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"طب األسنان" بجامعة القدس تستخدم جهازًا
 متطورًا لتقييم تركيبات الطلبة الصناعية

الق���دس - "األي���ام": توصل مجموعة م���ن الباحثين في 
 ،"Nissin FairGrade100" جامع���ة القدس إلى أن جه���از
يقود إلى تقييم أدق التركيبات الصناعية التي يصممها 

طلبة طب األسنان في مختبرات الجامعة.
وتستخدم بعض كليات طب األسنان في جامعات 
العالم، بحسب بيان صدر عن الجامعة، امس، تقنيات 
متقدم���ة تعمل على مبدأ المحاكاة لتدريب وتقييم 
الطلب���ة خ���ال مرحلة التدري���ب ما قبل الس���ريري، 
بينما اس���تعاضت جامعة القدس عن هذه األجهزة 
باهظ���ة الثمن به���ذا الجهاز النوع���ي والذي يعمل 
على تقييم مهارات الطلب���ة في تحضير التركيبات 
الصناعية قبل انتقالهم لمرحلة التدريب السريري، 
وذل���ك الهتمامه���ا بتطوير ورفع مس���توى العملية 

األكاديمية.
وجامعة القدس هي الوحيدة في الش���رق األوسط التي 
نجحت باس���تقطابه وتدريب الطلبة والكادر التدريس���ي 
عليه، ثم اس���تخدامه الحقًا في تقيي���م أداء الطلبة وقبل 

انتقالهم لمرحلة التدريب السريرية.
وبحسب الباحثين، فإن التقييم الدقيق ألداء طلبة طب 
األس���نان قبل انتقالهم لمرحلة التدريب السريري تعتبر 

إحدى الركائز األساسية في عملية التدريس، بحيث يحدد 
هذا التقييم قدرتهم على التدريب ومستوى األداء خال 
عد نتائج هذا 

ُ
عملهم وتدريبهم ف���ي العيادات، ولذلك ت

البحث إضافة نوعية لطرق وأساليب تدريس طب األسنان 
في فلس���طين، ويس���هم في تخريج أطب���اء وأخصائيين 
مؤهلي���ن أكاديميًا وعملي���ًا قادرين على المنافس���ة في 
س���وق العمل المحلي والعالمي وتقديم أفضل الخدمات 

العاجية للمرضى.
ش���ر البحث في المجلة األوروبية ألساليب تعليم طب 

ُ
ون

االس���نان، فيما ع���رض أيضًا كورقة علمي���ة في مؤتمرين 
عالميي���ن، كان األول مؤتم���ر بحوث تعليم طب األس���نان 
االميركي المنعقد في مدين���ة دينفر بالواليات المتحدة 
األميركية، أما الثاني فكان مؤتمر بحوث أس���اليب تعليم 

طب االسنان االوروبي والذي انعقد في لندن.
يذكر أن الباحثين الذين قاموا بإعداد هذا البحث هم: د. 
إلهام الخطيب، عميدة البحث العلمي في جامعة القدس، 
ود. مصعب أبو عرقوب، رئيس قس���م االستعاضة السنية 
ف���ي كلية ط���ب األس���نان بالجامعة، وكل م���ن أخصائيي 
االس���تعاضات السنية د. مضر كمال، د. عاهد القضماني، 

ود. رائد أبو هنطش.

فريق الباحثين في مختبرات الجامعة.

رئيس جامعة القدس المفتوحة يبحث 
مع نقابة العاملين قضايا نقابية

رام الله - "األيام": بحث رئيس جامعة القدس المفتوحة 
د. يون���س عمرو مع رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية لنقابة 
العاملي���ن ف���ي الجامعة، أم���س، وذلك في مقر رئاس���ة 

الجامعة برام الله، عددا من القضايا النقابية.
وأك���د د. عمرو، في بي���ان صدر عن الجامع���ة في ختام 
االجتماع، ام���س، حرصه على حق���وق العاملين واحترامه 
لاتفاقي���ات الموقعة بين النقاب���ة وإدارة الجامعة، وبين 
مجلس االتح���اد ومجلس التعلي���م العال���ي، وأن احترام 

االتفاقيات يعني االلتزام بها وتطبيقها.
كم���ا أكد د. عمرو، على أن الجامعة ملتزمة بتطبيق بنود 
ال���كادر الموحد بم���ا فيها حق الحصول على مس���تحقات 
نهاية الخدم���ة، وفيما يتعل���ق بالموظفي���ن الجدد فإن 
حقوقهم أيض���ا مصانة ويتم اطاعه���م على تفاصيلها 

