوار العمل 
الكاثوليكي لغاية شــارع بولص الثاني الموصل إلى ســاحة 

كنيسة المهد. 
ولتعزيز السياحة في بيت لحم نرى لزاماً إعادة تأهيل شارع 
النجمة الذي يعد من أقدم شوارع المدينة وأحد أهم معالمها 
الســياحية والدينية، خصوصــاً أن بطريــرك طائفة الالتين 
وبطريــرك لطائفة الروم يتوجب عليهما المرور من الشــارع 
المذكور باتجاه كنيسة المهد أثناء المناسبات الدينية، ما يبرز 

األهمية الدينية للشارع المذكور. 
وأثنــاء حديثي مع بعض المواطنين المقيمين هناك الحظت 
حجــم الغضب الــذي يتملك الكثيرين منهم بســبب اإلهمال 
الرســمي ســواء على المســتوى الــوزاري أو البلدي للشــارع 
المذكــور، خصوصاً من ناحية عدم مســاعدة المواطنين من 
أصحــاب المحالت على إعادة فتح محالتهم أمام الســائحين، 
وعدم وجود خطة شــاملة على المســتوى الرسمي منذ مدة 
طويلة لتنشــيط الشــارع المذكور الذي يعد دون مبالغة من 
المعالم السياحية المميزة في المدينة، كما أسلفنا. ويذكرني 
شــارع النجمة بالشــوارع الموجودة في البلدات القديمة في 
مختلف المدن اليونانية القديمة وفي الجزر اليونانية كذلك، 
حيث تنشــط الحركة التجارية في الشــوارع المذكورة بفعل 
االهتمــام الرســمي بالســياحة كمصدر من مصــادر الدخل 
القومــي هناك. إضافة إلــى أن ذلك يدر دخــالً على أصحاب 
المحــالت ويعكس صورة مميزة عــن اليونان بمختلف مدنها 

ويبرز وجهها الحضاري والتاريخي والجمالي. 
وأفادنــي أحــد المواطنيــن المقيمين في شــارع النجمة منذ 
عشرات السنين أنه ال بد من تأهيل الشارع المذكور من قبل 
بلدية بيت لحم أو من قبل وزارة الســياحة لتنشيط السياحة 
في المدينة المقدسة عبر إعادة فتح المحالت أمام السائحين 
والزائرين بشكل دائم، وليس فقط بشكل جزئي حيث يتم 
فتح الشارع ثالثة أيام في السنة للتسوق، غير أن ذلك ال يكفي 
إلبراز أهمية الشــارع مــن النواحي كافــة، خصوصاً الدينية 
والســياحية والجمالية. وأردف قائالً إنه يرى من أجل تنشيط 
السياحة والحركة التجارية في الشارع المذكور ضرورة دعم 
المواطنيــن من أصحاب المحالت والمنازل لتشــجيعهم على 
إعــادة فتح محالتهم وترميمها وترميــم بيوتهم كذلك كون 
أن هذا سوف يساعد دون شك في تنشيط الحركة السياحية 
فيــه ما يعود بالنفع علــى المواطنين المقيمين هناك وعلى 
عموم مجتمع بيت لحم من ناحية اقتصادية وجمالية أيضاً. 

وأرى أن ذلك ممكن من ناحية عملية، خصوصاً بعد اســتالم 
بلدية بيت لحم مؤخراً عبر احتفال رســمي مسؤولية محطة 
الباصــات المركزية فــي المدينة، حيث يمكــن تفعيل خطة 
قديمــة تقضي بإنــزال الســائحين بالقرب مــن دوار العمل 
الكاثوليكي ما يمهد لمرورهم من شارع النجمة باتجاه ساحة 
المهد وكنيســة المهد. وأرى كذلك في هذا الســياق إمكانية 
تخصيــص عربــات خاصة لنقل كبار الســن منهم أو نقلهم 
بواسطة عربات تجرها أحصنة كما هو الحال في معظم الدول 
المتحضــرة والمدن المتقدمة على مؤشــر الجذب الســياحي 

