
تقرير- آالء عوني املقيد :
ــب اخلامس  ــالمية  مؤمتر الط ــي اجلامعة اإلس ــة الطب ف ــت كلي نظم
ــة  ــني... التعليم الطبي واملمارس ــند بالبراه ــت عنوان " الطب املس حت
اإلكلينيكية" بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أكسفورد البريطانية 

كأول مؤمتر يُعقد في فلسطني يناقش بروتوكول " االستشهاد بالدليل 
ــق العام  ــي املنس ــة الطبية" . وقال الدكتور خميس اإلس ــي املمارس ف
ــند بالبراهني  ــة الطب: " إنَّ مؤمتر الطب املس ــر واحملاضر في كلي للمؤمت
ــق العام  ــي املنس ــة الطبية" . وقال الدكتور خميس اإلس ــي املمارس ف
ــند بالبراهني  ــة الطب: " إنَّ مؤمتر الطب املس ــر واحملاضر في كلي للمؤمت
ــق العام  ــي املنس ــة الطبية" . وقال الدكتور خميس اإلس ــي املمارس ف

ــل عنواناً  ــز بأمرين األول أنه حم ــطني ومتي ــو األول من نوعه في فلس ه
ــند بالبراهني  ــة الطب: " إنَّ مؤمتر الطب املس ــر واحملاضر في كلي للمؤمت
ــل عنواناً  ــز بأمرين األول أنه حم ــطني ومتي ــو األول من نوعه في فلس ه
ــند بالبراهني  ــة الطب: " إنَّ مؤمتر الطب املس ــر واحملاضر في كلي للمؤمت

ــى جانبني  ــم إل ــي، والثاني أنه انقس ــب العامل ــي مجال الط ــداً ف جدي
ــة العامة  ــض املفاهيم الطبي ــالل عرض بع ــي  من خ ــي تعليم تثقيف

ــية  حوارية حول هذا املفهوم  واملتخصصة , وجلسات نقاش
ــي منها الباطنة, واألطفال , واجلراحة . في أكثر من مجال طب
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تقرير- آالء دومية وآالء املقيد:
ــالمية  ــات العليا باجلامعة اإلس ــث العلمي والدراس ــئون البح نظمت ش
ــي قاعة  ــاركي, ف ــي والتش ــي الدول ــر العلم ــوان النش ــياً بعن ــاً دراس يوم
ــالمية  ــات العليا باجلامعة اإلس ــث العلمي والدراس ــئون البح نظمت ش
ــي قاعة  ــاركي, ف ــي والتش ــي الدول ــر العلم ــوان النش ــياً بعن ــاً دراس يوم
ــالمية  ــات العليا باجلامعة اإلس ــث العلمي والدراس ــئون البح نظمت ش

ــر الفيديو  ــي عب ــارك في اليوم الدراس ــة مببنى طبية. وش ــرات العام املؤمت
ــوم املاليزية  ــة في جامعة العل ــة الكيميائي ــتاذ الهندس "كونفرنس" أس

ــاء والباحثني املهتمني  ــدد من العلم ــم حميد , إضافة لع د. باس
ــا.  وخارجه ــة  اجلامع ــل  داخ ــن  م ــي  العلم ــث  البح ــئون  بش
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حتقيق/ عاهد علوان – محمد البسيوني – احمد خليفة:
ــة الغزيني ;  ولكنه لم يكبل عقولهم , فأبدعوا في  ــار و إغالق كبل حري حص

ــاب , فتجاوزوها ووصلوا ألبعد  ــر من ااالت , وحتدوا كل الصع كثي
ــك ااالت. ــب املفتوح إحدى تل ــون, جراحة القل ــوا يتوقع مما كان

Òäç˛a@fib‡ÁgÎ@xbË‰Ωa@ÚiÏ»ï@¥i..ÔˆaÜni¸a@k€bü
حتقيق/ صابرين الدالي ومنتهى الزيان:

ــة  حواجز كثيرة , جعلتني  "بني كراريس وكتب املدرس
ــية  ــاوز الصعاب الدراس ــرى لعلي أجت ــائل أخ أجلأ لوس
ــتتاً بني هذه  ــر أصبحت مش ــي حقيقة األم ــي ف , لكن
ــية  ــاوز الصعاب الدراس ــرى لعلي أجت ــائل أخ أجلأ لوس
ــتتاً بني هذه  ــر أصبحت مش ــي حقيقة األم ــي ف , لكن
ــية  ــاوز الصعاب الدراس ــرى لعلي أجت ــائل أخ أجلأ لوس

ــدرس اخلصوصي ,  ــد امل ــه عن ــا أتعلم ــني م ــب وب الكت

ــس اخلاصة وال أكترث  فأصبحت أهتم بحصص التدري
ــن طلبة  ــر م ــي الكثي ــذا يعان ــة" هك ــراً للمدرس كثي
ــس اخلاصة وال أكترث  فأصبحت أهتم بحصص التدري
ــن طلبة  ــر م ــي الكثي ــذا يعان ــة" هك ــراً للمدرس كثي
ــس اخلاصة وال أكترث  فأصبحت أهتم بحصص التدري

املستوى االبتدائي كونهم طلبة للمستويات األولى في 
الدراسة  فيلجئون في هذا السن املبكر إلى 
ــاص, أو مراكز التقوية . االلتحاق باملدرس اخل
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برفيســور بريطانــي: المؤتمــر نقلــة نوعيــة فــي مجــال الطــب بقطــاع غــزة



السبت 11/9/ 2013م

ÚÌåÓ€bΩa@Úybé€a@Û‹«@7j◊@‚b‡nÁbi@Ûƒ§@ÚÓfl˝;;ç�a@Ú»flb¶a@Z@ÊÏÁÜΩaÚÌåÓ€bΩa@Úybé€a@Û‹«@7j◊@‚b‡nÁbi@Ûƒ§@ÚÓfl˝;;ç�a@Ú»flb¶a@Z@ÊÏÁÜΩaÚÌåÓ€bΩa  .Ö@@
غزة –عزالدين الرنتيسي

ــي  ــة ف ــح املاليزي ــق املن ــد منس أك
اجلامعة اإلسالمية  د. وسام املدهون 
ــة  ــط اجلامع ــي ترب ــة الت ، أن العالق
ــزة ،  ــة ممي ــا عالق ــالمية مباليزي اإلس
ــني بالقضية  املاليزي ــام  نظراً الهتم
ــزة ،  ــة ممي ــا عالق ــالمية مباليزي اإلس
ــني بالقضية  املاليزي ــام  نظراً الهتم
ــزة ،  ــة ممي ــا عالق ــالمية مباليزي اإلس

ــم الديني  ــطينية والرتباطه الفلس
بفلسطني .

ــع "صوت  ــون في حوار م ــال املده وق
ــالمية  ــة اإلس ــة" ، إن اجلامع اجلامع
ــاحة  حتظى باهتمام كبير على الس
ــة ، ولكنها تطمح إلى تطوير  املاليزي
ــة  املاليزي ــات  اجلامع ــع  م ــة  العالق

بشكل أكبر وأفضل.


ــالمية تقوم  وأوضح أن اجلامعة اإلس
ــع اجلامعات  ــات م ــع االتفاقي بتوقي
ــي إطار التعاون األكادميي ،  املاليزية ف
مشيراً إلى أن  وزارة التربية والتعليم 
ــي إطار التعاون األكادميي ،  املاليزية ف
مشيراً إلى أن  وزارة التربية والتعليم 
ــي إطار التعاون األكادميي ،  املاليزية ف

ــن املنح  ــد م ــدم العدي ــة تق املاليزي
للجامعة.

ــار إلى أن املستفيدين من املنح   وأش
ــم  ــى ه ــة األول ــي الدرج ــة ف املاليزي
ــم  ــالمية  ث ــة اإلس ــو اجلامع موظف
ــو   ــراً خريج ــة وأخي ــو اجلامع خريج
ــم  ــالمية  ث ــة اإلس ــو اجلامع موظف
ــو   ــراً خريج ــة وأخي ــو اجلامع خريج
ــم  ــالمية  ث ــة اإلس ــو اجلامع موظف

بعض اجلامعات الفلسطينية .
ــى أن هناك العديد من املنح  ولفت إل

ــوم  املاليزية تعمل على تغطية الرس
ــالب البكالوريوس في  ــة لط اجلامعي

اجلامعة اإلسالمية.
ــح تكون  ــام " بعض املن ــاف وس وأض

ــوم  الرس ــة  تغطي ــمل  تش ــة  كلي
ــهري  اجلامعية باإلضافة إلى راتب ش
ــمل  ــض املنح تكون جزئية تش ، وبع
تغطية جزء من الرسوم وراتباً شهرياً 
ــمل  ــض املنح تكون جزئية تش ، وبع
تغطية جزء من الرسوم وراتباً شهرياً 
ــمل  ــض املنح تكون جزئية تش ، وبع

أو راتباً شهرياً فقط .
تغطية جزء من الرسوم وراتباً شهرياً 

أو راتباً شهرياً فقط .
تغطية جزء من الرسوم وراتباً شهرياً 


ــات  املؤسس أن  ــون  املده ــح  وأوض
اإلسالمية املاليزية ، ومؤسسة "بير 
موافقات" ، وجامعة العلوم املاليزية 

من أهم الداعمني للمنح.
ــح املاليزية كان توزيعها  وذكر أن املن
ــة  كاآلتي ، ٣  ــى اجلامعات املاليزي عل
منح ماجستير ودكتوراه في جامعة 
ــاس التكنولوجية utp، و٣ منح  بترون

ــة  ــارج ump، ومنح ــة به ــي جامع ف
.uthm دكتوراه في جامعة تون هني

ــه العديد  ــق املنح"نواج  وقال منس
ــي وصول املبتعثني  من الصعوبات ف
ــبب اإلغالق املتواصل  إلى ماليزيا بس
ــيما عقب التطورات  للمعابر ، و الس
ــة في اآلونة  ــي طرأت على املنطق الت

األخيرة.


ــار املبتعثني ملنح  ــى أن اختي ــوه إل ون
ــالل  ــن خ ــم م ــا يت ــات العلي الدراس
املقابالت الشخصية و السيرة الذاتية 
ــة ، مضيفاً  ــة اإلجنليزي ــادة اللغ وإج
ــوس  ــح البكالوري ــار من ــم اختي "يت
ــب الوضع االجتماعي للطالب  حس

بالتنسيق مع شئون اجلامعة .
 ودعا  د. وسام دولة ماليزيا وجامعاتها 
ــع اجلامعة  ــاون م ــيع التع ــى توس إل
ــالمية والقضية الفلسطينية  اإلس
ــر في دعم اجلامعة  ملا له من دور كبي

وخريجيها وبناء اتمع .
ــة احلوار  ــي نهاي ــون ف ــكر املده وش
ــة  املاليزي ــات  واملؤسس ــات  اجلامع
ــعب  للش ــتمر  املس ــا  دعمه ــى  عل
ــال األكادميي  ــي ا ــطيني ف الفلس

واإلنساني . 



@Úiâbz∂@ÊÏïÏÌ@ÊÏññÇnfl
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غزة-عمر ابوخاطر
ــن االهتمام  ــد م ــون مبزي ــى متخصص أوص
ــد من ظاهرة العنف ضد الزوجة  باملرأة واحل
ــة اعالمية تهتم  من خالل انشاء مؤسس
بشؤون املرأة وقضاياها ونشر برامج تهدف 
لتغيير الثقافة اتمعية السلبية ضدها 
ــة تلف املراحل  ــع تعليمي وإدراج مواضي

الدراسية توضح مكانة املرأة في اتمع.
ــي أعدته كلية  ــوم دراس ــاء ذلك خالل ي ج
ــالمية حول  أصول الدين في اجلامعة االس
ــي ضوء  ــه ف ــة وعالج ــد الزوج ــف ض العن
ــن نواب  ــره عدد م ــة وحض ــنة النبوي الس
ــريعي وأكادمييون من اجلامعة  الس التش

وجمع من الطلبة.
ــئون املرأة جميلة الشنطي  وقالت وزيرة ش
خالل كلمتها باليوم الدراسي "ان االسالم 
حافظ على حقوق املرأة في جميع مراحلها 
العمرية وان احلياة الزوجية لها قانون يتمثل 
ــي توضح  ــرآن الكرمي الت ــن الق ــي آيات م ف
ــني الزوجني  ــودة والرحمة ب ــكينة وامل الس

والتي هي أهم أساس احلياة الزوجية".
ــالم  ــنطي أن املرأة في االس واضافت د. الش
ــئولة عن اتمع وتسهم في صالحه  مس
ولها قدرات في مواجهة االنحراف االخالقي 

واتمعي.
ــنطي مقتطفات من  ــتعرضت د. الش واس
وثيقة صادرة عن جلنة املرأة في األمم املتحدة 
في مارس املاضي داعية العلماء والباحثني 
ــول بنودها اتلفة  ــات ح إلى إجراء الدراس
ــا والرد عليها مؤكدة  والعمل على تفنيده
على ان تلك الوثيقة "موجهة ضد االسالم" 

وحتاول االلتفاف على االخالق االسالمية.
ــة اللجنة التحضيرية  ــا قالت رئيس بدوره
ــليم ان  ــي الدكتورة ليلى إس لليوم الدراس
ــي  ــي من عقد اليوم الدراس الهدف الرئيس
ــو بيان خطورة ظاهرة العنف ضد الزوجة  ه
ــاء الضوء على  ــى جانب إلق ــي اتمع، إل ف
أساليب محاربة وعالج ظاهرة العنف ضد 
الزوجة، وتوضيح موازنة السنة النبوية بني 

حقوق وواجبات الزوجني.

محمد شاهني _ غزة
ــالم بكلية  ــة واإلع ــم الصحاف ــد قس عق
ــدوة بعنوان:  ــالمية ن اآلداب باجلامعة اإلس
ــي إدارة األزمات في  "دور العالقات العامة ف
املؤسسات اخلدماتية"، واستضافت الندوة 
ــرات العامة  ــة املؤمت ــي نظمت في قاع الت
ــية الدكتور  ــة للقاعات الدراس مببنى طيب
أشرف القدرة - مدير دائرة العالقات العامة 
ــد الناصر  ــتاذ عب ــي وزارة الصحة، واألس ف
ــة للبترول  ــام الهيئة العام ــا- مدير ع مهن
ــام املناصرة-  في قطاع غزه، واملهندس بس
مسئول ملف التطوير والتنمية في امع 
ــور أمني  ــدوة الدكت ــر الن ــالمي، وحض اإلس
ــالم،  ــة واإلع ــم الصحاف ــس قس وافي-رئي
ــس، وطلبة من  ــة التدري ــاء من هيئ وأعض

قسم الصحافة واإلعالم.
ــة التي  ــدرة أن األزم ــور الق ــح الدكت وأوض
ــة مؤخراً تتمثل في  ــا وزارة الصح تواجهه
ــة التي  ــدرة أن األزم ــور الق ــح الدكت وأوض
ــة مؤخراً تتمثل في  ــا وزارة الصح تواجهه
ــة التي  ــدرة أن األزم ــور الق ــح الدكت وأوض

ــة العالج  ــة، وعرقل ــدادات األدوي ــص إم نق
باخلارج، إلى جانب انقطاع الكهرباء لفترات 
ــات وزارة  طويلة، مما يؤثر على عمل مؤسس
الصحة، وبني أن الوزارة تعمل على مواجهة 
هذه األزمات، والتصدي لإلشاعات التي قد 
تتسبب في بث ااوف بني املواطنني، ولفت 
الدكتور القدرة إلى أن الوزارة وضعت خطة 
لتهدئة الرأي العام، ووفرت جميع املعلومات 
ــني لها من  ــتقاء اإلعالمي ــي تضمن اس الت
مصدرها الصحيح، مبا يكفل احلفاظ على 
حياة األفراد، وإدارة املوارد احملدودة في قطاع 

غزة لتحقيق استقرار صحي دائم.

ــطينية تبذل  ــاف أن احلكومة الفلس وأض
ــر رفح  ــالق معب ــة إغ ــاء أزم ــا إلنه جهده

ــاالت املرضية  ــيرا إلى وجود مئات احل ؛مش
ــارج  ــالج باخل ــفر للع ــب الس ــي تتطل الت
ــري بالعمل على حل  ــا اجلانب املص مطالب

هذه األزمة.
ــتاذعبدالناصرمهنا- مدير عام  ــد األس وأك
ــي قطاع غزة  أن  ــة العامة للبترول ف الهيئ
ــة نقص إمدادات الوقود تعد من األزمات  أزم
الصعبة التي مير بها قطاع غزة؛ وأرجع ذلك 
لكونه عنصراً أساسياً ال ميكن االستغناء 
الصعبة التي مير بها قطاع غزة؛ وأرجع ذلك 
لكونه عنصراً أساسياً ال ميكن االستغناء 
الصعبة التي مير بها قطاع غزة؛ وأرجع ذلك 

عنه. 
ــارمهنا إلى أن احلكومة شكلت فريقاً  وأش
يتمتع مبهارات العالقات العامة من  هيئات 

للتواصل مع اجلهات املعنية، عدة للتواصل مع اجلهات املعنية، عدة للتواصل مع اجلهات املعنية،  عدة حكومية عدة حكومية 
وأكد أن امتالك املسئولني ملهارات العالقات 

ــهم في  العامة يعد من العوامل التي تس
إيجاد حلول لألزمات.

ــى أن األزمات  ــرة إل ــتاذ املناص ــار األس وأش
ــكل تهديداً  ــي تواجهها املنظمات تش الت
ــى أن األزمات  ــرة إل ــتاذ املناص ــار األس وأش
ــكل تهديداً  ــي تواجهها املنظمات تش الت
ــى أن األزمات  ــرة إل ــتاذ املناص ــار األس وأش

ــط والبدائل  ــا، وأن وضع اخلط ــى بقائه عل
ــتقبلية  ــات لألزمات املس ــع االفتراض ووض
ــتمرار  ــياً في اس ــراً أساس ــكل عنص يش
ــتقبلية  ــات لألزمات املس ــع االفتراض ووض
ــتمرار  ــياً في اس ــراً أساس ــكل عنص يش
ــتقبلية  ــات لألزمات املس ــع االفتراض ووض

ــدد األستاذ املناصرة على أن  املنظمات، وش
للعالقات العامة دوراً محورياً في مواجهة 
ــدد األستاذ املناصرة على أن  املنظمات، وش
للعالقات العامة دوراً محورياً في مواجهة 
ــدد األستاذ املناصرة على أن  املنظمات، وش

األزمات؛ ألنها تهتم باحملافظة على سمعة 
ــة، واستمرار العالقات مع اجلهات  املؤسس

املمولة.
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صوت اجلامعة- أحمد مطر
ــة للتبرع بالدم  ــالمية بغزة , حمل ــس الطالب اجلامعة اإلس  نظم مجل

بالتعاون مع بنك الدم املركزي, حتت عنوان "أغيثوا  بقطرة" .
بدوره قال علي صيام 
ــة  جلن ــني  أم ــب  نائ
ــي  التعاون ــل  العم
 " اجلامعة,  ــوت  لـص
ــذه احلملة  نظمنا ه
ــعرنا  ش ــا  م ــد  بع
ــفيات  املستش أن 
ــة  الصحي ــز  واملراك
ــى  إل ــر  تفتق ــزة  بغ
ــة  كافي دم  ــدات  وح
ــات  احتياج ــد  لس

ــار صيام إلى أنه في اليوم األول من احلملة مت جمع١٥٠ وحدة  املرضى . وأش
دم , الفتاً إلى أن احلملة مستمرة يومي السبت والثالثاء لكل أسبوع.

ــار صيام إلى أنه في اليوم األول من احلملة مت جمع١٥٠ وحدة  املرضى . وأش
دم , الفتاً إلى أن احلملة مستمرة يومي السبت والثالثاء لكل أسبوع.

ــار صيام إلى أنه في اليوم األول من احلملة مت جمع١٥٠ وحدة  املرضى . وأش

وأضاف نائب أمني جلنة العمل التعاوني, أن هذه احلملة األكثر جناحاً خالل 
دم , الفتاً إلى أن احلملة مستمرة يومي السبت والثالثاء لكل أسبوع.

وأضاف نائب أمني جلنة العمل التعاوني, أن هذه احلملة األكثر جناحاً خالل 
دم , الفتاً إلى أن احلملة مستمرة يومي السبت والثالثاء لكل أسبوع.

ــالب اجلامعة على  ــد التوافد الكبير من ط ــابقة, بع ــوام الثالث الس األع
ــنطي مشرف في وحدة  طاقم التبرع. من ناحيته قال الدكتور خالد الش
بنك الدم بوزارة الصحة ,إن حاجة املرضى املستمرة لوحدات الدم , تفرض 
عليهم تنظيم مجموعة من حمالت التبرع خالل الشهر الواحد. وأوضح 
ــنطي أن عملية التبرع بالدم مفيدة للمتبرع , السيما أنها تنشط  الش

الدورة الدموية وتقلل من نسبة األمراض التي قد تصيبه.
وكان عشرات من طالب اجلامعة اإلسالمية قد توافدوا للطوا قم الطبية 

املوجودة في باحة اجلامعة لدعم احلملة التي نظمها الس .
ــطة اتلفة  ــلة من األنش ــى أن هذه احلملة تأتي ضمن سلس ــار ال ويش
واألعمال التطوعية التي ينظمها مجلس الطالب بهدف خدمة الطالب 

واتمع الفلسطيني بشكل عام .
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املدهون في حواره مع صوت اجلامعة
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ــدأ احلجار حديثه عما وصل له قائالً: " أصبح معي ثالث  ب
شهادات دكتوراة األولى في اإلرشاد وعلم النفس, والثانية 
ــي), والثالثة في التعليم  في التمريض (في الطب النفس

الصحي والتمريض".
ــبق أن حصل على شهادتي ماجستير  ــار إلى أنه س  وأش
ــاً أن الدافع وراء ما  ــة وعلم النفس، مبين في علوم اإلعاق
ــبق أن حصل على شهادتي ماجستير  ــار إلى أنه س  وأش
ــاً أن الدافع وراء ما  ــة وعلم النفس، مبين في علوم اإلعاق
ــبق أن حصل على شهادتي ماجستير  ــار إلى أنه س  وأش

ــخصية حيث أن لكل إنسان هدفاً  آل إليه هو:" حوافز ش
ــاً أن الدافع وراء ما  ــة وعلم النفس، مبين في علوم اإلعاق
ــخصية حيث أن لكل إنسان هدفاً  آل إليه هو:" حوافز ش
ــاً أن الدافع وراء ما  ــة وعلم النفس، مبين في علوم اإلعاق

ــي احلياة, والبيئة احمليطة تكون عامالً من عوامل جناحه  ف
ــخصية حيث أن لكل إنسان هدفاً  آل إليه هو:" حوافز ش
ــي احلياة, والبيئة احمليطة تكون عامالً من عوامل جناحه  ف
ــخصية حيث أن لكل إنسان هدفاً  آل إليه هو:" حوافز ش

والتشجيع الذي كنت أجده دوماً".
ــي احلياة, والبيئة احمليطة تكون عامالً من عوامل جناحه  ف

والتشجيع الذي كنت أجده دوماً".
ــي احلياة, والبيئة احمليطة تكون عامالً من عوامل جناحه  ف

ــف البداية بقوله:" بعدما أنهيت مرحلة التوجيهي  ووص
ا  لهذا  ــة املعمدانية التي كانت منبعً توجهت إلى املدرس
ــف البداية بقوله:" بعدما أنهيت مرحلة التوجيهي  ووص
ا  لهذا  ــة املعمدانية التي كانت منبعً توجهت إلى املدرس
ــف البداية بقوله:" بعدما أنهيت مرحلة التوجيهي  ووص

ــض ملدة ثالث  ــدرس التمري ــة كانت ت ــز وهذه املدرس احلاف
سنوات"، واستطرد:" لم يكن تخصص التمريض موجوداً 

في اجلامعات حينذاك".
وعن العمل األول "كنت في املستشفى املعمداني سابقاً 

في اجلامعات حينذاك".
وعن العمل األول "كنت في املستشفى املعمداني سابقاً 

في اجلامعات حينذاك".

وكنت أول من انطلق ليستكمل دراسته في البكالوريوس 
ــجل معي  ــس)"، وتابع:" س ــدس (أبودي ــة الق ــي جامع ف
مجموعة من املستشفى املعمداني وكنا نقطع مسافة 

طويلة لنصل إلى اجلامعة".


وعن العوائق التي واجهته في مسيرته العلمية أوضح:" 
ــل الكلية  ــي من أوائ ــجلت مع ــت واموعة التي س كن
ــتطعنا احلصول على منحة ملساعدتنا على إكمال  واس
ــن الظروف  ــتدرك قائالً:" ولك ــة" ، واس ــيرتنا العلمي مس
ــتطعنا احلصول على منحة ملساعدتنا على إكمال  واس
ــن الظروف  ــتدرك قائالً:" ولك ــة" ، واس ــيرتنا العلمي مس
ــتطعنا احلصول على منحة ملساعدتنا على إكمال  واس

ــة التي مرت بها والدتي, جعلتني أعتذر عن قبول  الصحي
ا إلى أنه مت قبوله فيما  ــة وأن  أبقى  بجوارها "، منوهً املنح
ــة التي مرت بها والدتي, جعلتني أعتذر عن قبول  الصحي
ا إلى أنه مت قبوله فيما  ــة وأن  أبقى  بجوارها "، منوهً املنح
ــة التي مرت بها والدتي, جعلتني أعتذر عن قبول  الصحي

بعد بجامعة مانشستر ببريطانيا ليكمل الدكتوراة في 
التمريض.

ــات قال:"  ــس التمريض في اجلامع ــكاليات تدري وعن إش
ــكالية في اجلامعة اإلسالمية بعدم وجود  كان هناك إش

ــاً كليات  ــي التمريض وغالب ــوراة ف ــخص معه الدكت ش
التمريض في العالم ال تعود بعائد مادي ما, وهذه الكلية 
مكلفة مادياً,ألي جامعة ألنها تتضمن تدريباً ومشرفني". 
التمريض في العالم ال تعود بعائد مادي ما, وهذه الكلية 
مكلفة مادياً,ألي جامعة ألنها تتضمن تدريباً ومشرفني". 
التمريض في العالم ال تعود بعائد مادي ما, وهذه الكلية 

ــة مرموقة في  ــح:"ال جند مكان ــع التمريض أوض ــن واق وع
ــتوى  ــة فمن خالل مس ــدول املتقدم ــي ال ــض إال ف التمري
ــتوى البلد, ليس  ــرف على مس ــي البلد تتع ــض ف التمري
على املستوى الصحي فقط بل وعلى املستوى احلضاري 

أيضاً". 
على املستوى الصحي فقط بل وعلى املستوى احلضاري 

أيضاً". 
على املستوى الصحي فقط بل وعلى املستوى احلضاري 

ــم "فالتمريض  ــط ثالث دول في العال ــار إلى أنه يغب و أش
ــه مكانته احملترمة في أمريكا وبريطانيا وكندا"، مطالباً  ل
ــم "فالتمريض  ــط ثالث دول في العال ــار إلى أنه يغب و أش
ــه مكانته احملترمة في أمريكا وبريطانيا وكندا"، مطالباً  ل
ــم "فالتمريض  ــط ثالث دول في العال ــار إلى أنه يغب و أش

املمرضني واملتخصصني أصحاب الشهادات أن يظهروا في 
كل مؤمتر وفي ورشات العمل ليوصلوا رسالة املمرضني. 

