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غزة/ األناضول:
شــارك العشــرات من الفنانيــن التشــكيليين، في قطاع غزة، أمس، في رســم 

جداريات بطول 200 متر، "إحياء للتراث الفلسطيني".
واحتوت الجداريات التي أشــرفت على تنظيمها، وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
"أونروا"، وُرســمت على جدران مدارس تابعة لها في مدينة غزة، على رسومات 
تشــكيلية متعلقة بالتراث الفلسطيني، باإلضافة إلى بعض الرسومات الخاصة 

بالمسجد األقصى، وأخرى متعلقة بقرى فلسطينية قديمة.
وقالت الفنانة التشــكيلية، لينا شقليه: " الهدف من الجداريات في شوارع قطاع 

غزة، هو إحياء التراث الفلسطيني، وتذكير األجيال الصاعدة به".
وأضافت:" التراث قضية بالغة األهمية، يجب أن تحظى بدعم كبير من الشعب 

الفلسطيني".
وأشارت "شقليه"، إلى أنها رسمت صور فنية للمسجد األقصى، ومالبس وبيوت 

تراثية قديمة.
مــن جانبهــا، قالت الفنانة التشــكيلة نهيل مهنا: إن الجداريــة تهدف لتوعية 

األجيال الجديدة، وتذكيرهم بالتراث الفلسطيني.
وأضافــت مهنــا:" تأتي الجداريات لتنميــة الحس االبداعي لــدى فئة األطفال، 

ومحاولة ابعادهم عن الوضع السياسي الفلسطيني".
وقالــت:" الفن مؤثر جيد، وهو القوة الناعمة للتأثير على المجتمع الفلســطيني 

وابعاده عن تأثيرات الحصار االسرائيلي".

غزة/ فلسطين:
ذكر التقرير الربعي لمستشــفى العيون لعام 2016 أن عدد المترددين على العيادة 

الخارجية بلغ 11089 متردًدا.
ويعتبر مستشفى العيون المستشــفى الرئيس الذي يقدم خدمات العيون في قطاع 
غزة، ويضم عدة عيادات تخصصية تشــتمل على (شــبكية, قرنية, جلوكوما, أطفال, 

تجميل, مياه بيضاء).
وأوضح التقرير الذي وصل لـ"فلسطين" نسخة عنه، أول من أمس، أن عدد المترددين 
على األجهزة التشــخيصية بلغ خــالل نفس الفترة المذكــورة 304 مترددين، فيما 
وصل عدد حاالت التصوير المقطعي للشبكية إلى 347 حالة، وبلغ عدد حاالت فحص 

FFA)) 150 حالة، وحاالت فحص ألتراساوند221 حالة.
ونوه التقرير إلى أن هذه الخدمات تقدم من خالل العيادات الخارجية.

غزة/ فلسطين:
كرمت شــئون البحث العلمي والدراســات 
العليــا فــي الجامعــة اإلســالمية، أول من 
أمــس، الحاصلين على الترقيــات والجوائز 
العلمية من أعضــاء هيئة التدريس وطلبة 
الجامعة وذلك في اختتام فعاليات أســبوع 
البحث العلمي والذي استمرت فعالياته من 

16-18 نيسان/ أبريل 2016.
وحضر الحفل  د.نصر الدين المزيني رئيس 
مجلس أمناء الجامعة اإلســالمية، ود.عادل 
عوض اهللا رئيس الجامعة، ود.عبد الرؤوف 
المناعمــة نائــب الرئيس لشــئون البحث 
العلمي والدراسات العليا، ود.سناء أبو دقة 
ود.وســام عاشــور مســاعدا نائب الرئيس 
للبحــث العلمــي والدراســات العليا، وعدد 
من عمــداء الكليات في الجامعة والباحثين 

واألكاديميين والطلبة المكرمين.
وتــم خــالل الحفــل الــذي أقيم فــي قاعة 
مؤتمرات طيبة تكريم الباحثين الحاصلين 
علــى الترقيــات العلمية والجوائــز البحثية 
خــالل العــام 2015 –  2016 من الجامعة 

اإلسالمية.
كمــا تــم تكريــم عدد مــن الشــخصيات 
الفلســطينية المتميــزة لحصولهــا علــى 

