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تلفزيون املهد
»أداؤنـــــا يتحــدث عنـــــا«
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ورشة عمل في رام الله تناقش نتائج استطالع 
رأي حول موقف اجلمهور من األجهزة االمنية

رام الله- نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم- عقد املركز 
الفلسطيني لتعميم الدميقراطية وتنمية املجتمع "بانوراما" ورشة عمل 
استضاف فيها ممثلني عن االجهزة االمنية الى جانب عدد من متطوعي 
املؤسسة املشاركني في اعداد االستطالع وعدد من املهتمني، وذلك ملناقشة 
نتائج استطالع الرأي الذي نفذه متطوعو املؤسسة ضمن مشروع خطوات 
–شباب من اجل سيادة القانون بالتعاون مع مبادرة التعاون مع الشرق 

االوسط )MEPI( وامللحق الثقافي في القنصلية االمريكية.
وشارك في الورشة عن االجهزة االمنية الدكتور غسان منر من حرس 
الرئيس وباسم بدرا وسناء ابو الرب من جهاز االمن الوقائي في رام الله، 
وعزيز صرصر مدير دائرة العالقات العامة في جهاز املخابرات في رام 
الله وهالة بليدي من جهاز املخابرات العامة، الى جانب وفاء احلسن عن 
العالقات العامة واالعالم في جهاز الشرطة، فيما حضر اللقاء عن مؤسسة 
الضفة وجبريل سعادة  في  البرامج  وسام ديب منسق  من  كل  بانوراما 

الباحث الرئيسي في املؤسسة وعدد من متطوعي املشروع.
وفي بداية اللقاء، قدم ديب فكرة عن املشروع وشرح الدوافع واالهداف 
التي تسعى املؤسسة لتحقيقها من خالل تنفيذها لهذا النوع من املشاريع، 
حيث أكد أن الهدف االساسي من املشروع هو تفعيل دور الشباب اجلامعي 
مبا يعزز احترام النظام وسيادة القانون ومبا يجعل من طلبة اجلامعات 
حلقة وصل تسهم في مأسسة العالقة التبادلية ما بني فئات املجتمع 
واألجهزة األمنية مبا يضمن أن يكون األمن مطلبا وحاجة جماهيرية، 
كما يهدف إلى توسيع مساحة التفاهم ونقل هموم وتصورات املواطنني 

حول أولويات عمل األجهزة. 
وقام املشاركون باستعراض سريع لنتائج االستطالع من خالل عدد 

من املداخالت، ثم فتح املجال امام الشباب املتطوع للحديث عن جتاربهم 
الشخصية سواء في احلياة العامة أو اثناء تعبئتهم لالستمارة واالنطباع 
الذي ملسوه لدى الناس عند احلديث عن موضوع االجهزة االمنية ومدى 

حساسيتها.
من ناحيتها، شددت احلسن على ضرورة حتلي الشباب باجلرأة الكافية 
العناوين  ل��دى  لها  يتعرضون  مخالفة  اي��ة  عن  للتبليغ  يتوجهوا  وان 
املختصة في كل جهاز في سبيل ضمان االمن املجتمعي، كما اشارت الى 
اجلهود التي يبذلها جهاز الشرطة الفلسطينية في سبيل تعزيز التواصل 

املجتمعي مع اجلمهور. 
من جانب آخر، أكد منر على ضرورة عدم التسرع باحلكم على اداء 
انصاف  ان  اس��اس  على  احلقيقي،  السبب  معرفة  دون  االمنية  االجهزة 
احلقائق اشد خطرا من اجلهل الكامل، مؤكدا على مدى اهمية مثل هذه 

االحصاءات الجهزة االمن. 
املخابرات  جهاز  يتبعها  التي  اخلطوات  صرصر  استعرض  حني  في 
اي مواطن  اجل��ه��از جت��اه  اح��د عناصر  م��ن  اي مخالفة  وج��ود  ف��ي حالة 

