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تربوية
»بال ثينك« تعقد جلسة 
مع الصليب األحمر حول 
طبيعة عمله وأنشطته 

غ��زة / مكتب ال��وط��ن للصحافة- ع��ق��دت مؤسسة ب��ال ثينك ل��ل��دراس��ات االسرتاتيجية 
جلسة حوارية مع مديرة اللجنة الدولية يف قطاع غزة، "مريم مولر"، للحديث عن عمل 
الصليب األحمر يف األرض الفلسطينية املحتلة ودوره يف تخفيف معاناة الفلسطينيني، 
وذل������ك ض���م���ن أن���ش���ط���ة وف���ع���ال���ي���ات م����ش����روع "أك���ادي���م���ي���ة ب�����ال ث��ي��ن��ك ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ة وحقوق 
اإلنسان"، الذي تنفذه بال ثينك بالشراكة مع معهد العالقات الخارجية األملاين. وتأيت 
الجلسة التي حضرها ما يزيد عن ٥٠ مشارًكا من الطالب والخريجني والنشطاء يف إطار 

جهود بال ثينك الدؤوبة يف رفع العزلة الثقافية واملعرفية عن الشباب يف قطاع غزة.
واف��ت��ت��ح وأدار ال��ج��ل��س��ة م��دي��ر ب���ال ث��ي��ن��ك، ع��م��ر ش��ع��ب��ان، ح��ي��ث رح���ب ب��ال��ح��ض��ور وأكد 
ع��ىل دور مؤسسته يف رف��ع وع��ي الشباب ال��ذي��ن يعانون م��ن الحصار وع���دم ال��ق��درة عىل 
السفر، من خالل عقد لقاءات تجمعهم بشخصيات دولية بارزة وهو ما ال تقدمه لهم 
الجامعات، مضيًفا أن بال ثينك لها تواصل مستمر مع الصليب األحمر الذي اعتربه من 

أكرث املنظمات الدولية احرتاًما لحقوق للفلسطينيني.
من جانبها شكرت مولر بال ثينك عىل استضافتها، وأعربت عن سعادتها ملقابلة هذه 
الثلة من الشباب لسماع أسئلتهم وتوجهاتهم وتطلعاتهم ومشاكلهم، وقالت إنها تتابع 

عمل بال ثينك وبرامجها وأنشطتها باستمرار.
وقالت مولر إن الصليب األحمر تأسس عام ١٨٦٣ عىل يد رجل األعمال السويسري 
"ه��ري دون��ان"، وذل��ك قبل أن يكون هناك منظمات إنسانية يف العالم تعمل بالشكل 
الحايل، وأشارت أنه كان لها مهمات عمل مع الصليب األحمر يف العديد من بلدان املنطقة 

التي تشهد نزاعات مسلحة ومن ضمنها سوريا والعراق واليمن. 
ولفتت أن عمل الصليب األحمر يقوم عىل تقديم املساعدة اإلنسانية، وعدم التحيز 
ألي طرف من أطراف النزاع، والعمل عىل إقناع األطراف بإفساح املجال لألعمال اإلنسانية 
م���ن خ����الل ال����ح����وار امل���ب���اش���ر غ���ر امل���ع���ل���ن، ل��ت��ع��زي��ز اح������رتام م���ب���ادئ ال���ق���ان���ون ال������دويل اإلنساين 
وتطبيقها، واإلب���ق���اء ع��ىل ال��ت��واص��ل معهم لحثهم ع��ىل اح����رتام ال��ق��ان��ون ال����دويل بموجب 
اتفاقيات جنيف. وأوضحت مولر إن الصليب األحمر يعمل مع جميع فئات الفلسطينيني 
كاملزارعني وغرهم لتعزيز صمودهم من خالل تحسني الخدمات الحيوية مثل الكهرباء 