جوائز دولية نوعية في عدد من المجاالت، 
وفي هذا السياق تم تكريم األستاذة حنان 
الحروب أفضل معلمــة في العالم, وتكريم 
د.محمود ضاهر لحصوله على جائزة التميز 
لعام 2015 عن منطقة شــرق المتوســط 

لمنظمة الصحة العالمية.
كما تم تكريم د.ســلطانة نهــر ود.البروج 
رحمان لتمويلهما جائزة سنوية في مجالي 
الفيزيــاء والرياضيــات، ود.ســناء أبو دقة 
لتمويلها جائزة ســنوية فــي مجال العلوم 
التربويــة والنفســية، ود.أســامة المزيني 
لمتابعته إصدار جائزة التأصيل اإلســالمي 

لعلم النفس.
كما تم تكريم أفضل خمســة من الباحثين 
في الجامعة اإلســالمية لتميزهم في عدد 

.Google Scholar االقتباسات على
كمــا تــم تكريــم ممولــي أســبوع البحث 
العلمي والممثلين بعمادة خدمة المجتمع 
والتعليــم المســتمر من الجامعة وشــركة 
القــدس لتكنولوجيــا المعلومات وشــركة 
فالشتك لإللكترونيات والطاقة الشمسية، 
وذلك تقديــًرا لجهودهم في تمويل ودعم 

أسبوع البحث العلمي.
وفي مسابقة أفضل بوستر, حصل الطالب 

محمد الزرد على أفضل بوستر للتخصصات 
اإلنســانية, فيما حصــل الطالبان هشــام 
حســونة ومحمود العســكري على المركز 
األول والثانــي علــى التوالــي فــي مجــال 

التخصصات العلمية. 
وفي مسابقة أفضل عرض رسالة ماجستير 
في ثــالث دقائــق, حصلــت الطالبــة آالء 
القطــراوي علــى المركــز األول, والطالب 
إبراهيــم رمضــان على المركــز الثاني في 

التخصصات اإلنسانية.
وفي التخصصات العلمية, حصلت الطالبة 
عفاف الكفارنة على المركز األول, والطالب 
محمــد البيومي على المركز الثاني ألفضل 

عرض لرسالة الماجستير.
وفي مســابقة أفضل المشــاريع التطبيقية 
المشــاركة فــي معــرض أســبوع البحــث 
العلمي, حصل مشــروع "مطــورون " على 
أفضل مشروع تطبيقي, فيما حصل  مشروع 
"األلوان" ومشروع "اإلشارات الذكية " على 

المركزين الثاني والثالث على التوالي.
كما فاز د.حسام النجار عضو هيئة التدريس 
فــي قســم الهندســة المدنية فــي كلية 
الهندســة بالجامعــة اإلســالمية، بالمركز 
الثالــث في جائــزة اتحاد مجالــس البحث 

العلمــي العربيــة للبحث العلمــي المتميز 
للعام 2015- مجال علوم البيئة.

وتهــدف الجائزة إلى نشــر ثقافــة البحث 
العلمــي بيــن شــرائح المجتمــع العربي، 
ومســاعدة الباحثيــن في الوطــن العربي 
على اســتثمار نتائج بحوثهم وابتكاراتهم، 
وتحويلها إلى منتجات, إضافة إلى التعريف 
بالباحثيــن المتميزين بيــن العاملين في 

مؤسسات البحث العلمي العربية.
ضبط التعليم العالي

من جهة أخرى، شــارك كل من د.يوســف 
ضبط التعليم العالي

من جهة أخرى، شــارك كل من د.يوســف 
ضبط التعليم العالي

الجيش عميــد كلية التمريــض، ود.أحمد 
محيســن مســاعد نائب الرئيس لشــئون 
العالقــات الخارجية، عضــو هيئة التدريس 
في كلية الهندسة، ود.باسم بشناق عضو 
هيئة التدريس بكلية الشــريعة والقانون، 
في لقــاء مرئي عبر تقنيــة Skype لتقييم 
مشروع T-media الخاص بضبط التعليم 
العالي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
والممــول مــن االتحــاد األوروبــي ضمن 
مــن  التقييــم  وكان   ،Tempus برنامــج 
خالل مندوب مــن الجهة الممولة (االتحاد 
األوروبي) للمشروع هو د.نضال الجيوسي 
مديــر منح االتحاد األوروبــي، مدير مكتب 