قبل التوظيف.
كم���ا ناق���ش المجتمعون تنظي���م الملتق���ى الخامس 
للعاملي���ن في أريحا، حيث بي���ن د. عمرو أن إدارة الجامعة 
حريصة على المش���اركة في هذا الملتقى الس���نوي الذي 

تنظمه النقابة ألنه يعزز الروح األسرية داخل الجامعة.
وتج���اوب د. عمرو م���ع عدد من القضاي���ا التي طرحتها 
النقابة في هذا االجتماع وبينها عاوة غاء المعيشة عن 

العام 2015-2016 م.
وكان افتت���ح االجتماع د. عبد الق���ادر الدراويش رئيس 
نقابة العاملين بالجامعة، ش���اكرا رئاس���ة الجامعة، على 
اهتمامه���ا بالعاملين وبتطور الجامع���ة ووقوفها بجانب 
العاملي���ن لتحقيق حقوقهم ومطالبهم في هذه المرحلة 

الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

المشاركون في اللقاء.

"التربية": تكثيف الجهود لتعزيز االهتمام بالموسيقى
رام الل���ه - "األي���ام": بح���ث وزي���ر التربية 

والتعلي���م العالي د. صب���ري صيدم امس مع 

الخبيرة اإليطالية سارة ريلا التي تم إيفادها 

من مؤسس���ة طال أب���و غزال���ة الدولية آفاق 

التعاون بين الوزارة والمؤسسة فيما يختص 

برعاي���ة وتنمي���ة المواهب الموس���يقية في 

المدارس.

وع���رض صيدم أبرز م���ا تقوم به ال���وزارة من 

خطوات إلطاق األوركسترا المدرسية الوطنية، 

ومجمل ما تم تحقيقه حت���ى اللحظة بالتعاون 

بين الوزارة وكلية الفن���ون الجميلة في جامعة 

النجاح.

وأك���د أن ال���وزارة تثّم���ن مب���ادرة الري���ادي 

الفلس���طيني ط���ال أب���و غزال���ة إلدراج تطوير 

الموس���يقى المدرس���ية في فلس���طين ضمن 

اهتمام���ات مؤسس���ته، منوهًا إل���ى أن تنمية 

المواه���ب الموس���يقية ه���و ج���زء ال يتجزأ من 

منظوم���ة رعاي���ة اإلبداع ف���ي مجاالت���ه كافة، 

ليواصل طلبة فلس���طين حضورهم الزاهي في 

المحافل العربية والدولية.

كما تطرق صيدم إلى أبرز محاور خطة الوزارة 

فيما يختص برعاية اإلبداع الموسيقي.

من جانبها، عبرت ريلا عن استعداد مؤسسة 

ط���ال أبو غزالة لوض���ع إمكاناتها تحت تصرف 

 عن وجود آفاق للعمل المش���ترك 
ً
الوزارة، معلنة

وبما يرفد جهود الوزارة إلطاق األوركسترا التي 

 إلى 
ً
بدأ العمل عل���ى تدريب طاقمها، مش���يرة

االس���تعداد للتعاون إلنتاج مواد إعامية فنية 

ترّوج إلبداع طلبة المدارس.

وجرى خال اللقاء بح���ث إمكانية عقد دورات 

 عل���ى توافر فرص 
ً
لمعلمي الموس���يقى، عاوة

الستقدام خبراء دوليين، أو إيفاد مختصين من 

الوزارة لاطاع على تجارب دولية.

وتم في نهاية االجتماع االتفاق على مواصلة 

التنس���يق لتحديد أولويات العمل والتدخات 

الممك���ن القيام بها على المس���تويين القريب 

والبعيد.

وحض���ر اللقاء مدير عام النش���اطات الطابية 

صادق الخضور ورئيس قسم النشاط الموسيقي 

بال���وزارة إيمان األحم���د ومدير االستش���ارات 

في ش���ركة طال أبو غزال���ة الدولية عبد الكريم 

كعابنة.