واملياه والصرف الصحي.
وقالت مولر إن أكرث ما يرتدد صداه حول عمل الصليب األحمر هو زيارة املعتقلني يف 
السجون اإلسرائيلية والفلسطينية، حيث يصب الصليب األحمر اهتمامه عىل املعتقلني 
أنفسهم، من خ��الل زيارتهم داخ��ل مراكز االحتجاز عىل ان��ف��راد، بما يحافظ عىل سرية 
وخ��ص��وص��ي��ة أق��وال��ه��م. ك��م��ا ي��ق��وم ف��ري��ق اللجنة ال��دول��ي��ة ب��زي��ارة املعتقلني بشكل جماعي 
لالستماع إليهم والتحقق من احتياجاتهم مثل التواصل مع ذويهم، أو الحصول عىل 

الرعاية الصحية املطلوبة طبًقا ملبادئ القانون الدويل اإلنساين. 
ولفتت أنه يف حاالت اإلضراب عن الطعام، يعمل الصليب األحمر عىل التأكد من أن 
يكون املعتقل وأسرته عىل اطالع بوضعه الصحي وحيثيات قراره باإلضراب عن الطعام، 
ك���م���ا ي����راف����ق ط��ب��ي��ب ال��ص��ل��ي��ب األح����م����ر ال���ف���ري���ق ال����زائ����ر وت����ك����ون م��ه��م��ت��ه ت��ق��ي��ي��م ح���ال���ة املعتقل 

الصحية، وإبالغ السلطات باإلجراءات الواجب اتباعها بهذا الخصوص.
ووجه الحضور عدة أسئلة إىل مولر تتعلق بدور الصليب األحمر خالل التصعيدات 
امل���ت���ك���ررة، ف��ق��ال��ت إن ال��ص��ل��ي��ب األح���م���ر ق���د ع��م��ل ب��ش��ك��ل ف��اع��ل خ����الل ت��ص��ع��ي��د آب املايض، 
حيث زار فريقه مستشفى الشفاء لتقييم االحتياجات، ووف��ر أث��ن��اء التصعيد ع��دد من 

املستلزمات الطبية التي يحتاجها املصابون األكرث خطورة.
وق���ال���ت م��ول��ر إن ال��ص��ل��ي��ب األح���م���ر، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال���ه���الل األح���م���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، عمل 
عىل تقديم مساعدة مالية م��ح��دودة ملن فقدوا منازلهم ليتمكنوا من استئجار منازل، 
ب��اإلض��اف��ة إىل مستلزمات منزلية ونظافة شخصية، كذلك أص��ح��اب امل��ش��اري��ع املتضررة، 

وذلك بالتنسيق مع جميع األطراف األخرى الفاعلة يف العمل اإلنساين.
وع��ن��د س��ؤال��ه��ا ع���ن م��وق��ف ال��ص��ل��ي��ب األح���م���ر م���ن ت��ق��ي��ي��د ال��س��ل��ط��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة لحرية 
الحركة والتنقل للفلسطينيني، قالت مولر إن حرية التنقل هي من أهم القضايا املتأثرة 
بفعل اإلغ���الق، وأن الصليب األح��م��ر ع��ىل ت��واص��ل مستمر م��ع السلطات املعنية للعمل 

عىل تخفيف وطأة األثر اإلنساين له.  

للعلوم  ال��������ج��������ام��������ع��������ي��������ة  ال��������ك��������ل��������ي��������ة  ل�������ل�������ص�������ح�������اف�������ة-ن�������ظ�������م�������ت  غ��������������زة-ال��������������وط��������������ن 
التطبيقية،الحفل الختامي لتدريب برمجة الروبوت والذكاء االصطناعي 
ض��م��ن م��ن��ه��ج��ي��ة "STEAM"، ب��ح��ض��ور ك���ل م���ن ال���دك���ت���ور م��ح��م��د مشتهى 
ن��ائ��ب الرئيس ل��ش��ؤون التخطيط وال��ع��الق��ات ال��خ��ارج��ي��ة، وم���ازن الخطيب 
مدير عام التقنيات الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم العايل، وأوشيو ميورا 
مسؤولة برنامج التعليم يف"اليونسكو"، وممثلني عن املؤسسات الشريكة 