 ""
ــرق في حديثه عن كلية التمريض  في اجلامعة داعيًا  وتط
إلى رفع مفتاح القبول لاللتحاق بالكلية أسوةً بجامعات 
ــرق في حديثه عن كلية التمريض  في اجلامعة داعيًا  وتط
إلى رفع مفتاح القبول لاللتحاق بالكلية أسوةً بجامعات 
ــرق في حديثه عن كلية التمريض  في اجلامعة داعيًا  وتط

أخرى مثل أبو ديس وبيت حلم.
وفي نهاية حديثه دعا احلجار اجلامعة إلى أن تنشئ مركزًا 
بحثياً خاصاً بكلية التمريض "وهذا من املمكن أن يغطي 
وفي نهاية حديثه دعا احلجار اجلامعة إلى أن تنشئ مركزًا 
بحثياً خاصاً بكلية التمريض "وهذا من املمكن أن يغطي 
وفي نهاية حديثه دعا احلجار اجلامعة إلى أن تنشئ مركزًا 

مصاريف الكلية ويعود بنتائج مفيدة على اتمع".


ــي  ــب الت ــة الط ــني كلي ــة ب باملقارن
ــي الفعلي من  ــدأ بالتدريب العمل تب
السنة الدراسية الرابعة وبني كلية 
التمريض التي تقوم بتدريب طلبتها 
ــتان بينهما  ــنة األولى فش من الس
ــن التوافق في بعض  فعلى الرغم م
األمور إال أن التدريب يختلف في كل 
كلية في اجلامعة االسالمية حسب 
ــية التي يتفق عليها  اخلطة الدراس

أساتذة اجلامعة .
ــورة ابوعبيد   ــة ن ــت الطالب و أوضح
ــة التمريض أن التدريب  يبدأ  من كلي
ــة حيث  ــنة األولى للدراس ــن الس م
ــالب  والط ــات  الطالب ــب  تدري ــم  يت
ــزة أو  ــفاء بغ ــفى الش ــي مستش ف
مستشفيات أخرى، وذلك ملدة يومني 
ــر الذي يزيد  ــبوع فقط، األم في االس
ــت لديهم  ــارة الطلبة ويثب ــن مه م
ــة بالتدريب العملي، إال  املواد النظري
أن املشكلة تكمن في التضارب بني 
مايتم تعلمه ومايتم تطبيقه، حيث 
ــم تدريس"  ــه يت ــو عبيد أن ــدت أب أك
املنهج النظري األمثل"، وعند تطبيق 
ــالل التدريب العملي  ــا تعلمناه خ م
ــني النظري والتطبيق،  جند اختالفاً ب
ــالل التدريب العملي  ــا تعلمناه خ م
ــني النظري والتطبيق،  جند اختالفاً ب
ــالل التدريب العملي  ــا تعلمناه خ م

ــتت فكر  ــؤدي إلى تش ــذا بدوره ي وه
ــاذا تفعل ،هل  ــة وال تعرف م الطالب
ــتطبق ما تعلمته في اجلامعة أم  س

ما رأته على أرض الواقع؟ . 


ــل  ــورة أن التعام ــة ن ــت الطالب وبين
ــل وجه  ــم على أكم ــى يت ــع املرض م
ــكلة في عدم تقبل  لكن هناك مش
املرضى للمتدربات اجلدد وفقد الثقة 
بهن كونهن في "طور التعلم"، حيث 

ــتياء عندما  ــى باالس املرض ــعر  يش
، قائلةً إن عدم  يعلمون أنهن متدرباتٍ
ــتياء عندما  ــى باالس املرض ــعر  يش
، قائلةً إن عدم  يعلمون أنهن متدرباتٍ
ــتياء عندما  ــى باالس املرض ــعر  يش

ــل و الثقة يحرمنا من احلصول  التقب
على التدريب الكافي.

ــان يونس أن  ــرف رمض ــح املش وأوض
ــالب يكون  ــات والط ــب الطالب تدري
ــون  يترك وال  ــرفهم  ــة مش مبصاحب
ــاك مراقبة  ــم حيث تكون هن وحده
ــتمرة لهم، مستدركاً:  ومتابعة مس
ــاك مراقبة  ــم حيث تكون هن وحده
ــتمرة لهم، مستدركاً:  ومتابعة مس
ــاك مراقبة  ــم حيث تكون هن وحده

ــروف التي  ــض الظ ــن تطرأ بع "ولك
ــرف يترك طلبته وحدهم  جتعل املش
وهذا ما يُفقد املرضى الثقة بالطلبة 

كونهم مبفردهم دون مشرفهم" . 
ــي توفير التدريب  وعن دور اجلامعة ف
ــتاذ  ــع األس ــي أجم ــي الكاف العمل
والطالبات أن اجلامعة تبذل مالديها 
في سبيل الوصول إلى مستوى عالٍ 
ــي، فداخل إطار  ــب العمل من التدري
ــم األدوات الالزمة  اجلامعة تكفل له
ــن تخصصهم،  ــي م ــزء العمل للج
ــة توفر اجلامعة  ــارج إطار اجلامع وخ
ــول  ــن حص ــب يضم ــاً للتدري مكان
ــة توفر اجلامعة  ــارج إطار اجلامع وخ
ــول  ــن حص ــب يضم ــاً للتدري مكان
ــة توفر اجلامعة  ــارج إطار اجلامع وخ

الطالب املتدرب على كل مايحتاجه 
ــن النقص يكمن  ــذا اال، لك في ه
ــذي يتدربون  ــكان ال ــة امل ــي طبيع ف

فيه حيث تكمن مشكلة عدم توفر 
اإلمكانات الالزمة للتدريب من املكان 
نفسه وقد يعود األمر للحصار وإغالق 
ــول دون دخول املواد  ــر الذي يح املعاب
الالزمة ملستشفيات القطاع او عدم 
ــكل ماهوموجود  الرقابة واملتابعة ل

وغير موجود من قبل إدارة املشفى.


ــارت الطالبة  ــةٍ أخرى أش ومن ناحي
ــة الطب  ــن كلي ــع اهللا م ــا صن دالي
ــارت الطالبة  ــةٍ أخرى أش ومن ناحي
ــة الطب  ــن كلي ــع اهللا م ــا صن دالي
ــارت الطالبة  ــةٍ أخرى أش ومن ناحي

ــى أن الكلية توفر  ــتوى الرابع إل املس
ــة في  ــات الالزم ــم كل اإلمكاني له
التدريب على الرغم من نقص بعض 
األجهزة املتقدمة داخل املستشفى، 
ــب  ــة الط ــات كلي ــدت أن طالب وأك
ــعرن بالرضا جتاه موقع التدريب  يش
ــة واملتمثل  ــذي وفرته لهن اجلامع ال
ــي، ومن  ــفى غزة األوروب في مستش
ــل األطباء معهم  ــلوكيات وتعام س
حيث يتعاونون معهن بكل األشكال 

املطلوبة.
ــم  ــع اهللا أن التنظي ــت صن وأوضح
ــيق للتدريب العملي لطلبة  والتنس
الطب يتم بشكل ممتاز وعلى أكمل 

وجهه حيث يوجد تعاون ما بني إدارة 
ــه ، في  ــفى نفس اجلامعة واملستش
ــاكل مع  حني أنهم ال يواجهون مش
ــدم الثقة وعدم  ــى من حيث ع املرض

التقبل كونهم أطباء على الطريق .


وأكد د: أنور الشيخ خليل نائب عميد 
ــة أن البرامج  ــب باجلامع ــة الط كلي
ــت  ــب وضع ــة الط ــة لكلي التدريبي
ــت إليه كليات  على أحدث ما توصل
ــم، وأن  ــتوى العال ــى مس الطب عل
هناك اتفاقية بني كلية الطب ووزارة 
ــب طلبة كلية الطب  الصحة بتدري
في مستشفيات الوزارة وخاصة في 
مستشفى غزة األوروبي الذي يعتبر 
من أفضل املستشفيات التعليمية 

على حد قوله .
ــاء  ــه متَّ بن ــل أن ــيخ خلي ــنيَّ الش وب

على حد قوله .
ــاء  ــه متَّ بن ــل أن ــيخ خلي ــنيَّ الش وب

على حد قوله .

ــم تدريب  ــفى اجلامعى ليت املستش
الطلبة فيه خالل السنوات القادمة 
ــات  إمكاني ــفى  املش ــر  يوف ــث  حي
ــزة طبية متقدمة تلبي   كبيرة وأجه
ــة املتدربني كافة  ــات الطلب احتياج
ــتوياتٍ  وتكفل حصولهم على مس

عاليةٍ من املهارات التدريبية. 
ــع  ــري م ــج النظ ــق املنه ــن تواف وع
ــل أنه  ــيخ خلي ــي ذكر د.الش العمل
ــية محكمة  ــة تدريس مت وضع خط
ــي  ــد وتلب ــدى بعي ــى م ــت عل وضع
حاجات الكلية بشكل كامل حيث 
ــجاماً كبير  ــذه اخلطة انس ــرت ه وف
ــري والعملي، وأن  ــني اجلانبني النظ اًب
اجلانب النظري يغطي جميع مراحل 
التدريب العملي وال يوجد أي تضارب 
ــة الطالب  ــد ثق ــذا مايول ــر، وه يُذك

بنفسه وثقة املريض به .

غزة-أحمد أبوريا:
ــي املمول  ــن البرنامج املقدس ــروعني ضم ــالمية مبش ــة اإلس ــازت اجلامع ف
ــم العالي  ــع وزارة التربية والتعلي ــاون م ــية بالتع ــة الفرنس ــن القنصلي م
ــراكة بني فريق فلسطيني وفريق  ــطينية، ويتم تقدمي املشروع بالش الفلس
ــني الفريقني، حيث فاز  ــادل العلمي واألكادميي ب ــي، بهدف تعزيز التب فرنس
الدكتور عبد الرءوف املناعمة عميد كلية علوم الصحة بالشراكة مع كلية 

الطب بجامعة نانسي الفرنسية باملشروع املشارك به.
ــروع عبارة عن دراسة بحثية مشتركة بني الفريقني   وقال املناعمة "إن املش
ــي مياه البحر في  ــا املمرضة املوجودة ف ــي معرفة مدى مقاومة البكتيري ف
ــارها على طول  ــا وانتش ــة أنواعه ــادات احليوية ومعرف ــزة للمض ــاع غ قط
ــالمة الشواطئ من  ــة تأتي لتقييم س ــاطئ " . وأضاف " أن هذه الدراس الش

الناحية امليكروبيولوجية ".
ــكلة عاملية وهي تلوث الشواطئ ومقاومة  ــروع يتناول مش وأوضح أن املش

البكتيريا للمضادات احليوية األمر الذي أكسبه أهمية خاصة.
ــا فقال " إن  ــد الفائز من بينه ــاريع ل وحتدي ــا عملية التقييم لهذه املش أم
عملية التقييم  لها معايير محددة من اجلهة املانحة يتم حتكيمها من قبل 
ــني وتعطى درجات وتقوم اجلهة املانحة بإعالن الفائزين بالدعم".  متخصص
ــة اتمع قال  ــاريع في خدم ــي حتققها مثل هذه املش ــن الفائدة الت ــا ع أم
املناعمة " إن املشروع سيوفر معلومات لصناع القرار من املمكن أن تساعد 

في التخطيط للحد من مشكلة التلوث ".
وأشار إلى أن هذه املشاريع تهدف إلى حماية املستجمني على شاطئ البحر 
وتانتشار األمراض على البحر باإلضافة الى احلد من ظاهرة مقاومة البكتيريا 

للمضادات احليوية.
ــيطرة عليها ومنع  ــواطئ والس ــة أن املراقبة الدائمة ملياه الش ورأى املناعم

تلوثها تعتبر ذات أولوية ومصدر اهتمام كبير في جميع أنحاء العالم.
ــة " إن دور  ــاريع قال املناعم ــالمية اجتاه هذه املش ــن دور اجلامعة اإلس ــا ع أم
اجلامعة ال يقتصر على العملية األكادميية بل ميتد إلى خدمة اتمع والبحث 
ــا دور اجلامعة في  ــاريع وم ــي " أما عن العقبات التي تواجه هذه املش العلم
ــجع وتهتم بهذا اجلانب  ــالمية تش التخفيف منها فقال " ان اجلامعة اإلس
ــعت  في تذليل العقبات لدعم البحث العلمي بكل  ــكل كبير وقد س بش

الوسائل املمكنة ".
واعتبر املناعمة أن التعاون بني الباحثني من دول وجامعات مختلفة يزيد من 

اخلبرة واملعرفة ويؤسس لتعاون على نطاق أوسع.
ــم  ــطل رئيس قس ــد ذكر الدكتور خليل األس ــروع الثاني فق ــا عن املش أم
الهندسة املدنية باجلامعة اإلسالمية أنه مت بالشراكة مع اجلامعة التقنية 

الوطنية من تولوز بفرنسا
وأما عن طبيعة املشروع فقال األسطل " إنه مشروع دراسة بحثية لتداخل 
ــروع إليجاد حلول  ــر على املياه اجلوفية وتلوثها ويهدف هذا املش مياه البح
ــروع مت احلديث  ــطل ان مثل هذا املش ومن جانبه يرى األس ــكلة " لهذه املش
ــابقا من باحثني وقال " من خالل هذا املشروع سنقوم بإعادة ترتيب  عنه س
ما مت إجنازه سابقا باإلضافة الى تطويره ودراسة أشياء جديدة بخصوص هذا 
املوضوع " أما عن السبب الرئيسي لتلوث املياه اجلوفية في قطاع غزة قال 
األسطل " إن أحد أكبر أسباب قضية التداخل بني مياه البحر واخلزان اجلوفي 

هو الزيادة في االستهالك "
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د.الشيخ خليل: انجاز مستشفى جامعي لطلبة كلية الطب بالجامعة



ــض ــي للتمري ــز بحث ــاء مرك ــة إلنش ــو الجامع ــار يدع د.الحج



السبت 11/9/ 2013م

غزة – رمضان النيرب
ــة للعلوم  ــة اجلامعي ــت الكلي أطلق
ــن  ــدة ضم ــة جدي ــة حمل التطبيقي
ــروع العمل التطوعي هدفت إلى  مش
ــار الزيتون في عدد من أراضي  جني ثم
املواطنني في أنحاء متفرقة من قطاع 
ــاركة كل من األستاذ  غزة، وذلك مبش
ــتم رئيس الكلية  الدكتور رفعت رس
ــارة رئيس  ــيد فريد زي اجلامعية و الس
قسم شئون الطلبة، الدكتور محمد 
ــوم التربوية،  ــم العل كلخ رئيس قس
ــم  ــدس محمد مطر رئيس قس املهن
ــامت  ــدس ح ــية، املهن ــن الهندس امله
ــم تكنولوجيا  ــس قس ــلطان رئي س
احلاسوب واملهن الصناعية، وعدد من 

طالب الكلية اجلامعية.
ــتاذ الدكتور رفعت رستم:  وقال األس
ــي بادرت بها  "جندد حملة العطاء الت
الكلية اجلامعية ضمن برنامج العمل 
التطوعي ملساعدة مؤسسات اتمع 
ــواء أكانت  ــطيني اتلفة س الفلس
الرسمية أم اتمعية وكذلك األهالي 
ــكان في مختلف ااالت، وذلك  والس
لتنمية مجموعة من القيم األصيلة 
ــي نفوس الطالب وتعزيز روح املبادرة  ف
ــم دون  ــدود لديه ــال مح ــاء ال والعط
انتظار املقابل، بل عبر رسم البسمة 
ــة لقلوب  ــال الفرح ــعادة وإدخ والس
ــاء اتمع  ــى بن ــة إل ــن، إضاف اآلخري

الفلسطيني وتنميته". 
ــتم إن هذه احلملة تهدف  وأضاف رس
إلى بناء شخصية الطلبة ومنحهم 
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غزة – عالء عسقول 
ــس تخصص  ــة بتدري ــدس املفتوح ــة الق ــدأت جامع ب
التربية اخلاصة للعام الدراسي ٢٠١٣-٢٠١٤ كأول جامعة 
ــطينية تقدم هذا التخصص، وقد طرحت اجلامعة  فلس
هذا التخصص في ثالثة فروع من فروعها الثمانية عشر 
وهي غزة ورام اهللا و نابلس. ويهتم هذا التخصص بتخريج 
هذا التخصص في ثالثة فروع من فروعها الثمانية عشر 
وهي غزة ورام اهللا و نابلس. ويهتم هذا التخصص بتخريج 
هذا التخصص في ثالثة فروع من فروعها الثمانية عشر 

مربني قادرين على التعامل بشكل مهني مع الطالب ذوي 
ــات اتمع املهتمة  االحتياجات اخلاصة وتزويد مؤسس

بهذه الفئة مبدربني أكفاء .
وقد أكد د.عماد اشتيه عميد كلية التنمية االجتماعية 
ــدا من الطلبة  ــة أن هناك إقباال جي ــرية باجلامع واألس
ــم نظرا  ــذا القس ــاق به ــى االلتح ــطينيني عل الفلس
ــوق العربية  لندرة املتخصصني بهذا اال وحلاجة الس

ــرا لكثرة عدد  ــذا اال، نظ ــطينية خاصة له والفلس
ــات اخلاصة وندرة  ــات املهتمة بذوي االحتياج املؤسس
ــعبنا مع  ــات أبناء ش ــبب مواجه ــني  و بس املتخصص
االحتالل مما يجعل احلاالت احملتاجة للرعاية بازدياد دائم 
ــطينية  ــتيه إن العديد من اجلامعات الفلس ، و قال اش
ــص ولكن القدس  ــعت للحصول على هذا التخص س
املفتوحة هي التي تفردت باحلصول عليه ، بعد التغلب 
ــات أبرزها عدم وجود كادر أكادميي و  على عدد من العقب
ــة التخصص املهنية و قلة أدبيات التخصص ما  طبيع
دفع اجلامعة حسب قول اشتيه إلى ابتعاث مجموعة 
ــاتذة للخارج للحصول على شهادات في هذا  من األس
ــع مجموعة من  ــدت اتفاقيات م ــا عق ــص كم التخص

مؤسسات اتمع املدني الفلسطينية.
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ــرك اإليجابي  الفرصة الكاملة للتح
ــود أي قيود  ــات دون وج ــي املؤسس ف
ــل أو املهمة املطلوبة،  حول نوع العم
ــئولية  ــهم في تعزيز روح املس مبا يس
ــة األدوار  ــة لديهم عبر تكاملي واجلدي
ــئوليات، وذلك من خالل  واملهام واملس
ــاعات العمل  ــاز عدد محدد من س إجن
ــام  ــس إلمت ــب رئي ــي كمتطل التطوع

شروط التخرج.
ــتاذ فريد زيارة أن  ــن جانبه أفاد االس م
هذه احلملة ليست األولى من نوعها، 
ــبقتها حملة أخرى للعمل  حيث س
التطوعي اشتملت على تزيني مرافق 
ــا وجدرانها  ــان أرصفته ــة وده الكلي
ــا  إليه ــة  املؤدي ــوارع  الش ــف  وتنظي
وتزيني احلدائق داخل الكلية وتنسيق 
أحواض الزهور فيها، مؤكدا أن الكلية 
ــتواصل تنظيم هذه احلمالت التي  س

ــهم في النهوض بقدرات الطلبة  تس
وتعزيز مهاراتهم اتلفة.

ــرب الطالب ضياء أبو  ومن ناحيته أع
ــض العام  ــاص التمري ــة اختص رحم
ــاركة في احلملة  عن سعادته للمش
ــاركة األهالي في قطف  ــه مبش وقيام
ــي  ف ــاعدتهم  ومس ــون  الزيت ــار  ثم
ــى مقابل،  ــول عل ــم دون احلص عمله
ــاهمته في رسم بسمة الرضى  ومس

على شفاههم.
وفي ذات السياق أكد الطالب يوسف أبو 
ــة واملالية  ــم العلوم اإلداري عواد من قس
ــهمت  ــاركته في هذه احلملة أس أن مش
في رفع روحه املعنوية وأشعرته بقيمته 
ــاعدتهم وتقدمي  في خدمة اآلخرين ومس
ــك الذين يعتبر  ــم، خاصة أولئ العون له
موسم حصاد الزيتون الوسيلة الرئيسة 

والوحيدة لهم الكتساب الرزق.

âÏ–‹i@Ü«Î@Ùä◊á@ø@ÚÓ‡‹«@ÒÎÜ„@Ü‘»m@laÖ�a@ÚÓ‹◊
غزة- أبرار اآلغا:

ــم التاريخ واآلثار بكلية اآلداب في اجلامعة ندوة  نظم قس
ــطني بني الوعد املشئوم والنصر املنشود"  بعنوان " فلس
ــر اللقاء كل من عميد  ــي الذكرى ٩٦ لوعد بلفور، وحض ف
ــي اجلامعة د. وليد عامر، والقيادي البارز في  كلية اآلداب ف
حركة حماس د. محمود الزهار، وعدد من النواب والعلماء 

واملفكرين والطلبة.
ــطني لن  ــال د.عامر:" إنَّ وعد بلفور زائل ال محالة وفلس وق
ــيرًا إلى أن هذه  ــد أو أي وعد كان"، مش ــا هذا الوع يضيعه
ــتمد قدسيتها من هذا الشعب وهذا الشعب  األرض تس

مرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه األرض.
ــطني، مبيناً  ــبيل لتحرير فلس  وذكر أن املقاومة هي الس
ــهيد حتى  ــطني جتاوز ٣٧٠ ألف ش ــهداء فلس أن أعداد ش
ا، ولن تخدعه  اللحظة، وأن اجليل اجلديد يعرف طريقه جيدً

أي وعود.
ــيني والفينقيني هم  وأوضح  عامر أن الكنعانيني واليبوس

أصحاب هذه األرض، منوهاً إلى أن التاريخ والدين والقانون 
يخلد أحقية الفلسطينيني في هذه األرض.

ــطينيني  ــار على أحقية الفلس ــه، أكد د. الزه ــن ناحيت م
ــودة إلى ديارهم التي  ــم وممتلكاتهم مبا يضمن الع بأرضه

اقتلعوا وشردوا منها عام ١٩٤٨.
وقال: "سنضحي بالغالي والنفيس في الدفاع عن حقوقنا 
وأرضنا ولن نستكني يوماً في الدفاع عن هذا احلق"، مشيراً 
وقال: "سنضحي بالغالي والنفيس في الدفاع عن حقوقنا 
وأرضنا ولن نستكني يوماً في الدفاع عن هذا احلق"، مشيراً 
وقال: "سنضحي بالغالي والنفيس في الدفاع عن حقوقنا 

إلى أن الوعد أعطى لليهود احلق في إقامة وطن لهم على 
ــم وجائر،  ــطيني وهو وعد ظال ــعب الفلس ــاب الش حس
ــتمر في مقاومة االحتالل  ــدداً على أن حركته ستس مش
ــم وجائر،  ــطيني وهو وعد ظال ــعب الفلس ــاب الش حس
ــتمر في مقاومة االحتالل  ــدداً على أن حركته ستس مش
ــم وجائر،  ــطيني وهو وعد ظال ــعب الفلس ــاب الش حس

حتى تستعيد كامل حقوق الشعب الفلسطيني.
ــة القانونية باطل  ــار أن وعد بلفور من الناحي ــنيَّ  الزه  وب

حتى تستعيد كامل حقوق الشعب الفلسطيني.
ــة القانونية باطل  ــار أن وعد بلفور من الناحي ــنيَّ  الزه  وب

حتى تستعيد كامل حقوق الشعب الفلسطيني.

ه إلى  ــند قانوني، بل يعتبر جتاوزًا قانونيًا، ونوَّ وال ميثل أي س
ــروع  ــب على خرافات اليهود هو إقامة مش أن الرد املناس
ــنة الرسول  ــتمد من القرآن الكرمي ومن س ــالمي مس إس

عليه الصالة والسالم.

غزة - يزيد شبير
ــة اخلليج  ــاون مع مؤسس ــراً اتفاقية تع ــى مؤخ ــة األقص ــت جامع وقع
ــة  لدعم  الطلبة في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي مير  التعليمي

بها القطاع.
ــئون الثقافية  ــس للش ــاعد الرئي ــة بحضور مس ــع االتفاقي ــرى توقي وج
ــن  والعالقات العامة د. نعمات علوان ، وعميد التخطيط والتطوير د. حس
النجار ، وعميد شئون الطلبة د. رياض أبو زناد وبحضور مدير عام مؤسسة 
ــة  ــاريع في املؤسس ــقة املش ــة أ. أمنة العارور ، ومنس ــج التعليمي اخللي
ــاد  في حوار  ــة د. رياض أبو زن ــئون الطلب ــة متراز. وأوضح عميد ش أ. جميل
خاص بصوت اجلامعة أن هذه االتفاقية تأتي في إطار دعم الطالب احملتاج 

والتخفيف عن كاهله  وملواصلة حياته اجلامعية.
ــن خدمة للجامعة  ــج التعليمية قدمت أكثر م ــة اخللي وذكر أن مؤسس
ــة اخلدمات  ــاء مكتب ــن خريجي اجلامعة وكذلك إنش ــا. دعم عدد م منه
الطالبية وتقدمي فرش ملسجد اجلامعة اجلديد إلى جانب تقدمي مساعدات 

مادية لعدد من الطلبة. 
ــتاذة آمنة العارور  ــة ممثلة باألس ــار إلى أن اجلامعة تقدمت للمؤسس وأش
ــوم الدراسية  ــروع دعم عدد من الطلبة غير القادرين علي دفع الرس مبش
ــغ مالية للطالب احملتاجني  ــج داخل اجلامعة  لتوفير مبال ــروع  منت ، ومش

بشكل دائم  ومازالت تنتظر املوافقة عليه من قبل اجلهات املسئولة .
وحول وجود اتفاقيات أخرى للجامعة قال:  نحاول التواصل  دائما مع رجال 
اخلير سواء أكان في غزة أم خارج فلسطني ونسعى جاهدين لتوفير الدعم 

للطلبة ومواصلة املسيرة التعليمية.
وبخصوص مساعدة اجلامعة للطلبة قال د. أبو زناد : جامعة األقصى تعد 
ــاً للطالب مبا ال يقل  ــية، وتقدم  دعم ــاعة الدراس اقل اجلامعات ثمنا للس
وبخصوص مساعدة اجلامعة للطلبة قال د. أبو زناد : جامعة األقصى تعد 
ــاً للطالب مبا ال يقل  ــية، وتقدم  دعم ــاعة الدراس اقل اجلامعات ثمنا للس
وبخصوص مساعدة اجلامعة للطلبة قال د. أبو زناد : جامعة األقصى تعد 

ــية. مشيرا إلى أن عدد طالبها  ــاعدات أو منح دراس عن ٥٧٪ من خالل مس
بلغ ٢٧ ألف طالب وطالبة يحصل عدد كبير منهم علي مساعدات ومنح  
ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم.  وأوضح أن الطالب اخلريج يحصل على 
خصم  ٣٠٠دينار إذا كانت الرسوم املستحقة عليه أكثر من ٥٠٠ دينار وعلى 
٥٠٪ إذا كان املبلغ اقل من  ٥٠٠دينار  وهناك بعض الطالب  ال يستطيعون 
دفع الرسوم فيتم مساعدتهم  من خالل املؤسسات الداعمة واجلمعيات 

اخليرية لتوفير الشهادات لهم.

