
السبت 3/16/ 2013م - 4 جمادى األولى 1434 هـ - العدد 110 جريدة جامعية تصدر شهريا عن قسم الصحافة واإلعالم باجلامعة اإلسالمية

غزة/صوت اجلامعة:
ــروع  ــالمية بغزة بتخريج الفوج األول من طلبة مش احتفلت اجلامعة اإلس
ــزة وذوي اإلعاقة, وذلك حتت  ــل والتدريب املهني ملصابي حرب غ إرادة للتأهي
رعاية دولة السيد رجب طيب أردوغان- رئيس وزراء اجلمهورية التركية, حيث 
ــذه عمادة خدمة اتمع  ــروع بتمويل من احلكومة التركية وتنف يقام املش
والتعليم املستمر باجلامعة اإلسالمية, وحضر حفل التكرمي الذي أقيم في 

ــفير  ــعادة الس قاعة املؤمترات الكبرى مبركز املؤمترات باجلامعة س
شاكر أوزكان تورونالن- سفير اجلمهورية التركية في فلسطني.

غزة/صوت اجلامعة:
أوصى املشاركون في املؤمتر الدولي "آفاق العمل اإلسالمي املعاصر وضوابطه" 

ــالمية حتت  ــريعة والقانون باجلامعة اإلس ــذي نظمته كلية الش ال
ــاء وكالة أنباء إسالمية. ــماعيل هنية بإنش رعاية رئيس الوزراء إس
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غزة/صوت اجلامعة:

ــعث –رئيس  ــل ش ــني كام ــور كمال ــتقبل الدكت اس
ــة  ــه برئاس ــي مكتب ــزة- ف ــالمية بغ ــة اإلس اجلامع
ــيد خالد العاردة  ــه الس اجلامعة، وفداً مينياً على رأس
ــة  ــه برئاس ــي مكتب ــزة- ف ــالمية بغ ــة اإلس اجلامع
ــيد خالد العاردة  ــه الس اجلامعة، وفداً مينياً على رأس
ــة  ــه برئاس ــي مكتب ــزة- ف ــالمية بغ ــة اإلس اجلامع

ــيد  –مدير فرع جامعة اإلميان/ محافظة عمران، والس
ــى، وحضر  ــة األقص ــي –رئيس جمعي ــد احلارث محم

ــالمية الدكتور  ــة اإلس ــن اجلامع ــاء م اللق
ــز تنمية املوارد. أحمد املبحوح –رئيس مرك
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تقرير/ نهى النيرب و نور اخلطيب:
أجمع املتحدثون واملشاركون في فعاليات املؤمتر الدولي األول الذي نظمته 
ــت عنوان "طلبة  ــالمية بغزة، حت ــئون الطلبة في اجلامعة اإلس ــادة ش عم

ــات الواقع واآلمال" على أن الطالب اجلامعي هو ثروة لألمة  اجلامع
ــب إبداعية مختلفة،  ــن مهارات ومواه ــع مبا ميتلكه م وللمجتم
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غزة/ عمر أبو خاطر
اختتمت اجلامعة اإلسالمية بغزة احتفاالت تخريج الفوج احلادي والثالثني 
ــال اخلضري رئيس مجلس امناء  ــوج "التميز واإلبداع" وقال املهندس جم ف
اجلامعة اإلسالمية إن ما قدمته الشعوب العربية واإلسالمية، واحلكومات، 
واملؤسسات الرسمية وأصدقاء اجلامعة اإلسالمية لها فيما يتعلق بدعم 

الطلبة، وإنشاء اتبرات العلمية، واملباني، جاء نتيجة الثقة 
ــات . ــي تتمتع بها اجلامعة لدى كل هذه املؤسس ــرة الت الكبي
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69

من المسئول عن نشر الموت في شوارع القطاع؟
بعد وفاة 18 شخصًا خالل شهر واحد

11

ظاهــرة تبديــل التخصــص ..
 فشــل دراســي أم جهل معرفي

وزارة العمل: بدء برنامج تشــغيل
5" آالف خريــج فــي قطــاع غــزة " 



 ""



السبت 213/3/16م

غزة - بلسم احلداد:
ــروع  " لم أكن أتوقع أن أجد عمالً من قبل , مش

غزة - بلسم احلداد:
ــروع  " لم أكن أتوقع أن أجد عمالً من قبل , مش

غزة - بلسم احلداد:

ارادة لتأهيل وتدريب ذوى اإلعاقة ,حقق لي كل 
أحالمي مبجرد أن سجلت فيه وبدأت في الدوام 
ــعرت بأن موهبتى بالرسم املدفونة خرجت  ش
لتتطاير فوق عنان السماء ليشاهدها العالم 

وألثبت له أن إعاقتي لم توقف حياتي"
ــون ١٩عاماً  ــعاد ابو ع ــذا كانت كلمات س هك

وألثبت له أن إعاقتي لم توقف حياتي"
ــون ١٩عاماً  ــعاد ابو ع ــذا كانت كلمات س هك

وألثبت له أن إعاقتي لم توقف حياتي"

ــاع غزة,  ــاطئ بقط ــكر الش تقطن فى معس
ــبب مرض  ــى رجليها بس ــة ف ــة بإعاق مصاب
ــني األب واألم ألنهم أقارب ,لم  ــترك ب وراثى مش
تستكمل حياتها املدرسية ليأسها من احلياة 
وحالتها النفسية السيئة ونظرة اتمع لها 

.
ــن منزلى وإن خرجت  ــت " كنت لم أخرج م قال
ــجد ألحفظ قرآن , كنت  لم أذهب إال على املس
ــي وتعامل الناس   ــرات عيون اتمع ل أكره نظ
معي على أنى " معاقة" ولكن بعد أن شاركت 
ــروع إرادة تغير كل شيء بحياتي التي  في مش

انقلبت حياتي راساً على عقب"
ــروع إرادة تغير كل شيء بحياتي التي  في مش

انقلبت حياتي راساً على عقب"
ــروع إرادة تغير كل شيء بحياتي التي  في مش

ــرق على  ــت مهنة احل ــعاد " تعلم ــت س أضاف
ــى عالم  ــى وموهبتى ف ــب ألطور مهارت اخلش
ــى  ــى مهنت ــة ف ــت محترف ــم, وأصبح الرس
ــيرةً إلى أنها  ــتطيع أن أعلم أجياالً" , مش وأس
ــى  ــى مهنت ــة ف ــت محترف ــم, وأصبح الرس
ــيرةً إلى أنها  ــتطيع أن أعلم أجياالً" , مش وأس
ــى  ــى مهنت ــة ف ــت محترف ــم, وأصبح الرس

ــخصية واالرادة والعزمية  ــوة الش ــبت ق اكتس
وحب العمل خالل ستة أشهر فترة املشروع.

ــكن  أما مهند اجلرجاوى ابن ١٩ عاماً والذى يس
وحب العمل خالل ستة أشهر فترة املشروع.

ــكن  أما مهند اجلرجاوى ابن ١٩ عاماً والذى يس
وحب العمل خالل ستة أشهر فترة املشروع.

ــى حرب  ــتهدف ف ــزة ,اس ــدرج بغ ــى حى ال ف
ــى ٢٠٠٨-٢٠٠٩ من قبل   ــزة ف ــى غ ــان عل الفرق
االحتالل االسرائيلى بصاروخ, أصيب على أثره 
قدمه بجروح خطيرة فى قدميه مما أدى إلى بتر قدمه بجروح خطيرة فى قدميه مما أدى إلى بتر قدمه 
اليسرى , شارك فى املشروع من خالل جمعية 

ــاب اإلعاقة ومصابى  ــالمة التى ترعى أصح الس
وقال" وجدت استفادة كبيرة جداً من خالل 
ــاب اإلعاقة ومصابى  ــالمة التى ترعى أصح الس
وقال" وجدت استفادة كبيرة جداً من خالل 
ــاب اإلعاقة ومصابى  ــالمة التى ترعى أصح الس

احلرب .
ــروع وتعلمت مهنة جديدة  ــاركتى فى املش مش
تؤمن لى املستقبل وهى احلفر على اخلشب , حيث 
ــتفادة  ــروع بإس كنت أتوقع أن أخرج من هذا املش
ــبة ١٪ أما اآلن أعتقد أنها جتاوزت نسبة ٩٠٪  بنس

وأصبحت قادراً على تعليم غيرى ".
ــروع "إرادة"  ــرى مدير مش ــاد املص ــدوره أكد عم وب
للتأهيل والتدريب املهنى لألشخاص ذوى اإلعاقة  
ــروع الذى يحمل شعار" وجدنا  ــالة املش على رس
من أجلكم" املمول من احلكومة التركية وبتنفيذ 
ــتمر فى  ــن عمادة خدمة اتمع والتعليم املس م
ــالً" ارادة عبارة عن  ــزة, قائ ــالمية بغ اجلامعة االس
ــتمر فى  ــن عمادة خدمة اتمع والتعليم املس م
ــالً" ارادة عبارة عن  ــزة, قائ ــالمية بغ اجلامعة االس
ــتمر فى  ــن عمادة خدمة اتمع والتعليم املس م

ــب املهني  ــدمي التدري ــى تق ــروع مخصص ف مش
واألكادميي وإعادة تأهيل لألشخاص الذين يعانون 
من اإلعاقة إلى أن تكون متكاملة وفى وقت الحق 

ــى اتمع واصحاب  ــع ,ودمج االعاقة ف مع اتم
أدوار ريادية "

ــج األكادميية  ــول البرام ــري ح ــدث املص ــا حت كم
ــتة برامج دبلوم  ــي تتمثل في س ــروع والت للمش
منها دبلوم مهنى فى برامج الشبكات للحاسوب 
ــبة  ــوم املالية واملصرفية ,أما بالنس ــوم العل ودبل
ــة احلفر على  للبرامج املهنية فتتنوع ما بني ورش

اخلشب والرسم على الزجاج وتنجيد االثاث. 
ــن خريجي  ــن م ــا الوحيدي ــد ليس ــعاد ومهن س
ــال تخريج  ــم باحتف ــذي اختت ــروع إرادة - ال مش
أربعمائة شخص من ذوى اإلعاقة عقدته اجلامعة 
ــبوع املاضي- يطالبان  اإلسالمية في مطلع األس
ــل غيرهم من  ــاريع ب ــذه املش ــل ه ــتمرار مث باس
ــس وزرائها  ــكرون تركيا عامة ورئي اخلريجني  يش
رجب الطيب أردوغان خاصة على جهوده املبذولة 

ألجل هذه الفئة املهمشة فى قطاع غزة .
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غزة- خلود األسطل:
ــلة من  ــم الصحافة واإلعالم في كلية اآلداب باجلامعة  سلس عقد قس
ــهري فبراير ومارس، تضمنت  ــم خالل ش ــاطات اخلاصة في القس النش
ــعار " كيف نخاطب اآلخر؟"، حيث استضاف  محاضرة إعالمية حتت ش
ــي املقيم  ــاري االعالم ــاكر االستش ــام ش ــطيني حس الباحث الفلس

بالنمسا، في قاعة املؤمترات في مبنى طيبة.
وبني شاكر أَّنَّ مشكلة اخلطاب تكمن فيمن يقول، حيث تطرق إلى أهمية 

بالنمسا، في قاعة املؤمترات في مبنى طيبة.
وبني شاكر أَّنَّ مشكلة اخلطاب تكمن فيمن يقول، حيث تطرق إلى أهمية 

بالنمسا، في قاعة املؤمترات في مبنى طيبة.

ــار  ــة "املقوالت اجلميلة" مثل أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأش مراجع
ــبكياً ومفهومه تغير "فعندما يكون لدينا واقع  إلى أنَّ اإلعالم أصبح ش
ــار  ــة "املقوالت اجلميلة" مثل أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأش مراجع
ــبكياً ومفهومه تغير "فعندما يكون لدينا واقع  إلى أنَّ اإلعالم أصبح ش
ــار  ــة "املقوالت اجلميلة" مثل أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأش مراجع

إعالمي فإنه يحدث تفاعالً بني املستخدمني والصحفيني واملؤسسات".
ــبكياً ومفهومه تغير "فعندما يكون لدينا واقع  إلى أنَّ اإلعالم أصبح ش
إعالمي فإنه يحدث تفاعالً بني املستخدمني والصحفيني واملؤسسات".

ــبكياً ومفهومه تغير "فعندما يكون لدينا واقع  إلى أنَّ اإلعالم أصبح ش

ا في الغرب  ــالة الفلسطينية خصوصً ــباب ضعف تأثير الرس وحول أس
ــطينية على صعيد  ــكلة في الساحة الفلس ــاكر أن هناك مش أكد ش
ــالة، مشيرًا إلى "أن تعاملنا مع الرواية املقابلة ال  اختيار منطلقات الرس

يفككها من جذورها".
ــة عمل بعنوان "إنتاج التقارير التلفزيونية " طالبات  ــتهدفت ورش واس
املستوى الثالث والرابع لتدريبهن على إنتاج التقارير التلفزيونية٠ وذلك 
ــالمية   ــة واإلعالم باجلامعة  اإلس ــم الصحاف ــور نائب رئيس قس بحض
محسن اإلفرجني والصحفية روال عليان املنتجة في مكتب قناة العربية 
ــة بغزة التي أكدت على أهمية الصورة التلفزيونية ملا فيها من  الفضائي
ــى احلقائق املصورة, وحتدثت حول آلية وصول  حياة وروح ألنها تعتمد عل
التقرير التلفزيوني إلى اجلمهور، وأنه يبدأ بفكرة وهي أصعب مرحلة ثم 
ــعى الصحفي للبحث عن معلومات ويتأكد من صحتها ويجمعها  يس
من زوايا متعددة ليضمن شمولية فكرته، ثم يعرض الفكرة على املراسل 
ويأخذ املوافقة عليها ليبدأ عمله, بعد أن يقوم بتجهيز طاقم التصوير 

وتأمني املصادر وحتديد مواعيد املقابالت .
وفي اخلتام عرضت عليان ثالثة تقارير تلفزيونية مصورة، مبينةً أن التقارير 

وتأمني املصادر وحتديد مواعيد املقابالت .
وفي اخلتام عرضت عليان ثالثة تقارير تلفزيونية مصورة، مبينةً أن التقارير 

وتأمني املصادر وحتديد مواعيد املقابالت .

ــة تُعرض في وقت قصير يتراوح ما بني دقيقة ودقيقة ونصف  التلفزيوني
وفي اخلتام عرضت عليان ثالثة تقارير تلفزيونية مصورة، مبينةً أن التقارير 
ــة تُعرض في وقت قصير يتراوح ما بني دقيقة ودقيقة ونصف  التلفزيوني
وفي اخلتام عرضت عليان ثالثة تقارير تلفزيونية مصورة، مبينةً أن التقارير 

مع أهمية شمولية املوضوع للفكرة من األلف للياء وهنا تكمن صعوبة 
التقرير التلفزيوني "على حد قولها".
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ــي الذي عقد في قاعة  وحضر اليوم الدراس
ــن طلبة  ــع م ــة جم ــى طيب ــرات مببن املؤمت
ــس فيه إلى  ــم وأعضاء هيئة التدري القس

جانب جامعات أخرى. 


ــال د. طلعت  ــة االفتتاحية ق وخالل اجللس
ــم الصحافة واالعالم:"  عيسى رئيس قس
ــي  إنَّ الهدف الرئيس من عقد اليوم الدراس
ــم الصحافة واالعالم:"  عيسى رئيس قس
ــي  إنَّ الهدف الرئيس من عقد اليوم الدراس
ــم الصحافة واالعالم:"  عيسى رئيس قس

ــرف على واقع العالقات العامة في  هو التع
املؤسسات احلكومية واألهلية واخلاصة في 
قطاع غزة، باالضافة الى بيان أهم املشاكل 
والعقبات التي حتول دون حتقيقها ألهدافها، 
ــاء الضوء على جتربة عدد من  إلى جانب إلق
املؤسسات اخلاصة والعامة في قطاع غزة، 
واإلسهام في إيجاد تصور شامل لتطوير أداء 
العالقات العامة في اتمع الفلسطيني".

ــة اآلداب باجلامعة د.  ــار عميد كلي بدوره أش
وليد عامر إلى أن للعالقات العامة جذوراً في 
ــالمي، ودعا إلى ضرورة استثمار  الدين اإلس
ــروة املعرفية، حيث  ــرية والث العقول البش

تعتبر املرتكز الرئيس لنهضة اتمع  .
ــف وكيل  ــنيَّ أ. د. محمود يوس ــن جانبه ب م

تعتبر املرتكز الرئيس لنهضة اتمع  .
ــف وكيل  ــنيَّ أ. د. محمود يوس ــن جانبه ب م

تعتبر املرتكز الرئيس لنهضة اتمع  .

كلية اإلعالم بجامعة القاهرة خالل كلمته 
ــي اجلامعات  لة أن طالب اإلعالم ف ــجَّ املس
كلية اإلعالم بجامعة القاهرة خالل كلمته 
ــي اجلامعات  لة أن طالب اإلعالم ف ــجَّ املس
كلية اإلعالم بجامعة القاهرة خالل كلمته 

ــتماع،  ال بد وأن يلم بالقواعد العامة لالس
ــن لغة أجنبية  ــة إلى إتقان أكثر م باإلضاف

بجانب  اللغة العربية األم.
ــات العامة في  ــق بواقع العالق وفيما يتعل
املؤسسات الفلسطينية - الذي كان عنوان 
ــار  ــي- أش ــة األولى من اليوم الدراس اجللس
معتصم امليناوي مدير دائرة العالقات العامة 
ــم العالي إلى بعض  ــوزارة التربية والتعلي ب
التحديات التي تواجهها اإلدارة العامة في 

ا على ضرورة  مواكبة وسائل  ــدً الوزارة، مش
االتصال  والتكنولوجيا احلديثة.

ــية نائب  ــح على النابلس ــن جانبه أوض وم

ــر اإلدارة العامة للعالقات العامة بوزارة  مدي
ــة فى الوزارة  ــة دور العالقات العام الداخلي
ــني وتعليمهم فن  ــى تعزيز انتماء املوظف ف
ــور, وتعزيز عالقة الوزراة  التعامل مع اجلمه
بالفصائل احلزبية فى اتمع الفلسطينى, 
مشيرًا إلى املعيقات التى تواجه الداخلية 
ــوارد املادية والواقع  ــالل وقلة امل وهى: االحت
ــتعالم من  ــى ضرورة االس ــي، وأكد عل األمن

املواطن فى أى عمل تقوم به.
ــادت خلود الفليت عضو هيئة  وبدورها أش
ــة  ــال بكلي ــم إدارة األعم ــس بقس التدري

التجارة باجلامعة اإلسالمية، بدور العالقات 
ــطينية،  ــات الفلس ــة في املؤسس العام
ــز دور العالقات  ــن تعزي ــد م ــت :" ال ب وتابع

ــة التي  ــي وزارة الثقاف ــالم ف ــة واإلع العام
ــة أجريتها،  ــة تطبيقي ــت محور دراس كان
وذلك من خالل تنويع األنشطة التي تقوم 
ــيع  ــوزارة  باإلضافة إلى ضرورة توس بها ال
قاعدة جماهيرية تشمل طلبة اجلامعات".

واستطردت :" يجب فتح باب التنسيق بني 
دائرة العالقات العامة وبني مراكز األبحاث 
واجلامعات خاصة قسمي العالقات العامة 
واإلعالم وإدارة األعمال داخل الوطن لتطوير 

عمل دائرة العالقات واإلعالم في الوزارة".
ــة الثانية التي عقدت بعنوان"  وفي اجللس
العالقات العامة بني الواقع واملنظور"، قال 

ــتاذ اإلدارة التربوية  ــاف أس د. محمود عس
ــة لعمل  ــف الرئيس ــاعد:"إنَّ الوظائ املس
ــتاذ اإلدارة التربوية  ــاف أس د. محمود عس
ــة لعمل  ــف الرئيس ــاعد:"إنَّ الوظائ املس
ــتاذ اإلدارة التربوية  ــاف أس د. محمود عس

ــتعالم السليم  العالقات العامة هي االس
والتواصل اجليد مع إدارة املؤسسات وصدق 

اإلعالم". 
واستدرك:"هناك دوافع لالهتمام بالعالقات 
ــة  واملعرف ــوق  التف ــي  ف ــل  تتمث ــة  العام
ــة إضافةً إلى  ــة، واملصلحة العام العلمي
ــة  واملعرف ــوق  التف ــي  ف ــل  تتمث ــة  العام
ــة إضافةً إلى  ــة، واملصلحة العام العلمي
ــة  واملعرف ــوق  التف ــي  ف ــل  تتمث ــة  العام

التخطيط االستراتيجي وحتري الصدق في 
نقل املعلومات".

ــب ببرنامج  ــور الدلو – طال ــدوره أوضح  ن ب
أن  ــة-  الصحاف ــم  قس ــي  ف ــتير  املاجس
العالقات العامة ليست مهمة بروتوكولية 
ــم  ــي والناطقة باس ــن أساس ــل هي رك ب
املؤسسة، وأضاف:"ال بد للعالقات العامة 
التحلي بكل ما هو جديد في عالم االتصال 
ــة  ــن روح النمطي ــروج ع ــل، واخل والتواص
ــة  اتلف ــطة  األنش ــداد  وإع ــد،  والتقلي
باإلضافة إلى التوجه إلى اإلبداع واالبتكار ، 

وتعلم مهارات التخطيط" .
ــو العينني عضو هيئة  وطالب جمعة أب
ــذل  ــرورة ب ــم بض ــي القس ــس ف التدري
اجلهود التي تزيد من الوعي بأهمية إدارة 
ــات،  ــة للمؤسس ــمعة اإللكتروني الس
ــالة التي  ــون الرس ــرص على مضم واحل
ــة اتلفة  ــر املواقع اإللكتروني تبث عب
والتي البد أن تكون مفعمة باملصداقية 

والشفافية.  
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غزة / مصعب محمود
أكد الدكتور يحيى الدجني أستاذ 
ــارك بقسم العقيدة  الدعوة املش
ــوم  الدبل أن  ــرة  املعاص ــب  واملذاه
ــالمية قد  ــات االس العالي للدراس
ــبوعني  دخل طور التنفيذ منذ أس
ــد  ــائه هو س ــدف من إنش وأن اله
ــن األئمة والدعاة  حاجة اتمع م

في مجال التربية االسالمية.
ــوم العالي من  ــد برنامج الدبل ويع
ــة الهامة التي  ــج األكادميي البرام
ــول الدين في  افتتحتها كلية أص

اجلامعة االسالمية.
وقال الدجني : "إن اإلقبال كبير من 
ناحية الطالب أما شعبة الطالبات 
ــال على أمل ان  ــت قيد اإلكم مازال

تفتتح قريباً".
ــال على أمل ان  ــت قيد اإلكم مازال

تفتتح قريباً".
ــال على أمل ان  ــت قيد اإلكم مازال

ــاف : " ان أهمية البرنامج تبرز  وأض
في ما يحققه من مخرجات حيث 
ــون تخصصات  ــرج دعاة ميتلك يخ
علمية مختلفة مبا يضع أقدامهم 
ــرعي من  ــاب العلم الش على أعت
ــن العلوم  ــط م ــدمي قس خالل تق
ــم للنجاح في  ــرعية يؤهله الش

مجال الوعظ الديني".
ورداً على سؤالنا عن مجاالت عمل 

مجال الوعظ الديني".
ورداً على سؤالنا عن مجاالت عمل 

مجال الوعظ الديني".

ــا مفتوحة  ــال : " إنه ــني ق اخلريج
ــدى وزارة  ــح منها العمل ل " وأوض
ــدارس  ــي امل ــس ف ــاف والتدري األوق
ــير  جتس ــال  ح ــي  ف ــات  واجلامع

الطالب.
ــررات الفتتاح  ــود مب ــى وج ونوه إل
ــي تزويد  ــذا البرنامج متمثلة ف ه

ــات اتلفة  العاملني في املؤسس
العلوم  بالعلم الشرعي وتوظيف 
الدنيوية خلدمة الدعوة االسالمية 
فضالً عن جاهزية اجلامعة ملثل هذا 

البرنامج وحصوله على االعتراف.
ــى  ــل عل ــوم حاص ــر أن الدبل يذك
ــن  ــام ٢٠٠٠م م ــذ ع ــراف من االعت
ــة الوطنية لالعتماد واجلودة  الهيئ
ــي تأخير  ــبب ف والنوعية وان الس
افتتاحه هو ارتفاع الرسوم وطول 
حيث مت التوصل بعد ذلك بالتوافق 
ــة ١٧  ــوم الدراس على أن تكون رس
دينار للساعة وحتديد مدة الدراسة 

بسنة دراسية مكثفة
ــير طلبة   ولفت إلى إمكانية جتس
الدبلوم بشروط يجب على الطالب 

ــة في حصول  ــتيفائها متمثل اس
ــد جداً  ــر جي ــى تقدي ــب عل الطال
ــة في حصول  ــتيفائها متمثل اس
ــد جداً  ــر جي ــى تقدي ــب عل الطال
ــة في حصول  ــتيفائها متمثل اس

ودراسة ١٨ ساعة استدراكية.
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ــع  ــل م ــة والعم ــول إبداعي حل
املوظفني بروح الفريق .

وعن نظرته املستقبلية لالرتقاء 
بنفسه قال املقادمة إنه يطمح 
إلكمال رسالة املاجستير بعدما 
ــي  ف ــوس  البكالوري ــة  دراس أمت 
ــال االدارة وأنه ال يفصله عن  مج
ــهرين مشيراً  ــوى ش إمتامها س
ــعى للتميز والتفوق  الى أنه يس

في دراسته لالرتقاء في عمله.
ــول  يق ــرة  املؤث ــف  املواق ــن  وع
ــده  ــهاد وال ــة إن استش املقادم
ــة  ــة مفصلي ــة نقط كان مبثاب
ــه دعمته نحو التوجه  في حيات
ــاد ولتحقيق النجاح  للعمل اجل
ــة  ــه املهني ــي حيات ــمو ف والس

واالجتماعية.


ودعا املقادمة الطالب  لضرورة قراءة النظام اإلداري واألكادميي ومتابعة إعالنات 
ــطة الالمنهجية والتسجيل  ــئون الطلبة اخلاصة باملنح والقروض واألنش ش

مبكراً لتجنب الوقوع في مشاكل أكادميية وتعليمية.
ــطة الالمنهجية والتسجيل  ــئون الطلبة اخلاصة باملنح والقروض واألنش ش

مبكراً لتجنب الوقوع في مشاكل أكادميية وتعليمية.
ــطة الالمنهجية والتسجيل  ــئون الطلبة اخلاصة باملنح والقروض واألنش ش

وحث مدير شئون الطلبة األكادمييني على ضرورة تقدمي املزيد من اجلهود لتفعيل 
ــالب وااللتزام  ــنة للط ــام وتوفير املعاملة احلس ــي في األقس ــاد األكادمي اإلرش

بالساعات املكتبية وباملسئوليات املطلوبة منهم. 


ــال إدارة  ــة في مج ــز املقادم متي
ملف القضايا الطالبية اخلاص 
ــاكل الطلبة  ــل جميع مش بح
األكادميية واإلدارية ،فمنح جائزة 
ــي التعامل  ــي ف ــف املثال املوظ
ــور والعمل اجلماعي  مع اجلمه
ــي التواصل  ــه العالية ف لقدرت
مع الطالب والعاملني والتعامل 

معهم بالشكل السليم .
ــات التي واجهته  وعن الصعوب
ــول املقادمة إن  ــه يق ــي حيات ف
أصعب ما واجهه في حياته هو 
ــال والده من قبل االحتالل  اعتق
ــي مرحلة  ــو ف ــرائيلي وه اإلس
ــل  ــه يحم ــا جعل ــة مم الطفول
االجتماعية  املسئوليات  كافة 

ــكل عصامي  ــهم في دعمه ليعمل بش ــي صغره في ظل غياب والده مما أس ف
لتحقيق النجاح.


ــه نحو العمل اجلاد وتنمية  ــر جناحه في عمله هو توجه ويقول املقادمة إن س
ــاكل الطالبية  ــل مع اجلمهور وقدرته العالية في حل املش ــه في التعام مهارت
ــة الطلبة والقدرة على تقدمي  ــتحداثه لبعض بنود النظام األكادميي خلدم وإس


ــرة إلى   ولد املقادمة في جمهورية مصر العربية ومن ثم عادت به والدته مباش
مخيم البريج في وسط قطاع غزة ،تلقى تعليمة اإلعدادي والثانوي في ايم 
والتحق في اجلامعة اإلسالمية في بداية االنتفاضة الثانية في العام ٢٠٠٠فى 
كلية التجارة تخصص إدارة اإلعمال،فكان التحاقه مرحلة مفصلية في حياته 
ــبب اإلغالقات  ــي كان يعانى منها الطالب بس ــديدة الت ــي ظل املعاناة الش ف

واحلواجز التي كان يضعها االحتالل أمامهم.
يعد املقادمة رمزاً يحتذى به في األخالق فهو مقدام عطوف حسن اخللق قوى 

واحلواجز التي كان يضعها االحتالل أمامهم.
يعد املقادمة رمزاً يحتذى به في األخالق فهو مقدام عطوف حسن اخللق قوى 

واحلواجز التي كان يضعها االحتالل أمامهم.

الشخصية دائم التبسم في وجوه اآلخرين جيد التصرف مع زمالئه في العمل 
لديه أسلوب خاص في اإلقناع وإزالة اجلليد في احلوار والتعامل مع اآلخرين.

ــالل إبداعه في عمله في وحدة  ــخصية املقادمة في العام ٢٠٠٥من خ برزت ش
ــع الطالب  ــي التعامل م ــه العالية ف ــي اجلامعة وقدرت ــة ف ــا الطالبي القضاي
ــكل ملحوظ  في وقت كان اإلرشاد األكادميي شبه  واألكادمييني وتطور أدائه بش

معطل بسبب العدد القليل من املرشدين واإلداريني . 



الدجني في حوار مع صوت اجلامعة
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غزة- نرمني لبد:

في ظل تزايد عدد الطالبات في كليات اجلامعة 
ــن  ــات م ــور الطالب ــة ونف ــامها اتلف وأقس
االزدحام الشديد، وتكدس القاعات الدراسية 
وازدحام املصاعد بات ضروريًا إيجاد حل لهذه 
ا بعد عام مع ازدياد  املشكلة التي تتفاقم عامً

عدد الطالبات.
ــاء العمصي تخصص  ــة صف ــير الطالب وتش
ــي أن تكدس  ــان ال ــتوي ث ــة اجنليزية مس لغ
ــاكل   ــبب لها مش ــية يس ــات الدراس القاع
عديدة من ناحية التأثير علي حق الطالب في 
املشاركة،وحديث بعض الطالبات في احملاضرة 
يؤثر علي نسبة استيعابها ويشوش ذهنها، 
ــماع املدرس بشكل  وبالتالي ال تستطيع س
ــرة ملدة  ــا عن احملاض ــال تأخره ــد ،و في ح جي
خمس دقائق فقط تكون القاعة مكدسة وال 
جتد مكانًا للجلوس لذلك فهي تتمني توسيع 

القاعات الدراسية وإيجاد حل لهذه األزمة .
أما الطالبة عائشة لبد من  كلية بصريات 
ــول عن ازدحام  ــتوي ثالث  فتق طبية  مس
ــي للمحاضرة أعاني  ــد "أثناء ذهاب املصاع
من ازدحام شديد والذي يتسبب في تأخري 
ــى التي  ــك عن الفوض ــن احملاضرة ناهي ع

ا للطالب وحلالته النفسية  تسبب إزعاجً
واملزاجية ".

ــب الرئيس  ــاعد نائ ــه يرجع مس ــن ناحيت وم
للشئون األكادميية بسام السقا سبب ازدحام 
املصاعد وخاصة في مبني املدينة املنورة الي 
ا  احتواء املبني علي قاعات دراسية كبيرة جدً
ــة املبني يحتوي علي درجني فقط  ، وأن طبيع
ــي يزداد االزدحام عند التنقل من مكان  وبالتال

إلى أخر.
ــي احلالي  ــبة للفصل الدراس ــول" بالنس ويق
ــن طريق   ــام ع ــبة االزدح ــل نس ــا تقلي حاولن
ــي للطالب بحيث  ــم باجلدول الدراس التحك
تكون محاضرات الطالب متتالية في الطابق 

نفسه علي األقل ونحن بانتظار آثاره."
ــدد الطالبات  ــتقبال وفي ظل تزايد ع أما مس
ــية ومخطط منظور،  أكد وجود حلول هندس
و بانتظار فتوى هندسية لذلك، حيث سيتم 
ــي، و نقل كلية الطب ملبني  التوزيع في املبان
جديد في محررة نتسارمي، وتليها كلية العلوم 
ــة وتكنولوجيا  ــي الهندس ــة، وكليت والصح
املعلومات، كما وسيتم عمل مصاعد خارجية 
ــدد الطالبات في  ــيتم تخفيف ع ،وهكذا س

الساحات والقاعات واملباني واملصاعد.

ÚÌäíj€a@ÚÓ‡‰n€a@paâbËfl@fiÏy@›‡«@ÚëâÎ@·ƒ‰Ì@Úœbzñ€a@·é”
غزة – نهي أبو عمرو:

ــالمية   ــالم بكلية اآلداب باجلامعة اإلس ــم الصحافة واإلع ــم  قس نظ
ورشة عمل حول مهارات التنمية البشرية لإلعالميني حيث استضافت 
ــة   رئيس فريق املدربني املعتمدين للبرمجة اللغوية NCT أشرف  الورش
العيسوي , ومدير عام مؤسسة الرسالة لإلعالم وسام عفيفة , وعدد  
من أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحافة واإلعالم, و طلبة  القسم.

وأكد العيسوي  على األمور التي يجب أن يلتزم بها  اإلعالمي  لظهوره  
ــيرا ً إلي كيفية استثمار مهارات التنمية البشرية  ش أمام اجلمهور، مُ

في مجال الصحافة واإلعالم .
ــي والالواعي، والوظائف  ــرق بني العقل الواع ــوي عن الف وحتدث العيس
ــي يتحدثها العقل، مثل   ــار إلى اللغات الت ــراءات كلٍ منهما، وأش وإج
ــح الطلبة  ــة الداخلية،  ونص ــد, و اللغ ــة, ولغة اجلس ــة املنطوق اللغ
ــد املظهر، أم  ــواء أكان على صعي ــز علي املظاهر اإليجابية س بالتركي
ــخصية، أم لغة اجلسد .  من جانبه شدد عفيفة من واقع جتربته  الش
ــرية  الصحفية على ضرورة أن ميتلك الصحفي مهارات التنمية البش

األمر الذي يجعل منه منوذجا ً مميزا  ً عن غيره .



 – – 
أطلقت الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية برنامج 
ــة وذلك ضمن حملة  ــل التطوعي لطلبة الكلي العم
ــة اجلامعية  ــي تنظمها الكلي ــل التطوعي الت العم
ــدى الطلبة  ــل التطوعي ل ــز قيمة العم ــدف تعزي به
ــتمل  ــل خبراتهم وانخراطهم في اتمع ، واش وصق

ــن  ــة م ــى مجموع ــج عل البرنام
ــي نفذها  ــال التطوعية الت األعم
طلبة الكلية اجلامعية والعاملون 
ــة الكلية  ــل دهان أرصف فيها مث
ــارة,  ــدة اإلن ــدران وأعم ــض اجل وبع
ــة أحواض  ــيق الورود وتهيئ وتنس
ــة  الكلي ــي  ف ــار  واألزه ــجار  األش
ــة  ــر الكلي ــى مظه ــاظ عل للحف
الداخلي بأيدي أبنائها من الطلبة.

ــن أ.د  ــة كل م ــي احلمل ــارك ف وش
ــة  الكلي ــس  رئي ــتم  رس ــت  رفع
اجلامعية ونوابه إلى جانب العديد 
من املسئولني ورؤساء األقسام في 
ــرات من  الكلية اجلامعية والعش
طلبتها من مختلف االختصاصات 

والبرامج.
ــتم خالل بيان  وقال أ. د. رفعت رس
ــة احلملة  ــي أطلق في بداي صحف

ــمات اتمعات  ــن س ــمة م ــل التطوعي س أن العم
ا  اإليجابية واملتحضرة بنظام طموح يكفل لها سموً
ا  ــر بينها, مؤكدً ــالل التعاون املثم ــا وذلك من خ خاصً

على أن الكلية اجلامعية 
ــرس مجموعة من  ــة املتميزة لغ ــذه احلمل أطلقت ه
ــذا املفهوم  ــا وتعزيز ه ــدى طلبته ــاءة ل ــم البن القي
ــاري في داخلهم،  وأنهم يبذلون من أجلهم كل  احلض
اجلهود لالرتقاء بقدراتهم والسمو مبستواهم العلمي 

ا. واملهني والسلوكي والتربوي والثقافي أيضً
اجلهود لالرتقاء بقدراتهم والسمو مبستواهم العلمي 

ا. واملهني والسلوكي والتربوي والثقافي أيضً
اجلهود لالرتقاء بقدراتهم والسمو مبستواهم العلمي 

ــل ببرنامج العمل  ــتم أن منهجية العم ــح رس وأوض

ــل في أن يعمل  ــي الكلية اجلامعية تتمث التعاوني ف
ــاعة تطوعية في كل فصل  الطالب بواقع ١٥ – ٢٠ س
ــي، مبا يسهم في تطوير قدراته وتنمية مهاراته  دراس

اتلفة, ويصقل شخصيته في العديد من ااالت .
املشروع  يسري على   وأكد رستم على أن العمل في 
ــي ٢٠١٢-٢٠١٣ من خالل  ــي احلال ــة العام الدراس طلب

ــب الدبلوم،  ــاعة عمل تطوعي لطال إجناز نحو ٨٠ س
ــب البكالوريوس،  ــي لطال ــل تطوع ــاعة عم و١٦٠ س
ــم باختصاصاته بتنفيذ العمل  بحيث يقوم كل قس
ــهولة ضبط العمل من خالل التواصل  التعاوني لس
ــات ذات العالقة من خالل تكليف مدرس  مع املؤسس
ــن عملهم,  ــاط كجزء م ــم مبتابعة النش ــي القس ف
ــززت عالقة  ــذه احلملة ع ــا  أن ه ــم، موضحً ومهامه
ــي تعزيز  ــهمت ف ــيهم وإدارتهم اس ــة مبدرس الطلب
ــا مبجهود تطوعي  ــم لكليتهم عبر خدمته انتمائه

جماعي بنَّاء.
ــا مبجهود تطوعي  ــم لكليتهم عبر خدمته انتمائه

جماعي بنَّاء.
ــا مبجهود تطوعي  ــم لكليتهم عبر خدمته انتمائه

السبت 213/3/16م
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ــالمية بفرعها  نظمت اجلامعة اإلس
ــان  ــزة مهرج ــاع غ ــوب قط ــي جن ف
األول  ــي  النوع ــاري  التج ــوق  التس
ــبوعني بحضور  ــذي عقد ملدة أس وال
ــة بفرعيها  ــن إدارة اجلامع ــة م نخب
ــدد كبير من  ــوب, وع ــزة واجلن ــي غ ف
ــذا املهرجان ضمن  الطالب ,ويأتي ه
األنشطة الالمنهجية التي تنظمها 
ــالل الفصل  ــئون الطلبة خ دائرة ش

الدراسي.