برنامج إراسموس بلس. 
وتناول اللقاء  تقييــم المخرجات المتوقعة 
من المشــروع، وأبرز التحديات التي تعيق 
الداخليــة  الشــراكات  تطبيقــه، وفعاليــة 
والتعاون المشــترك مع الجامعات المحلية 

داخل فلسطين. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أبــرز مخرجات 
المشــروع المتوقعة والمتعلقــة بتطوير 
التعليم العالي في تخصصات "التمريض 
والقانــون والهندســة المعماريــة"، هو: 
تطبيق أدوات نظام بولونيا في المناطق 
المستهدفة من خالل بناء برامج دراسية 
متشــابهة ومتناغمة وشــفافة، وقد بدأ 
العمــل فــي المشــروع فــي مطلــع عام 

.2014
ومن المتوقع أن يستمر لمدة ثالث سنوات 
متتالية، وقد اشــتمل المشــروع على عدد 
من األنشــطة التي تهدف إلى تقييم مدى 
مالءمة الخطط والمســاقات الدراسية في 
التخصصات المستهدفة لألنظمة الدولية، 
وبحث ســبل تطويرها بما يلبي احتياجات 
المجتمــع ويتوافــق مــع األهــداف العامة 
للبرامج األكاديمية، وتشارك أكثر من (30) 

دولة أوروبية وإقليمية في هذا المشروع.

شاركت في لقاء لضبط التعليم العالي بالشرق األوسط وشمال أفريقيا

اختتــام فعاليــات أسبــوع البحــث العلمــي فــي "اإلسالميــة"

11089 مرتدًدا على مستشفى
 العيــون منــذ بدايــة العـــام

"العالقات الدولية" ينّظم لقاًء مفتوًحا مع سفري "جنوب أفريقيا"
غزة/ فلسطين:

نظــم مجلــس العالقــات الدوليــة بغــزة 
حفل اســتقبال ولقاء مفتوًحا لســفير دولة 
جنــوب أفريقيــا أشــرف ســليمان وزوجته، 
بمشــاركة لفيف من الشخصيات االعتبارية 
واألكاديمييــن وقــادة المجتمــع المدنــي 

والنشطاء الشباب.
ورحب رئيــس مجلــس العالقــات الدولية 
بالســفير أشــرف  نعيــم  الدكتــور باســم 
سليمان وزوجته، مؤكًدا عمق العالقة التي 
تربط بين الشــعبين الفلسطيني والجنوب 

أفريقي. 
وأشار إلى أن الظروف التي مّر بها الشعبان 
تتشــابه فــي تجربــة النضال ضــد الظلم 
والعنصرية، مشدًدا على ضرورة االستفادة 
من تجربة شعب جنوب أفريقيا في النضال 

ضد نظام الفصل العنصري.
من جانبــه، أعرب الســفير الجنوب أفريقي 
عــن شــكره وامتنانــه لمجلــس العالقات 
الدوليــة على ترتيــب هذا اللقــاء، وكذلك 
المســاعدة في ترتيب برنامج الزيارة ولقاء 
الفعاليات الفلســطينية المختلفة، مشــدًدا 

على الحب العميــق الذي يحمله كل جنوب 
أفريقي نحو فلسطين وشعبها.

واعتبر الســفير ســليمان أن نضال الشعب 
الفلســطيني ضــد االحتــالل هو اســتمرار 
لنضال شعب جنوب أفريقيا ضد العنصرية، 
اســتجابة لقــول الزعيــم الخالد نيلســون 
مانديال، والذي اعتبر أن حرية جنوب أفريقيا 

ال تكتمل إال بنيل الفلسطينيين لحريتهم.
كما عبر الســفير سليمان عن حزنه الشديد 
لما شــاهده من آثــار الدمار التــي خلفتها 

الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة.

جـداريات فــي غــزة
 لـ"إحياء الرتاث الفلسطيني"

إحدى الجداريات التي رسمت إحياء للتراث الفلسطيني في مدينة غزة أمس             ( األناضول )
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