العالمي كمدينتي فيينا واسطنبول مثالً. 
والحظت أثناء تجوالي في شــارع النجمة برفقة زمالء أجانب 
حركة كبيرة للســيارات من كال الجانبين ما تســبب في أزمة 
مروريــة كبيرة، وإزعاج كبير للزائرين والســاكنين على حد 
سواء. لذلك، نرى ضرورة إغالق الشارع المذكور أمام حركة 
الســيارات وتخصيصــه للمشــاة فقــط في ســاعات محددة، 
على ســبيل المثال من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الساعة 
السادســة مســاًء في أوقات الشــتاء، ومن الســاعة التاسعة 
صباحاً لغاية الساعة التاسعة مساًء في أوقات الصيف، وذلك 
عند إعداد أية خطة رسمية مستقبلية إلعادة تنشيط الحركة 
السياحية في شارع النجمة حتى يكون معلما سياحيا وحضاريا 
وإنسانيا وجماليا في أكثر المدن على مستوى العالم قداسة 

وأكثرها على مستوى فلسطين هدوءاً وجماالً. 
ويمكن حل مشــكلة الســكان المقيمين في الشارع المذكور 
من أصحاب السيارات عبر تخصيص موقف معين لسياراتهم 
حفاظاً على راحتهم من جهة، وحماية لمصالحهم االقتصادية 
من جهة أخرى، آخذين بعين االعتبار الفائدة االقتصادية التي 
يمكن أن تعود عليهم من خالل تنشيط الحركة التجارية في 
شارع النجمة، مع العلم أن عدد السيارات للمقيمين في شارع 

النجمة قليل ويمكن بسهولة إيجاد حل لتلك المسألة.

 «االنتخابات المركزية» تكرم اإلعالم الرسمي
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
االنتخابــات  كرمــت لجنــة 
المركزيــة، الهيئــة العامة 
يــون  لتلفز ا و عــة  ا ذ لإل
بــكل  الرســمي  واإلعــالم 
مكوناتــه للــدور المتميــز 
الذي قام به خالل انتخابات 
الهيئات المحلية التي جرت 

في 13 أيار الجاري.
جــاء ذلــك خالل اســتقبال 
المشرف العام على اإلعالم 
الرســمي أحمد عساف في 
العامة  الهيئة  بمقر  مكتبة 
لإلذاعة والتلفزيون أمس، 
االنتخابات  وفداً من لجنــة 
المدير  برئاســة  المركزية 
هشــام  للجنــة  التنفيــذي 

كحيل.
وخــالل اللقاء قــدم كحيل 
الشــكر والتقديــر للهيئــة 
العامة لإلذاعة والتلفزيون 

ســمي  لر ا م  عــال إل ا و
الفلسطيني بكل مكوناته 
للدور المتميز الذي قام به 
خــالل انتخابــات المجالس 
البلدية التــي جرت في 13 

أيار الحالي.
وأوضح كحيل لقد لمســنا 
في هــذه االنتخابــات دوراً 
متميزاً لإلذاعة والتلفزيون 
ولكل اإلعالم الرسمي سواء 
من حيث كثافة التغطية أو 
مقدماً  وحيادهــا،  مهنيتها 
لتعــاون  ا علــى  لشــكر  ا
الرسمي  لإلعالم  اإليجابي 
الشــراكة  دور  ولتحملهــم 
الفعلية والمسؤولية، مؤكداً 
على أهمية اســتمرار هذا 

التعاون وهذه الشراكة.
وسلم كحيل المشرف العام 
على اإلعالم الرسمي رسالة 
شكر وهدية رمزية تكريماً 

لإلذاعــة  العامــة  للهيئــة 
اإلعالم  ولكل  والتلفزيون، 
الرســمي، مقدمــاً الشــكر 
والطواقم  الكــوادر  لجميع 
التــي تعمــل فــي اإلعالم 
الرسمي، ولما قامت به من 

دور الفت.
وأكــد عســاف أن اإلعــالم 
بواجبــه  قــام  الرســمي 
إليــه،  الموكلــة  ومهمتــه 
إيمانــا  لديــه  أن  موضحــاً 
الديمقراطــي،  بالمنهــج 
الرئيــس  يكرســه  الــذي 
يمثل  ألنه  عبــاس  محمود 
مصلحة وطنية عليا للشعب 
من  ويعــزز  الفلســطيني، 

وحدته الوطنية.
وأشــار إلــى مهنيــة وحياد 
التغطية، مؤكداً أن اإلعالم 
الرسمي قد تعامل مع جميع 
القوائم من المسافة ذاتها، 

وان األســاس بالنسبة إليه 
هو نجاح العملية االنتخابية، 

وإبــراز الصورة المشــرقة 
للشــعب الفلسطيني وهو 

الديمقراطي  حقه  يمارس 
في االنتخابات.