الوزير اليهودي الُمنصف الذي عارض وعد بلفور

بقلم: د. خالد الحروب 

»إن مج���رد رغب���ات 700000 عرب���ي )في 

فلسطين( ال أهمية لها بالمقارنة مع مصير 

حركة استعمارية أوروبية في جوهرها )أي 

الصهيوني���ة(«. هذا بعض مم���ا قاله وزير 

الخارجي���ة البريطاني جمي���س آرثر بلفور 

في معرض دفاعه عن الوثيقة المش���ؤومة 

التي أصدرها س���نة 1917 وحملت اس���مه، 

وجس���دت العنصرية البريطانية األوروبية 

االس���تعمارية بأبش���ع صوره���ا. عك���س 

»وعد بلف���ور« المزاج والثقافة السياس���ية 

االس���تعالئية الس���ائدة آنذاك، سواء في 

لندن أم بقي���ة العواص���م األوروبية تجاه 

»المس���تعمرات وش���عوبها«. عل���ى الضد 

من هذا النفس االس���تعماري الكريه كان 

ثم���ة أصوات نادرة التزم���ت بقيم ومبادئ 

ونظ���رة أخرى مغاي���رة، لكنه���ا بقيت مع 

األس���ف في الظل ولم يكن لها تأثير في 

صلب السياس���ة البريطاني���ة، ولم تتمكن 

من إيقاف حركة تهويد فلس���طين. وعلى 

رأس ه���ذه األصوات الن���ادرة يقف إدوين 

الحكومة  ف���ي  الوزير  مونتاغ���و،  صامويل 

البريطانية لش���ؤون الهند، بين س���نوات 

1917 و1922، وال���ذي كان الوزير اليهودي 

الوحي���د ف���ي الحكوم���ة. مونتاغ���و اعتبر 

الصهيونية حركة الس���امية وسوف تقود 

إلى دمار اليه���ود، وتمت محاربته من قبل 

والق���ادة الصهاينة في  حاييم وايزم���ان 

بريطاني���ا وأوروبا في تلك المرحلة، والذين 

كانوا يعملون بال هوادة النتزاع ذلك الوعد 

المش���ؤوم من بريطانيا ويحشدون الدعم 

األوروب���ي واألميرك���ي له. كت���ب مونتاغو 

كالتالي:  الصهيونية ومش���روعها  يصف 

»لطالم���ا ب���دت الصهيوني���ة ل���ي عقيدة 

سياس���ية خبيثة، يتعذر الدفاع عنها من 

قبل أي مواطن غي���ور. ولطالما كنت ُمقنعًا 

بأن هؤالء الذين انخرطوا في هذه العقيدة 

)الصهيونية( قد دفعوا إلى ذلك بس���بب 

الحرمان من الحري���ة والقيود التي فرضت 

على اليهود في روسيا. لكن في ذات الوقت 

ال���ذي اعترف فيه باليه���ود كيهود روس 

ومنح���وا كل الحريات، فإن���ه يبدو من غير 

المعقول أن يتم االعت���راف بالصهيونية 

من قب���ل الحكومة البريطاني���ة، وأن يقوم 

السيد بلفور بالتصريح بأن فلسطين يجب 

أن تكون وطنًا قوميًا للشعب اليهودي«. 

بعد أقل من أسبوعين من اليوم وتحديدًا 

ف���ي الثاني من ش���هر )تش���رين الثاني( 

تكون قد م���رت على تصري���ح بلفور مائة 

سنة بالتمام. سيظل هذا التصريح محطة 

البريطانية  الكولونيالية  تاريخ  سوداء في 

وما تناس���ل عنها من جريمة بحق الشعب 

الفلسطيني والمنطقة برمتها، حيث ُرحلت 

إليه���ا المس���ألة اليهودية الت���ي ولدتها 

العنصريات والالساميات األوروبية الدفينة 

والظاهرة. توسطت سنة إصدار وعد بلفور، 

أي 1917، فت���رة الح���رب العالمي���ة األولى 

التي استعرت فيها التحالفات السياسية 

والعس���كرية والصفقات السرية والعلنية 

والمعاهدات الدائمة أو تلك الخادعة وإلى 

جانبها الوع���ود التي تنثرها الدول الكبرى 

على األطراف المتنافس���ة أو الطامحة بأمل 

كس���بها إلى جانبه���ا في الح���رب. لعبت 

الص���دف وتقاطعات المصال���ح المختلفة 

لمنفعة الحركة الصهيونية بشكل ُمذهل. 

إس���تراتيجيًا، كانت بريطانيا تريد الحفاظ 

على فلس���طين في أيديها إما مباش���رة أو 

عبر إيداعها في عهدة الحركة الصهيونية 

المتحالفة معها، قطعًا للطريق على فرنسا 

وإبقاء األخيرة بعيدة عن قناة الس���ويس، 

وخداعًا لها عبر الس���يطرة على فلس���طين 

رغم غموض وضعها في اتفاقية سايكس 

بيك���و التقس���يمية س���نة 1916. ديني���ًا، 

التقت فكرة عودة اليهود إلى فلس���طين 

الُمتجسدة في وعد بلفور مع المسيحانية 

الثاني  الظه���ور  التي تش���ترط  األخروية 

الع���ودة، وبذل���ك ضمت  للمس���يح بتلك 

الصهيوني���ة ش���رائح عريض���ة مؤي���دة 

في أوس���اط ما ص���ار ُيعرف بالمس���يحية 

إقامة  ب���دت فكرة  وتحالفيًا،  الصهيونية. 