@…fl@ÚÓ”b–ma@…”Ïm@Ûñ”˛a
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ــوة  الدع دار  ــة  كلي ــت  ألق أن  ــى  إل
ــانية بظالل علومها  والعلوم اإلنس
ــكان  ــعاً  من س , لتفيد قطاعاً واس
ــانية بظالل علومها  والعلوم اإلنس
ــكان  ــعاً  من س , لتفيد قطاعاً واس
ــانية بظالل علومها  والعلوم اإلنس

ــازوا  اجت ــن  الذي ــاع  القط ــوب  جن
ــة , مخففةً  ــة الثانوية العام مرحل
ــازوا  اجت ــن  الذي ــاع  القط ــوب  جن
ــة , مخففةً  ــة الثانوية العام مرحل
ــازوا  اجت ــن  الذي ــاع  القط ــوب  جن

ــة على الطلبة ,  بذلك أعباء الدراس
ــة في اجلامعات  ــة عن الدراس الناجت
التي تتركز في مدينة غزة , فانتقلت 
ــدت من واقع  ــن فكرة تول ــة م الكلي
املعاناة , إلى مؤسسة تخرج أفواجاً 
ــدت من واقع  ــن فكرة تول ــة م الكلي
املعاناة , إلى مؤسسة تخرج أفواجاً 
ــدت من واقع  ــن فكرة تول ــة م الكلي

تتلوها أفواج من الطلبة , في سبيل 
خدمة اتمع ورقيه .

ــة  العام ــات  العالق ــر  مدي ــول   ويق
ــد اهللا اليعقوبي "  ــة عب ــي الكلي ف
 , م  ــام ٢٠٠٢  ــة ع الكلي ــت  تأسس
ــم اجلامعي  ــة التعلي ــدمي خدم لتق
ــاع " ،  حيث كانت  في جنوب القط

البداية بدبلوم الدراسات اإلسالمية 
ــح الدبلوم في  ــن ثم اإلنتقال ملن , وم
ــا الصحافة  تخصصات عدة أهمه
ــة و مواثيق دولية وحقوق  اإللكتروني
اإلنسان , وأمن املعلومات احملوسبة , 

ويذكر أن الكلية بكافة تخصصاتها 
معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم 

العالي.

 
ما أن لبثت الكلية من جتهيز مبانيها 
ــتهدفتها  اس أن  ــى  إل ــة  التعليمي
ــي حرب الفرقان,  طائرات االحتالل ف
ــال اليعقوبي "  ــياق ق وفي هذا الس
االحتالل دمر كافة مباني الكلية , في 

ــتهدفها  قصف همجي مفاجئ اس
ــتهداف في ظل  ــذا االس ــي ه ", ويأت
سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف 
ــي  ــة ف ــيرة التعليمي ــة املس لعرقل
ــتطرد قائالً " العزمية و  القطاع, واس
ــي  ــة ف ــيرة التعليمي ــة املس لعرقل
ــتطرد قائالً " العزمية و  القطاع, واس
ــي  ــة ف ــيرة التعليمي ــة املس لعرقل

اإلرادة أقوى من أي استهداف , لذلك 
أعدنا بناء ما هدمه االحتالل,لنكمل 
ــي بدأناها في  ــاء الت ــيرة العط مس

خدمة مجتمعنا .

 
ــبل الرقي  ــة كل س ــلكت الكلي س
ــن  ــي واإلداري , فم ــدم األكادمي والتق
ــة لتكون  ــي التعليمي ــر املبان تطوي
ــي توفر  ــات الت ــى املواصف ــق أعل وف

ــة , وليس  ــة األكادميية للطلب البيئ
ــتقطاب كفاءات مؤهلة  إنتهاءً باس
ــهمت في تطويرها إداريًا وتقنيًا،  أس
وأملح اليعقوبي إلى أن الكلية تعمل 
حالياً على حوسبة أنظمتها بأحدث 
وأملح اليعقوبي إلى أن الكلية تعمل 
حالياً على حوسبة أنظمتها بأحدث 
وأملح اليعقوبي إلى أن الكلية تعمل 

التقنيات املستخدمة على مستوى 
مؤسسات التعليم العالي .


وعلى صعيد املسئولية االجتماعية 
ــو  نح ــا  عاتقه ــى  عل ــع  تق ــي  الت
مجتمعها أكد اليعقوبي أن الكلية 
ــوادر الفنية ,  ــل على إعداد الك تعم
ــات اتمع  ــي حتتاجها مؤسس الت
ــالل مركز  ــرائحه، من خ ــة ش بكاف
للتعليم املستمر الذى يعقد دورات 
ــوب  ــات واحلاس ــي اللغ ــة ف تدريبي

واألعمال اإلدارية .

 
وفي نهاية حديثه أوضح اليعقوبي 
ــعى في هذه املرحلة  بأن الكلية تس
ــة, وذلك  ــي الدائم ــة املبان إلى إقام
ــلطان غرب  ــل الس ــة ت ــي منطق ف
ــؤدي  لت ــا،  دومنً  ٢٠ ــاحة  مبس ــح  رف
ــلطان غرب  ــل الس ــة ت ــي منطق ف
ــؤدي  لت ــا،  دومنً  ٢٠ ــاحة  مبس ــح  رف
ــلطان غرب  ــل الس ــة ت ــي منطق ف

رسالتها األكادميية كصرح تعليمي 
ــارات العلم  متكامل، ومنارة من من
ــن  م ــال  واالنتق  , ــطينية  الفلس
ــاالت إلى جامعة  ــة محدودة ا كلي
ــأنها  متكاملة األركان , التي  من ش
ــاة الطلبة في  ــف من معان التخفي

جنوب القطاع.

صورة ملبنى كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية 
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اخلليل -غزة - إميان علي : 

أعلنت جامعة اخلليل  في الضفة الغربية عن افتتاح كلية 
ــمي الفصل  ــكل رس ــة فيها بش احلقوق ، واعتماد  الدراس
احلالي .  وقال عميد الكلية د. معتز قفيشة لصوت اجلامعة 
:" افتتاح الكلية لم يواجه أي صعوبات" ،  مؤكداً أن اجلامعة 
احلالي .  وقال عميد الكلية د. معتز قفيشة لصوت اجلامعة 
:" افتتاح الكلية لم يواجه أي صعوبات" ،  مؤكداً أن اجلامعة 
احلالي .  وقال عميد الكلية د. معتز قفيشة لصوت اجلامعة 

رغم طابعها احملافظ إال أنها تعمل على بناء جسور للتواصل 
ــة والعربية املتميزة في مجال  ــع عدد من اجلامعات الدولي م
ــر تقدماً ، كما أن الكلية  ــون واالنفتاح على عوالم أكث القان
ــة والعربية املتميزة في مجال  ــع عدد من اجلامعات الدولي م
ــر تقدماً ، كما أن الكلية  ــون واالنفتاح على عوالم أكث القان
ــة والعربية املتميزة في مجال  ــع عدد من اجلامعات الدولي م

ــيع  ــارك في مؤمترات عاملية تعمل من خاللها على توس تش
آفاق عملها ، 

ــة باجلانب العملي حيث إن  ــة أن الكلية مهتم وذكر قفيش
ــة ، يقوم الطالب من  ــارية تابعة للكلي هناك عيادة استش
خاللها بتقدمي استشارات ومعاجلة قضايا حقيقية " ، وتابع 
ــاون مع عدد من  ــذه العيادة على التع ــل من خالل ه : " نعم

اجلامعات احمللية والعربية والدولية " .
ــية وهي  ــام رئيس ــة تتكون من ثالثة أقس ــر أن الكلي   يذك
ــم القانون العام الذي يهتم بالعالقات الدولية وقسم  قس
القانون اخلاص الذي يركز جل اهتمامه على القضايا املالية  
وقسم القانون والفقه الذي يعمل على املقارنة بني القانون 

الوضعي والفقه اإلسالمي.

@…Ìâbí∂@oÌã7i@Ú»flbu@ãÏœ
@ÚÓuâbÅ@wflaäi@Â‡ô@ÒÜ«

تقرير - شيماء أبوعبدو:
ــينا لهنّدسة املعرفة والتّقنيات العربية  فاز معهد ابن س
ــك) واملمول من اإلحتاد  ــروع (موزاي في جامعة بيرزيت مبش

األوروبي برنامج "فاب ٧" . 
ــروع  إلى تعزيز العالقات بني الدول األوروبية  ويسعى املش
ــال البرمجيات , من  ــط في مج ودول حوض البحر املتوس
أجل خلق فرص جديدة لها وتأهيلها . وفي حديث مع صوت 
ــن عميد كلية الهندسة أن  ــار د.عفيف حس اجلامعة أش
مشروع " موزايك " يركز على صناعة البرمجيات بشكل 
ــة على وجه  ــي صناعة الغذاء والطاق ــام و تطبيقها ف ع
ــروع في شهر كانون  اخلصوص , و من املتوقع أن يبدأ املش

الثاني القادم ويستمر  ملدة سنتني .
ــريكاً  ــر ش ــروع يضم ثالثة عش وأوضح د. عفيف أن املش

الثاني القادم ويستمر  ملدة سنتني .
ــريكاً  ــر ش ــروع يضم ثالثة عش وأوضح د. عفيف أن املش

الثاني القادم ويستمر  ملدة سنتني .

ــبيك بني  من الدول األوروبية والعربية. و في محاولة للتش
الشركات األوروبية والعربية سيؤسس املشروع شبكتي 

تعاون، شبكة في دول املشرق وأخرى في دول املغرب


ــينا، أن هذا  ــى جرار، مديرمعهد ابن س ــد د. مصطف ــينا، أن هذا   و أك ــى جرار، مديرمعهد ابن س ــد د. مصطف ــينا، أن هذا   و أك ــى جرار، مديرمعهد ابن س ــد د. مصطف و أك
ــراكتها مع  ــة اجلامعة وش ــيركز على عالق ــروع س املش
ــه مع صناعة  ــطني، وعلى ربط ــاع اخلاص في فلس القط

البرمجيات دولياً .
ــه مع صناعة  ــطني، وعلى ربط ــاع اخلاص في فلس القط

البرمجيات دولياً .
ــه مع صناعة  ــطني، وعلى ربط ــاع اخلاص في فلس القط

ــكل خاص  ــروع تكمن بش ــة املش ــال " إن اهمي وأردف قائ
ــطينية وتأهيلها  ــركات الفلس ــل الش ــج وتأهي ــي دم ف
للمشاركة في برامج الدعم األوروبية املتعلقة في البحث 
والتطوير ومن جانب آخر فازت كلية تكنولوجيا املعلومات 
 "TEMPUS" ــروع جديد من برنامج في جامعة بيرزيت مبش
ــاء تخصص فرعي في  ــع لالحتاد األوروبي، وذلك إلنش التاب

ــة "Serious Games"، و  ــوب الهادف ــاب احلاس ــر ألع تطوي
ــاركة في مشروعني أحدهما  فازت كلية الهندسة باملش
ــتير  ــة الكهربائية حول برنامج ماجس من دائرة الهندس
ــة  ــة الكهربائية،  و اآلخر من  دائرة الهندس ــي الهندس ف
ــية لصيانة  ــر املناهج  الدراس ــول  تطوي ــة ح امليكانيكي

املركبات على الطرق .
ــطني:  ــبع جامعات، من فلس ــروع س ــارك في املش و يش
ــن تونس جامعتا  ــت و جامعة القدس.  وم ــا بيرزي جامعت
ــة، و ثالث جامعات اوروبية هي: جامعة  صفاقس وسوس
أخن في املانيا و جامعة ستوكهولم في السويد و جامعة 

أتريخ في هولندا.

""
ــن ضمن ٥  ــة وهما اثنان م ــاريع كلية الهندس ــن مش وع
ــاريع تقدمت بهم الكلية املشروع األول حول  تطوير  مش

املناهج  الدراسية لصيانة املركبات على الطرق 
أما املشروع الثاني هو تطوير برنامج ماجستير في الهندسة 
ــطني  ــتراك مع جامعة بولتكنيك فلس ــة باالش الكهربائي
ــروع من  ــات االوروبية حيث مت تقدمي املش ــن اجلامع و عدد م
ــاء التكروري  من جامعة Salford  في بريطانيا   خالل د. هيف
ــاء برنامج  ــادل اخلبرات و انش ــروع على تب ــاعد املش سيس
ــة في جامعة بيرزيت. وتبلغ  ــتير في كلية الهندس ماجس

موازنة املشروع حوالي ٧٥٠ الف يورو و مدته ٣ سنوات.


ومن اجلدير بالذكر أنه وبالرغم من أن العمر الزمنى ملعهد 
ــر مركز بحثي في  ــط إال أنه يعد أكب ــينا عامان فق ابن س

مجال تكنولوجيا املعلومات في فلسطني،   

جنيف-غزة- حنان العسكري :
شاركت طالبة من جامعة بيرزيت عن 
ــطني في املنظمة األوروبية  دولة فلس
ــيرن) بجنيف  ــة (س النووي ــاث  لألبح
ــام اجلاري،  ــة للع ــدورة الصيفي في ال
ــارك فيها ٢٧٥ طالبا  والتي كان قد ش
ــة  ــية مختلف ــن ٨٠ جنس ــة م وطالب
حول العالم، الى أن وقع االختيار على 
طالبة املاجستير ومساعدة التدريس 
في قسم الفيزياء في اجلامعة "سهاد 
دراغمة" لتمثل بلدها فلسطني فيها. 
ــعادتها  ــة عن مدى س ــرت دراغم وعب
ــادرة لنا  ــة فريدة ون ــة "إنها فرص قائل
ــار العلوم  ــطينيني خلوض غم كفلس
ــث عملت مع  ــة النووية حي الفيزيائي
ــفورد"  ــن جامعة "اكس ــاركني م مش
على مشروع مشترك بشأن األبحاث 
ــاث  ــة األبح ــي منظم ــرى ف ــي جتُ الت
على مشروع مشترك بشأن األبحاث 
ــاث  ــة األبح ــي منظم ــرى ف ــي جتُ الت
على مشروع مشترك بشأن األبحاث 

التجربة  ــت  ــيرن)، وكان ــة (س األوروبي
قائمة على مسارع الهادرونات الكبير 

LHC، وقمت بتحليل عملية تصادم 
البروتونات ذات الطاقة العالية.

ــارت دراغمة الى أن هذه التجربة  وأش
ــارع  ــت داخل املس ــد أجري ــت ق كان
ــل التصادم في  األضخم حيث حص
ــرين  ــبعة وعش نفق مغلق بطول س
ــرية  ــت احلدود السويس كيلومتر حت
ــق مائة متر،  ــية وعلى عم – الفرنس
ــك التجربة  ــاء عبر تل ــاول العلم وح
ــار العظيم  ــروف االنفج محاكاة ظ

ملعرفة أسرار نشوء الكون.
ــرة الفيزياء  ــة دائ بدورها قالت رئيس
ــاء خاطر "  ــة بيرزيت د.وف ــي جامع ف
ــابق أكثر من طالب  ــارك في الس ش
من اجلامعة في هذه التجربة الفريدة 
ــاتهم  ــون دراس ــا يكمل ــم حالي وه
العليا، ونأمل مبزيد من املشاركات من 
ــنوات املقبلة  قبل طلبتنا خالل الس
وفق معايير منافسة خاصة نضعها 
ــيرة إلى تعاون  نحن في الدائرة"، مش

جامعة بيرزيت مع املنظمة األوروبية 
ــارك  ــدأ عام ٢٠٠٨ حيث يش والذي ب
ــار علماء الفيزياء على  في الدورة كب
ــى املنظمة  ــم و حتظ ــتوى العال مس

بدعم مادي من الدول األعضاء.
ــاركة في  ــر أن املش ــت خاط وأوضح
الدورة الصيفية في مختبر الفيزياء 
ــهم في تنمية خبرات  األضخم تس
ــى آخر نتائج  الطلبة واطالعهم عل

األبحاث في هذه ااالت الدقيقة.
ــيرن)  ــر أن املنظمة األوروبية (س يذك
ــي العالم في  ــم مختبر ف هي أضخ
ــيمات، وقائم بتشغيل  فيزياء اجلس
ــرة  كبي ــدة  ع ــة  عاملي ــرات  مختب
ــادم الهادرونات  ــهرها حالياً مص أش
ــن  ــاره LHC، وتكم ــر و اختص الكبي
ــية في توفير  ــيرن الرئيس وظيفة س
ــا من  ــيمات وغيره ــرعات اجلس مس
البنى التحتية الالزمة لبحوث فيزياء 

الطاقة العالية.

ÚÌÎÏ‰€a@tb°˛a@Ú‡ƒ‰fl@ø@ÚÓ‰Ó�é‹œ@Új€bü@fiÎc
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950950950.وبوابة البحث 
هي شبكة اجتماعية مهنية تعنى باإلنتاج البحثي 
للمؤسسات األكادميية واملراكز البحثية في العالم، 
ومتكن الباحثني من تبادل املعلومات والنتائج واألوراق 

البحثية والنشرات، واخلبرات.


ــر د. حكمت هالل  ــه لصوت اجلامعة اعتب وفي حديث
م  ــة النجاح أن تقدّ ــد البحث العلمي في جامع عمي
ــز "يضيف  ــة إلى هذا املرك ــاح الوطني ــة النج جامع
ــم وزخم من الناحية الكمية  للجامعة أهمية وحج
ــر التي تنظر  ــالل إلى أن املعايي ــار د.ه والكيفية ،وأش
ــا املراكز  ــي عند منحه ــث العلم ــا بوابة البح إليه
األولى للباحثني واجلامعات تتلخص في عدد البحوث 
املنشورة للجهة، وما إذا مت استخدام البحث من قبل 
ــه باإلضافة إلى املوقع  ــتفادة من باحثني آخرين واالس
ا أن كل مجلة  والة التي نُشر البحث فيها, موضحً
ــاذا كانت في مجاالت  ــل تأثير خاص بها ف لها معام

معروفة عامليًا فذلك يزيد من عدد نقاط البحث .


ــي مجال البحث  ــتقبلي ف ه  إلى أن الهدف املس ــوّ ون
ا أن  ــي أن تصل اجلامعة إلى ٢٥٠٠ نقطة, مؤكدً العلم
ــم اإلنتاج العلمي  ــن املمكن حتقيقه ألن حج ذلك م
ــاح هو من إنتاج ١٨٦  ــوع حاليًا من جامعة النج املرف
باحثاً فقط أي ثلث الباحثني تقريبًا، وأن عدد البحوث 
ــاح هو من إنتاج ١٨٦  ــوع حاليًا من جامعة النج املرف
باحثاً فقط أي ثلث الباحثني تقريبًا، وأن عدد البحوث 
ــاح هو من إنتاج ١٨٦  ــوع حاليًا من جامعة النج املرف

ــيرًا من  ــيئًا يس ــة لغاية تاريخه ال يتجاوز ش املرفوع
باحثاً فقط أي ثلث الباحثني تقريبًا، وأن عدد البحوث 
ــيرًا من  ــيئًا يس ــة لغاية تاريخه ال يتجاوز ش املرفوع
باحثاً فقط أي ثلث الباحثني تقريبًا، وأن عدد البحوث 

ــه فإنَّ  ــة، وعلي ــي للجامع ــاج العلم ــوع اإلنت مجم
السقف املتوقع لرصيد اجلامعة من النقاط سيكون 
ــطني في املوقع  ــى بكثير مما يضع اجلامعة وفلس أعل

الذي تستحقه.
ــي  جامعة النجاح  ــح عميد البحث العلمي ف وأوض
ــق أفكار  ــي إعداد وتطبي ــة يتمثل ف ــدف اجلامع أن ه
ــيس اقتصاد قوي  ــع لتأس ــى أرض الواق ــوث عل البح
ــطيني, حيث قال:" ال  ــتفيد منه اتمع الفلس يس
ــطني مصادر ثروات طبيعية كافية وال  توجد في فلس
يوجد مجال إلنشاء  مصانع إضافة إلى أن اإلمكانات 
ــوث لها عالقة  ــعى إلى إنتاج بح محدودة لذلك نس
بالصناعة املتطورة التي ال حتتاج إلى مواد كثيرة بقدر 

ما حتتاج إلى عقول كبيرة " .
ودعا د.هالل اجلامعات الفلسطينية كافة والباحثني 
ــع وعرض  ــذا املوق ــي ه ــاركة ف ــى املش ــاء إل والعلم
ــن واقع الباحثني  ــرقة ع أبحاثهم إلعطاء صورة مش
الفلسطينيني, مشيرًا الى أن هذا املوقع ليس مجرد 
عرض ملا مت إجنازه بل هو تواصل علمي بني الباحثني في 
ــئلة واألجوبة واحلوارات  أنحاء العالم يقوم على األس

البنَّاءة .
ــئلة واألجوبة واحلوارات  أنحاء العالم يقوم على األس

البنَّاءة .
ــئلة واألجوبة واحلوارات  أنحاء العالم يقوم على األس

 lÏ‰¶a@ äœ@ÚÓfl˝ç�a@Ú»flb¶a@Âfl@ �ÜœÎ
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  خانيونس.صوت اجلامعة:
 زار وفدٌ من اجلامعة اإلسالمية فرع اجلنوب مديرية التربية 
والتعليم شرق خان يونس, وضم الوفدُ كالً من     د. تيسير 
 زار وفدٌ من اجلامعة اإلسالمية فرع اجلنوب مديرية التربية 
والتعليم شرق خان يونس, وضم الوفدُ كالً من     د. تيسير 
 زار وفدٌ من اجلامعة اإلسالمية فرع اجلنوب مديرية التربية 

إبراهيم منسق كلية الشريعة والقانون, ومحمد سليمان 
ــون, وأ. عمر معمر  ــريعة والقان الفرا محاضر بكلية الش
ــتمر "  وزياد رضوان  ــع والتعليم املس ــز خدمة اتم "مرك
ــتقبال  ــائل التعليمية, وكان في اس ــرف مركز الوس مش
ــرق خان  ــعيد حرب مدير التربية والتعليم ش ــد د. س الوف
ــعاد أبو  ــس, والنائب اإلداري باملديرية خالد ماضي, وس يون
زنيد النائب الفني, ومدير العالقات العامة عبد القادر أبو 

فسيفس .
   وفي كلمته قدم د. تيسير إبراهيم نبذة عن فرع اجلامعة 
اإلسالمية في اجلنوب موضحاً الكليات العلمية العاملة 
   وفي كلمته قدم د. تيسير إبراهيم نبذة عن فرع اجلامعة 
اإلسالمية في اجلنوب موضحاً الكليات العلمية العاملة 
   وفي كلمته قدم د. تيسير إبراهيم نبذة عن فرع اجلامعة 

فيه وطبيعة التخصصات التي بإمكان الطلبة دراستها 
ــعى من خالل  ــرع,  وأضاف أن عمادة فرع اجلنوب تس بالف
هذه الزيارات إلى التواصل مع مختلف مؤسسات اتمع 
ــات التعليمية وذلك لبحث  ــها املؤسس احمللي وعلى رأس
ــترك معها لتقدمي اخلدمة التعليمية  سبل التعاون املش
األمثل لطلبة اجلنوب, و أوضح أن كلية الشريعة والقانون 
ــات التربية  ــيق مع مديري ــرع اجلنوب ومن خالل التنس بف
ــم  ــل مع طلبة القس ــتعمل على التواص ــم س والتعلي
ــية لهذا  ــرعي باملدارس الثانوية و الهيئات التدريس الش

ــارات واللقاءات  ــن  الزي ــذ عدد م ــم من خالل تنفي القس
اتلفة .

ــعيد حرب مدير التربية والتعليم شرق     بدوره أعرب د. س
عتبراً أن العالقة بني  خان يونس عن سعادته بهذه الزيارة مُ
ــعيد حرب مدير التربية والتعليم شرق     بدوره أعرب د. س
عتبراً أن العالقة بني  خان يونس عن سعادته بهذه الزيارة مُ
ــعيد حرب مدير التربية والتعليم شرق     بدوره أعرب د. س

مديريات التربية والتعليم واجلامعة اإلسالمية هي عالقة 
شراكة وعالقة تكامل وذلك الشتراكهم  في نفس الهدف 
املراد حتقيقه وهو تقدمي اخلدمة التعليمية اجليدة للطالب,  
ــرع اجلنوب  ــتعداده للتعاون مع ف ــرب اس ــا أبدى د. ح كم
ــهيالت الالزمة لدعم التعاون املشترك  وتقدمي كافة التس
ألجل حتقيق املصلحة العامة  لطلبة اجلنوب وحتسني أداء 

أعضاء الهيئات التدريسية واإلدارية اتلفة.
ــن طبيعة الدورات  ــن جانب آخر حتدث أ. عمر معمر ع    م
ــة اتمع والتعليم  ــة التي يقدمها "مركز خدم التدريبي
ــتمر" في اجلنوب موضحاً أن املركز يسعى من خالل  املس
ــة اتمع والتعليم  ــة التي يقدمها "مركز خدم التدريبي
ــتمر" في اجلنوب موضحاً أن املركز يسعى من خالل  املس
ــة اتمع والتعليم  ــة التي يقدمها "مركز خدم التدريبي

ــي مختلف  ــني أداء العاملني ف ــى حتس ــدورات إل ــذه ال ه
ــرات الالزمة,   ــم باخلب ــع احمللي وتزويده ــات اتم مؤسس
ــني مستوى  كما يقوم املركز بعقد  دورات تدريبية لتحس
ــداً وجود العديد من  ــي العديد من ااالت مؤك الطلبة ف
ــني مستوى  كما يقوم املركز بعقد  دورات تدريبية لتحس
ــداً وجود العديد من  ــي العديد من ااالت مؤك الطلبة ف
ــني مستوى  كما يقوم املركز بعقد  دورات تدريبية لتحس

املزايا التي يقدمها املركز للملتحقني بالدورات التدريبية 
ــذ العديد من برامج الدبلوم  فيه,  كما يقوم املركز بتنفي
املهني املتخصص في مجال اللغة اإلجنليزية وغيرها من 

ااالت األخرى .



السبت 11/9/ 2013م

ÚÓüäí€aÎ@ÚÓ‰fl˛a@‚Ï‹»€a@ÚçaâÖ@Û‹«@Úflb»€a@ÚÌÏ„br€a@Új‹ü@Âfl@ÜÌaånfl@fibj”a


ــب إلى كلية  الطالب إبراهيم العرجا املُنتس
ــق وطنه عليه  ــرطة بغزة، يرى أن من ح الش
ــلم" علينا أن  ــاع عنه وقت احلرب والس الدف
ــن األعداء، ومواجهة كل من  نحمي وطننا م

يحاول نشر الفساد داخله".
"يجب على كل فلسطيني أن يحمي وطنه 
ــي والنفيس،  ــك، ويفديه بالغال ــكل ما ميل ب
ــى واجلرائم"  ــا خاليًا من الفوض ــل وطنن جع
يوضح العرجا الدافع وراء التحاقه بالكلية.