 سفير فلسطين في بولندا في ذمة اهللا
رام اهللا- الحياة الجديدة- توفي الدكتور عزمي 
الدقة ســفير دولة فلســطين، فــي بولندا، إثر 
مرض عضال أمس في أحد مستشفيات وارسو.

والراحل من مواليد بلدة عتيل في طولكرم في 
28 نيســان عام 1960. وهو ســفير فلسطين 
في الجمهورية البولندية منذ 11 كانون الثاني 

من عام 2012.
وكان الراحل رئيس الفريق الطبي الفلسطيني 
في سيراليون. من عام 1986-1988. وعمل في 
الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
فــي تونــس مــن عــام 1988-1990، وقائما 
باألعمال رئيس البعثة الفلسطينية في مانيال  
مــن عام 1991 الى عــام 1993، كما عمل في 
عدة مواقع في سفارة فلسطين في كوااللمبور 
كان آخرها نائب السفير من عام 1993 الى عام 
2006، ثم ســفيرا في نيجيريا من عام 2006 
الى عام 2011، وســفيرا غير مقيم في بنين 

من 2011 الى 2017.
ونعت وزارة الخارجية، عميد السفراء العرب (أبو 
ريــاض). وقالت الوزارة في بيان النعي: «رحل 
عنا الشــهيد الســفير أبو رياض تاركاً لألجيال 
الفلسطينية ســيرةً نضالية ووطنية وإنسانية 
يشــهد لها كل من عرفه، سيرةً مليئةً بالعطاء 
واإلخالص للقضايا الوطنية وخدمة أبناء شعبنا 
الفلسطيني في جميع المواقع التي عمل فيها، 

وهو مــن مواليد 1960 من بلــدة عتيل قضاء 
طولكرم، وبدأ عمله الدبلوماســي مع منظمة 
التحرير الفلســطينية فــي تونس، وتنقل في 
أكثــر من دولــة وهو يمثل قضية شــعبنا خير 
تمثيل من ســيرالنكا الــى الفلبين الى ماليزيا 
ثم كان ســفيراً لدولة فلســطين في نيجيريا، 
حتى وافته المنية وهو على رأس عمله سفيراً 
لدولة فلسطين في بولندا، وغيرها من مواقع 
العطاء التي شــغلها، رحم اهللا شهيدنا السفير 

عزمي الدقة أبو رياض».
ونعت حركة فتح الســفير وقالــت في بيان لها 
وقالت: «برحيله تتوقف ســيرة رجلٍ يشهد كل 
من عرفه أنه كان يحمل بداخله فلسطين بكل 
ما فيها من كبرياء وشــموخ وعطــاء وتواضع، 
وكان حارســاً أمينــاً على شــرف المهمــة التي 
أنيطت به لتمثيل وطنه، فقام بواجبه بشــكلٍ 
يليق بفلســطين ونضال شــعبها وتضحياته، 
وهو الذي جعل بيته بيت كل فلسطيني، وظل 
قريبــاً من همــوم أبناء الجالية الفلســطينية، 
بعيــداً عن التعصب، وحريصــاً على العمل مع 
كل مــن يريد خدمة فلســطين، بنفس مقدار 
حرصــه علــى الحــوار مــع كافة ألــوان الطيف 
الوطني الفلسطيني». كما نعت جمعية خريجي 
الجامعــات البولنديــة في فلســطين المناضل 

الدقة.

 المالكي يطلع مسؤوالً من جنوب افريقيا على المستجدات
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
أطلع وزير الخارجية رياض 
مستشــار  أمس،  المالكي، 
وزيــر العالقــات والتعــاون 
جنوب  لجمهورية  الدوليين 
دانجــور  محمــد  أفريقيــا 
المســتجدات  آخــر  علــى 

الفلسطينية.
اســتقباله  خالل  ذلــك  جاء 
الــوزارة  بمقر  مكتبــه  في 
المستشــار  اهللا،  رام  فــي 
والوفــد المرافــق له وعلى 
رأسه مدير وحدة الوساطة 
في األكاديمية الدبلوماسية 
ومدير عام التدريب أندريه 
والمستشــار  جرونيوالــد، 
باتريك جايكوبز من مكتب 
تمثيل جنــوب أفريقيا لدى 
لمستشــار  وا فلســطين، 
مديــر  جبــر  أبــو  محمــد 
إدارة أفريقيــا والمستشــار 
أحمد ســالمي كبهــا مدير 
وحــدة اإلعــالم، والملحــق 

الدبلوماسي سهيل طه من 
مكتب الوزير.