فلسطيني. 
واختتم بدرا باحلديث عن مدى التغيير احلاصل في اداء جهاز االمن 
الوقائي وجهاز املخابرات، حيث قل االحتكاك املباشر مع املواطنني ومت 

اعتماد جهاز الشرطة كواجهة مباشرة ملعامالت اجلمهور.
الضفة  في  محافظات  خمس  في  ينفذ  خطوات  مشروع  أن  يذكر 
فئات  بني  ما  وص��ل  كحلقة  اجلامعات  طلبة  فئة  ويستهدف  الغربية 
املجتمع املختلفة واالجهزة االمنية تساعد على حتسني وتطوير نوعية 

اخلدمة االمنية املقدمة للجمهور الفلسطيني.

ورشة عمل في غزة حول
»حتديد احتياجات طلبة اإلعالم في اجلامعات«

تنظيم ورشة تدريبية
 للمعاقني في اخلليل

اخلليل- ملراسل القدس اخلاص- افتتحت في مقر رابطة اجلامعيني الفلسطينيني في اخلليل ورشة عمل 
بعنوان 'اجلدوى االقتصادية وإدارة املشاريع' لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.

ونظمت الورشة، اإلدارة العامة لتنمية املوارد البشرية، بالتعاون مع اإلدارة العامة لألشخاص املعوقني في 
وزارة الشؤون االجتماعية، وبالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية، بتمويل من هيئة الهالل األحمر اإلماراتي.

وتندرج الورشة في إطار إستراتيجية الوزارة وخططها وسياساتها في تنفيذ البرامج واملشاريع التي تفيد 
األشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الهشة، من أجل متكينها وتلبية احتياجاتها لتصبح أكثر فاعلية وإنتاجا 
في املجتمع.  ويأتي ذلك ضمن سلسلة ورش عمل مماثله عقدتها الوزارة في نابلس ورام الله لنفس الغرض. 
واشتملت الدورة، التي حضرها 25 شخصا من اخلليل وضواحيها، على عدد من اخلطوات العلمية وكيفية 

إدارة املشروع، مت عرضها من قبل املدرب املختص سامر سمامرة من الوكالة.
احلكومة  توجهات  مع  تتماشى  املعوقني  لألشخاص  املشاريع  هذه  إن  وق��ال  عيد،  ماهر  الورشة  وافتتح 
لتعزيز صمود املواطنني، وإستراتيجية الوزارة في العمل على اعتماد رب األسرة على نفسه، خاصة املعاقني، 
واستقالليتهم االقتصادية بعيدا عن االعتماد على املساعدات، إضافة إلى تزويد املعاقني بقروض ميسرة 
وحسنة لتحسني ظروفهم املعيشة. وفي ختام الورشة التدريبية، مت توزيع االستبيانات على املستفيدين، 

وتقييم التدريب ملعرفة مدى جناح الدورة، وما جتنيه من فوائد في إدارة املشاريع لهم.

نظمها مركز بانوراما

ورشة عمل في مخيم االمعري 
حول انتهاكات حقوق االنسان

الفلسطيني  املركز  بانوراما-  مركز  نظم  اخل��اص-  القدس  ملراسل  الله-  رام 
لتعميم الدميقراطية وتنمية املجتمع أمس ورشة عمل حول موضوع "انتهاكات 
حقوق االنسان" التي يتعرض لها االطفال، واستهدفت عددا من طلبة املرحلة 
االعدادية في مدرسة بنات االمعري االساسية. وتأتي الورشة ضمن سياق عدد 
من النشاطات والفعاليات التي ينظمها املركز بالتعاون مع وكالة الغوث ضمن 
التي  والتدريبات  الفعاليات  من  عدد  على  واشتملت  االنسان.  حقوق  مشروع 
هدفت الى قياس مدى ادراك ووعي الطالبات في املدرسة جتاه حقوقهم االساسية 
كاطفال وكطالب مدارس، ومت التركيز على حتديد ابرز االنتهاكات التي تتعرض 
لها الطالبات ضمن احمليط الذي يعيشون فيه وذلك بهدف االستفادة من هذه 
املخرجات في العمل على بلورة عدد من النشاطات والفعاليات املستقبلية التي 