وطن لليهود في فلسطين ُمعززة للتحالف 

الروس���ي البريطاني الذي بدا على وش���ك 

التفكك بعد الثورة البلشفية لجهة إرضاء 

متنف���ذي اليهود وضم���ان ضغطهم على 

الحكوم���ة الروس���ية الجدي���دة للبقاء في 

الحرب إلى جانب الحلفاء، ومن ناحية أخرى 

يضمن ذلك الوعد دعم اليهود األميركيين 

في واش���نطن ومضاعف���ة جهودهم لجر 

الحرب  المتحدة لالنخ���راط في  الوالي���ات 

إلى جانب بريطانيا وحلفائها. أما انتدابيًا 

ودوليًا، فقد عملت بريطانيا بس���رعة هائلة 

عل���ى تحويل تصري���ح بلفور إل���ى وثيقة 

ل�«االنتداب«،  قانونية في السنوات األولى 

ومررت فك���رة إقامة وطن قوم���ي لليهود 

عبر عصبة األم���م، بحيث أصبحت الوظيفة 

األساسية الُمناط بها االنتداب البريطاني 

على فلسطين تس���هيل قيام وطن قومي 

ودولة يهودية في فلس���طين. وس���ط في 

كل هذا الجن���ون الدولي الذي توافق على 

جريمة تدمير ش���عب فلس���طين وسرقة 

أرضه ومنحها ليه���ود العالم كان الغائب 

األكبر هو ذلك الش���عب وم���ن يمثله ومن 

كان يزعم الدف���اع عنه من حكومات وقادة 

عرب. س���ادت لغة المصالح اإلستراتيجية 

والوعود الخادعة والكذب حتى لو أدى ذلك 

إلى سحق شعوب وخراب أوطان. 

عل���ى الض���د م���ن االنحط���اط األخالقي 

والسياس���ي الذي مهد األج���واء لتصريح 

بلف���ور وأنتج���ه  وصنع���ه، ارتف���ع صوت 

مونتاغو المنفرد وارتفعت نبرته واعترض 

على الجريم���ة التاريخية قي���د التصنيع. 

مونتاغو كان معروف���ًا بليبراليته القاطعة 

ومعادات���ه الواضح���ة للصهيوني���ة رغم 

وكان  باليهودي���ة.  الطقوس���ي  التزام���ه 

يرى ف���ي الصهيوني���ة حرك���ة تخريبية 

ومؤذية لليه���ود واليهودية وتعمل على 

تدمير مش���روع إندماج اليه���ود في أوروبا 

والمجتمعات القومية التي ينتمون إليها 

ويحب أن تتع���زز مواطنته���م فيها. كما 

وصف السياس���ة البريطانية بالالس���امية 

بس���بب تأييدها قيام وطن قومي لليهود 

ف���ي فلس���طين ُيرحلون إليه م���ن البلدان 

األوروبي���ة والعالم أجم���ع، ألن هذه الفكرة 

بحسب ما شرح تعني إقامة غيتو يهودي 

كبي���ر في فلس���طين على حس���اب أهلها 

األصليين وس���وف يتس���بب ف���ي تعزيز 

العداء لليهود في العالم. 

ف���ي 23 آب س���نة 1917 كت���ب مونتاغو 

مذكرة ش���هيرة م���ن عدة صفح���ات إلى 

»ح���ول  بعن���وان  البريطاني���ة  الحكوم���ة 

الس���امية الحكومة الحالي���ة«، انتقد فيها 

سياس���ة الحكومة المؤيدة لفك���رة إقامة 

وطن لليهود في فلسطين، وانتقد سياسة 

وتوجهات وزي���ر الخارجية آنذاك جميس 

بلفور. وتستحق هذه الوثيقة بالغة العمق 

المزيد من االهتمام ألنها تقدم أهم إدانة 

تاريخي���ة ومبدئي���ة للموق���ف البريطاني 

االستعماري إزاء فلس���طين وتخليق دولة 

يهودية فيها. وتالي���ًا بعض الفقرات من 

الوثيقة: 