وتنــاول المالكي في بداية 
األســرى  قضيــة  حديثــه 
وإضرابهم عن الطعام لليوم 
على  والثالثيــن  الســادس 
التوالي، ومطالبهم العادلة، 
ومــا تمثلــه هــذه القضية 
والشعب  للقيادة  بالنســبة 
فــي فلســطين، وبيــن أن 
شغل القيادة الفلسطينية 
رأســها  وعلــى  الشــاغل 
عبــاس  محمــود  الرئيــس 
التواصل مع كافة األطراف 
الدولية بغية الضغط على 
حكومة االحتالل لالستجابة 
ووضع  األســرى.  لمطالــب 
بصورة  الضيــف  المالكــي 
جهــود تحقيــق المصالحة 
الداخلية وإنهاء االنقســام، 
والوصول إلى وحدة الصف 
الفلسطيني لمواجهة كافة 
يكابدهــا  التــي  الظــروف 

في  الفلســطيني  الشــعب 
تناول  كما  الوطن،  شطري 
زيــارة الرئيس لواشــنطن 
ونتائجهــا، ومــا يتطلــع له 
خالل  مــن  الفلســطينيون 
زيــارة الرئيــس األميركي 
المرتقبة يــوم غد الثالثاء 
لمدينــة بيــت لحــم، حيث 
ن  ئيســا لر ا سيســتكمل 
محادثاتهمــا التــي بدأاهــا 
واشــنطن بهــدف دفع  في 
علــى  الســالم  مفاوضــات 
أسس واضحة وضمن إطار 

زمني محدد.
لقمة  المالكي  تطــرق  كما 
والتي  ومخرجاتها  الرياض 
جمعت الرئيــس ترامب مع 
الزعماء العرب والمسلمين، 
حيث بين أن األســاس كان 
محاربــة اإلرهــاب، وكذلك 
مواجهة التحديات مع إيران 
صالحيــة  علــى  والتأكيــد 
المبــادرة العربية للســالم 

باعتبارها األساس الصحيح 
لتحقيق السالم اإلقليمي.

وأوضــح دانجــور أن جنوب 
الحقــوق  تدعــم  أفريقيــا 
الوطنية المشروعة للشعب 

رأسها  وعلى  الفلســطيني 
حقــه بإقامة دولته وتقرير 
إلى  تطــرق  كما  مصيــره، 
تضامــن الشــعب الجنــوب 
أفريقي مع معاناة األسرى 

على  وأكد  الفلســطينيين، 
ضــرورة تطبيــق القوانين 
ليــة  و لد ا ثيــق  ا لمو ا و
لقضيــة  با لصلــة  ا ذات 

الفلسطينية.

المالكي خالل لقائه المسؤول الجنوب افريقي

جانب من التكريم

تونس: اختتام اعمال الملتقى االقليمي االول حول ثقافة الحوكمة وحوكمة الثقافة
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
االقليمــي  الملتقــى  اختتــم 
االول حــول ثقافــة الحوكمة 
وحوكمة الثقافــة في العالم 
واالســالمي، الــذي  العربــي 
انعقد  في تونس بعنوان «أي 
رؤية استراتيجية مشتركة»، 
بتنظيــم كل مــن المنظمــة 
االســالمية للتربيــة والعلوم 
والهيئة  والثقافة -أيسيكو–، 
الوطنيــة لمكافحة الفســاد، 
الثقافــة،  الشــؤون  ووزارة 
بتبــادل الخبــرات والتجــارب 
تحديــد  بغــرض  والتشــاور 
مالمح خطة استراتيجية في 

هذا الشأن.
وحظي بمشاركة العديد من 
الوفود العربية، التي وضعت 
حجر االســاس لقيــام تعاون 
المســتوى  علــى  وتشــارك 
لالرتقاء  واالسالمي،  العربي 
الثقافــي  الفعــل  بمســتوى 
في مجال الحوكمة الرشــيدة 

ومكافحة الفساد. 