ستنفذها الطالبات املشاركات في املشروع للتعبير عن مطالبهن و معاناتهن.
من اجلدير بالذكر ان املشروع في العام املاضي قد تكلل باجناز منوذج املدرسة 

االمنة التي اشتملت على بناء ملعب امن داخل املدرسة، الى جانب جتهيز حديقة 
مدرسية امنه وصف منوذجي امن ضمن حملة العام املاضي التي كانت حتت عنوان 
"نحو بيئة مدرسية امنة"، وعليه يأتي تركيز مركز بانوراما هذا العام على تعزيز 
الشراكة املجتمعية مع تلك البيئة املهمشة والعمل املشترك في سبيل تطوير 

البنية التحتية والبشرية نحو تغيير مجتمعي هادف.
يشار الى ان املشروع ينفذ في 1٦ محافظة ويستهدف أربعة فئات مجتمعية 
هم: األطفال وشباب اجلامعات واملؤسسات النسوية واملؤسسات القاعدية. ويهدف 
إلى توعية فئات املجتمع املستهدفة بحقوقهم املدنية والسياسية واالجتماعية 
مركزة  مجموعات  خالل  من  الدولية  املواثيق  عليها  نصت  التي  واالقتصادية 
مساعدة  إل��ى  امل��ش��روع  ويهدف  كما  ح��دة،  على  فئة  كل  تخص  قضايا  تناقش 
املشاركني على القيام بخطوات ايجابية في سبيل املطالبة بحقوقهم عن طريق 

تنفيذ حمالت الضغط والتعبئة.

ورشة عمل في نابلس بعنوان 
»2010 عام التطوع الشبابي« 

نابلس- عماد سعادة- مدار للصحافة واالعالم- نظمت جمعية نابلس للتنمية 
والتطوير املجتمعي ومركزها الرئيسي دارنا، امس ورشة عمل حتت عنوان "2010 
عام التطوع الشبابي"، بحضور أكثر من 50 متطوعا ومتطوعة من مختلف املدن 

الفلسطينية، خاصة من طلبة اجلامعات واملعاهد واخلريجني والناشطني.
ثابت، باحلضور  ثائر  للجمعية  املنسق اإلعالمي  الورشة رحب  وفي مستهل 
مشيرا إلى أن تنظيم هذه الفعالية جاءت لترسيخ روح التطوع ما بني الشباب 
الفلسطيني، وتبادل خبرات املتطوعني واالستماع ألفكارهم، بهدف التواصل مع 
اجلمعية، وحتقيق الفائدة للمجتمع احمللي، ناقال حتيات املدير العام للجمعية 

امجد الرفاعي جلميع املتطوعني.
بالبرامج  رواج��ب��ة،  مها  للجمعية  العامة  العالقات  منسقة  عرفت  بدورها 
والنشاطات التي تنفذها اجلمعية، خاصة قصر نابلس للثقافة والفنون، ومشروع 
احلاسوب  ودورات  املستقبلية،  املشاريع  من  وغيرها  األغ���وار،  في  نسيج  مركز 
املتخصصة واللغات األجنبية. وتضمنت الورشة طرح العديد من األفكار اجلديدة 
في عالم التطوع الشبابي، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا التي تشغل بال 

الشباب في الوقت احلاضر، وأهمها الوساطة في التعيني والتوظيف، وتوظيف 
الشباب  التعبير عن  في  الشهير،  بوك  الفيس  موقع  اجلديد، خاصة  اإلع��الم 

وطموحاتهم، واملشكالت التي تواجههم في احلياة اليومية.
حيث  اجلمعية  طاقم  جانب  من  مداخالت  ع��دة  تقدمي  مت  اللقاء  وخ��الل 
قدمت منسقة العالقات الدولية للجمعية رنا مناع عرضا موجزا حول برامج 
التبادل الشبابي الدولي، واملخيمات الصيفية التطوعية العاملية، كما أشار منسق 
تكنولوجيا املعلومات للجمعية عبد الكرمي ابو سمرة إلى توظيف التكنولوجيا 
اجلديدة في تعزيز التطوع والتواصل ما بني الشباب، واشاراملتطوع االيطالي 
ارماندو جيتنيلو إلى خدماته التي قدمها للمركزخالل تطوعه ملا يقارب العام، 
معربا عن سروره لروح الفريق الواحد في اجلمعية، من خالل الطاقم واملتطوعني 