»... ال أع���رف ماذا يتضم���ن هذا )الوطن 

القوم���ي لليهود ف���ي فلس���طين(، لكني 

أفت���رض أن���ه يتطل���ب م���ن المحمديين 

)المسلمين( والمس���يحيين التنحي جانبًا 

وإفس���اح المج���ال لليه���ود الذي س���وف 

المواق���ع ويتميزون  ف���ي كل  يخلفونهم 

بعالقتهم في فلسطين كما يتميز اإلنكليز 

ف���ي عالقتهم مع إنكلترا، أو الفرنس���يين 

مع فرنس���ا، وُيعاِمل األتراك والمحمديين 

اآلخري���ن كأجان���ب في فلس���طين بنفس 

الطريق���ة التي يعامل فيه���ا اليهود في 

كل البلدان األخرى ما عدا فلس���طين. وربما 

من���ح المواطنة تبع���ًا العتبارات 
ُ
س���وف ت

دينية. وإنني أشدد هنا على أربعة مبادئ: 

�� أؤكد أنه ليس هناك ش���عب يهودي 

الق���ول:  يمك���ن  ال   ...  )Jewish nation(

واليه���ودي  اإلنجلي���زي  اليه���ودي  إن 

إلى  ينتميان  )اإلس���باني(  الموريس���يكي 

نفس الش���عب إال إذا قلنا: إن المس���يحي 

اإلنجليزي والمس���يحي الفرنسي ينتميان 

إلى نفس الشعب ...

�� عندما ُيقال لليهود: إن فلس���طين هي 

وطنهم القومي ف���إن كل بلد )في العالم( 

س���وف يرغب على الفور في التخلص من 

مواطنيه اليهود، وسوف تجد في فلسطين 

مجموعة س���كانية تطرد السكان الحاليين 

وتأخذ أفضل ما في البلد )فلسطين( ... 

�� إنني أنفي فكرة أن فلس���طين مرتبطة 

اليوم باليه���ود أو اعتبارها المكان المالئم 

له���م للعيش فيه���ا. إن الوصايا العش���ر 

تنزلت عل���ى اليهود في س���يناء. صحيح 

أن فلس���طين تلعب دورًا كبيرًا في التاريخ 

اليه���ودي لكنه���ا تلع���ب ذات الدور في 

التاري���خ الحديث للمحمديي���ن، وبعد زمن 

اليهود في فلسطين فإنها تلعب دورًا في 

التاريخ المس���يحي كما ال يلعبه أي بلد من 

البلدان ... 

����� )بع���د حديث ع���ن النجاح النس���بي 

والتدريجي في اندم���اج اليهود في أوروبا 

كمواطنين في دولها يتابع مونتاغو قائاًل: 

... لكن عندما يمتلك اليهودي وطنًا قوميًا 

فإن ما يترتب على ذلك هو مبررات حرماننا 

)كيهود( من حق���وق المواطنة البريطانية 

س���وف تزيد. فلسطين س���تصبح الغيتو 

العالم���ي )لليه���ود(. لماذا يمن���ح الروس 

اليهودي حقوقًا كاملة، ووطنه القومي هو 

فلسطين؟

ثم يخت���م مونتاغو مذكرته بمناش���دة 

الحكوم���ة عدم الخض���وع لضغوط الحركة 

الصهيوني���ة، ويق���ول: »إنني أش���عر بأن 

الحكومة ُيطلب منها أن تكون أداة لتنفيذ 

رغبات حركة صهيونية تدار بش���كل عام، 

وحس���ب معلوماتي، عبر رجال من أصول أو 

أماكن مي���الد معادية، وهذا يعني توجيه 

ضربة قوية إلى الحريات، والموقع، وفرص 

الخدم���ة لليهود اآلخري���ن المواطنين في 

بلدانه���م. إنني أقول للورد روتش���يلد: إن 

الحكوم���ة مس���تعدة للقيام ب���كل ما في 

طاقتها من أج���ل تأمين الحري���ة الكاملة 

لليهود لالس���تيطان والحياة في فلسطين 

على قدم المس���اواة مع س���كان ذلك البلد 

الذي يتبعون ألدي���ان أخرى. ولكني أطلب 

من الحكومة أال تقوم بما هو أبعد من ذلك«. 

حاضنة األعمال والتكنولوجيا بـ"اإلسالمية" تنهي 
استعداداتها إلطالق المخيم التدريبي الثاني  

غ���زة - "األي���ام": أنه���ت حاضن���ة األعم���ال 
والتكنولوجي���ا ف���ي الجامعة اإلس���امية كافة 
االستعدادات المتعلقة بعقد المخيم التدريبي 
الثاني لمشروع دعم حاضنات األعمال للشركات 
الناشئة في فلسطين BSIS بتمويل من االتحاد 
األوروبي، وتنفيذ الوكال���ة البلجيكية للتنمية، 
والذي من المقرر عقده، غ���دًا، ويمتد على مدار 