ــان  رئيسة  ــيماء حس وأوضحت ش
مجلس طالبات  اجلامعة في اجلنوب 
ــن إقامة هذا  ــي م أن الهدف األساس
ــاعدة الطالبات  املهرجان دعم ومس
من خالل توفير األدوات واملستلزمات 
ــا الطالبة من  ــي حتتاجه ــة  الت كاف
مالبس وأحذية وأدوات منزلية وبأسعار 
مناسبة منوهة إلى أنه مت االتفاق مع 
ــق املهرجان على توفير خصم  منس
ــم األدوات  ــى معظ ــبة ٥٠٪ عل بنس
املوجودة باملهرجان  باإلضافة إلى أن 

الريع  العائد من املهرجان للمجلس 
سوف يستخدم  ملساعدة الطالبات 

في أمور التسجيل .
 وأشارت إلى أن إقبال الطالبات على 
ــع  مؤكدة أن هذا  ــرض فاق املتوق املع
املهرجان لن يكون األخير وأن اجلامعة 
ــعى إلقامة العديد من املعارض  تس

واملهرجانات ملساعدة الطلبة 
ــتوى  وقالت حنني أحمد طالبة مس
إن   " ــة  ــة عربي لغ ــص  ــي تخص ثان
ــم احتياجات  ــان يلبي معظ املهرج
الطالبات, وأن أسعاره تناسب اجلميع 
ــر العديد  ــت اجلامعة إلى توفي "ودع
ــذه املهرجانات نظراً لبعد فرع  من ه
ــر العديد  ــت اجلامعة إلى توفي "ودع
ــذه املهرجانات نظراً لبعد فرع  من ه
ــر العديد  ــت اجلامعة إلى توفي "ودع

اجلامعة عن األسواق التجارية .
ــب أحد  ــادي صاح ــد عبد اله محم
ــي املهرجان قال   ــاركة ف احملالت املش
ــان كبير جداً  ــال على املهرج إن اإلقب
ــي املهرجان قال   ــاركة ف احملالت املش
ــان كبير جداً  ــال على املهرج إن اإلقب
ــي املهرجان قال   ــاركة ف احملالت املش

ــات تصل إلى  ــم يوفرون خصوم وأنه
ــات, ولكنه  ــك لدعم الطالب ٥٠٪ وذل
ــعر إيجار  ــاع س ــن ارتف ــتكى م اش
ــاوي في سعر  األرضية  رافضاً التس
ــعر إيجار  ــاع س ــن ارتف ــتكى م اش
ــاوي في سعر  األرضية  رافضاً التس
ــعر إيجار  ــاع س ــن ارتف ــتكى م اش

ــالت  كون  ــع احمل ــني جمي ــة ب األرضي
اإلقبال على الشراء يتفاوت من محل 

إلى آخر .
ــق  ــد منس ــد عي ــد محم ــدوره أك ب
ــاالً  ــي إقب ــر لق ــان  أن األخي املهرج
ــق  ــد منس ــد عي ــد محم ــدوره أك ب
ــاالً  ــي إقب ــر لق ــان  أن األخي املهرج
ــق  ــد منس ــد عي ــد محم ــدوره أك ب

ــل الطلبة   ــن قب ــراً م ــاً كبي وترحيب
ــاالً  ــي إقب ــر لق ــان  أن األخي املهرج
ــل الطلبة   ــن قب ــراً م ــاً كبي وترحيب
ــاالً  ــي إقب ــر لق ــان  أن األخي املهرج

ــاً  ويلبي كافة  ــاً ومرتب ــه منظم كون
احتياجات الطالبات .

 وأشار  إلى أن اخلصومات التي يوفرها 
ــة الكبير  ــان  وحجم الدعاي املهرج
ــل وخارج  ــه الس داخ ــذي قام ب ال

اجلامعة ساعدت على هذا اإلقبال.
 وعن شكاوي بعض أصحاب محالت 
ــعر إيجار األرضية  بنيّ  من ارتفاع س
أنه تلقى شكوى بهذا اخلصوص  وأنه 
ــالت  بأنه  ــاق مع أصحاب احمل مت االتف
ــراء من محل  بقدر اإلقبال على الش
ــعر األرضية   ــيتم حتديد س معني س
ــرر على أحد   ــى ال يقع  ض ــك حت وذل
ــي ختام  حديثه ثمن  دور اجلامعة  وف
والس  في تسهيل إقامة املهرجان 
ــاريع  ــة  مبزيد من املش ــداً الطلب واع
والس  في تسهيل إقامة املهرجان 
ــاريع  ــة  مبزيد من املش ــداً الطلب واع
والس  في تسهيل إقامة املهرجان 

واملعارض في الفترة القادمة 
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ــة للتعليم  ــة األم ــت جامع نظم
ــة  الكتل ــة  وبرعاي ــزة،  املفتوح-غ
ــالمية، معرضا لصور األسرى  اإلس
ــرى املبعدين وذوى  ضم صورا لألس
ــوان  ــت عن ــة، حت ــكام العالي األح
ــى األمل"، بحضور  "رغم األلم يبق
كل من  وزير األسرى واحملررين عطا 
ــبح، والنائب األكادميي  اهللا أبو الس
ــور، وعميد  ــت اله ــة أ.رأف للجامع
ــئون الطلبة نصر الدين مدوخ،  ش
ــرى احملررين،   ــن األس ــة م ومجموع
ــرة من  ــة كبي ــاركة مجموع ومبش

الطالبات.
ومن جهته حتدث الهور، عن حجم 
ــرى،  املعاناة التى يتعرض لها األس
ــام وانتهاك  ــراب عن الطع من إض
ــت  ــى يلتف ــوق، حت ــط احلق ألبس
ــم لقضيتهم، كما أكد على  العال
ــى عاتق كل فرد  حقهم امللقى عل
ــطينى،  ــعب الفلس من أفراد الش
ــم  بجانبه ــوف  والوق ــم  بنصرته

لتحريرهم من األسر.
ــرى  ــر األس وزي ــد  أك ــه  ــن جانب م
ــى أن  ــبح، عل ــو الس ــاهللا اب د.عط
ــطني  ــرى قضية فلس قضية األس
بأكملها، وال ميكن حسبانها على 

األسرى وحدهم.

ــبح األجيال القادمة  و دعا أبو الس
ــطيني،  ــعب الفلس من أبناء الش
ــطينية  الى نصرة القضية الفلس
بوجه عام، وأن من واجبهم صيانة 
تلك األمانة، ألنها فى أعناقهم الى 
يوم الدين، وخيانتها خيانة كبيرة، 
ــية إمنا  ــت سياس ــألة ليس فاملس

ــة، على حد  ــدة وحقيقة ثابت عقي
قوله.

كما أشار الوزير  إلى عدم إمكانية 
ــلوب  املس ــق  احل ــذا  ه ــترداد  اس
باملفاوضات، قائالً:" اثنان وعشرون 
ــلوب  املس ــق  احل ــذا  ه ــترداد  اس
باملفاوضات، قائالً:" اثنان وعشرون 
ــلوب  املس ــق  احل ــذا  ه ــترداد  اس

ــر، وتهويد  ــن القتل واألس ــا م عامً
ــراد  ــض أف ــقاط بع ــى وإس األقص

ــي  ف ــطيني  الفلس ــعب  الش
ــة"، كما ذكر أن  ــتنقع  العمال مس
ــرى الذين ضحوا بزهرة  أولئك األس
وثبت  ــوا  وآمن اعتقدوا  ــبابهم،  ش
ــذه املطالب ال  ــم يقني بأن ه لديه

تؤخذ ال باإلنتزاع.
ــليم في  كما دعت الطالبة آية س

ــن الكتلة  ــا بالنيابة ع ــة له كلم
ــالمية في اجلامعة، السلطة  اإلس
ــى  ــي رام اهللا، ال ــطينية ف الفلس
ــالمية في اجلامعة، السلطة  اإلس
ــى  ــي رام اهللا، ال ــطينية ف الفلس
ــالمية في اجلامعة، السلطة  اإلس

ــان للمقاومة،  ــالق العن ضرورة إط
ــرى والوقوف  وتفعيل قضية األس
بجانب ذويهم، وجعلهم في سلم 

األولويات.
وفي حوار أجريته "صوت اجلامعة" 
ــدث  ــة  حت ــش الفعالي ــى هام عل
ــي من  ــور عن الهدف األساس أ.اله
ــة  ــم وقف ــرض، وتنظي ــة املع إقام
تضامنية مع األسرى في السجون 
إحياء  قائالً:"هدفنا  ــرائيلية،  اإلس
تضامنية مع األسرى في السجون 
إحياء  قائالً:"هدفنا  ــرائيلية،  اإلس
تضامنية مع األسرى في السجون 

ــات  طالب ــدى  ل ــرى  األس ــة  قضي
اجلامعة، ورد جزء من جميل هؤالء 
األسرى، الذين أفنوا زهرة شبابهم 
ــطينية  الفلس ــة  القضي ــل  ألج
ــة". وأضاف"أن جامعة األمة  العادل
ــة جتاه  ــا اتمعي ــا واجباته لديه

القضايا الفلسطينية العادلة".
ــة افتتح وزير  ــة الفعالي وفي نهاي
د.الهور،  ــة  ــرى واحملررين برفق األس
ــة بجامعة  ــئون الطلب وعميد ش
ــور، والذي أقيم  ــة معرض الص األم
ــة،  ــرات باجلامع ــة املؤمت ــي  قاع ف
الذى غطت جدرانه بصورٍ لألسرى 
ــدات،  املؤب ــاب  وأصح ــني،  املعزول
الذى غطت جدرانه بصورٍ لألسرى 
ــدات،  املؤب ــاب  وأصح ــني،  املعزول
الذى غطت جدرانه بصورٍ لألسرى 

واملضربني عن الطعام.
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غزة- أحمد عبداهللا
ــة االمريكية  ــة العربي قامت اجلامع
البريطاني ببحث  ــي  الثقاف والس 
ــترك األكادميي  ــاون املش ــبل التع س
ــح  املن ــدمي  تق ــات  وآلي ــي،  والبحث
ــات  الدراس ــتكمال  الس ــية  الدراس
العليا في اجلامعات البريطانية، خالل 
ــة قام بها مدير الس  زيارة للجامع
ــمارت، ومنسقة برنامج املنح  آالن س

والتعليم العالي ميرنا قسيس.
ــس اجلامعة  رئي نائب  ــتقبلهم  وأس
لشئون التخطيط والتطوير األستاذ 
ــن حنايشة، ومساعد  الدكتور حس
ــات الدولية  ــؤون العالق ــس لش الرئي
الدكتور مفيد قسوم، ومدير العالقات 

العامة فتحي العمور. 
ورحب الدكتور حنايشة مبدير الس، 
ــه نبذة حول اجلامعة، ورؤيتها  وقدم ل
ــا  وبرامجه ــا  وكلياته ــا،  وأهدافه
ــوض  للنه ــا  وخططه ــة،  االكادميي
بواقع التعليم العالي في فلسطني 
ــرج  ا ــى  عل ــز  التركي ــالل  خ ــن  م
ــة، واملتمثل في  ــي للجامع التعليم
ــث، إضافة الى اعتماد  الطالب الباح
أساليب علمية متقدمة في عملية 
ــن التلقني، وتعزيز  التدريس بعيدة ع
ــاالت االدارية  ــارات الطلبة في ا مه

بهدف  والتواصلية،  ــة  والتكنولوجي
ــم التنموي  ــم ليأخذوا دوره تأهيله

البناء في مجتمعهم.
وحتدث الدكتور قسوم حول فلسفة 
اجلامعة وتوجهاتها في بناء شراكات 
ــات  ــة مع اجلامعات واملؤسس ناجح
ــى أن  ا عل ــدً ــة، ومؤك ــز الدولي واملراك
اإلجنازات العلمية البريطانية تشكل 
ــة العربية األمريكية  دافعا للجامع
ــبكة العالقات مع  من أجل تعزيز ش

اجلامعات واملراكز البريطانية.

ــتعراض الطرفان  ــل اللقاء، اس وتخل
ــاث موظفي  ــبل التعاون في ابتع س
ــني  اخلريج ــا  وطلبته ــة  اجلامع
ــا في  ــات العلي ــتكمال الدراس الس
اجلامعات البريطانية، وآليات التقدم 
للمنح الدراسية وشروطها والبرامج 
ــات  واجلامع ــرة،  املتوف ــة  األكادميي
ــة  إضاف ــريكة،  الش ــة  البريطاني
ملناقشة جملة من القضايا التي من 
ــاون األكادميي في  ــأنها تعزيز التع ش

مجاالت البحث والتبادل العلمي.

وفي هذا الصدد استعرض سحويل 
ــل  ــي تتمث ــني الت ــب املعلم مطال
ــات جديدة للمعلمني  بإضافة درج
ــة والفئة الثالثة،  من الفئة الثاني
ــار زيادة الرواتب  واألخذ بعني االعتب

للمعلمني بشكل عام.
ــات  اإلضراب ــلة  سلس أن  ــر  يذك
ــالل  االحت ــاز  احتج ــذ  من ــدأت  ب
للمستحقات الضريبية للسلطة 
الفلسطينية، حيث بدأ املوظفون 
ــدارس واجلامعات وغيرها من  في امل
ــات الضفة احملتلة يعانون  مؤسس

من تأخر الرواتب عنهم.


ــاد  الحت ــام  الع ــني  األم ــال  وق  
ــة الغربية احملتلة  املعلمني بالضف
ــة  احلكوم إن   ، ــحويل  س ــد  أحم
ــطينية في رام اهللا وافقت  الفلس
ــني إلدراجها  ــب املعلم على مطال
ــون اخلدمة  ــرح تعديل قان في مقت

املدنية.
ــلة  ــد سلس ــة بع ــاءت املوافق وج
ــي املدارس  ــن العمل ف إضرابات ع
احلكومية بالضفة الغربية احملتلة 
ــة احلكومة  ــاً على مماطل احتجاج

باالستجابة ملطالب املعلمني.

غزة- صوت اجلامعة:
ــي جامعات  ــاد العاملني ف أكد احت
ــة احملتلة مواصلته  الضفة الغربي
ــدوام حتى يحصل على  لتعليق ال
ــروعة..في وقت أكد  ــه املش حقوق
فيه أمني عام احتاد العاملني أحمد 
ــة احلكومة على  ــحويل موافق س

مطالب املعلمني..


ــاد العاملني في اجلامعات  أعلن احت
ــة  بالضف ــة  احلكومي ــات  والكلي
الغربية احملتلة، عن استمرار العمل 
ــود" بتعليق  ــن "برنامج الصم ضم
ــاء واخلميس من  ــدوام أيام األربع ال
ــبوع نظراً لعدم استجابة  كل أس
ــاء واخلميس من  ــدوام أيام األربع ال
ــبوع نظراً لعدم استجابة  كل أس
ــاء واخلميس من  ــدوام أيام األربع ال

احلكومة ملطالب العاملني.
ــد  ــي محم ــق اإلعالم ــد الناط وأك
ــي  ــني ف ــاد العامل ــة، أن احت تفاح
ــبل  ــتخدم  الس ــات سيس الكلي
ــا القانون من  ــي يكفله ــة الت كاف
ــروعة،  املش ــل احلقوق  أجل حتصي
ــني ورفع  ــن كرامة العامل مبا يضم
ــي اجلامعات  ــا يوازيها ف الرواتب مب

العامة.
ــج  ــن "برنام ــل ضم ــر أن العم يذك
ــف في حال انتظام  الصمود" يتوق

صرف الرواتب كاملة.
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ــت  ــاوي افتتح ــد الهرب غزة/أحم
جامعة النجاح الوطنية مؤخراً  
ــت  ــاوي افتتح ــد الهرب غزة/أحم
جامعة النجاح الوطنية مؤخراً  
ــت  ــاوي افتتح ــد الهرب غزة/أحم

ــر الذي  ــاب العاش ــرض الكت مع
تنظمه مكتبات اجلامعة في كل 
ــاح املعرض  ــد قام بافتت عام. وق
األستاذ الدكتور رامي حمد اهللا، 

رئيس اجلامعة، 
ــر مكتبات  ــر، مدي ــي جب و أ. هان
اجلامعة، وبحضور عدد من نواب 
ــداء  ــاعديه، وعم ــس ومس الرئي

الكليات، ومدراء الدوائر اإلدارية.
وفي حديثي مع أ. هاني جبر مدير 
مكتبات اجلامعة قال إن املعرض 
ــرة  ــة كبي ــة علمي ــوي قيم يح
ــني  ــدة على املدرس بالفائ ــد  تع
ــة واتمع  ــة في اجلامع والطلب

الفلسطيني بشكل عام.
ــر  مدي ــر،  جب ــي  هان أ.  ــح  وأوض
ــرض  ــة إن املع ــات اجلامع مكتب
ــو ٦٠٠٠ كتاب  ــوي على نح يحت
حديث مت تزويد املكتبات بها من 
معرض فلسطني الدولي للكتاب 
ــي، وأضاف  ــرض عمان الدول ومع
ــرض تكمن  ــة املع ــر إن أهمي جب
ــات القرائية  ــة املقتني في تنمي
ــادة  ــة وزي ــات اجلامع ــي مكتب ف
أعدادها، وتنويع املصادر القرائية 
ــك  وكذل ــة،  واحلديث ــة  التقليدي
إطالع أعضاء الهيئة التدريسية 

ــا هو  ــى كل م ــة عل ــي اجلامع ف
ــال تخصصاتهم.  جديد في مج
وبني جبر أن املكتبة قامت بشراء 
ــات  ــدا للكلي ــة ج ــب حديث كت
احلديثة في اجلامعة ومنها كلية 

اإلعالم.
ــات  مكتب أن  ــر  جب أ.  ــف  وكش
جامعة النجاح الوطنية تشترك 
اآلن في قاعدة بيانات عربية حتوي 
ــة عربية، كما مت  ــو ١٠٠٠ دوري نح
ربط مكتبات اجلامعة بالفهرس 
ــد للمكتبات الذي  العربي املوح
يظهر محتوي مكتبات اجلامعة 
ــي  ف األول  ــد  يع ــذي  وال ــز  املمي

فلسطني كماً ونوعاً.
ــذا  أن ه ــد اهللا  أ.د. حم ــاف  وأض
املعرض يعد ذا أهمية كبيرة ألنه 
ــة متميزة  ــكل نافذة ثقافي يش
ــتفادة من  جلميع الباحثني لالس
ــادر اجلديدة املوجودة  جميع املص
في املكتبة بشكل عام ومن هذا 

املعرض بشكل خاص.
ــاح  افتت ــش  هام ــى  عل ــرى  وج
ــر جديد  ــاح مختب ــرض افتت املع
ــهم في تدريب  ــوب يس للحاس
ــاتذة والطلبة على كيفية  األس
ــتخدام قواعد البيانات التي  اس

تشترك فيها املكتبة.

غزة - فاطمة دياب :
ــر احلكومية " على عضوية   ــات التعليم العالي " غي ــق احتاد مؤسس واف
ــته األخيرة املنعقدة في رام اهللا  جامعة غزة في االحتاد وذلك خالل جلس
ــر احلكومية " على عضوية   ــات التعليم العالي " غي ــق احتاد مؤسس واف
ــته األخيرة املنعقدة في رام اهللا  جامعة غزة في االحتاد وذلك خالل جلس
ــر احلكومية " على عضوية   ــات التعليم العالي " غي ــق احتاد مؤسس واف

في نهاية شهر يناير املاضي .
ــري : " إن انضمام  ــزة   د. رياض اخلض ــو مجلس إدارة جامعة غ ــال عض وق
ــة لالحتاد هو أمر في غاية األهمية ألنه يعزز التعاون بني اجلامعات  اجلامع

ويطور العملية التعليمية".
ــات   وأضاف اخلضري : " بانضمام جامعة غزة يصبح االحتاد ممثالً ملؤسس

التعليم العالي غير احلكومي في شطري الوطن " .
ــبة للشروط الواجب توافرها لالنضمام لالحتاد أوضح اخلضري أن  وبالنس
هناك جملة من الشروط من ضمنها تخريج دفعات سابقة من الطالب 
ــاركني واملساعدين , باإلضافة إلى  ــاتذة املش , وتوافر عدد محدد من األس

وجود مختبرات ومرافق أخرى .
ــا اخلضري اجلامعات اخلاصة إلى أن تأخذ مكانها الفاعل في اتمع  ودع
ــراج الكوادر القادرة على  ــطيني لتطوير العملية التعليمية وإخ الفلس

بناء الوطن وتنميته .  
ــات التعليم العالي غير  ــى أن هذا االحتاد يضم مؤسس ــارة إل وجتدر اإلش
احلكومية والكليات املتوسطة وممثلني عن قطاع التدريب املهني والتقني 

في األراضي الفلسطينية
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غزة/صوت اجلامعة:

ــاعرة الهام أبو  ــاركت الش ش
ــعري متميز  ــاء ش ــر بلق ظاه
ــاط الالمنهجي  ــن النش ضم
ــطيني،  الفلس األدب  ــاق  ملس
ــد البوجي  ــور أ.د. محم بحض
ــة  ــم اللغ ــتاذ األدب بقس أس
العربية، وطالبات كلية اآلداب 
ــك  وذل ــانية،  اإلنس ــوم  والعل

بقاعة املدرج مببنى الكتيبة.
وألقت مجموعة من الطالبات 
ــا  أعقبه ــعرية  ش ــد  قصائ
تعليق من الشاعرة أبو ظاهر، 
ــعرة أبو ظاهر  كما ألقت الش
ــعارها حيث  مجموعة من أش
ــى ضفافه،  ــدرج حت ــأل امل امت
وكانت االستجابة والتصفيق 
ــاعرة ملزيد من  ــجعاً للش مش
ــد  ــت قصائ ألق ــد  فق  ، األداء 
ــار وعن  ــهيد أبو عم ــن الش ع
ــي وعن  ــهيدة دالل املغرب الش
ــدة  ــم قصي ــرى واألرض ث األس

غزلية.
ــي كلمة  ــى أ.د. البوج ــم ألق ث
ــاد فيها باجلامعة وإدارتها  أش
ــاعرة  بالش ــم  ث ــا،  وطلبته
ــا  حضوره ــى  عل ــة  الضيف
ــز، متمنياً لها مزيداً من  املتمي

اإلبداع الشعري.

لقـاء شعـري 
في جامعة األزهر



السبت 213/3/16م

عبد الرحمن عطا اهللا طالب في كلية 
ــر متحدثاً  ــارة في جامعة األزه التج
عبد الرحمن عطا اهللا طالب في كلية 
ــر متحدثاً  ــارة في جامعة األزه التج
عبد الرحمن عطا اهللا طالب في كلية 

ــت  ــا التحق ــه عندم ــالً أن ــا قائ إلين
ــر متحدثاً  ــارة في جامعة األزه التج
ــت  ــا التحق ــه عندم ــالً أن ــا قائ إلين
ــر متحدثاً  ــارة في جامعة األزه التج

ــب بااللتحاق في  باجلامعة كنت أرغ
كلية الهندسة ولكن ألن معدلي في 
ــمح لي بذلك  الثانوية العامة ال يس
التحقت بكلية العلوم لكي أرفع من 
مجموعي وأدخل في كلية الهندسة 
ولكن وجدت العلوم صعبة ويحتاج 
ــت واجلهد األمر  ــى الكثير من الوق إل
الذي دفعني إلى التحويل إلى قسم 
ــت فصالً كامالً  التجارة بعد أن أنهي
الذي دفعني إلى التحويل إلى قسم 
ــت فصالً كامالً  التجارة بعد أن أنهي
الذي دفعني إلى التحويل إلى قسم 

في كلية العلوم. 

أما محمد أبو سمرة الطالب بقسم 
ــة اجلامعية  ــات بالكلي ــن العملي ف
للعلوم التطبيقية يقول:" إنه بعد أن 
أنهيت الثانوية العامة التحقت في 
قسم سكرتاريا وسجل طبي ولكن 
وجدتها صعبة فيما بعد فالتحقت 
ــم فني  ــل  التالي في قس في الفص
ــة لعملية التحويل  عمليات ونتيج

تأخرت فصالً كامالً. 
أما عبد اهللا اجلمل الطالب في قسم 
ــة  ــي اجلامع ــالم ف ــة واألع الصحاف
ــنة  ــت  س ــالمية فيقول: درس اإلس
ــريعة ثم بعد  ــة في كلية الش كامل

ــم  ــل إلى قس ــت  بالتحوي ــك قم ذل
ــرب من  ــرت ما يق ــة وخس الصحاف
ثالثمائة وستني ديناراً أردنياً باإلضافة 

إلى إنني تأخرت سنة كاملة. 


ــام  ــح الدكتور بس ــه أوض ــن جانب م
السقا مساعد نائب الرئيس للشئون 
األكادميية أن هناك دوافع كثيرة تدفع 
ــال من تخصص  ــى االنتق الطالب إل
إلى آخر وهي أن الطالب ال يكون على 
ــق بطبيعة التخصصات  علم متعم
ــون لديه نظرة مختلفة عن الذي  ويك
ــي الثانوية العامة حيث أن  حملها ف
ــنة  ــب التحويالت تكون في الس أغل
األولى وبالتالي يجد الطالب ميوله ال 
ــب مع التخصص ويجبر على  تتناس
ــص باإلضافة إلى أن  أن يغير التخص
بعض الطلبة يفشلوا في التخصص 
ــى التحويل إلى  ــا يدفعهم إل األول مم
ــقا قائالً  ــع الس ــر وتاب ــص آخ تخص
ــى التحويل إلى  ــا يدفعهم إل األول مم
ــقا قائالً  ــع الس ــر وتاب ــص آخ تخص
ــى التحويل إلى  ــا يدفعهم إل األول مم

ــرات  ــالث حتذي ــذ ث ــب إذا آخ أن الطال
ــل إلى  ــي التحوي ــة يجبر عل أكادميي

كلية أدنى وهذا يعد أحد الدوافع التي 
ــبة  تدفع الطالب أن يحولوا وأن النس
متساوية بني اإلجبار على التحويل أو 
حسب اإلمكانيات أو امليول للطلبة، 

ــن  ــتاذ حس ــال األس ــه ق ــن جانب وم
اخلضري مدير القبول والتسجيل في 
ــباب  انتقال  جامعة األزهر أن من أس
الطلبة من تخصص إلى آخر هو رغبة 
ــه العلمية  ــب في إكمال حيات الطال

ــله في التخصص  وذلك بسبب فش
ــن  ــر م ــى أن الكثي ــة إل األول باإلضاف
ــي  كلية أدنى لكي  ــة يدخل ال الطلب
يحصلوا على معدالت عالية ومن  ثم   

ــون بالتحويل إلى كلية عليا ما  يقوم
عدا كليتي الطب وطب األسنان.

أن  ــقا  الس ــح  أوض ــه  ناحيت ــن  وم  
ــات التحويل تتم عن  ــراءات عملي إج
ــر اإلنترنت ثم  ــق تقدمي طلب عب طري

ــم  ــه الطالب إلى رئيس القس يتوج
الذي يرغب في االلتحاق به   وبالتالي 
ــد  ــم اجلدي ــروط القس ــع لش يخض
ــابهة  ــاقات املتش ويتم معادلة املس

واملتماثلة تلقائيا.
ــقا قائالً إن اجلامعة  ــتطرد الس واس
تقوم كل بداية سنة دراسية جديدة 
ــع التخصصات  ــرة جلمي ــل نش بعم

باإلضافة إلى لقاء دوري إرشادي. 


ــس  نف ــم  ــور عل دكت ــال  ق ــدوره  وب  
ــاعر إن اختيار  ــاع درداح الش االجتم
التخصص يعتمد على معايير وهي 
رغبة الطالب في طبيعة التخصص 
وقدرات الطالب التي متكنه  النجاح 
ــي التخصص وأن يكون التخصص  ف
ــة أو مهنية في  ــة اجتماعي ــه قيم ل
ــاعر أن انتقال  ــر الش ــع واعتب اتم
الطالب من تخصص إلى آخر يشعره 
ــه غير متكيف  ــل ويحس بأن بالفش
ــام األكادميي للجامعة وهذا  مع النظ

يلقي بظالله على نفسية الطالب. 
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ــراوي خريجة  ــا اجلعف ــة صب ــت الطالب قال
ــا طالبة  ــة واإلعالم: "أن ــم الصحاف من قس
مسجلة في عام ٢٠٠٩م، وتغيرت اخلطة عام 
ــن املفترض أن أتخرج هذا الفصل  ٢٠١٠م، وم
ــي أن أدرس مادة مكونة  ولكن اخلطة تقتض
ــم أجد هذه  ــة واحدة، ول ــاعة أكادميي من س

املادة ضمن اخلطة املطروحة لهذا الفصل".
ــجيل هذه  ــم بتس و أضافت: "طالبت القس
الساعة ألمتكن من التخرج، واستمر سعيي 
ــة و ذهاباً وإياباً  ــبوعني داخل اجلامع ملدة أس
الساعة ألمتكن من التخرج، واستمر سعيي 
ــة و ذهاباً وإياباً  ــبوعني داخل اجلامع ملدة أس
الساعة ألمتكن من التخرج، واستمر سعيي 

ــرد بأنه يتوجب  ــني اجلامعات، ولكن كان ال ب
ــى أمتكن من  ــر لفصل جديد حت عليَّ التأخ
ــاح متكنت من  ــد معاناة وإحل ــتها، وبع دراس

تسجيلها".
الطالبة شيماء من نفس التخصص تقول: 
ــذ  ــة ألخ ــر اخلط ــة لتغيي ــررت نتيج "اضط
ــي األصلية،  ــاعتني إضافيتني على خطت س
مبا يتضمنه ذلك من تكاليف مادية إضافية 

وجهد دراسي وضغط في البرنامج".
ــبب تغيير مادة في  ــت: " كل ذلك بس  وتابع
ــك، ولم أدرك  ــدة دون علمي بذل اخلطة اجلدي
ــجيل الفصل  ــوى عند تس ــذا التغيير س ه

األخير وهو فصل التخرج احلالي" .
أما الطالبة أزهار إسماعيل من كلية التربية 
فقد التحقت بتخصص التعليم األساسي 

عام ٢٠١٠م وفق اخلطة املطروحة، ومتَّ تعديل 
ــم تتضرر،  ــجيلها لكنها ل اخلطة بعد تس
واستمرت في الدراسة وفق خطتها القدمية، 
ــه بعد  ــاعات نفس ــدد الس ــتتخرج بع وس

فصلني.


ــاعد نائب  ــو دقة مس ــناء أب وأوضحت د. س
ــة ورئيس وحدة  ــئون األكادميي ــس للش الرئي
ــج أكادميي هو  ــة أن أي برنام ــودة باجلامع اجل
عبارة عن مجموعة من املقررات، وأن الدراسة  
ــدف إلى متكني الطالب باملعارف واملهارات  ته
ــد  ــم بع ــي متكنه ــن الت ــات وامله واألخالقي
التخرج من الذهاب إلى سوق العمل ليجدوا 

فرصتهم في احلياة.
وحول تطوير اخلطط األكادميية في اجلامعة 
ــة أكادميية  ــن حتديث أي خط ــت: "البد م قال
ــب  ــنوات، وذلك حس ــد أربع أو خمس س بع
احتياج سوق العمل، حيث إن الطالب الذين 
يتخرجون يدخلون إلى سوق العمل ويجدون 
مهارات ومعلومات لم يكتسبوها من خالل 
ــتفيد اجلامعة  ــم، فتس ــتهم خلطته دراس
ــية وفق  ــك في حتديث اخلطط الدراس من ذل

احتياج سوق العمل".
واستطردت قائلة: "وحدة اجلودة تتابع تطور 
ــام  اخلطط األكادميية، وتتابع حتديثات األقس

خلططهم ومدى مالءمتها، وبعض األقسام 
تكون التحديثات في خططها طفيفة، وفي 

أخرى تكون احلاجة إلى التحديث أكبر".
ــارت د.  ــية أش وعن آلية تغيير اخلطة الدراس
ــاس  أبو دقة إلى أن حتديث اخلطط يقع باألس
على عاتق األقسام، فهي التي تشكل جلانًا 
ــاس  أبو دقة إلى أن حتديث اخلطط يقع باألس
على عاتق األقسام، فهي التي تشكل جلانًا 
ــاس  أبو دقة إلى أن حتديث اخلطط يقع باألس

ــئون  ــة خططها، ووحدة اجلودة والش لدراس
ــاذج لتحديث  ــام من األكادميية تعطي األقس
ــاذج مقارنة  ــمل هذه النم اخلطة، حيث تش

ــات مبا يدرس  ــط مختلف التخصص خط
ــتطالع آراء  ــى اس ــارج، إضافة إل ــي اخل ف
اخلريجني ومالحظاتهم على اخلطط التي 
ــع العمل  ــدى مالءمتها لواق ــوها وم درس

الذي التحقوا به.
وأردفت د.سناء: " اجلامعة تتجه إلى تطوير 
ــة بحيث تتضمن  ــام كاف اخلطط لألقس
مواد اختيارية يكون للطالب فيها مرونة 
ــاقات وفق  ــة بعض املس في اختيار دراس
ــعى للتركيز  ــة، كما نس ــه العملي ميول
على جانب التدريب العملي حتى  يطبّق 
ــاقات  ــه من خالل مس ــب  ما درس الطال

عملية".
وتابعت: "من معايير اجلودة لدينا أن تكون 
لة ملا درسه الطالب  املواد في اخلطط مكمِّ
في مراحله الدراسية قبل اجلامعة وليس 

تكرراً لها".
في مراحله الدراسية قبل اجلامعة وليس 

تكرراً لها".
في مراحله الدراسية قبل اجلامعة وليس 

ــط على  ــر في اخلط ــر التغيي ــول تأثي وح
ــة التحديث  ــت أنَّ عملي ــة أوضح الطلب
ــط على  ــر في اخلط ــر التغيي ــول تأثي وح
ــة التحديث  ــت أنَّ عملي ــة أوضح الطلب
ــط على  ــر في اخلط ــر التغيي ــول تأثي وح

للخطط وتغييرها تخص الطالب اجلديد 
ــدمي إذ يتاح له إكمال  وال تُلزم الطالب الق

خطته، باستثناء بعض املساقات التي ترى 
ــا أو إضافة جوانب  ــام ضرورة تطويره األقس
:"نحن  ــتطردت قائلةً ــا. واس ــة عليه عملي
ــا أو إضافة جوانب  ــام ضرورة تطويره األقس
:"نحن  ــتطردت قائلةً ــا. واس ــة عليه عملي
ــا أو إضافة جوانب  ــام ضرورة تطويره األقس

ــا إال ملصلحته،  ــا وجدن ــب وم ــدم الطال نخ
ــا وإبالغنا  ــالب معن ــل الط ــعد بتواص ونس
مبقترحاتهم ومشاكلهم، ونعمل دوماً على 
ــا وإبالغنا  ــالب معن ــل الط ــعد بتواص ونس
مبقترحاتهم ومشاكلهم، ونعمل دوماً على 
ــا وإبالغنا  ــالب معن ــل الط ــعد بتواص ونس

حلّها بكل الطرق املمكنة".


د د. طلعت عيسى رئيس قسم  من جانبه أكّ

ــي اجلامعة أن اخلطط  ــة واإلعالم ف الصحاف
ــا فعلياً،  ــرّ ويبدأ تنفيذه ــدة عندما تق اجلدي
ــي اجلامعة أن اخلطط  ــة واإلعالم ف الصحاف
ــا فعلياً،  ــرّ ويبدأ تنفيذه ــدة عندما تق اجلدي
ــي اجلامعة أن اخلطط  ــة واإلعالم ف الصحاف

فإنها تبدأ مع الطالب اجلديد فقط.
ــدث عندما يؤجل  ــالً: "اخللل يح وأوضح قائ

فإنها تبدأ مع الطالب اجلديد فقط.
ــدث عندما يؤجل  ــالً: "اخللل يح وأوضح قائ

فإنها تبدأ مع الطالب اجلديد فقط.

ــرت أو مت  ــد تغيَّ ــا، وتكون ق ــادة م ــب م الطال
تعديلها، فتختلف املادة في خطة الطالب، 

وهذه القضية لها حلول" .
ــئول عن هذا اخللل تابع د. عيسى:  وعن املس
"املسئولية تقع على عاتق الطالب بالدرجة 

ــب بجدوله  ــزم الطال ــإذا الت ــية، ف األساس
ــحب  ــي وخطته، ولم يلجأ إلى الس الدراس
ــكل  ــير بش ــه يس ــل فإن ــر والتأجي والتغيي
ــا عندما  ــاكل، أم ــادي وال تواجهه مش اعتي
ــكلة تغيير  يلجأ إلى ذلك فإنه يقع في مش
ــض املواد املؤجلة قد  وتعديل اخلطط ألن بع
ــيلزم  تكون تغيرت أو حدث فيها تعديالت س
ــل الذي طرأ  ــتها وفق التعدي ــب دراس الطال

عليها" .

ــام في توعية الطالب بهذه  وحول دور األقس
ــة وجل  ــم الصحاف ــنيَّ أن قس ــالت ب التعدي
ــام في توعية الطالب بهذه  وحول دور األقس
ــة وجل  ــم الصحاف ــنيَّ أن قس ــالت ب التعدي
ــام في توعية الطالب بهذه  وحول دور األقس

ــام باجلامعة تعقد في بداية كل عام  األقس
دراسي اجتماعاً مع الطلبة اجلدد لوضعهم 
ــام باجلامعة تعقد في بداية كل عام  األقس
دراسي اجتماعاً مع الطلبة اجلدد لوضعهم 
ــام باجلامعة تعقد في بداية كل عام  األقس

ــني اجلامعة  ــذه القضايا و قوان ــي صورة ه ف
والنظام األكادميي عموماً.

ــني اجلامعة  ــذه القضايا و قوان ــي صورة ه ف
والنظام األكادميي عموماً.

ــني اجلامعة  ــذه القضايا و قوان ــي صورة ه ف

ــالب الذين  ــف الط ــتدرك قائالً: " لألس واس
والنظام األكادميي عموماً.

ــالب الذين  ــف الط ــتدرك قائالً: " لألس واس
والنظام األكادميي عموماً.

ــرة  يحضرون هذا االجتماع ال يتجاوزون عش
ــدد، وهذا قد  ــة من مجموع الطالب اجل باملائ

ــبق  ــكلة عدم العلم املس يوقعهم في مش
بقوانني ولوائح وأنظمة اجلامعة".

ــلّم كل  ــالمية تس ــة اإلس ــر أنّ اجلامع  يذك
ــية وبها كتيب  ــة دراس ــب جديد حقيب طال
ا شامالً  وبعض املطويات التي تتضمن تعريفً
ــية وبها كتيب  ــة دراس ــب جديد حقيب طال
ا شامالً  وبعض املطويات التي تتضمن تعريفً
ــية وبها كتيب  ــة دراس ــب جديد حقيب طال

بالنظام األكادميي وقوانني اجلامعة، باإلضافة 
ــح  وحتى  ــة واللوائ ــذه األنظم ــى وجود ه إل
ــكل دائم على املوقع  اخلطط الدراسية بش

الرسمي للجامعة على شبكة اإلنترنت.