احملليني واألجانب وغيرها من التساؤالت واملداخالت من جانب احلضور.
التي  ال��ورش��ة  في  ملشاركتهم  املتطوعني  جميع  شكر  مت  ال��ورش��ة  ختام  وف��ي 
أثارت العديد من القضايا خاصة في مجال التطوع وغيرها من القضايا التي 

تهم الشباب بوجه عام.

اصدار جديد للمحامي عيسى ابو لبدة
»الهادي في اعداد ومناقشة االبحاث«

القدس - ملراسل »القدس« اخلاص - صدر 
ابو لبدة كتاب  حديثًا للمحامي عيسى عبد 
)ال��ه��ادي ف��ي اع���داد ومناقشة االب��ح��اث( وقد 
ج��اء ف��ي ارب��ع وستني صفحة ب��ادئ��ًا ب��االه��داء 
ثم باحملتويات ثم املقدمة، وقد قسم الكتاب 
امل��ؤل��ف ف��ي البحث  اب��ح��اث: تكلم  ال��ى ث��الث��ة 
واهداف  ومفهومه  البحث  تعريف  االول حول 
االبحاث بصفة عامة والقانونية بصفة خاصة، 
ثم اتى على ذكر شروط البحث وما يجب على 
ومحتوى  وبعده،  البحث  اع��داد  قبل  الباحث 
حتليلي  وص��ف��ي  منهج  م��ن  ومناهجه  البحث 

وتاريخي وجتريبي.
وت��ك��ل��م ف���ي ال��ب��ح��ث ال��ث��ان��ي ح����ول بعض 
الضوابط في اعداد البحث العلمي من اقتباس 
فيه  يلجأ  ال��ذي  والوقت  مباشر  وغير  مباشر 
امانة علمية  الباحث لالقتباس وشروطه من 
وموضوعية، ثم التوثيق في احلواشي وما يدون 
فيها وطرق الترقيم وتوثيق املصادر واملراجع في 
ودوري��ات  اجنبية  ومراجع  كتب  من  احلاشية 
وصحف وقرارات محاكم ومخطوطات ومقاالت 
شبكة االنترنت، كما ذكر األثر القانوني الذي 
االصلية  امل��ص��ادر  ب��ني  التمييز  على  يترتب 

التشريعية واملراجع الثانوية في القضاء.
التي  النواحي  الثالث  املبحث  في  وأورد 
يشترط توافرها في البحث العلمي من ناحية 
مناقشة  ثم  وموضوعية،  ومنهجية  شكلية 
الباحث  ال��ت��زام  م��دى  من  والتأكد  االب��ح��اث 
فن  البحث  كتابة  ان  ومب��ا  النواحي.  بتلك 
واتباع  وأسلوب  الباحث مبادة  املام  يستلزم 
جناحه  ع��وام��ل  اه���م  م��ن  ف���إن  علمي  منهج 
التعمق واالستيفاء في املادة العلمية وتناسب 
الكشف عن  ومحاولة  للبحث  العلمي  املنهج 
الباحثني  من  كثيرًا  ان  ومب��ا  جديد،  ش��يء 
واطالعهم  تدريبهم  ال��ى  بحاجة  زال���وا  م��ا 
االبحاث  اع��داد  في  العلمية  الطريقة  على 
فقد عرض املؤلف في هذا الكتاب الطريقة 
العلمية الواجب اتباعها في اعداد االبحاث 
متوخيًا عدم االطناب الذي يؤدي الى ملل 

الطالب او الباحث.
وال شك في ان كل مكتبة عامة او خاصة 
هي بحاجة الى هذا الكتاب الذي يضع الكتاب 

والباحثني على الطريق الصحيح.