ــوت اجلامعة":" أنا  ــي حديثه لـ "ص ويقول ف
فخور بأنني سأخدم وطني وأسهر على أمن 
ــتي من  ــد انتهاء دراس ــتقرار بلدي، بع و اس

الكلية". 
ــة لقبول  ــي اتبعتها الكلي ــة الت ــن اآللي وع
الطالب العرجا، يُشير إلى أنه اجتاز اختبارات 
ــات الطبية التي  اللياقة البدنية والفحوص
أجرتها الكلية معه، قبل البدء في الدراسة 

األكادميية.
ــي تُدرس  ــاقات النظرية الت ــف "املس ويُضي
ــية التي  ــزة األساس ــة هي الركي ــي الكلي ف
ــة، والتي تخدمنا في  ــاعدنا في الدراس تس

العمل العسكري بعد التخرج".
ــذي أعرب عن  ــد أحمد ال ــا الطالب محم أم

ــرطة بغزة،  ــابه لكلية الش سعادته بانتس
ــى  ــت عل ــي حصل ــعادة ألنن ــعر بالس " أش
ــه منذ  ــعى إلي نت أس ــذي كُ ــص ال التخص
ــى  ــت عل ــي حصل ــعادة ألنن ــعر بالس " أش
ــه منذ  ــعى إلي نت أس ــذي كُ ــص ال التخص
ــى  ــت عل ــي حصل ــعادة ألنن ــعر بالس " أش

ــاقات  مس أن  ــد  أحم ــح  ويوض ــة".  الطفول
ــهم في  ــي الكلية تس ــب العملي ف التدري
ــكرية قادرة على حماية  بناء شخصية عس

الوطن، و وخدمة أبناء غزة. 
ويشير إلى أن االلتحاق بالكلية يفسح اال 
ــد التخرج، من  ــالب للتوظيف بع ــام الط أم
خالل توزيعهم على األجهزة األمنية التابعة 

لوزارة الداخلية في قطاع غزة.


ــد طنبورة مدير دائرة  بدوره، قال الرائد محم
القبول والتسجيل في كلية الشرطة بغزة، 
إن الكلية تسعى إلى تخريج جيل قادر على 
ــم و القضاء عليها ، واحلرص  احلد من اجلرائ

على توفير األمن و االستقرار.
ا، من أجل  وأوضح أن الكلية وضعت خططً

على توفير األمن و االستقرار.
ا، من أجل  وأوضح أن الكلية وضعت خططً

على توفير األمن و االستقرار.

ــرطي قادر على قيادة األجهزة  إعداد كادر ش
ــى اجلبهة  ــن احلفاظ عل ــة، مبا يضم األمني

الداخلية في قطاع غزة.
 وأشار إلى أنه يتم اختيار أفضل األشخاص 
ــي الثانوية  ــن خريج ــاب للكلية م لالنتس
ــد اجتياز  ــدل ٦٠٪ فما فوق، بع ــة مبع العام

املقابالت الشخصية واللياقة البدنية، الفتًا 
ــخص سنويًا  إلى أنه يتقدم  قرابة ١٠٠٠ ش

بطلبات لاللتحاق بالكلية.
وتتضمن الكلية برامج بكالوريوس العلوم 
ــوم االختصاص  ــرطية، ودبل ــة والش األمني
ــزة األمنية، إضافة إلى  اتص بأفراد األجه
ــوم البحرية الذي مت افتتاحه  تخصص العل

مؤخرًا.
ــاقات التي  ــنيّ طنبورة       أن معظم املس وب
ــها الكلية تختص باجلانب القانوني  تدرس
ــا ودينيًا وفق  ــب فكريً ــدف تغذية الطال به
العقيدة العسكرية والتعامل مع املواطنني 
بالطرق القانونية، مبا يحفظ كرامة املواطن، 

ورجل األمن. 
ــي الكلية  ــرز خريج ــه يتم ف ــت إلى أن ولف
ــا فوق على  ــى معدل ٧٥٪ فم ــني عل احلاصل

ــوزارة الداخلية  ــة التابعة ل األجهزة األمني
بغزة".


ــة مدير  ــالم وهب ــه، قال عبد الس ــن جهت م
ــطني  ــة في أكادميية فلس ــات العام العالق
ــا مييز األكادميية،  ــوم األمنية، إن أهم م للعل
ــطني  ــة في أكادميية فلس ــات العام العالق
ــا مييز األكادميية،  ــوم األمنية، إن أهم م للعل
ــطني  ــة في أكادميية فلس ــات العام العالق

ــكل علمي، أكثر  ــدمي العلوم األمنية بش تق
منه عمليًا.

وأضاف" األكادميية تعمل على تعزيز اجلانب 
األمني لدى الطالب املنتسبني إليها"، مشيرًا 
إلى وجود مساقات في برنامج البكالوريوس 

تتعلق باحملاكم.
إلى وجود مساقات في برنامج البكالوريوس 

تتعلق باحملاكم.
إلى وجود مساقات في برنامج البكالوريوس 

ــار وهبة إلى أن األكادميية تشهد إقباالً  وأش
تتعلق باحملاكم.

ــار وهبة إلى أن األكادميية تشهد إقباالً  وأش
تتعلق باحملاكم.

ــاق بها، بغرض  ا من الطالب لاللتح ــدً متزاي
تعلم و اكتساب العلوم األمنية التي تخدم  
الوطن وحتميه ، وتبني جيالً قادرًا على توفير 
تعلم و اكتساب العلوم األمنية التي تخدم  
الوطن وحتميه ، وتبني جيالً قادرًا على توفير 
تعلم و اكتساب العلوم األمنية التي تخدم  

احلماية ألبناء قطاع غزة.
ــترك بني  ــيق مش ــود تنس ــى وج ــت إل ولف
األكادميية ووزارة الداخلية، يقضي بتوظيف 
ــد إنهاء  ــالب بع ــل من الط ــة األوائ اخلمس
ا  ــتهم وتخريجهم من الكلية، منوهً دراس
ــي أول دفعة من  ــف خريج ــى أنه مت توظي إل

اجلامعة عام ٢٠٠٨م، في األجهزة األمنية.
ــي  ف ــة  املتبع ــجيل  التس ــة  آلي ــح  وأوض

اجلامعة عام ٢٠٠٨م، في األجهزة األمنية.
ــي  ف ــة  املتبع ــجيل  التس ــة  آلي ــح  وأوض

اجلامعة عام ٢٠٠٨م، في األجهزة األمنية.

ــالب في برنامج  ــة" يتم قبول الط األكادميي
ــا البكالوريوس  ــن معدل ٥٠٪، أم الدبلوم م
ــالب في برنامج  ــة" يتم قبول الط األكادميي
ــا البكالوريوس  ــن معدل ٥٠٪، أم الدبلوم م
ــالب في برنامج  ــة" يتم قبول الط األكادميي

."٪٦٠
ــطني للعلوم األمنية  وكانت أكادميية فلس
ــد خرجت العام املاضي ٧٣٣ طالبًا، منهم  ق
ــاالت األمنية  ــب بكالوريوس في ا ٣٧ طال
ــد خرجت العام املاضي ٧٣٣ طالبًا، منهم  ق
ــاالت األمنية  ــب بكالوريوس في ا ٣٧ طال
ــد خرجت العام املاضي ٧٣٣ طالبًا، منهم  ق

ــأتها،  ــة  دبلوم ألول مرة منذ نش ، و ١٣ طالب
ــاالت األمنية  ــب بكالوريوس في ا ٣٧ طال
ــأتها،  ــة  دبلوم ألول مرة منذ نش ، و ١٣ طالب
ــاالت األمنية  ــب بكالوريوس في ا ٣٧ طال

مي "فوج اإلرادة". وسُ

 تخريج فوج من كلية الشرطة  تخريج فوج من كلية الشرطة 
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تقرير- أحالم الفالح
يظن طلبة اجلامعات أن مجلس الطلبة 
ــم  ــاس املتني للجس ــاء ليكون األس ج
ــور فيه   ــذي يتبل ــل ال ــي، والعق الطالب
ــات الطالبية كافة، حيث يقوم  ــات الطالبية كافةالتوجه كافةالتوجه
ــطة الطالبية  ــم األنش ــب وتنظي بترتي
اتلفة، ليكون حلقة وصل بني الطالب 

وإدارة اجلامعة.
وجاء في استطالع رأي لطالب اجلامعات 
في غزة والضفة حول ما يقدمه مجلس 
الطلبة من خدمات، حيث أكدت الطالبة 
ــرد من جامعة األقصى على  ابتهال الك
ــس، ووافقتها الطالبتان  أهمية دور ال
نور أبو عبيد وأسماء الشنطي واعتبرتاه 
حلقة وصل بينهم وبني إدارة اجلامعة، وال 
ميكن االستغناء عنه، ألنه يقدم خدمات 
ــاعدات اجتماعية  للطلبة أهمها مس
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــاعدات معنوي ومس

مساندة الطلبة في الرسوم.
وعارضتهن الطالبة نداء.م من اجلامعة 
ــالمية بوصفها أن الس ال فائدة  اإلس
ــنة الرابعة ولم  ــه، وقالت "أنا في الس ل
ــيرتي  ــس خالل مس ــع ال ــل م أتواص
التعليمية في اجلامعة، ولم أتعرف على 
ــنوات األربع  ــات الس خالل الس خدم
ــا قائمة في  ــاطات التي نراه غير النش

احلرم اجلامعي". 


ــة النجاح في  ــن جامع ــف م وبنيَّ يوس
ــات الس ال تصب في  نابلس أن إضراب
ــض أي قرار يلجأ  ــة الطلبة، ورف مصلح
ــة، نظراً  ــس فيه إلى تعليق الدراس ال
ــض أي قرار يلجأ  ــة الطلبة، ورف مصلح
ــة، نظراً  ــس فيه إلى تعليق الدراس ال
ــض أي قرار يلجأ  ــة الطلبة، ورف مصلح

ــر  ــة، وعبَّ ــة التعليمي ــة العملي ألهمي
ــالمية عن  ــن اجلامعة اإلس ــد.ز م محم
ــق وخاصة أن  ــن قرار التعلي انزعاجه م
ــني ال يهتم بقرار التعليق  بعض املدرس
ويعطي محاضرات بشكل طبيعي مع 
ــة الطالب ألنهم أخذوا بقرار  عدم معرف

الس.
ــن جامعة  ــد معمر م ــاف أحم  وأض
ــى أن التعليق ال يجوز إال في  األقص
ــبات الوطنية، وذلك إلجناح  املناس

املسيرة التعليمية، وال يجوز 
ــة"  الدراس ــل  "تعطي

ــباب،  األس ــن  م ألي 
ــب  الطال ألن 
ــرر  املتض ــو  ه
ــن  م ــد  الوحي
املسيرة  ايقاف 
 ، ــة لتعليمي ا
ــى  عل ــب  ويج

اللجوء  ــس  ال
ــرى  أخ ــرق  ط ــى  إل

للوصول ملبتغاهم في 
مساعدة الطالب.

ــماء الشنطي  ونوَّهت الطالبة أس
من اجلامعة اإلسالمية أن قرارات الس 
ــي مصلحة  ــكالها" تصب ف "بكل أش
الطلبة حيث تعتبر قرار تعليق الدراسة 
ــع  ــى اإلدارة للتراج ــط عل ــيلة ضغ وس
ــة العامة  ــرار يعارض املصلح ــن أي ق ع
نت جهود الس مبساعدة  للطلبة، وثمَّ
ــة العامة  ــرار يعارض املصلح ــن أي ق ع
نت جهود الس مبساعدة  للطلبة، وثمَّ
ــة العامة  ــرار يعارض املصلح ــن أي ق ع

ــات ألنها تأتي  الطالب وقيام االعتصام
ــيرتهم  ــم وإكمال مس ــي مصلحته ف

التعليمية فيما بعد.

ــة النجاح  ــن جامع ــازم.ن م ــر ح واعتب
ــر مكتملة"،  ــات الس بأنها "غي خدم
وقالت ريهام من جامعة األزهر إن الس 
يقدم خدماته في بعض األحيان لفئات 
حزبية بالدرجة األولى ووصفته البعض 
"بالتحيز" لفئات حزبهم، وأن ما يقدمه 
الس من خدامات تعتبر مجرد خدمات 
ظاهرية فقط حتى يظهروا أن للمجلس 

دوراً فاعالً .
ــول  الق ــي  ف ــم  وعارضته

ــالمية  ــن اجلامعة اإلس ــور أبو عبيد م ن
مؤكدة أن خدمات الس مقدمة جلميع 
ــاوى اجلميع وكل  ــث يتس ــة، حي الطلب
ــكلة يتم مساعدته  من يتعرض للمش
ــية،  ــض النظر عن األحزاب السياس بغ
وأضاف محمود من اجلامعة اإلسالمية 
ــكلة  ــم في حال تعرضهم ألي مش أنه
سيتوجه إلى الس، أمالً في مساعدته 
ــكلة  ــم في حال تعرضهم ألي مش أنه
سيتوجه إلى الس، أمالً في مساعدته 
ــكلة  ــم في حال تعرضهم ألي مش أنه

بكل ما يستطيعون.


واعترض الطالب محمد.ز والذي يدرس 
في اجلامعة اإلسالمية على ما يقوم 
به الس من نداءات خالل احملاضرات 
ووصفه بأنه "مصدر ازعاج"، , واعتبرت 
ــة أن علو النداءات ما  الطالبة عائش
ــتيت أفكار املدرس  هي "إال مصدر تش
ــاء  ــب أثن ــز الطال ــن تركي ــل م وتقلي

ــرات"،  ــددة على ضرورة احملاض مش
البحث عن طريقة 
ــول  للوص ــرى  أخ
ــة دون  ــى الطلب إل
ــيرة  املس ــاج  ازع

التعليمية.
ــة  الطالب ــت  وقال
ــو عبيد أن  ــورة أب ن
الس ال يستطيع 
الوصول إلى اجلميع 
ــداءات،  الن ــو  بعل إال 
الوسيلة األسرع  ألنها 
ــم مع جميع  في تواصله
ــر عن  ــض النظ ــة، بغ الطلب
ــة أم ال،  ــت مزعج ــيلة  أكان الوس
وعذرت الطالبة أسماء الس بقولها 
األخير إن الس ال يقوم بالنداءات إال 
ــي بوقت قصير  ــراغ اجلامع قبل الف
ــر دقائق  أي قبل انتهاء احملاضرة بعش

فقط .
وينبع وجود الس انطالقاً من احلرص 
على مصلحة الطلبة ومساندتهم، 
ــة بزيادة  ــداءات الطلب ــك تعلو ن ولذل
ــس واالهتمام بالقضايا  خدمات ال

الطالبية بشكل أساسي.

غزة ـ  إسالم حلّس :
اتخذت وزارة التربية والتعليم العالي عددًا من اخلطوات العملية تستهدف 
تطوير منهاج الثانوية العامة، والتي كان أبرز معاملها حذف بعض املساقات 
ــة متخضت بعد جلسات وورشات عمل مكثفة بني  بناءً على خطط مدروس

الوزارتني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ــاعد للشئون التعليمية في وزارة التربية  حيث أكد د. زياد ثابت الوكيل املس
والتعليم العالي بغزة أن هذا احلذف شمل فروع الثانوية العامة كافة، حيث 
ــاق اإلدارة واالقتصاد لطلبة الفرع العلمي، ومساق الثقافة  ــتثناء مس متَّ اس
والتعليم العالي بغزة أن هذا احلذف شمل فروع الثانوية العامة كافة، حيث 
ــاق اإلدارة واالقتصاد لطلبة الفرع العلمي، ومساق الثقافة  ــتثناء مس متَّ اس
والتعليم العالي بغزة أن هذا احلذف شمل فروع الثانوية العامة كافة، حيث 

العلمية للفرع األدبي، ومساق القضايا املعاصرة للفرع الشرعي، أما طلبة 
ــاق التطبيقات املالية واإلدارية، كما متَّ  الفرع التجاري فتم إعفاؤهم من مس
العلمية للفرع األدبي، ومساق القضايا املعاصرة للفرع الشرعي، أما طلبة 
ــاق التطبيقات املالية واإلدارية، كما متَّ  الفرع التجاري فتم إعفاؤهم من مس
العلمية للفرع األدبي، ومساق القضايا املعاصرة للفرع الشرعي، أما طلبة 

ــرًا  العتماده على اجلانب  ــاق التكنولوجيا من جميع الفروع؛ نظ حذف  مس
ــي العديد من  ا ف ــس متاحً ــري وهو ما لي ــر من اجلانب النظ ــي أكث التطبيق

املدارس.
وحول مصير  املعلمني املتخصصني في مجال تلك املساقات  أشار ثابت  إلى 
أنهم سيستمرون في تدريس مساقات ذات صلة بتخصصاتهم، أما مدرسو 
ــني والعاملني في مجال   ــم كمدربني لإلداري ــيتم  تعيينه التكنولوجيا فس
ــي  ــبة املنهاج  التعليمي الدراس ــوب، واختيار بعضهم ملهمة حوس احلاس

وذلك من باب تعزيز التعليم والرقي به. 
ــه لم يتم  ــاقات لفت إلى أن ــات اصصة لتلك املس ــق بالدرج ــا يتعل وفيم
التوافق حتى اآلن على آلية معينة لتوزيع الدرجات ، وأن هذا األمر ما يزال حتت 

الدراسة إلى أن يتم التوافق عليه مستقبالً.
التوافق حتى اآلن على آلية معينة لتوزيع الدرجات ، وأن هذا األمر ما يزال حتت 

الدراسة إلى أن يتم التوافق عليه مستقبالً.
التوافق حتى اآلن على آلية معينة لتوزيع الدرجات ، وأن هذا األمر ما يزال حتت 

ــتعقد هذا العام  ــات االمتحانية التي س ــيتم تقليص اجللس ويذكر أنه س
ــا أنَّ امتحان  ــاقات احملذوفة في كل فرع، كم ــتا املس ــتحذف جلس حيث س
ــتعقد هذا العام  ــات االمتحانية التي س ــيتم تقليص اجللس ويذكر أنه س
ــا أنَّ امتحان  ــاقات احملذوفة في كل فرع، كم ــتا املس ــتحذف جلس حيث س
ــتعقد هذا العام  ــات االمتحانية التي س ــيتم تقليص اجللس ويذكر أنه س

ــة واحدة بدالً من جلستني، وكذلك األمر  ــيعقد  في جلس اللغة العربية س
ــا أنَّ امتحان  ــاقات احملذوفة في كل فرع، كم ــتا املس ــتحذف جلس حيث س
ــة واحدة بدالً من جلستني، وكذلك األمر  ــيعقد  في جلس اللغة العربية س
ــا أنَّ امتحان  ــاقات احملذوفة في كل فرع، كم ــتا املس ــتحذف جلس حيث س

بالنسبة للغة اإلجنليزية مما يخفف من حدة الضغوطات على الطلبة نظرًا 
ألن جلسات االمتحانات ستتم في فترة أقل مقارنة باألعوام السابقة.

 أما عن املعيقات التي واجهتها الوزارة  قال د.ثابت :" االنقسام هو أحد أهم 
ــي حيث إن هناك بعض اآلراء من خارج  املعيقات أمام تطوير املنهاج الدراس
ــني الضفة وغزة "،  وكذلك  ــوزارة في الضفة ترفض ما مت االتفاق عليه ما ب ال
ا أن الوزارة تسعى  مشكلة تكدس املعلومات داخل املنهاج الدراسي"، مؤكدً
ــاورة بل ويتفوق  ــة املوجودة في الدول ا ــام جديد يضاهي األنظم لبناء نظ

عليها على حد قوله.
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التالوة  ــال  بجم ــي  تُعن
ــابقة  واملس  ، ــان  واإلتق
تعقدها مؤسسة  التي 
ــنوياً حلفظ  ــاف س األوق
تعقدها مؤسسة  التي 
ــنوياً حلفظ  ــاف س األوق
تعقدها مؤسسة  التي 

القرآن الكرمي مع تفسير 
ــراء ، إضافةً  سورة اإلس
القرآن الكرمي مع تفسير 
ــراء ، إضافةً  سورة اإلس
القرآن الكرمي مع تفسير 

ــك  املل ــابقة  مس ــى  إل
ــرآن الكرمي في  فهد للق
وقد حصل  ــعودية  الس
علي مراتب متقدمة في 

جميعها . 
وعن إمامته في مساجد 
 "  : ــول  يق ــيا  إندونيس
بإبتعاثي  جداً  ــعدت  س
 "  : ــول  يق ــيا  إندونيس
بإبتعاثي  جداً  ــعدت  س
 "  : ــول  يق ــيا  إندونيس

األوقاف  وزارة  ــل  قب ــن  م
لإلمامة  ــابق  الس العام 
ــان  رمض ــهر  ش ــالل  خ

ــارج الوطن ،  ــاجد خ املبارك في مس
ــزة تعرفت  ــة فريدة وممي فكانت جترب
ــق القرآن  ــعب يعش خاللها على ش
ــدر أهل غزة  ــماعه ويق ــر في س ويتأث
ــر " وأضاف  ــم بفيض كبي ويحترمه
ــن الدعوات لإلمامة  تلقيت الكثير م
ــهر رمضان هذا العام بعد دول  في ش

اندونيسيا وفرنسا وبريطانيا ". 


ــمو  ل ما أس ــا اهللا عز وجل هو جُ رض
ــاة ألن رضاه  ــي احلي ــه ف ــي حتقيق إل
ــذا ما  ــلم ه ــن ومس ــة كل مؤم غاي
ــن اآلمال التي  ــوربجي  ع عبر به الش

يسعى لتحقيقها خالل حياته التي 
ــاته العليا من  تتمثل في إنهاء دراس
ــتير ودكتوراه في علوم القرآن  ماجس
ــي جامعات  ــل ف ــيره ، والعم وتفس
ــجيله  ــطني باإلضافة إلي تس فلس
ــاب اهللا تعالى كامالً بصوته كي  لكت
ــجيله  ــطني باإلضافة إلي تس فلس
ــاب اهللا تعالى كامالً بصوته كي  لكت
ــجيله  ــطني باإلضافة إلي تس فلس

ــح وصدقة جارية  ــي كعمل صال تبق
مستمرة من بعده . 

ــالة  ــوربجي حديثه برس وختم الش
يوجهها إلي الشباب املسلم في كل 
بقاع األرض بأن يُقبلوا على كتاب اهللا 
يوجهها إلي الشباب املسلم في كل 
بقاع األرض بأن يُقبلوا على كتاب اهللا 
يوجهها إلي الشباب املسلم في كل 

ــنة نبيهم فبالقرآن تنتصر  وإتباع س
األمم وتبنى احلضارات ، وإن طريق اجلنة 
بحاجة إلي جد واجتهاد وأعظم جد 

هو جد في حفظ القرآن وتدريسه


ــوربجي  ــان محمود محمد الش غس
ــط  ــم النصيرات وس ــي مخي ــد ف ول
قطاع غزة ،عام ١٩٨٥، درس االبتدائية 
ــغيل  ــدارس وكالة الغوث وتش في م
ــة األوقاف  الالجئني ، ثم انتقل ملدرس
ــرعية ليدرس املرحلة اإلعدادية  الش
والثانوية ، وواصل دراسته ليلتحق في 
كلية الدعوة اإلسالمية التابعة لوزارة 
ــئون الدينية فحصل  ــاف والش األوق
علي البكالوريوس ثم املاجستير في 
علوم القرآن وتفسيره، ليعمل بعدها 
ــا في مخيم النصيرات وخطيبا  امام

وواعظاً في مساجد قطاع غزة . 
ــا في مخيم النصيرات وخطيبا  امام

وواعظاً في مساجد قطاع غزة . 
ــا في مخيم النصيرات وخطيبا  امام

ــوربجي  ــان الش ــيخ غس يقول الش
أكرمني املولى بصوت ندي وعذب منذ 
طفولتي فسعيت إلي استغالل هذه 
النعمة فحفظت كتاب اهللا عز وجل 
طفولتي فسعيت إلي استغالل هذه 
النعمة فحفظت كتاب اهللا عز وجل 
طفولتي فسعيت إلي استغالل هذه 

ــند متصل  ــال وحصلت علي س كام
ــول اهللا وكذلك علي عدد من  عن رس
ــند متصل  ــال وحصلت علي س كام
ــول اهللا وكذلك علي عدد من  عن رس
ــند متصل  ــال وحصلت علي س كام

ــدورات املتخصصة في  ــراءات وال الق
علوم القرآن .

ــي  ــدرة عل ــي اهللا الق ــف وهبن ويضي
ــراء  ــاهير الق ــوات مش ــاكاة أص مح
ــراء والقراءة  ــث بدأت مبحاكاة الق حي
ــة املرحلة  ــم مع بداي ــي طريقته عل
ــتمعت كثيراً وحاولت  الثانوية فاس
ــة املرحلة  ــم مع بداي ــي طريقته عل
ــتمعت كثيراً وحاولت  الثانوية فاس
ــة املرحلة  ــم مع بداي ــي طريقته عل

مراراً وتكراراً حتى استطعت احملاكاة 
، ولوال وجود املوهبة من اهللا ملا جنحت 
ــي ذك ، واآلن أحاكي أصوات الكثير  ف
ــب الناس  ــراء وكثيرا ما يطل ــن الق م
ــوت قارئ  ــم أن أقرأ بص ــا أؤمه عندم

معني ، فألبي رغبتهم 
ــقة وعناء  ــن مش ــا م ــا فيه ــم م رغ
ــي  ــراءة بصوت ــل الق ــي أفض ، لكنن
ــوع  ــاً في اخلش ــخصي ، طمع الش
ــي  ــراءة بصوت ــل الق ــي أفض ، لكنن
ــوع  ــاً في اخلش ــخصي ، طمع الش
ــي  ــراءة بصوت ــل الق ــي أفض ، لكنن

وتدبر اآليات أكثر". 


وعن مشاركته في املسابقات يقول 
ــد  ــي العدي ــاركت ف ــوربجي ش الش
ــة  ــة والعاملي ــابقات احمللي ــن املس م
ومسابقة  القارئ الفلسطيني الذي 
ــالمية والتي  تنظمها اجلامعة اإلس
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ــة عندما جتلد  ــان الكتاب ــدأت أفن ب
احلرف في قلمها , واختارت ان تخبئ 
ــد  ــي أنينها ريثما يرش ــا ف أغنياته
ــر . عرضت أول كتاباتها  احلرف ويكب
على مدرسة اللغة العربية وهي في 
سنتها األولى من الثانوية , وانتقلت 
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــص ف لتتخص
ــا ومحفزا لها ,  ــي ترى فيه داعم الت
موضحةً الربط غير مقصود الهدف 
ــا ومحفزا لها ,  ــي ترى فيه داعم الت
موضحةً الربط غير مقصود الهدف 
ــا ومحفزا لها ,  ــي ترى فيه داعم الت

بني الكتابة ودراستها للعربية .
ــى عضوية  ــة عل ــت النخال وحصل
االحتاد العاملي للكتاب في مصر بعد 
اإلجماع على موهبتها وثناء د.احمد 
ــاد- عليها ,  ــس االحت ــيخ – رئي الش
ــجيعا  ــرةً ذلك فخراً لها وتش معتب
ــاد- عليها ,  ــس االحت ــيخ – رئي الش
ــجيعا  ــرةً ذلك فخراً لها وتش معتب
ــاد- عليها ,  ــس االحت ــيخ – رئي الش

لها إلكمال مسيرتها.
ــها في طور  ــة نفس ــر الكاتب وتعتب
نشأتها , مضيفةً " ما زلت متأهبة 
ــها في طور  ــة نفس ــر الكاتب وتعتب
نشأتها , مضيفةً " ما زلت متأهبة 
ــها في طور  ــة نفس ــر الكاتب وتعتب

ــالذع , وتقبلت  ــام النقد ال ألقف أم
الكثيرَ من النقدِ البناء ".