والعشرات من الطلبة املستهدفني.
ورحب مشتهى بالحضور، وعرب عن سعادته باالحتفالية البهيجة التي 
تشهد اختتام أع��م��ال م��ش��روع تطوير م��ه��ارات اإلب���داع والتنمية املستدامة 
للطلبة من خالل "STEAM" يف املدارس الفلسطينية، والذي كان بتمويل 
كريم من الشعب الياباين الصديق وبإشراف كل من منظمة "اليونسكو" 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ ال��ك��ل��ي��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة للعلوم 
التطبيقية . وأضاف مشتهى:"نحن سعداء بالتعاون املشرتك مع كل من 
منظمة اليونسكو ووزارة الرتبية والتعليم الذي هو امتداد لفرتات سابقة 
م��ن ال��ن��ج��اح��ات امل��ش��رتك��ة وال��ت��ي ن��أم��ل أن تمتد للمستقبل وص���وال لخدمة 
أكرب عدد ممكن من طلبة ومعلمي مدارسنا الفلسطينية يف سبيل تعزيز 
مهاراتهم يف التخصصات التكنولوجية والرياضيات والعلوم والهندسة". 
وأف�����اد م��ش��ت��ه��ى ق���ائ���ال: "2٨ م���درس���ة ع���ىل ام���ت���داد م��ح��اف��ظ��ات ق��ط��اع غ���زة تم 
اعداد معلميها ومعلماتها بشكل متميز يف مجال برمجة الروبوت والذكاء 
االصطناعي ضمن منهجية STEAM عالوة عىل توفر العديد من الحقائب 

امل���دارس املستفيدة  التدريبية التعليمية واالح��رتاف��ي��ة ليتم استخدامها يف 
تحقيقا ملبدأ استدامة الفائدة وتطويرها".

وث��م��ن ال��خ��ط��ي��ب ال��ت��ع��اون ب���ني وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل والكلية 
الجامعية للعلوم التطبيقية، وتمنى لهم ديمومة التألق واالرتقاء .

وعربت أوشيو ميورا عن سعادتها باملشاركة يف االحتفالية،وقالت:"انصب 
ت��رك��ي��زن��ا يف ه���ذا امل���ش���روع ع��ىل ت��ع��زي��ز امل���ه���ارات ال��رق��م��ي��ة للمعلمني والطلبة 
لتعزيز االبتكار والتنمية املستدامة يف فلسطني حيث نشهد اليوم العديد 
من التغرات التكنولوجية التي تشكل تحديات وفرص للشباب يف جميع 
أن��ح��اء ال��ع��ال��م،اذ ت��ق��وم ال��ت��غ��ي��رات ب��إع��ادة صياغة امل��ه��ارات ل��س��وق العمل 

باإلضافة اىل فتح افق جديد للحوار واالبداع واالبتكار".
وت��خ��ل��ل االح��ت��ف��ال��ي��ة ع��رض��ا م��رئ��ي��ا ل��ل��ح��دي��ث ع��ن أه���م م��ح��ط��ات الربنامج 
ال��ت��دري��ب��ي، إض��اف��ة الس��ت��ع��راض ق��ص��ص ن��ج��اح ملهمة للطالبة آي���ة الحلبي 
أح����د ط���ال���ب���ات امل�������دارس امل��س��ت��ه��دف��ة م���ن امل����ش����روع، وال���ت���ي اس��ت��ع��رض��ت أهم 
املهارات التي حصلت عليها خالل فرتة التدريب يف مجال برمجة الروبوت 
والذكاء االصطناعي وفق منهجية "STEAM" وعىل ايدي خربات وكفاءات 
متخصصة، إضافة إىل كلمة ملمثل طاقم املدربني، الذي تحدث عن تجربته 
كمعلم ملقرر التكنولوجيا وكيف نقل املهارات التي تدرب عليها إىل الطلبة 
املستهدفني من املشروع. ويف ختام الحفل، تم تكريم طاقم التدريب املؤلف 
من م��دريس مقرر التكنولوجيا يف امل��دارس الفلسطينية، إضافة إىل طلبة 

املدارس املشاركني يف التدريب.