  .  . 
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غزة _ أمين أبو حجاج:
ــعوره بالندم من القضية  ــت نقاء قلبه وش مالمح وجهه عكس
ــعر  ــروع في القتل , "  أش ــا على أكتافه وهي الش ــي يحمله الت
ــدم لغفلتي اال أنني أحمد اهللا الذي قدرني على حفظ القران   بالن
ــعر  ــروع في القتل , "  أش ــا على أكتافه وهي الش ــي يحمله الت
ــدم لغفلتي اال أنني أحمد اهللا الذي قدرني على حفظ القران   بالن
ــعر  ــروع في القتل , "  أش ــا على أكتافه وهي الش ــي يحمله الت

الكرمي خالل عامني داخل السجن ".. بهذه الكلمات بدأ السجني 
ــوت اجلامعة) معتبراً أن حفظه لكتاب اهللا كان  ف. ز حديثه (لص
الكرمي خالل عامني داخل السجن ".. بهذه الكلمات بدأ السجني 
ــوت اجلامعة) معتبراً أن حفظه لكتاب اهللا كان  ف. ز حديثه (لص
الكرمي خالل عامني داخل السجن ".. بهذه الكلمات بدأ السجني 

له األثر االيجابي في حياته.
ــهمت في متكنه من احلفظ , نوه ف. ز إلى أن  وعن األجواء التي أس
إدارة السجن قامت بدعمه وتوفير ما يلزمه من كتب , مشيراً إلى 
ــهمت في متكنه من احلفظ , نوه ف. ز إلى أن  وعن األجواء التي أس
إدارة السجن قامت بدعمه وتوفير ما يلزمه من كتب , مشيراً إلى 
ــهمت في متكنه من احلفظ , نوه ف. ز إلى أن  وعن األجواء التي أس

تعاون زمالئه له ودعمهم النفسي وتشجعيه على املتابعة . 
ــجن الكتيبة بغزة أن الرجوع الى اهللا  ــجني في س وأدرك ف.ز الس

تعاون زمالئه له ودعمهم النفسي وتشجعيه على املتابعة . 
ــجن الكتيبة بغزة أن الرجوع الى اهللا  ــجني في س وأدرك ف.ز الس

تعاون زمالئه له ودعمهم النفسي وتشجعيه على املتابعة . 

هو السبيل الذي يحفظ العبد في كربه, الفتاً الى أنه حقق رقما 
ــجن الكتيبة بغزة أن الرجوع الى اهللا  ــجني في س وأدرك ف.ز الس
هو السبيل الذي يحفظ العبد في كربه, الفتاً الى أنه حقق رقما 
ــجن الكتيبة بغزة أن الرجوع الى اهللا  ــجني في س وأدرك ف.ز الس

ــعا  ــيا في فترة حفظه للقرآن الكرمي وفهم معانيه متوس قياس
ــه شخصية محبوبة بني  في علم التالوة والتجويد , ليجد نفس

إخوانه السجناء وإدارة السجن.
ــرعه حفظه للقران  ــاب ف.ز  ٢٤ عاما الفضل في س ــع الش وأرج
للشيخ ابو املعتصم , مثمناً دوره رغم مواجهته بعض الصعوبات 
ــرعه حفظه للقران  ــاب ف.ز  ٢٤ عاما الفضل في س ــع الش وأرج
للشيخ ابو املعتصم , مثمناً دوره رغم مواجهته بعض الصعوبات 
ــرعه حفظه للقران  ــاب ف.ز  ٢٤ عاما الفضل في س ــع الش وأرج

بسبب عملية النقل في السجن.
ــجني (لصوت اجلامعة ):"  وعن بداية حفظه لكتاب اهللا قال الس

بسبب عملية النقل في السجن.
ــجني (لصوت اجلامعة ):"  وعن بداية حفظه لكتاب اهللا قال الس

بسبب عملية النقل في السجن.

منذ دخولي السجن بدأت باالطالع على علم التالوة والتجويد من 
خالل استماعي  للدروس الدينية على أثير االذاعات احمللية وبعض 
ــجن" , وأضاف في رسالة  الكتب التي كانت توفرها لنا إدارة الس
إلى شباب اتمع :" أدعوكم للعمل بالقرآن الكرمي واالمتثال إلى 

أوامر اهللا واجتناب نواهيه ".
إلى شباب اتمع :" أدعوكم للعمل بالقرآن الكرمي واالمتثال إلى 

أوامر اهللا واجتناب نواهيه ".
إلى شباب اتمع :" أدعوكم للعمل بالقرآن الكرمي واالمتثال إلى 

وبعد انتهائنا من احلديث للسجني (ف. ز) أكدت لنا ادارة السجن 
حسن أخالقه وأدابه مع اجلميع وحسن سلوكه والتزامه بالقوانني 

, متمنية له التوفيق.
ــاعر إلى أن  ــي درداح الش ــي االجتماع ــار األخصائ من جهته أش
ــاة داخل املعتقل  تؤدي إلى قطع أواصر العالقات بني  طبيعة احلي
السجني واحلياة االجتماعية اخلارجية , الفتاً إلى أن ذلك يؤدي إلى 
ــاة داخل املعتقل  تؤدي إلى قطع أواصر العالقات بني  طبيعة احلي
السجني واحلياة االجتماعية اخلارجية , الفتاً إلى أن ذلك يؤدي إلى 
ــاة داخل املعتقل  تؤدي إلى قطع أواصر العالقات بني  طبيعة احلي

تعلقه باهللا وقد يعطي البعض دافعاً كبيراً حلفظ القرآن الكرمي .
السجني واحلياة االجتماعية اخلارجية , الفتاً إلى أن ذلك يؤدي إلى 
تعلقه باهللا وقد يعطي البعض دافعاً كبيراً حلفظ القرآن الكرمي .

السجني واحلياة االجتماعية اخلارجية , الفتاً إلى أن ذلك يؤدي إلى 

ــدة وموجهة إلى  ــجني تعتبر مقي ــاعر أن ذاكرة الس وأوضح الش
ــكالته  ــة واحدة  أثناء فترة االعتقال , عازياً ذلك إلى أن مش قضي
ــدة وموجهة إلى  ــجني تعتبر مقي ــاعر أن ذاكرة الس وأوضح الش
ــكالته  ــة واحدة  أثناء فترة االعتقال , عازياً ذلك إلى أن مش قضي
ــدة وموجهة إلى  ــجني تعتبر مقي ــاعر أن ذاكرة الس وأوضح الش

ــد منها خارج  ــغله العدي ــة , في حني تش ــة تكون قليل الفكري
السجن .

ــب إليه،  ــيه احملب ــس على كرس جل
ــق  يضع يديه خلف عنقه، يستنش
هواءً.. يكتمه قليالً، ثم يخرجه زفيراً 
ــق  يضع يديه خلف عنقه، يستنش
هواءً.. يكتمه قليالً، ثم يخرجه زفيراً 
ــق  يضع يديه خلف عنقه، يستنش

ــوقه للرسم، فيلتقط  مصاحباً ش
هواءً.. يكتمه قليالً، ثم يخرجه زفيراً 
ــوقه للرسم، فيلتقط  مصاحباً ش
هواءً.. يكتمه قليالً، ثم يخرجه زفيراً 

الورقة يرسم عليها ترانيم األنفاس.
محمود صاحب الـ(١٩عاماً)، ال يسمع 
الورقة يرسم عليها ترانيم األنفاس.

محمود صاحب الـ(١٩عاماً)، ال يسمع 
الورقة يرسم عليها ترانيم األنفاس.

أصوات احمليطني، ويرى ما حوله بعني 
ــم إال أن بصيرته  واحدة، الله
ــده، وإحساسه يكون له  ترش

رفيقاً.
ــده، وإحساسه يكون له  ترش

رفيقاً.
ــده، وإحساسه يكون له  ترش

وترجع حكاية محمود، حيث 
ــة من  كان طفالً في السادس
وترجع حكاية محمود، حيث 
ــة من  كان طفالً في السادس
وترجع حكاية محمود، حيث 

عمره، صاحبته إعاقة بصرية 
ــداً بني  ــمعية، عاش وحي وس
عمره، صاحبته إعاقة بصرية 
ــداً بني  ــمعية، عاش وحي وس
عمره، صاحبته إعاقة بصرية 

ــت بداخله بذرة  احمليطني، نبت
الرسم، تساءل قائال " هل من 
املستحيل أن أرسم وأنا أصم 
وأعاني مشكلة بأحد أعيني 

؟!".
وضع املستحيل جانباً، وكان 
ــط  ــة، التق ــرف احملاول ــه ش ل
ــة بيضاء اللون، بدأ يضع  لوح
ــج قلمه، يزينها بألوانه  تعاري
ــا أن ينتهي من  ــبية، وم اخلش
ــتغرق  تس ال  ــي  الت ــمته  رس
ــق، حتى يضعها  بضعة دقائ
ردة  ــون  لتك ــن  املبصري ــد  بي

ــى " من الفنان  فعلهم للوهلة األول
صاحب هذه اللوحة ؟!".

ــدأت  وب ــومات،  الرس ــلت  تسلس
بالتطور أكثر، استشعارات بأنامله، 

يرافقها 

حركات من مركزية الدماغ، ليخرج 
ــالح  ف ــا  عليه ــوم  مرس ــات  بلوح
ــر يحمل  ــره، وآخ ــى ظه ــأس عل وف
ــران،  الني ــا  به ــعل  ليش ــاً  أغصان
ــر يحمل  ــره، وآخ ــى ظه ــأس عل وف
ــران،  الني ــا  به ــعل  ليش ــاً  أغصان
ــر يحمل  ــره، وآخ ــى ظه ــأس عل وف

ــوب التراثي  ــطني بالث وفتيات فلس
ــرز، يقطفن  حبات البرتقال عن  املط

األشجار.

وضع الفنان محمود حلماً بسيطاً، 
ــن لوحاته معرضاً،  ــو أن يجعل م وه
وضع الفنان محمود حلماً بسيطاً، 
ــن لوحاته معرضاً،  ــو أن يجعل م وه
وضع الفنان محمود حلماً بسيطاً، 

ــعيد  ــزوره "الس ــوم، ي ــوع الرس متن
الكبير  ــل،  الناجح والفاش واحلزين، 
ــذ كل واحد منهم  ــر" ليأخ والصغي

مركباً بني تعرجات اخلطوط، يجدف 
نحو ما يصبو إليه، ويعيد احلياة إلى 
روحه من جديد بني مجموعة ألواح.

ــوم املوعود للفنان محمود،  وجاء الي
ــالل رعاية  ــذا احللم من خ ــق ه وحتق
املقدم  ــيطة"  ــالم بس "أح ــج  برنام
ــدس الفضائية،  ــاة الق ــن قبل قن م

ــوة لتبني والدة  ــام ٢٠١٠، في خط ع
معرضه الفني األول برعاية جمعية 

الشيخ عيد القطرية.
ــي نفس محمود  ــر الواقع ف كان األث
ــرض ال تضاهيه  ــه باملع ــت علم وق

ــار اجلميع عن  ــعى إلخب ــة، وس فرح
ــه، ووصل  ــى ذاع صوت ــه، حت معرض
ــود املقيد" رد  لدرجة من قال " محم
ـل  عليه صوت بالقول " من فضلك قُ

املبدع قبل االسم".
ــا أن اإلبداع ال تقيده "إعاقات"، وال  ومب
ــل محمود  ــه أزمان، فقد حص تكبل
على جائزة فلسطني للتميز 
ــدل على  ــو ما ي ــداع، وه واإلب
ــيره خطوات متتالية نحو  س

العاملية.
ــر معها  ــير األيام، وتكب وتس
اإلمكانيات،  ــل  وتق ــالم،  األح
ــامٍ وحيداً ال  ــح بأي حتى أصب
اإلمكانيات،  ــل  وتق ــالم،  األح
ــامٍ وحيداً ال  ــح بأي حتى أصب
اإلمكانيات،  ــل  وتق ــالم،  األح

ــم، لعدم  ــه دفتر وال قل يرافق
ــامٍ وحيداً ال  ــح بأي حتى أصب
ــم، لعدم  ــه دفتر وال قل يرافق
ــامٍ وحيداً ال  ــح بأي حتى أصب

مقدرته على توفر األدوات.
ــوت  "ص ــث  حدي ــي  وينته
ــع الفنان محمود  اجلامعة" م
ــة فنية  ــمه لوح املقيد برس
ــوم عليها " طائر يحلق  مرس
ــماء"، ويضع  ــان الس ــي عن ف
ــام القلم على اللوحة،  الرس
ــال " متى  ــره قائ ــند ظه ويس
ــي طائراً، تخطو  تكون لوحات
ــال " متى  ــره قائ ــند ظه ويس
ــي طائراً، تخطو  تكون لوحات
ــال " متى  ــره قائ ــند ظه ويس

ــر، وحتصد اجلوائز  من بلدٍ آلخ
تلو األخرى".

يوجه نظره جتاه علبة األلوان، 
ــا فوق دفتر  ــا بيده، يضعه يلتقطه
الرسم املصاحب له، ثم قال " أعدك 
أن تنافس لوحاتي أعمال بيكاسو"، 
وكرر العبارة ثالثاً حتى أنهاها بقوله 
أن تنافس لوحاتي أعمال بيكاسو"، 
وكرر العبارة ثالثاً حتى أنهاها بقوله 
أن تنافس لوحاتي أعمال بيكاسو"، 

" هذا وعد، ووعد احلر ديـن".!



غزة – نهي أبو عمرو :
ــه ميكنك أن  ــاً  بأن ــت يوم ــل تخيل ه

غزة – نهي أبو عمرو :
ــه ميكنك أن  ــاً  بأن ــت يوم ــل تخيل ه

غزة – نهي أبو عمرو :

ــس  ــي منزلك دون أن تؤس ــكن ف تس
ــبكة لتزويد األجهزة املنزلية  فيه ش
بالطاقة ?  هل تخيلت أسواقاً  تكادُ 
ــات؟... !هذا احللم  ــن البطاري تخلو م
الذي نشأ خالل وقت غير طويل بعد 
اختراع االتصاالت الالسلكية والذي 
كنا نعتبره حلماً غير قابل للتحقيق 
اختراع االتصاالت الالسلكية والذي 
كنا نعتبره حلماً غير قابل للتحقيق 
اختراع االتصاالت الالسلكية والذي 

بدأ يوما بعد يوم يقترب إلى أن أصبح 
موجودا ً على أرض الواقع ؛ جتسد في 
ــة  ابتكار موعة من طالب الهندس
ــالمية  ــة االس ــة باجلامع الكهربائي
ــلكياً  ــاء ال س ــد الكهرب ــازاً  يُول جه
ــروع  في إطار مشروع التخرج  كمش

اخلاص بهم . 
وقال الطالب أحمد الكرنز أحد منفذي 
املشروع :  "بدأنا العمل على املشروع 
ــات األولى  حلصولنا على  في اللحظ
متويل  مشروع مبدعون بقيمة أربعة 
آالف دوالر ,وسجلت في خطة العمل  
ــري متثل في  ــب النظ ــني: ,اجلان جانب
ــس اإللكترونية   وضع القوانني واألس

ــتغرق  واس ــروع  املش ــيات  ألساس
ــا متثل اجلانب  ــهر, فيم مدة ثالثة أش
ــك النظريات  ــي في تطبيق تل العمل

واستغرق املدة نفسها " .
وأكد الكرنز أن فكرة املشروع  بابتكار 
ــلكياً هي  ــاز يولد الكهرباء ال س جه
وأكد الكرنز أن فكرة املشروع  بابتكار 
ــلكياً هي  ــاز يولد الكهرباء ال س جه
وأكد الكرنز أن فكرة املشروع  بابتكار 

ــي الواليات  ــودة فقط ف ــرة  موج فك
ــت  ــي كان ــة  الت ــدة األمريكي املتح
ــه  ــا اجلهاز نفس ــظ بابتكاره تتحف
ــل الدقيقة لهيكلية,  على التفاصي
ــرح التفاصيل  ــت بش ــه واكتف عمل
ل لدينا  ــكَ ــه "األمر الذي ش العامة ل
ــة حتدياًً  ــة كهربائي ــالب هندس كط
ل لدينا  ــكَ ــه "األمر الذي ش العامة ل
ــة حتدياًً  ــة كهربائي ــالب هندس كط
ل لدينا  ــكَ ــه "األمر الذي ش العامة ل

ــي نظريات دقيقة  ــرًا ً للوصول إل كبي
ــراق الضبابيات التي  ــن  اخت متكنا م
ــاز املوجود في  ــت حول ذلك اجله كان

أمريكا " .
وأضاف : "واجهنا العديد من املشاكل 
ــروع منها  ــاء عملنا في هذا املش أثن
عدم وجود القطعة اإللكترونية األهم 
في اجلهاز ومنع االحتالل اإلسرائيلي 
دخولها لألراضي الفلسطينية نظراً 
في اجلهاز ومنع االحتالل اإلسرائيلي 
دخولها لألراضي الفلسطينية نظراً 
في اجلهاز ومنع االحتالل اإلسرائيلي 

ــكل لدينا  لذرائع أمنية األمر الذي ش

ــيراً إلى أنه وزمالءَه  ا ً كبيراًً ,مش عائقً
ــتطاعوا إيجاد قطعة إلكترونية   اس
ــابهة للقطعة املفقودة في غزة  مش
ــا لم تكن بالكفاءة  املطلوبة  ولكنه

نفسها .
ــح الكرنز أنه  ــرة اجلهاز أوض وعن فك
ــتيكيتني  ــن قطعتني بالس عبارة ع
ــتقبل  تتكون  من عدد  ,مرسل ومس

ــع اإللكترونية   ــالك والقط ــن األس م
ــغيله   حيث يوضع أي جهاز مراد تش
بكهرباء ال سلكية بحدود القطعتني 
ــتيكيتني  ,و يبدأ عمل اجلهاز  البالس

بكهرباء ال سلكية حيث مت تصنيعه  
ــن  ــاً م ــكال متدرج ــة أش ــى أربع عل
بكهرباء ال سلكية حيث مت تصنيعه  
ــن  ــاً م ــكال متدرج ــة أش ــى أربع عل
بكهرباء ال سلكية حيث مت تصنيعه  

ــر فاألصغر  ــكل األكبر فاألصغ الش
ــم الذاكرة    ــذي يصل حجمه بحج ال
ــل  داخ ــع  تُوض أن  ــكان  باإلم ــي  والت
ــم الذاكرة    ــذي يصل حجمه بحج ال
ــل  داخ ــع  تُوض أن  ــكان  باإلم ــي  والت
ــم الذاكرة    ــذي يصل حجمه بحج ال

ــه بالكهرباء  ــراد توصيل ــاز مُ أي جه
بطريقة ٍ ال سلكية  . 

ــتقبلية  املس ــم  طموحاته ــول  وح
ــذ أن عملنا  ــال :" من ــة ق كمجموع
ــن نفكر في  ــروع ونح على هذا املش
ــيئا يُفيد الناس خاصة  أن نخترع ش
في ظل ظروف الكهرباء الصعبة في 
ــاة الكثيرين إثر  ــزة  التي أودت بحي غ
انقطاعها بشكل متواصل  مشيرًا 
إلي طموحهم املستقبلي  هو تطوير 
ــة كاملة  ــروع بإعداد  غرف ــذا املش ه
متكاملة اليُستخدم فيها أي نوع من 
أنواع األسالك الكهربائية وأن يشمل 
الطبية كتصميم   املشروع األجهزة 
لزم  ــات القلب مُ ــاز تنظيم نبض جه
ببطارية  تعمل ال سلكيا ً ميكن زرعه 

داخل جسم اإلنسان " .
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ــة  اجلامع أن  ــري  اخلض ــح  أوض  
ــازات علمية  ــتطاعت حتقيق إجن اس
واسعة في احملافل الدولية كافة رغم 
احلصار الذي يعيشه قطاع غزة منذ 
ــا:" متكنا من  ــبعة أعوام ،مضيفً س
احلصار الذي يعيشه قطاع غزة منذ 
ــا:" متكنا من  ــبعة أعوام ،مضيفً س
احلصار الذي يعيشه قطاع غزة منذ 

ــاهللا، واالعتماد  ــق ذلك باإلميان ب حتقي
ــا:" متكنا من  ــبعة أعوام ،مضيفً س
ــاهللا، واالعتماد  ــق ذلك باإلميان ب حتقي
ــا:" متكنا من  ــبعة أعوام ،مضيفً س

عليه، والثقة بالنفس، والعمل بروح 
الفريق، وتكامل األداء، ووضوح الرؤية، 

وحتديد الهدف".
ــام فعاليات  ــري في اختت ودعا اخلض
ــالمية  االس ــة  اجلامع ــاالت  احتف
ــني  ــادي والثالث ــوج احل ــج الف بتخري
"التميز واإلبداع" اخلريجني واخلريجات 
إلى احملافظة على أمانة العلم وشرف 
ــيرا أن اجلامعة خرجت  ــة، مش املهن
ــج  خري  (٤٧٫٠٠٠) ــها  تأسيس ــذ  من
وخريجة، وقال:" استطاع اخلريجون 
ــود والثبات   ــوا عنواناً للصم أن يكون
وخريجة، وقال:" استطاع اخلريجون 
ــود والثبات   ــوا عنواناً للصم أن يكون
وخريجة، وقال:" استطاع اخلريجون 

والتحدي".
و اوضح اخلضري ان اجلامعة حريصة 
ــاركة اجلادة في  على االهتمام باملش
ــطيني، وذلك  ــة اتمع الفلس تنمي

ــة التي  ــاريع النوعي ــالل املش من خ
ــة للمجتمع،  تنفذها اجلامعة خدم
ــفى الصداقة  ومنها: إقامة مستش
إرادة  التركي الفلسطيني، ومشروع 
لرعاية معاقي احلرب على قطاع غزة 

عام ٢٠٠٨م.
ــالمية  في  ــت اجلامعة االس واختتم
ــاري احتفاالت  ــهر اجل الثاني من الش
ــي واالول من  ــج الفصل الصيف تخري
ــي ٢٠١٣/٢٠١٢ بتخريج  العام الدراس
ــي الكليات  ــة جديدة من خريج دفع

اتلفة في اجلامعة. 
ــرى قال الدكتور كمالني  من جهة أخ
شعث رئيس اجلامعة "إننا حريصون 
ــر مع  ــم واملثم ــل الدائ ــى التواص عل
ــة اجلامعات  ــم اخلارجي وخاص العال
ــى   عل ــة  األكادميي ــات  واملؤسس
ــه  ــذي يترجم ــة وال ــتويات كاف املس
عضوية اجلامعة الفاعلة في االحتادات 
ــيرا إلى أن  ــة ،مش ــة اتلف اجلامعي
اجلامعه أبرمت العديد من االتفاقيات 
ــتوى قارة أوروبا (٤٠) عالقة  على مس

شراكة ناجحة مع جامعاتها .
ــة وقعت  ــعث أن اجلامع ــح ش  وأوض
ــترك  مع  اتفاقيات عدة للتعاون املش
ــات العريقة في  ــن اجلامع ــد م العدي
ــر، تونس،  ــدول " مص ــن ال ــد م العدي
األردن، تركيا، ماليزيا، جنوب إفريقيا، 
أن  ــا  ــبانيا"، موضحً وأس ــا،  بريطاني
املشاركة  العلمية اخلارجية ألعضاء 
الهيئة التدريسة ، والتي تعمل على 
ــهامات العلمية ، وتفتح  ــراء  اإلس إث
ــي اجلاد بني  ــل العلم ــوات للتفاع قن
األكادمييني من اجلامعة ونظرائهم من 

اجلامعات اخلارجية.
ــن  ــو م ــعت قائال"نرج ــتطرد ش واس
ــا بواجبنا جتاه  ــون قد قمن اهللا أن نك
أبنائنا الطلبة من خالل تبني املنهج 
الوسطي امللتزم الذي تترجمه الروح 
ــاء هيئة  ــني أعض ــة ب ــة احلاني األبوي
ــة والطلبة من  ــن ناحي ــس م التدري

ناحية أخرى".
وفي كلمة للخريجني قالت اخلريجة 
إسراء وليد املدلل املذيعة في فضائية  

ــة قدمت للطلبة  ــاب أن اجلامع الكت
ــجع على النجاح  ــية تش بيئة دراس
والتفوق، من خالل تنظيم األنشطة 
الالمنهجية، وتوفير املرافق احليوية، 
ــة، واحلدائق،  ــة املركزي ــل: املكتب مث
ــم  وتنظي ــة،  الرياضي ــاالت  والص
ــة،  والرياضي ــة  الثقافي ــابقات  املس
ــني،  للمتفوق ــية  الدراس ــح  واملن

ومساعدة الطلبة احملتاجني.
ــد ماجد  خريج كلية  كما دعا محم
ــة، اخلريجني واخلريجات إلى  الهندس
ــيع معارفهم  ــاد لتوس ــعي اجل الس
ــم،  ومهاراته ــم  قدراته ــة  وتنمي
ــة،  ــة التنمي ــي عملي ــراط ف واالنخ
ــاث  األبح ــراء  إج ــى  عل ــم  وحثه
ــي تالمس  ــة الت ــات العلمي والدراس

احتياجات اتمع.
ــد حققت  ــه ق ــى أن اجلامع ــار إل يش
ــتوى  املس ــى  عل ــى  األول ــة  املرتب
الفلسطيني والعربي في التصنيف 
ــب معايير  ــي للجامعات حس الدول

البيئة اخلضراء .





ــفير  ــيدة عقليته، ونائب الس  والس
ــت  ــيد مهم ــرة الس ــي، وحض الترك
كرشان- مدير مؤسسة تيكا التركية 
في فلسطني, ومعالي النائب جمال 
ــري- رئيس مجلس أمناء  ناجي اخلض
ــن  ــاء م ــالمية, وأعض ــة اإلس اجلامع
ــور كمالني  ــاء،  والدكت مجلس األمن
ــة  اجلامع ــس  رئي ــعث-  ش ــل  كام
اإلسالمية, وأعضاء مجلس اجلامعة، 
ــاح- عميد  ــد خضر رب ــور فه والدكت
ــتمر,  ــع والتعليم املس خدمة اتم
والسيد محمد كايا- مدير مؤسسة 
ــدس  واملهن ــطني,  فلس ــي  ف  IHH
ــروع إرادة,  ــري- مدير مش ــاد املص عم
ــرفون على املشروع, واألساتذة  واملش
واخلريجون  ــروع,  املش والعاملون في 

واخلريجات، وذووهم.
ــفير تورونالن على  وأكد سعادة الس
العالقات الوطيدة التي تربط الشعب 
ــطيني،  الفلس ــعب  بالش ــي  الترك
ــن  ــم ع ــراك نتعل ــن كأت ــال:" نح وق
ــطينية منذ نعومة  القضية الفلس
أظافرنا، وحب الشعب الفلسطيني 
ــا  ــراك، وعندم ــال األت ــع لألطف يرض
ــعب الفلسطيني  يتم محاربة الش
ــعب  ــل إلى الش ــة تص ــإن أي طلق ف
ــل إلى قلب  ــطيني فهي تص الفلس
ــعب  الش كل  ــي...  الترك ــعب  الش
ــاً  ــة وبرملان ــة وحكوم ــي رئاس الترك
ــعب  الش كل  ــي...  الترك ــعب  الش
ــاً  ــة وبرملان ــة وحكوم ــي رئاس الترك
ــعب  الش كل  ــي...  الترك ــعب  الش

ــعباً وكلنا يتحدث عن القضية  وش
ــاً  ــة وبرملان ــة وحكوم ــي رئاس الترك
ــعباً وكلنا يتحدث عن القضية  وش
ــاً  ــة وبرملان ــة وحكوم ــي رئاس الترك

الفلسطينية بصوت واحد".
ــالن  تورون ــفير  الس ــعادة  س ــل  ونق
ــالمية حتيات  ــة اإلس ــرة اجلامع ألس
ــة ورئيس  ــة التركي ــس اجلمهوري رئي

ــع الدولي  ــوزراء، وأدان صمت اتم ال
ــى قطاع  ــار املتواصل عل ــاه احلص جت
ــفير تورونالن  ــعادة الس غزة، وأكد س
ــي لالحتفال  ــد الترك ــاء والوف أنه ج
بتخريج الفوج األول من مشروع إرادة 
ــيد رجب  ــن دولة الس ــات م بتوجيه
طيب أردوغان- رئيس وزراء اجلمهورية 
ــى أن امللتحقني  ــدد عل التركية، وش
ــتحقون بجدارة هذا  ــروع يس باملش
ــفير  ــعادة الس ــاد س ــرج، وأش التخ
تورونالن باألعمال التي أثمرتها جهود 
فريق إرادة، وأكد أنها ال تختلف عن أي 

أعمال ينجزها أفراد معافون صحياً.
فريق إرادة، وأكد أنها ال تختلف عن أي 

أعمال ينجزها أفراد معافون صحياً.
فريق إرادة، وأكد أنها ال تختلف عن أي 

ــد كرشان  يوم االحتفال  ووصف الس
ــبي  ــج الفوج األول من منتس بتخري
ــتثنائي،  ــه يوم اس ــروع إرادة بأن مش
وشدد على أن اسم املشروع يعكس 
ــأ  ــطيني، وهن ــعب الفلس إرادة الش
السيد كرشان العاملني في مشروع 
ــبني حياة ملؤها  إرادة، ومتنى للمنتس

النجاح.
ــان الى سعادة  ــيد كرش ــار الس وأش
ــة  ــس مؤسس ــردار  رئي ــور س الدكت
ــق بتخريج  ــذي حتق ــكا باإلجناز ال تي
ــبي املشروع،  الفوج األول من منتس
ــاد بالعالقات البناءة التي تربط  وأش

الشعبني التركي والفلسطيني.
ــكر  ــن ش ــري ع ــب اخلض ــر النائ وعب
ــالمية وامتنانها لدولة  اجلامعة اإلس
ــان- رئيس  ــيد رجب طيب أردوغ الس
ــة- الذي قدم  وزراء اجلمهورية التركي
ــروع ومصابي  الدعم الكامل للمش
ــزة لدعمهم  ــاع غ ــى قط ــرب عل احل
ــاالت  مج ــي  ف ــم  وتأهيله ــاً  مهني
ــزة لدعمهم  ــاع غ ــى قط ــرب عل احل
ــاالت  مج ــي  ف ــم  وتأهيله ــاً  مهني
ــزة لدعمهم  ــاع غ ــى قط ــرب عل احل

ــروع إلى  ــة، إلى أن وصل املش متنوع
املرحلة الثانية، وهي: مرحلة تشغيل 
ــرب عام ٢٠٠٨م  ــن مصابي ح (٤٠٠) م
ــاع غزة، وقدر معالي النائب  على قط
ــه احلكومة  ــري عالياً ما تقدم اخلض
ــاع غزة، وقدر معالي النائب  على قط
ــه احلكومة  ــري عالياً ما تقدم اخلض
ــاع غزة، وقدر معالي النائب  على قط

ــطيني  الفلس ــعب  للش ــة  التركي
لتعزيز صموده، وأشاد معالي النائب 
ــا العظيمة  ــود تركي ــري بجه اخلض
ــعب الفلسطيني  حتى يعيش الش
بأمن واستقالل، وعرض معالي النائب 
ــن إجنازات احلكومة  اخلضري جانباً م
بأمن واستقالل، وعرض معالي النائب 
ــن إجنازات احلكومة  اخلضري جانباً م
بأمن واستقالل، وعرض معالي النائب 

ــالمية،  ــي اجلامعة اإلس ــة ف التركي
ــفى الصداقة  ومنها: إقامة مستش
التركي الفلسطيني، وأوضح معالي 
ــن  ــينتهي م ــل س ــري أن العم اخلض
املستشفى نهاية العام اجلاري، ومن 
ــيد رجب  ــرر أن يحضر دولة الس املق
ــفى،  طيب أردوغان الفتتاح املستش
وقال معالي النائب اخلضري:" هذا يوم 
ــة واحلكومة  ــاء لتركيا .. للرئاس الوف

والبرملان والشعب التركي العظيم".


ــعث مشروع إرادة  ووصف الدكتور ش
ــني العجز  ــة فارقة ب ــه ميثل عالم بأن
ــرة،  واملثاب ــالم  واالستس ــاز،  واإلجن
ــس إرادة  ــروع إرادة يعك ــر  مش واعتب
أصحاب العزائم القوية الذين ابتلوا 
ــى منحة عطاء   ــة فحولوها إل باحملن
ــعث دولة  ــكر الدكتور ش وإرادة، وش
السيد رجب طيب أردوغان الحتضان 
ــروع الذي يكفل حتقيق إرادتهم  املش
ــى  ــالمية، و أثن ــة اإلس وإرادة اجلامع
ــة التي بذلتها  على اجلهود العظيم

مؤسسة تيكا لصالح مشروع إرادة 
ــاريع النوعية التي  ــن املش وغيرها م
ــاق في  يجري تنفيذها على قدم وس
ــه الدكتور  ــالمية، ووج اجلامعة اإلس
ــبي البرنامج  ــا ملنتس ــعث حديثً ش
ــه الدكتور  ــالمية، ووج اجلامعة اإلس
ــبي البرنامج  ــا ملنتس ــعث حديثً ش
ــه الدكتور  ــالمية، ووج اجلامعة اإلس

ــر حلياة  ــة خي ــروع فاحت ــالً:" املش قائ
ــبي البرنامج  ــا ملنتس ــعث حديثً ش
ــر حلياة  ــة خي ــروع فاحت ــالً:" املش قائ
ــبي البرنامج  ــا ملنتس ــعث حديثً ش

ــل في رفع  ــون فيها املث ــة تضرب كرمي
ــوم  ــي يق ــا الت ــم العلي ــأن القي ش
ــي املثابرة  ــوي ف ــع الق ــا اتم عليه

والتصميم".


ــاش  ــة الهب ــة جميل ــت الطالب وألق
ــروع  كلمة خريجي الفوج األول ملش
ــم أن  ــا لنحل ــا كن ــت:" م إرادة, وقال
ــود من جديد إلى احلياة, غير أن يداً  نع
ــم أن  ــا لنحل ــا كن ــت:" م إرادة, وقال
ــود من جديد إلى احلياة, غير أن يداً  نع
ــم أن  ــا لنحل ــا كن ــت:" م إرادة, وقال

ــل كبير ودولة  ــة ذات نخوة, لرج كرمي
عظيمة في إحساسها باملسئولية 
ــتضعفني في العالم..  جتاه كل املس
ــذه اليد امتدت إلينا فكانت مبادرة  ه
ــة رئيس  ــر دول ــرمي الكبي ــل الك الرج
ــة التركية رجب طيب  وزراء اجلمهوري
ــي أنقذتنا من املوت,  أردوغان, هي الت
ــى احلياة, من  ــا بفضل اهللا إل وأعادتن
ــي أنقذتنا من املوت,  أردوغان, هي الت
ــى احلياة, من  ــا بفضل اهللا إل وأعادتن
ــي أنقذتنا من املوت,  أردوغان, هي الت

ــز املتميز",  ــروع العزي خالل هذا املش
ــاش حديثها  ــت الطالبة الهب وتابع
ــج فينا أكثر  ــا وعال ــة: "احتضن قائل
ــل احلرفي  ــدم لنا التأهي همومنا, وق
ــية  ــا النفس ــى حاجاتن ــع.. راع الرائ
وظروفنا اجلسدية بصبر وحلم وأناة، 
ــائل  ــة الهباش رس ــت الطالب ووجه
ــالمية التي  ــكر إلى اجلامعة اإلس ش
ــروع  ــروع, وفريق مش احتضنت املش

إرادة, وذوي الطلبة.

 والدكتور رائد صاحلة –مدير دائرة العالقات العامة.
ــى التخصصات التي تطرحها اجلامعة  ــعث الوفد الزائر عل وأطلع الدكتور ش
ــة اإلبداعات  ــروعات رعاي ــات العلمية التي متنحها، ومش ــالمية، والدرج اإلس
ــعث  ــادرون"، وحتدث الدكتور ش ــون"، و"مب ــروعي "مبدع ــة، مثل: مش الطالبي
ــي الوطنية، واإلقليمية  ــات التعليم العال عن عضويات اجلامعة في مؤسس
ــة التدريس في املؤمترات العلمية  ــاركات أعضاء هيئ والعاملية، إلى جانب مش
ــاريع اجلامعة التي تهم في حتقيق  ــتعرض الدكتور شعث مش اخلارجية، واس

التنمية اتمعية املستدامة.
ــالمية، التي تنم عن  ــى إبداعات طلبة اجلامعة اإلس ــيد احلارثي عل وأثنى الس
ــاد بالسمعة الطيبة  توفير اجلامعة مقومات البيئة األكادميية الناجحة، وأش

التي حتظى بها اجلامعة خارج فلسطني.



ــتقبل أفضل.  ــة مس ــه نحو صناع ــه وإفادت ــه مجتمع ــه من خدم متكن
ــادة الوعي حول أهمية مفهوم العمل التطوعي  كما أكدوا على ضرورة زي

بني الطلبة داخل اجلامعة، وحتسني األنشطة الطالبية فيها.
ــتمرت فعاليات املؤمتر على مدار يومني متواصلني، ونوقشت خاللهما  واس
ــني والباحثات من  ــاث العلمية املقدمة من قبل  الباحث ــد من األبح العدي

مختصني وخبراء وطلبة من داخل فلسطني وقطر واجلزائر واإلمارات.
ــوت اجلامعة"  حديثٌ مع د.  ــة االفتتاحية للمؤمتر كان " لص وخالل اجللس

مختصني وخبراء وطلبة من داخل فلسطني وقطر واجلزائر واإلمارات.
ــوت اجلامعة"  حديثٌ مع د.  ــة االفتتاحية للمؤمتر كان " لص وخالل اجللس

مختصني وخبراء وطلبة من داخل فلسطني وقطر واجلزائر واإلمارات.

ــور, نائب عميد شئون الطلبة و رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر  أروي عاش
ــتوى  ــئون الطلبة هو األول على مس والتي قالت:" املؤمتر الدولي لعمادة ش
اجلامعات في فلسطني، وهو الثالث في الوطن العربي بعد الشارقة ومصر، 

حيث متّ التحضير لعقده منذ أكثر من عام ".
اجلامعات في فلسطني، وهو الثالث في الوطن العربي بعد الشارقة ومصر، 

حيث متّ التحضير لعقده منذ أكثر من عام ".
اجلامعات في فلسطني، وهو الثالث في الوطن العربي بعد الشارقة ومصر، 

وحول أهمية املؤمتر اعتبرت د. عاشور أن املؤمتر هو فرصة لتعزيز دور الطلبة 
ــكالت والعمل على تقدمي  ــي التعبير عن آرائهم، وما يواجهونه من مش ف
ــة لتطوير أداء الطلبة وتنمية مواهبهم  ــول لهم، إضافة إلى أنه فرص احلل

وقدراتهم والعمل على اكتشافها وصقلها.