ــان إن القراءة  تدفعنا إلى  وقالت أفن
ــا " حياة "  ــرة إياه ــر معتب عالم آخ

نعيشها فوق أعمارنا .
ــاعدها بعد  وأوضحت أن أكثر ما س
تشجيع األهل واألقران لها ,هو حبها 

للقراءة واإلطالع ورغبتها في الرد على 
الكاتب بعد كل كتاب تقرأه .

ــن  ــت ع ــة " انقطع ــف النخال وتضي
الكتابة  لكني لم انفصل عن القراءة 

ــبيل لتطوير  ــا ترى فيها الس " كونه
ــود املوهبة  ــى أن وج ــةً إل ــا , الفت ذاته
ــبيل لتطوير  ــا ترى فيها الس " كونه
ــود املوهبة  ــى أن وج ــةً إل ــا , الفت ذاته
ــبيل لتطوير  ــا ترى فيها الس " كونه

يتطلب منها تعزيزها .
ــياق متصل قالت أفضل قراءة  في س
ــة أنها حتب  ــوّع فيه موضح األدب وأُن
ــياق متصل قالت أفضل قراءة  في س
ــة أنها حتب  ــوّع فيه موضح األدب وأُن
ــياق متصل قالت أفضل قراءة  في س

ــي والعتوم  ـــ " درويش وقبان ــراءة ل الق
وزيدان "


" وهل لكَ يا وطني أن تخبرني لمَ آثرت 
احلديث معي ابتسم وقال : هناكَ بني 
" وهل لكَ يا وطني أن تخبرني لمَ آثرت 
احلديث معي ابتسم وقال : هناكَ بني 
" وهل لكَ يا وطني أن تخبرني لمَ آثرت 

ح باإلحساس  ثنايا روحكِ أنثى تتوشّ
احلديث معي ابتسم وقال : هناكَ بني 
ح باإلحساس  ثنايا روحكِ أنثى تتوشّ
احلديث معي ابتسم وقال : هناكَ بني 

تكتبني مرّة وتخفق في األخرى "

اختلط احلب عندها بالكتابة , قضت 
كتاباتها محاورة الوطن كعاشقني 

التقيا على أبجدية اللغة 
نوّهت الكاتبة النخالة إلى االرتباط 
ــد  بني احلب واحلرف ,قائلةً " أننا جنس
نوّهت الكاتبة النخالة إلى االرتباط 
ــد  بني احلب واحلرف ,قائلةً " أننا جنس
نوّهت الكاتبة النخالة إلى االرتباط 

ــذا صنع  ــا , ل ــن بأقالمن ــب الوط ح
ــا األولى في قصيدتها  احلب حروفه
" في أحضان غزة "التي كتبتها بعد 
ــدة حلمي  ــزة , وقصي ــرب على غ احل
ــرمدي  "  في السياق ذاته نادت  الس
ــل الكاتب  ــرورة أن ميث ــة بض النخال
نفسه في الدور الكتابي وان يعكس 
تكوينه وإحساسه , وأن أولئك الذين 
ــا هم يطبقون  ــدون احلب نظري ينش
ــيء يعطيه" ,  ــد الش ــة  " فاق املقول
ــن كان األولى بأن  ــا فقدنا الوط وألنن

نعطيه .
نوعت الكاتبة مجاالت كتاباتها في 
ــرأة والطبيعة مع  الوطن والغزل وامل

وضع احلدود األخالقية للقلم .
تقف طويال أمام السعادة فتقول : " 
السعادة هي الشيء الوحيد الذي ال 

أَعبر عنه بالكلمات .
السعادة هي الشيء الوحيد الذي ال 

أَعبر عنه بالكلمات .
السعادة هي الشيء الوحيد الذي ال 


ــر " كلمات بدأت  " املثقف ال ينكس
ــتقبل  بها النخالة احلديث عن املس
ــة  ــوح الكاتب ــف طم ــث ال يق ،حي
ــا يتعدى  ــب إمن عند التخرج فحس
ــتير  التفكير باحلصول على املاجس
ــةً أن ترى  ــي األدب الروائي , متمني ف
ــتير  التفكير باحلصول على املاجس
ــةً أن ترى  ــي األدب الروائي , متمني ف
ــتير  التفكير باحلصول على املاجس

نفسها ناقدة .
ــدار كتابها األول في  وأن يكتمل إص
نوفمبر لهذا العام حتت رعاية االحتاد 
العاملي للكتاب . واختتمت حديثها 
ــامة ثقة "  ــات غلفتها ابتس بدفع

سأكون يوما ما أريد" . 

إنه الشاب محمد جنم (٢٠ عاما) الذي لم يكمل دراسته 
بعد حتى اآلن نظرًا لظروفه املعيشية، ولكنه استطاع 
ــيرة حياته بالفن حني أمسك القلم وخط  أن يكمل مس
ــني رأيناها ظنناها  ــومات التي ح ــرج لنا الرس بيده فأخ
ــر ووقف أمام  ــيطة ذهب للبح ــة، وبأدواته البس حقيقي
م احليوانات  الرمل وبدا يجمعه ويدمجه باملاء حتى جسَّ
ــر ووقف أمام  ــيطة ذهب للبح ــة، وبأدواته البس حقيقي
م احليوانات  الرمل وبدا يجمعه ويدمجه باملاء حتى جسَّ
ــر ووقف أمام  ــيطة ذهب للبح ــة، وبأدواته البس حقيقي

منها التمساح واحلصان وسمك البحر ثم لونها ويحرص 
دوماً في فنه على أدق التفاصيل. 

منها التمساح واحلصان وسمك البحر ثم لونها ويحرص 
دوماً في فنه على أدق التفاصيل. 

منها التمساح واحلصان وسمك البحر ثم لونها ويحرص 


ــم  ــني بدأت أرس ــنوات ح ــري كان ٩ س ــم "عم ــول جن يق
ــي أخ وأخت مثلي  ــم ما يخطر ببالي وكان ل بقلم الفح
يشجعانني، وكنت أتابع عبر اليوتيوب وأنظر للرسومات 
العاملية لبعض الرسامني املشهورين، وسرعان ما التقط 
ــي اللوحات  ــات لي ف ــع إضافة بصم ــور وأمثلها م الص

الفنية". 

ــب  ــه في موهبة محددة فحس محمد لم يحصر نفس
بل لديه القدرة على الرسم بأقالم الفحم والرسم على 
ــم على الزجاج  ــة بالزيت واأللوان املائية والرس األقمش

ونحت اسمات ورسم الشخصيات الشهيرة .


ــبب عدم وجود اهتمام رسمي حكومي  يأسف جنم بس
ــعة في  ــني، وعدم وجود مجاالت واس ــان املوهوب بإحتض
الفن أو كل ما أقوم به فقط هو جهد فردي،  شاركت في 
معارض إثناء الدراسة باملدرسة، وأعطي بعض الدورات، 
ــتلزمات  ــن توفر لي املس ــم تك ــكلة أنها ل ــن املش ولك

الكاملة وهذا يكلفني ال يربحني". 
طالب محمد جميع اجلهات الرسمية باالهتمام األكبر 
باملوهوبني, "وذلك ألستطيع حتقيق حلمي وألكون رساما 

عامليا مشهورا على مستوى عربي ودولي". 

@ÒåÀ@¯übë@fibflâ@bËnuÏm@>jÁÏflB@·¨@ ÜjΩa

عصا الكرتونية للمكفوفني
تقرير- سامي مشتهى:

ــليب تعاند محتله  ــوده تطل على ربا وطن س ــات جديدة ومواهب ول إبداع
وتؤكد مضيها في صناعة احلياة ومواجهة املوت، يخترقون نافذة األمل في 

جدار احلصار املطبق وعتمة احملتل.
ــها قطاع غزة،يبرز دور الفتاة  ــى الرغم من الظروف الصعبة التي يعيش عل
الفلسطينية كمخترعة ومفكرة في اتمع الفلسطيني، "صوت اجلامعة 

" تسلط الضوء على منوذج يسرد حكايته في مسيرة اإلبداع.
ــة قسم  تبدأ القصة من ثالث طالبات في جامعة األزهر من كلية الهندس
ــة يحيى عواجه,  ــات من الطالبة هب ــس وهن الطالب ــة ميكاترونك هندس
ــى مدار فصلني  ــا صالح، عكفن عل ــو, و الطالبة دين ــة داليا فوج و الطالب
ــيني من التخطيط وجمع املعلومات الطالبات استطعن أن يخترعن  دراس

ا يقدم خدمة كبيرة لفئة املكفوفني. جهازًا جديدً
ــاعد املكفوفني باحلركة  بدورها أوضحت الطالبة هبة عواجه أن اجلهاز يس

والتنقل من مكان آلخر دون االستعانة بأحد.
ــطينية،  غير أن  ــه باألراضي الفلس ــروع يعد األول من نوع ــدت أن املش وأك
ــيرة إلى ما  ــريع، مش ــكل س احلصار املفروض على غزة حال دون جتهيزه بش
وصفتها بتعقيدات كبيرة واجهتهم أثناء احلصول على املكونات الرئيسية 
ــتعرضت هبة طبيعة عمل العصا االلكترونية، وقالت إنه  للمشروع. واس
عبارة عن عصا تصدر تنبيهات صوتية أو اهتزازات يشعر بها الكفيف قبيل 
اصطدامه بشيء قريب على مسافات مختلفة، مشيرة إلى أن حدة التنبيه 

تختلف حسب قرب املستخدم أوبعده من االصطدام.
ــى إضاءة خفيفة من أجل تنبيه اآلخرين  ــت بأن العصا حتتوي أيضاً عل وبين

تختلف حسب قرب املستخدم أوبعده من االصطدام.
ــى إضاءة خفيفة من أجل تنبيه اآلخرين  ــت بأن العصا حتتوي أيضاً عل وبين

تختلف حسب قرب املستخدم أوبعده من االصطدام.

ليالً بوجود شخص مكفوف.
ــى إضاءة خفيفة من أجل تنبيه اآلخرين  ــت بأن العصا حتتوي أيضاً عل وبين

ليالً بوجود شخص مكفوف.
ــى إضاءة خفيفة من أجل تنبيه اآلخرين  ــت بأن العصا حتتوي أيضاً عل وبين

ــل أن جميع املكونات موجودة في داخل  ــدث الفريق أن ما مييز هذا العم  وحت
ــا وال يحتاج املكفوف ملرفق يحمله كحقيبة أو نظارة مثال ، كبعض  العص
األعمال السابقة. وأشار الفريق الى أنه مت اختيار فئة املكفوفني من ناحية 

أنها فئة ضعيفة ومهمشة في اتمع بشكل أو بآخر.
ــروعهن األول من نوعه من حيث التقنية اجلديدة املستخدمة   ويعتبر مش
ــهل التي تتميز فيه العصا االلكترونية، هذا املشروع  والنظام املريح والس
ــوم التطبيقية الذي نظمته الكلية  ــه في املؤمتر الدولي األول للعل مت عرض

اجلامعية للعلوم التطبيقية في غزة.
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السبت 11/9/ 2013م

وقال نائب رئيس اجلامعة لشئون البحث العلمي والدراسات العليا أ.د محمد 
شبات "إن اليوم العلمي يأتي كجزء من خطة شئون البحث العلمي والدراسات 
ــعي املتواصل إلى نشر ثقافة البحث  العليا النهضوية، ويندرج في إطار الس
العلمي املتميز بني الباحثني في اجلامعة، وتيسير قيامهم بالبحوث العلمية 

الرصينة التي تخدم قضايا اتمع وتالمس مشكالته".
وأشار شبات خالل كلمته في اجللسة االفتتاحية إلى أن اتمع الذي نعيشه 
ــاق, مضيفاً :"إنَّ الباحث  ــر مجتمعاً معرفياً مفتوحاً, ومتعدد اآلف اليوم يعتب
وأشار شبات خالل كلمته في اجللسة االفتتاحية إلى أن اتمع الذي نعيشه 
ــاق, مضيفاً :"إنَّ الباحث  ــر مجتمعاً معرفياً مفتوحاً, ومتعدد اآلف اليوم يعتب
وأشار شبات خالل كلمته في اجللسة االفتتاحية إلى أن اتمع الذي نعيشه 

ــاهمة في تعزيز البنيان العلمي تمعه وللبشرية  يستطيع من خالله املس
ــون على دراية وعلم بالعديد من اآلليات  ــاء". وبنيَّ أن الباحث يجب أن يك جمع
ــاهمة في تعزيز البنيان العلمي تمعه وللبشرية  يستطيع من خالله املس
ــون على دراية وعلم بالعديد من اآلليات  ــاء". وبنيَّ أن الباحث يجب أن يك جمع
ــاهمة في تعزيز البنيان العلمي تمعه وللبشرية  يستطيع من خالله املس

واملمارسات العلمية التي حتافظ على البنيان املعرفي، وجودة النتاج العلمي 
مبا يخدم اتمع احمللي ومبا يتفق مع املعايير الدولية املتبعة.

وعن رؤية اجلامعة تابع شبات: " إن اليوم الدراسي يعزز رؤية اجلامعة اإلسالمية 
نحو العاملية، ويدعم سعيها املستمر نحو تعزيز أواصر التعاون مع مؤسسات 
عاملية وبحثية عاملية من جانب، ويسهم في إيجاد أرضية مناسبة للباحثني 
ــات بحثية وجامعات  ــارك مع مؤسس ــي التنافس الدولي أو التش الراغبني ف

أوروبية وعاملية من جانب آخر".
من جهته نبه د. حميد إلى أهمية البحث العلمي في حتقيق النهضة والتقدم 
ــتوى الشخصي من  للمجتمعات, موضحاً أهمية البحث العلمي على املس
من جهته نبه د. حميد إلى أهمية البحث العلمي في حتقيق النهضة والتقدم 
ــتوى الشخصي من  للمجتمعات, موضحاً أهمية البحث العلمي على املس
من جهته نبه د. حميد إلى أهمية البحث العلمي في حتقيق النهضة والتقدم 

خالل التركيز على مهارات التطوير اإلرتقاء الذاتي.
قالت عضو الهيئة التدريسية بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة 
ــر  ــنى له نش ــالمية د.هالة اخلزندار:" إن الباحث حتى يتس ــي اجلامعة اإلس ف
بحثه في مجلة علمية يحتاج إلى اختيار مجلة من بني آالف االت العلمية 

املفهرسة في مجال تخصصه".
ــة العلمية األولى لليوم  ــدار  خالل ورقة عمل قدمتها في اجللس ــرت اخلزن وذك
ــة (ISSN) تنقسم إلي نوعني، هما: نوع  ــي أن االت العلمية املفهرس الدراس
يستشهد بها وأخرى ليست كذلك، مشيرةً إلى أن االت التي يُستشهد بها 
ــة (ISSN) تنقسم إلي نوعني، هما: نوع  ــي أن االت العلمية املفهرس الدراس
يستشهد بها وأخرى ليست كذلك، مشيرةً إلى أن االت التي يُستشهد بها 
ــة (ISSN) تنقسم إلي نوعني، هما: نوع  ــي أن االت العلمية املفهرس الدراس

تتمتع مبحتوى ذي جودة عالية يتم تقييم األبحاث فيها من قبل مقيمني من 
ذوي االختصاص، ويتم نشر البحوث فيها على اإلنترنت، وغالباً ما يكون النشر 
تتمتع مبحتوى ذي جودة عالية يتم تقييم األبحاث فيها من قبل مقيمني من 
ذوي االختصاص، ويتم نشر البحوث فيها على اإلنترنت، وغالباً ما يكون النشر 
تتمتع مبحتوى ذي جودة عالية يتم تقييم األبحاث فيها من قبل مقيمني من 

بها مجانياً واحلصول عليها ال يكون مجانياً.
ذوي االختصاص، ويتم نشر البحوث فيها على اإلنترنت، وغالباً ما يكون النشر 

بها مجانياً واحلصول عليها ال يكون مجانياً.
ذوي االختصاص، ويتم نشر البحوث فيها على اإلنترنت، وغالباً ما يكون النشر 

بدوره عرَّف األستاذ املشارك في قسم األحياء الدقيقة د.عبد الرءوف املناعمة 
ــى اإلنترنت  ــه أداة علمية للبحث عل ــى أن ــن جوجل "عل ــث العلمي م الباح
ــتخلصات والتقارير الفنية على نطاق  ــائل واملس ــتعراض الكتب و الرس الس
واسع". وأشار املناعمة في اجللسة العلمية إلى أن البحث العلمي على جوجل 
طريقة بسيطة يستطيع من خاللها الباحثني الوصول إلى االستشهاد اخلاص 
ــه إضافة بيانات  ــومات توضيحية وميكن من خالل ــتخدام رس بأبحاثهم باس
ــة بالباحث من خالل موقع واحد  ــائل اخلاص األبحاث والكتب واملؤلفات والرس
على اإلنترنت. وحتدثت عميد اجلودة والتطوير في اجلامعة اإلسالمية  أ.د سناء 
ــر األكادميي الدولي،  أبو دقة عن أهم األمور والقضايا التي برزت في مجال النش
ــت للنظر، وانتقال  ــكل ملف ــر األكادميي بش منها: ازدياد وازدهار عملية النش
ــر العلمي إلى قطاع األعمال، ووجود مجالت علمية إلكترونية،  موضوع النش

وظهور فكرة االت األكادميية املفتوحة مجانا.
ونوهت أبو دقة إلى أن عملية النشر العلمي الدولي تعتبر من الضروريات التي 
ــروف ومتغيرات العصر الذى نعيش فيه، ودعمتها النقلة التقنية  فرضتها ظ

السريعة التي سهلت انسياب املعرفة وتدفقها على املستوى العاملي.

وهذا ألول مرة في مؤمتراتنا".
ــد البريطاني أوضح  ــاركة الوف وعن طبيعة مش
ــد كان هناك إضافة نوعية  لصوت اجلامعة " لق
ــاركة عدد من األطباء االستشاريني  للمؤمتر مبش
ــات  ــه, حيث قدموا ثالث جلس ــني في البريطاني
علمية متخصصة حول الطب املسند بالبراهني 
ــات القولون , واألطفال والنزيف  في مجال جراح

الدماغي ".
ــة الطب  ــس لكلي ــي اخلام ــر الطب ــد املؤمت ق وعُ
ــن  م ٢٥و٢٦   ــي   يوم ــالمية   اإلس ــة  باجلامع
ــر الصحة  ــاركة وزي ــر  املاضي مبش ــهر أكتوب ش
الفلسطيني د. مفيد الالتي, ووفد بريطاني من 
جامعة أكسفورد إضافة إلى عدد من األطباء في 
غزة وهو أول مؤمتر يتناول هذا املفهوم الطبي في 

فلسطني.


وأشار اإلسي إلى أنَّ وحدة الطب املسند بالبراهني 
تعتبر فلسفة طبية جديدة في العالم وأنُشئت 
وأشار اإلسي إلى أنَّ وحدة الطب املسند بالبراهني 
تعتبر فلسفة طبية جديدة في العالم وأنُشئت 
وأشار اإلسي إلى أنَّ وحدة الطب املسند بالبراهني 

في كلية الطب باجلامعة اإلسالمية منذ ٢٠١١م, 
مببادرات فردية من بعض أعضاء كلية الطب في 

اجلامعة ".
ــاء هذه  ــي وراء إنش ــح "أن الهدف األساس وأوض
ــن األول : أن الطالب ال يثق  ــود ألمري ــدة يع الوح
ــيء يقرأه بدون تدقيق أو متحيص, واألمر  بكل ش
ــة اإلكلينيكية تكون مسندة  الثاني أن املمارس
على برهان قوي بحيث إن أي قرار دوائي أو جراحي 
ــنداً على  يتخذه الطبيب مع املريض يكون مس
على برهان قوي بحيث إن أي قرار دوائي أو جراحي 
ــنداً على  يتخذه الطبيب مع املريض يكون مس
على برهان قوي بحيث إن أي قرار دوائي أو جراحي 

ــفاء املريض  ــة الطبية التي تُرجح ش أقوي األدل
أكثر من غيرها ".

ــطيني  ــر الصحة الفلس ــاد وزي ــن جهته أش م
باجلهود املبذولة من الكلية بإنشاء مركز للطب 
ــن مناهج  ــني , وإدراجه ضم ــى البراه ــي عل املبن
ــك يُعتبر عالمة إجناز  ــة, مؤكداً على أن ذل الكلي
ــن مناهج  ــني , وإدراجه ضم ــى البراه ــي عل املبن
ــك يُعتبر عالمة إجناز  ــة, مؤكداً على أن ذل الكلي
ــن مناهج  ــني , وإدراجه ضم ــى البراه ــي عل املبن

ــي وصلت إليه  ــاء األكادميي الت ــرة في االرتق كبي
الكلية.

ــاف "إن وزارة الصحة  تهيء البنية العلمية  وأض
ــبكة العاملية  ــاركة في الش الصحيحة للمش
ــني واألدلة في  ــص البراه ــاء فيما يخ ــني األطب ب
علم الطب وتوحيدها عاملياً, مما يتيح االستفادة 
ــني واألدلة في  ــص البراه ــاء فيما يخ ــني األطب ب
علم الطب وتوحيدها عاملياً, مما يتيح االستفادة 
ــني واألدلة في  ــص البراه ــاء فيما يخ ــني األطب ب

ــطني ,  ــة املعلوماتية في فلس ــذه البني ــن ه م
واستثمارها إكلينيكياً" .

ــطني ,  ــة املعلوماتية في فلس ــذه البني ــن ه م
واستثمارها إكلينيكياً" .

ــطني ,  ــة املعلوماتية في فلس ــذه البني ــن ه م

ــابق  ــب  نظمت في وقتٍ س ــة الط ــت كلي وكان
ــات العلمية التي تناولت هذا  العديد من الورش
البروتوكول بحضور عدد من أطباء غزة ومبشاركة 
دولية وإقليمية وكان الهدف من ذلك تكوين نواة 
ــطيني لالرتقاء  ــي الفلس ــل القطاع الطب داخ

مبستوى املمارسة الطبية.


ــارك باملؤمتر  ــت عضو الوفد البريطاني املش وقال
ــوت اجلامعة:" ما  ــن لص ــة علي احلاج حس تاين
ــر الطبي أثبت أن  ــاركتنا باملؤمت رأيناه خالل مش
الطاقات الطبية الفلسطينية تعمل باجتهاد 
يُفتخر به رغم معيقات احلصار وندرة االمكانات", 
ــن الدول العربية  ــيرةً إلى أن هناك العديد م مش
يُفتخر به رغم معيقات احلصار وندرة االمكانات", 
ــن الدول العربية  ــيرةً إلى أن هناك العديد م مش
يُفتخر به رغم معيقات احلصار وندرة االمكانات", 

ــرية  ــا االمكانات املادية والبش التي تتوافر فيه
ــم مثل هذا املؤمتر أو  ــا لم ترتقِ بعد لتنظي لكنه
أن تُدشن في مستشفياتها وحدة الطب املسند 
ــم مثل هذا املؤمتر أو  ــا لم ترتقِ بعد لتنظي لكنه
أن تُدشن في مستشفياتها وحدة الطب املسند 
ــم مثل هذا املؤمتر أو  ــا لم ترتقِ بعد لتنظي لكنه

ــنقوم  ــني. وتابعت "خالل زيارتنا لغزة س بالبراه
ــالمية  ــالب الطب في جامعتي اإلس بتدريب طُ
ــنقوم  ــني. وتابعت "خالل زيارتنا لغزة س بالبراه
ــالمية  ــالب الطب في جامعتي اإلس بتدريب طُ
ــنقوم  ــني. وتابعت "خالل زيارتنا لغزة س بالبراه

ــة  ــبوع من خالل املمارس ــر على مدار أس واألزه
املباشرة  على املرضى".

ــي للطلبةأوضحت احلاج  ــتوى العلم وعن املس
ــات  ــاركتها في جلس ــالل مش ــن أنها  خ حس
دراسية مع طالب الطب في اجلامعة اإلسالمية 
وجدت "عقوالً علمية فذة, لديها حب االستطالع 
دراسية مع طالب الطب في اجلامعة اإلسالمية 
وجدت "عقوالً علمية فذة, لديها حب االستطالع 
دراسية مع طالب الطب في اجلامعة اإلسالمية 

واالستفادة من كل شيء يُقال في عالم الطب".

وذكرت أن ما يُعيق تقدم بروتوكول الطب املسند 
ــي هو نظرة اتمع  التي  ــكل أساس باألدلة بش
ــرة الطبية القدمية على البراهني, رغم  تُولي اخلب
ــي هو نظرة اتمع  التي  ــكل أساس باألدلة بش
ــرة الطبية القدمية على البراهني, رغم  تُولي اخلب
ــي هو نظرة اتمع  التي  ــكل أساس باألدلة بش

ــة حتتاج لثالثة  ــة الطبي أهميتها إال أن املمارس
ــرة والبرهان األفضل , إضافة إلى رغبة  أمور: اخلب
ــري اجلراحة  ــدى كبير محاض ــدوره أب املريض". ب
ــفورد  أ.د. ديفيد  ــة في جامعة أكس اإلكلينيكي
ــعادته بحضور املؤمتر الطبي في  ــتون س كرانس
ــاع غزة الذي يُعاني من احلصار, معتبراً عقد  قط
ــعادته بحضور املؤمتر الطبي في  ــتون س كرانس
ــاع غزة الذي يُعاني من احلصار, معتبراً عقد  قط
ــعادته بحضور املؤمتر الطبي في  ــتون س كرانس

ــي اال الطبي  ــه نقلة نوعية ف ــر بحد ذات املؤمت
الفلسطيني بغزة.

ــتفيد من عمل  ــتون أنه " سيس وأضاف كرانس
طلبة الطب في هذا اجلو الصعب في غزة لنقلها 

لطلبة جامعة أكسفورد".


وتطرق املشاركون في اجللسات احلوارية للمؤمتر 
إلى املمارسات الطبية الواقعية في قطاع عزة، 
ــتعرضوا البراهني  ــددة، واس ــا طبية مح وقضاي
ــاً ومقارنة ما يطبق منها  العلمية الثابتة عاملي
ــباب االختالف  ــة أس على أرض الواقع ، ومناقش
بني املمارسة والنظرية وإمكانية تطبيق ذلك في 

املؤسسات الصحية.
وعزا مازن فروانة نائب مدير املركز اخلليجي للطب 
ــعود في  ــند بالبراهني في جامعة امللك س املس
ــعودية معيقات التطبيق  اململكة العربية الس
لبروتوكول البراهني الطبية  إلى نقص إمكانات 

التعليم الطبي واملمارسة اإلكلينيكية.
ــر فروانة على  ــب  د. عم ــد كلية الط ــد عمي وأك
ــة  ــي للجامع ــفى اجلامع ــتندات املستش مس
اإلسالمية  املنوي افتتاحه في بداية العام القادم 
لبة كلية  ستكون مسندة بالبراهني, وسيُدرب طُ
اإلسالمية  املنوي افتتاحه في بداية العام القادم 
لبة كلية  ستكون مسندة بالبراهني, وسيُدرب طُ
اإلسالمية  املنوي افتتاحه في بداية العام القادم 

ــدى اخلطوات  ــى هذا العلم كإح ــب بناءً عل الط
األساسية لتثبيته في اال الطبي.