املزاولة  ام����ت����ح����ان  إدري������������س،  ال����خ����ري����ج����ة والء  ال������ق������دس-اج������ت������ازت 
اإلس�����رائ�����ي�����ي يف ت���خ���ص���ص ال���ت���غ���ذي���ة وال����ح����م����ي����ة، ل���ت���ك���ون ب����ذل����ك أول 
خ����ري����ج����ي ج����ام����ع����ة ال�����ق�����دس يف ال���ت���خ���ص���ص ال�����ذي�����ن ي����ت����ق����دم����ون لهذا 
االمتحان،املنتظر أن يتقدم له مزيٌد من الخريجني املقدسيني ممن 

هم يف مرحلة الزمالة.
وهنأ رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك الطالبة إدريس عىل 
ه����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ال���ت���ي ت��ش��ر إىل ت���ف���ّوق آخ����ر ل��ل��ك��ل��ي��ات ال��ص��ح��ي��ة طلبًة 
وأكاديميني، وكلية الصحة العامة عىل وجه الخصوص، إذ يعرّب 
ه���ذا ال��ن��ج��اح ع���ن ال���رؤي���ة اإلب���داع���ي���ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل وف��ق��ه��ا الجامعة، 
لخلق بيئة بحثية وابتكارية تقودها كفاءات أكاديمية وتخصصات 

نوعية تواكب التطور يف القطاع الطبي والبحثي يف العالم.
بدوره، قال عميد كلية الصحة العامة د. حازم أغا "نحن يف 
الكلية نقدم كل الدعم واملساعدة للخريجني بالتنسيق لهم مع 
قسم ترخيص املهن الطبية يف وزارة الصحة ومتابعة مستلزمات 
التقديم لطلب مزاولة املهنة، وكذلك تسهيل إجراءات التحاقهم 
مساندة  دورات  يف  وم����س����اع����دت����ه����م  امل����س����ت����ش����ف����ي����ات،  يف  ب�����ال�����زم�����ال�����ة 

للتخصص لتأهيلهم للتقدم المتحان مزاولة املهنة".
من جهتها، أش��ارت الطالبة إدري��س اىل أن اجتيازها المتحان 
املزاولة اإلسرائيي لم يكن سهاًل، ولكن بدعم الجامعة وتسهيلها 
األمور والظروف ومالءمتها، تمكنت من الوصول لهدفها واجتياز 
االم�����ت�����ح�����ان، ح���ي���ث ك������ان ال����ت����ع����اون ك�����ب�����ًرا م�����ن ن���اح���ي���ة ت���س���ه���ي���ل أمور 
التدريب ووضع خطة تدريبية جيدة، فقد تدربت "٧٠٠" ساعة يف 

عدد من مستشفيات القدس كاملطلع واملقاصد.
وع������������ن ص�������ع�������وب�������ات م������رح������ل������ة ال������ع������م������ل ع���������ىل االم���������ت���������ح���������ان، نّوهت 
ق��ائ��ل��ة:"ك��ان��ت أوىل ال��ص��ع��وب��ات ظ��ه��ور جائحة ك��ورون��ا، إض��اف��ة إىل 
أنني عملت ملًيا لتنظيم وقتي بني التحضر لالمتحان ودراستي 
يف درج������ة امل���اج���س���ت���ر يف ال���ص���ح���ة ال���ع���ام���ة- م���س���ار األوب����ئ����ة بجامعة 
القدس، كما أن مستوى االمتحان لم يكن سهاًل، إال أنني نجحت 
يف اجتيازه من خالل الدورة التحضرية ودعم كلية الصحة العامة 
بعمادتها التي حفزتني وتعاونت معي لتسهيل إجراءات التقدم 