صدور عدد جديد 
من مجلة السالم واخلير

 القدس - ابو انطون سنيورة - صدر عدد جديد من مجلة السالم واخلير الشهرية التي تصدرها 
حراسة االرض املقدسة. 

 ويحتوي العدد على مواضيع دينية وادبية واجتماعية واخرى حول الكتاب املقدس، االميان 
املسيحي، االثار، حياة القديسني، اخبار الكنيسة في االرض املقدسة وفي العالم، احلياة الروحية 

والرعوية واالجتماعية.

ورشة عمل بعنوان 
»نحو طولكرم نظيفة« 

ورشة عمل مبخيم نور شمس حول 
احلكم الرشيد ودور االعالم في تعزيزه

طولكرم-شديد للصحافة-نظم مركز حقوق االنسان والدميقراطية ) شمس(  ورشة عمل حول 
احلكم الرشيد ودور االعالم في تعزيز هذا احلكم  وذلك في قاعة مركز الشباب االجتماعي مبخيم 

نورشمس مبشاركة عدد كبير من طالب وطالبات اجلامعات والقطاع الشبابي. 
والقى محمود عاصي من مركز شمس كلمة استعرض من خاللها نشاطات املركز وفعالياته.

وحاضر في اعمال هذه الورشة الصحفي معني شديد والذي اكد ان الدولة وحدها ال تستطيع 
إقامة احلكم الرشيد بدون وجود ومشاركة مؤسسات املجتمع املدني واهمية وجود مؤسسات قضائية 
وأجهزة أمنية وان وجود القانون العادل وتطبيقه على اجلميع بدون تفرقة ووجود جهاز قضائي 

قوي  هو من مبادئ واسس احلكم الرشيد باالضافة الى احملاسبة والشفافية في العمل.
وفي نهاية الورشة اوصى املشاركون بضرورة  اصدار نشرات حول احلكم الرشيد واعداد برامج 
تلفزيونية واذاعية حوله وتدريس مواد حول احلكم الرشيد في املدارس واجلامعات وعقد العديد 

من الورش املماثلة وضرورة انهاء حالة االنقسام السائدة على الساحة الفلسطينية.

ط��ول��ك��رم – ش��دي��د ل��ل��ص��ح��اف��ة- ت����رأس ن��ائ��ب 
بدعوة  ورش��ة عمل  محافظ طولكرم جمال سعيد 
طولكرم  "نحو  بعنوان  العامة  ال��ش��ؤون  دائ���رة  م��ن 
ن��ظ��ي��ف��ة "ب��ح��ض��ور م��دي��ر ش��رط��ة امل�����رور وممثلي 
الرسمية  املؤسسات  ممثلي  من  والعديد  البلدية 
واألهلية املختصة باملوضوع . وأكد سعيد على أهمية 
تطوير طولكرم لكي تكون مكان جذب للمتسوقني 
وضع  وتنظيم  املناسبة  ال��ظ��روف  وتوفير  وال���زوار 
املدينة في مجاالت عديدة حتى يتسنى تنشيط 
احلركة التجارية مشيرًا الى أن هذه الورشة سيتبعها 
ورشات عمل أوسع ملعاجلة قضايا السالمة املرورية 
إلتزام  كيفية  العمل  ورش��ة  وتناولت  والبسطات.  
املواطن باالرصفة وإخالئها من البسطات باعتبارها 
واالرصفة  الشارع  بني  حواجز  ووضع  للمشاة  حقًا 
أشار مدير  ، حيث  للمشاة  ووضع خطوط محددة 
شرطة املرور الى أن قسما كبيرا من احلوادث املرورية 
ناجم عن وجود البسطات على االرصفة وعدم إلتزام 
املشاة  خطوط  في  أو  االرصفة  على  بالسير  املشاة 
القانون  لتطبيق  البلدية  تدخل  يتطلب  وه��ذا 
في  التعديات  إزال��ة  وأيضا  الشرطة  مع  بالتعاون 
البناء على االرصفة . واعتبر املشاركون في الورشة 
أنه من الضروري إلتزام التجار بعدم وضع مركباتهم 
املجال  إلفساح  السبت  أيام  خصوصا  محالهم  أمام 