 تسهم في نشر اإلسالم، وتكون مبثابة 
جهاز إعالمي عاملي للدعوة اإلسالمية، 
ــاء مجامع  ــوا بالعمل على إنش وطالب
فقهية في كل دولة واجتماع الفقهاء 
ــدة،  ــة جدي ــكل نازل ــم ب ــة رأيه ملعرف
ــدأ االجتهاد اجلماعي  وذلك حتقيقاً ملب
ــدة،  ــة جدي ــكل نازل ــم ب ــة رأيه ملعرف
ــدأ االجتهاد اجلماعي  وذلك حتقيقاً ملب
ــدة،  ــة جدي ــكل نازل ــم ب ــة رأيه ملعرف

ــن أهمية في بحث  ــورى، ملا له م والش
ــرورة تدريس فقه  النوازل املعاصرة وض
ــة  ــع لطلب ــات والواق ــوازل واألولوي الن
ــات العليا، وشجعوا الهيئات  الدراس
ــع  ــع اام ــتراك م ــريعية باالش التش
ــرعيني  ــارين الش ــة واملستش الفقهي
ــراء عملية  ــالمي بإج في العالم اإلس
تقنني ألحكام الشريعة اإلسالمية في  

ــل على صالحية  ــتى مما يدل ااالت ش
ــكان، ولفتوا  ــكل زمان وم ــريعة ل الش
ــالمية  ــة الدول اإلس ــى أهمية عناي إل
ــوى، وتبصير  ــات الفقه والفت مبؤسس
ــة  الفقهي اآلراء  ــر  بخط ــني  املكلف
ــالمي  ــرة على العمل اإلس غير املعتب
ــه  توجي ــرورة  ض ــدوا  وأك ــر،  املعاص
ــام  ــى االهتم ــوث إل ــات والبح الدراس
ــة،  الرعي ــوق  ــة وحق ــؤون املواطن بش
واألمن السياسي واالجتماعي، وآليات 
ــبتهم، وبيان  نصيحة احلكام ومحاس
ــية، ودعوا  ــكام املعارضة السياس أح
ــالمية،  حكومات الدول العربية واإلس
مبراعاة واقع شعوبهم، وإرثها العريض 

واالهتمام باإلسالم وقيمه ومفاهيمه، 
ــرأة في حتمل  ــراك امل وبينوا أهمية إش
ــي  ــط االجتماع ــي احملي ــؤولية ف املس
ــن قوانني وتشريعات  واالقتصادي، وس
ــعة للمرأة في  ــاركة واس تضمن مش
ــي واحلضور اتمعي،  العمل السياس
ــات احلكومية واخليرية  وحثوا املؤسس
على العمل معاً لبلورة الطرق واآلليات 
ــبة جلمع الزكاة  وتهيئة املناخ  املناس
ــع العناية  ــذا الغرض، م ــب له املناس
ــد في   ــح ودرء املفاس ــق املصال بتحقي

تطبيق هذه الفريضة.
ــل  ــي احلف ــات ف ــك التوصي وردت تل
ــال املؤمتر الدولي " آفاق  اخلتامي ألعم

العمل اإلسالمي املعاصر وضوابطه"، 
ــي للمؤمتر في  ــد احلفل اخلتام وانعق
قاعة املؤمترات الكبرى مبركز املؤمترات 
باجلامعة اإلسالمية بحضور األستاذ 
الدكتور طالب أبو شعر- نائب رئيس 
ــالمية لشئون البحث  اجلامعة اإلس
ــوان-  ــق رض ــور رفي ــي، والدكت العلم
ــون،  ــريعة والقان ــة الش ــد كلي عمي
ــتاذ الدكتور ماهر  رئيس املؤمتر، واألس
ــئون الطلبة، رئيس  احلولي- عميد ش
ــر، والدكتور  اللجنة العلمية للمؤمت
ــد كلية  ــويدح- نائب عمي ــن ش مؤم
ــس اللجنة  ــريعة والقانون، رئي الش
التحضيرية للمؤمتر، والدكتور تيسير 



غزة.صوت اجلامعة:
ــة اجلامعات واقع وآمال" معرض  ــت اجلامعة   على هامش مؤمتر "مؤمتر طلب افتتح
ــاريع  لإلبداعات واملواهب الطالبية،   تضمن العديد من االختراعات العلمية ومش

التخرج للطلبة، ومشغوالت من التطريز الفالحي ، واللوحات الفنية.
وحول أهمية هذا املعرض، قال مازن النخالة - لصوت اجلامعة - مسئول األنشطة 
ــة على التوالي في  ــنة السادس ــئون الطلبة :"إن املعرض يقام للس في عمادة ش
اجلامعة، لكنها املرة األولى التي يعقد فيها على هامش املؤمتر األول لعمادة شئون 

الطلبة، حتى جاء متناسباً مع عنوان املؤمتر "طلبة اجلامعات الواقع و اآلمال" . " 
اجلامعة، لكنها املرة األولى التي يعقد فيها على هامش املؤمتر األول لعمادة شئون 

الطلبة، حتى جاء متناسباً مع عنوان املؤمتر "طلبة اجلامعات الواقع و اآلمال" . " 
اجلامعة، لكنها املرة األولى التي يعقد فيها على هامش املؤمتر األول لعمادة شئون 

وأضاف إن وحدة األنشطة في عمادة شئون الطلبة تهدف دائماً للعمل على رعاية 
الطلبة، حتى جاء متناسباً مع عنوان املؤمتر "طلبة اجلامعات الواقع و اآلمال" . " 

وأضاف إن وحدة األنشطة في عمادة شئون الطلبة تهدف دائماً للعمل على رعاية 
الطلبة، حتى جاء متناسباً مع عنوان املؤمتر "طلبة اجلامعات الواقع و اآلمال" . " 

ــغال  ــداع، واملواهب الطالبية في جميع ااالت العلمية والتكنولوجية واألش اإلب
اليدوية وغيرها.

وكان - لصوت اجلامعة- جولة في املعرض الذي احتوى على جميع األقسام وااالت 
املتنوعة، حتدثنا خالله مع العديد من الطلبة واجلهات املشاركة في املعرض, حيث 
ــاعدة التابع  ــي مركز التقنيات املس ــة - والتي تعمل ف ــمة الغول ــا مع - نس حتدثن
للجامعة اإلسالمية، واتص في املكفوفني بصرياً حول مشاركتهم في املعرض:" 
ــاعدة التابع  ــي مركز التقنيات املس ــة - والتي تعمل ف ــمة الغول ــا مع - نس حتدثن
للجامعة اإلسالمية، واتص في املكفوفني بصرياً حول مشاركتهم في املعرض:" 
ــاعدة التابع  ــي مركز التقنيات املس ــة - والتي تعمل ف ــمة الغول ــا مع - نس حتدثن

ــتخدمها الطالب  ــزة واألدوات التي يس ــرض لعرض األجه ــاركنا في املع نحن  ش
ــته اجلامعية ، وهي األدوات التي يستخدمها املكفوف بشكل  املكفوف في دراس
كلي أو حتى مكفوف بشكل جزئي". وحول مشاركتهم في معارض أخرى تابعت:" 
شاركنا في معارض متعددة لكن هذه هي املرة األولي التي  يتم فيها عرض أجهزة 
للمكفوفني وإلبداعاتهم، فاملكفوفون مبدعون يستخدمون الكمبيوتر واإلنترنت 

"فيسبوك و سكايب"، ويتعرفون على اخلرائط والرسومات ".
ــة و املدارس الذين  ــن قبل طلبة اجلامع ــديد م ــعادتها باإلقبال الش وعبرت عن س
ــالب املكفوفني, وعلى  ــرف على الط ــا: "الكل جاء ليتع ــروا للمعرض بقوله حض
وعيهم واجنازاتهم،  فالطالب املكفوف لديه عزمية واصرار، وهو طالب عادي وميارس 
ــي املعرض، عرضوا علينا  ــاركني ف ــه بصورة عادية ، حتى أن البعض من املش حيات

أفكارهم ملساعدتنا وخلدمة الطلبة املكفوفني". 

""
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ــاوي (٤٠) عاماً  ــير احملرر أكرم الريخ وكان األس
اعتقل عام ٢٠٠٤م , أثناء عودته إلى منزله في 
ــاع غزة , بعد أن أوقف  مدينة رفح جنوب قط
ــيارة التي كان يستقلها  جنود االحتالل الس
ــكري (أبو هولي) الذي كان  على احلاجز العس
ــني مدينتي غزة  ــق الواصل ما ب يقطع الطري

ورفح آنذاك .
لتبدأ رحلة املعاناة , وفي ذلك يقول الريخاوي 
ــة جداً على  ــال تكون صعب ــة االعتق : " بداي
لتبدأ رحلة املعاناة , وفي ذلك يقول الريخاوي 
ــة جداً على  ــال تكون صعب ــة االعتق : " بداي
لتبدأ رحلة املعاناة , وفي ذلك يقول الريخاوي 

ــى منطقة  ــة إل ــن احلري ــه م ــير النتقال األس
ــدران " عالوةً على ذلك "  محصورة بني أربع ج
ــى منطقة  ــة إل ــن احلري ــه م ــير النتقال األس
ــدران " عالوةً على ذلك "  محصورة بني أربع ج
ــى منطقة  ــة إل ــن احلري ــه م ــير النتقال األس

إهانة كرامة اإلنسان عن طريق سبه بعباراتٍ 
ــينة وإذالله والبصق عليه والضغوطات  مش
ــير  ــية األخرى" التي متارس على األس النفس
ــاً : " مرحلة  ــه , مضيف ــق مع ــاء التحقي أثن
ــير  ــية األخرى" التي متارس على األس النفس
ــاً : " مرحلة  ــه , مضيف ــق مع ــاء التحقي أثن
ــير  ــية األخرى" التي متارس على األس النفس

التحقيق هي من أصعب الفترات التي مرتت 
بها في احلياة ". 

ــير الريخاوي ينتظر  ــة وقف األس وفي احملكم
ــب وصفه ,  ــرعيته حس حكماً ال يعترف بش
ــير الريخاوي ينتظر  ــة وقف األس وفي احملكم
ــب وصفه ,  ــرعيته حس حكماً ال يعترف بش
ــير الريخاوي ينتظر  ــة وقف األس وفي احملكم

ــير  ــجن األس فنطق (القاضي) بـ" احلكم بس

  " "
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ــغيل  ــة مدير عام التش ــر أبو ري ماه
ــة آالف  بوزارة العمل قال :"إن خمس
فرصة عمل للخريجني التي أعلنت 
ــد بدأت  ــة في غزة ق ــا احلكوم عنه
ا  بتوفير  ١٠٠٠ فرصة عمل  ، موضحً
ــة  املتبقي ــة  فرص آالف  ــة  األربع أن 

ستتوفر في االشهر القادمة".
ــوت اجلامعة  ــة لص ــو ري ــاف أب وأض
ــذه  ــغلة له ــات املش : "إن القطاع
ــات احلكومية  الفرص هي املؤسس
ــات  ــات اخلاصة ومؤسس واملؤسس
اتمع املدني موضحا أنه مت تشكيل 

جلنة حكومية وضمنت وزارة العمل 
ــني، وأن هناك معايير  وديوان املوظف
ــيتم من خاللها اختيار  ــس س وأس

اخلريجني.
ــتوفر  ــار أبو رية أن احلكومة س وأش
ــل وأن القطاعات  ــة عم ٣ آالف فرص
ــتوفر ال ٢٠٠٠  ــة واألهلية س اخلاص
ــذا  ه أن  ــا  الفت ــة،   املتبقي ــة  فرص
ــج  برنام ــن  ــول ع ــج مفص البرنام
التشغيل املؤقت الدولي الذي بدأته 
احلكومة عام ٢٠٠٧ وما زال مستمرا 
ــه أكثر من  ــتفادة من ــي اآلن واس ال

ــن العامل من غير  ــف باحث ع ٥٠ أل
احلاملني للشهادات .

وذكر أن عدد اخلريجني الذين سجلوا 
لهذا البرنامج أكثر من ٢٥ ألف خريج 
وباحث عن العمل وأن هذا البرنامج 
ا أن  ــس اخلريجني متوقعً يغطي خم
ــا أعلنت احلكومة  يزيد العدد بعدم
ــذا  ه ــيخدم  وس  ، ــج  البرنام ــن  ع
ــة االولى اخلريجني  البرنامج بالدرج
ــة  ــانية الصعب ــاالت االنس ذوي احل

واملستوى املعيشي الضعيف.
ــج  البرنام ــدة  م أن  ــح  أوض ــا  كم

ستكون ١١ شهرا وستشمل طلبة 
ــوم علي غرار  والدبل ــوس  البكالوري
البرنامج املؤقت الذي مدته شهرين، 
ــع اخلريجني  ــل م ــيرا أن التعام مش
ــيكون مبرونة كاملة وأن االولوية  س
ــجلني من  املس ــهادات  الش حلملة 

سوق العمل.
ــغيل  ــة الغوث وتش ــر أن وكال يذك
ــروا"  ــطينيني "أون ــني الفلس الالجئ
ــروع  مش ــذ  تنفي ــي  أوروب ــم  بدع
ــف نحو ١٢  ــتهدف توظي مماثل يس
ــهادات   ــن حملة الش ــف الجئ م أل
ــن العمل في مجاالت  والعاطلني ع
ــة.  وقال أبو رية إن اخلريجني  مختلف
ــهادتهم  الذين لم يحصلوا علي ش
األكادميية ميكنهم التقدم للبرنامج 
ــف  كش ــتخراج  باس ــغيلي  التش
ــه خريج، موضحا  ــات إلثبات أن درج
ــم بتقدمي  ــج يت ــدمي للبرنام أن التق
األوراق الثبوتية الالزمة لوزارة العمل 
ــجيل اإللكتروني عبر موقع  أو التس

الوزارة. 
ــيكون  ــا عن اختيار اخلريجني س "أم
ــب املؤهل العلمي وليس وفق  حس

ــية أخرى،  وأن  ــارات  سياس أي اعتب
أسماء اخلريجني هي من سوق العمل 
ووزارة العمل وليس للحكومة دخل 

بهذا الشأن "حسب أبو رية.

ــة درجة  ــي أن الراتب حلمل ــار ال يش
البكالوريوس سيكون ١٠٠٠ شيكل، 
بينما حملة درجة الدبلوم سيكون 

٩٠٠ شيكل .

ــاوي بصبر  ــا الريخ ــوام" ليتقبله ــعة أع تس
واحتساب األجر ألجل الدين والوطن .

ــير  ــى الناحية املقابلة , انتظر أبناء األس وعل
عودة أبيهم ليحتضهم بحنان , لكن األب لم 
ــتطع أن يتواصل معهم  ــد وقتها ولم يس يع
ــتذكراً أيام اعتقاله : "  ... يقول الريخاوي مس
ــتطع أن يتواصل معهم  ــد وقتها ولم يس يع
ــتذكراً أيام اعتقاله : "  ... يقول الريخاوي مس
ــتطع أن يتواصل معهم  ــد وقتها ولم يس يع

ــوم اإلفراج عنى كان  من يوم اعتقالي حتى ي
ــوع , فلم  ــبه مقط ــل مع عائلتي ش التواص
ــم نهائياً ولم أتواصل معهم عبر الهاتف  أره
ــوع , فلم  ــبه مقط ــل مع عائلتي ش التواص
ــم نهائياً ولم أتواصل معهم عبر الهاتف  أره
ــوع , فلم  ــبه مقط ــل مع عائلتي ش التواص

ــرة كان احملامي حلقة  ــنوات األخي ــي الس ,وف
الوصل بيننا " .

ــره أن الريخاوي هو أب لثمانية  ومن اجلدير ذك
أبناء (ثالث بنني وخمس بنات) ، ويعيل أسرته 
وأسرة أخيه املتوفى منذ ٢٢ عاماً واملكونة من 

خمسة أبناء .


من احملكمة إلى سجن ادل , احملطة التالية 
ــهر  ــبعة أش ــى فيه الريخاوي س ــي أمض الت
ــف الريخاوي : " نظراً لوضعي الصحي  ويضي
ــهر  ــبعة أش ــى فيه الريخاوي س ــي أمض الت
ــف الريخاوي : " نظراً لوضعي الصحي  ويضي
ــهر  ــبعة أش ــى فيه الريخاوي س ــي أمض الت

مت نقلي إلى مستشفى سجن الرملة ومكثت 

ــير من ضيق  ــه طوال املدة " , و يعاني األس في
ــف املناعة وضمور  في التنفس " أزمة" وضع
في عدسات العني خاصة بعد اكتشاف وجود 
ــرى التي أجريت  ــاه بيضاء في عينه اليس مي
ــة أثناء اعتقاله باإلضافة  لها عملية جراحي
ــكري  ــى وإصابته بالس ــكالت  في الكل ملش

وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.
ــال الطبي الذي يعاني منه  وبخصوص اإلهم
ــول : " هم  ــرى خاصةً املرضى منهم يق األس
ــال الطبي الذي يعاني منه  وبخصوص اإلهم
ــول : " هم  ــرى خاصةً املرضى منهم يق األس
ــال الطبي الذي يعاني منه  وبخصوص اإلهم

يقدمون العالج ولكن عندما يصل املريض إلى 
نهاية املرض أي بعد فوات اآلوان " .  

ــدى كتبهم  ــة في إح ــرأت جمل ــع  : " ق ويتاب
تقول ال تعالج عدواً ميكن أن يعود لعدائك مرةً 
ــدى كتبهم  ــة في إح ــرأت جمل ــع  : " ق ويتاب
تقول ال تعالج عدواً ميكن أن يعود لعدائك مرةً 
ــدى كتبهم  ــة في إح ــرأت جمل ــع  : " ق ويتاب

أخرى" مؤكداً أنه – أي االحتالل – ال يهتم بآالم 
تقول ال تعالج عدواً ميكن أن يعود لعدائك مرةً 
أخرى" مؤكداً أنه – أي االحتالل – ال يهتم بآالم 
تقول ال تعالج عدواً ميكن أن يعود لعدائك مرةً 

األسير أو أوجاعه " فنحن كنا كجثث تصرخ 
بصمت" 

ــها  ــي عاش ــات الت ــب اللحظ ــول أصع وح
ــف الصعبة ,  ــن املواق ــول : " م ــاوي يق الريخ
ــمع آالم  ــهيداً أو حني نس ــودع ش ــا ن حينم
ــف الصعبة ,  ــن املواق ــول : " م ــاوي يق الريخ
ــمع آالم  ــهيداً أو حني نس ــودع ش ــا ن حينم
ــف الصعبة ,  ــن املواق ــول : " م ــاوي يق الريخ

ــاح أوجاعهم  ــام على صي ــى فنحن نن املرض

ونستيقظ عليها وكذلك عندما يأتي رمضان 
واألعياد ونحن بعيدون عن األهل واألحبة " .

ــفا  ــاوي ودموعه تكابر على ش ــع الريخ ويتاب
ــه " ولكن أصعب موقف مر عليّ عندما  عيني
ــهر من وفاتها علمت  توفيت والدتي وبعد ش
ــتطيع أن أصف ما  ــو , ال أس ــك عبر الرادي بذل

شعرت به حينها , حتى عندما خرجت لم 
أستطع زيارتها حتى اللحظة , كنت أمتنى أن 

أسمع منها كلمة أسامحك" . 


ــراب الذي خاضه  ــر اإلض ــام كان عم  (١٠٤) أي
ــراج عنه  ــاوي للمطالبة باإلف ــير الريخ األس
ــن الناحية  ــراً لوضعه الصحي , وم ــوراً نظ ف
ــراج عنه  ــاوي للمطالبة باإلف ــير الريخ األس
ــن الناحية  ــراً لوضعه الصحي , وم ــوراً نظ ف
ــراج عنه  ــاوي للمطالبة باإلف ــير الريخ األس

ــب  طال ــة  اإلجرائي
ــجون  الس ــة  مصلح
ــة  محكم  " ــادة  بإع
ــكل  ــث " وهي ش الثل
ــكال مراجعة  ــن أش م
ــي  القضائ ــم  احلك
ــد قضائه  بع ــير  لألس
ــه  ــدة حكم ــي م – ثلث
ــون  القان  ) ــب  مبوج  –
ــح  ولوائ ــرائيلي  اإلٍس
ــجون ) ,  مصلحة الس
ــح  ولوائ ــرائيلي  اإلٍس
ــجون ) ,  مصلحة الس
ــح  ولوائ ــرائيلي  اإلٍس

على  ــير  األس فحصل 
ــراحه  س بإطالق  وعودٍ 
ــم  ل ــالل  االحت ــن  ولك
ــتأنف  يفِ بوعده ليس
ــاوي إضرابه بعد  الريخ

ستة أشهر ليستمر هذه املرة ثمانية أيام .
 ويكمل الريخاوي حديثه : " قرار اإلضراب لم 
ــتمر كل  ــهالً , ولم أتوقع قط أن يس يكن س
 ويكمل الريخاوي حديثه : " قرار اإلضراب لم 
ــتمر كل  ــهالً , ولم أتوقع قط أن يس يكن س
 ويكمل الريخاوي حديثه : " قرار اإلضراب لم 

ــبب مرضي ولكن إرادتي  هذه املدة خاصة بس
ــة بفضل اهللا  ــي املعنوية كانت مرتفع وروح
ــبب مرضي ولكن إرادتي  هذه املدة خاصة بس
ــة بفضل اهللا  ــي املعنوية كانت مرتفع وروح
ــبب مرضي ولكن إرادتي  هذه املدة خاصة بس

ــاً : " فكرتي من  ــعبي " , مضيف ثم بدعم ش
ــة بفضل اهللا  ــي املعنوية كانت مرتفع وروح
ــاً : " فكرتي من  ــعبي " , مضيف ثم بدعم ش
ــة بفضل اهللا  ــي املعنوية كانت مرتفع وروح

اإلضراب أن األسر لن يكون نهاية املطاف بل ال 
بد من ابتكار وسائل نيل احلرية فأنا لم أذهب 
ــمع صوتي لالحتالل  ــار بل أردت أن أس لالنتح

ولشعبي".
ــير  ــه أكد الريخاوي أن األس ــي ختام حديث وف
الفلسطيني لديه إرادة تستطيع أن تتحدي 
ــع التخاذ دوره في  ــوة ظاملة , داعياً اجلمي أي ق
الفلسطيني لديه إرادة تستطيع أن تتحدي 
ــع التخاذ دوره في  ــوة ظاملة , داعياً اجلمي أي ق
الفلسطيني لديه إرادة تستطيع أن تتحدي 

ــن معاناتهم  ــف م ــرى والتخفي ــر األس حتري
ــري بأن  ــالةً لألس وبخاصة اإلعالم, ووجه رس
ــن معاناتهم  ــف م ــرى والتخفي ــر األس حتري
ــري بأن  ــالةً لألس وبخاصة اإلعالم, ووجه رس
ــن معاناتهم  ــف م ــرى والتخفي ــر األس حتري

ــروا ألن " النصر قادم ال محالة  يصبروا ويصاب
 . "


" وقد أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن " 
, انتهت تسعة أعوام وحان املوعد مع احلرية, 
يقول الريخاوي واصفاً تلك اللحظة : " أجمل 
, انتهت تسعة أعوام وحان املوعد مع احلرية, 
يقول الريخاوي واصفاً تلك اللحظة : " أجمل 
, انتهت تسعة أعوام وحان املوعد مع احلرية, 

ــجدت  ــة حني وطأت قدمي أرض غزة وس حلظ
هللا حمداً وشكراً , وكذلك فاجأني االستقبال 
ــجدت  ــة حني وطأت قدمي أرض غزة وس حلظ
هللا حمداً وشكراً , وكذلك فاجأني االستقبال 
ــجدت  ــة حني وطأت قدمي أرض غزة وس حلظ

اجلماهيري الذي جعلني أشتم رائحة احلرية 
. "

تركت األسير الريخاوي وروحه ترنو للمستقبل 
وهو يضع نصب عينيه العمل ثم العمل من 

أجل األسرى وإظهار معاناتهم .
ــرادات من  ــات ج ــير عرف ــس رحل األس باألم
ــر التعذيب  ــل الرحمن حتت تأثي ــة خلي مدين
ــجون االحتالل  ــه في س ــاء التحقيق مع أثن
ــرم  ــير أك ــرج األس ــوم يخ ــي , والي الصهيون
ــن جديد ,  ــم عبق احلرية م ــاوي ليتنس الريخ
ــوا ينتظرون  ــرى ما زال ــرات األس ووراءهم عش
ــعب يؤمن بعدالة  , ومن خلفهم  جميعاً ش
ــوا ينتظرون  ــرى ما زال ــرات األس ووراءهم عش
ــعب يؤمن بعدالة  , ومن خلفهم  جميعاً ش
ــوا ينتظرون  ــرى ما زال ــرات األس ووراءهم عش

ــائل للقابعني خلف  ــل بالرس القضية ويرس
ــني , إن  ــي العينني و الكف ــا دام ــان : ي القضب
ــة, و ال  ــف باقي ــة التوقي ــل, ال غرف ــل زائ اللي
ــت روما ,  ــرون مات ، ولم مت ــل , ني زرد السالس
بعينيها تقاتل , وحبوب سنبلة جتف, ستمأل 

الوادي سنابل ,,,
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ــئون  يفيد الدكتور أحمد عرابي الترك- نائب عميد ش
ــرأس اللجنة التحضيرية للمؤمتر، أن  الطلبة، والذي ت
ــا  يبرز احلركة  ــة، أوله ــر ضم أربعة محاور رئيس املؤمت
ــات واتمع، و  ــة اجلامع ــا في نهض ــة ودوره الطالبي
ــة اجلامعات  ــة الطالبية في نهض ــس واألندي دور اال
ــر الوعي  ــي نش ــة ف ــة الطالبي ــع، و دور احلرك واتم
السياسي لدى الطلبة ودور األندية الطالبية في تعزيز 

الهوية الثقافية لدى الطلبة.
ــروة في كل  ــب اجلامعي هو الث ــرك إن الطال ــال الت وق
ــهم في  ــن إمكانات وقدرات تس ــع مبا ميلكه م مجتم
صناعة املستقبل, وأكد على حاجة اتمع إلى جيل 
من الطلبة ميلك أدوات املعرفة, ومزود باملهارات الالزمة 

ملتطلبات هذا العصر.
وأوضح الترك أن موضوع املؤمتر جسد الدور الذي ميكن 
ــه الطلبة من أجل خدمة العملية التعليمية  أن يؤدي
ومساعدة أصحاب القرار التخاذ االجراءات التي تساعد 

على تنمية جميع جوانب الشخصية الطالبية.


بدوره أكد أ. نعيم موسى بعد دراسة أجراها 

وقدمها في املؤمتر حول "دور العمل التطوعي في 
خدمة اتمع وتنمية شخصية الطلبة" أن العمل 
التطوعي يحتل منزلة رفيعة في اتمع اإلنساني 
ذلك أنه ينبع من ذات الشخص دون أمر إلزامي ويعبر 

فيه املشارك عن مدى متسكه مببادئه وانتمائه 
للمؤسسة التي يتطوع بها ويحمل آثاراً إيجابية 

نحو الفرد واتمع.

ــى "لصوت اجلامعة" أن العمل التطوعي  وأضاف موس
ــاس الشعور باملسئولية  عمل شريف يقوم على أس
جتاه اآلخرين وال يبغي املتطوع من وراء عمله أجرا ماديا 

وهو قائم على احلب واإلخاء واإلثار.
ــخصية الطلبة  ــا أكد على أن التطوع يصقل ش كم
ويسهم في تنمية قدراتهم ويعزز مبدأ التعاون ويشد 
ــه مضيفا " إن  ــي الوحدة في ــع كما ينم ــان اتم بني
العمل التطوعي ينمي عند الطالب ملكة التخصص 
في اال الذي يختار التخصص فيه ويكسبه أفكارا 
ــا وتصبح جزءا  ــا لم يكن يعرفه ــارات جديدة رمب ومه

مهما في بناء شخصيته".
ــى الى أن العمل التطوعي يشمل جميع  وأشار موس
ــال محدد فهو  ــة وال يقتصر على مج ــاالت احلياتي ا
يشمل التعليم والصحة والدين واالقتصاد والسياسة 

والشئون العسكرية وغيرها من ااالت.

ــان يكمن في داخله مواهب  ــى أن كل انس وذكر موس
ــي بيته أو  ــفها وهو جالس ف ــتطيع أن يكتش وال يس
منطو ٍعلى نفسه وإمنا تكتشف في العمل التطوعي 
وبروح املشاركة اجلماعية فيتعلم ما لم يستطيع أن 

يتعلمه لوحده.
ــة العامة  ــي التوعي ــائل اإلعالم إل ــى وس ــا موس ودع
ــات اتمع  ــي مؤسس ــل التطوعي ف ــة العم ألهمي
ــات خاصة تهتم باملتطوعني في كل  وإنشاء مؤسس
ــيق من خاللها مع املؤسسات األخرى  ااالت والتنس

التي حتتاج إلي متطوعني وبهذا يتكامل اتمع.
كما دعا الي وضع خطط وبرامج مناسبة دون تعارض 
مع بعضها البعض في األهداف أو الوسائل واالهتمام 
ــتفادة  برصيد الفوائد واآلثار لكل عمل تطوعي واالس

منه إيجابياً ووضع سبل عالج السلبيات. 
ــتفادة  برصيد الفوائد واآلثار لكل عمل تطوعي واالس

منه إيجابياً ووضع سبل عالج السلبيات. 
ــتفادة  برصيد الفوائد واآلثار لكل عمل تطوعي واالس


ــم  ــه أكد د. نعيم فيصل املصري رئيس قس من جانب
التعليم املستمر بكلية فلسطني التقنية على أهمية 
استثمار مواقع الشبكات االجتماعية واالستفادة من 
خدماتها املتجددة في خدمة الطلبة وتعزيز العملية 

التعليمية والتربوية .
ــا للمؤمتر حملت  ــة قدمه ــدد املصري خالل دراس وش
ــات العامة في  ــر العالق ــتثمار دوائ ــدى اس ــوان "م عن
ــات التعليم العالي والشبكات االجتماعية  مؤسس
ــز التفاعل االجتماعي بني الطلبة " على ضرورة  لتعزي
قيام العاملني في اجلامعات والكليات الفلسطينية 
ــات  ــدمي اخلدم ــة وتق ــم التكنولوجي ــر قدراته بتطوي
للطلبة ومتابعة التحديث املستمر مبا يواكب العصر 
الذي يتسم بالتفاعلية والالتزامنية خاصة بعد ظهور 

الوسائل اإلعالمية اجلديدة .
ــز اإليجابيات التي تعمل مواقع  ودعا املصري إلى تعزي
ــبكة اإلنترنت على  ــة على ش ــبكات االجتماعي الش
ــلبيات وتقنينها وجتنب  ــا والتقليل من الس حتقيقه
مخاطرها بل وتالفيها باإلضافة إلى أهمية تنوع مواقع 
ــبكات االجتماعية في طرح املوضوعات اتلفة  الش
ــاركة  النوعية التي جتذب الطلبة نحو املتابعة واملش
الفاعلة واالستجابة الستفسارات وتساؤالت الطلبة 

بأسرع وقت ممكن. 
ــض العناصر احلديثة  ــتفادة من بع  كما دعا إلي االس
التي ال تستخدمها دوائر وأقسام العالقات العامة في 
اجلامعات والكليات الفلسطينية مثل املنتدى اخلاص 
ــر بإضافة صور  ــر واالهتمام أكث ــة أو التويت باملؤسس

ــطة وفعاليات اجلامعات  ومقاطع فيديو خاصة بأنش
ــة على  ــد الطلب ــا يفي ــطينية وم ــات الفلس والكلي
ــبكات  الفليكر واليوتيوب وأن تضاف إدارة مواقع الش
ــام ودوائر  ــات أقس ــام وصالحي ــى مه ــة إل االجتماعي

العالقات العامة .
وأشار املصري إلى أهمية استثمار الصحفيني واملدونني 

ــطينية  ــات الفلس ــات والكلي ــن اجلامع ــة ع للكتاب
واجنازاتها ونشر «التصريحات االيجابية» الصادرة عن 
ــات أو دوالً عن  ــواء أفرادً أو مؤسس اجلهات اخلارجية س
ــطينية وإجراء الدراسات  اجلامعات والكليات الفلس

واالأبحاث واستطالعات رأي اجلمهور.
 وشدد على تعزيز العالقات الداخلية من خالل تعميم 
ــني وفتح مجال  ــبات االجتماعية على العامل املناس
ــات تعمل  لتكوين عالقات خارجية مع أفراد ومؤسس
ــواد املطبوعة  ــي عرض امل ــال والتنوع ف ــي نفس ا ف
إلكترونيا واملسموعة والبصرية والتركيز على عناصر 

الوسائط املتعددة مثل الفيديو والصور، أو الصوت .
اجلدير ذكره أن املؤمتر الدولي عقد على مدار يومني خالل 
ــالمية وبحضور  ــر٢٠١٣ في اجلامعة اإلس ــهر فبراي ش
عدد من التربويني واخلبراء واملتخصصني من اجلامعات 
ــم  والتعلي ــة  التربي ووزارة  ــة  والعربي ــطينية  الفلس
ــات التربوية واألهلية. وعرض خالل املؤمتر ٣٩  واملؤسس
ــي إعدادها (٥٨) باحثا  ــارك ف بحثاً علمياً محكما، ش
ــوزارات ومراكز األبحاث، ومتيز  وباحثة من اجلامعات وال
املؤمتر مبشاركة عدد من الباحثني من خارج فلسطني 

ومن الدول العربية، اجلزائر، مصر، اإلمارات، وقطر.


ودعا األستاذ مؤمن العزازي مسئول القسم الرياضي 
ــى العمل على تفعيل االحتاد الرياضي  في اجلامعة ،إل
دد  ــرفني جُ ــي وتوفير مش ــم العال ــات التعلي ملؤسس
ــاط الرياضي إلدارة النشاط  مختصني ومميزين بالنش
ــل الالزمة  ــا وتهيئة العوام ــة وخارجه ــل اجلامع داخ

إلجناح ممارسة األنشطة الرياضية باجلامعة .
ــطة  ــع برنامج واضح لألنش ــزازي بوض ــب  الع  وطال
الرياضية باجلامعة باإلضافة إلى اخلدمات اللوجستية 
ــة في إنارة املالعب وجتهيز ملعب نصف أوملبي  املتمثل
ــطة رياضية  ــاد برامج وأنش ــة ، وإيج ــاص باجلامع خ

مشتركة مع كليات اجلامعة حتى يتم تبادل اخلبرات 
ــاط الرياضي  ــام بالنش ــب االهتم ــالب بجان بني الط
ــة والعربية  ــاركات احمللي ــي مضمناً ذلك باملش اخلارج
ــاط الرياضي  ــام بالنش ــب االهتم ــالب بجان بني الط
ــة والعربية  ــاركات احمللي ــي مضمناً ذلك باملش اخلارج
ــاط الرياضي  ــام بالنش ــب االهتم ــالب بجان بني الط

والدولية. 
ــاط  ــات التي يواجهها النش ــاكل واملعوق ــن املش وع
الرياضي في اجلامعة قال "إن النشاط الرياضي يفقد 

ــاكل  الكثير من اإلمكانيات " وأوضح أن  من أهم املش
ــدم جاهزية املالعب  ــم هي ع التي يعانى منها القس
ــب فهي بحاجة للتطوير واستكمال  ــكل مناس بش

جتهيز املالعب األخرى.
ــطة الرياضية من الصعب  وقال أيضا إن بعض األنش
إقامتها بسبب عدم وجود مالعب مخصصة كمسبح 
ــة إلي عدم  ــي باإلضاف ــم الرياض ــي خاص بالقس مائ
وجود صاالت رياضية مغلقة متطورة لأللعاب الفردية 
ــاكل  ــة لدى الطالب والطالبات هي من املش واجلماعي

التي يعانى منها القسم.
وختم العزازي باإلشارة إلي أن وجود نظام واضح يتعلق 
مبكافأة الطالب املنتسبني للفرق الرياضية باجلامعة 
ــاط الرياضي باجلامعة  ــاعد على تفعيل النش سيس

واالنتساب له من قبل باقي الطلبة.


ــاركني في املؤمتر  ــا الطالب محمود هنية أحد املش دع
ــي البيئات  ــر الطالبية ف ــة حول "تفعيل األط بدراس
ــر الطالبية وجعلها  ــل دور األط ــة" إلى تفعي اجلامعي
ــات الطالبية في  ــة صلبة للنخب والفعالي كمرجعي

البيئات اجلامعية.
وأكد هنية أن ظهور التجمعات الشبابية جاءت كردة 
ــي الفصائلي في  ــى األداء السياس ــل صاخبة عل فع

الواقع احلالي.
ــد  ــبابية في حش  ونوه هنية إلى دور التجمعات الش
ــة وتقدمي املبادرات ليلتف  القدرات والطاقات اإلبداعي
ــية  ــر والتنظيمات السياس ــن األط ــا الحقاً م حوله
ــة وتقدمي املبادرات ليلتف  القدرات والطاقات اإلبداعي
ــية  ــر والتنظيمات السياس ــن األط ــا الحقاً م حوله
ــة وتقدمي املبادرات ليلتف  القدرات والطاقات اإلبداعي

ويسيرون دراماتيكياً واستراتيجياً لتنفيذها والعمل 
على تطبيقها وأوصى هنية في ختام حديثه بضرورة 
االستفادة من الطاقات الشبابية وتقريبها من صناع 
ــدرات تفوق غيرهم من  ــرار المتالكهم كفاءات وق الق

الفئات.
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ــهد طريق  ــوادث حيث ش ــة احل ــول قائم وتط
ــرى تعرض لها  ــى حادثة أخ ــر للمدينة عل آخ
ــتقل  ــف احلمالوي حيث كان يس املواطن يوس
ــه، حاول  ــه من عمل ــداً ملنزل ــاص عائ مايكروب
ــتقل  ــف احلمالوي حيث كان يس املواطن يوس
ــه، حاول  ــه من عمل ــداً ملنزل ــاص عائ مايكروب
ــتقل  ــف احلمالوي حيث كان يس املواطن يوس

ــيارة أخرى  ــائقه أن يتجنب االصطدام بس س
ــت النتيجة  ــق وكان ــى الطري ــة له عل محاذي
االصطدام بعمود كهرباء مما تسبب في دخول 
املواطن احلمالوي بغيبوبة وإصابته بكسور في 

احلوض وانزالق في ساقه.
وحول تفاصيل حادثة الصحافية مقداد  التي 
ــل: " كانت  ــا محمد أبو جه ــا لنا زوجه يرويه
ــرعة  ــير بس ــيارة تس متجهة لعملها وإذ بس
ــادث ارتفعت  ــدة احل ١٨٠كم صدمتها، ومع ش
ــائق  ــها س ٢٥ مترًا عن األرض وبعد ذلك دهس
ــردي حالتها  ــا أدى لت ــرار ،مم ــيارة والذ بالف الس
الصحية وإدخالها فوراً لغرفة العناية املركزة 
ــردي حالتها  ــا أدى لت ــرار ،مم ــيارة والذ بالف الس
الصحية وإدخالها فوراً لغرفة العناية املركزة 
ــردي حالتها  ــا أدى لت ــرار ،مم ــيارة والذ بالف الس

ــر في الرأس مبقدار  فقد تعرضت زوجتي لكس
ــي للجنني  ــع الصح ــف الوض ــم، وضع ــي للجنني ٢١ س ــع الصح ــف الوض ــم، وضع ــي للجنني ٢١ س ــع الصح ــف الوض وضع

إضافة إلى رضوض في الوجه والظهر ".
 وبحالة من األسى يضيف: "في البداية توجهت 
ــئولة وتعهدت بااللتزام الكامل  للجهات املس
ــا بعد ذلك  ــة، ولكنن ــيماء الصحي ــة ش بحال
ــوع ولم يفعلوا  ــا بتنصلهم من املوض تفاجأن
شيئاً!" , موضحاً أنه مت إبالغهم بأن الفاعل مت 
ــوع ولم يفعلوا  ــا بتنصلهم من املوض تفاجأن
شيئاً!" , موضحاً أنه مت إبالغهم بأن الفاعل مت 
ــوع ولم يفعلوا  ــا بتنصلهم من املوض تفاجأن

ا على ذمة  ــجنه ملدة ١٥ يومً القبض عليه وس
التحقيق بعد أن متَّ اإلدالء بشهاداتهم".

ا على ذمة  ــجنه ملدة ١٥ يومً القبض عليه وس
التحقيق بعد أن متَّ اإلدالء بشهاداتهم".