ثاثة أيام.
م���ن ناحيته، قال المهندس باس���ل قنديل - 
مدير برنامج االحتضان لمشروع BSIS في قطاع 
غزة: "سيش���ارك في المخيم التدريبي قرابة 40 
فكرة ريادية بواقع حوالى 100 ريادي  وريادية 
سيتلقون خال المخيم دورات تدريبية مكثفة 
وورش عمل، يلقيها ثلة من رياديي األعمال من 
غ���زة وخارجها في موضوع���ات مختلفة بريادة 

األعمال".
وذكر المهندس قنديل أن الدورات التدريبية 
وورش العمل تتنوع ما بين كيفية توليد الفكرة 
الريادي���ة وتطويرها، وتجهي���ز نموذج وخطط 
والتشبيك،  بالتسويق  األعمال، ودورات تتعلق 
وتشكيل فرق العمل، وسيتم استضافة أصحاب 
قصص النجاح الريادية الس���ابقة؛ ليستعرضوا 
للريادين  النصائح  خاصة تجاربهم ويقدم���وا 

في المخيم.
ونوه المهن���دس قنديل إلى أنه س���يكون 

اليوم األخير للمخي���م بمثابة عرض وتقييم 
لألفكار الريادية المش���اركة، حيث ستعرض 
األفكار على لجنت���ي تحكيم، تضم كل لجنة 
ثاثة أش���خاص من الخب���راء، والممثلين عن 
الحاضن���ة والقط���اع الخاص، مش���يرًا إلى أنه 
س���يتم اختيار من 10-15 فكرة ريادية لتكون 
ف���ي حاضنة  المحتضنة  المش���اريع  ضم���ن 

األعمال والتكنولوجيا.
وأش���ار المهن���دس قندي���ل إل���ى أن���ه م���ن 
المتوقع أن ي���زور المخي���م التدريبي وفود من 
االتحاد األوروب���ي، والوكالة البلجيكية للتنمية، 
ومؤسس���ة س���بارك الهولندي���ة كونها جهات 

تمويل وتنفيذ وإشراف على المشروع.
وأضاف المهندس قنديل: إنه تقدم لمشروع 
BSIS مئ���ات األف���كار الريادي���ة خ���ال فت���رة 
التس���جيل التي وصلت إلى ثاثة أسابيع، وتم 
اختيار )40( فكرة بناء على كونها أفكار ريادية 
مبدعة قد تتحول إلى ش���ركة ريادية تدر دخًا 

على أصحابها.
وم���ن المق���رر أن يحص���ل أصح���اب األف���كار 
الريادي���ة التي س���يتم اختيارها ف���ي المخيم 
التدريب���ي الثان���ي على مجموعة م���ن خدمات 
االحتضان والتوجيه واإلرشاد والتدريب، إضافة 
إلى مس���اعداتهم في الحصول عل���ى التمويل 

الازم إلنشاء شركاتهم الريادية.

3778 شخصًا تقدموا لـ 100 وظيفة 
إدارية في وزارة التربية ومديرياتها

رام الل���ه - "األي���ام": أعلن���ت وزارة التربية 

والتعليم العالي، أن 3778 ش���خصًا خضعوا، 

أمس، لاختبار التحري���ري لعدد من الوظائف 

اإلدارية في الوزارة ومديرياتها، وذلك في 15 

مجااًل وتخصصًا.

وأوضح���ت "التربية"، في بي���ان لها، أن هذه 

الشواغر الوظيفية تشمل مهندسين مدنيين 

ومهندسي حاسوب وموظفي صحة ميدانيين 

ومدخل���ي بيان���ات وموظفي���ن، ومس���اعدين 

إداريي���ن ومحاس���بين وباحثي���ن قانونيي���ن 

وس���كرتارية، وموظف���ي صح���ة ومش���تريات 

وحاسوب وإعام ومبرمجين وسائقين. 

 لقاعات 
ً
 تفقدية

ً
وأجرى وفد من الوزارة جولة

االختب���ار التحري���ري له���ذه الوظائ���ف، ضم 

الوكيل المس���اعد للش���ؤون المالية واإلدارية 

واألبني���ة واللوازم ف���واز مجاه���د، ومدير عام 

االمتحان���ات والقياس والتقوي���م محمد عواد، 

ومدير ش���ؤون الموظفي���ن مهند أبو ش���مة، 

حي���ث اطم���أن على س���ير االختبار واس���تمع 

الستفس���ارات المتقدمين وماحظاتهم حول 

طبيعة األسئلة. 