وبعــد نقاشــات مســتفيضة 
أتت على الجوانب التشريعية 
فيــة  لثقا ا لخصوصيــات  وا
ومعاييــر الحوكمــة، خالل 7 
جلســات علمية، و4 ورشــات 
متخصصــة في آليــات تنفيذ 
برامج الحوكمة، التي تناولت 
تشخيص واعداد خطط عمل 

والتنفيذ والتقييم .
وانبثــق عن الملتقــى جملة 
من التوصيات تمثلت بتوقف 
الملتقــى  فــي  المشــاركون 
االســرى  يعانيــه  مــا  علــى 
الفلسطينيون وهم يشرفون 
على اليوم السادس والثالثين 
من اضراب الجوع في السجون 
االســرائيلية، وهــم يعربون 
عــن دعمهــم المطلــق عــن 
مطالبهم العادلة والمنسجمة 
مع القوانين الدولية ويدعون 
المجتمــع الدولي الــى القيام 
لرفــع  االنســاني  بواجبهــم 
الظلم عنهم وتطبيق القانون 
الدولــي باعتبارهــم اســرى 

حرب.
وارساء شراكة فاعلة ودائمة 
مــع برنامــج االمــم المتحدة 
االنمائي قصد دعم ومعاضدة 
المجهــود العربي المشــترك 
الحوكمــة  مبــادئ  الرســاء 
الفســاد  ومكافحة  الرشــيدة 

في القطاع الثقافي.
ودعوة الشبكة العربية لتعزيز 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
لتبنــي التوصيــات الصــادرة 
عن الملتقى كدعوتها ألفراد 
الثقافــي  الشــأن  حوكمــة 
بمحور مســتقل في برامجها 
المســتقبلية مــع حــث باقي 
الــدول المنظمــة اليهــا على 
لتفعيل  يمثلهــا  مــن  تكليف 
عــن  لمنبثقــة  ا توصيــات 

الملتقى. 
وتكويــن فريــق عمل يضم 
ممثليــن عن جهــات المبادرة 
وعــن كل الهيئــات المكلفــة 
الفســاد  بمكافحة  بالحوكمة 
مع بقاء الفريق المشــار اليه 

مفتوحا النظمام باقي الدول 
العربيــة التــي تعــذر عليهــا 
تكليــف من يمثلهــا للحضور 
على ان فريق العمل المدعو 
لمســتمر  ا لتنســيق  ا لــى  ا
وبالتناوب  دوريــا  واالجتمــاع 

لمتابعة تنفيذ التوصيات.
ودعوة وزارات الثقافة بكافة 

واالســالمية  العربية  الــدول 
واالقليمية والمنظمات الدول 
المعنية بالشأن الثقافي لدعم 
فريق العمــل والتفاعل معه 
خاصــة، مــن خالل مــده بما 
توفــر لديهم من مؤسســات 
وخبــرات ومــوارد فــي هــذا 
الغرض. يشار الى أن االستاذ 

رفيق النتشــة قــد مثل دولة 
فلسطين بورقة عمل بعنوان 
حوكمــة الثقافــة المناهضة 
للفســاد في فلســطين، كما 
ســلط الضوء على ما يعانيه 
االســرى الفلســطينيون في 
اضرابهم عــن الطعام كجزء 

من توصيات هذا الملتقى. 

 «القدس المفتوحة» تختتم مشاركتها في سلسلة ورش واجتماعات ضمن «أراسموس»
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- اختتمــت جامعة القدس 
ورش  سلســلة  فــي  مشــاركتها  أمــس  المفتوحــة 
واجتماعــات ضمن مشــروع أراســموس الممول من 
االتحاد األوروبي، عقدت في جامعة الشــرق األوسط 
التقنية في العاصمة التركية أنقرة، وجامعة الكويال 

اإليطالية، وجامعة ألميريا االسبانية.
واختتمــت الجامعــة أمــس مشــاركتها في األســبوع 
األكاديمــي لجامعــة الشــرق األوســط التقنيــة في 
العاصمة التركية أنقرة ضمن مشــروع تبادل الطلبة 
الممول برنامج اراســموس التابــع لالتحاد األوروبي. 
وحضر الورشــة (65) جامعة شــريكة من (20) دولة 
شملت فلسطين ولبنان وتونس والمغرب ودول أميركا 
الجنوبية وشرق آسيا وأوروبا الغربية. وهدفت الورشة 
إلــى تبادل الخبرات وتقييم تجارب التبادل األكاديمي 

