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تعريف اجلائزة:
انطالقا من حرص اجلامعة على تشجيع الباحثني في فلسطني واألقطار العربية، ودعم البحث العلمي األصيل بشقيه األساسي والتطبيقي، فقد قررت 
جامعة النجاح الوطنية أن متنح جائزتني للبحث العلمي سنويا قيمة كل منهما خمسة آالف دوالر )5000(، وتخصص إحداهما للعلوم الطبيعية، 
واألخرى للعلوم اإلنسانية. وتعطى اجلائزة للباحث الفائز تقديرا جلهوده ومساهمته في تقدمي إضافة علمية أو تقنية متميزة في إطار بحث علمي 

أصيل منشور في مجلة ذات سمعة علمية متميزة،  وتشجيعا له ولغيره على إضافة مزيد من اإلنتاج املتميز في املستقبل.  

أهداف اجلائزة:  
التكنولوجيا وتوطينها وذلك بإجراء أبحاث متميزة،  العلمي ونقل  البحث  العرب على تطوير  الباحثني  النجاح لألبحاث إلى تشجيع  تهدف جائزة 

معاصرة أساسية وتطبيقية،  داخل املؤسسات الفلسطينية خاصة والعربية عامة.    

حق املنافسة وشروط التقدمي:  
يحق جلميع الباحثني العرب التنافس على اجلائزة ضمن املعايير االتية: 

1.    أن يكون اإلنتاج املقدم بحثا أصيال منشورا أو مقبوال قبوال نهائيا للنشر في مجلة محكمة أو كتاب بحثي محكم ويشكل اجنازا مميزا 
في مجاله.  ويشترط في الناشر أن يكون جامعة أو مؤسسة ذات حضور مميز في الوطن، أو خارجه. وتقبل األوراق املقدمة للمؤمترات بعد 

نشرها كورقة بحث أصيل كاملة في مجلة علمية محكّمة، وال تقبل امللخصات أو املراسالت القصيرة أو املراجعات. 
2.     أن يتضمن طلب التقدم للجائزة توصيتني خطيتني من شخصيتني أكادمييتني في مجال التخصص. 

3.     يقتصر الترشيح على بحث واحد للمرشح.
4.     تقبل األبحاث التي يشترك في تاليفها أكثر من باحث.
5.     أن يكون املتقدم عربي اجلنسية ويقدم إثباتا على ذلك

أن يعمل في مؤسسة عربية سواء كانت أكادميية أو بحثية ، وأن يحمل البحث عنوانه فيها.  وإذا إشترك في البحث غير واحد  الباحث  6.    يشترط في 
فيكفي أن ينطبق هذا الشرط على واحد من املشتركني فيه، وفي هذه احلالة تقسم اجلائزة بينهم.

7.    أن يكون للباحث  املتقدم دور قيادي في البحث املقدم على مراحله املختلفة من حيث اقتراح املشروع ومتابعة إجرائه داخل الوطن العربي ونشره، ويظهر ذلك 
بترك بصمات واضحة على البحث، من خالل خبراته وسيرته العلمية. وال مانع من تعدد الدور القيادي ألكثر من باحث كل من زاوية تخصصه وخبراته.  

يكون أصل إجرائه قد مت في مؤسسة عربية، وال مانع من أن يستعان بإجراء أجزاء من البحث في اخلارج مثل بعض  أن  املقدم  البحث  في  يشترط       .8
التحاليل املتقدمة.    

9.    ال تقبل األبحاث التي مضى على نشرها أكثر من خمسة أعوام من تاريخ اإلعالن، وفي حال كون البحث مقبواًل للنشر، أو في عداد ذلك، 
يعتمد تاريخ القبول النهائي للبحث مع مراعاة ما ورد في النقطة )1(.