ا على ذمة  ــجنه ملدة ١٥ يومً القبض عليه وس

وتشير اإلحصاءات إلى أن ٧٠٪ من حاالت الوفاة 
ــوام، و٢٠٪ من  ــتة أع ــن س ــم أطفال دون س ه
الذكور البالغني، وحوالي ١٠٪ من اإلناث اللواتي 

لقني مصرعهن جراء احلوادث املميتة. 
ــم وزارة الصحة  ــن ناحيته، قال الناطق باس م
ــات املرورية تصل  ــدرة:"إنَّ اإلصاب ــرف الق د.أش
ــم وزارة الصحة  ــن ناحيته، قال الناطق باس م
ــات املرورية تصل  ــدرة:"إنَّ اإلصاب ــرف الق د.أش
ــم وزارة الصحة  ــن ناحيته، قال الناطق باس م

ــبه  ــكل ش ــاع بش ــفيات القط ــى مستش إل
ــالث إصابات  ــن إصابتني إلى ث ــي تقريبًا م يوم
ــبب الدراجات النارية، خاصة في منطقة  بس
ــاع وجزء منها  ــطى وجنوب القط ــزة والوس غ
ــذا يرجع إلى اكتظاظ  ــمال القطاع، وه في ش
ــي املناطق ذات  ــات خاصة ف ــق واحملافظ املناط
الطابع اخلدماتي التي تكون فيها حركة كبيرة 

للمركبات واملواطنني". 
وتابع د.القدرة:"حاليًا نقوم بتجهيز إحصائية 
ــاركة الداخلية لضحايا وإصابات  رسمية مبش
ــكلة  ــك لبيان حجم املش ــير وذل حوادث الس
ــش في بقعة صغيرة  في القطاع، فنحن نعي
ــات التي  ــني واملركب ــة املواطن ــة بحرك مكتظ
ــاف مضاعفة مما  ــاع بأضع ــى القط ــل إل تدخ

سبب العديد من احلوادث". 

""
أما عن دور الوزارة في التقليل من حوادث السير 
وتوعية املواطن, أوضح د. القدرة أن هناك برامج 
توعية بأشكالها كافة من خالل دائرة التثقيف 
ــائل اإلعالم  الصحي والتوعية اتمعية ووس
ــائل للمواطنني من  ــة، كما يتم بث رس اتلف
ــالمة  خالل العالقات العامة التباع نظام الس
ــن املأهولة  ــراع في األماك ــة وعدم اإلس املروري
ــكان وااللتزام بكافة قواعد السير على  بالس

الطرقات.
ــوزارة مع  ــود تعاون لل ــد د. القدرة على وج وأك
وزارة الداخلية ومع املكتب اإلعالمي احلكومي 
ــل تهيئة  ــي من أج ــع احملل ــات اتم ومؤسس

الظروف الصحية والتوعوية املناسبة للمواطن 
الفلسطيني، آمالً أن تعقد في القريب العاجل 
ــتوى  ــركائها على املس ــوزارة وش ــن خالل ال م
احلكومي واملؤسساتي واإلعالمي ورشات عمل 
ــكالً اجتماعيًا وتوعويًا جلعل املواطن  تأخذ ش
احلكومي واملؤسساتي واإلعالمي ورشات عمل 
ــكالً اجتماعيًا وتوعويًا جلعل املواطن  تأخذ ش
احلكومي واملؤسساتي واإلعالمي ورشات عمل 

ــن هذه  ــه للتخفيف م ــا علي ــا له وم ــاً مب ملم
احلوادث. 


ــر اإلدارة العامة  ــب مدي ــد نائ ــه، أك ــن جهت م
لشرطة املرور املقدم ماهر الللي أن معدل الوفاة 
ــهر الواحد من ١٥-٢٠ حالة وفاة بفعل  في الش
ــير، "بينما أحياناً ميضي شهران ال  حوادث الس
ــهر الواحد من ١٥-٢٠ حالة وفاة بفعل  في الش
ــير، "بينما أحياناً ميضي شهران ال  حوادث الس
ــهر الواحد من ١٥-٢٠ حالة وفاة بفعل  في الش

ــالث حاالت وفاة،  ــا إال حالتان أو ث يقع خاللهم
مشيراً إلى أن عدد حاالت الوفاة خالل عام ٢٠١٠ 
ــالث حاالت وفاة،  ــا إال حالتان أو ث يقع خاللهم
مشيراً إلى أن عدد حاالت الوفاة خالل عام ٢٠١٠ 
ــالث حاالت وفاة،  ــا إال حالتان أو ث يقع خاللهم

وصل إلى ١٠٥حالة، بينما وصل خالل عام ٢٠١١ 
ــام ٢٠١٢ فوصل العدد  ــى ٩٦ حالة، أما في ع إل
ــهر، ما يعني أن  ــى حالة وفاة واحدة في الش إل
ــاالت الوفاة الناجتة  هناك تناقصاً في أعداد ح
ــهر، ما يعني أن  ــى حالة وفاة واحدة في الش إل
ــاالت الوفاة الناجتة  هناك تناقصاً في أعداد ح
ــهر، ما يعني أن  ــى حالة وفاة واحدة في الش إل

عن احلوادث املرورية.
ــات كبيرة تواجه  ــي أن هناك حتدي وأوضح اللل
ــيارات  ــاد عدد س ــل ازدي ــرور في ظ ــرطة امل ش
ــوارع على حالها املتردي،  املواطنني، وبقاء الش
ــاريع التي من شأنها  ــع في املش وعدم التوس

تسهيل احلركة املرورية على الطريق وغيرها.
ــرور واجلهات  ــرطة امل ــي أن جهود ش ــنيَّ اللل وب
ــة، أدت لتقليل عدد الوفيات خالل العام  املعني
ــرطة تطمح لالرتقاء  املاضي، الفتاً إلى أن الش
ــة، أدت لتقليل عدد الوفيات خالل العام  املعني
ــرطة تطمح لالرتقاء  املاضي، الفتاً إلى أن الش
ــة، أدت لتقليل عدد الوفيات خالل العام  املعني

ــكل أفضل في املساهمة بتقليل احلوادث  بش
خالل عام ٢٠١٣ والسنوات املقبلة، إذ أنها تنوي 
ــات عمل توعوية وإرشادية بالتعاون  عقد ورش
ــل التقليل  ــن أج ــا م ــات وغيره ــع املؤسس م

والقضاء على احلوادث في قطاع غزة. 


ــباب املتعلقة بحوادث السير  وبخصوص األس
ــباباً  ــي أن هناك أس ــد املقدم اللل ــي غزة، أك ف

ــرية وعدم وجود  ــددة منها األخطاء البش متع
إضاءة في الطرقات يؤدي للحوادث، وعدم وجود 
ــات التي جترها  ــى العرب ــفور عل لوحات الفس
ــوادث كبيرة مثل  ــبب بح ــات أيضاً يس حيوان
ــات التي جترها  ــى العرب ــفور عل لوحات الفس
ــوادث كبيرة مثل  ــبب بح ــات أيضاً يس حيوان
ــات التي جترها  ــى العرب ــفور عل لوحات الفس

ــي أودت بحياة أربعة أفراد من عائلة  احلادثة الت
واحدة كانوا يستقلون إحدى العربات ليالً.

ــي أودت بحياة أربعة أفراد من عائلة  احلادثة الت
واحدة كانوا يستقلون إحدى العربات ليالً.

ــي أودت بحياة أربعة أفراد من عائلة  احلادثة الت

ــوادث أبرزها  ــباب عدة للح ــاك أس وأضاف:"هن
ــادة وأن  ــة قي ــه رخص ــس مع ــائق لي أن الس
ــق غير مؤهلة  ــا خلل، أو أن الطري املركبة فيه

للمركبات".
ــك فإننا نعوض قلة  ــع: "على الرغم من ذل وتاب
ــات على الطريق،  ــات بزيادة عدد الدوري اإلمكان

ونعتبر ذلك حالً مبدئياً".
ــات على الطريق،  ــات بزيادة عدد الدوري اإلمكان

ونعتبر ذلك حالً مبدئياً".
ــات على الطريق،  ــات بزيادة عدد الدوري اإلمكان

ورأى الللي أن هناك مهمة كبيرة ودور يقع على 
العديد من الوزارات في احلكومة الفلسطينية 
ــاف عبر  ــه وزارة األوق ــزءاً من ــزة، تتحمل ج بغ
العديد من الوزارات في احلكومة الفلسطينية 
ــاف عبر  ــه وزارة األوق ــزءاً من ــزة، تتحمل ج بغ
العديد من الوزارات في احلكومة الفلسطينية 

ــالل اخلطب  ــروري من خ ــع امل ــا الواق معاجلته
واإلرشادات الدينية التي تبني للمواطن أن أرواح 

املواطنني أمانة في أعناق السائق، ووزارة التربية 
ــات التثقيف،  ــم من خالل دورات وورش والتعلي
ووزارة اإلعالم عبر اإلذاعات احمللية والفضائيات، 
ــة ذات العالقة  ــج اتلف ــالل بث البرام من خ
وغيرها.  وعن مصير السيارات القدمية التي ما 
ــتبعد الللي  ــت موجودة في قطاع غزة، اس زال
ــون هناك قانون ينص على إتالفها مهما  أن يك
ــير على  ــا أنها صاحلة وتس ــغ قدمها، طامل يبل
الطريق بشكل صحيح، وترخص في موعدها 
على حد قوله، قائالً: "دورنا مالحقة السيارات 
الطريق بشكل صحيح، وترخص في موعدها 
على حد قوله، قائالً: "دورنا مالحقة السيارات 
الطريق بشكل صحيح، وترخص في موعدها 

ــير والذي يوجد فيها خطر،  غير الصاحلة للس
وفقاً للقانون".

ــير والذي يوجد فيها خطر،  غير الصاحلة للس
وفقاً للقانون".

ــير والذي يوجد فيها خطر،  غير الصاحلة للس

ــة تتبعها  ــف الللي عن أنَّ هناك سياس وكش
ــة، مؤكداً أن  ــالف الدراجات الناري احلكومة بإت
ــة تتبعها  ــف الللي عن أنَّ هناك سياس وكش
ــة، مؤكداً أن  ــالف الدراجات الناري احلكومة بإت
ــة تتبعها  ــف الللي عن أنَّ هناك سياس وكش

ــكل كامل سيستغرق وقتاً طويالً  اتالفها بش
ــة، مؤكداً أن  ــالف الدراجات الناري احلكومة بإت
ــكل كامل سيستغرق وقتاً طويالً  اتالفها بش
ــة، مؤكداً أن  ــالف الدراجات الناري احلكومة بإت

ــر املرخصة  ــة الدراجات غي ــالل مالحق من خ
ــرطة أغلقت  ــى أن إدارة الش ــاً إل ــة، الفت خاص

ترخيص الدراجات النارية.


ــاك عددًا من  ــار الللي إلى أن هن في املقابل أش
ــاريع بتمويل قطري ستنفذ في  اخلطط واملش
ثالثة شوارع رئيسية في قطاع غزة، وهي شارع 
ــيكون  ــرق غزة الذي س البحر وصالح الدين وش
ــيخفف  ــاحنات الثقيلة ما س ا للش مخصصً
عن كاهل السيارات ويقلل احلوادث املرورية على 
ــق صالح الدين الواصل بني محافظات غزة  طري

الشمالية واجلنوبية.
ــاريع  ــح اللي أن هناك مجموعة من املش وأوض
ــيتم تنفيذها هذا العام، أبرزها  املستقبلية س
ــتركة وموسعة بني  إنشاء غرفة عمليات مش
وزارة الداخلية ووزارة النقل واملواصالت وشرطة 
املرور، ستكون مزودة بأحدث الوسائل وكاميرات 
ــيؤدي إلى استغناء شرطة املرور  املراقبة، مما س

بشكل أو بآخر عن الكادر البشري.
وأضاف: "على الرغم أن ذلك يحتاج لبعض 
الوقت، لكننا نأمل من احلكومة أن تسرع 
في حل كل اإلشكاليات والبدء في التنفيذ 

الفعلي للمشاريع".


ــال الللي:  ــة مقداد ق ــة الصحفي ــول حادث وح
"نحن نعمل بحيادية حتى لو كان أقرب املقربني 
ــني،  ــل مبكيال ــنا أن نكي ــى أنفس ــل عل وال نقب
ومستعدون ان نوافيكم بتقرير حول هذا احلادث، 
ــم لم يكونوا أخذوا  ــتبعد كليًا أنه لكن أنا اس
ــوح لهم، وأطالب  ــم، وأنا مكتبي مفت حقوقه
ــواء أكان في  ــة بإعطائهم حقهم  س احلكوم
ــيء، مؤكداً أنه  العالج أم التعويض أم في أي ش
ــواء أكان في  ــة بإعطائهم حقهم  س احلكوم
ــيء، مؤكداً أنه  العالج أم التعويض أم في أي ش
ــواء أكان في  ــة بإعطائهم حقهم  س احلكوم

متَّ اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية فيها.
ــيء، مؤكداً أنه  العالج أم التعويض أم في أي ش

متَّ اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية فيها.
ــيء، مؤكداً أنه  العالج أم التعويض أم في أي ش


ــب والتوعية في  ــق التدري من جانبه، قال منس
ــان صالح عبد  ــتقلة حلقوق اإلنس الهيئة املس
ــي الرقابة  ــن ف ــة يكم ــي: "إن دور الهيئ العاط
ــطينية  ــة الفلس ــلطة الوطني ــى دور الس عل
ومؤسساتها املدنية واألهلية, وضمان تقيدها 
ــر الدولية والقانونية الواردة في  باحترام املعايي
ــتقبل الهيئة  القانون الوطني, وبهذا اال تس
شكاوى املواطنني وتراقب سياسات السلطة".

ــير وخاصة  وأضاف "منذ أن تزايدت حوادث الس
ــع تزايد إدخال الدراجات النارية قامت الهيئة  م
ــل واملواصالت, ومن ثم  ــل مع وزير النق بالتواص
ــال وطالبت  ــرة حل هذا ا ــت بإعداد مذك قام
ــام بواجباتها في إلزام أصحاب  احلكومة بالقي
ــارات املرور, وأخذ  الدراجات النارية بالتقيد بإش
رخصة قيادة, واحلصول على ترخيص للمركبات 

هذا ميكن أن يقلل من نسبة حوادث الطرق".
ــاءات متكررة  ــد العاطي: "متَّ عقد لق وأردف عب

هذا ميكن أن يقلل من نسبة حوادث الطرق".
ــاءات متكررة  ــد العاطي: "متَّ عقد لق وأردف عب

هذا ميكن أن يقلل من نسبة حوادث الطرق".

ــرطة واملعنيني بهذا اال,  مع املسئولني والش
ونظمنا ورشات عمل حول التوعية املرورية حتت 

عنوان احلق في السالمة اجلسدية". 
ــوادث الطرق من وجهة  ــباب تزايد ح أما عن أس
ــن ننظر بإيجابية  نظره قال عبد العاطي:"نح
ــا لوحدها ال  ــرطة املرور وجهده عالية لدور ش
ــباب ارتفاع احلوادث عدم وجود  يكفي فمن أس
ــائقني  ــة، فهذا يؤدي لإلضرار بالس إضاءة ليلي
ــة الكهرباء, وعجز القدرات  خاصة في ظل أزم
ــدم إعادة تأهيل  ــدى احلكومة وع واإلمكانات ل
الطرق للسير واحلصار كلها تسهم في ارتفاع 
ــة تتم عبر  ــا أنَّ الوقاي ــوادث"، مبينً ــبة احل نس
الطرق للسير واحلصار كلها تسهم في ارتفاع 
ــة تتم عبر  ــا أنَّ الوقاي ــوادث"، مبينً ــبة احل نس
الطرق للسير واحلصار كلها تسهم في ارتفاع 

ــائقني والطالب  عمليات التوعية املرورية للس
في املدارس والتجمعات وإعادة تأهيل الطرق.

 من ناحية قانونية قال عبد العاطي: "إنَّ هناك 
في املدارس والتجمعات وإعادة تأهيل الطرق.

 من ناحية قانونية قال عبد العاطي: "إنَّ هناك 
في املدارس والتجمعات وإعادة تأهيل الطرق.

ــع للتفعيل  ــي أن تخض ــة ينبغ ــني مروري قوان
بشكل كامل, فالقوانني الفلسطينية حددت 
ــاالت مثل  ــن ا ــال م ــي كل مج دور كل وزارة ف
ــعاف ووزارة  ــني اإلس ــي تأم ــة ف دور وزارة الصح
ــيرًا إلى سعي  ــغال العامة وغيرها"، مش األش
الهيئة املستقلة إليجاد مجلس أعلى لضمان 
السالمة املرورية والسالمة العامة, وإلى تفعيل 
ــير "فمنذ فترة  ــدوق الوطني حلوادث الس الصن
ــض املتضررين من  ــم يفعل لتعوي ــام ل االنقس

حوادث الطرق".
وعود وآمال أطلقتها اجلهات املعنية واملسئولة 
تسهم في التقليل من حوداث الطرق، لكن هل 
ــيتم تنفيذ  ــتحقق النتائج املرجوة؟وهل س س
ــا كل من وزارة  ــط التي أعدته ــاريع واخلط املش

الصحة وشرطة املرور في غزة؟

بعد وفاة 18 شخصًا خالل شهر واحد
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السبت 213/3/16م

فاإلعالم اجلديد من املدونات اإللكترونية 
ــبكات التواصل  ــع اإلخبارية وش واملواق
االجتماعي، أحدث تغيراً في نظرة اتمع 
ــبكات التواصل  ــع اإلخبارية وش واملواق
االجتماعي، أحدث تغيراً في نظرة اتمع 
ــبكات التواصل  ــع اإلخبارية وش واملواق

ــة اإلعالم والذي كان موجهاً  حول طبيع
االجتماعي، أحدث تغيراً في نظرة اتمع 
ــة اإلعالم والذي كان موجهاً  حول طبيع
االجتماعي، أحدث تغيراً في نظرة اتمع 

للمعلومة فقط، ليتيح للمتلقي توجيه 
ــورة والتعليق  ــوت والص ــة والص الكلم

ا.                                     عليها أيضً


ــي  ــن باق ــم م ــطينيون كغيره والفلس
ــون  باليوم الذي  ــعوب العالم يحلم ش
ــتثمروا  ــه قضيتهم، فهم اس تنصر في
ــي  ــا والت ــي ميتلكونه ــر الت أدوات العص
ــى العالم  ــم، للوصول إل ــي بني أيديه ه
ــوار التي  ــي، واخلروج من وراء األس اخلارج
ــبكة  ــا االحتالل، فالش ــم به يحاصره
ــز  احلواج ــك  تل ــرت  كس ــة  العنكبوتي
ــر ها.  ــطيني عب ــوت الفلس ليخرج ص
ــبابية  ــادرات الش ــك املب ــن أوائل تل فم
ــبكات التواصل  ــطينية عبر ش الفلس
ــة " االنتفاضة  ــي كانت حمل االجتماع
ــوع  جم ــدت  حش ــث  حي ــة"،  الثالث
ــطينيني في الشتات عند احلدود  الفلس
األردن  ــني  ب ــة  الفاصل ــطينية  الفلس
ــوريا ولبنان، وتأكيداً على حق عودة  وس
الالجئني الفلسطينيني، ليتحول احلراك 
من العالم االفتراضي عبر الشبكة إلى 

حشد على أرض الواقع .
ــد  ــدون خال ــر امل ــوص، اعتب ــذا اخلص به
ــد "  ــالم اجلدي ــائل اإلع ــرقاوي  وس الش

ــتخدامها من قبل،  ــم يتم اس جديدةً ل
حيث مكنت املواطن العادي من العمل  
ــة لنقل  ــه الفرص ــي، وأعطت كالصحف

روايته عبر هذه الوسائل".
ــاحة  وأضاف : "اإلعالم اجلديد فتح مس
ــة  ــل الرواي ــي نق ــا ف ــن نوعه ــدة م فري
ــطيني  فلس ــانٍ  وبلس ــطينية  الفلس
بعيداً عن الرواية اإلسرائيلية التي تروج 
ــطيني  فلس ــانٍ  وبلس ــطينية  الفلس
بعيداً عن الرواية اإلسرائيلية التي تروج 
ــطيني  فلس ــانٍ  وبلس ــطينية  الفلس

ــوط احلمراء  ــت اخلط ــي تخط ــا، فه له
ــارس البوابة  ــن قبل ح ــرس لها م واملك
ــائل اإلعالم التقليدية،  املتواجد في وس
ــون هذا  ــخاص الذين يعيش وأتاح لألش
ــاركة واحلديث  ــونه املش الواقع ويعايش

عن معاناتهم ".
ــالم  ــي اإلع ــكلة ف ــى أن املش ــار إل وأش
تكمن في درجة املصداقية، فاملستقبل 
ــالم  اإلع ــيلة  وس أن  ــر  يعتب ــي  األجنب
ــه نظر وصبغة  ــمية هي ذات وجه الرس

حزبية وتنظيمة.  


ــي مجال حقوق  ــب واتص ف أما الكات
ــم -  فيرى  ــى إبراهي ــان - مصطف اإلنس
ــة  ــائله اتلف ــد بوس ــالم اجلدي أن اإلع
واستخدام الناشطني الشباب بشكل 
كبير للشبكات االجتماعية، وإنشائهم 
ــبوك و تويتر "هو  لصفحات عبر الفيس
أمر غير كافٍ إلحداث تفاعل مع القضايا 
الوطنية"، وشددَ إبراهيم على أن اإلعالم 
ــائل عدة،وأال  ــيلة من وس اجلديد هو وس

يتم تغيير الواقع من خاللها دون تفاعل 
ــوارع  ــى األرض، من خالل النزول للش عل
ــرى  ــن العامة للتضامن مع األس وامليادي
ــار التضامن احلقيقي بإبراز قضية  وإظه
ــة، أو االحتجاج  ــة دولي ــرى كقضي األس
ــري من تهويد  ــتيطان وما يج على االس

ممنهج للقدس احملتلة ".


ــباب  وتعددت احلمالت التضامنية للش
ــرى  األس ــة  قضي ــع  م ــطيني  الفلس

ــالل  االحت ــجون  س ــي  ف
ــي بدأت  ــرائيلي،  والت اإلس
منذ  بداية اإلضراب املفتوح 
ــرى  لألس ــام  الطع ــن  ع
الفلسطينيني في معركة 
األمعاء اخلاوية،  وما تاله من 
ــة و اإلضراب  إضرابات فردي
وتوحيد  لألسرى،  اجلماعي 
ــخصية عبر  ــورة الش الص
ــورة  ــي ص ــة، " وه الصفح
ــي غزت "  ــون" الت ــة الل بني
الفيسبوك وتويتر " تعبيراً 
ــي غزت "  ــون" الت ــة الل بني
الفيسبوك وتويتر " تعبيراً 
ــي غزت "  ــون" الت ــة الل بني

ــرى،  عن التضامن مع األس
ــوم تضامني  ــب ي ــى جان إل
ــاندة  ــي عاملي ملس إلكترون

األسرى املضربني عن الطعام في سجون 
االحتالل . 

وحول هذه احلملة واستثمار الناشطني 
الشباب للشبكات االجتماعية ملناصرة 
ــي من  ــت الرا يحي ــرى، قال ــة األس قضي
اخلليل- وهي ناشطة في شبكة القدس 
اإلخبارية عبر صفحة الفيسبوك وأحد 
املشاركات في تنظيم حمالت التضامن 
ــارات  ــع العب ــي الواق ــرى:" ف ــع األس م
ــانية التي يكتبها أهالي األسرى  اإلنس
ــالم االجتماعي  ــطاء اإلع ــا نش وينقله
ــبكة،  ــر كبير في األفراد عبر الش لها أث
ا  ــل أيضً ــي داخل الوطن ب ــس فقط ف لي
ــبكة،  ــر كبير في األفراد عبر الش لها أث
ا  ــل أيضً ــي داخل الوطن ب ــس فقط ف لي
ــبكة،  ــر كبير في األفراد عبر الش لها أث

ــذه العبارات حتدث تفاعالً  في اخلارج ، ه
وتوصل رسالة حول ما يعانوه ".

ــة  التضامني ــة  احلمل ــول  ح ــت  وحتدث
ــة  ــي:" احلمل ــي العامل ــوم اإللكترون للي
ــن الصفحات  ــدد م ــاركة ع كانت مبش
ــة  الناطق ــة  والعربي ــطينية  الفلس
باللغتني العربية واإلجنليزية عبر مواقع 
ــي تقوم على  ــل االجتماعي، وه التواص
دعوة األفراد لتصوير أنفسهم مع الفتة 
ــن عن تضامنهم مع قضية  صغيرة تعل

األسرى املضربني عن الطعام ". 

وتابعت:"كان من ضمن املشاركات صورة 
ــوس  ــي كارل ــر العامل ــان الكاريكاتي لفن
ــرى  ــع األس ــه م ــن تضامن ــوف يعل الت

الفلسطينيني " .


وعلى اجلانب اآلخر، كان للبعض دور في أن 
تتغير الصورة النمطية التي اعتادالعالم 
ــائل اإلعالم حول وقائع  أن يراها عبر وس
األحداث في فلسطني من قتل ودمار،وهي 
ــط عبر شبكة  ــتثمرها الناش فكرةٌ اس
األحداث في فلسطني من قتل ودمار،وهي 
ــط عبر شبكة  ــتثمرها الناش فكرةٌ اس
األحداث في فلسطني من قتل ودمار،وهي 

التواصل االجتماعي -حسني شجاعية 
ــن املعهد   ــج م ــو خري ــن رام اهللا- ،  وه م
التواصل االجتماعي -حسني شجاعية 
ــن املعهد   ــج م ــو خري ــن رام اهللا- ،  وه م
التواصل االجتماعي -حسني شجاعية 

العالي لآلثار في جامعة القدس،  حيث 
وظف ما درسه في إنشاء صفحة خاصة 
ــائها:"  ــي قال عن هدفه من إنش ــي قال عن به، الت ن به، الت
ــطني،  ــب اآلخر لفلس ــرز اجلان أردت ان أب
ولشعوري بنقص املعلومات لدى األفراد 
حول األماكن األثرية والتاريخية ، وحاجة 
الناس لتعريف هذه األماكن واملعلومات 
ــتثمار الفرصة اانية  عنها، فأردت اس
ــار الذي توفره الشبكة  ــرعة االنتش وس

للتواصل مع األفراد  ".  
ــل اخلارجي عبر صفحته  ورأى أن التفاع
ــاً من قبل  ــت أكثر جتاوب كان
ــل اخلارجي عبر صفحته  ورأى أن التفاع
ــاً من قبل  ــت أكثر جتاوب كان
ــل اخلارجي عبر صفحته  ورأى أن التفاع

ــن ، فمنهم من  ــاء الوط أبن
ــائل  ــال رس يقومون  بإرس
ــؤال  حول العديد من  للس
ــة  ــق األثري ــع واملناط املواق
ــر صورها  ــي يقوم بنش الت

والتعرف بها.
ــي  الصحف ــور  املص ــا  أم
ــن  م ــوان  رض ــود  محم
ــة  ــه صفح ــدس، ولدي الق
تغطية  ــي  ف ــة  متخصص
ــة  الضف ــي  ف ــداث  األح
ــبكات  ش ــر  عب ــة  الغربي
 ، ــي  االجتماع ــل  التواص
ــي األول كان  ــال : " هدف فق
ــن خالل  ــي م ــم اخلارج ــول للعال الوص
ــة واملواجهات  ــداث اليومي ــر األح تصوي
ــالل، فالتفاعل من اخلارج أكبر  مع االحت
ــه نحو  ــذي يتج ــن ال ــباب الوط ــن ش م
ــات الترفيهية والرياضيةو أكثر  الصفح

من صفحاتنا ". 
ــتثمروا  ــطني اس هذه هي جتارب لناش
ــرعة االنتشار  التقانة احلديثة في س
وسهولة التفاعل، ليوصلوا ما يرغبون 
في إيصاله عبر العالم االفتراضي من 
ــبكة  ــالل تواصلهم عبر تلك الش خ
ــاء  ــني أرج ــافات ب ــت املس ــي قرب الت

املعمورة .



برز في السنوات األخيرة ما يعرف 
ــن أو املواطن  ــة املواط " بصحاف
ــو الذي حتول فيه  الصحفي " وه
املواطن العادي من متلقٍ لألخبار 
ــى صحفي ميارس  ــات إل واملعلوم

هذه املهنة . 
ــي  التكنولوج ــور  التط ــع  وم
ــن املواطنني  ــتطاع العديد م اس
امتالك آالتٍ تصويرية إلكترونية 
ــة تصوير رقمية،  حديثة مثل (آل
ــجل  ــول، ومس ــوب محم وحاس
ــاز  ــى جه ــر، أو حت ــي صغي صوت

خلوي ذو نظام ذكي)،  
ــهدت  ــالل  الفترة املاضية ش وخ
ــد  ــورات ض ــة ث ــاحةُ العربي الس
أنظمة احلكم املستبد في تونس 
ــوريا،  ــا واليمن وس ــر وليبي ومص
ــذي زاد على عاتق املواطن  األمر ال

العربي أن يقوم بدور اإلعالمي. 
ــباب  ــى العديد من الش وقد حتل
السياسيني  والناشطني  العربي 
واحلقوقيني وغيرهم بالشجاعة 
ــاحات  ــى الس ــوا إل واإلرادة، ونزل
ــق األحداث صوتاً  وامليادين لتوثي
ــاحات  ــى الس ــوا إل واإلرادة، ونزل
ــق األحداث صوتاً  وامليادين لتوثي
ــاحات  ــى الس ــوا إل واإلرادة، ونزل

ــمّ قاموا بتحميل  وصورة، ومن ث
ــبكة  الش ــى  إل ــه  توثيق متّ  ــا  م
التواصل  ــع  ومواق ــة  العنكبوتي
ــتخدامهم  واس ــي  االجتماع
للمدونات اإللكترونية ذات الطابع 
ــي أتاحت  ــي الت ــي، وه السياس
ــم ولغيرهم التعبير  الفرصة له
ــو لهم في  ــن آرائهم كما يحل ع
ــم اإلعالمي  ــة التعتي ــل حال ظ
التي  ــواه  األف ــة تكتيم  وسياس
ــية  السياس األنظمة  ــها  متارس
ــد الصحفيني  ــة ض الديكتاتوري

ووسائل اإلعالم . 

ــة  ــة تضامني ــالق حمل ــوا بإط  وقام
ــير املضرب عن الطعام  مكثفة لألس
ــاوي وذلك عبر مواقع  ــامر العيس س
الفيس بوك  ــي  ــل االجتماع التواص
ــون متضامنون  حتت عنوان ''صحفي
ــرى املضربني عن الطعام ''،  مع األس
ــون عبر صفحتهم  ــن الصحفي وأعل
ــوم اخلميس  ــوك أن ي ــى الفيس ب عل
ا   ــن فبراير يومً ــر م املوافق الرابع عش
ــي األراضي  ــن الطعام ف ــراب ع لإلض

الفلسطينية كافة والشتات ،   
ِّع املشاركون في حملة "مي وملح"  ووز
ــيم  ــرات املواقع بعد تقس على عش
ــات صغيرة  ــن مجموع ــل ضم العم
ــار في  ــن االنتش ــوا م ــى يتمكن حت
مختلف مناطق مدينة غزة، وأوقفوا 
السيارات وقدموا أكواب "مي وملح" 
ــن االندهاش  ــط حالة م للركاب، وس
أنهم  ــع  ــعر اجلمي والفرحةحيث ش
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ــيئا ولو بسيطاً لألسرى  يقدمون ش
ــجون  ــن الطعام في س ــني ع املضرب

االحتالل.
ــن الصحفيني  ــرات م  و توافد العش
ــدي  اجلن ــاحة  س ــى  إل ــني  واإلعالمي
اهول للتعبير عن دعمهم الكامل 
ــعارات "  ــرى، مرددين ش لقضية األس
" و"بالروح  ــا يا خيّ مي وملح.. كرامتن
بالدم نفديك يا العيساوي"، وحاملني 
ــا مضرب عن  ــبَ عليها "أن تِ أخرى كُ
بالدم نفديك يا العيساوي"، وحاملني 
ــا مضرب عن  ــبَ عليها "أن تِ أخرى كُ
بالدم نفديك يا العيساوي"، وحاملني 

ــذا طعام  ــح وماء.. ه ــام" و"مل الطع
ــاوي"، آملني أن تصدح  سامر العيس

أصواتهم في بقاع األرض كلها.


وقالت الصحفية إسراء املدلل، إحدى 
املشاركات في الوقفة التضامنية: " 
نؤمن بأهمية االعالم في إبراز قضية 
ــعرنا انه يجب حسم  ــرى ، وش األس

ــن خالل  ــاء اخلاوية م ــة االمع معرك
ا كبيرُا  ــكل ضغطُ ــالم الذي يش اإلع
ا قضية سامر  ــرائيل، وحتديدً على إس
ــاوي املضرب عن الطعام منذ  العيس

أكثر ٢٠٦ أيام".
ــرك اجلهات  ــى أهمية حت ــارت إل وأش
الرسمية الفلسطينية والتنظيمات 
ــي الضفة  ــية ف ــزاب السياس واألح
ــرى،   الغربية وقطاع غزة لدعم األس
وأنهم "كإعالميني أصروا  على قيادة 
ــة حتى يكونوا على موعد مع  املعرك
ــرى األبطال"، مؤكدة علي  عناق األس
ــني  ــدى اإلعالمي ــر ل ــتياء الكبي االس
ــدى اجلهات  ــرك ل ــف التح ــن ضع م

املسئولة.
ــد إبراهيم أبو جياب   ــن جانبه،  أك وم
ــم احلملة أن  ــق االعالمي باس الناط
ــاالت تبذل مع  ــاعي واتص هناك مس
ــات  ومؤسس حكومية  ــات  مؤسس
ــى الرأي  ــع املدني للضغط عل اتم
ــن  التضام ــرة   ــد فك ــام لتوحي الع
ــة  كل  ــة فعالي ــرى وإقام ــع األس م
ــبوع في املدن الفلسطينية، وأن  اس
ــم حلقة التواصل بني  الصحفيني ه
الداخل الفلسطيني والعالم العربي 
ــا أن التواصل مع  ــي،  موضحً والغرب
ــهالً،  ــني  في اخلارج  بات س اإلعالمي
ــا أن التواصل مع  ــي،  موضحً والغرب
ــهالً،  ــني  في اخلارج  بات س اإلعالمي
ــا أن التواصل مع  ــي،  موضحً والغرب

ــة  وانه مت االتفاق على تنظيم سلس

ــع  ــة م التضامني ــات  الفعالي ــن   م
األسرى  في دول عربية. . 

ــى توحيد الصوت  ــا  أبو جياب إل ودع
ــراً حقيقياً   ــره منب ــي، واعتب اإلعالم
ــى توحيد الصوت  ــا  أبو جياب إل ودع
ــراً حقيقياً   ــره منب ــي، واعتب اإلعالم
ــى توحيد الصوت  ــا  أبو جياب إل ودع

لكشف سياسة التعنت اإلسرائيلي 
بحق األسرى، متمنيًا أن يزداد التحرك 
ــم من أجل  ــي دول العال ــي ف اإلعالم
ــرائيل  قبل أن تدق  الضغط على إس

ساعة استشهاد العيساوي وغيره.
ــي  العرب ــدور  ال ــة  ــى أهمي إل ه  ــوَّ ن و 

ساعة استشهاد العيساوي وغيره.
ــي  العرب ــدور  ال ــة  ــى أهمي إل ه  ــوَّ ن و 

ساعة استشهاد العيساوي وغيره.

ــالمي في دعم قضية األسرى،  واإلس
ــاء  إنه ــتطاعتهم  باس ــم  وأنه

ــني عن  ــرى املضرب ــاع وآالم األس أوج
ــن كرامة األمة  ــام املدافعني ع الطع

العربيةواإلسالمية.


ــياح  ــد الش ــي أحم ــار الصحف وأش
ــي جتاه قضية  ــى التقصير اإلعالم إل
ــرى  ــى أن األس ــددًا عل ــرى، مش األس
يحتاجون منا أكثر من ذلك والقضية 
ــط باإلعالم  بل  ــت متعلقة فق ليس

هي قضية شعب ووطن.
ــات  ــياح:"هذه الفعالي ــاف الش وأض

ــرى لن تقف  ــام نصرة لألس التي تق
عند االعتصامات فقط  بل سيكون 
ــات إذاعية  ــن موج ــالن ع ــاك إع هن
ــام القادمة، على  ــي األي مفتوحة  ف
ــن املقاالت  ــلة م ــا سلس أن تتبعه
ــرى في  واملوضوعات املتعلقة باألس
ــة، وبرامج تلفزيونية  الصحف احمللي
ــمي الفلسطيني  تتناول الدور الرس
ــرائيل لإلفراج  في الضغط على إس

عن األسرى".           
ويأمل الصحفيون في توسيع نطاق 
احلملة لتحقق أهدافها املرجوة، بعد 
جناحهم في جذب أكثر من سبعمائة 
صحفي عبر صفحتهم على "الفيس 

بوك" التي أطلقوها حديثاً، 
صحفي عبر صفحتهم على "الفيس 

بوك" التي أطلقوها حديثاً، 
صحفي عبر صفحتهم على "الفيس 

ــات التضامنية  ــن أن الفعالي  مؤكدي
ــن الطعام  ــرى املضربني ع ــع األس م
ــورة اإلعالمية  ــرارة الث ــت إال ش ليس
ــرى، باإلضافة   ــة لنصرة األس القادم
الي رغبة صحفيي الضفة والقطاع  
ــل فيما بينهم  ــتمرار التواص في اس
ــات  ــن الفعالي ــد م ــم العدي و تنظي
ــل توحيد صفوف  ــتركة  من أج املش
ــام  والتح ــطيني،  الفلس ــارع  الش
ــن  ــاً ع ــطيني دفاع ــد الفلس اجلس
ــام  والتح ــطيني،  الفلس ــارع  الش
ــن  ــاً ع ــطيني دفاع ــد الفلس اجلس
ــام  والتح ــطيني،  الفلس ــارع  الش

ــني عن الطعام   ــراه املضرب قضية أس
ــد هو  ــن  على أن توحد اجلس مؤكدي

توحد للصوت الفلسطيني. 
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ــد بخيت عميد كلية  يعرّف د. محم
ــالمية  أصول الدين في اجلامعة االس
ــالمي بالكالم املستند  اخلطاب االس
ــرآن  الق ــن  م ــالمية  اس ــة  ملرجعي
ــريع األخرى  ــادر التش ــنة ومص والس
ــلمني ولغيرهم إلدارة  موجهاً للمس
ــريع األخرى  ــادر التش ــنة ومص والس
ــلمني ولغيرهم إلدارة  موجهاً للمس
ــريع األخرى  ــادر التش ــنة ومص والس

ــاة االجتماعية  ــي احلي ــع مناح جمي
والسياسية واالقتصادية.

ــالمي  واعتبر بخيت أن اخلطاب االس
ــس مرضياً ولم يدخل  كماً وكيفاً لي
ــالمي  واعتبر بخيت أن اخلطاب االس
ــس مرضياً ولم يدخل  كماً وكيفاً لي
ــالمي  واعتبر بخيت أن اخلطاب االس

ــوب  ــور املطل ــة التط ــي حال ــد ف بع
ــر  ملواجهة  ــى تطوي ــو بحاجة إل وه
ــه مضيفا  ــي تواجه ــات الت التحدي
ــائل  ــالم ميتلكون وس أن "أعداء االس
ــوال  وأم ــم  ــي خطاباته ــورة ف متط

باهظة يسخرونها ضد االسالم"
ــرض  ــالم يتع ــت "اإلس ــاف بخي وأض
ــة من قبل  لهجمات إعالمية شرس
ــمعة اإلسالم من  أعدائه تشوش س
ــي دين االرهاب والقتل  دين الرحمة ال
واإلكراه " معقبا أن ذلك يضيف عبئا 
ــاء العصر ملواجهة  ــال على أخط ثقي

هذه التحديات والعقبات.
وشدد على ضرورة تسخير الوسائل 
ــي هذا  ــة املتطورة ف ــة كاف اإلعالمي
ــة عبر  ــع االجتماعي ــر كاملواق العص
االنترنت والقنوات الفضائية وإضفاء 
الروح اإليجابية على الدين اإلسالمي 
ــيد  ــث لها س ــي بع ــة الت والرحماني

ــى اهللا عليه  ــلني –محمد صل املرس
ــلم- ومراعاة ثقافات االخرين من  وس

غير املسلمني.
ــتخدام  ــد بخيت على ضرورة اس وأك
األشكال اتلفة للخطاب االسالمي 
فهو ال يقتصر على الكلمة على حد 
تعبيره إمنا يجب أن يرتقي الي الفنون 
التمثيلية  ــالت  ــة كاملسلس اتلف
ــيد املدعمة باخلطاب  والصور والنش

الذي يتناسب مع هذه الفنون.