للمتسوقني من داخل اخلط االخضر خصوصا في 
الشارع الرئيس داخل املدينة وفي شارع باريس . 
كما أكد احلضور على أهمية التوعية املرورية لدى 
إعالمية  بحملة  القيام  يستلزم  وه��ذا  املواطنني 
ون��ش��اط��ات س���واء م��ن خ��الل وس��ائ��ل االع���الم أو في 
املدارس ألن التوعية تسبق تطبيق القانون وجتري 
حاليا دراسة لتحديد عدد من املواقع لوضع إشارات 

ضوئية لتنظيم حركة السير.

غزة- ناقش صحفيون وإعالميون، أهم اإلشكاليات التي توجه 
الفلسطينية،  الصحافة واإلعالم من مختلف اجلامعات  خريجي 
وواجباته ليقوم  أن يعي اإلعالمي حقوقه  مؤكدين على ضرورة 

بتأدية عمله على أكمل وجه.
وأوصى اإلعالميون خالل ورشة عمل نظمها التجمع اإلعالمي 
اإلع���الم في  إح��ت��ي��اج��ات طلبة  ب��ع��ن��وان:"حت��دي��د  مبدينة غ��زة 
اجلامعات الفلسطينية" بحضور العديد من الصحفيني ومراسلي 

الصحف والفضائيات ووكاالت األنباء.
ومن ناحيته، أكد الصحفي صالح املصري رئيس التجمع اإلعالمي 
الفلسطيني، على ضرورة تنمية الطالب اجلامعي للمهارات املوجودة 
لديه عن طريق االلتحاق بالدورات اإلعالمية املتخصصة وعدم 

االكتفاء بالعلم النظري الذي يدرس في اجلامعات.
أما الصحفي عادل الزعنون الذي يعمل بوكالة األنباء الفرنسية 
بغزة، فشدد على ضرورة إحداث توأمة ما بني اجلامعات الفلسطينية 
واملؤسسات اإلعالمية، وذلك من خالل اكتشاف اجلامعات لقدرات 
املؤسسات  وتوزيعهم على  لديهم  واإلعالم  الصحافة  أقسام  طلبة 

اإلعالمية للتدريب كل حسب املكان املناسب لقدراته.

ونوه الزعنون إلى أن اإلشكالية التي تواجه اخلريج الصحفي 
العمل  الكافية لديه لبدء  العملية  تكمن في عدم وجود اخلبرة 
كالفهم الصحيح لسياسات املؤسسات اإلعالمية وكيفية احلصول 

على األخبار من مصادرها.
وأوضح مراسل تلفزيون اجلزيرة تامر املسحال، أن احتياجات 
الفهم  منهم  يتطلب  ال��ذي  بالواقع  مرتبطة  اجل��دد  الصحفيني 
الصحيح ألساسيات التحرير الصحفي احلديث والبيئة العملية 
ل��ل��ص��ح��اف��ة، م���ؤك���دًا ع��ل��ى ض����رورة ف��ه��م ال��ص��ح��ف��ي مل���ه���ارات العمل 

امليداني.
في حني دعت الصحفية أسماء الغول إلى دمج طالب الصحافة 
لتقليص  وذلك  اجلامعية  دراسته  أثناء  الصحفية  املؤسسات  في 

الفجوة ما بني الطالب والعمل الصحفي. 
وفي السياق ذاته، أكد مدير حترير وكالة معًا اإلخبارية الصحفي 
عماد عيد، أنه من املهم توفر اجلاهزية التامة لدى اخلريج اجلامعي 
للعمل الصحفي، مؤكدًا على أن املؤسسات تواجه إشكالية في تدريب 
اإلعالميني تكمن في عدم توفر اخلبرة الكافية لديهم في مجاالت 

التحرير املختلفة.