10.  ال ينظر في األبحاث التي تقع خارج احلقول املعرفية الواردة في االعالن.
11.  يشترط في البحث أن يكون مكتوبًا بإحدى اللغتني العربية أو االجنليزية، وإذا كان بلغة أخرى فإن على الباحث أن يرفق بالبحث ترجمة 

كاملة له بأي اللغتني.
12.  إضافة الى منوذج التقدم للجائزة يتم التقدم بخمس نسخ غير مستردة من كل مما يأتي:

  أ.   مخطوطة البحث
 ب.  نبذة عن البحث املقدم باللغتني العربية واإلجنليزية

 ج. السيرة الذاتية للمرشح
 د.  وبيان الدور القيادي في البحث للمتقدم بشكل تفصيلي

 هـ.  صورة عن هوية الباحث أو جواز سفره
 و.  توصيات املعرفني

13.  يوقع الباحث على كتاب تعهد بصحة املعلومات، والبيانات املقدمة، وتوقيع االقرار.
14. آخر موعد لقبول األبحاث املقدمة للتنافس على اجلائزة هو 2014/1/31.

مالحظة:  ميكن احلصول على منوذج طلب التقدم للجائزة من عمادة البحث العلمي باجلامعة، أو تنزيل النسخة االلكترونية من موقع اجلامعة على 
 .www.najah.edu شبكة االنترنت

ترسل الطلبات ومرفقاتها كاملة الى: 
 أ.د. عميد البحث العلمي
جامعة النجاح الوطنية

ص.ب. )7( نابلس - فلسطني
تلفون: 2345113/7 9 00972  )داخلي(: 2378

فاكس: 2345982 9 00972
E-mail: scresearch@najah.edu
أو مكتب ارتباط جامعة النجاح الوطنية
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تلفاكس 0096265345886
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محاضرة في مدرسة الفرير الثانوية بالقدس 
حول التعايش اإلسالمي المسيحي 

ال��ق��دس - يف ج��و س��ادت��ه روح امل��ح��ب��ة وال��ت��ع��اي��ش األخ����وي اإلسالمي 
امل���س���ي���ح���ي، ع���ق���د يف م����درس����ة ال���ف���ري���ر ال���ث���ان���وي���ة/ ال����ق����دس ل���ط���الب القسم 
ال���ث���ان���وي ي����وم أم�����س، ن�����دوة ع���ن ال��ت��ع��اي��ش اإلس����الم����ي امل��س��ي��ح��ي بعنوان 
:"امل���واط���ن���ة وال����ع����دل وامل����س����اواة ب���ني امل��س��ي��ح��ي��ة واإلس�������الم يف فلسطني"، 
بمشاركة األب بولس خانو سكرتري مطران السريان يف القدس، والشيخ 
ن����اج����ح ب����ك����ريات م����دي����ر امل���س���ج���د األق�������ى امل������ب������ارك، وذل�������ك يف إط�������ار برنامج 

التعايش اإلسالمي املسيحي الذي دأبت إدارة املدرسة باعتماده.
وحضر الندوة إىل جانب طالب القسم الثانوي و"الجي يس إي"، 
بعض اإلخوة الرهبان ولفيف من أساتذة املدرسة، وكانت إدارة الندوة 

بإشراف معلمي الرتبية الدينية يف املدرسة األساتذة طه الشلودي ونبيل 
املصو ومحمد الهدمي.

وبعد أن رحب د. سليمان الربيض ونائبه للمرحلة الثانوية األستاذ 
عيىس ديب بالضيفني الكريمني، أكد املحاضران عىل أهمية وعي طالب 
املدرسة لضرورة التعايش اإلسالمي املسيحي يف القدس، مشريين إىل 
أن هناك معايَن مشرتكة كثرية بني الطرفني أهمها اإليمان باإلله الواحد 

والوطن الواحد واللغة األم واملعاناة الواحدة.
وقد قام الطالب باملشاركة الفعالة وبتوجيه األسئلة للمحاضرين، 

التي دلت عىل روح األخوة والحبة بني أبناء الوطن الواحد. 