ــاد  ــر دائرة الوعظ واإلرش قال أمني س
ــئون الدينية أمين  بوزارة األوقاف والش
املبحوح "إن ضعف أداء بعض اخلطباء 
ــود منهجية لدى  ــع إلى عدم وج يرج
ــل  ــرغ للعم ــدم التف ــم ،وع بعضه
الدعوى، باإلضافة إلى ضعف اجلانب  

الوعظي لدى بعض اخلطباء" .
ــم  اخلطباء من  ــه مت تقيي ــح أن وأوض
ــن األوقاف  ــة م ــة مختص ــالل جلن خ
ــر متميز  ــالث معايي ــاس ث ــى أس عل
ــط و ضعيف من خالل ذهاب  ومتوس
جلنة مختصة يجلسون بني املصلني 

لتقييم اخلطيب.
ــاف تعالج مثل  ــاف أن وزارة األوق وأض
هذه املشاكل من خالل عمل تدريبات 
ــم أدائهم  ــة تقيي ــاء ومتابع للخطب
وتقويته، ونعمل على متابعة شكاوى 
ــى حلها، كما  ــني والعمل عل املواطن

ــالة  ــال رس تقوم  وزارة  األوقاف بإرس
أسبوعية لكل خطيب توجهه فيها 
بالتركيز على موضوع  يهم مشاكل 
ــن وجهة  ــبل احلل م ــني وس املواطن

الشريعة االسالمية.


ــة  ــزرد الداعي ــل ال ــور وائ ــال الدكت ق
اإلسالمي" إن حتويل اخلطبة الى  نشرة  
سياسية لدى  بعض  اخلطباء، وسوء 
إيصال احلكم الشرعى واالستخفاف 
وابتعاد اخلطيب  ــن،  بعقول احلاضري
ــاس من  ــا يخص الن ــث مب ــن احلدي ع

ــغال املصلني  ــاكل وهموم، وإش مش
ــت وأكل الزمان  ــت ومات بقضايا قتل
عليها  مثل فتنة خلق القرآن، يجب 
ــاء والدعاة اخلوض  ــب اخلطب أن يتجن

في  هذه األمور"
ــاب  ــد كان للخط ــزرد لق ــاف ال وأض
ــي األمة على مر  الدينى أثره البالغ ف
ــاب اخلطاب الديني  العصور، فأصح
هم الذين يأمرون باملعروف وينهون عن 
ــم الذين يدعون الناس إلى  املنكر، وه
ــى بصيرة وعلم، ال على جهل  اهللا عل
ــم الذين يدعون الناس إلى  املنكر، وه
ــى بصيرة وعلم، ال على جهل  اهللا عل
ــم الذين يدعون الناس إلى  املنكر، وه

وعمى، وهم الذين يذكرون الناس حني 
ــني يغفلون،  ــون، وينبهونهم ح ينس

ــيرتهم حني ينحرفون،  ويقومون مس
ــلم وال اهتدى من  ــلم من أس وما أس
ــن اخلطاب  ــدى إال بجميل وحس اهت

الديني الذي سمعه وتأثر به" .
ــب على اخلطباء  ــد أنه من  الواج وأك
ــال  ــرق إيص ــوا ط ــاة أن  يتعلم والدع
الدعوة إلى  الناس  سالكني  فى ذلك 
احلكمة واملوعظة احلسنة واألسلوب 
األمثل.  حتى نصل إلى تعزيز اخلطاب 
ــى الداعية  ــاس، عل ــي لدى الن الدين
ــن  ــيئًا ع ــل ش أن يحص ــب  واخلطي
ــى الداعية  ــاس، عل ــي لدى الن الدين
ــن  ــيئًا ع ــل ش أن يحص ــب  واخلطي
ــى الداعية  ــاس، عل ــي لدى الن الدين

ــيء عن  ــرف كل ش ــيء وأن يع كل ش
تخصصه".

ــز  تعزي ــئولية  مس أن  ــزرد  ال ــار  وأش
اخلطاب الدينى تقع على كاهل وزارة 
األوقاف أوالً واجلامعات الفلسطينية 
اخلطاب الدينى تقع على كاهل وزارة 
األوقاف أوالً واجلامعات الفلسطينية 
اخلطاب الدينى تقع على كاهل وزارة 

ــات من املتخصصني  التي تخرج املئ
ــرعية، هؤالء كلهم  ــي ااالت الش ف
ــل على رفع  ــون بضرورة العم مطالب
ــظ الناس  ــتوى من يتصدى لوع مس

ومخاطبتهم وإرشادهم
ــالمي  وبالنظر في واقع اخلطاب اإلس
ــاً أن هناك ضعفاً  احلالي يتضح جلي
ــالمي  وبالنظر في واقع اخلطاب اإلس
ــاً أن هناك ضعفاً  احلالي يتضح جلي
ــالمي  وبالنظر في واقع اخلطاب اإلس

ــذا اخلطاب  ــي جوانب عديدة من ه ف
شكال ومضموناً يتطلب من اتصني 
ــذا اخلطاب  ــي جوانب عديدة من ه ف
شكال ومضموناً يتطلب من اتصني 
ــذا اخلطاب  ــي جوانب عديدة من ه ف

ــان مخلوق  االنتباه لها ذلك أن االنس
ــايخنا أن  متحرك ومتغير فعلى مش
ــي خطاباتهم  ــاروا هذه احلركة ف يج
تبعا للتطور والتقدم اللذاين يتركان 

آثارهما على حياتنا .
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وأبرزها  التواصل االجتماعي  شبكات 
ــتخدامها  ــر واس ــوك وتوتي ــس ب الفي
ــر إيجابي  يتم من  ــر للدعوة ام كمناب
ــم وأخالق  ــم وقي ــر تعالي ــه نش خالل
ــاة على  ــال إن اقبال الدع ــالم وق االس
استخدام هذه الوسيلة دليل على أن 
ــة عليه أن يكون " مدركاً لفقه  الداعي
استخدام هذه الوسيلة دليل على أن 
ــة عليه أن يكون " مدركاً لفقه  الداعي
استخدام هذه الوسيلة دليل على أن 

ــة "وأكد الدكتور صادق  الواقع واملرحل
وهو محاضر في كلية الشريعة وعضو 
ــالمية  ــة االفتاء في اجلامعة االس جلن
على أن الدعوة هي جزء أصيل من هذا 
ــرف اخللق  هم  ــى مهنة أش ــن وه الدي

األنبياء .
ــب بهذه  ــلم مطال ــان مس ــب بهذه  وكل انس ــلم مطال ــان مس ــب بهذه  وكل انس ــلم مطال مس
ــب بالدعوة الى  ــة فالكل مطال املهم
 إِلَى 

االمر اإللهي " ادْعُ ــا من اهللا انطالق
نَةِ  َسَ ةِ احلْ ظَ َوْعِ ةِ وَاملْ مَ ِكْ  بِاحلْ

بِيلِ رَبِّكَ سَ
 إِلَى 

االمر اإللهي " ادْعُ
نَةِ  َسَ ةِ احلْ ظَ َوْعِ ةِ وَاملْ مَ ِكْ  بِاحلْ

بِيلِ رَبِّكَ سَ
 إِلَى 

االمر اإللهي " ادْعُ

وَ  نُ إِنَّ رَبَّكَ هُ سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِلْهُ وَجَ
نَةِ  َسَ ةِ احلْ ظَ َوْعِ ةِ وَاملْ مَ ِكْ  بِاحلْ

بِيلِ رَبِّكَ سَ
وَ  نُ إِنَّ رَبَّكَ هُ سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِلْهُ وَجَ
نَةِ  َسَ ةِ احلْ ظَ َوْعِ ةِ وَاملْ مَ ِكْ  بِاحلْ

بِيلِ رَبِّكَ سَ

وملا كان األمر كذلك  توجب على أبناء 
ــتفادة منها في  ــه االس ــن ودعات الدي
ــوة الى اهللا فخاضوا هذا املعترك  الدع
ــتفادة منها في  ــه االس ــن ودعات الدي
ــوة الى اهللا فخاضوا هذا املعترك  الدع
ــتفادة منها في  ــه االس ــن ودعات الدي

ــئوليتهم الدينية  ــن مس ــا م انطالق
واألخالقية.

ــر في هذه  ــاة نصيب كبي فكان للدع
ــات التي  ــرت الصفح املواقع إذ انتش
ــزام بالتعاليم واألخالق  تدعو الى االلت
ــع  ــذه املواق ــت ه ــالمية وأصبح االس
ــوة إلى اهللا  ــر للدع ــة مناب االلكتروني
ــع  ــذه املواق ــت ه ــالمية وأصبح االس
ــوة إلى اهللا  ــر للدع ــة مناب االلكتروني
ــع  ــذه املواق ــت ه ــالمية وأصبح االس

ــى التدين وااللتزام  عز وجل والدعوة إل
ــالمية وانتشرت  باآلداب واألخالق االس
ــك  ــة وكذل ــو الدعوي ــع الفيدي مقاط
ــلم  ــان املس ــور التى تذكر االنس الص
بخالقه وتذكره بصالته والتزامه بدينه 

فى كل مناحى احلياة  .
وفى ذات السياق اعتبر الدكتور صادق 
ــتخدام  ــل إقبال الدعاة  على اس قندي

.

ــل املقعد  ــد أن توفى الرج بع
خلفه ميراثاً ألوالده 
ــل املقعد  ــد أن توفى الرج بع
خلفه ميراثاً ألوالده 
ــل املقعد  ــد أن توفى الرج بع

خلفه ميراثاً ألوالده املسن ترك خلفه ميراثاً ألوالده املسن ترك 
ــور وفاة  ــام األبناء ف وبناته فق
ــه الثرى وصنعوا  أبيهم مبوارات
له عزاء، ومبجرد أن  انتهى العزاء 
بدأت اخلالفات بني األبناء على 
ــوى منهم  ــال فاألق األرض وامل
يريد أن  يأخذ بل ينهب إن صح 
التعبير ما يستطيع من املال 
واألرض وكأننا نعيش فى غابة 
ــد فيها يأكل حقوق كل  األس

من يعيش فى هذه  الغابة.
ــرم ابنته  من  ــمع فالن ح نس
ــر حرم أخته وأب أو  امليراث وآخ
أخ حرم أخته من الزواج بسبب 
ــبب   ــراث وحني تعرف الس املي
تندهش ملاذا منعت الفتاة من 
ــون لكى ال تذهب  الزواج يقول
األرض أو األموال الى رجل غريب 
ــنا شعب  ــبحان اهللا ألس ، س
ــد وصلنا؟،  ــلم؟ ألهذا احل مس
طاملا أننا مسلمون هذا يعنى 
ــم اهللا عز  ــون بحك ــا ملزم أنن
ــى" يوصيكم  ــل وهو يوص وج
ــم للذكر مثل  ــى أوالدك اهللا ف

حظ األنثيني" .
ــرم  ــاذا حت ــذا كالم اهللا فلم ه
الفتاة من امليراث، أنا أقول وجب 
ــاذ موقف  ــى احلكومة اتخ عل
ــخص يقف  صارم ضد كل ش
ــه ليحرمها  ــد أخته أو ابنت ض
ــول  ــراث وكما قال رس من املي
ــلم"  ــى اهللا عليه وس اهللا صل
ــلطان ماال  ــزغ بالس إن اهللا لي
ــان اإلناث  ــزغ  بالقرآن" وحرم ي
من حقوقهم تعدّ واضح على 
ــدود اهللا ويجب ايقافه  فورا  ح
من حقوقهم تعدّ واضح على 
ــدود اهللا ويجب ايقافه  فورا  ح
من حقوقهم تعدّ واضح على 

ــول تعالى" ومن يتعد  كما  يق
حدود اهللا فقد ظلم نفسه"

ــرة باتت  ــا ظاه ــم أنه ــا أزع أن
ــية فى اتمع بشكل  متفش
كبير فاحلل يكمن فى  عودتنا 
ــول  ــنة الرس ــاب اهللا وس لكت
ــلم هى خير  ــى عليه وس صل

دليل .
ــا أخوة إن هذه  واهللا العظيم ي
ــال النبى  ــاة دار ممر كما ق احلي
صلى اهللا عليه وسلم "الدنيا 
ــرة دار مقر فتزودوا  دار ممر واالخ
ــذه  ــم" وه ــم ملقرك ــن ممرك م
ــار ليعلم اهللا  الدنيا هى اختب
ــن الكاذب  ــز وجل الصادق م ع
يقول تعالى" الذى خلق  املوت 
واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن 

عمالً " .
واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن 

عمالً " .
واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن 

ــا كل داعية كل  كل واحد فين
طبيب كل مهندس كل سائق 
على اخلط كل  الناس يجب أن  
يعملوا جاهدين للتخلص من 
ــر العفنة احفة  هذه الظاه

فى حق اإلناث.
ــى أن يجنبنا  ــأل اهللا تعال أس

فى حق اإلناث.
ــى أن يجنبنا  ــأل اهللا تعال أس

فى حق اإلناث.

ــر منها وما بطن  الفنت ما ظه
وأن يغفر لنا ذنوبنا.

احلرمان من امليراث

 – – 
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لَمُ  وَ أَعْ يلِهِ وَهُ ــبِ نْ سَ لَّ عَ َنْ ضَ ــمُ مبِ لَ أَعْ
"  وقال " إن االسالم لم يحدد  ينَ تَدِ ُهْ بِاملْ
لَمُ  وَ أَعْ يلِهِ وَهُ ــبِ نْ سَ لَّ عَ َنْ ضَ ــمُ مبِ لَ أَعْ
"  وقال " إن االسالم لم يحدد  ينَ تَدِ ُهْ بِاملْ
لَمُ  وَ أَعْ يلِهِ وَهُ ــبِ نْ سَ لَّ عَ َنْ ضَ ــمُ مبِ لَ أَعْ

ــل ترك اال  ــيلة معينة للدعوة ب وس
"  وقال " إن االسالم لم يحدد  ينَ تَدِ ُهْ بِاملْ
ــل ترك اال  ــيلة معينة للدعوة ب وس
"  وقال " إن االسالم لم يحدد  ينَ تَدِ ُهْ بِاملْ

مفتوحاً أمام املسلمني ليمارسوا هذه 
املهمة بكل السبل والوسائل املتاحة 
ــور  والعص ــن  األماك ــالف  ــى اخت وعل
ــن ومع  ــة الدي ــعار عظم ــع استش م

استشعار فرضية الدعوة .
ــار  ــرز أيضا فى الفترة األخيرة انتش وب
ــو الدعوية على موقع  مقاطع الفيدي
ــذه  ه ــت  ترجم ــد  وق   YouTubeال
املقاطع إلى عدة لغات منها اإلجنليزية 
ــبانية وغيرها من لغات العالم   واألس
ــذا الدين  ــلمني به ــر املس ــرف غي تع

وآدابه وتدعوهم  ــماحته وأخالقه  وس
ــفينة  الى النجاة وااللتحاق بركب وس
ــوا من  ــى يكون ــالمى لك ــن االس الدي
ــى الدنيا واآلخرة  ــني والفائزين ف الناج

وهذا حق غير املسلمني  .
ــاال  ــوا مج ــلمني أال يدع ــى املس و عل
يستطيعون فيه الدعوة الى اإلسالم  

وفى إطار حديث الدكتور صادق قنديل 
ــض قيام بعض  ــوت اجلامعة رف مع ص
ــوز  ــض الرم ــتغالل بع ــباب باس الش
والشعارات االسالمية للشهرة ونشر 
ــال إن هذا األمر مرفوض  الصفحات وق
ــاجت عن حالة  ــرعياً واخالقياً وهو ن ش
ــال إن هذا األمر مرفوض  الصفحات وق
ــاجت عن حالة  ــرعياً واخالقياً وهو ن ش
ــال إن هذا األمر مرفوض  الصفحات وق

ــم الدكتور  ــم واالدراك  وخت عدم العل

ــى الدعاة  ــا ال ــوة وجهه ــه بدع ــى الدعاة حديث ــا ال ــوة وجهه ــه بدع ــى الدعاة حديث ــا ال وجهه
لتوحيد جهودهم وإقامة نقابة للدعاة 
يتم خاللها تبادل اخلبرات واملعلومات 
ــد جهود  ــة املواضيع لتوحي ومناقش
ــاة باالبتعاد عن  دعوتهم وطالب الدع

اخلالفات السياسية .
ــذا العصر مبا فيه  ــة األمر أن ه وخالص
ــي يفتح  ــي وتكنلوج ــن تقدم علم م
اآلفاق أمام الدعاة ليسلكوا كل طريق 
ــر بذور اخلير واملعروف  ــبيل نش في س
ــع الطريق على  ــع وقط ــالح اتم وص
ــاع الباطل الذين  ــيطان وأتب دعاة الش
ــات وتخريب  ــاد اتمع إفس ــدون  يري

اخالق الشعوب واألمم.
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ــل وزارة  ــياق بنيَّ وكي ــذا الس ــي ه و ف
ــامت عويضة  ــاد الوطني م. ح االقتص
ــيطبق عليها  أن الصناعات التي س
ــس بالدرجة  ــمل املالب ــرار، و تش الق
ــدي العاملة  ــبب توافر األي األولى بس
فيها بصورة كبيرة، إضافة إلى بعض 
الغذائية مثل املشروبات  الصناعات 
الغازية و العصائر، و بعض املنتجات 
الكيميائية مثل مساحيق التنظيف، 
و بعض املنتجات املعدنية، باإلضافة 

إلى األثاث املنزلي.
ــيعمل على  ــال:" إن هذا القرار س و ق
ــآت  ــغيل املصانع و املنش ــادة تش إع
ــل احلصار  ــة عن العمل بفع املتوقف
املتكررة  اإلسرائيلية  واالستهدافات 
لها، و البالغ عددها ٣٩٠٠ منشأة، مما 
ــر فرص عمل  ــح اال لتوفي سيفس
ــي القطاع  ــف عامل ف ــي ٤٠ أل حلوال

الصناعي".


ــي  الت ــة  السياس أن  ــح  أوض و 
التقنني  ــتنتهجها احلكومة هي  س
ــتوردة، من  ــي للبضائع املس التدريج
خالل ضبط و رقابة املعابر و األسواق، 
ــق  ــع املطل ــة املن ــت سياس و ليس
ــيرًا إلى أنه  ــتيراد اخلارجي، مش لالس
سيتم حتديد كوتة معينة للبضائع 
ــتهلك  ــتوردة، ألنه من حق املس املس
ــارات للتعامل مع  أن يكون لديه اخلي

السلع التي يرغب بها.
ــر  ــاد معايي إيج ــيتم  ــاف:" س و أض
ــان جودة املنتج احمللي من خالل  لضم
ــعر ووفرة  ــور و هي س ــز ثالثة أم تعزي
ــة  ــاح اال للمنافس ــودة إلفس و ج

بشكل أكبر".
ــتغرق  و لفت إلى أن هذا القرار سيس
في تنفيذه من سنة إلى ثالث سنوات 
ــن بحاجة  ــال:" نح ــر، قائ ــا أكث و رمب
ــت ألن ثقافة  ــة للمزيد من الوق ماس

املستهلك قائمة على شراء البضائع 
املستوردة و اإلسرائيلية".


ــهيالت التي  ــار إلى بعض التس و أش
ــراء  ــل إج ــة مث ــتتخذها احلكوم س
ــة، كضريبة الدخل  ــاءات ضريبي إعف
ــابقة إضافة إلى  ــوام الس ــكل األع ل
ــة  ــن ضريب ــاء م ــام ٢٠١٣، و إعف الع
ــة، و بعض اإلجراءات  القيمة املضاف
األخرى كخلو طرف من وزارة املالية، و 
عالوة على ذلك عدم وجود تعلية في 

نظام إحالل الواردات.
و لفت إلى وجود العديد من العقبات 
ــواء أكان من  ــرار، س ــذ الق ــي تنفي ف
خالل تشغيل هذه املصانع بطاقاتها 
و  ــني  العامل ــب  بتدري أم  ــة،  الكامل
ــبب  ــلبا بس املوظفني الذين تأثرو س
توقفهم عن العمل لسنوات طويلة.

ــد رئيس االحتاد  ــن ناحية أخرى أك و م
العام للصناعات الفلسطينية علي 
احلايك على ضرورة حماية الصناعة و 
ــارة في آن واحد، من خالل إيجاد  التج
نوع من التوازن بني الصانع و التاجر، 
ــعر و  ــر الصانع اجلودة و الس كأن يوف
ــوق احمللي،  االكتفاء للمنتج في الس
ــه ال مينع االستيراد  و في الوقت نفس
ــكل كلي، حتى ال يخسر التاجر  بش

مصدر دخله، و ال تكسد جتارته.

و أضاف:" على وزارة االقتصاد أن تضع 
خططاً لتشجيع التجارة الداخلية، و 
و أضاف:" على وزارة االقتصاد أن تضع 
خططاً لتشجيع التجارة الداخلية، و 
و أضاف:" على وزارة االقتصاد أن تضع 

حماية كل ما هو منتج وطني إلعادة 
بناء القدرة اإلنتاجية واالقتصادية من 
ــالل إعادة إعمار املصانع  جديد من خ
ــح آالف البيوت التي  التي دمرت، و فت

أقفلت خالل السنوات األخيرة".


و شدد على عراقة القطاع الصناعي 
ــهداً مبا كان  ــطني، مستش في فلس
و شدد على عراقة القطاع الصناعي 
ــهداً مبا كان  ــطني، مستش في فلس
و شدد على عراقة القطاع الصناعي 

يصدر للخارج سواء أكان من املالبس 

أم املنتجات الغذائية و بعض األثاث، 
ناهيك عن الصناعات الدوائية و التي 
تصرف في املستشفيات اإلسرائيلية 

و األملانية.
ــض الصناعات  ــار إلى وجود بع و أش
املستوردة غير الصاحلة لالستعمال 
ــيما في قطاع املالبس  اآلدمي، و ال س
ــا و ما  ــبة النايلون فيه ــاع نس الرتف

يترتب عليه من أضرار صحية.
ــوم على اإلعالم  ــى احلايك  بالل و ألق
ــطيني قائال :"اإلعالم  مقصر  الفلس
ــئولية كبيرة في عدم  ويتحمل مس
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ــد أبو راغب (٣٤  ــر التاجر ولي و ذك
عاماً), وهو صاحب  محالت  عدة 
للمفروشات , وأب معيل لسبعة 
أفراد:" إنَّ عدم إقبال الزبائن على 
ــريح  ــه إلى تس ــه, أدى ب بضاعت
ــه, وإغالق  ــني لدي ــض العامل بع

محل من محالته".
ــذي  ــع ال ــى الوض ــذا إل ــزا ه  وع
ــه القطاع باإلضافة إلى  يعيش
ــن موظفي  ــة زبائنه  م أنَّ غالبي
ــه القطاع باإلضافة إلى  يعيش
ــن موظفي  ــة زبائنه  م أنَّ غالبي
ــه القطاع باإلضافة إلى  يعيش

السلطة.
ــن محمود  املواط ــر  بينما اضط
ــى إغالق  إل ــاً)  ــو حمزة(٢٧عام أب
ه هذا بكثرة  بقالته, معلالً  تصرفَ
ــى إغالق  إل ــاً)  ــو حمزة(٢٧عام أب
ه هذا بكثرة  بقالته, معلالً  تصرفَ
ــى إغالق  إل ــاً)  ــو حمزة(٢٧عام أب

ــن موظفي  ــه م أقارب ــتدانة  اس
ــلطة والعاطلني عن العمل  ــلطة والعاطلني عن العمل الس ة والعاطلني عن العمل الس
ــا  ــع م ــوا بدف ــه, دون أن يلتزم من
ــتحقات مما أدى  عليهم من مس
ــة املوجودة في  إلى قلة البضاع
ــت , وتأزم  ــه, ومع مرور الوق محل

الوضع اضطر إلى إغالقه.
الشاب  املواطن  ــتكى  بينما اش
ــرة الديون  ــامي كث محمد أبو س

ــجل , قائالً:"  التي تقبع في الس
ــلطة  إنَّ الواحد من موظفي الس
ــجل , قائالً:"  التي تقبع في الس
ــلطة  إنَّ الواحد من موظفي الس
ــجل , قائالً:"  التي تقبع في الس

ــن املواد  ــتدين احتياجاته م يس
ــة  ــي بقيم ــن بقالت ــة م الغذائي
ــيكل,  ــني ٤٠٠-٧٠٠ ش ــراوح ب تت
ــتدينني من محلي  وأنَّ عدد املس
ــهر ٢٠  ــي أغلب األش ــاوز ف يتج

فرداً.
ــهر ٢٠  ــي أغلب األش ــاوز ف يتج

فرداً.
ــهر ٢٠  ــي أغلب األش ــاوز ف يتج

ــن س.ع ( ٥٨ عاماً)    ــر املواط و ذك
ــرداً مببلغ نصف  ــه يعيل ١١ ف أن
ــن س.ع ( ٥٨ عاماً)    ــر املواط و ذك
ــرداً مببلغ نصف  ــه يعيل ١١ ف أن
ــن س.ع ( ٥٨ عاماً)    ــر املواط و ذك

ــلطة  ــاه من الس ــب يتقاض رات
ــي  ــغ حوال ــطينية، ويبل الفلس
١٠٠٠ شيكل, ويضطر في بعض 
ــه  ــان أطفال ــى حرم ــان إل األحي
ــي، و إلى  ــم اليوم من مصروفه
ــه حلني أن  ــن أقارب ــتدانة م االس

يفرج اهللا عليه.
ــي  ــض أقارب ــالً:"  بع ــع قائ وتاب

يفرج اهللا عليه.
ــي  ــض أقارب ــالً:"  بع ــع قائ وتاب

يفرج اهللا عليه.

يرفضون أن يقرضوني, بحجة أن 
األزمة املالية في السلطة ال أمل 

في حلها" .
ــى  ــن  م.ز إل ــأ املواط ــا جل  وبينم
ــار للتغلب على  ــل بالطوب العم

ــيات,  ــتقتصر على األساس وس
وسيكون التأثير في القطاعات 
ــية هو األكبر،كما  غير األساس
ــي  ــتثمار ف ــى االس ــتؤثر عل س
ــطني على املدى القريب و  فلس

املتوسط".
و استأنف حديثه :" أزمة الرواتب

ــس البضائع في  ــى تكدي أدت إل
السوق, دون أن جتد من يشتريها،و 
خلق ذلك أزمة، خاصة في السلع

سريعة التلف، مثل األسماك، و 
الفواكه، و اخلضراوات."

ــن قيام  ــى الرغم م ــع :" عل وتاب
ــار بتخفيض  ــن التج العديد م
ــم، و االكتفاء   ــعار بضائعه أس
أن  إال  ــيط،  بس ــح  رب ــش  بهام
ــبب نقص  ــب لم يزدد؛ بس الطل

السيولة لدى املواطنني."

ــد حاجة  أزمة نصف الراتب, وس
أسرته املكونة من خمسة أفراد, 
ولم تؤثر تلك األزمة على املواطن 
ــة إلى تقاضيه  أ.م فهو باإلضاف
ــرته  أس ــة  وإعال ــب  رات ــف  نص
املكونة من ٥  أفراد ,يعتمد على 
والده في مأكله ومشربه، كونه 

يسكن بعمارة العائلة!


ــير  ــتاذ بش ــدوره حتدث األس  و ب
ــوث و  ــدة البح ــر وح ــة  مدي قف
الدراسات التجارية في اجلامعة 
ــة  أزم ــر  تأثي ــن  ع ــالمية،  اإلس
ــالً:  "  ــى املواطن قائ ــب عل الروات

ــن  ع ــالمية،  اإلس
ــالً:  "  ــى املواطن قائ ــب عل الروات

ــن  ع ــالمية،  اإلس

ــكل مباشر  ــتؤثر األزمة بش س
على الطلب الكلي , وستتراجع 
ــني,  ــرائية للمواطن ــوة الش الق


و أوضح قفة أن األزمة ستؤثر على 
ــوق احمللي حيث  ستخفض  الس
ــوق  ــي الس ــيولة ف ــم الس حج
ــتقلل  إلى النصف، و بالتالي س
ــتثمرين  املس ــد  عن ــيولة الس
ــير إلى وجود  ــهم, مما يش أنفس
ــتقرار في  ــدم االس ــة من ع حال

االقتصاد.
ــتمر الوضع  ــهَ إلى أنه إذا اس و نبَّ
ــيدخل  س ــوال,  املن ــذا  ه ــى  عل
االقتصاد الفلسطيني في حالة 
ــدم القدرة على  ــود عميق، وع رك

شراء السلع واخلدمات.
ــؤال يتردد في نفوس  و يبقى الس
املواطنني, عن موعد انتهاء أزمة 
الرواتب، التي تكاد تكون كحبل 

مشنقة يتدلى نحو رقابهم!

ــج احمللي، و كذلك في  الترويج للمنت
ــن و تغيير ثقافته  عدم توعية املواط
ــى ثقافة  ــتهالكية إل ــن ثقافة اس م

إنتاجية".


ــل االقتصادي د  و من جهته قال احملل
ــذا القرار  ــن أبو رمضان:" إن ه محس
سيكون مفيداً جداً و له انعكاسات 
ــذا القرار  ــن أبو رمضان:" إن ه محس
سيكون مفيداً جداً و له انعكاسات 
ــذا القرار  ــن أبو رمضان:" إن ه محس

إيجابية على اتمع، لكونه سيعمل 
ــيضعف  ــى التطوير الذاتي، و س عل
ــلع اخلارجية و ال  ــاد على الس االعتم
سيما اإلسرائيلية، و سيحول اتمع 
ــتهلك إلى مجتمع  من مجتمع مس
ــكالً من  ــه ش ــة لكون ــج، إضاف منت
ــتهلك إلى مجتمع  من مجتمع مس
ــكالً من  ــه ش ــة لكون ــج، إضاف منت
ــتهلك إلى مجتمع  من مجتمع مس

ــكال الصمود في ظل ما يتعرض  أش
له قطاع غزة".

و أضاف ال بد من وجود شروط لنجاح 
هذا القرار، مثل االبتعاد عن االحتكار، 
ــل املنتجني  ــة احلرة من قب واملنافس
احملليني، وارتقاء مستوى املنتج احمللي 

ليلبي رغبات و ذوق املستهلك.
ــة  يبقى األمل في أن يكتب للسياس
ــا زالت في  ــا مبا أنها م النجاح الحق
طورها األول، و أن متر باقي األطوار على 
خير، وضمن املدة التي حددت لها، مع 
ــات تعيدنا  ــدوث أية انتكاس عدم ح

إلى الصفر من جديد.
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"""  
بقلم: نهيل أبو حامدة

حني افتتح (بيوجن شول لي) متجراً لبيع 
بقلم: نهيل أبو حامدة

حني افتتح (بيوجن شول لي) متجراً لبيع 
بقلم: نهيل أبو حامدة

األرز والسكر وأسماه "سام-سوجن"، لم 
حني افتتح (بيوجن شول لي) متجراً لبيع 
األرز والسكر وأسماه "سام-سوجن"، لم 
حني افتتح (بيوجن شول لي) متجراً لبيع 

ــيكون  ــدرك أن هذا املتجر الصغير س ي
ــوجن  ــاء "سامس اخلطوة األولى في إنش

العمالقة" في كوريا اجلنوبية.
وتعني "سامسوجن" بالكورية “النجوم 

العمالقة" في كوريا اجلنوبية.
وتعني "سامسوجن" بالكورية “النجوم 

العمالقة" في كوريا اجلنوبية.

ــة” والتي قصد بها (بيوجن) املبادئ  الثالث
وتعني "سامسوجن" بالكورية “النجوم 
ــة” والتي قصد بها (بيوجن) املبادئ  الثالث
وتعني "سامسوجن" بالكورية “النجوم 

ــن  ــركته م ــأ ش ــي أنش ــية الت الرئيس
أجلها: وهي أن تكون كبيرة, وقوية, وأن 

تبقى لألبد!
ــوجن"  ــركة "سامس ــرات ش ــد مق توج
ــركة   ــدن كاملة، حيث متلك الش في م
ــم  ــي مدن في كوريا اجلنوبية باس ثمان
ــة”، وهي مدن  ــوجن الرقمي “مدن سامس
ــم  ــي مدن في كوريا اجلنوبية باس ثمان
ــة”، وهي مدن  ــوجن الرقمي “مدن سامس
ــم  ــي مدن في كوريا اجلنوبية باس ثمان

متكاملة يعمل فيها موظفو الشركة 
ــفيات وعيادات  ــوكاً ومستش وحتوي بن

ومالعب ومطاعم!
ــركة  ش ــي  ف ــني  العامل ــدد  ع ــغ  ويبل
سامسوجن أكثر من ٣٤٤,٠٠٠ شخص, و 
ــركة  ش ــي  ف ــني  العامل ــدد  ع ــغ  ويبل
سامسوجن أكثر من ٣٤٤,٠٠٠ شخص, و 
ــركة  ش ــي  ف ــني  العامل ــدد  ع ــغ  ويبل

فاقت أرباحها في عام ٢٠١٠ فقط ٢٢٠ 
ــار دوالر! .. أي ضعف الدخل القومي  ملي
ــة كاملة مثل قطر والكويت  لدول عربي

واملغرب والعراق !
أن  ــا  جناحه ــة  حكاي ــي  ف ــت  الالف و 
ــو  نح ــاً  دوم ــع  تتطل ــوجن"  "سامس
أن  ــا  جناحه ــة  حكاي ــي  ف ــت  الالف و 
ــو  نح ــاً  دوم ــع  تتطل ــوجن"  "سامس
أن  ــا  جناحه ــة  حكاي ــي  ف ــت  الالف و 

ــور التقني  ــه, وتواكب التط ــل ل األفض
ــا  ــى أنه ــر, حت ــي احلاض و التكنولوج
ــال  مج ــى  عل ــر  تقتص ال  ــت  أصبح
ــات بل تعدته إلى الصناعات  اإللكتروني

الثقيلة، الهندسة، و السيارات.
ن عزيزي القارئ كسامسوجن، متسك  فّكُ
ــي الدرب  ــر ف ــك، وانهض، ثم س بحلم
متطلعاً نحو األفضل، مواكباً ملا يحدث 
ــي الدرب  ــر ف ــك، وانهض، ثم س بحلم
متطلعاً نحو األفضل، مواكباً ملا يحدث 
ــي الدرب  ــر ف ــك، وانهض، ثم س بحلم

راقباً لكلِ صغيرة وكبيرة، فربّ  حولك، مُ
بذرةٍ صغيرة أنبتت حقوالً شاسعة!

راقباً لكلِ صغيرة وكبيرة، فربّ  حولك، مُ
بذرةٍ صغيرة أنبتت حقوالً شاسعة!

راقباً لكلِ صغيرة وكبيرة، فربّ  حولك، مُ
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ــار رئيس رابطة  من ناحية أخرى , أش
ــطينيني سعد كرمي  الفنانني الفلس
ــرات لتحويل  ــري التحضي إلى أنه جت
ــى  ــدس عل ــل "مهن ــر الظ ــة أمي رواي
ــل  ــيناريو ملسلس ــى س ــق" إل الطري
ــيكون مليئاً  إذاعي"، الفتاً إلى أنه س
ــل  ــيناريو ملسلس ــى س ــق" إل الطري
ــيكون مليئاً  إذاعي"، الفتاً إلى أنه س
ــل  ــيناريو ملسلس ــى س ــق" إل الطري

بالتشويق واإلثارة.

ــجون بأنه األدب الذي  يعرف أدب الس
ــجن ,  ــل جدران  الس ــق من داخ انبث
ــني من هذا  ــي التمييز بني نوع وينبغ
ــب  يكت أن  ــو  ه األول  ــوع  الن  , األدب 
ــو يحمل  ــاً , وبذلك فه ــجني أدب الس
ــب  يكت أن  ــو  ه األول  ــوع  الن  , األدب 
ــو يحمل  ــاً , وبذلك فه ــجني أدب الس
ــب  يكت أن  ــو  ه األول  ــوع  الن  , األدب 

ــة , والنوع الثاني هو  قيمة اجتماعي
ــجن ,  أن يكتب األديب عن عالم الس
وهو بذلك يحمل قيمة أدبية , وميكن 
ــني كأن يكون األديب  اجلمع بني النوع

سجيناً , والسجني أديباً .
ــني كأن يكون األديب  اجلمع بني النوع

سجيناً , والسجني أديباً .
ــني كأن يكون األديب  اجلمع بني النوع

ــير عبد اهللا البرغوثي املولود في  األس
ــر ٤١ عاماً  ــن العم ــت ويبلغ م الكوي
ــير عبد اهللا البرغوثي املولود في  األس
ــر ٤١ عاماً  ــن العم ــت ويبلغ م الكوي
ــير عبد اهللا البرغوثي املولود في  األس

ــرادي منذ عام  ــزل االنف ــع في الع يقب
ــر  ــة "أمي ــب رواي ــد كت ٢٠٠٣  , كان ق
الظل" وهو في السجون اإلسرائيلية 
ــل لتجمع  ــى مراح ــا عل ، ومت تهريبه

وتطبع في غزة بداية هذا العام .
ــام العالقات  ــني مدير ع ــرف حس أش
ــرى  ــي وزارة األس ــالم ف ــة واإلع العام
ــوزارة على اتصال  ــد أن ال واحملررين أك
دائم مع األسرى , مشيراً إلى أن الوزارة 
ــوزارة على اتصال  ــد أن ال واحملررين أك
دائم مع األسرى , مشيراً إلى أن الوزارة 
ــوزارة على اتصال  ــد أن ال واحملررين أك

يصلها كل ما ينتج من أدب السجون 
سواء أكان من األسرى الذين ال يزالون 
داخل السجون , أو من األسرى احملررين 

.
ــاج األدبي  ــب اإلنت ــن كيفية تهري وع
ــن هذا  ــني أن احلديث ع ــح حس أوض
ــي أمنية  ــن أن يأخذ مناح ــر ميك األم

ــة دمه وظلّه كما  وتظهر الرواية خف
ــد املراحل  يقولون؛ حيث إنه وفي أش
ــه أراد أن يتصل  ــه وملعاوني ــة ل مراقب
ــه ليطمئن عليها، وهو يعلم  على أم
ــب"، إال أنه  ال "عميل مصاح ــوّ أن اجل
استطاع بدهائه التقني أن "يضحك" 
على العدوّ ويشغلهم في مكان آخر 
بينما هو ميارس هوايته في التنكيت 
ــذي عندما  ــه وأكل التفاح ال ــع أم م
ــال، كما  ــى البرتق ــل إل ــى انتق انته

ه طائرات  ــكان يوجّ تقنيات العدوّ ، ف
ــتطالع إلى حيث يريد ويضلّلها  االس
ــا و"زنّها" أن يتصل  ــرّ حتت نظره ويص
بأمه وميازحها ويطمأن على صحتها 
, فظنوا حينها أنه في رام اهللا، بينما 
كان في القدس , فعندما تقرأ الرواية 
ــن"  ــعر وكأنك تتابع فيلم "أكش تش
ــير  ــة باملائة , كما يش ــب أول مائ نخ

عوض .