وأكد مجاه���د أن الوزارة تق���وم باإلعان عن 

الوظائ���ف المدرج���ة على جدول تش���كيات 

الوظائ���ف، وتفتح باب المنافس���ة عليها أمام 

كل من تنطبق عليه الش���روط ويرغب بالتقدم 

للوظائف، مش���يرًا إلى أن ال���وزارة تقوم بعقد 

االختب���ارات للتوظي���ف، بهدف الق���درة على 

ترتي���ب المتقدمي���ن ف���ي س���جات توظيف 

للوظائ���ف المعلن���ة؛ تك���ون س���ارية وقابلة 

لاس���تفادة منها في التعيي���ن حتى انقضاء 

المدة القانونية أو استنفاذ القوائم.

م���ن جهته، قال ع���واد إن االختبار تم بأعلى 

درجات الدق���ة والش���فافية والموضوعية بما 

يحقق مب���دأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين 

فذ وفق ما هو 
ُ
لهذه الوظائ���ف، وأن االختبار ن

مخطط له، مشيرًا إلى أن االختبار تم في ثاثة 

مراكز رئيس���ية هي رام الله ونابلس والخليل، 

للتسهيل على المتقدمين.

بدوره، أش���ار أبو ش���مة إلى أن الوزارة أعلنت 

هذا العام عن عدد م���ن الوظائف اإلدارية في 

تخصص���ات مختلفة، بحيث س���يتم البدء في 

عملية التعيين بعد االنتهاء من عملية تصحيح 

وتدقيق نتائ���ج االختبارات، وإجراء المقابات، 

مبينًا أن عدد هذه الوظائف اإلدارية الش���اغرة 

هي 100 وظيفة، بحيث س���يتم توزيعها على 

اإلدارات العام���ة في الوزارة ومديرياتها، وفق 

االحتياجات المرصودة والمقرة، حسب جدول 

تشكيات الوظائف.

دائرة البيطرة في بلدية غزة تشرف على 
ذبح 650 رأس ماشية الشهر الماضي

غزة- "االيام": أعلنت دائ���رة البيطرة في اإلدارة 

العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة أن طواقمها 

العاملة في المسلخ البلدية أشرفت على ذبح نحو 

650 رأسا من الماشية خال شهر أيلول الماضي.

وبين���ت الدائرة ف���ي تقريرها الش���هري أن 

الذبائح توزعت بين  570 رأس���ًا م���ن العجول و 

80 رأس���ا من األغنام، موضحة أن جميع الذبائح 

خضعت لإلش���راف الطبي للتأكد من س���امتها 

وصاحيتها للذبح والبيع.

وأوضح���ت أنه ت���م التخلص من عج���ٍل واحٍد 

بس���بب عدم صاحيته للذب���ح وإتاف نحو 465  

كجم من لحوم الماش���ية المذبوحة في المسلخ 

بعد التأكد من خ���ال الفحص عدم صاحيتها 

 أنه يتم ختم اللحوم 
ً
لاستهاك والبيع، مبينة

الصالحة ونقلها بس���يارة خاصة تابعة للبلدية 

لمحات الجزارة وبيع اللحوم في المدينة.

وأك���دت أن طواق���م الدائرة أج���رت نحو  410 

كش���وفات صحية خال شهر نفس الفترة على 

محات بيع اللح���وم الطازجة في المدينة ضمن 

جهودها للحفاظ على صحة وسامة المواطنين 

وتم خالها تحري���ر 4 مخالفات لغير الملتزمين 

بالشروط الصحية. 

وبين����ت أن جمي����ع المواش����ي الت����ي تذبح في 

المس����لخ تخضع إلش����راف طبي قبل عملية الذبح 

وبع����ده للتأكد من س����امتها الصحية وصاحية 

 أن 
ً
بيعه����ا للمواطنين من خال التج����ار، موضحة

المس����لخ يوفر كافة إجراءات الس����امة ويعرض 

به التج����ار اللح����وم المذبوحة للبيع ف����ي أماكن 

مخصصة في المس����لخ ويتم نقل اللحوم المباعة 

لتجار التجزئة في سيارة مخصصة لنقل اللحوم .

وأف���ادت أن طواقمها تجري ش���هريا جوالت 

كش���فية على محات بيع اللح���وم في المدينة 

 
ً
للتأكد من التزامها بالش���روط الصحية، مؤكدة

أنه يتم تحوي���ل أي مخالف لمحكم���ة البلدية 

التخ���اذ اإلجراءات القانوني���ة بحقه حفاظًا على 

صحة المواطنين.