دائرة علم االجتماع التطبيقي في جامعة 
 لطلبتها

ً
 مفتوحا

ً
القدس تنظم يوما أكاديميا

ال���ق���دس - ع��ق��دت دائ�����رة ع��ل��م االج���ت���م���اع ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي يف جامعة 
ال���ق���دس ، ل���ق���اًء أك���ادي���م���ي���اً م��ف��ت��وح��اً ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا ، ب��ح��ض��ور د. بسام 
ب��ن��ات رئ��ي��س ال���دائ���رة، ود. رب��ي��ع ع��وي��س ع��ض��و هيئة ال��ت��دري��س يف 
الدائرة، وطلبتها القدمى والجدد، باالضافة إىل طلبة التخصص 

الفرعي فيها.
ورحب رئيس الدائرة بالحضور ، معرباً عن سعادته بااللتقاء 
بالطلبة ، ووجه رسالة للطلبة الجدد أكد فيها ضرورة االستغالل 
األمثل لسنوات ال��دراس��ة الجامعية لتطوير شخصياتهم علمياً 
واك��ت��س��اب��ه��م امل���ه���ارات وال���خ���ربات ال��الزم��ة ملهنة امل��س��ت��ق��ب��ل، متمنياً 

لهم دوام التقدم والنجاح يف حياتهم الجامعية.
وقدم د. بنات شرحاً مفصالً عن التخصص األكاديمي يف علم 
االجتماع التطبيقي موضحاً م��ربرات طرحه كتخصص انفردت به 
جامعة القدس عىل مستوى الوطن انطالقاً من سياستها يف تطوير 
م��ع الطبيعة املتجددة  العملية التعليمية وتحديثها، وان��س��ج��ام��اً 
لعلم االج��ت��م��اع، وتلبية لحاجات املجتمع الفلسطيني، موضحاً 
رسالة الربنامج ورؤيته ومساراته، وشروط القبول واالستمرار فيه 
من خالل بروشور خطة الدائرة األكاديمية الذي وّزع عىل الطلبة 

بدعم من مؤسسة " RECA " ممثلة بمديرتها أ. عنان حمدان .
من جانبه بني د. ربيع ، أن برنامج علم االجتماع التطبيقي 

ي��خ��ت��ل��ف ع���ن ال���ربام���ج امل��ط��روح��ة يف ع��ل��م االج��ت��م��اع يف الجامعات 
املحلية، كونه يركز عىل الجوانب التطبيقية يف علم االجتماع، 
وب��������األخ��������ص ف����ي����م����ا ي����ت����ع����ل����ق م����ن����ه����ا ب�����ال�����ب�����ح�����وث االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة الكمية 
والنوعية من حيث تصميمها وتنفيذها، وتقييمها، واستطالعات 
ال�����رأي ال���ع���ام، م���ع ال��رتك��ي��ز ع���ىل اإلح���ص���اء االج��ت��م��اع��ي وتطبيقاته 
العملية بإستخدام برامج ال��رزم اإلحصائية املختلفة يف العلوم 
امل��������ي��������داين، وت����ق����ي����ي����م املشاريع،  ال����ع����م����ل  االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة، وم��������ه��������ارات 
والسياسات االجتماعية والتخطيط، التي تتالءم مع متطلبات 

وحاجة سوق العمل يف املجتمع الفلسطيني والعصر الحايل.
وش���دد د.ب��ن��ات ع��ىل ض����رورة ال��ف��ه��م الصحيح لخطة الربنامج 
والوعي بنظم ولوائح الجامعة، مؤكداً أهمية االرشاد األكاديمي 
ل��ل��ط��ل��ب��ة خ������الل س�����ن�����وات ال�������دراس�������ة، وض����������رورة م���ت���اب���ع���ة اإلعالنات 
واإلرش�����������ادات ال�����ص�����ادرة ع����ن ال�����دائ�����رة، وع�����ىل ص��ف��ح��ة ال���ج���ام���ع���ة أو 

بالرجوع إىل رئيس الدائرة بكلية اآلداب.
ويف ن���ه���اي���ة ال����ل����ق����اء ، ت�����م ت���ك���ري���م ك���وك���ب���ة ال���ط���ل���ب���ة امل���ت���ف���وق���ني يف 
ال��دائ��رة، وه��م: هديل ع��ب��ايس، ختام ع��ج��ارم��ة، ن��ادي��ن حسونة، 
رنا جنيدي، وفاتن خروبي، كما تم االستماع إىل أسئلة الطلبة 
واستفساراتهم والتي أج��اب عليها رئيس ال��دائ��رة، وعضو هيئة 

التدريس د. ربيع عويس.