ورفع فرصة النجاح".
وأض���اف���ت"إن اج��ت��ي��ازي الم��ت��ح��ان م��زاول��ة املهنة ل��ه أهمية كبرة 
بالنسبة يل ك��وين أعيش يف ال��ق��دس، حيث ال أستطيع الحصول 
ع���ىل وظ��ي��ف��ة ج���ي���دة دون اج���ت���ي���ازه، وع��ل��ي��ه ت��م��ك��ن��ت م���ن ال��ع��م��ل يف 

صندوق مرىض القدس كما كنت أطمح".
يذكر أن اجتياز امتحان مزاولة املهنة اإلسرائيي له أهمية كبرة 
يف ال���ق���دس وال����داخ����ل، ف���ال ي��س��ت��ط��ي��ع أخ���ص���ايئ ال��ت��غ��ذي��ة أن يعمل 
ويحصل عىل وظيفة إال باجتياز االمتحان الحكومي بنجاح، الذي 

يعقد مرتني سنوًيا بعد أن ينتهي الخريج من فرتة االمتياز.
ويحصل خريجو الكليات الطبية يف جامعة القدس من طلبة 
ال��ق��دس وال��داخ��ل، بما يف ذل��ك كليات ال��ط��ب البشري والصيدلة 
وال���ت���م���ري���ض،ع���ىل ن��س��ب ن���ج���اح ك��ام��ل��ة وش���ب���ه ك��ام��ل��ة يف امتحانات 
م����زاول����ة امل��ه��ن��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة س���ن���وًي���ا، ل��ي��ت��ف��وق��وا ب���ذل���ك ع���ىل عشرات 

املتقدمني من جامعات إقليمية ودوليّة.

ط����وب����اس-ش����ارك م���رك���ز اإلب�������داع واالب���ت���ك���ار يف طوباس 
وأري��ح��ا، يف مؤتمر ري���ادة األع��م��ال لالبتكار يف االقتصاد 
 The National Innovation and" امل�������س�������ت�������دام 

."Entrepreneurship Congress
وتضمن املؤتمر لقاءات للحديث يف مواضيع الرياده 
الخضراء بمشاركة نخبة من املتخصصني والرياديني، 

بهدف تعريف الشباب لتطوير مسارهم املهني.
وه��دف املؤتمر إىل تمكني ال��ري��ادة يف القطاع األخضر 
وت����ق����وي����ت����ه����ا يف ف����ل����س����ط����ني، ودع�����������م ال�����ت�����ط�����ور واالب�������ت�������ك�������ار يف 
االق�����ت�����ص�����اد األخ�����ض�����ر امل�����س�����ت�����دام، وي������ش������ارك ف����ي����ه مهتمون 
من مدن أخ��رى أبرزها غزة ورام الله والخليل ونابلس 
وال����ق����دس ع���رب م��ن��ص��ة "زوم"، وي���ق���ام ت��ح��ت رع���اي���ة أ. د. 