ــالمية والعاملية وخصوصاً الفلسطينية في  تتعاقب األحداث العربية واإلس
ــمس  ــبق لها مثيل منذ أعوام عدة، فقد أخذت ش ظل تغيرات جديدة لم يس
ــطينيني  االنتفاضة الثالثة بالبزوغ، لتجد لها مكاناً فاعالً في نفوس الفلس

ــبق لها مثيل منذ أعوام  ظل تغيرات جديدة لم يس
ــطينيني  االنتفاضة الثالثة بالبزوغ، لتجد لها مكاناً فاعالً في نفوس الفلس

ــبق لها مثيل منذ أعوام  ظل تغيرات جديدة لم يس

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ــق آخذ بالتفاقم نتيجة تزعزع  ــث دخل االحتالل الصهيوني في مأزق خان حي
سيطرته على األوضاع األمنية، وبروز تغيرات على الصعيد العربي واإلسالمي 
واإلقليمي في غير مصلحته بالرغم من تفجر بعض الصراعات الداخلية في 

دول الربيع العربي مما خفف من مأزق الكيان الغاصب. 
ــل  ــع بعد أن فش ــنّ حروب التوسّ  لقد فقد الكيان الصهيوني قدرته على ش
ــي حربي ٢٠٠٦ في لبنان و٢٠٠٩/٢٠٠٨ في قطاع غزة، إلى جانب حرب حجارة  ف

السجيل ٢٠١٢ على قطاع غزة والتي قصف خاللها العمق اإلسرائيلي.
فحاول الكيان الصهيوني تفريغ مأزقه في توسع االستيطان وتهويد القدس 
ــكل حتديّاً من الدرجة األولى  ــيطرة على املسجد األقصى األمر الذي يش والس
فحاول الكيان الصهيوني تفريغ مأزقه في توسع االستيطان وتهويد القدس 
ــكل حتديّاً من الدرجة األولى  ــيطرة على املسجد األقصى األمر الذي يش والس
فحاول الكيان الصهيوني تفريغ مأزقه في توسع االستيطان وتهويد القدس 

ــعب الفلسطيني كافة وكان له عظيم األثر في زيادة وتعزيز  ــعب الفلسطيني كافةلدى  أطياف الش كافةلدى  أطياف الش
االحتقان ضد الكيان الغاصب.

ــى مواجهة التحديات  ــبابية  إل ــذي دفع  كل الفصائل واحلركات الش ــر ال األم
م من  الراهنة في ظروف عاملية وإقليمية وعربية وفلسطينية على ضوء ما تقدّ

قراءة لألوضاع وذلك بالرغم من كل تعقيداتها.
ــي الفترة األخيرة برزت العديد من عمليات املقاومة النوعية في قطاع غزة   وف
ــاط جنود االحتالل بعد  ــة أنزلت الهزمية وبثت الرعب في أوس والضفة الغربي
عمليات القنص املعقدة والتي نفذت بأيدي فلسطينية في أماكن متفرقة في 

فلسطني احملتلة وكذلك عملية نفق خانيونس.
ــار إلى أن الشباب الفلسطيني بدءاً يصب نيران غضبة وتفريغ االحتقان  ويش

فلسطني احملتلة وكذلك عملية نفق خانيونس.
ــار إلى أن الشباب الفلسطيني بدءاً يصب نيران غضبة وتفريغ االحتقان  ويش

فلسطني احملتلة وكذلك عملية نفق خانيونس.

الذي يشعر به بعد فشل املفاوضات والتعنت الصهيوني ، على املستوطنات 
والكيبوتسات الصهيونية ااورة له، مما ينذر بانتفاضة فلسطينية ثالثة لم 

يسبق لها مثيل.

االنتفاضة الثالثة على األبواب
 – – 

ــرى في وضع مرير  وأطفالهم  بال طفولة  األس
يضيعون ، وقد أمعن االحتالل بإجراءاته القمعية 
ــية والبالغة الصعوبة بحق  ــاته القاس وممارس
أبطالنا األسرى، حيث وضع  العديد منهم في 
ــنون  وألوف  العزل االنفرادي ، متضي األيام والس
ــرى يقبعون خلف القضبان، ال ذنب لهم  األس
سوى حبهم لوطنهم ومقدساتهم ودفاعهم 

عن أرضهم وعقيدتهم .
ــن ألبنائهم من  ــن ألمهاتهم ، م ــؤالء م من له
ــتعل في قلوبهم  ــوق الذي اش يروي ظمأ الش
ــة بنار  ــة الفراق املغموس ــن يعوضهم لوع ، م
األلم واحلرمان ، األسرى وذويهم يعيشون حياة 
ــون مرارة  ــرى يعيش صعبة واألمة الهية ، األس
ــون مرارة  ــرى يعان ــش واألمة نائمة ، األس العي
األسر وظلمة السجن وظلم السجان والعرب 
ــرى معرضون  ــة عن األس ــلمون في غفل واملس

ــمعت لو  ــتيقظون " قد أس ، فمتى يا ترى يس
ناديت حيا ولكن ال حياة ملن تنادي".

ــبات عميق  ــلمون في س ــرب واملس ــط الع يغ
بينما يعيش األسرى حياة ضنكى حياة أشبه 
ــيئا  بحياة األموات واقع حالهم ال يوحي بأن ش
ــرى  ــزداد معاناة األس ــي كل يوم ت ــد تغير فف ق
الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية ، هم 
ــن كل منهما أصعب من األخر ،  يواجهون أمري
ــاعة األخيرة من  ــراج بعد انتهاء الس فإما اإلف
احلكم أو العيش على أمل صفقة تبادل وسط 

حمالت يائسة لإلفراج عنهم .
فعلى أي حال انتبه العرب واملسلمون لألسرى 
ــتبقى مكانة  ــوا س ــم ينتبه ــم أم ل ومعاناته
ــرى كما هي في القمة دوما فاألسرى هم  األس
ــطيني أمامهم تصغر كل  ــعب الفلس درر الش
ــم وثباتهم تعجز  ــام صموده ــات ، أم التضحي

ــموا طريق احلرية بدمائهم  الكلمات ألنهم رس
ــم  ــم مالح ــام جالديه ــم أم ــطروا بصبره س
ــعار  "كرامتنا أغلى  البطولة والثبات رفعوا ش
من احلياة " لذلك يخوضون اإلضراب تلو اإلضراب 
ــل أن يتمتعوا  ــو األخرى من أج ــات تل ، والتحدي
ــط حقوقهم ، وليثبتوا للعالم أجمع أن  بأبس

خلف القضبان رجاالً في زمن عز فيه الرجال .
ــط حقوقهم ، وليثبتوا للعالم أجمع أن  بأبس

خلف القضبان رجاالً في زمن عز فيه الرجال .
ــط حقوقهم ، وليثبتوا للعالم أجمع أن  بأبس

ــلطة  ــؤالء ؟ هل ينتظرون من س ــاذا ينتظر ه م
تترجى االحتالل على أبسط احلقوق كي حتتفظ 
ــاوض ثم التفاوض  ــتمر بالتف مباء وجهها فتس
ــلطة  ثم التفاوض ؟ هل ينتظرون من هذه الس
ــيئا أن حتررهم ؟ هل  التي لم متلك من أمرها ش
ــلطة أن تخفف معاناة  ينتظرون من هذه الس
ــمة على وجوه  ــم البس أهلهم وذويهم أو ترس
صغارهم ؟ ال أظن ذلك فبعضهم اكتوى بنارها 

والبعض اآلخر سئم من التعلق بقشتها !!.

مــن ألسرانا البواسل في سجون االحتالل ؟!


غزة- ربا القوقا:
ــب األكادميي  ــاعد النائ ــفيان تايه مس أكد د. س
ــكلٍ هادئ  ــير بش ــات النصفية تس أن االمتحان

ومنظم وعلى مستوى عالٍ من املهنية.
ــاعديهم  ــس اجلامعة والنواب ومس ــر أن رئي وذك

ومنظم وعلى مستوى عالٍ من املهنية.
ــاعديهم  ــس اجلامعة والنواب ومس ــر أن رئي وذك

ومنظم وعلى مستوى عالٍ من املهنية.

ــتاذ  والعمداء وأعضاء هيئة التدريس بدرجة أس
ــى االمتحانات  ــاركوا في عملية املراقبات عل ش
ــه الذي ارتأته  ــاء بناءً على التوج ــنيَّ أن ذلك ج وب
ــى االمتحانات  ــاركوا في عملية املراقبات عل ش
ــه الذي ارتأته  ــاء بناءً على التوج ــنيَّ أن ذلك ج وب
ــى االمتحانات  ــاركوا في عملية املراقبات عل ش

ــي جزء أصيل من  ــة, في أن االمتحانات ه اجلامع
ــك الفئة هي  ــة, معتبرًا أن تل ــة األكادميي العملي

األحرص على سير االمتحانات على أكملِ وجه.

ــاهمة  ــار إلى أن رمزية هذه اخلطوة في املس وأش
بتغطية مصاريف اجلامعة املتزايدة بفعل التطور 
الدائم للخدمات املقدمة من اجلامعة وقلة املوارد 
التي تعتمد في األساس على الرسوم الدراسية.

وأكد د. تايه إلى أن مشكلة طول فترة االمتحانات 
ــالل ضبطها  ــذا العام, من خ ــي مت تفاديها ه الت
ــام اخلمس األولى  ــابيع, مبينًا أن األي في ثالثة أس
ــالل ضبطها  ــذا العام, من خ ــي مت تفاديها ه الت
ــام اخلمس األولى  ــابيع, مبينًا أن األي في ثالثة أس
ــالل ضبطها  ــذا العام, من خ ــي مت تفاديها ه الت

ــات متطلبات اجلامعة, ومنح  خصصت المتحان
ــة كونها متثل  ــبوع آخر بعدها لكلية التربي أس

ثلث اجلامعة, واألسبوع الثالث لباقي الكليات.
ــني لالمتحانات  ــة املتقدم ــر أن عدد الطلب ويُذك

ــتعانة بـ٨٧٣  بلغ  ١٩,٣٤٤طالب وطالبة، مع االس
مراقباً, و٥٦٠ قاعة امتحان.

ــتعانة بـ٨٧٣  بلغ  ١٩,٣٤٤طالب وطالبة، مع االس
مراقباً, و٥٦٠ قاعة امتحان.

ــتعانة بـ٨٧٣  بلغ  ١٩,٣٤٤طالب وطالبة، مع االس

ــد  ــة بقواع ــزام الطلب ــى الت ــه عل ــدد د. تاي وش
ــات بقوله:" ليس هدفنا ضبط الطالب  االمتحان
ــو صحي مينع  ــرص على ايجاد ج ــف بل احل اال
ا مراعاة  ــزالق للمخالفات"، مؤكدً الطلبة من االن
ــاالت اخلاصة  ــروف واحل ــئون األكادميية للظ الش

بالطلبة.
يذكر أنَّ االمتحانات النصفية بدأت في األسبوع 
ــتمر حتى  ــرم، وتس ــهر املنص ــن الش ــر م األخي

منتصف الشهر احلالي.
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ــاعد نائب  ــد د. محمد مقداد مس أك
ــوت  ــي لص ــث العلم ــس للبح الرئي
اجلامعة أن اجلامعة اإلسالمية تسعى 
لتفعيل جانب البحث العلمي خالل 
ــث  ــة، حي القادم ــنوات  ــس س اخلم
ــة  ــة بحثي ــون اجلامع ــعى لتك نس
ــكل البحث العلمي جانباكبيراً  يش
ــة  ــة بحثي ــون اجلامع ــعى لتك نس
ــكل البحث العلمي جانباكبيراً  يش
ــة  ــة بحثي ــون اجلامع ــعى لتك نس

ــي عوائد  ــه البحث العلم يحقق في
ــادة العالقة مع  ــح إلع مالية، ونطم
ــاص بحيث تكون عالقة  القطاع اخل
ــدم التطور  ــة وصحيحة تخ طبيعي

اتمعي.  


ــجع طالبها  ــح أن اجلامعة تش وأوض
ــة للحصول  ــي البحوث التطبيقي ف
ــراع وامكانية انتاج  على براءات اخت
ــق مبا يخدم  ــات قابلة للتطبي منتج
اتمع، ومتكن طالبنا من اختراع آلة 

ــبcnc""والتي  ــة على اخلش للطباع
ــي  والت ــتيرادها  اس ــالل  االحت ــع  من
ــة، فقد  العاملي الصناعات  ــي  تضاه
أثبت الطالب في اجلامعة اإلسالمية 
ــة  ملنح ــا  وتقدمن ــه،  وابداع ــزه  متي
ــل طالبنا على  ــاوي" وحص "زهيرحج
ــح املقدمة على  ــن نصف املن أكثر م
مستوى الوطن، معتبرا هذا مكسباً 
ــح املقدمة على  ــن نصف املن أكثر م
مستوى الوطن، معتبرا هذا مكسباً 
ــح املقدمة على  ــن نصف املن أكثر م

للطالب وللجامعة اإلسالمية.
ــة تولي أهمية كبيرة  وذكر أن اجلامع
ــواء  كان على  ــوث العلمية س للبح
ــوث  ــاتذة وبح ــوث األس ــد بح صعي
ــوس، وتقدم  ــتير و البكالوري املاجس
لذلك املنح واجلوائز ألفضل الدراسات 
ــة قدمت  ــني أن اجلامع ــة، وب البحثي
ــن املنح لألبحاث  مجموعة كبيرة م
البحثية،  والفرق  الفردية للمدرسني 
ــذه اجلائزة يتقدم لها  ولفت إلى أن ه
ــاتذة والفرق البحثية  ــرات األس عش

ــة والصحية  ــاالت الطبي في كل ا
ــية واالقتصادية، باإلضافة  والهندس
إلى ذلك تقدم اجلامعة جائزة ألفضل 
ــث  ــي البح ــس ف ــة تدري ــو هيئ عض
ــال من مجاالت  ــي في كل مج العلم
التخصص، ويتنافس األساتذة لتقدمي 
ــوث علمية وتقوم  ــا لديهم من بح م
ــئون البحث العلمي بتقييم هذه  ش

البحوث العتماد الفائزين كل عام.


وبني أن شئون البحث العلمي قامت 
ــة اجلامعة  ــر كبير على مجل بتطوي
اإلسالمية لتصبح متطورة في جميع 
ااالت الدراسية مع زيادة التخصص 
ــمة إلى  ــوم مقس ــت الي ــا فبات فيه
تخصصات متعددة كمجلة العلوم 
االنسانية و اإلسالمية ، والطبيعية 
ــكل  ــش اآلن ب ــة" ، ونناق ، والهندس
ــة  ــة اجلامع ــج مجل ــة دم ــق آلي عم
اإلسالمية مع قواعد النشر العاملية 
وآلية حساب معامل التأثير "أي مدى 
ــى الة كمصدر  ــوع الباحثني إل رج
ــكل الباحثني في  بحثي"، مما يتيح ل
ــة، ويحق  ــالع على ال ــم االط العال
ــدرة على  ــن لديه الق ــكل مبدع وم ل
ــر أن يتقدم ببحث علمي ليتم  النش

حتكيمه من قبل متخصصني.
ــرج التي  ــى أن بحوث التخ ــت إل ولف
ــيلة  يقوم بإعدادها الطالب متثل وس

ــم اجلامعة على  ــار الس ذيوع وانتش
ــيرا  الصعيد اإلقليمي والدولي ،مش
ــزة لكل  ــة تقدم جائ ــى أن اجلامع إل
ــي كل تخصص من  ــز ف بحث متمي

ــراك  إلش ــعى  وتس ــات  التخصص
الطالب في منح وطنية ودولية.

ــار  اختي ــة  عملي إن  ــداد  مق ــال  ق
املوضوعات البحثية تتم بني الطالب 
ــرف ولكن اجلامعة اإلسالمية  واملش
ــمى "أولويات البحث  ــدت ما يس أوج
ــطيني" والتي متثل  ــي الفلس العلم
ــني،  ــه كل الباحث ــزم في ــراً يلت مؤش
ــطيني" والتي متثل  ــي الفلس العلم
ــني،  ــه كل الباحث ــزم في ــراً يلت مؤش
ــطيني" والتي متثل  ــي الفلس العلم

ــا يتوافق مع  ــم مب ــاروا بحوثه ليخت
حاجة اتمع لبحوثهم. 



ــوب  ــات تش ــاك معيق ــت أن هن ولف
البحث العلمي في فلسطني أهمها 
ضعف القطاع اخلاص الفلسطيني، 
وعدم قدرته على دعم كبير وحقيقي 
ــي،  ــث التكنولوجي والهندس للبح
ــعى  ــب على هذا العائق نس وللتغل
ــح  املن ــى  عل ــول  للحص ــن  جاهدي
 "ifp٧" ،orison ،العاملية كمنح "٢٠/٢٠

ــح تقوم  ــوز بهذه املن ــل الف ــن أج وم
ــي بعمل ورش  ــئون البحث العلم ش
ــي اجلامعة وكل  ــني ف عمل للمدرس
ــزا للباحثني  ــات األخرى حتفي اجلامع
واالساتذة واألكادمييني القتحام مجال 

املنح الدولية.
ــئون  ــل العمادة إلى ش ــني أن حتوي وب
ــم اجناز حقق  البحث العلمي هو أه
فأصبح عميد البحث العلمي نائب 
ــئون البحث  ــة للش ــس اجلامع لرئي
ــتوى  ــا مس أعطاه ــذا  وه ــي  العلم
ــث العلمي مع  ــج البح ــع ومت دم أرف
ــئون  ــات العليا في ش عمادة الدراس
البحث العلمي للعالقة املتميزة بني 

العمادتني .
ــم  ــوم بتعلي ــة تق ــح أن اجلامع أوض
ــتخدام  ــالب وتدريبهم على اس الط
أدوات البحث وآليات البحث، الفتا أن 
هذه األبحاث األولية "بحوث التخرج" 
ــا  ــط ، أم ــم فق ــى التعلي ــدف إل ته
ــتير تخرج بتوصيات  املاجس بحوث 
ــل تغطى من  ــة عم ــرض في ورش تع
ــى أال  ــة عل ــل اجلامع ــة، وتعم اإلذاع
ــة  ــة ومكتوب ــاث نظري ــون األبح تك
ــط بل من أجل  ــن أجل الكتابة فق م
تعميم نتائجها على اجلهات املعنية 
ــات، ونقوم نحن  كالوزارات واملؤسس
في شئون البحث العلمي بنشر كل 
نتائج أبحاث املاجستير املقدمة من 

قبل الطالب على موقع اجلامعة.

..
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أنا أنس األمير محمد قطرجي, سوري 
ــب, أبلغ من  ــية من مدينة حل اجلنس
العمر خمسة وعشرين سنة, أكملتُ 
ــة العامة"البكالوريا"  مرحلة الثانوي
ثم توقفتُ عن الدراسة للعمل نظرا 

لوفاة والدي رحمة اهللا عليه.
 بدأتُ بالعمل كمحاسب " كاشير " 

لوفاة والدي رحمة اهللا عليه.
 بدأتُ بالعمل كمحاسب " كاشير " 

لوفاة والدي رحمة اهللا عليه.

رة  ــزتُ دورة مصغّ في مطعم, ثم اجت
ــبة وادارة أعمال استلمت  في احملاس
ــه  ــه, ألجت ــل بأكمل ــا إدارة احمل بعده
ــكرية, ثم  ــة االلزامية العس للخدم
ــني حلب و  ــدة وظائف ب ــي ع تنقلتُف

لبنان .


ــالد في  ــة بالب ــداث احملزن ــدأت األح ب
ــا ثاني  ــراً إلعتبارن ٢٠١١/٢/٢٦م, و نظ
ــالد في  ــة بالب ــداث احملزن ــدأت األح ب
ــا ثاني  ــراً إلعتبارن ٢٠١١/٢/٢٦م, و نظ
ــالد في  ــة بالب ــداث احملزن ــدأت األح ب

ــب, فإن  ــي مدينة حل ــدم عائلة ف أق
الهجرة أمر ليس بالهني مطلقا على 
ــراد. وال  ــتة أف عائلتي املكونة من س
ــا وخطيبتي إلى  ــتطيع أن آتي أن أس
ــتفهام  مكان ال يحمل إال عالمة اس
اشارة له, ففضلتُ أن تنتظرني هناك 

و في حال استقراري سنتزوج.


أما عن أصعب املشاهد التي قد تؤثر 
ــرى أحالمه  ــا, أن ي ــد منّ ــي كل واح ف
ــاهدتُ  أمامه وهي تتحطم,حيث ش
ــرى أحالمه  ــا, أن ي ــد منّ ــي كل واح ف
ــاهدتُ  أمامه وهي تتحطم,حيث ش
ــرى أحالمه  ــا, أن ي ــد منّ ــي كل واح ف

. قصف بيتنا أمام عينيّ
ــا تزال  ــاهد التي م ــن ضمن املش و م
ــت باألمس, أننا  ــة و كأنها حدث عالق
ــى أن نبقى مدة  ــا إل ــي حلب وصلن ف
خمسةو عشرين يوماً ال نعرف طريق 
ــى أن نبقى مدة  ــا إل ــي حلب وصلن ف
خمسةو عشرين يوماً ال نعرف طريق 
ــى أن نبقى مدة  ــا إل ــي حلب وصلن ف

ــتحمام, باالضافة إلى انقطاع  االس
ــدأت الناس تخلع  ــاء, حتى ب الكهرب
أبواب غرف منازلها لتشعلها و تتدفأ 

عليها, باختصار وضع مزري !
ــة باالتصاالت مع  فيما توجد صعوب
ــب و لكنني أحاول كل  األهل في حل
ــرات املرات,جاهدا  يوم ما يقارب عش
بأن أسمع فقط صوت أي أحد منهم 
ــى قيّد  ــوا عل ــم ما زال ــن أنه ألطمئ

احلياة.


ــورا ال تعرف  ــان أم ــق االنس  قد ينط

مسارها,ولكنك مبجرد نطقها 
ــر  ــق تدابي ــا وف ــب تنفيذه يج
ــد أن ضاقت  كونية ربانيّة وبع
بي األمور ذرعا أردتُ أن أهاجر من 
ــا اهللا  البالد إلى أي مكان"ان ش
بي األمور ذرعا أردتُ أن أهاجر من 
ــا اهللا  البالد إلى أي مكان"ان ش
بي األمور ذرعا أردتُ أن أهاجر من 

ــأن  ع غزة"- ليس تقليالً من ش
ــا اهللا  البالد إلى أي مكان"ان ش
ــأن  ع غزة"- ليس تقليالً من ش
ــا اهللا  البالد إلى أي مكان"ان ش

ــزة - و لكن بحكم ما تعانيه  غ
من حصار و حرب اال انها أفضل 
ــتُ أراه في  ــوريا و ما كن من س

مدينة حلب .
سافرتُ الى مصر عملتُ فيها 
ــهر, في أول شهر أتى  ثالثة أش
ــن غزة  ــطيني وم ــاب فلس ش
ــث بيننا  ــد, بدأ احلدي بالتحدي
إلى أن اتفقنا على السفر لغزة 

باأليام القادمة.
ــام التواصل على أن  تبادلنا أرق
يكون األمر مجرد "جبر خواطر 
"و ليس جاداً أبداً و بعد شهرين 
ــال من رقم  ــي أتفاجأ بإتص إذ ب
ــض  ــن بع ــألني ع ــب, يس غري

ــه باملوافقة,  ــمية أجبت ــور الرس األم
ــيرها اجلديد  ــي بس وبدأت األمور متش
ــد, كلمات  ق بع ــم أصدّ ــم ذلك ل ورغ
ــي معك  ــدي تأمن ــاب كاآلتي:"ب الش
شيف مطبخ و شوية أوراق ثبوتية...", 
ــكلة وأنا عم  ــي مش : " ما ف ــتُ أجب

بستناك".


ــر وهو  ــال أخي ــة أيام,اتص ــد أربع بع
ــذه الكلمات:"وين  ــل, و اذا به الفيص
انت يا أنس؟ أنا موجود باملطار واليوم 
ــا بشوفك و بنتفق ع كل شي",  املس
وقتها فقط بدأت بالتصبب عرقا ولم 

ــر أصبح واقعاً, بالفعل  ق أن األم أصدّ
ــه يُخرج لي  ــه و اذا ب ــتُ للقاء ب ذهب
البطاقات الشخصية و أوراق املطعم 
و جميع االوراق الرسمية ليثبت لي أن 

االمور واضحة.
ــيف,  لب مني ش ــل الصدفة , طُ ألج
ــذه املهنة و مت  ــب ه ــي صاح و صديق
ــف حميدو و هو حاليا  االتفاق مع وري
ــم حاليا, و  ــام للمطع ــيف الع الش
أتينا الى غزة عبر النفق نظرا لظروف 
ــوريني  ــول الس ــع دخ ــية متن سياس
للقطاع وخوفا من ان يتم اخلتم على 
جوازي بطريقة او بأخرى و من بعدها 
ــد عقباها كأن  م ــم عواقب ال حتُ تنج
جوازي بطريقة او بأخرى و من بعدها 
ــد عقباها كأن  م ــم عواقب ال حتُ تنج
جوازي بطريقة او بأخرى و من بعدها 

أُحرم من رؤية بلدي مرة أخرى .
ــد عقباها كأن  م ــم عواقب ال حتُ تنج

أُحرم من رؤية بلدي مرة أخرى .
ــد عقباها كأن  م ــم عواقب ال حتُ تنج


ــا بالنفق  ــح املصرية, مررن وصلنا رف
ــد أمامي  ــن فتحته ألج ــتُ م وخرج
ــطني عاليا مرفرفا تلقائيا  علم فلس
ذرفت دموعي, دخلتُ األراضي الغزيّة 
ــو ٢٠١٣  ــق ٨ ماي ــاء املواف ــوم األربع ي
ــخ بداية حياة  ــز, تاري ــو تاريخ ممي و ه
ــن رفح حتى  ــبة لي, م جديدة بالنس
ــة غزة مررنا  ــس وصوالً ملدين خان يون
ــن رفح حتى  ــبة لي, م جديدة بالنس
ــة غزة مررنا  ــس وصوالً ملدين خان يون
ــن رفح حتى  ــبة لي, م جديدة بالنس

بالطريق الساحلي ألشاهد اجلغرافيا 
أمام عيني و التاريخ الذي أحفظه.

جتولنا في كافة أنحاء املدينة وصوال 
ــن  ــدداً م ــتُ ع ــل, أجري ــكان العم مل
جتولنا في كافة أنحاء املدينة وصوال 
ــن  ــدداً م ــتُ ع ــل, أجري ــكان العم مل
جتولنا في كافة أنحاء املدينة وصوال 

ــراءات الديكورية على املطعم,و  االج

ــت  ــور بات ــل اهللا األم بفض
أفضل بكثير عما قبل.