ذياب تبحث مع مؤسسة استرالية 
دعم حقوق اإلنسان ومناهضة الفقر

رام الله -وفا- بحثت وزير شؤون املرأة ربيحة ذياب، مع منسقة مؤسسة 
'أك��ش��ن اي��د' األس��رتال��ي��ة غريس نيكوالس ام��س ع��ددا م��ن املشاريع والربامج 
لدعم حقوق اإلنسان، ومناهضة العنف ضد املرأة، وتوفري الدعم االقتصادي 
لعدد من املشاريع اإلنتاجية للنساء. وأشارت ذياب خالل اللقاء الذي عقد 
يف مقر الوزارة برام الله، إىل أهمية التعاون يف مجال توفري الدعم والوظائف 
للخريجات والخريجني الجدد، وتوفري الدعم االقتصادي واملشاريع اإلنتاجية 
والتنموية املستمرة للنساء، وتقوية البنية التحتية باستثمارات ومشاريع 

طويلة األمد، توفر الدخل لكافة األسر يف املناطق الريفية.
وتحدثت وزيرة شؤون املرأة عن خطط الوزارة وإسرتاتيجياتها يف دعم 
قضايا النوع االجتماعي ودعم حقوق اإلنسان، ومناهضة العنف ضد املرأة، 
والحد من الفقر، ودعم وصول النساء إىل مواقع صنع القرار، وتحقيق 
ال��ع��دال��ة االجتماعية، وال��ش��راك��ة الحقيقة م��ع ك��اف��ة امل��ؤس��س��ات الحكومية 
واألهلية، ودخول املرأة يف خطة الحكومة والوزارات، لبناء قاعدة متينة يف 
الحفاظ عىل وجود املرأة، وإرساء أسس الشراكة يف كافة مجاالت الحياة، 
وتوفري املشاريع اإلنتاجية والتمكني والتدريب للنساء يف املناطق الريفية، 
والتصدي ملمارسات االحتالل اإلسرائييل واالستيطان، والعادات والتقاليد 

النمطية السلبية التي تقف أمام تقدم املرأة.

ب��دوره��ا، تحدثت نيكوالس عن دور املؤسسة يف توعية وبناء قدرات 
ال��ن��س��اء يف امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة، م��ن خ���الل ع���دد م��ن ال���ربام���ج وامل��ش��اري��ع التي 
تستهدف تمكني املرأة يف املؤسسات املجتمعية ودعمها اقتصاديا، ودعم 
ال��ن��س��اء ال���ق���ي���ادي���ات ل��ل��وص��ول إىل م���واق���ع ص��ن��ع ال���ق���رار وال��ه��ي��ئ��ات العامة، 
وت�����وف�����ري ال�����دع�����م االق�����ت�����ص�����ادي م�����ن خ�������الل امل�����ش�����اري�����ع اإلن����ت����اج����ي����ة املتوسطة، 
واس������ت������ه������داف امل�����ن�����اط�����ق امل����ح����ت����ل����ة وامل����ص����ن����ف����ة 'ج' وت����م����ك����ني امل�����واط�����ن�����ني وتعزيز 
صمودهم، واملساهمة يف الحد من العنف ضد املرأة والعنف املجتمعي.