وسبل مواجهة التحديات.
ومثــل جامعــة القــدس المفتوحة في هذه الورشــة 
منســق المشــروع د. م. يوســف صبــاح مديــر دائرة 
الجــودة، حيث قدم عرضا حــول الظروف والمعيقات 
التي يواجهها طلبة فلسطين جراء منع االحتالل الطلبة 
واألساتذة من السفر للخارج، كما يمنع الطلبة من دول 
صديقة وشقيقة من زيارة فلسطين ما يعيق عملية 

التبادل الطالبي.
وطالــب االتحاد األوروبي بالتدخل لضمان الحاصلين 
على المنح وتمكينهم من المشاركة في هذا البرنامج. 
كما طالب بزيادة عدد المنح المقدمة للجامعة وتمديد 

فترة المنحة إلى فصلين دراسيين.

ودعا صباح رئيس جامعة الشــرق األوسط التقنية أ. 
د. مصطفى كوك لزيارة فلســطين وجامعة القدس 
المفتوحــة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين 

الجامعتين في المجاالت األكاديمية والبحثية.
كما شاركت الجامعة في ورشة تدريبية بعنوان «إدارة 
البحــوث اإلداريــة واالقتصادية» عقــدت في جامعة 
الكويال اإليطالية ضمن مشروع تطوير مراكز البحوث 
اإلداريــة واالقتصادية في مؤسســات التعليم العالي 
الفلسطينية الممول من االتحاد األوروبي (اراسموس).

ومثل الجامعة في الورشــة منســق المشــروع د. م. 
يوســف صباح مديــر دائرة الجــودة، ومســاعد نائب 
الرئيــس للشــؤون األكاديمية د. عبــد الهادي صباح، 
وعدد من رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس في 
كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية بواقع (9) مشاركين 

من جامعة القدس المفتوحة.
وقــدم د. م. يوســف صباح مداخلة دعــا فيها رئيس 
جامعــة الكويــال أ. د. ياوال انفيراردلي باســم رئيس 
الجامعة أ. د. يونس عمرو لزيارة فلسطين والجامعة 
بهدف تعزيز التعاون في المجاالت األكاديمية والبحثية.

وناقشــت الورشــة عدة مواضيع ركزت على المراكز 
البحثيــة واالنتقــال مــن الفكــرة إلى خطــة العمل، 
ومواضيــع في ريادة األعمال والحاضنات ومســرعات 

األعمال.
كمــا شــاركت جامعة القــدس المفتوحة في ورشــة 
عمل حول «إجراء الدراســات االســتقصائية وتحليل 
البيانــات الضخمة»، والتي عقت فــي جامعة ألميريا 

االســبانية، ضمــن مشــروع تطوير مراكــز البحوث 
التعليــم  مؤسســات  فــي  واالقتصاديــة  اإلداريــة 
العالــي الفلســطينية الممول من االتحــاد األوروبي 

«اراسموس».
ومثل الجامعة في هذه الورشــة د.م. يوســف صباح 
مديــر دائرة الجــودة، وعميــد كلية العلــوم اإلدارية 
واالقتصاديــة د. يوســف أبــو فــارة، ورئيــس وحدة 
األبحاث في مركو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
د. بســام الترك، وعدد من رؤســاء األقســام وأعضاء 
هيئة التدريس في كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، 

بواقع (10) مشاركين من جامعة القدس المفتوحة.
وركــزت الورشــة على طــرق البحث االســتقصائي 
والمسوحات وطرق جمع البيانات الضخمة ومعالجتها 

وتحليلها.
وحضر عميــد كلية العلوم اإلداريــة واالقتصادية د. 
يوسف أبو فارة، وعضو هيئة التدريس في الكلية في 
فرع رام اهللا والبيرة د. عبد الرحمن أحمد في االجتماع 
اإلداري السابع لطاقم المشروع. وقدم د. أحمد عرضاً 
حول إنجازات الجامعة في المشروع، نيابة عن منسق 

المشروع د. يوسف صباح.
وتطرق االجتماع إلى السبل القانونية التي يمكن من 
خاللها إعــادة هيكلة موازنة المشــروع لتعكس آخر 
المســتجدات. وفي نهاية المشــروع تم االتفاق على 
األجندة التدريبية والموضوعات التي ستعطيها الورشة 
التدريبية األخيرة والتي ستعقد في جامعة هذرفيلد 

البريطانية في وقت الحق.