عماد أبو كشك.
وحضر الجلسة االفتتاحية، املهندس عدنان سمارة 
رئ��ي��س امل��ج��ل��س األع���ىل ل��إب��داع وال��ت��م��ي��ز، رئ��ي��س مجلس 
أمناء جامعة القدس املفتوحة، وأ. د. عماد أبو كشك 
رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال���ق���دس، وك��اري��س��ا غ��ون��زال��ي��زا مستشارة 
الشؤون الثقافية يف القنصلية األمركية، والدكتور عزام 
ص��ال��ح م��دي��ر ب��رن��ام��ج م��ن��ظ��م��ة األغ���ذي���ة وال����زراع����ة التابعة 
ل���ألم���م امل���ت���ح���دة "ال�����ف�����او"، وال���دك���ت���ور م��ح��م��د زك���ري���ا املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف م��ؤس��س��ة "ك���وم���س���ات"، وال��دك��ت��ور رضوان 

قصراوي مدير مركز "الريادة".
ب���اف���ت���ت���اح املؤتمر:"إن  ال���ن���ج���دي يف ك��ل��م��ت��ه  أ. د.  وق�������ال 
التطلع إىل املشاريع ال��واع��دة وري���ادة األع��م��ال والتمكني 

االق��ت��ص��ادي ب��ات ال��ي��وم حتمية وج��ودي��ة ألي أم��ة تتطلع 
ل���ح���ف���ظ ح����اض����ره����ا وب�����ن�����اء م��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا، وع������ىل املؤسسات 
ب����ع����ام����ة وال����ج����ام����ع����ات ب����خ����اص����ة أن ت���خ���ص���ص ل����ه����ا الحوار 
والنقاش، ونقصد بذلك إتاحة كل الفرص أمام األفراد 
واملؤسسات حتى تكون ج��زءاً أصياًل من ه��ذه الثقافة، 
وما اجتماعنا يف هذا املؤتمر إال أسلوب حضاري وخطوة 
أصيلة تنسجم والتوجه العاملي ومهارات القرن الجديد 

وفلسفته العلمية والنظرية".
ي���ذك���ر ان م���رك���ز اإلب������داع واالب���ت���ك���ار ه���و م���ش���روع تعمل 
جامعة القدس املفتوحة عىل تنفيذه يف مناطق طوباس 
وأريحا من خالل املركز التعليمي املتنقل وفرعي الجامعة 

يف املحافظتني.
وه����ذا ال��ت��دري��ب ه���و ج���زء م���ن ب��رن��ام��ج ت��م��ك��ني مهارات 
شباب فلسطني ال��ذي تنفذه وزارة العمل الفلسطينية 
م��������ن الحكومة  ب�������دع�������م  ال����ب����ل����ج����ي����ك����ي����ة،  ال����ت����ن����م����ي����ة  ووك���������ال���������ة 
ال������غ������رف التجارية  ب�����ال�����ش�����راك�����ة م������ع  ال����ب����ل����ج����ي����ك����ي����ة، وي����ن����ف����ذ 

ومحافظتي طوباس وأريحا.
امل�����������ش�����������روع إىل خ������ل������ق وإي�����������ج�����������اد ف������������رص عمل  وي���������ه���������دف 
امل����ن����اط����ق املذكورة،  امل���ه���م���ش���ني يف  ل���ل���خ���ري���ج���ني وال����ش����ب����اب 
ويستهدف 4٠٠ شخص من فئة الشباب، وذلك من أجل 
ت���زوي���ده���م ب���م���ه���ارات ال���ق���رن ال���ح���ادي وال��ع��ش��ري��ن وإتاحة 
امل������ج������ال ل����ه����م ل���ل���م���ن���اف���س���ة ع������ىل ف��������رص ع����م����ل يف األس���������واق 
ال����وط����ن����ي����ة واإلق����ل����ي����م����ي����ة وال�����ع�����امل�����ي�����ة، ب�����اإلض�����اف�����ة إىل توفر 

التسهيالت الالزمه لتطوير أفكار مشاريعهم الريادية.

جامعة القدس المفتوحة 
تشارك في اليوم العالمي للريادة

،،"STEAM" ضمن منهجية

اختتام تدريب برمجة الروبوت            
والذكاء االصطناعي بالكلية التطبيقية

خريجة في التغذية والحمية بجامعة 
القدس تجتاز امتحان المزاولة اإلسرائيلي