م����ن ج���ان���ب���ه، ت���ح���دث م���دي���ر م���ؤس���س���ة 'أك����ش����ن اي������د' يف ف��ل��س��ط��ني إبراهيم 
ب���راغ���ي���ث، ع���ن إس��رتات��ي��ج��ي��ة امل���ؤس���س���ة يف ت��م��ك��ني ال���ش���ب���اب وامل�������رأة واملشاركة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وت��م��ك��ني امل�����رأة اق��ت��ص��ادي��ا يف ك��اف��ة امل���ج���االت، وم��ن��اص��رة حقوق 

الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته الفلسطينية.
وأك������������د وك������ي������ل ال�������������������وزارة ب������س������ام ال�����خ�����ط�����ي�����ب، أه�����م�����ي�����ة االس�������ت�������م�������رار يف توفري 
ال��دع��م لهذه ال��ربام��ج وامل��ش��اري��ع املنتجة للمرأة، للمحافظة ع��ىل صمودها 
واس���ت���م���راري���ت���ه���ا ودع���م���ه���ا اق���ت���ص���ادي���ا إلت����اح����ة ت��ع��م��ي��م ه�����ذه األف�����ك�����ار والربامج 
ع���ىل ك���اف���ة أط���ي���اف ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، وال���ع���م���ل ع���ىل إن���ش���اء تعاونيات 
نسوية وجمعيات تمثل كافة النساء، وتوفري التدريب والتمكني لضمان 

االستمرارية واملحافظة عليها. 

خالل يوم طبي لرابطة اطباء حقوق االنسان واالغاثة الطبية 

الخندقجي يؤكد على حق مواطني األغوار 
بالحصول على الرعاية الصحية

اريحا- نظمت لجنة العالقات العامة يف األجهزة األمنية واملحافظة 
يوما طبيا مجانيا يف قرية عني البيضاء باالغوار الشمالية نفذته رابطة 

أطباء لحقوق اإلنسان بالتعاون مع اإلغاثة الطبية.
وافتتح العميد ربيح الخندقجي محافظ طوباس واألغوار الشمالية 
ال��ي��وم الطبي ال���ذي ش���ارك فيه رئ��ي��س راب��ط��ة أط��ب��اء لحقوق اإلن��س��ان د. 
صالح الحج يحيى والرائد طالب صالحات مدير االستخبارات العسكرية 
باملحافظة وال��رائ��د ه��الل ح��م��اد م��دي��ر ال��دف��اع امل���دين ومصطفى الفقهاء 

رئيس مجلس قروي عني البيضاء وحشد من املواطنني.
وثمن الخندقجي لرابطة أطباء لحقوق اإلنسان جهودهم يف تنظيم 
ه��ذا ال��ي��وم الطبي ملواطني األغ���وار الشمالية ال��ذي��ن يفتقدون لخدمات 
الرعاية الصحية األولية مشريا إىل أن الواجب الوطني إزاء هذه املنطقة 

يتطلب تقديم الكثري لها وملواطنيها .
وقال املحافظ الخندقجي: ان توفري عيادة طبية متكاملة يف األغوار 
الشمالية ي��أيت يف أوىل أول��وي��ات العمل لدينا " مشريا إىل أن م��ن حق 

املواطنني باألغوار الحصول عىل الرعاية الصحية األولية .
من جهته، أشار د. صالح الحج يحيى إىل أن الرابطة تعمل عىل تقديم 
الخدمة الطبية للمواطنني منذ 26 عاما بالتعاون مع اإلغاثة الطبية مبينا 

بان الرابطة ال تعرتف بالحدود وتصل إىل املرىض أينما كانوا .
وب���ني ال��ح��ج يحيى أن ال��ي��وم ال��ط��ب��ي اش��ت��م��ل ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ة الطبية 
عىل ايدى اطباء أكفاء وبروفيسورات يف مجال تخصصاتهم، تمثلت يف 
طب االطفال والباطني وأمراض القلب وطب األسرة واألمراض الجلدية 

والطب النفيس والعالج الطبيعي السكري والغدد والنسائية.
وثمن مصطفى الفقهاء رئيس املجلس القروي للرابطة جهودهم يف 
استهداف املنطقة التي تفتقر ألي مركز صحي يقدم الخدمة الصحية 
امل��ت��واص��ل��ة مثمنا للجنة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ب��األج��ه��زة األم��ن��ي��ة واملحافظة 

دورها يف استهداف منطقة األغوار بنشاطاتهم املختلفة.
وقد استفاد من اليوم الطبي املجاين 150 حالة مرضية فيما تم تحويل 

20 حالة مرضية للعالج الخارجي من خالل الرابطة.