يوم دراسي في"اإلسالمية" يناقش المهنية الصحافية
   والمسؤولية القانونية لتحرير أخبار الجريمة 

غزة-"االيام": عقد قسم الدعوة واإلعام بكلية أصول 
الدين بالش����راكة مع مرك����ز القرآن الكري����م والدعوة 
اإلس����امية بالجامعة اإلس����امية يومًا دراس����يًا، تحت 
عنوان:" تحرير أخبار الجريمة بين المهنية الصحافية 

والمسؤولية القانونية". 
وانعقد اليوم الدراس����ي في قاعة المؤتمرات العامة 
في مبن����ى طيبة للقاعات الدراس����ية، بحضور كل من: 
األس����تاذ الدكتور رياض قاس����م عمي����د كلية أصول 
الدين، واألستاذ الدكتور يحيى الدجني  رئيس قسم 
الدعوة واإلعام، والدكتور نسيم ياسين  رئيس مركز 
القرآن الكريم والدعوة اإلس����امية، والدكتور حس����ن 
الجوج����و رئيس مجل����س القضاء الش����رعي، والدكتور 
صبحي اليازج����ي  رئيس الجلس����ة االفتتاحية لليوم 
الدراس����ي، ولفيف من المهتمين والمختصين، وجمع 
من أعضاء هيئة التدريس والطلبة من قس����م الدعوة 

واإلعام وقسم الصحافة واإلعام في الجامعة.
وفي كلمته أمام الجلس����ة االفتتاحية، أكد قاس����م 
أن العم����ل الصحاف����ي ض����روري لكل أمة في الس����لم 
والح����رب، مبين����ًا أن الصحافة له����ا دور مهم في نقل 
األفكار وإظهار الحقائق بالدالئل المنهجية والعلمية 

القاطعة وااللتزام بالضوابط األخاقية للمهنة.
وأوضح  قاس����م أن العمل الصحافي من أعظم المهن 
في المجتمع الفلسطيني؛ نظرًا لدورها المميز في نقل 

الوقائع واألحداث من المواقع الخطرة في الميدان.
ومن جانبه، لفت ياس����ين إلى أن مركز القرآن الكريم 
والدعوة اإلس����امية؛ تأسس لنشر ثقافة حفظ القرآن 
بين طلب����ة الجامعة وبي����ن األفراد والمجتمع، ونش����ر 
مفاهيم الدعوة اإلسامية، وتقديم الدورات الهادفة 

في مختلف المجاالت وتوجيه الطلبة إلى اإلعام.
ون����وه ياس����ين إل����ى أن التس����رع في نق����ل األخبار 

واألح����داث وعدم التثبت من صحته����ا يوقع المجتمع 
في كثير من الضاالت واإلش����اعات التي توقع الكثير 
من الجرائم، ونصح الصحافيين في االلتزام بالضوابط 
المهنية واألخاقية، وتحري الدقة وتقديم األدلة عند 

نقل األحداث.
بدوره، أكد الدجني أن اليوم الدراس����ي جاء لمعالجة 
التغطية الصحفية الس����ريعة ورفع مس����توى الوعي 
الفك����ري بين الخطب����اء واإلعاميين , وااللتزام بنش����ر 
المواد الصحفية بمصادره����ا الصحيحة ونقل األخبار 
الصادقة؛ لتجنب المساءلة القانونية والعقوبات التي 

تجرم المعلومات التي نشرت.
وانعقد اليوم الدراسي على مدار جلستين علميتين، 
فقد ترأس الجلسة العلمية األولى الدكتور عبد الكريم 
الدهش����ان، وأقيمت تحت عنوان:" الضوابط اإلسامية 
والقانوني����ة لمتابعة الجريمة" واس����تعرض الدكتور 
الجوج����و ورقة عمل حول تعامل اإلس����ام مع الجريمة 
وقائيًا وإجرائيًا، وتطرق األستاذ الدكتور جواد الدلو- 
أس����تاذ اإلعام بقسم الصحافة واإلعام، إلى الضوابط 

المهنية واألخاقية في كتابة أخبار الجريمة.

الجلسة الثانية
وبخصوص الجلس����ة العلمية الثانية، فقد ترأس����ها 
الدكتور طلعت عيس����ى- عضو هيئة التدريس بقسم 
الصحاف����ة واإلعام، وتناولت الجلس����ة أخبار الجريمة 
ودور القض����اء في الح����د منها، واس����تعرض المحامي 
أحمد حسونة- مستشار قانوني بالمركز الفلسطيني 
لحل النزاعات ورقة عمل بعنوان: "الضوابط القانونية 
في متابعة أخبار الجريمة"، وقف الدكتور تامر حامد- 
عضو هيئة التدريس بكلية الش����ريعة والقانون على 

دور التشريع الفلسطيني في الحد من جرائم النشر.