ــة  ــرق مختلف ــم ط ــرى لديه , فاألس
للتواصل مع اتمع اخلارجي واتمع 
ــم طرقهم اخلاصة  ــي , ولديه الداخل

لنشر أدبهم .
ــرى  ــد من األس ــاك العدي ــني أن هن وب
ــرى احملررين كانوا قد كتبوا في  واألس
أدب السجون من أمثال علي عصافرة 
ــعبان حسونة  ــالمة وش ــن س وحس
ــى عبد اهللا  ــة إضافة إل ــالل أبو دق وب

البرغوثي . 
ــب والناقد محمد عوض أوضح  الكات
ــو وجود  ــه للكتاب ه ــد املوج أن النق
ــة  ــاء النحوي ــن األخط ــة م مجموع
ــعر كان  واللغوية , إضافة إلى أن الش
ــابكة كما  ــات متش ــارة عن كلم عب
ــدم كونه   ــير بحكم ع يصفها األس
ــاعراً . وقال عوض  ــاً ونحوياً وش لغوي
ــدم كونه   ــير بحكم ع يصفها األس
ــاعراً . وقال عوض  ــاً ونحوياً وش لغوي
ــدم كونه   ــير بحكم ع يصفها األس

ــاص لـ"صوت اجلامعة":  في حديث خ
ــالل الرواية أن عبد اهللا  "يتضح من خ
ــاص لـ"صوت اجلامعة":  في حديث خ
ــالل الرواية أن عبد اهللا  "يتضح من خ
ــاص لـ"صوت اجلامعة":  في حديث خ

البرغوثي ميلك معرفة فلسفية كبيرة 
, فهو مبدع من الناحية االجتماعية 
ــن الناحية املعرفية ومن الناحية  , وم
ــكرية , ومن الناحية األمنية" ,  العس
مردفاً: "الرواية تتكلم عن جتربة عبد 
اهللا من بداية شبابه وانتقاله لكوريا 

ثم انتقاله لألردن وفلسطني" .
ــر الظل كيف  ــة أمي ــر لنا رواي وتظه
ــى أعظم  ــب عل ــد اهللا يتغل كان عب

  ..
يجري التحضير لتحويلها لمسلسل إذاعي
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ــا  م كل  أن  ــض  البع ــن  يظ
ــى  مقف كالم  ــن  م ــب  يكت
ــع ال ,  ــوزون , بالطب ــعر م ش
ــق بني  ــي التفري ــك ينبغ بذل
ــعر  والش ــوزون  امل ــعر  الش
ــعر  , فالش ــي"  "احللمنتيش
ــير وفق  ــوزون هو كالم يس امل
ــعر  بحر معني من بحور الش
ــر والطويل  ــل والواف كالكام
والبسيط والهزج .. إلخ , وله 
ــعر  ــة محددة , أما الش قافي
ــي فهو ال يسير  احللمنتيش
ــا هو  ــني , وإمن ــق بحر مع وف
مجموعة كلمات مصفوفة 

, وله قافية محددة .
ــعر  ــن أطلق على الش أول م
ــم  ــذا االس ــي ه احللمنتيش
ــن  ــاعر املصري حس هو الش
ــتخدمه  ــد اس ــفيق , وق ش
ــابقني في برنامج  أحد املتس
ــوز  ليف ــة  العربي ــب  املواه

باجلائزة األولى .
وبالتالي , أدعو الشباب الذي 
ــة  ــه احلماس يجد في نفس
ــن موضوع معني  للتعبير ع
بالكالم املقفى بالتريث قليالً 
ــن موضوع معني  للتعبير ع
بالكالم املقفى بالتريث قليالً 
ــن موضوع معني  للتعبير ع

, فرفقاً بالعقول , فليس كل 
بالكالم املقفى بالتريث قليالً 
, فرفقاً بالعقول , فليس كل 
بالكالم املقفى بالتريث قليالً 

ما يلمع ذهباً , وليس كل من 
ــاعراً  يكتب كالماً مقفى ش
ما يلمع ذهباً , وليس كل من 
ــاعراً  يكتب كالماً مقفى ش
ما يلمع ذهباً , وليس كل من 

ــك  مكنونات ــن  ع ــح  أفص  ,
 , ــرى  أخ ــرق  بط ــرك  وجواه
باخلاطرة , بالقصة , باملسرح 
 , ــي  احللمنتيش ــعر  بالش  ..
ــى املأل ,  ــن اذكر ذلك عل ولك
لئال يوهموا بك وبشاعريتك 

الفياضة.

@ä»í€aÎ@ä»í€a
BÔíÓn‰‡‹ßaB
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اإليجابية.  والصمود األسطوري الذي 
ــه ااهدون يؤكد تفاعلهم مع  مارس
القيم التي تقدمها الكلمة في شتى 

ألوان اخلطاب احلماسي 
ــيد الفلسطيني   وتابع قائالً: إن النش

ألوان اخلطاب احلماسي 
ــيد الفلسطيني   وتابع قائالً: إن النش

ألوان اخلطاب احلماسي 

ــجيل شكل حافزاً  خالل معركة الس
ــيد الفلسطيني   وتابع قائالً: إن النش
ــجيل شكل حافزاً  خالل معركة الس
ــيد الفلسطيني   وتابع قائالً: إن النش

ــتعداد  ــز الهمم واالس ــا في حتفي قوي
ــن التضحية  ــا تك ــة مهم للمواجه
ا مبشهد االلتفاف الشعبي  مستشهدً
حول املقاومة وعدم تذمر الشعب رغم 
ــود افتعال ذلك  كثافة محاوالت اليه

بصور متكررة ومختلفة .

..
ــي املعركة أكد  ــة ف ــول دور الكلم وح

..
ــا وقفة مع  ــذا املوضوع كان لن ــا عند ه وقوف
ــذي أعرب  ــال غنيم ال ــور كم ــاعر الدكت الش
ــالمي  ــارز للفن اإلس ــه بالدور الب ــن إعجاب ع
ــى مر العصور وخص  في مجابهة اليهود عل
ا  ــجيل موضحً ــة حجارة الس ــر معرك بالذك
ــاني حضاري  ــن هو إفراز إنس ــعر والف أن الش
يتفاعل مع كل املعطيات وأن املعركة معطى 
له أهمية وخطورة وتأثيره الكبير على الشاعر 
فمن الطبيعي أن يجول الشعر والشاعر تلك 
ــي  ــة ويكون لها أثر في البناء احلماس املعرك

واألفكار التي يحملها الشاعر.
ــيد له من الوقع ما له على  ويضيف أن النش
ــان  ــوس ااهدين حيث إن ااهد هو إنس نف
كغيره أي بحاجة الى الدفع املعنوي والطاقة 

ــق  ــي املنطل ــة ه ــم أن الكلم د.غني
ــي التي حتكم سير املعارك  األساس
ــذي  ــولنا ال ــج رس ــتحضرا نه مس
ــود  ــي الوج ــمى كالم ف ــك أس امتل
ــه الذي له  ــاب اهللا وكذلك حديث كت
ــود  ــي الوج ــمى كالم ف ــك أس امتل
ــه الذي له  ــاب اهللا وكذلك حديث كت
ــود  ــي الوج ــمى كالم ف ــك أس امتل

األثر في نفوس أصحابه إال أنه طلب 
ــوا أعداءهم  ــعراء أن يهج ــن الش م
ــع  ــن وق ــد م ــه " أش ــك أن ــور ذل وص
ــالم" وهكذا  ــهام في غلس الظ الس
ــي منذ أقدم العصور  كان أدبنا العرب
ــة واحلرب، ولو  ا خلدمة املعرك ــدً مجن
ــن دَوْرِ  ــراث ع ــبَ الت قنا كت ــتَنطَ اس
ــع العرب وغزواتهم  الكلمة في وقائ
ــب، وذخيرة ال  ــروة ال تنض ثتنا بث حلدَّ
ــع العرب وغزواتهم  الكلمة في وقائ
ــب، وذخيرة ال  ــروة ال تنض ثتنا بث حلدَّ
ــع العرب وغزواتهم  الكلمة في وقائ

تنفد .

..
ــطيني سعد  من ناحيته أضاف ارج الفلس
اكرمي رئيس رابطة الفنانني الفلسطينني أنه 
ومن حتت القصف وفي ميدان معركة حجارة 
ــف إلى جوار  ــان أنه يق ــجيل أثبت الفن الس
ــب الذي يضمد  ــد الذي يقصف والطبي ااه
ــاوم في  ــل دور الفن املق ــي ذلك متث ــراح وف اجل

إصداراته املستمرة غير املنقطعة.
ــة بكل  ــو مقاوم ــأن الفن ه ــر ب ــم األخي وخت
ــائل  ــادة منقولة يلزمها وس ــكاله وهو م أش
ــة التكامل بني الفن  ناقلة وهنا تكمن أهمي
ــتطيع حتقيق  ــالم املقاوم لنس ــاوم واإلع املق
ــوغ املرامى  ــع بهذا الفن وبل ــار الواس االنتش
التي ترنو لها الشعوب املقهورة التي تسعى 

لنيل حريتها.








.
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اشحن هاتفك بكوب من القهوة أو الشاي المثلج
ــتمتاع  ــخص اآلن االس أضحى بإمكان أي ش
باحتساء كوب من القهوة أو الشاي أو مشروب 
ــحن هاتفه الذكي،  مثلج، وفي الوقت ذاته ش
 Epiphany" ــئة تُدعى فقد طورت شركة ناش
ــحن هاتفه الذكي،  مثلج، وفي الوقت ذاته ش
 Epiphany" ــئة تُدعى فقد طورت شركة ناش
ــحن هاتفه الذكي،  مثلج، وفي الوقت ذاته ش

ــي  يحم ا  ــدً جدي ــلكيًا  الس ــاحنًا  ش  "Labs
مشروبك الساخن من أن تتبدد حرارته هباء أو 

املثلج من فقدان برودته بال جدوى، ويحولها إلى طاقة تشحن هاتفك الذكي 
ــا ذهبت حيث انه مبجرد ارتكاز الكوب على القاعدة، يتم توصيل هاتفك  أينم
ــج بها، لتتحول البرودة  ــاحن عبر منفذ "يو إس بي" املدم الذكي بقاعدة الش

والسخونة املهدرة، إلى طاقة تُشحن بها بطارية هاتفك الذكي.
ــج بها، لتتحول البرودة  ــاحن عبر منفذ "يو إس بي" املدم الذكي بقاعدة الش

والسخونة املهدرة، إلى طاقة تُشحن بها بطارية هاتفك الذكي.
ــج بها، لتتحول البرودة  ــاحن عبر منفذ "يو إس بي" املدم الذكي بقاعدة الش

عدسات الصقة تستطيع عرض الرسائل النصية

غزة – رأفت جنينه
ــتيكية وصفائح  وزجاجات بالس اوراق 
ــة ،تنقل كل  ــة وفضالت األطعم معدي
ــات الرئيس في  ــى مجمع النفاي يوم إل
غزة  ليتم شحنها إلى مناطق بعيدة ، 
حيث يتم التخلص منها بطرق ممنوعة 
يشكو منها احلجر قبل البشر ، باحلرق 
ــارة أخرى  ــت التراب ت ــن حت ــارة وبالدف ت

لتهلك عشرات الدومنات الزارعية .
ــحادة  ــد العفيفي و عبد ايد ش أحم
ــى هم  ــد عيس ــاوي وخال ــاء البلع ورج
مجموعة من خريجي قسم الهندسة 
الكهربائية باجلامعة االسالمية احتدت 
أفكارهم وتالقت اخلطوط فيما بينهم 
على اختيارها عنوانا لبحث تخرجهم 
ــام وإحصائيات  ــتهم ارق عندما أدهش
ــول حجم  ــر  أوراق عمل ح ــرت عب نش
ــى البيئة وكيف  ــات ، وأثرها عل النفاي
يتم التخلص منها ، حيث جاء مشروع 
ــذه  ــال له ــون ح ــات ليك ــر النفاي تدوي

املشكلة .
ــأن  العملية تتم  ــح العفيفي ب    أوض
ــواد الصلبة في غرفة  من خالل حرق امل
ــاه داخل األنابيب  ــراق ثم مترير املي االحت
التي توجد فوق غرفة االحتراق فتتحول 
ــط البخار  ــار ومن ثم يتم ضغ الى بخ
ــتوى محدد  ــد مس ــاص عن ــاز خ بجه
ــاه التوربني  ــح الصمامات باجت ــم تفت ث

ــو" بتحويل  ــوم "الدينام ليتحرك فيق
احلركة إلى طاقة كهربائية  

وأضاف استغرق املشروع عاماً دراسياً 
احلركة إلى طاقة كهربائية  

وأضاف استغرق املشروع عاماً دراسياً 
احلركة إلى طاقة كهربائية  

ــاء النموذج  ــث مت إنش ــي حي ــالً ف كام
وأضاف استغرق املشروع عاماً دراسياً 
ــاء النموذج  ــث مت إنش ــي حي ــالً ف كام
وأضاف استغرق املشروع عاماً دراسياً 

ــة  ــر  ،  وقد تبني من خالل دراس املصغ
ــروع  جدوى اقتصادية أن  تكلفة املش
ــترد على ٢١  بلغت  ٢,٥ مليون دوالر تس
شهرا حيث يتم انتاج كيلو الكهرباء 

بسعر أغورة واحدة .
وأشار املهندس نادر عبد النبي املشرف 
على مشروع مبدعون قبلنا فكرة بحث 
تدوير النفايات بغزة  كمشروع ابداعي 
ألنه يعالج مشكلة وظاهرة متفاقمة 
في القطاع  ، وفي نفس الوقت سيتم 

ــد الطاقة الكهربائية  من خاللها تولي
ــكل عبئًا كبيرًا لدى املواطن   التي تش
ــة انقطاعها لفترات تزيد  الغزي نتيج

عن ٦ ساعات يوميا .

ــودة البيئة د.  ــلطة ج ــس س ــال رئي  ق
ــجع هذه  ــف ابراهيم " نحن نش يوس
ــاج  ــا حتت ــة ، لكنه ــاريع اإلبداعي املش
ــتثمرين ميتلكون رءوس اموال  إلى مس
ــتثمارية آمنة حيث  ضخمة و بيئة اس
ــن  ــث ع ــة تبح ــوال جبان ان رؤوس األم
الذي  ــي  السياس ــان  واألم ــتقرار  االس
ــى اجلانب  ــوي عل ــر وق ــه تأثير مباش ل

االقتصادي "  
وأوضح ابراهيم بأننا ال منتلك التقنيات 

ــي معاجلة  ــورة ف ــة املتط التكنولوجي
ــة حيث بلغ اجمالي ما  النفايات الناجت
ــر  من كيلو  ــرد الواحد أكث ــه الف يخلف
ــات حيث يتم  ــن النفاي ــرام يوميا م ج
عالجها بطرق تقليدية ، وبلغت نسبة 
ــن الفات املنزلية  النفايات الورقية م
ــوع الفات  ــن ١٣ إلى ١٤٪ من مجم م

املنزلية.
وأكد البلعاوي بأنهم واجهوا العديد من 
العقبات التي استطاعوا التغلب عليها 
ــتي  ــم املادي واللوجس ــالل الدع من خ
ــروع مبدعون ،  ــذي قدمه إليهم مش ال
ــث كان منها عدم وجود مصانع فرز  حي
ومنطقة تتوافر فيها الشروط الدولية 
ــح ،  وعدم توافر املواد  إال في منطقة رف
ــتخدامها في صناعة  اخلام التي مت اس
ــروع "املودل "  ــر للمش ــوذج املصغ النم
ــدم الضرر بالبيئة في عمليات احلرق  وع
والتي استعانوا بخبراء من اخلارج حللها 
ما قمنا باجنازه هو رسالة نود ايصالها  .
ــي االحتالل  ــني اما االولى فه الى جهت
ومفادها بأننا لن نقف مكتوفي االيدي 
ــنكون  ــة املتفرجة بل س ــون اجله ونك
ــة التنمية  ــاركة في صناع اجلهة املش
ــباب  ــا اما اجلهة الثانية فهي ش لبالدن
ــع اليأس وال  ــه ال حياة م ــطني بأن فلس
ــتثمار العلم  يأس مع احلياة فيجب اس

والعمل معا لبناء اتمع . 
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جانب من مشروع تدوير النفايات 

ــمت نظارات  ــورك تاميز أس صحيفة نيوي
ــراع لعام ٢٠١٢ و لكن  جوجل أفضل اخت
ــيزيلها من عرش  ــاك اختراع جديد س هن
ــال عن صحيفة  ــل اختراع متاما فنق أفض
ــز فقد طور الباحثون من  ايسلند كرايس
ــات الالصقة التى  ــت العدس جامعة غن

ــائل النصية  في حني أن التكنولوجيا  لديها القدرة على عرض الرس
ــكلها البدائي فان االختراع اجلديد ليس فقط  ــدة ال تزال في ش اجلدي
ــدم طرقاً جديدة  ــة و لكنه قد يق ــيلة لتلقى املعلومات البصري وس
ــكلها البدائي فان االختراع اجلديد ليس فقط  ــدة ال تزال في ش اجلدي
ــدم طرقاً جديدة  ــة و لكنه قد يق ــيلة لتلقى املعلومات البصري وس
ــكلها البدائي فان االختراع اجلديد ليس فقط  ــدة ال تزال في ش اجلدي

لعالج حاالت القيود على الضوء التي يعانى منها اصحاب القزحيات 
التالفة و غير ذلك من أمراض العيون .

@bjÌä” ..…œÜ€a@Ú‘jéfl@ıbiäËÿ€a@paÖaÜ«@‚bƒ„@ZÎbçÖâÜ€a
قطاع غزة بحاجة لتركيب مائتي ألف عداد في المنازل

ــيكون  ــراف ،  وس ــل من االس ــاء ويقل للكهرب
املواطن هو الرقيب على هذا األمر ويحرص كل 
ــده الكمية أكثر وقت  ــرص على أن تبقى ه احل
ممكن ،ولقد ملسنا ان هناك مواطنني ال يأبهون 
ــة ، وهناك من ال  ــؤولية ازاء هذه القضي باملس

يدفع ما يستهلك نهائيا .
وأكد الدردساوي أن الشركة حصلت على هذه 
العدادات عن طريق منحة مقدمة من اجلهات 
املانحة الدولية ويبلغ عددها حاليا عشرة االف 
ــاع يحتاج ما يقارب  ــداد مع العلم أن القط ع
امائة وتسعني  ألفا من هذه العدادات لتغطية 

القطاع .


ــة األولى من تركيب  ــاوي أن املرحل ونوه الدردس
ــات امللتزمة  ــتكون للجه ــدادات س ــده الع ه
ــات وهيئات  ــركات ومؤسس ــن ش ــع م بالدف
ــوف تنفذ في  ــا س ــع ،وانه ــة ومصان حكومي
ــة أن  ــي حديث ــرق ف ــة ،وتط ــابيع املقبل األس
ــدة تعديالت  ــت عليها ع ــد اجري ــدادات ق الع

ــات الكهرباء  ــق مع مواصف لتواكب ولتتناس
ــدة اختبارات  ــاع ،واجريت لها ع ــل القط داخ

وجنحت بها و ال خوف منها تقنيا .


ــدادات جاءت  ــاوي أن هذه الع ــح الدردس وأوض
ــم بعض  ــا يزع ــس كم ــن ولي ــدم املواط لتخ
ــط على املواطن  ــني انها جاءت لتضغ املواطن
ــاق ليدفع املال مقابل  الغزي ولتضعه في خن
احلصول على الكهرباء ،وهي بدورها ستحكم 
ــوزع ، وهده العدادات  ــة بني املواطن وامل العالق
ستوفر كميات كبيرة من الكهرباء التي تذهب 
هباءً وال نستفيد منها شيئا ،وهذه ومسؤولية 
مرتبة بني املواطن والشركة لنصل في النهاية 

الى مستقبل واعد وحضاري.
وفي نهاية حديثه نوه الدردساوي على ضرورة 
ــوف  ــل هذه الفكرة بني املواطنني وأنها س تقب
تخدم املواطن ،ولن تأتي مقابل املواطن ، وأكد 
أن الشركة لن تترك املوطن بدون كهرباء مهما 

تعقدت األمور .


ــات  ــر العالق ــاوي مدي ــال الدردس ــد أ – جم أك
العامة في شركة توزيع الكهرباء محافظات 
ــوت اجلامعة أن  ــث لص ــي حدي ــاع غزة ف قط
ــتركب قريبا في  ــبقة الدفع س العدادات مس

منازل املواطنني بقطاع غزة.
ــث لصوت اجلامعة  ــاوي في حدي وأكد الدردس
ــة تقنية  ــه من ناحي ــام ينظر ل ــذا النظ أن ه
ــاً جديداً في  ــة ولكن يعتبر نظام وتكنولوجي
ــة تقنية  ــه من ناحي ــام ينظر ل ــذا النظ أن ه
ــاً جديداً في  ــة ولكن يعتبر نظام وتكنولوجي
ــة تقنية  ــه من ناحي ــام ينظر ل ــذا النظ أن ه

ــام بأن لكل  ــق املفهوم الع ــاع غزة ، يحق قط
ــلعة ثمناً ، وهو مناسب حلاجة اتمع في  س
ــام بأن لكل  ــق املفهوم الع ــاع غزة ، يحق قط
ــلعة ثمناً ، وهو مناسب حلاجة اتمع في  س
ــام بأن لكل  ــق املفهوم الع ــاع غزة ، يحق قط

قطاع غزة .


وأشار الدردساوي أن العداد هو رقمي من ناحية 
تقنية يتم من خالله احتساب الكهرباء التي 
ــن خالل  ــو يعمل م ــن وه ــتهلكها املواط يس
بطاقة الكترونية يتم شحنها بكمية كهرباء 
كما يرغب املواطن من فروع الشركة املنتشرة 
ــم يتم ادخال البطاقة  في مناطق القطاع ، ث
ــوف  ــرغ الكمية  التي س ــداد وتف ــل الع داخ

تستهلك ملدة ال تتجاوز الثالثني ثانية .
ــراب  ــال اقت ــي  ح ــه ف ــاوي أن ــاف الدردس وأض
ــدر بأقل من  ــة الرصيد تق ــتهالك لنهاي االس
ــيكل يعطي العداد إنذارا  ــر ش ــة عش خمس
ــتهالك وضرورة  ــرورة االنتباه ومراقبة االس لض

التوجه ألقرب مركز شحن البطاقة .


ــاوي أن الفكرة تبلورت ونشأت  وأوضح الدردس
ــة التي مير بها القطاع خالل  من االزمة اخلانق
ــاع للتيار الكهربائي والتي دعت احلاجة  انقط
ــتقوم  ــى تركيب مثل هذه العدادات التي س إل
ــث إن املواطن عند  ــتهالك، حي ــيد االس بترش
ــتهالكه  ــد في اس ــوف يرش الدفع مقدما س

صورة العداد الرقمي 
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غزة-محمد حميد:
ــاريع التي  النافورة الذكية التفاعلية إحدى املش
تقدم بها الطالب لتكون موضوع بحثهم العلمي 
في اجلامعة االسالمية لنيل شهادة البكالوريوس 
ــش, والطالب محمد  ــاكر عاي ــب  ش ــم الطال وه
ــب  والطال ــقا,  الس ــالم  إس ــب  والطال ــك,  احلاي
ــة الكهربائية,  ــعيد صبح من قسم الهندس س

ــو  أب ــالء  ع ــب  والطال
ــم  قس ــن  م ــوي  عطي
ــوب,  احلاس ــة  هندس
نافورة  ــاء  انش ــاول  يتن
ــن  ــل م ــه تعم تفاعلي
ــرو كونترول  خالل مايك
ــم  بحركة املياه  يتحك
عن طريق الصوت, وفي 
التفاصيل تتحرك املياه 
في النافورة علي نشيد 
لبيك جامعتي بالتزامن 
ــيد،  النش ــوت  ص ــع  م

ــى أضواء إلضافة منظر  وحتتوي بركة النافورة عل
رائع في الليل


ضمن احلديث عن النافورة التفاعلية قال مشرف 
ــروع األستاذ الدكتور محمد حسني – عضو  املش
هيئة التدريس بقسم هندسة احلاسوب الفكرة 
ــة  ــالب وكانت لديهم حماس ــدت لدى الط جتس
شديدة النشاء هذا العمل وبعد جلسات مطولة 
وبحث عميق لرسم املعالم األولية والية التنفيذ 
ــاز الفكرة  ــالب من اجن ــروع متكن الط ــذا املش له
وجتسيدها على ارض الواقع داخل احلرم باجلامعة 

االسالميه.
ــني الفكرة تقوم على التحكم باملاء  اضاف حس
من أكثر من وسيله الكترونية مثل املايك كنترول 
ــا عبر صوت  ــن التحكم به ــزة اجلوال وميك واجه
ــيد  ــاة هنا تتحرك عبر النش ــيد او غناء واملي نش
ــاه لتأخذ  ــرك املي ــيد تتح ــرد انطالق النش ومبج
ــيد ,  ــع أنغام النش ــة وفق توزي ــكاالً مختلف اش
ــاه لتأخذ  ــرك املي ــيد تتح ــرد انطالق النش ومبج
ــيد ,  ــع أنغام النش ــة وفق توزي ــكاالً مختلف اش
ــاه لتأخذ  ــرك املي ــيد تتح ــرد انطالق النش ومبج

ــاء يضاف لها الضوء مما يعطيها احلس  وفي املس

اجلمالي للمشروع.
ــامت العايدي-  ــروع الدكتور ح ــش املش ــال مناق وق
ــاء، ورئيس  ــم الكهرب ــو هيئة التدريس بقس عض
ــروع عمل مبهر ملا  ــة, إن املش ــدة اجلودة اإلداري وح
ــتطاع الطلبة  يحتاجه من جهد ونواحٍ مادية اس
التغلب عليها وإخراج املشروع بالشكل املطلوب 
ــتطاع الطلبة  يحتاجه من جهد ونواحٍ مادية اس
التغلب عليها وإخراج املشروع بالشكل املطلوب 
ــتطاع الطلبة  يحتاجه من جهد ونواحٍ مادية اس

, واضاف د العايدي "املشروع بحد ذاته ممتاز للغاية 

والطالب املصممون للمشروع هم من أكفأ طلبة 
ــراك احد طالب هندسة احلاسوب  الهندسة وإش
باملشروع اعطى الطلبة بعداً وعمقاً أكثر وسهل 
ــراك احد طالب هندسة احلاسوب  الهندسة وإش
باملشروع اعطى الطلبة بعداً وعمقاً أكثر وسهل 
ــراك احد طالب هندسة احلاسوب  الهندسة وإش

عليهم عمليه التصميم واالخراج للمشروع "


ومضى العايدي يقول املشروع مطبق بدول العالم 
ــالمية أن من  ــن ما مييز تطبيقة باجلامعة االس لك
ــزو وابدعو بالرغم  ــام على التنفيذ هم طالب متي ق
من جدولهم الدراسي ولو أتيحت لهم اإلمكانيات 
والدعم املادي و املساحة لتطبيق املشروع سيفوق 

في روعتة وتصميمه على االعمال العاملية .
ــذي تقدم به  ــروع ال ــني إلى أن املش ــار د حس وأش
ــث تخرج بل  ــف عند بح ــب ان يق ــالب ال يج الط
ــات خارجيه  يجب إحتضان الطالب من قبل مؤس
ــطيني  ــاريع ذات صلة باتمع الفلس لعمل مش
ــية العطاء  ــركة هندس ــاح ش ــن افتت حيث ميك
ــن هذه االعمال  ــارات وتقدمي العديد م االسستش
للجمهور  وانشائها على شكل اوسع ومتكرر مما 

يعمق الفكرة ويوسع دائرة البحث لدى الطالب .
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ــاء في غزة في رحلة   حال الكثير من النس
البحث عن العمل والسعي وراء املؤسسات 
ــاعدات،  ــول على املس ــات للحص واجلمعي
ــا يتعرض له  ــاح األزواج، هذا م ــة إلحل تلبي

التقرير التالي:
"زينب" - في العشرينات من العمر- تصف 
صباحها الروتيني، قائلة: " أصبحت أمتنى 
ــا يكن مقابله زهيداً  أن أجد أي عمل مهم
صباحها الروتيني، قائلة: " أصبحت أمتنى 
ــا يكن مقابله زهيداً  أن أجد أي عمل مهم
صباحها الروتيني، قائلة: " أصبحت أمتنى 

ــذي بات  ــر زوجي ال ــف وتضج ــب تأف ألجتن
ــعرني بالتقصير، وكأنني الوحيدة من  يش
ــي بيتها عاطلة  ــاء التي جتلس ف بني النس

عن العمل! ".
ــب: "هل العمل أصبح واجبي،  وتضيف زين
فزوجي ال ينفك عن مطالبتي به في حني ال 
يبذل جهداً كافياً ليحصل هو على عمل".

فزوجي ال ينفك عن مطالبتي به في حني ال 
يبذل جهداً كافياً ليحصل هو على عمل".

فزوجي ال ينفك عن مطالبتي به في حني ال 

ــا باملرضي وأنها  ــا صفاء فتصف وضعه أم
ــاعدات  ــث عن املس ــوم بالعمل والبح تق
ــزال يبحث عن  ــاعد زوجها الذي ما ي لتس

عمل إلعالة البيت واألطفال.
بينما أكد أ.ج  أن ما يدفع به إلى إرسال زوجته 
ــث عن العمل، هو  ــات والبح إلى تلك املؤسس
ــرة، وأنه  ــها األس الضائقة املادية التي تعيش
ــنوات  ــوس منذ س ــهادة البكالوري ــل ش يحم
ــي وما يزال يبحث عن  تخصص تعليم أساس

العمل حتى اللحظة.
من جانبها أكدت صابرين الكرد مدير مؤسسة 
تنمية األسرة واتمع أنه ما يقارب من ٧٠٪ من 
ــة هنّ نساء يأتني  احلاالت التي تقصد املؤسس

ــواءً للبحث عن العمل أو  ، س بأمر من أزواجهنّ
طلباً للمساعدة املادية.

ــى االنصياع   ــع املرأة إل ــارت إلى أن ما يدف وأش
ــن العمل أو  ــه للبحث ع ــي التوج ــا ف لزوجه
ــزوج وتخلفه عن هذا  ــاعدة هو ضغط ال املس
ــن األحيان  ــي كثير م ــعوره ف ــدور، وعدم ش ال
ــئولية الكافية جتاه بيته، باإلضافة إلى  باملس

عاطفة األم جتاه أبنائها لتلبية احتياجاتهم.
ــن خالل متابعتنا  ــت الكرد: "امللحوظ م وتابع
للحاالت الواردة إلى املؤسسة أن غالبية الرجال 

الذين يزجون بزوجاتهم إلى املؤسسات لطلب 
ــاعدة يتمتعون بكامل صحتهم  العمل واملس

وما زالوا في مقتبل العمر".
ــياق  ــة جتاه املرأة في هذا الس ــن دور اجلمعي وع
قالت الكرد: "نسعى إلى توعية املرأة في كافة 
ااالت وتبصيرها بحقوقها وتوعيتها ثقافياً 
قالت الكرد: "نسعى إلى توعية املرأة في كافة 
ااالت وتبصيرها بحقوقها وتوعيتها ثقافياً 
قالت الكرد: "نسعى إلى توعية املرأة في كافة 

و اجتماعياً عبر الدورات اتصة الذي تقيمها 
املؤسسة". و أرجعت"األخصائية االجتماعية"  
ــرة إلى أن  ــذه الظاه ــار ه ــان احلالق انتش جيه
ــباب أصبحوا اتّكاليني في احلصول  بعض الش

ــرهم، إضافة إلى عدم  على املال وإعالة أس
ــد للحصول  ــث والك ــي  البح ــم ف رغبته
ــيط- حلفظ كرامة  على عمل - ولو كان بس

أسرهم.
ــتوى ثقافي  ــف مس ــت: "هذا لألس وأضاف
، وغير حضاري، كما أنه ينافي  هابط ومتدنٍٍِ
العادات والتقاليد، ويتناقض مع دور الرجل 
ــاه البيت والزوجة، فمن واجب  املنوط به جت
ــبل  الزوج البحث عن العمل أوالً لتوفير س

العيش الكرمي لتلك املرأة وأطفاله" .
ــقائق الرجال، وعلى  ــاء ش وتابعت: "النس
ــكل يليق  ــاعدة زوجها، لكن بش املرأة مس
ــا كأنثى  وال يقلل من قدرها، بل يحفظ  به
ــريف، أما أن يضغط  ــا في عمل ش كرامته
ــات واجلمعيات  عليها للهث وراء املؤسس
ــل أو املال  ــواءً للبحث عن العم اخليرية س

فهذا ال يليق به كرجل".
ــت احلالق أن"  ــي أوضح وعن البعد النفس
ــب والعمل، ويجلس في  الرجل املؤهل للكس
بيته ويعتمد على زوجته في الكسب واإلعالة 
ــوي، وفاقد الحترامه  لبيته وهو إنسان غير س

لنفسه .
ــك - تلعب دوراً إيجابياً في  وتبقى املرأة - بال ش
ــات بينها وبني  ــئوليات والواجب ــم املس تقاس
الرجل؛ فهي نصف اتمع وركيزة أساسية من 
ركائزه، ولكن هذا الدور البد وأن يراعي األولويات 
ــاً على التفاهم  ــي الواجبات، وأن يكون مبني ف
ركائزه، ولكن هذا الدور البد وأن يراعي األولويات 
ــاً على التفاهم  ــي الواجبات، وأن يكون مبني ف
ركائزه، ولكن هذا الدور البد وأن يراعي األولويات 

والشعور بالرضا واخلصوصية لكل منهما.
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لعلها احلياة التي تسلب منا 
حلظات السعادة ففي خضم 
ما نعيش من حلظات جميلة 

تصدمك بواقع حزين.
ــه أثناء  ــعرت ب ــا ش ــذا م  ه
التواصل  تصفحي لشبكة 
االجتماعي الفيس بوك التي 

وجدت بها
صفحات وصفحات تتحدث 
عن األسير سامر العيساوي 
ــرأت فيها  ــره , ق فك اهللا أس
عن األسير سامر العيساوي 
ــرأت فيها  ــره , ق فك اهللا أس
عن األسير سامر العيساوي 

ــعرت  ــات أخجلتني ش كلم
للحظة ضياع القضية من 
ــا حملها عدد  ــر بينم الكثي
قليل بجسد ضعيف وأمعاء 

خاوية.
أحزنتني صورة أمه املكلومة 
ــا نظرات  ــدت عليه ــي ب الت
امتزج احلزن عندها بالعتاب 
ــل  جتاه ــن  م ــى  عل ــوم  والل
ا  ــواء متعمدً قضية ابنها س
ــة أخرى  ــغالً بقضي أم منش
ــرى بنظري هم الفئة  فاألس
ــتطاعت  اس التي  األضعف 
احلفاظ على الثوابت التزمت 
ــت قمة  ــد وصل ــادئ وق باملب
ــاك من يتصل  ــز أن هن العج
ــح أن  ــل صحي ــأل: "ه فيس
ــاوي  عيس ــامر  س ــير  األس
ــذا أصبح  ــهد"؟ هك استش
ــة.. كلنا  ــان.. بال قيم اإلنس

ينتظر خبر استشهاد
ــد اهللا,  ــار بي ــامر! "األعم س
ــع  ــب أن تتاب ــو صع ــم ه ك
ــطء".  ــوت بب ــك مي ــا ل حبيبً
ــت بها احملامية  كلمات علق
شقيقة  العيساوي  شيرين 
األسير العيساوي بعد ابالغ 
للعائلة  ــر  األحم ــب  الصلي
ــورًا  ــي تده ــامر" يعان أن "س
خطيراً في صحته, متوقعةً 
ــورًا  ــي تده ــامر" يعان أن "س
خطيراً في صحته, متوقعةً 
ــورًا  ــي تده ــامر" يعان أن "س

استشهاده في أي حلظة.
ــل أجزاء  ــام الذي ش االنقس
ــدائله  ــد أرخى س ــن ق الوط
على قضية األسرى فلم نعد 
نهتم سوى بالنقد السلبي 
ــاء لآلخرين  ــل االخط وحتمي
وتهميش قضايا جليلة فال 
ــة طرحت  ــذه القضي جند ه
ــة  حمل ــاك  هن كان  اذا  اال 
انتخابية أو استشهاد أحد 

األسرى.
ــذي يراودني هل  ــؤال ال والس
ــخص  ــوت ش ــاج ألن مي نحت
ــامر كي نلتفت  عظيم كس

إلى قضيته هل يكفينا أن
أليس  ــتنكر؟  ونس نشجب 
ــده  من فدى القضية بجس
ــبابه  وأفنى ألجلها زهرة ش
ــة إكبار  ــا وقف ــتحق من يس

بالفعل قبل القول؟
ــزم باملعدة أركان  فيا رجال ه
ــب الباذخ  ــك كل احل ــة ل دول
ــذل إذا تخلفنا  ــز ولنا ال بالع

..عن جندتك ومناصرتك.
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ــطينية  ــا دالل التاجي  فتاة فلس إنه
ــات الالجئني  ــد مخيم ــدت في أح ول
ــع أفراد  ــهد جمي ــي لبنان ، استش ف
ــة التي  ــالل احلرب األهلي ــا خ عائلته
ــي بيت  ــان فوُجدت ف ــت بلبن عصف
ــم يكن يتجاوز  مدمر جنوب لبنان ول
عمرها حينها العام ليتم تسليمها 
إلى الهالل األحمر الفلسطيني ليتم 
ــن إحدى  ــذت م ــا فاتخ ــاذ حياته إنق
ــكناً  مس ــطينية  الفلس ــافي  املش
ــن إحدى  ــذت م ــا فاتخ ــاذ حياته إنق
ــكناً  مس ــطينية  الفلس ــافي  املش
ــن إحدى  ــذت م ــا فاتخ ــاذ حياته إنق

ــق  ــدأ بعدها في ش ــا لتب ــأ له وملج
ــب العلم فالتحقت  طريقها في طل
ــة اخلاصة   ــدارس اللبناني ــدى امل بإح

باملكفوفني.
ــة  ــت مبدرس "التحق ــول  تق ــث   حي
ــنوات  ــري خمس س ــني وعم املكفوف
ــث  ــورة  حي ــة متط املدرس ــت  وكان
كانت توفر  آلة كاتبة  مما سهل عليَ 
ــع " لكن ما  ــافات التعلم "وتتاب مس
ــور وتوقفت عن  لبثت أن تعقدت األم
الدراسة ملدة عامني بسبب االجتياح 
الصهيوني للبنان ومن ثمً خرجت من 

لبنان إلى مصر وكنت حينها بالصف 
ــروج املقاومة  ــد خ ــك بع ــي وذل الثان
ــت  ــان وكن ــن لبن ــطينية  م الفلس
بصحبة الهالل األحمر الفلسطيني 

."


ــهلة  ــي مصر س ــاة ف ــن احلي ــم تك ل
ــا دالل ,فلم  ــيطة كما توقعته وبس
ــر آلة كاتبة  ــدارس آنذاك توف تكن امل
ــل كل ما  ــال في لبنان  ب ــا هو احل كم
ــم الكتابة  ــره عبارة عن لوحة يت توف
ــد حيث تقول  ــتخدام الي عليها باس
ــرة في بداية  ــت صعوبات كبي "واجه
ــي تعودت  ــى اللوحة كون التعلم عل
الكاتبة،وتضيف "هددوني  على اآللة 
ــم على اللوحة  ــتطع التعل إن لم أس
فإنهم سيعيدونني إلى الصف األول 
,فبذلت كل جهدي وأخذت أتدرب في 
فصل الصيف حتى استطعت دخول 
الصف الثاني "وأشارت إلى أن املرحلة 
ــي مصر كانت  ــة والثانوية ف اإلعدادي

ــراً لتوافر  ــن االبتدائية نظ ــهل م أس
معظم مستلزمات املكفوفني.