ديوان الرقابة ينظم حفل وداع 
للخبير األوروبي بيرند غندل

رام الله - نظم يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية احتفاال لوداع الخبري األوربي بريند غندل والذي 
أنهى تعاقده مع الشركة املنفذة BDO ، وقد كرم رئيس الديوان د.سمري أبو زنيد بريند وقدم له هدية 

رمزية مستوحاة من الرتاث الفلسطيني بحضور كافة موظفي الديوان وموظفي املشروع األوروبي
وأشاد د. أبو زنيد خالل كلمه ألقاها عىل مسامع الحضور بمناقب الخبري وعمله بإخالص وتفانيه 
ملساعدة ال��دي��وان، إض��اف��ة إىل ال��ف��ائ��دة الكبرية التي أضافها إىل موظفي ال��دي��وان م��ن خ��الل الدورات 
التدريبية وورش العمل التي عقدت ضمن امل��ش��روع األورب���ي ال��ه��ادف إىل التطوير امل��ؤس��يس لديوان 
الرقابة املالية واإلدارية والذي استمر قرابة الثالث سنوات، كما تمنى د.أبو زنيد أن يكون بريند خري 
سفري يف بلده للشعب الفلسطيني وان ينقل املعاناة التي يعانيها شعبنا جراء ممارسات االحتالل 
بحق املواطن واألرض الفلسطينية، وان يوضح حقيقة ما يتكبده الشعب الفلسطيني من خسائر يف 

شتى املجاالت مؤكداً أن االحتالل يعترب اكرب عائق لتحقيق النمو يف فلسطني. 
ويتطلع د. أبو زنيد إىل مواصلة العمل مع الفريق األوروبي والخرباء املحليني ملواصلة العمل يف 
تطوير ال��دي��وان ضمن مشروع التطوير املؤسيس كما وتوجه لالتحاد األوروب���ي عىل دعمه املتواصل 

لديوان الرقابة وتمديده للمشروع لسنتني إضافيتني.
ومن جهته، عرب بريند عن اعتزازه وافتخاره لوجوده يف فلسطني أوالً ولعمله يف دي��وان الرقابة 
ثانياً مع زمالء أضافوا إىل خرباته الكثري، معتربا أن الفرتة التي أمضاها بني زمالئه يف ديوان الرقابة 
رائعة ولن تتكرر، كما أشاد بالجهود التي تبذل من قبل رئيس الديوان د.سمري أبو زنيد للنهوض 

يف العمل الرقابي والرقي به. 

" النجاح "تشارك في اجتماع وورشة 
عمل دولية للتخفيف من مخاطر الزالزل 

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة 
واإلع��������������������الم - ش���������ارك���������ت وح��������������دة ع�������ل�������وم األرض 
مل�����رك�����ز التخطيط  وه����ن����دس����ة ال������������زالزل ال����ت����اب����ع����ة 
ال�����ح�����ض�����ري وال������ح������د م������ن م����خ����اط����ر ال��������ك��������وارث يف 
ج���ام���ع���ة ال���ن���ج���اح ال���وط���ن���ي���ة يف اج���ت���م���اع خرباء 
RELEMR الدولية، ويف ورشة العمل التي 
ت����م ت��خ��ص��ي��ص��ه��ا ل��ش��ب��ك��ات ال����رص����د ال�����زل�����زايل يف 
أوروب������ا وامل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة وال����والي����ات املتحدة 
امل�����ب�����ك�����ر ألم��������������واج تسونامي  اإلن����������������ذار  وألن������ظ������م������ة 

وللزالزل، والتي عقدت يف اسبانيا.
وض�����م ال����وف����د ال��ع��ل��م��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي مدير 
امل���������رك���������ز ال��������دك��������ت��������ور ج�����������الل ال�������دب�������ي�������ك وع��������������دد من 
الباحثني والفنيني الدكتور رضوان الكيالين، 
وال����دك����ت����ور اي����م����ن م���ح���س���ن، وامل����ه����ن����دس حاتم 
ال��������وح��������ش، واالس���������ت���������اذ م����ع����م����ر ش�����ت�����ي�����ة، ووالء 