" األمان نعمة وشعور   هذا 
ــوريا خالل  ما افتقدته بس
لكن  ــابقني,  الس العامني 
وجدته في غزة بالرغم من 

الظروف الصعبة فيها.
ــات, فتدمع  ــا عن األمني أم
ــن  ــوقا إلى حتسّ عيناي ش
وضع بلدي, فأنا أريد سوريا 
اجلميلة املتعافية, هي لن 
ترجع كما كانت متاما, لكن 
ــى األقل أريدها أن ترجع  عل
فيها",فأنا  للعيش  "قابلة 
ــتقتُ لها جداً و ألهلي  اش

و خلطيبتي أيضا.
و لكن أمنياتي الشخصية 
اثنتان,  ــا  فهم ــد  بالتحدي
ــدة  ــرة جدي ــروع ذو فك مش
ــا في غزة و ليس  ونوعية أطبّقها هن
ــاطة االولى و  ــوريا,نظراً لبس ــي س ف
ــا في غزة و ليس  ونوعية أطبّقها هن
ــاطة االولى و  ــوريا,نظراً لبس ــي س ف
ــا في غزة و ليس  ونوعية أطبّقها هن

ــبة لها,أما  ــدة بالنس ــتكون جدي س
عن أمنيتي الثانية فهي اجناب طفلة 
من زوجتي املستقبلية, أريد فتيات و 
فتية منها,و لكن بالبداية أريد طفلة 

فقط.
ــزوة ,  ــن , األخ ع ــة, األم وط وبالنهاي
ــد وابن  ــن األخ ول ــة و اب ــت حني األخ
األخت قطعة من اجلسم, أقول لهم 
ــتقتّ لكم حدّ السماء,  جميعا, اش
ــعيدا اال بكم و اليكم و  ولن أكون س

منكم .
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املصادر يخضع الختبار تشخيصي تقييمي 
ــة الطالب  ــار مدى حاج ــح هذا االختب يوض
ــني الطالب  ــح هناك تفرقة ب للغرفة ويصب
ضعيف التحصيل وبني الطالب الذي يعاني 
ــتطيع  ــي التعلم ، فاألول يس من صعوبة ف

ــادي دون  ــل الع ــي الفص ــه ف ــة دروس متابع
ــه يحتاج  ــادر ولكن ــى غرفة املص ــة إل احلاج
تركيزاً من املدرس العادي ، أما الثاني فيحتاج 
ــه يحتاج  ــادر ولكن ــى غرفة املص ــة إل احلاج
تركيزاً من املدرس العادي ، أما الثاني فيحتاج 
ــه يحتاج  ــادر ولكن ــى غرفة املص ــة إل احلاج

في هذه املرحلة للتعامل معه بشكل فردي 
ــي تربية خاصة  ــة يضعها أخصائ وفق خط
ويقوم بتحديد نقاط الضعف ويبدأ عالجها 

خطوة بخطوة.
ــرف مصادر  ــر غ ــاك عش ــى أن هن ــار إل وأش
مجهزة وتعمل حاليأ في املدارس احلكومية 
ــات القطاع ,ومهيأة بكل  موزعة على مديري
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ــتوى الثاني  ــا بالطالبة فرح في املس فوجئن
ــة وال أحب أن  االبتدائي تقول:"أنا أكره املدرس
ــبب قالت: "ال أفهم  أذهب اليها" وحول الس
ــيئاً وأحب أن أدرس في مركز  ــة ش من املدرس
ــبب قالت: "ال أفهم  أذهب اليها" وحول الس
ــيئاً وأحب أن أدرس في مركز  ــة ش من املدرس
ــبب قالت: "ال أفهم  أذهب اليها" وحول الس

ــم مختلفة  ــا فطريقة التعلي ــوار منزلن بج
ومسلية أكثر من املدرسة".

ــس والذي هو بالصف اخلامس  أما الطالب أن
ــي التحصيل  ــر من ضعيف ــي ويعتب االبتدائ
الدراسي فيقول:" املنهج كبير وال أستطيع 
أن أدرس كل املواد فالكتب كثيرة والواجبات 
ــدة أو مادتني بس ليش  ــر "لو عنا مادة وح أكث
ــا ذكره  ــة " , هذا م ــر وكمان صعب ــواد كتي م
ــذي يقر بثقل املنهاج عليه وعلى  الطالب ال
والدته فهي ال تستطيع أن تدرسه كل املواد 

باإلضافة إلي أن له أخاً وأختاً أيضاً.
والدته فهي ال تستطيع أن تدرسه كل املواد 

باإلضافة إلي أن له أخاً وأختاً أيضاً.
والدته فهي ال تستطيع أن تدرسه كل املواد 


أما الطالب خالد في املستوى الرابع االبتدائي 
ــالب األوائل ويحب  ــن الط ــه فهو م فيخالف
ــد دوام  ــة ويتمنى لو يوج ــة والدراس املدرس
مدرسي حتى يوم اجلمعة ويتشوق للدراسة 
ــة مع  ــاً وتؤكد والدته أنه يحب املنافس دائم
مدرسي حتى يوم اجلمعة ويتشوق للدراسة 
ــة مع  ــاً وتؤكد والدته أنه يحب املنافس دائم
مدرسي حتى يوم اجلمعة ويتشوق للدراسة 

أخته في حل الواجبات ويشجعها للدراسة 
ــات وفي جميع  ــى اعلى الدرج ــول عل واحلص

املواد.
ــادس  ــف الس ــب بالص ــيد، طال ــازم الس ح
ــم مادة  ــة في فه ــه صعوب ــي، يواج االبتدائ
الرياضيات والتي حتتاج إلى تركيز وفهم أكثر 
من باقي املواد، يقول : "أنا ال أواجه أي صعوبة 
في املواد الدراسية عدا مادة الرياضيات، أجد 
ــلوب  صعوبة بالغة في فهمها، عدا عن أس
ــروج عن نطاق الكتاب الوزاري  املدرس في اخل
ــكل  ــائل خارجية بش ــاء أمثلة ومس وإعط
ــى الدرس  ــي أجلأ إل ــد يجعلن ــب ومعق صع
ــيئاً جديداً،  ــم أجد ش ــي، لكني ل اخلصوص
ــى الدرس  ــي أجلأ إل ــد يجعلن ــب ومعق صع
ــيئاً جديداً،  ــم أجد ش ــي، لكني ل اخلصوص
ــى الدرس  ــي أجلأ إل ــد يجعلن ــب ومعق صع

فالتدريس واألسلوب هو نفسه لدي املدرس 
ــة، ولم يكن  ــي واملدرس في املدرس اخلصوص

ذلك إيجابياً بالنسبة لي""
ــة، ولم يكن  ــي واملدرس في املدرس اخلصوص

ذلك إيجابياً بالنسبة لي""
ــة، ولم يكن  ــي واملدرس في املدرس اخلصوص


وفيما يتعلق بأسباب التحاق طلبة االبتدائي 
بالدروس اخلصوصية أوضحت منى حسونة 
مدرسة خاصة والتي متتلك شهادة جامعة 
ــباب  متخصصة بالتربية االجنليزية أن األس
متنوعة ومتعددة ال تقتصر على جانب واحد 
ــرغ األم لتدريس أبنائها أو  ــل تعود لعدم تف ب
جهل األم بالقراءة والكتابة أو سوء  التدريس 
املدرسي , وعدم قدرة املدرس على استخدام 
ــى تقريب  ــاعد عل ــة  تس ــاليب مختلف أس
ــط الطلبة في  ــاً عدم ضب ــات وأيض املعلوم
ــى تقريب  ــاعد عل ــة  تس ــاليب مختلف أس
ــط الطلبة في  ــاً عدم ضب ــات وأيض املعلوم
ــى تقريب  ــاعد عل ــة  تس ــاليب مختلف أس

الفصل اثناء احلصص
ــي أنه من  ــزال إل ــد غ ــب محم ــار الطال وأش
ــتيعاب املعلومات في كثير من  الصعب اس
ــي يقوم بها  ــبب الفوضى الت احلصص  بس
ــؤال املدرس ألحد  باقي طالب الفصل عند س
األسئلة , لكن عند تلقي الدرس  اخلصوصي 
يجد الطالب الهدوء والقدرة على االستيعاب 
ــرع ألن التركيز يكون على عدد  ــكل أس بش

قليل من الطالب.
ويقدر عدد الطالب في املدارس احلكومية في 
ــة وأربعني  طالباً  مما   ــف الواحد بخمس الص
ويقدر عدد الطالب في املدارس احلكومية في 
ــة وأربعني  طالباً  مما   ــف الواحد بخمس الص
ويقدر عدد الطالب في املدارس احلكومية في 

ــرص التركيز وقدرة املدرس  يقلل من إتاحة ف

على مخاطبة كل املستويات في الفصل. 
وتواصل حسونة:"إن الطلبة الذين يلحقون 
في الدرس اخلصوصي  من ضعاف التحصيل 
الدراسي يحتاجون وقتاً طويالً ليستطيعوا 
في الدرس اخلصوصي  من ضعاف التحصيل 
الدراسي يحتاجون وقتاً طويالً ليستطيعوا 
في الدرس اخلصوصي  من ضعاف التحصيل 

الكتابة والقراءة بشكل مقبول وهذا األمر ال 
يحل هذه املشكلة بشكل كبير,ألنه بحاجة 
ــية مهيئة  ــى أن تكون باقي البيئة الدراس إل
ــة  ــم  من بيت ومدرس ــن له ألجواء التحس

ومنهج .
ــن تعليميني  ــة أدارت مركزي ــا مدرس وكونه
ــذرت من أن يكون  لتقويه طالب االبتدائي ح
ــب حيث جلأ  ــبب التكس ــاء املركز بس إنش
الكثير إلنشاء مثل هذه املراكز للربح وجذب 
الطالب من خالل تزويدها  باأللعاب الترفيهية 
ــي حيث  وعدم االكتراث  بالتحصيل الدراس
ــن املراكز من اطار التعليم  خرجت الكثير م
بسبب عدم وجود رقابه عليها من قبل وزارة 
التربيه والتعليم وعدم الترخيص لها وأيضا 
ــني متخصصني للمنهج  عدم اختيار مدرس

التعليمي  
ــر املنهج  ــوزارة بتغيي ــونة ال ــت حس وطالب
ــب  التعليمي لطلبة االبتدائي ألنه ال يتناس
ــتواهم  وخاصة مادة  ــم ومس ــع عقلياته م
االجنليزي التي يعاني منها الكثير من طلبة 

القطاع .


ــو فضة  ــد خالد اب ــل أك ــياق متص ــي س وف
ــة  ــة اخلاص ــادر والتربي ــرف املص ــئول غ مس
ــم أن هناك نظاماً  ــي وزارة التربية والتعلي ف
ــل املدارس وهو غرف املصادر والتي  قائمأ داخ
ــن يعانون من  ــالب الذي ــتهدف فئة الط تس
ــة الذهنية  ــم أو اإلعاق ــي التعل صعوبات ف
البسيطة في املرحلة األساسية من الصف 
ــف اخلامس االبتدائي وألن  الثاني وحتى الص
ــكلة  ــاف املش ــذه املرحلة يتم اكتش في ه

وإمكانية العالج تكون فيها أسهل.
ــب إلى غرفة  ــل أن ينضم الطال ــنيَ أنه قب وب

التجهيزات الالزمة لتلك الفئة ، وهناك اثنان 
وثالثون غرفة في طور التجهيز .


وأضاف أن الغرف مجهزة بأدوات حديثة وأثاث 
ــب ولها جداول وخطط معدة مسبقا  مناس
ونظام رقابي وهناك إحصائية تشير إلي مدى 
ــتفادة الطالب من هذه الغرف حيث بلغ  اس
ــالب امللتحقني بالغرف ١٧٩٠ طالباً  عدد الط
ــتفادة الطالب من هذه الغرف حيث بلغ  اس
ــالب امللتحقني بالغرف ١٧٩٠ طالباً  عدد الط
ــتفادة الطالب من هذه الغرف حيث بلغ  اس

ــن تخرجوا من الغرف  وبلغ عدد الطالب الذي
"أي انهم حتسنوا بالدرجة الكافية إلعادتهم 
للفصل الدراسي العادي ٣٩٠ طالباً من أصل 
"أي انهم حتسنوا بالدرجة الكافية إلعادتهم 
للفصل الدراسي العادي ٣٩٠ طالباً من أصل 
"أي انهم حتسنوا بالدرجة الكافية إلعادتهم 

٨٣٧ طالباً حتسن مستواهم.
للفصل الدراسي العادي ٣٩٠ طالباً من أصل 

٨٣٧ طالباً حتسن مستواهم.
للفصل الدراسي العادي ٣٩٠ طالباً من أصل 

ــرف وجدنا  ــذه الغ ــدى ه ــا إلح ــد زيارتن وعن
ــاف التحصيل والذين  ــا تهتم بفئة ضع أنه
يواجهون صعوبات في التعلم وتقول إيناس 
طومان مدرسة تربية خاصة في هذه الغرفة 
يتعلم الطالب بطريقة مغايرة عن التعليم 
ــق اللعب  ــص العادية عن طري ــل احلص داخ
ــاعده على احلصول  ــتخدام وسائل تس واس
ــياق ذاته  ــى املعلومة وفهمها  , وفي الس عل
تؤكد الطالبة ياسمني والتي تدرس في هذه 
ــعر  ــة أن التعليم هنا أفضل وهي تش الغرف
بالسعادة لكونها تدرس في الغرف ملا فيها 

من وسائل ترفيه وتسلية
ــتفيد  ــان الغرفة مجهزة ويس ــرت طوم وذك
ــر خصوصا من  ــكل كبي ــا الطالب بش منه
ــن األطفال وأن  ــة خاصة م ــاج إلي رعاي يحت
ــب  ــلوب التعليم في هذه الغرفة مناس أس
لتلك الفئة وأن هناك نسبة ١٥٪ من الطالب 

يتحسنون ويعودون الي صفوفهم العادية. 


وعن مراكز التقوية القائمة في القطاع يقول 
ــاعد اداري مركز أجيال  ــرفا مس حسام الش
ــاء هذا املركز  ــداع والتطوير ، أنه مت انش لإلب
ــرق  ــه امللحة في املنطقة ش ــبب احلاج بس
ــبة املتعلمني  ــاع كونها  تقل فيها نس قط

واملثقفني ، مضيفاً منذ اإلعالن عن املشروع 
مت إلتحاق عدد كبير من الطلبة من مختلف 

املستويات االبتدائية ،  
وتابع الشرفا " مشروع تقوية الطلبة ضعاف 
ــد حاجة هؤالء من  ــي  س التحصيل الدراس

االلتحاق باملدرس اخلصوصي " 
ــروع تبدأ   ــة العمل بهذا املش ــح أن آلي وأوض
ــخيصية للطلبة املسجلني  باختبارات تش
ــتوى الطالب واحلاقة  ومن ثم يتم حتديد مس
بالصف املناسب له وبالتالي عند اإلحساس 

بالتحسن يتم تخريج الطالب.
ومن املهم ذكره أن هذا املركز ال يعمل بشكل 
ــة تكاليفه  ــى املنظمة الدولي ــي وتغط ربح

ورسوم طالبه.


ــاعد  وقال  وكيل وزارة التربية والتعليم املس
د.أنور البرعاوي " وبال شك نؤمن بثقل املنهج 
ــتويات األساسية " ، حيث  التعليمي للمس
ــكل جاد على  تخفيف  إن الوزارة تعمل بش
ــتطيع الطالب  ــي حتى يس ــج الدراس املنه
االبتدائي استيعابه لكنه من الصعب تغير 
املنهج بشكل كامل "النه هو الشيء الوحيد 
الذي يربطنا بوحدة الوطن" ، لكون الدراسة 

موحدة في الضفة والقطاع حسب قوله . 
ــكالت التي يعانيها الطالب  وأضاف إن املش
ــج لكنها  ــة واملنه ــى املدرس ــر عل ال تقتص
ــه كحلقة  ــة بالبيت والطالب نفس مرتبط

واحده ال تتجزأ.
وفيما يتعلق مبراكز التقوية أكد وكيل  الوزارة 
ــاك الكثير من املراكز غير مصرحة من  أن هن
ــة العام  اجلاري  ــوزارة وانه  خالل نهاي قبل ال
ــت  رعاية التربية  ــيتم إحلاق كل املراكز حت س
ــيتم  ــف   بعد ذلك س ــم ومن يخال والتعلي

اتخاذ إجراءات غير مرضية بحقه.


ــاء العديد  ــوزارة تعمل في إنش ــر أن ال ويذك
ــاء القطاع حتى  ــن املدارس في جميع أنح م
يتسنى لهم إلغاء الفترات املسائية وحصر 
ــى يتاح  ــات صباحية حت ــي أوق ــة ف الدراس
ــز ملعاجلة  ــذه املراك ــاق به ــة  لاللتح للطلب

الضعف عندهم.
ــل بكل ما  ــاوي ان الوزاره تعم ــح البرع وأوض
ــب  للتعليم  ــة جو مناس ــتطيع لتهيئ تس
ــية حيث   ــة املراحل األساس ــة لطلب وخاص
ــا ويتم  ــذ بعضه ــارِ تنفي ــت أفكار ج طرح
ــة تنفيذ الباقي مثل مشروع املدرسة  دراس
ــكل كبير على  النموذجية والتي تهتم بش
ــي وروح  ــل الدراس ــاف التحصي تقويه ضع
ــص املراكز  ــالب  وتخصي ــة بني الط املنافس
التعليمية لتقوية الطلبة وتعيني املدرسني 
ــني والعاطلني عن  ــن اخلريج ــاءة  م ذوات كف

العمل كبديل عن الدروس اخلصوصية .
ــة   ويبقى التعليم في القطاع بحاجة ماس
ــود لتكوين بيئة تعليمية ترقى  لتضافراجله
ــاً وحتى ال يحتاج   ــا إلى األفضل دوم بطالبه
ــود لتكوين بيئة تعليمية ترقى  لتضافراجله
ــاً وحتى ال يحتاج   ــا إلى األفضل دوم بطالبه
ــود لتكوين بيئة تعليمية ترقى  لتضافراجله

ــي او مركز  ــب االبتدائي ملدرس خصوص طال
ــى كل فرد  ــب أال ينس ــي إضافي يج تعليم

داخل هذه البيئة واجبه اجتاه هذا الطالب .

"
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د.الترت : ملف العالج َّـ الخارج
جزئيًا ُأغــلــق  القلب  لــجــراحــة 

د. الصادق: أنجزنا 1250عملية قلب
 مفتوح بمعدل 4 عمليات أسبوعيًا

ــاك العديد من  ــل , وهن ــن العم ــة ع املتوقف
ــا حتى اآلن ,  ــار لم نحصل عليه قطع الغي
رغم محاوالتنا مع الصليب األحمر ومنظمة 

الصحة العاملية واملؤسسات الدولية  
للتنسيق إلدخالها عبر معبر كرم أبو سالم 
ــى اللحظة هناك  ــر بيت حانون  وحت أو معب
تعنت إسرائيلي يرفض إدخال قطع الغيار  , 
ــام  ــع إدخال تلك القطع أثر على أقس وأن من
ــيما مركز األورام  ــفيات الس داخل املستش
ــرطانية املتوقف للسنة العاشرة على  الس
ــار الالزمة   ــدم إدخال قطع الغي ــي  لع التوال

لتشغيله .


ويشير اتصون في أمراض القلب أن التعرف 
على مرض القلب يتم من خالل اآلالم املتكررة 
ــدى الذراعني أو  ــدر أو إح ــف الص في منتص
ــي أو  ــد حدوث مجهود كاملش كلتيهما عن
ــة التي  ــك آالم احلموض ــري ، وكذل ــى اجل حت
تستمر لفترات طويلة، كل ذلك مؤشر على 
وجود مرض بالقلب يستوجب معه الذهاب 
إلى طبيب قلب ، خصوصا أن ضيق وجلطة 
الشرايني التاجية وحدوث الذبحة الصدرية 
ــتمر  ــدأ أعراضها بآالم احلموضة التي تس تب

لفترات طويلة.
ــراض القلب  ــخيص وعالج أم و يذكر أن تش
ــر  ــنوات العش ــهد تطوراً كبيراً في الس ش
ــراض القلب  ــخيص وعالج أم و يذكر أن تش
ــر  ــنوات العش ــهد تطوراً كبيراً في الس ش
ــراض القلب  ــخيص وعالج أم و يذكر أن تش

ــن  ــر م ــن الكثي ــتغناء ع ــرة، ومت االس األخي
العمليات اجلراحية التي تستغرق ٦ ساعات 
على األقل وفترة نقاهة ٢٠ يوما، وتعويضها 
ــطرة  ــطة القس ــرى غير جراحية بواس بأخ
ــاعتني، وفيها يكون  الداخلية وتستغرق س
ــتيقظا ويستطيع أن يذهب إلى  املريض مس
ــطرة مباشرة.  عمله في اليوم التالي للقس
ــم  يت اآلن  ــرايني،  الش ــراض  ألم ــبة  وبالنس
ــن طريق  ــطرة ع ــخيصها من غير قس تش
ــة،  ــرايني التاجي ــة للش ــعة املقطعي األش
يعقب ذلك استخدام القسطرة في توسيع 
الشرايني الضيقة وتركيب دعامات معدنية 
بداخلها، جتعل تلك الشرايني مفتوحة طوال 
الوقت دون أن تغلق، وهذا األسلوب يوفر على 

املريض كثيرا من الوقت واجلهد.
ــة القلب املفتوح خلير مثال يحتذى  إن جراح
به , على أن العقل الفلسطيني ال تعجزه أي 
ظروف , وال يوقفه نقص اإلمكانيات , فالبرغم 
ــا القطاع ,إلى  ــن كل األوضاع التي مير به م
ــة ااالت  فجراحة  ــاك تطوراً في كاف أن هن
ــا القطاع ,إلى  ــن كل األوضاع التي مير به م
ــة ااالت  فجراحة  ــاك تطوراً في كاف أن هن
ــا القطاع ,إلى  ــن كل األوضاع التي مير به م

ــام ٢٠١٠م وما أن  ــا ع ــت بدايته ــب كان القل
ــكل مذهل , واصبحت  لبثت أن تقدمت بش
تضاهي مراكز متخصصة في هذه اجلراحة 
ــي الدول املتقدمة , إن رأس مالنا هو العقل  ف
الفلسطيني فيجب على املسئولني وعلينا 
نحن أيضاً أن ال نستهني بقدرة هذه العقول 
الفلسطيني فيجب على املسئولني وعلينا 
نحن أيضاً أن ال نستهني بقدرة هذه العقول 
الفلسطيني فيجب على املسئولني وعلينا 

و أن نحافظ عليها لنرتقي بها !

لغير القادرين على تغطية رسوم العالج"
ــبب الذي حذا بهم  ــؤالها عن الس وعند س
ــة الدموية  ــب و األوعي ــز القل ــاء مرك إلنش
ــات القلب املفتوح  ــت صيام  "إن عملي أجاب

تاتي في املرتبة الثانية من حيث التحويالت 
للخارج فكان هذا السبب دافعاً لنا من أجل 
تاتي في املرتبة الثانية من حيث التحويالت 
للخارج فكان هذا السبب دافعاً لنا من أجل 
تاتي في املرتبة الثانية من حيث التحويالت 

ــة دموية  ــفى قلب وأوعي ــيس مستش تأس
يحمل الطابع اخليري للتخفيف من معاناة 
ــن حتويالت  ــبة م ــى ولكي يغطي نس املرض

املرضى للخارج"
ــم القلب اخلاص باجلمعية  و عن تطوير قس
ــاء قسم  قالت صيام "إننا نعمل على إنش
ــن أجريت لهم عملية  ــل املرضى الذي لتأهي
القلب املفتوح , فهم بحاجة لرعاية خاصة 
ــم  ــة , باإلضافة لقس ــراء العملي ــد إج بع

لتدريب وتاهيل كوادر محلية ".
ــرف القدرة  ــد د.أش ــل أك ــياق متص ــي س ف
ــمي بإسم وزارة الصحة أن أثر  الناطق الرس
ــار واألزمة املصرية  لم يتوقف  كل من احلص
ــتحضرات الطبية بل  ــة و املس ــى األدوي عل
ــة الوفود الطبية القادمة  امتد ليطال حرك
ــات املعقدة   ــراء بعض العملي للقطاع إلج
ــاء , باإلضافة ملنع العديد من  وتدريب األطب
األطباء من السفر لاللتحاق ببرامج تدريب 
ــني   ــذا يؤثر على  حتس ــاع و ه ــارج القط خ

مستوى اخلدمة الصحية املقدمة .


ــص في قطع  ــدرة عن وجود نق وافصح الق
ــار الالزمة للعديد من األجهزة  الطبية   الغي

ــع مراكز دول  ــعار منخفضة مقارنة م بأس
ــال صيام  ــك قالت أ. من ــوار وفي إطار ذل اجل
ــة " إن علميات  ــاريع في اجلمعي مديرة املش
القلب املفتوح في اخلارج ذات تكلفة عالية 

ري هذه العملية  ــن هنا في القطاع جنُ , ولك
ــاك أيضاً  ــة , وهن ــن نصف التكلف ــل م بأق
ري هذه العملية  ــن هنا في القطاع جنُ , ولك
ــاك أيضاً  ــة , وهن ــن نصف التكلف ــل م بأق
ري هذه العملية  ــن هنا في القطاع جنُ , ولك

ــاعدة املرضى  ــض الفقير ملس ــدوق املري صن

ــبوع  عمليات جراحة قلب مفتوح في األس
ــاز ١٢٥٠عملية  ــث متكنا إلى اآلن من اجن حي
قلب مفتوح وذلك بحمد اهللا تعالى وفضله 
ــاز ١٢٥٠عملية  ــث متكنا إلى اآلن من اجن حي
قلب مفتوح وذلك بحمد اهللا تعالى وفضله 
ــاز ١٢٥٠عملية  ــث متكنا إلى اآلن من اجن حي

 "

ــم  ــبة الوفيات في قس ــا يتعلق بنس وفيم
جراحة القلب أكد الصادق أن نسبة الوفيات 
ــم جراحة القلب اصبحت في هذا  في قس
ــبة مقبولة   العام ٣,٧  , وتابع قائالً "إنها نس
ــم جراحة القلب اصبحت في هذا  في قس
ــبة مقبولة   العام ٣,٧  , وتابع قائالً "إنها نس
ــم جراحة القلب اصبحت في هذا  في قس

ــداً باملقارنة مبا تقوم به العديد من املراكز  ج
ــبة مقبولة   العام ٣,٧  , وتابع قائالً "إنها نس
ــداً باملقارنة مبا تقوم به العديد من املراكز  ج
ــبة مقبولة   العام ٣,٧  , وتابع قائالً "إنها نس

املتطورة , بل أجزم بأن مراكز جراحة القلب 
ــد من املراكز  ــاع افضل من العدي في القط

املنتشرة في البالد األخرى" .