ــد التاجي  ــمها دالل محم ــن اس  وع
أوضحت أن صديقة لها أهدتها اسم 
ــون دالل ال تعرف  ــا ك ــا وعائلته أبيه

اسماَ ألبٍ أو عائلة.


ــزة مع عودة  ــادت دالل إلى قطاع غ ع

السلطة الفلسطينية إلى القطاع 
ــا أرض غزة حتى  ــا أن وطأت قدماه وم
ــاق بجامعة  ــب االلتح ــت بطل تقدم
ــص آداب إجنليزي،  حيث  األزهر تخص
ــض  ــت برف ــا  اصطدم ــت أنه أوضح
ــذا التخصص  ــتها ه اجلامعة لدراس
ــريعة  ــة الش ــا لها  بدراس وتخييره
ــه  أمام  ــت أن ــة وبين ــة العربي أو اللغ
ــاتذة إلدارة  ــا وإقناع أحد األس اصراره
ــتطاعت االلتحاق بهذا  ــة اس اجلامع
التخصص،  ونوهت إلى أنها تخرجت 
ــداً رغم  ــة بتقدير جيد ج من اجلامع
التخصص،  ونوهت إلى أنها تخرجت 
ــداً رغم  ــة بتقدير جيد ج من اجلامع
التخصص،  ونوهت إلى أنها تخرجت 

ــل اجلامعة  ــدم تأهي ــات وع الصعوب
للمعاقني وعدم وجود الكتب اخلاصة 

باملكفوفني"


ــا عملت  ــد تخرجه ــرت أنها بع وذك
ــالل األحمر  ــة  جلمعية اله كمترجم
ــطيني ملدة أربع سنوات  وبعد  الفلس
ذلك تركت العمل  كمترجمة وانتقلت 
ــا العالي فحصلت  ملواصلة تعليمه

ــتير من جامعة  على شهادة املاجس
ــكتلندا في بريطانيا  في  (أدنيرا) بإس
تخصص  العلوم اإلنسانية والعلوم 

االجتماعية , 
ــش حالياً في بيت  ويذكر أن دالل تعي
مستقل  بجوار جمعية الهالل األحمر 
الفلسطيني مع صديقتها ومربيتها 

الدكتورة جني كالدر األسترالية. 
ــول  ــح للحص ــت تطم ــا إذا كان وعم
ــدت أن  احلصول  ــوراة أك ــى الدكت عل
ــا  وأنها  ــو حلمه ــى الدكتوراه ه عل
ــعى حاليا من أجل احلصول على  تس
ــة  تكاليف الدكتوراة   منحة  لتغطي
ــب في  ــذي ترغ ــص ال ــن التخص وع
ــرت أنها ترغب  ــتها   ذك اكمال دراس
ــن الدمج  ــون موضوعها ع في أن يك
ــخاص  ــامل  لألش ــي الش االجتماع
ــة، وتعمل دالل البالغة من  ذوي اإلعاق
ــاً كرئيس  ــني عاماً  حالي ــر أربع العم
ــة، وتعمل دالل البالغة من  ذوي اإلعاق
ــاً كرئيس  ــني عاماً  حالي ــر أربع العم
ــة، وتعمل دالل البالغة من  ذوي اإلعاق

قسم التعليم املستمر ومحاضرة في 
كلية تنمية القدرات التابعة جلمعية 

الهالل األحمر الفلسطيني.

fibuä€a@Âflã
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ــماعيل  ــتاذ إس عضو االحتاد ورئيس دائرة احلكام املركزية األس
مطر يري أن حتقيق املنتخب للمركز السادس علي آسيا يعتبر 
ــطينية والكرة خصوصاً ،  ــيئاً مهماً ومميزاً للرياضة الفلس ش
مطر يري أن حتقيق املنتخب للمركز السادس علي آسيا يعتبر 
ــطينية والكرة خصوصاً ،  ــيئاً مهماً ومميزاً للرياضة الفلس ش
مطر يري أن حتقيق املنتخب للمركز السادس علي آسيا يعتبر 

ــتوي وذلك نظراً ألن البطولة  ــك ال يعني تراجعاً في املس وأن ذل
ــاركت فيها منتخبات مميزة قاريا وعاملياً كاملنتخب  األخيرة ش
ــتوي وذلك نظراً ألن البطولة  ــك ال يعني تراجعاً في املس وأن ذل
ــاركت فيها منتخبات مميزة قاريا وعاملياً كاملنتخب  األخيرة ش
ــتوي وذلك نظراً ألن البطولة  ــك ال يعني تراجعاً في املس وأن ذل

اإليراني واالسترالي والياباني .
وأضاف إن االستعداد للبطولة لم يكن يسير بالشكل املطلوب 
ــة أيام  ــث مت اإلعداد للبطولة قبل انطالق موعدها بخمس حي
فذلك أثر علي الالعبني من الناحية البدنية والنفسية ؛ عوائق 

كهذه تؤثر علي الفريق ككل .
ــيا  التي أقيمت في  ــب حصل في كأس أمم آس ــر أن املنتخ يذك
الصني العام املاضي على امليدالية البرونزية ؛ وأن البطولة التي 
ــيا لكاس  خاضها الوطني مؤخراً في قطر كانت تصفيات آس
الصني العام املاضي على امليدالية البرونزية ؛ وأن البطولة التي 
ــيا لكاس  خاضها الوطني مؤخراً في قطر كانت تصفيات آس
الصني العام املاضي على امليدالية البرونزية ؛ وأن البطولة التي 

العالم والتي حصل فيها على املركز السادس .


ــة هذه الرياضة  ــى أن االحتاد ينوي بناء مالعب ملمارس ــار إل وأش
وإقامة دوري للكرة الشاطئية  حتى يكون رافداً للمنتخب في 
ــة هذه الرياضة  ــى أن االحتاد ينوي بناء مالعب ملمارس ــار إل وأش
وإقامة دوري للكرة الشاطئية  حتى يكون رافداً للمنتخب في 
ــة هذه الرياضة  ــى أن االحتاد ينوي بناء مالعب ملمارس ــار إل وأش

ــيجري اتصاالت مع العبني  ــتحقاقات ؛ وأن االحتاد س قادم االس
من الشتات لتدعيم صفوف الوطني وخاصة من احملترفني .

ــنعمل  ــتحقاقات بقوله إننا في االحتاد س وعرج إلى قادم االس
ــي نحصل علي  ــد للبطوالت القادمة لك ــي التحضير اجلي عل

مراكز تليق بسمعة الرياضة والكرة الفلسطينية 
ــني  ــة لالعب ــبل الراح ــر س ــى توفي ــنعمل عل وس

واإلداريني .
ــاط  ــر هذه الرياضة في أوس ــار إلى ضرورة نش وأش

الرياضيني سواء في الضفة أو القطاع .


ــم إن   و قال املدير الفني للفريق الكابنت عناد هاش
ــيء مهم للكرة  ــادس ش حصولنا على املركز الس
الفلسطينية ؛ رغم أننا حققنا العام املاضي املركز 
الثالث أسيويا في كأس األمم األسيوية التي أقيمت 
ــي الصني ، وحتقيقنا لذلك املركز ال يعني تراجعاً  ف
الثالث أسيويا في كأس األمم األسيوية التي أقيمت 
ــي الصني ، وحتقيقنا لذلك املركز ال يعني تراجعاً  ف
الثالث أسيويا في كأس األمم األسيوية التي أقيمت 

نظراً لفارق اإلمكانيات والفرق التي شاركت .
ــي الصني ، وحتقيقنا لذلك املركز ال يعني تراجعاً  ف

نظراً لفارق اإلمكانيات والفرق التي شاركت .
ــي الصني ، وحتقيقنا لذلك املركز ال يعني تراجعاً  ف

اعتمدت  في اختياري لالعبني علي مزيج بني اخلبرة 
والشباب , نظرا ملا مينحه هذا املزيج من قدرة علي 

التعامل مع املباريات الكبيرة .
يذكر أن املنتخب ميتلك رصيداً قوياً من اخلبرة  أمثال 

التعامل مع املباريات الكبيرة .
يذكر أن املنتخب ميتلك رصيداً قوياً من اخلبرة  أمثال 

التعامل مع املباريات الكبيرة .

العب اخلبرة صائب جندية و حمادة شبير وغيرهم 
من عناصر الشباب أمثال محمد السدودي .

ــاول األن تدعيم الفريق بعناصر جديدة  وأضاف نح

ــتحقاقات القادمة وحتقيق مركز يليق  خلوض االس

ــوة لالعبني جدد  ــطينية من خالل توجيه الدع بالكرة الفلس
قادرين على إعطاء الفريق قوة وخبرة أكثر .


ــبة للحارس املتألق فادي جابر فيري أن التجربة التي  أما بالنس
ــبقتها  ــة األخيرة والتي س ــع املنتخب في البطول ــا م خاضه
ــطني لم يكن لها منتخب ميارس هذه  مميزة وفريدة لكون فلس

الرياضة وأيضا لم تكن متارس في القطاع .
وحتدث عن البطولة األولي بقوله " لم يكن لدينا اخلبرة الكافية 
ــادون على اللعب  ــوالت خاصة أننا معت ــوض مثل هذه البط خل
ــبية ال علي رمال حتتاج جلهد كبير في اجلري  في املالعب العش
ــبة  ــبه بأرض متحركة بالنس ــب الرملي أش ــاورة ؛ فامللع واملن

للملعب العشبي " . 
ــة خرجنا قبل انطالقها  ــتعدادات ما قبل البطول وقال عن اس
بخمسة أيام ؛ لم يكن أمامنا متسع من الوقت للتدرب وخوض 

أي لقاءات ودية تدخلنا في جو املنافسة .


ــن  ــا م ــدرب كان جله ــا امل ــي اختاره ــكيلة الت ــوه أن التش ون
ــكل  ــني وهذا ما أعطى دفعة قوية لالعبني وش الالعبني الغزي
ــني معتادون على اللعب مع  ميزة للمنتخب وخاصة أن الالعب
ــل اخلبرة في  ــبب عام ــض وأن االختيار جاء بس بعضهم البع
ــغال الالعبني في الضفة بدوري  اللعب على الرمال وأيضا انش

احملترفني وعدم توفر فرص للتجمع واملران .
و أشار إلي أن البطولة لم تكن سهلة بل كان هناك ندية قوية 
ــي األداء ؛ وأن أداء العبي  ــة وتطور ف من قبل املنتخبات املنافس
منتخبنا كان جيداً رغم فارق اإلمكانيات والفرق التي قابلناها 
ــي األداء ؛ وأن أداء العبي  ــة وتطور ف من قبل املنتخبات املنافس
منتخبنا كان جيداً رغم فارق اإلمكانيات والفرق التي قابلناها 
ــي األداء ؛ وأن أداء العبي  ــة وتطور ف من قبل املنتخبات املنافس

كانت تكن لنا االحترام.
و قال يجب على االحتاد أن يهتم بنشر هذه الرياضة وأن يقدرها ؛ 
إلمكانية حتقيق هذه الرياضة مما عجزت عنه غيرها من الرياضة 

في رفع اسم فلسطني وتشريفها في احملافل الدولية .
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قال وزير الشباب والرياضة الفلسطيني 
محمد املدهون إن قطاع غزة سيصبح 
ــاء العالم،  ــة األحرار في كافة أنح قبل
ــدو  ــى الع ــة عل ــار املقاوم ــد انتص بع
ــارة  "حج ــة  معرك ــي  ف ــي  الصهيون

السجيل" و"السماء الزرقاء" األخيرة .
وأضاف املدهون في حوار خاص لـ"صوت 
اجلامعة":" املنطقة دخلت في محطات 
ــدة، أهمها أن غزة كما كانت قبلة  جدي
ــاب الدعم  ــم من ب ــي العال ــرار ف لألح
ــتكون قبلة لألحرار من  ــاندة، س واملس
باب االستفادة من التجربة االنسانية، 
ــة وحتقيق  ــزة والكرام ــن الع ــالً ع فض

اإلجنازات.


ــه  ــى أن وزارت ــون إل ــر املده ــار الوزي وأش
ــرعت بإحصاء مبدئي ألهم األضرار  ش
التي حلقت باملالعب واألندية الرياضية 
ــرائيلي)  ــي تعرضت للقصف (اإلس الت

خالل احلرب.
ــتهدف مجمع  وأوضح أن االحتالل اس
ــي  ــني ف ــي و ملعب ــطني الرياض فلس
مدينتي بيت الهيا وبيت حانون شمال 
ــادي اجلزيرة،  ــتهداف ن غزة،إضافة الس

ــيرا إلى أن العبني  ــتل، مش ونادي املش
ــهدوا خالل  ــد استش ــطينيني ق فلس

احلرب.
ــي حلقت  ــائر الت ــون اخلس ــدر املده وق
مبجمع فلسطني الرياضي وحده بـ٧٠٠ 

ألف$ جراء احلرب الصهيونية.
ــة  والرياضي ــباب  الش ــر  وزي ــد  وأك
ــي  ــرعت ف ــه ش ــطيني أن وزارت الفلس
ــات املعنية  ــات للجه ــة مخاطب كتاب
ــا واالحتاد  ــاد الفيف ــدة واحت كاألمم املتح
ــيوي واللجنة األوملبية إلطالعهم  اآلس
ــت بالقطاع  ــي حلق ــرار الت ــى األض عل

الرياضي بفعل االحتالل.
واضاف:" وقد شرعنا بكتابة مخاطبات 
ــة إلطالعهم  والرياض ــباب  الش لوزراء 
ــق القطاع  ــدوان االحتالل بح ــى ع عل

الرياضي في قطاع غزة".


ــن أضرار،  ــا أحلقه االحتالل م وبرغم م
أكد الوزير املدهون أن وزارته ماضية في 
ــا وتطوير أدائها، مبينا  تنفيذ برامجه
ــتكمال  ــي اس ــرع ف ــه ستش أن وزارت
املشروع الذي أطلقته "ملعب معشب 

في كل مدينة".
ــتفتتح قريبًا  ــى أن وزارته س ــت إل ولف

ملعبًا معشبًا في حي التفاح إضافة 
إلى الشروع في تدشني ثالثة مشروعات 
في الوسطى ورفح للتعشيب، وهو ما 
ــكل بنية حتتية مساندة للقطاع  يش

الرياضي في القطاع-حسب رأيه-.
ــيبنون قريباً  ــم س ــد املدهون أنه وأك

الرياضي في القطاع-حسب رأيه-.
ــيبنون قريباً  ــم س ــد املدهون أنه وأك

الرياضي في القطاع-حسب رأيه-.

أعظم مما دمره االحتالل، لتكون رسالة 
واضحة تعبر عن االرادة احلرة للشعب 
ــاب عن  ا النق ــفً ــطيني، كاش الفلس
تدشني وزارته مدينة الياسني الرياضية 
في محررة نتسارمي مبساحة ١٤٠ دومن، 
ــروع ببناء مدينة الشباب  أَضافة للش
في محررة نتسارمي مبساحة ١٤٠ دومن، 
ــروع ببناء مدينة الشباب  أَضافة للش
في محررة نتسارمي مبساحة ١٤٠ دومن، 

ــني ايم الكشفي  " الواحة "، وتدش
ــوظ  ــيخ محف ــم الش ــم " مخي الدائ

نحناح ".
ــر املدهون بأن وزارته جتهز  وأوضح الوزي
الستقبال قافلة شبابية تضم املئات 
ــهم  ــباب املصري وعلى رأس ــن الش م
الدكتور صفوت حجازي رئيس مجلس 

أمناء الثورة املصرية.

 .. .. 
ــاع الثقافة  فقد  ــبة لقط ــا بالنس أم
ــوزارة انهت  ــر املدهون بأن ال أكد الوزي
ــتعداداتها لعقد  املؤمتر واملهرجان  اس
ــوان  ــة بعن ــوم الطفول ــاء ي االول إلحي

"الطفل الفلسطيني مثقفاً".
ــيأخذ شكال  ــيرا أن املهرجان س مش
ــررا قبل احلرب  ــا كان مق مختلفا عم
ــهداء  ــتضاف زوايا لصور ش بحيث س

األطفال.
وكشف املدهون  عن شروع وزارته  في 
ــطيني  ــف الوطني الفلس بناء املتح
ــة  ــاحة ثالث ــرايا مبس ــى أرض الس عل
ــة  فاصل ــات  محط ــل  يحم ــات،  دومن
ــطينية ويحمل  ــي القضية الفلس ف
ــن اجلمهورية  ــم " مواقف " ممول م اس

اإلسالمية اإليرانية.
ــتنظم املهرجان  وأضاف بأن الوزارة س
ــهر ديسمبر  ــكيلي األول في ش التش
ــن ٣٠ فناناً  ــاركة أكثر م القادم ، مبش
ــهر ديسمبر  ــكيلي األول في ش التش
ــن ٣٠ فناناً  ــاركة أكثر م القادم ، مبش
ــهر ديسمبر  ــكيلي األول في ش التش

ــرة  ــزة فت ــي غ ــيقضون ف ــا س أوروبيً
أسبوع.

ــروع الوزارة في التجهيز  فضال عن ش
ــجيلية ألفالم  ــان األفالم التس ملهرج
ــن حقي" في يناير  األطفال بعنوان "م
ــارك في أعماله العديد من  املقبل يش

ارجني الدوليني.

الوطني  ــب  املنتخ ــراد  أف
ــي  ف ــوز  بالف ــون  يحتفل

إحدى اللقاءات 

ــيئ فهم  نخطئ عندما نس
ــة " الرياضية جتمع ما  املقول
ــد  ــة " ، فق ــه السياس فرقت
ــع  جتمي ــة  الرياض ــت  حاول
ــبانيا – كاتالونيا  قسمي اس
ــت توحيد  ــد – و حاول و مدري

روسيا من جديد . 
ــع  جتم ال  ــة  الرياض ــن  لك و 
ــعبني مضى من صراعهم  ش
ــام ، أحدهم  ــن ١٠٠ ع اكثر م
ــر  ــوم بقتل و تنكيل و أس يق
اآلالف يوميا ، و نشر الفوضى 

و الشغب في املنطقة . 
ــوع قرأت  ــذب قلمي موض ج
ــام ، و هو  ة أي ــدّ ــل ع ــه قب عن
"نادي برشلونة االسباني يريد 
ــاراة ودية جتمعه مع  اقامة مب
ــرائيليني  منتخب يجمع "اس
ــم  ــطينيني"  ، ألنه " و فلس
– كما يدعون – يريدون اقامة 

السالم في املنطقة . 
قد تكون الرياضة قد جمعت 
ــل ، و  ــعوبا و قبائ ــرا ش كثي
ــداوة ، لكن  ــا ع دوال كان بينه
ــطيني- الفلس ــراع  الص

االسرائيلي ، ال يُحل عن طريق 
ــدم ، رمبا  ــاراة كرة ق اقامة مب
كانت برشلونة ال تعرف شيئا 
ــراع ، و لكن من  عن هذا الص
ــاهدت أطفاال  املؤكد انها ش
ــظاياهم في غزة  ــر ش تتطاي
ــر من موضعها  ، و بيوت تطي
ــى األرض محض  ــط عل لتهب
ــط  حائ و   ، ــرة  مدمّ ــارة  حج
بالقرب من مسجد طاملا كان 
ــلمون في كل  ــه املس يقدّس
مكان ، يهدم ، و عمليات حفر 
ــجد األقصى  و هدم في املس
نفسه ، و أسرى مضربني عن 
ــر من اضرابهم عن  احلياة أكث
ــذا ال يحل  ــام ، فكل ه الطع
إال بالثّأر يا برشلونة ، ال بكرة 
ــذا ال يحل  ــام ، فكل ه الطع
إال بالثّأر يا برشلونة ، ال بكرة 
ــذا ال يحل  ــام ، فكل ه الطع

قدم . 
ــالم ،  ــعب يريد الس نحن ش
ــرط  ــث عنه و لكن بش ونبح
ــطينيني  الفلس ــاء  اعط
ــم التي  ــم و أراضيه حقوقه
سلبت منهم ، و اطالق سراح 
ــرى – من  ــرى – كل األس األس
ــودة الالجئني  ــجون و ع الس
ــة  دول ــة  واقام ــم  ألراضيه
ــطينيني تضم حدود  للفلس
املعروفة من رأس  ــطني  فلس
ــح  ــى رف ــامال إل ــورة ش الناق

جنوبا . 
ــون نحن يومئذ من  هكذا نك
يطلب اقامة مباراة جتمعنا مع 
اليهود ، و أما و نحن مظلومني 
و مهددين بأية حلظة ، فعذرا 
برشلونة ، ليست هكذا حتل 

املشكلة !! . 

الرياضة 
والسالم!
بقلم/ خالد هاشم 
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بقلم: دينا فروانة



ــلطان األيوبيني ومحرر القدس من  ١١٩٣/٣/٤: وفاة صالح الدين األيوبي، س
يد الصليبيني. 

ــليم اخلليفة العباسي املستعصم باهللا "بغداد" عاصمة  ١٢٥٨/٣/١٠: تس
ــية  ــقوط اخلالفة العباس ــية إلى هوالكو، معلناً بذلك س اخلالفة العباس
ــليم اخلليفة العباسي املستعصم باهللا "بغداد" عاصمة  ١٢٥٨/٣/١٠: تس
ــية  ــقوط اخلالفة العباس ــية إلى هوالكو، معلناً بذلك س اخلالفة العباس
ــليم اخلليفة العباسي املستعصم باهللا "بغداد" عاصمة  ١٢٥٨/٣/١٠: تس

التي حكمت العالم اإلسالمي خمسة قرون.
١٤٠٦/٣/١٦: وفاة ابن خلدون، املؤرخ والعالم االجتماعي العربي.

 ١٧٩٩/٣/٦: استيالء نابليون على مدينة يافاب فلسطني. ١٨٠١/٣/٢٠ مولد 
نابليون الثاني بباريس.

ــا  حول  ــايكس بيكو  - بني اجنلترا وفرنس ــري  - س  ١٩١٦/٣/٩ االتفاق الس
تقسيم مناطق النفوذ للبلدين في الشرق االوسط .

 ١٩١٦/٣/٩ :إعالن استقالل املغرب من االستعمار الفرنسي. 
١٩٦٤/٣/١٢: وفاة األديب املصرى عباس محمود العقاد.

ا.   ١٩٦٥/٣/١٨: وفاة ملك مصر األخير فاروق األول عن عمر ٥٥ عامً
ــرائيلية.   ــر تصبح رابع رئيس وزراء للحكومة اإلس ١٩٦٩/٣/١٧: جولدامائي

٢٦\٣\١٩٧٦: توقيع معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل، 
ــتقالة انديرا غاندي رئيسة وزراء الهند من منصبها بعد    ١٩٧٧/٣/٢٠ : اس

خسارتها االنتخابية النيابية.
  ٢٠٠٣/٣/٢٠: الواليات املتحدة األمريكية تبدأ في غزو العراق.

 ٢٠٠٣/٣/١٩ : محمود عباس يصبح رئيساً لوزراء السلطة الفلسطينية.  
  ٢٠٠٣/٣/٢٠: الواليات املتحدة األمريكية تبدأ في غزو العراق.

 ٢٠٠٣/٣/١٩ : محمود عباس يصبح رئيساً لوزراء السلطة الفلسطينية.  
  ٢٠٠٣/٣/٢٠: الواليات املتحدة األمريكية تبدأ في غزو العراق.

ــس حركة  ــني مؤس ــيخ أحمد ياس ــرائيلي يغتال الش ٢٠٠٤/٣/٢٢: االحتالل اإلس
حماس. 

غزة- نور اخلطيب:
ــزة وبالتعاون  ــة غ ــت بلدي نظم
ــان للطفل في  ــع مركز القط م
ــود في  ــرض "كيان أس ــزة مع غ
ــان  للفن ــاء"  البيض ــاحة  املس
التشكيلي محمد احلاج، وضمّ 
ــة فنية  ــني لوح املعرض خمس
ــطيني،  ــع الفلس ــد الواق جتس
ــني األبيض  ــزت باللون والتي متي
واألسود.ولم تخرج اللوحات عن 
موضوع القضية الفلسطينية، 
مثل قضية األسرى وحق العودة 

وغيرها.
وعبر احلاج عن رضاه عن املعرض 

لصوت اجلامعة قائالً: "استغرق رسم 
وعبر احلاج عن رضاه عن املعرض 

لصوت اجلامعة قائالً: "استغرق رسم 
وعبر احلاج عن رضاه عن املعرض 

ــنة ونصف،و احلمد  اللوحات من الوقت ما يقارب س
هللا لم يذهب هذا اهود هباءًمنثورا".

ــد، وهذا  ــول وقواع ــكيلية أص ــع: "للغة التش وتاب
ــاحة البيضاء من  ــاول  أن أحاكيه على املس ــا أح م
ــاحات السوداء،  خالل توزيع النقاط واخلطوط واملس
ــهد البصري وإلضفاء  ــاعياً لتحطيم رتابة املش س
ــاحات السوداء،  خالل توزيع النقاط واخلطوط واملس
ــهد البصري وإلضفاء  ــاعياً لتحطيم رتابة املش س
ــاحات السوداء،  خالل توزيع النقاط واخلطوط واملس

ــة  رمزي دالالت  و  ــانٍ  مع
ــة  بالتعبيري ــة  ممزوج
ــة والتي تعكس  العفوي

ما بداخلي". 
,وجاء تنظيم هذا املعرض 
ــري من  ــا يج ــي ظل م ف
أحداث داخل الوطن، ومن 
األسيرين  إضراب  أهمها 
وأمين  ــاوي  العيس سامر 
ــن الطعام  ــراونة ع الش
ــي يوم،  ــن مائت ــر م ألكث
الفصائل  ــن  م ومحاولة 
ــي  ف ــطينية  الفلس
املصاحلة  ــة  عملي ــام  إمت

الوطنية.
ــيخ خليل مدير  ــامت الش ــن جهته دعا ح وم
ــزة إلى إيالء  ــي بلدية غ ــات العامة ف العالق
ــة  ــراً حلماي ــاً كبي ــة اهتمام ــاع  الثقاف قط
ــزة إلى إيالء  ــي بلدية غ ــات العامة ف العالق
ــة  ــراً حلماي ــاً كبي ــة اهتمام ــاع  الثقاف قط
ــزة إلى إيالء  ــي بلدية غ ــات العامة ف العالق

ــيرًا إلي  ــة الوطنية من الطمس، مش الثقاف
فشل االحتالل رغم محاوالته املستمرة في 

إحباط املشروع الوطني الفلسطيني".
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صورة من املعرض

غزة – بلسم احلداد 
ــر  ــيرة الرئيس الراحل ياس ــماع س " كنت أتغنى بس
عرفات قبل مجيئه إلى قطاع غزة , ومن محبتي إليه 
رسمت له صورة على إحدى اجلدران ااورة ملنزلي في 
االنتفاضة األولى , وخططت أن يكون تاريخ زواجي هو 

نفسه ميالده , لكى تكون الفرحة  فرحتني ". 
ــويدان ثالثيني العمر يقطن في حي الدرج  ناهض س
ــزة كان يعمل في مكتب الضيافة للرئيس  بقطاع غ
ــطيني الراحل , عالقته به كعالقة األب بابنه  الفلس
حيث علمه حب الوطن , والدفاع عن األرض باإلضافة 
ــب  ــاعدات اجلمة التي كان يقدمها له ,حس إلى املس
قوله. و أشار سويدان الى أن معظم تواريخ مناسباته 
ــبات اخلاصة بأبي  ــع املناس ــخصية تتصادف م الش
عمار "فذكرى ميالده هي نفسها  يوم زواجي, , وتاريخ 
ميالدي  تتوافق مع ذكرى قدوم السلطة الفلسطينية 
ــاة عرفات  ــى أن يوم وف ــزة , باإلضافة إل ــى قطاع غ إل
يلتقي مع مولد ابنته الوحيدة سندس التي تعشقه 
ــا لم تره إال أنها أعجبت به من حديث  بالرغم من أنه

والديها عنه .

لماذا ال نبادر بالدفاع عن قضايانا؟

إقبال شبابي عاٍل على التسجيل لالنتخابات

في واقعنا الفلسطيني نعيش على مدار الساعة على صفيحٍ ساخن, 
ــان بل معظمها  ــة, وفي أغلب األحي ــع لألحداث اتلف ــم متتاب وتزاح
في واقعنا الفلسطيني نعيش على مدار الساعة على صفيحٍ ساخن, 
ــان بل معظمها  ــة, وفي أغلب األحي ــع لألحداث اتلف ــم متتاب وتزاح
في واقعنا الفلسطيني نعيش على مدار الساعة على صفيحٍ ساخن, 

ــطح بحاجة لتفاعل جماهيري  تبرز قضايا وتطورات مهمة على الس
ــمي كبير وقوي معها, لكن جند أن احلدث مير دون إعطائه حقه من  ورس
ال, فهل أصبحت هذه األحداث روتيناً  االهتمام واملتابعة واحلضور الفعّ
ــمي كبير وقوي معها, لكن جند أن احلدث مير دون إعطائه حقه من  ورس
ال, فهل أصبحت هذه األحداث روتيناً  االهتمام واملتابعة واحلضور الفعّ
ــمي كبير وقوي معها, لكن جند أن احلدث مير دون إعطائه حقه من  ورس

ــط؟ وإلى متى  ــردات فعل فق ــر يتعاملون معها ك ــاً لدى اجلماهي عادي
ال, فهل أصبحت هذه األحداث روتيناً  االهتمام واملتابعة واحلضور الفعّ
ــط؟ وإلى متى  ــردات فعل فق ــر يتعاملون معها ك ــاً لدى اجلماهي عادي
ال, فهل أصبحت هذه األحداث روتيناً  االهتمام واملتابعة واحلضور الفعّ

ــيبقى تعاملنا مع قضايانا اجلوهرية والرئيسية كاألسرى والقدس  س
والالجئني بشكل موسمي؟ 

ــذ حجمها  ــري أنها لم تأخ ــالً, في تقدي ــرى مث ــة إضراب األس فقضي
والالجئني بشكل موسمي؟ 

ــذ حجمها  ــري أنها لم تأخ ــالً, في تقدي ــرى مث ــة إضراب األس فقضي
والالجئني بشكل موسمي؟ 

الطبيعي في التفاعل وتسليط الضوء عليها إعالميا وشعبياً ورسمياً, 
ــذ حجمها  ــري أنها لم تأخ ــالً, في تقدي ــرى مث ــة إضراب األس فقضي
الطبيعي في التفاعل وتسليط الضوء عليها إعالميا وشعبياً ورسمياً, 
ــذ حجمها  ــري أنها لم تأخ ــالً, في تقدي ــرى مث ــة إضراب األس فقضي

ــى أن هناك أسرى يعانون ويصارعون املوت في كل حلظة, ملاذا  ملاذا ننس
ــي بحوزتها؟ ماذا  ــزاب أوراق الضغط الت ــادات واألح ــتخدم القي ال تس
ــرون أكثر من ذلك! هل ينتظرون خبر وفاة أحدهم حتى يتحركوا؟  ينتظ
األصل أن يكون هناك موقف واضح وقوي وموحد على جميع األصعدة 
ــرى ليست  وفي كل امليادين لنصرة هذه القضية وغيرها, فقضية األس
طالب  قضية الفلسطينيني وحدهم , بل كل مسلم في هذا العالم مُ
ــلم, لذلك يجب علينا شعباً  بفك العاني كما قال صلى اهللا عليه وس
طالب  قضية الفلسطينيني وحدهم , بل كل مسلم في هذا العالم مُ
ــلم, لذلك يجب علينا شعباً  بفك العاني كما قال صلى اهللا عليه وس
طالب  قضية الفلسطينيني وحدهم , بل كل مسلم في هذا العالم مُ

ــة ضمن خطة واضحة ومحددة  ــادةً وإعالماً أن نتخذ خطوات عملي وق
ــلم, لذلك يجب علينا شعباً  بفك العاني كما قال صلى اهللا عليه وس
ــة ضمن خطة واضحة ومحددة  ــادةً وإعالماً أن نتخذ خطوات عملي وق
ــلم, لذلك يجب علينا شعباً  بفك العاني كما قال صلى اهللا عليه وس

ــا املهمة ولنصنع رأي عام  ــليطه على هذه القضاي لتركيز الضوء وتس
عاملي دائم ومستمر ضد االحتالل الصهيوني الذي يتمادى في جرائمه 
ــر والشجر واحلجر بال رادع وال حسيب! وأن جنعل من قضية  بحق البش

األسرى قضية دولية.
ــيرة  ــير وأس ــرائيلي يقبع حوالي ٤٥٠٠ أس ــجون االحتالل اإلس في س
فلسطينية، في ظروف اعتقالية سيئة للغاية، وتفتقر إلى احلد األدنى 
من الشروط االعتقالية التي نصت عليها القوانني واملعاهدات الدولية 

واإلنسانية، دون مراعاة لهذه القوانني واملواثيق.
رسائل كثيرة تسربت من داخل السجون وكان معظمها يحمل دعوات 
ومطالبات بتكثيف اجلهود والفعاليات للتضامن مع األسرى املضربني 

عن الطعام إلى جانب احلراك داخل السجون .
ــائل حملت بني  ــالمة بعث العديد من الرس ــن س ــير القائد حس األس
ــوف إلى جانب  ــعبنا للدعاء والوق ــع أبناء ش ــدات جلمي طياتها مناش

األسرى في محنتهم وكربهم.
ممت فعلت, فلماذا ال نشهد في الدول والعواصم  الشعوب إذا أرادت وصّ
ــرى, ملاذا ال نحاصرهم  العربية و األوروبية مليونيات للتضامن مع األس
ــركاتهم, ونسد عليهم  ــفاراتهم , ونقاطعهم في جتارتهم وش في س
ــبل, االحتالل الصهيوني أثناء قضية شاليط أقام الدنيا ولم  كل السُُ

يقعدها عليه وهو الذي اختُطف من دبابته.! . 
ــبل, االحتالل الصهيوني أثناء قضية شاليط أقام الدنيا ولم  كل السُُ

يقعدها عليه وهو الذي اختُطف من دبابته.! . 
ــبل, االحتالل الصهيوني أثناء قضية شاليط أقام الدنيا ولم  كل السُُ

غزة-صبا اجلعفراوي:
ــابة سمر باسل  ــمعت الش ما أن س
ــات  االنتخاب ــة  ــتئناف جلن ــن اس ع
ــزة  ــاع غ ــي قط ــا ف ــة عمله املركزي
كخطوة أولى لتطبيق املصاحلة بني 
حركتي فتح وحماس حتى  سارعت 
إلى تسجيل اسمها في أول يوم بدأ 
فيه التسجيل، وتقول سمر: "هدفي 
من التسجيل هو أن نكوّن مجتمعاً 
فيه التسجيل، وتقول سمر: "هدفي 
من التسجيل هو أن نكوّن مجتمعاً 
فيه التسجيل، وتقول سمر: "هدفي 

ــدول  ــي ال ــي كباق ــاً ونرتق دميقراطي
ــعب  املتقدمة ثقافيا فمن حق الش

االنتخاب كل أربع سنوات".
ولم يختلف سبب تسجيل الشاب 
ــراً والذي يقول:  محمد الصالح كثي
ولم يختلف سبب تسجيل الشاب 
ــراً والذي يقول:  محمد الصالح كثي
ولم يختلف سبب تسجيل الشاب 

ــجيلي باالنتخابات هو خطوة  " تس
أحاول بها تغيير هذا الواقع من خالل 
ــخص  ــأعطيه للش صوتي الذي س
ــعى  ــى البلد ويس ــاف عل ــذي يخ ال

الزدهاره واألهم إلنهاء االنقسام".
ــوا فلم يكتفِ  أما الشاب عمر الش
ــب لكنه  ــه فحس ــث بيانات بتحدي

ــعى إلى أن يكون أحد املُسجلني  س
ــبب وراء تسجيلي هو  ويقول: "الس
ا فاعالً في  ــوً ــب أن أكون عض أنه يج
ــبب وراء تسجيلي هو  ويقول: "الس
ا فاعالً في  ــوً ــب أن أكون عض أنه يج
ــبب وراء تسجيلي هو  ويقول: "الس

ــهم في صنع القرار،  اتمع، وأن أس
وملست تأييداً كبيراً من قبل املواطنني 
ــهم في صنع القرار،  اتمع، وأن أس
وملست تأييداً كبيراً من قبل املواطنني 
ــهم في صنع القرار،  اتمع، وأن أس

ــال من قبل  ــاك إقب ــات وهن لالنتخاب
الشباب على التسجيل وحتمسهم 
لهذا األمر ألنهم يريدون تغييرًا فعليًا 
ا على أرض الواقع يغير حال  وملموسُ

البلد إلى األفضل".
ــر التنفيذي  ــد املدي ــن جانبه، أك وم

ــام  ــة االنتخابات املركزية هش للجن
ــات  ــجيل لالنتخاب ــل أن التس كحي
ــر من  ــع النظي ــاالً منقط ــهد إقب ش
ــاع  ــي قط ف ــد  بالتحدي ــني  املواطن
ــود إلى عدم  ــبب يع غزة، "ولعل الس
ــم منذ العام  ــجيل العديد منه تس

."٢٠٠٧
ــال يعكس وعي  ــال:" إن هذا اإلقب وق
ــطيني وبالذات فئة  الشعب الفلس
ــيراً  ــاركة"، مش ــباب على املش الش
ــطيني وبالذات فئة  الشعب الفلس
ــيراً  ــاركة"، مش ــباب على املش الش
ــطيني وبالذات فئة  الشعب الفلس

إلى أن سبب إحباط معظم الشباب 

ــي الراهن قد  ــع السياس ــن الوض م
ــض األحزاب  ــدم اهتمام بع يعود لع
ــاط احلزبي الذي  ــاب النش بهم وغي
يستقطب الشباب في مواقعهم ، 

لذلك فإن ثقتهم باألحزاب قلت".
ــا  ــوات م أن خط ــل  ــح كحي وأوض  
ــجل،  ــاء من حتديث الس بعد االنته
ــى قاعدة  ــات عل ــال البيان ــي إدخ ه
املعلومات اخلاصة به ومقارنتها مع 
ــجل املدني لتصحيح األخطاء  الس
ــاء  ــد إلغ ــة بع ــا النهائي ومراجعته

الوفيات والتسجيل املزدوج.
ــي  ــة فه ــوة النهائي ــن اخلط ــا ع  أم
ــجل  ــخ مبدئية من الس ــع نس توزي
ــل املهتمة  ــزاب والفصائ ــى األح عل
ــة  ــية اتلف ــتويات السياس واملس
ــى  عل ــني  املوزع ــني  الناخب ــة  ملعرف
ــى أنه لو لم  ــق، ونوَّه كحيل إل املناط
ــام من اآلن  ــات بعد ع ــم االنتخاب تت
ــجل ثانية  ــيتم حتديث الس فإنه س

ا لعمل اللجنة الروتيني.  وفقً
ــجل ثانية  ــيتم حتديث الس فإنه س

ا لعمل اللجنة الروتيني.  وفقً
ــجل ثانية  ــيتم حتديث الس فإنه س

لصوت اجلامعة قائالً: "استغرق رسم 
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