عجعج، واالستاذ أنس عطاطرة.
ممثلون  ال����������ع����������م����������ل  ورش�����������������������ة  يف  وش����������������������������ارك 
مل���ؤس���س���ات يف ال���ع���دي���د م����ن ال��������دول العربية، 
ب���اإلض���اف���ة إىل م��م��ث��ل��ني ع���ن ال����والي����ات املتحدة 
ع������الق������ة، وعقدت  ذات  أم����م����ي����ة  وم������ؤس������س������ات 
ال��ورش��ة واالج��ت��م��اع ب��رع��اي��ة اليونسكو مكتب 

.USGS باريس واملؤسسة األمريكية
وتم خالل االجتماع والورشة استعراض 
تجارب الدول والتجمعات اإلقليمية الدولية 
يف مجال شبكات الرصد األوروبية واألمريكية 
وال���ش���رق اوس��ط��ي��ة واالس���ي���وي���ة وغ���ريه���ا، وتم 
استعراض آلية عمل هذه الشبكات واالنظمة 
وال����ت����ق����ن����ي����ات امل���س���ت���خ���دم���ة وغ�����ريه�����ا م�����ن األمور 
ال���ف���ن���ي���ة، ب����اإلض����اف����ة إىل وض������ع ت����ص����ور لشبكة 
االن��ذار املبكر الم��واج الحد البحري تسونامي 

والزالزل.
وت�����خ�����ل�����ل االج�������ت�������م�������اع وال����������ورش����������ة تخصيص 
والتقنية  الفنية  التفاصيل  ملناقشة  جلسات 
وأن��ظ��م��ة االت���ص���االت ال��ت��ي سيتم استخدامها 
يف ش��ب��ك��ة رص����د ال�������زالزل يف ف��ل��س��ط��ني، والتي 
من املتوقع أن يعلن عن انشائها وتشغيلها 
خالل العام 2014، وعىل هامش الورشة عقد 
ال����وف����د ال��ع��ل��م��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي اج���ت���م���اع���ات مع 
م��م��ث��يل ال������دول امل���ش���ارك���ة يف ال����ورش����ة ملناقشة 

أشكال التعاون
العلمية  ال����������ج����������ل����������س����������ات  يف  ك����������م����������ش����������ارك����������ة 
امل����ت����خ����ص����ص����ة، ق��������دم ال������دك������ت������ور ال�����دب�����ي�����ك عرضا 
ل�����ورق�����ة ع���م���ل ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة أوروب������ي������ة ش��������ارك يف 
اع������داده������ا اض�����اف�����ة إىل ال���ج���ام���ع���ة ب����اح����ث����ون من 
 EUCENTRE مركز هندسة الزالزل األوروبي
اي����ط����ال����ي����ا، حيث  ب����اف����ي����ا –  وج����ام����ع����ة IUSS يف 
ركزت ورقة العمل عىل آليات والوسائل التي 
ت���م اس��ت��خ��دام��ه��ا يف م���ش���روع ت��خ��ف��ي��ف مخاطر 
SASPARM- ال������زالزل يف ف��ل��س��ط��ني م���ش���روع

FP7 املمول من االتحاد األوروبي )EU(  ضمن 
مشاريع FP7  األوروبية.

وي��������ذك��������ر ان ه������ن������اك ت����ن����س����ي����ق وت���������واص���������ل مع 
الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها للتحضري 
تمتلكها  ال���������ت���������ي  ال����������رص����������د  م�������ح�������ط�������ات  ل������ت������ط������وي������ر 
ال��ج��ام��ع��ة وان����ش����اء ش��ب��ك��ة وط��ن��ي��ة فلسطينية 
م������ت������ك������ام������ل������ة وم��������ت��������ق��������دم��������ة، وس�������ي�������ت�������م رب�������������ط هذه 
الشبكات مباشرة مع شبكات الدول املجاورة 
ومع الشبكات األوروبية والشبكات الدولية 

األخرى.