إن تأثير احلصار ما لبث  أن امتد لكافة مناحي 
ــزة , حتى جراحة القلب  احلياة في قطاع غ
لم تسلم من تأثيراته , وفي ذلك بني الصادق 
ــتحضرات الطبية  ــة واملس ــص االدوي أن نق
ــة القلب وذلك  ــلباً على جراح إنعكس س
ــاج لكثير من األدوية   ألن جراحة القلب حتت
ــن , لذلك جند  ــا غالية الثم ــد  منه و العدي
نقصاً من حني ألخر في بعض املستلزمات ; 
لكن وبحمد اهللا نقوم فوراً بالتصرف وتدبير 
نقصاً من حني ألخر في بعض املستلزمات ; 
لكن وبحمد اهللا نقوم فوراً بالتصرف وتدبير 
نقصاً من حني ألخر في بعض املستلزمات ; 

ــفيات , أو  ــص تارة من بعض املستش النواق
ــوق احمللي تارة أخرى  ــرائها من الس حتى ش

وتدبير مانحني لها بعد ذلك .


ــو مركز  ــاع غزة ه ــي قط ــث ف ــز الثال املرك
مستشفى جمعية اخلدمة العامة اخليرية 
ــب املفتوح , ولكن  ــه جترى عملية القل ففي


ــفى  ــني املدير الطبي  ملستش ــن جانبه ب م
الشفاء الدكتورنصر التتر أن جراحة القلب 
رى في  ــات التي جتُ ــوح من أعقد اجلراح املفت
الشفاء الدكتورنصر التتر أن جراحة القلب 
رى في  ــات التي جتُ ــوح من أعقد اجلراح املفت
الشفاء الدكتورنصر التتر أن جراحة القلب 

ــكل يومي  رى بش العالم , ومع هذا فإنها جتُ
رى في  ــات التي جتُ ــوح من أعقد اجلراح املفت
ــكل يومي  رى بش العالم , ومع هذا فإنها جتُ
رى في  ــات التي جتُ ــوح من أعقد اجلراح املفت

في قطاع غزة .
وأضاف التتر "إن من يقوم على هذه العمليات 
ــفى  ــم في مستش ــان أحده ــان طبي فريق
ــات القلب  ــص بإجراء عملي ــفاء ويخت الش
ــفى غزة  املفتوح للكبار واآلخر في مستش
االوروبي ويختص بإجراء العملية لألطفال و 

حديثي الوالدة " .
وفيما يتعلق مبلف التحويل للخارج أضاف 
التتر " بكل فخر استطيع القول إن جراحة 
ــت فاتورتها من  ــد اغلق ــار ق ــب  للكب القل
ــبة قد مت  حيث العالج في اخلارج وهناك نس
ــبة جلراحة القلب لألطفال  إغالقها بالنس
ــتكمال التدريب و  ــى اس ــار عل ــل ج والعم
التطوير الجراء كل عمليات القلب املفتوح 

لألطفال في قطاع غزة " . 


ــعرة ,  يٌقال بأن الفرق بني العقل و اجلنون ش
ــي جراحة القلب املفتوح الفرق بني  ولكن ف
املوت واحلياة هو شعرة كذلك , فخالل هذه 
ــند عمله إلى  العملية يتعطل القلب و يس
ــي , يقوم بوظيفة القلب  جهاز قلب صناع
ــاز دورًٌ مهم في  ــي , وكما لهذا اجله الطبيع
ــوق دور الكادر  ــه ال يف ــة لكن ــاح العملي جن
الطبي وفي إطار ذلك كشف د.التتر أن وزارته 
ــدةً على ابتعاث الكوادر الطبية  تعمل جاه
الطبي وفي إطار ذلك كشف د.التتر أن وزارته 
ــدةً على ابتعاث الكوادر الطبية  تعمل جاه
الطبي وفي إطار ذلك كشف د.التتر أن وزارته 

ــام أخرى  ــم القلب و أقس العاملة في قس
ــات العليا في اخلارج , وال  لنيل درجة الدراس
ــف األمر على صعيد اإلبتعاث بل أيضاً  يتوق
ــات العليا في اخلارج , وال  لنيل درجة الدراس
ــف األمر على صعيد اإلبتعاث بل أيضاً  يتوق
ــات العليا في اخلارج , وال  لنيل درجة الدراس

ميتد لدورات قصيرة وطويلة األجل , من اجل 
تنمية قدرات الكادر ومواكبة كل جديد في 

هذه اجلراحة املتطورة .
ــيتم عقد  ــا جداً س ــر  "قريب ــاف د.التت و أض
ــيراً إلى أن  مؤمتر طبي جلراحة القلب" , ومش
ــيتم عقد  ــا جداً س ــر  "قريب ــاف د.التت و أض
ــيراً إلى أن  مؤمتر طبي جلراحة القلب" , ومش
ــيتم عقد  ــا جداً س ــر  "قريب ــاف د.التت و أض

ــال العديد من أطباء  الوزارة تعمل على إرس
ــم للمؤمترات التي تعقد في هذا  هذا القس

التخصص في دول أخرى .

  
وفي سياق متصل أكد رئيس قسم جراحة 
ــادق أنه قد طرأ  ــور مروان الص القلب الدكت
تطور كبير على جراحة القلب املفتوح فقد  
أصبحت هذه اجلراحة  اليوم في قطاع غزة 
ــي تعمل في  ــن املراكز الت ــي كثيراً م نضاه
أصبحت هذه اجلراحة  اليوم في قطاع غزة 
ــي تعمل في  ــن املراكز الت ــي كثيراً م نضاه
أصبحت هذه اجلراحة  اليوم في قطاع غزة 

هذا اال منذ سنوات عديدة , فلدينا اليوم 
في قطاع غزة ثالثة مراكزة متطورة جلراحة 
ــفيات  القلب املفتوح , مركزان في املستش
ــفى  ــز في مستش ــم (مرك ــة  وه احلكومي
ــفاء وآخر في مستشفى غزة األوروبي)  الش
ــة في جمعية  ــاص لنفس اجلراح ومركز خ

اخلدمة العامة اخليرية .
ــال الصادق " لقد أصبحنا ننجز  مبعدل ٤  وق
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ــكالً  ــت ش ــة أنتج ــة املصري احلال
ــاب اإلعالمي بدا  ــن اخلط ا م جديدً
ــه  يرون ــا  فيم ــه  خطورت ــني  ملراقب
ــار اإلعالم، وصوالً  بانحراف عن قط
الردح والتكفير والتخوين حلالة من الردح والتكفير والتخوين حلالة من الردح والتكفير والتخوين 
ــق توصيف  ــداث، وف ــة األح وفبرك

الكاتب القبطي رامي جان.
ــوت اجلامعة"،  ــان لـ"ص ــد ج ويؤك
ــى  ــعت إل ــة س ــائل إعالمي أن وس
تأجيج الصراع املذهبي والطائفي 
ــية  ــداث السياس ــتغلة األح مس
ــو التخويف  ــت نح ــة، واجته اجلاري
بتوظيف الهجوم ضد الدين بغرض 
ــتهداف طرف سياسي بعينه،  اس

وفق تعبيره.


ــة تخلت  ــائل إعالمي ــال إن وس وق
ــا والتحقت  في  ا عن مهنيته متامً
ــو"، إلثارة الرأي  ــة "التوك ش مدرس
العام بغرض تأجيجه وتفريقه من 
ــية ومادية،  ــب سياس أجل مكاس
فيما مهدت الطريق إلحداث تغيير 
ا. سياسي بالقوة العسكرية الحقً

فيما مهدت الطريق إلحداث تغيير 
ا. سياسي بالقوة العسكرية الحقً

فيما مهدت الطريق إلحداث تغيير 

ونوه إلى أن حالة التحريض لم تكن 
وليدة اللحظة، بل هي امتداد حلالة 
من التوظيف السياسي ملهاجمة 
ــة العميقة منذ ثورة  خصوم الدول
اخلامس والعشرين من يناير، معتبرًا 
أن الهجوم على الفلسطينيني يأتي 
مبنزلة التوظيف األعمى من أجهزة 
إعالم تديرها أروقة نظام عميق جتذر 
في مؤسسات الدولة املصرية وجنح 

في استعادة مقاليد األمور.

ــي  التلفزيون التونس ــي  املذيعة ف
ــان في  ــرادي، توافق ج ــماء الف أس
ــالم العربي،  ــة اإلع ــه حلال توصيف
ــرق كبير  ــيرة إلى عدم وجود ف مش
ــني تونس  ــني ب ــة احلالت ــي طبيع ف
ومصر وهي في طليعة دول الثورات 

العربية.
ــرادي وجود حتريض كبير  وتؤكد الف
ــي من وسائل  ــارع التونس في الش
ــالف األيدلوجي  ــة بفعل اخل إعالمي
والسياسي بالبالد، فيما أسهمت   
ــام باتمع  ــج حالة االنقس بتأجي

ــه من  ــا يعاني ــط م ــي وس التونس
أحداث سياسية صاخبة.

ــاول بعض  ــورة تن ــى خط ــوه إل وتن
ــي عملت على  ــائل اإلعالم الت وس
ــتغلة  مس ــام  الع ــرأي  ال ــج  تأجي
ــاالت  واالغتي ــة  امليداني ــداث  األح
ــية  ــى أطراف سياس ــا عل بإلقائه
أخرى دفعت باألحداث جتاه مزيد من 

التدهور.
وحذرت من خطورة دور هذه الوسائل 
ــيج اتمعي  ــة النس على طبيع
ــي، مؤكدة أن جل  والفكري التونس
ــخصيات  ــائل تعود لش هذه الوس
ــيني ربطتهم  رجال أعمال وسياس

عالقة تاريخية بالنظام القدمي.
ــأن ثمة مواجهة محتدمة  وتقول ب
ــني الدولة العميقة  بني ما يعرف ب
في إشارة إلى بقايا النظام السابق 
ــعبية، فيما  ــني إرادة الثورة الش وب
ــاض  ــراع اإلرادات ومخ ــرف "بص يع

ــم نتائجها ألي  ــورة"، ولم حتس الث
طرف على عكس ما جرى في مصر 
ــدمي، وهي ما  ــودة النظام الق من ع

حتذر منه بتكرار لسيناريو بتونس.
من جهته اإلعالمي قتيبة اخلطيب 
املذيع في تلفزيون سوريا الشعب، 
لم يختلف في رؤيته من تناول أداء 
ــد الثورة،  ــالم عربية ض ــائل إع وس

ــورية في  ــيرًا إلى دور قنواتٍ س مش
فبركة املشاهد امليدانية وتوظيفها 

لصالح النظام.
ــورة دور هذه القنوات  ــوه إلى خط ون
في تشويه احلقائق واالعتماد على 
ــميه  الفبركة واألكاذيب في ما تس
ــوار، فيما لم  ــراءات الث بدحض افت
ــر خالل  ــى أي بث مباش تعتمد عل
ــب امليدان،  ــداث اجلارية من قل األح
كونها تفتقر إلى احلقيقة في أرض 

الواقع وتخشى من كشف زيفها.
ــوري تعرض  ويؤكد بأن اإلعالم الس

خالل الفترة املاضية إلى ما وصفها 
ــا اتضح حقيقة  ــز"، فيم بـ"التماي
املدرسة العسكرية التي تدير تلك 
ــورات العربية،  القنوات في دول الث

وفق تعبيره.


ــراوي املذيع في  اإلعالمي زاهر البي

ــير بدوره  قناة احلوار من لندن، يش
ــي  إلى خطورة التوظيف السياس
ألداء وسائل اإلعالم، فيما يتسبب 
ــام سياسي قد يؤدي  به من انقس
إلى صراعات دموية وتبرير اإلقصاء 
ــي كما حصل في مصر  السياس

ويحصل في تونس.
ــة  العميق ــة  األنظم أن  ــد  ويؤك
ــائل  ــل دور وس ــى تفعي ــعت إل ــائل س ــل دور وس ــى تفعي ــعت إل ــائل س ــل دور وس ــى تفعي إل
ــرة املاضية من  ــالم خالل الفت اإلع
أجل تشويه الرأي العام وتضليله 
بغرض متهيد عودتها إلى املشهد 
ــا  فيم ــرى،  أخ ــرة  م ــي  السياس
استغلت أنظمة سياسية قائمة 
ــذه احلالة   ــة بعينها ه بدول عربي
ــية  ــى تعزيزها خش ــت عل وعمل
ــار البيراوي إلى  ــى واقعها  وأش ــار البيراوي إلى عل ــى واقعها  وأش البيراوي إلى عل
ــة تواجه مخاطر  ــورة العربي ــة تواجه مخاطر أن الث ــورة العربي مخاطر أن الث
ــتقبلها في ظل  ــة تهدد مس جم
ــديد عليها وصوالً  التحريض الش
ــتقبلها في ظل  ــة تهدد مس جم
ــديد عليها وصوالً  التحريض الش
ــتقبلها في ظل  ــة تهدد مس جم

ــات املمولة  ــة اجله ــق رغب لتحقي
بنسفها واإلقصاء عليها لضمان 
ــدة احلكم أطول  ــم على س بقائه
ــاء على رغبة  ــرة ممكنة، والقض فت

اجلماهير بالتغيير.
ــاد قنوات  ــدد على ضرورة إيج وش
ــعي  ا والس إعالمية أكثر تخصصً
ــن الدول  ــل لها م ــاد متوي ــى إيج إل
ــورات الربيع  ــدة لث ــراف املؤي واألط
ــرورة توحيد  ــا بض ــي، مناديً العرب
ــة  واإلعالمي ــية  السياس ــرؤى  ال
ــة حالة التحريض  بغرض مواجه
ضدها والسعي إلى تقدمي خطاب 

. إعالمي مطمئنً
ضدها والسعي إلى تقدمي خطاب 

. إعالمي مطمئنً
ضدها والسعي إلى تقدمي خطاب 

كنان املشهراوى:غزة- كنان املشهراوى:غزة- كنان املشهراوى:
ــئون  ــر اتص بالش ــير عام ــد د.مش أك
ــام الصحفيني  ــة على ضرورة قي الغربي
ــطة  ــطينيني بجملة من األنش الفلس
ــى يحاول من  ــات والبرامج الت والفعالي
خاللها االعالم الفلسطينى أن يتواصل 
ــائل اإلعالم الغربية, وأن يؤثر قدر  مع وس
اإلمكان فى السياسة التحريرية لكثير 

من وسائل اإلعالم الغربية.
ــف اجلهود من  ــا عامر إلى تكثي كما دع
ــى طريقة  ــر نوعى ف ــداث تغي ــل إح أج
تناول وسائل اإلعالم الغربية للوضع فى 
ــطني, وعلى االعالم الفلسطينى  فلس
ــة لوجهة  ــدم وجهة نظر منافس ان يق
ــى, مؤكدا إنه يتطلب  نظر االعالم الغرب
ــة  غربي ــالم  إع ــائل  وس ــع  م ــبيك  تش
ــني ,  ــني أمريكي ــع صحفي ــبيك م وتش
ــع إعالميني  ــات مهنية م ــة عالق وإقام
ــهد اإلعالمى,  ــني مؤثرين فى املش غربي
ــى ليس  ــالم الغرب ــى أن اإلع ــيرا ال مش
وسيلة وال مؤسسة إعالمية واحدة , اال 
ان هناك وسائل إعالمية مختلفة, ولكل 

دولة لها عالقاتها التاريخية والثقافية 
والسياسية واإلجتماعية.

ــخر  ــر على ضرورة أن يس ــا أكد عام كم
ــطينيون جزءا" من  ــون الفلس الصحفي
ــات اإلعالمية  ــم لتطوير العالق جهوده
ــائل اإلعالم الغربية ، وخصوصا  مع وس

مع اإلعالم األمريكى.
ــالم الغربى منحاز  ــح عامر أن اإلع وأوض
ــرائيل, ومنحاز للرواية الصهيونية,  إلس
ــى أو غربى  ــح ألى مراقب  عرب وهذا واض
ــى  هم  ــور الغرب ــن اجلمه ــرا م , وأن كثي
ــة  كقضي ــا  اليه ــرون  الينظ ــون,  مغيب
ــم, وأنهم   ــة تهمهم فى حياته محوري
اليهتمون على مايحصل  فى فلسطني , 
على رفاهيتهم وأن اهتماماتهم منصبة على رفاهيتهم وأن اهتماماتهم منصبة على رفاهيتهم 
ــة ,  ــة  واإلقتصادي ــم اإلجتماعي وأموره
ــا وراء البحار  ــم إلى م ــر من نظراته ــا وراء البحار أكث ــم إلى م ــر من نظراته وراء البحار أكث
ــة العربية   ــى مايحصل فى املنطق , وإل
ــا يجب  ــاس, وهن ــى االس ــطني ف وفلس

تكثيف احلمالت اإلعالمية.
ــار عامر إلى أن بعض الدراسات   كما أش
العربية والغربية وحتى املراقبون الغرب 

ــة  ــز للرواي ــاك حتي ــى أن هن ــاروا إل , أش
ــوق  حق ــاس  أس ــى  عل ــرائيلية   اإلس
ومطالب الشعب الفلسطينى , مشيرا 
ــددات  حتكم الطريقة   الى أن هناك مح
التى تتناول الوضع فى فلسطني , وهذه 
احملددات قائمة على عدم  التشكيك فى 
ــود , وضمان أمن  ــرائيل فى الوج حق اس
اسرائيل , وحتى لو كان ذلك على حساب 
مطالب   الشعب الفلسطينى وثوابته.

كما دعا عامر الى التعاون والتواصل مع 

القطاعات اتلفة  فى اجلمهور الغربى 
ــطينية  ــل نقل الصورة الفلس , من أج
احلقيقية  ملا يحصل  فى فلسطني إلى 

العالم الغربى بشكل أساس.
ــطينى  ــر أن اإلعالم الفلس وأوضح عام
ــراق واضح  ــدث أى اخت ــى لم يح والعرب
ــة   اإلعالمي ــاحة  الس ــى  ف ــوس  وملم
ــو كان هناك  عمل  ــمية , حتى ول الرس
ــالم البديلة   ــائل اإلع ــى وس ــى ف إعالم
ــائل اإلعالم  ــى وس ــة وليس ف األمريكي
ــوع من  ــذا ن ــمية, وه ــة الرس األمريكي
ــداث أى اختراق  ــى جانب  إح ــور ف القص
ــهد  ــدار فى املش ــذا اجل ــى ه ــح ف واض
ــاك أمور خارج  ــى األمريكى, وهن اإلعالم
ــطينى  نتيجة لتاثيرات  اإلعالم الفلس
اللوبى الصهيونى   واملساحة الواسعة 
ــان الصهيونى  ــى يتحرك فيها الكي الت

وأنصاره .
ــالم  الواليات املتحدة  ــار عامر أن إع وأش
ــع  ــاندة دول الربي ــم ومس ــى دع ــز ف متي
ــة  ــد األنظم ــا  ض ــى ثوراته ــى  ف العرب
الدكتاتورية  فى بداياتها,واالن تتمسك  

الشعوب بأفكارها  الدميقراطية  واحلرية 
ــن االنظمة القمعية, وهذا  والتخلص م
ينسجم إلى حد ما مع اخلطاب الرسمى  
ــى احلكومة األمريكية  ودعمها لكثير  ــى احلكومة األمريكية  ودعمها لكثير ف احلكومة األمريكية  ودعمها لكثير ف

من الثورات.
نيويورك  ــة " ــر  أن صحيف ــاف عام و أض
ــر الصحف  ــد  من اكث ــى تع ــز" والت تامي
املتميزة فى الدول الغربية  و أكثر شهرة 
وتاثيرا فى اتمع الغربى,عندما تتناول 
ــرائيل تتبنى اخلط  ــطني واس ــر فلس أم
ــذه اإلدارة األمريكية دميقراطيا  الذى تأخ
ــد  ــان تنتق ــض األحي ــى بع ــا ف , وجنده
االستيطان   والسياسة االسرائيلية فى 
ــات  احلكومة  ــطني, وتنتقد توجه فلس
ــن عموما   ــة , ولك ــة الصهيوني اليميني
النظر الصهيونية فى التبنى هو لوجهة النظر الصهيونية فى التبنى هو لوجهة النظر الصهيونية فى 
ــن األمور   التى حتدث  توصيف  الكثير م
ــوى احملركة  ــطني احملتلة , والق فى فلس
ــات املتحدة  ــالم فى الوالي ــائل اإلع لوس
ــائل اإلعالم وأساليبها  تختلف عن وس
ــاه القضية  ــتها  التحريرية  جت وسياس

الفلسطينية.
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 ، ــبوقة  ــر مس غي ــة  ، حمل ــبوقة  ــر مس غي ــة  ، حمل ــبوقة  ــر مس غي ــة  مل
موجهة ومعدة لها مسبقا  
ــرى   ــالم املص ــنها االع يش
ضد الفلسطينيني عموما 
وقطاع غزة خصوصا , تبدأ 
ــن  ــى م ــلة ال تنته بسلس
األخبار املفبركة واألكاذيب 
ــي ال أصل لها  ــزة والت اه
من الصحة لتشير بأصابع 
ــي ال أصل لها  ــزة والت اه
من الصحة لتشير بأصابع 
ــي ال أصل لها  ــزة والت اه

ــي كل مصيبة  ــام ف االته
ــهد  املش ــدر  تتص ــة  وأزم
ــي كل مصيبة  ــام ف االته
ــهد  املش ــدر  تتص ــة  وأزم
ــي كل مصيبة  ــام ف االته

املصري الداخلي لغزة ...
ــزة  ــذا وغ ــل ك ــزة تفع فغ
ــذا؟؟!!!  ك ــت  ارتكب ــن  م
ــكلة إال  ــكاد ال ترى مش فت
ــب األكبر فى  ــزة النصي لغ

حدوثها.
ــى  عل ــف  املواق ــون  وتك
ــم يكفِ  ــك ول ــاب ذل حس
ــا كان  ــري م ــف املص املوق
ــد الوع "  ــي عه عليه ف
ــا كان  ــري م ــف املص املوق
ــد الوع "  ــي عه عليه ف
ــا كان  ــري م ــف املص املوق

مبارك" ال بل يتصدر موقفا 
رسميا جديدا من نوع آخر.

ويعتبر قرار إقامة املنطقة 
ــر وغزة,  ــني مص ــة ب العازل
ــع مصر   ــاق م ــالق األنف وإغ
ــديد احلصار مرة  مبثابة تش

أخرى على قطاع غزة .
ــني املصريني  ــد االعالمي أح
املصري  ــش  اجلي ــب  يخاط
بوجوب ضرب غزة وكل من 

فيها ,
ــمعه اآلن من أبواق  ما نس
بعض اإلعالميني املصريني, 
ــة بني  ــى الوقيع ــدف إل يه
ــقيقني  الش ــعبني  الش

املصري والفلسطيني.
ــي تلك  ــاً ف ــف حق واملؤس

املصري والفلسطيني.
ــي تلك  ــاً ف ــف حق واملؤس

املصري والفلسطيني.

ــب  ــي ترتك ــاوزات الت التج
ــالم من  ــر االع ــاً وعب فعلي
ــب  ــي ترتك ــاوزات الت التج
ــالم من  ــر االع ــاً وعب فعلي
ــب  ــي ترتك ــاوزات الت التج

اتهامات أنك ال ترى موقفا 
مصريا رسميا يستنكر أو 
ــذا هو األكثر  يدين ذلك وه

خطورة.
ختاما أخواننا عقالء مصر 
الشقيقة عليكم بتحمل 
ــئولياتكم لوقف هذه  مس
احلملة االعالمية املسعورة 
والتي ما كان لها مثيل من 
قبل , والتي أعتبرها جرمية 
والتي ما كان لها مثيل من 
قبل , والتي أعتبرها جرمية 
والتي ما كان لها مثيل من 

ــا حتمل الكلمة من  بكل م
ــويه  ــا تش ــى، هدفه معن
ــارة قبل قطاع  مصر احلض
غزة , بحيث لم تعد قضية 
ــي  ف ــة  قومي ــطني  فلس
ــبب تلك احلملة  مصر بس
ــور  تص ــي  والت ــة  االعالمي
ــدواً وحترف البوصلة  غزة ع
ــور  تص ــي  والت ــة  االعالمي
ــدواً وحترف البوصلة  غزة ع
ــور  تص ــي  والت ــة  االعالمي

ــي وهو   ــدو احلقيق عن الع
"بالكيان الصهيوني".
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بقلم / إسراء ابوعودة

السبت 11/9/ 2013م


  على بعد أيام نحن من ذاك 
ــى ، القادم لنا  البطيء اخلط
يحمل معه أمتعة اخلير من 
ــد لربيع  ــركات ، مته غيث وب
ــاراً وخضرة .  ــأل األرض أزه مي
ــد لربيع  ــركات ، مته غيث وب
ــاراً وخضرة .  ــأل األرض أزه مي
ــد لربيع  ــركات ، مته غيث وب

ــات  جللس نتجهز  ــه  بقدوم
ــمر العائلية ، يتخللها  الس
دفء الشاي وفنجان القهوة 
، ويلفنا فيه معطف الصوف 

كي نقي به لسعات برده .

     هكذا مير الشتاء على كل 
من يحبه ، فهو يأخذ مرسانا 
الشعوري إلى شواطئ احملبة 
، واللمة ، وحنني اإلخوان إلى 
اإلخوان ، فالشتاء ربيع كما 
وصفه النبي صلى اهللا عليه 
اإلخوان ، فالشتاء ربيع كما 
وصفه النبي صلى اهللا عليه 
اإلخوان ، فالشتاء ربيع كما 

وسلم من حديث أبي سعيد 
اخلدري : " الشتاء ربيع املؤمن 
طال ليله فقامه وقصر نهاره 

فصامه " .

ــي  ــن ف ــع املؤم ــه يرت      وفي
بستان الطاعة ، ويسرح في 
ــادة ، ويتنزه في  ميادين العب
ــال اخليرة ، ففي  رياض األعم
ــل املؤمن  ــتاء يطول لي الش
ــي  الواف ــط  القس ــذ  فيأخ
ــرص  ــك ف ــوم ، وميل ــن الن م
ــحر  الس وقت  ــتيقاظ  االس
ليصلي هللا قياماً ، ويقرأ ورده 
من القرآن ، وليدعو اهللا راجياً 
ليصلي هللا قياماً ، ويقرأ ورده 
من القرآن ، وليدعو اهللا راجياً 
ليصلي هللا قياماً ، ويقرأ ورده 

ــل الفجر ،  ــه اإلجابة قبي من
ــذي يتنزل في  ــت ال ذاك الوق
ــزوالً يليق بجالله  ــن ن الرحم
ــذي يتنزل في  ــت ال ذاك الوق
ــزوالً يليق بجالله  ــن ن الرحم
ــذي يتنزل في  ــت ال ذاك الوق

إلى السماء الدنيا فيقول  : " 
هل من داع فأجيب له" . 

ــه فنظراً  ــن صيام ــا ع       أم
لقصره ، وبرودته ، فإن املؤمن 
ــوم  ــقة الص ــه مش ال يواج
ــي حر  ــا ف ــي يواجهه كالت
ــف ، فكأن الصيام في  الصي
ــتاء هو الغنيمة الباردة  الش
ــا النبي صلى  ــا وصفه ، كم
اهللا عليه وسلم  . وبالشتاء 
ــا النبي صلى  ــا وصفه ، كم
اهللا عليه وسلم  . وبالشتاء 
ــا النبي صلى  ــا وصفه ، كم

ــول  وه  ، ــر  الزمهري ــر  نتذك
ــاً  خوف ــف  فنرجت ــة   القيام
ــو اهللا أن  ــاً ونحن ندع وطمع
ــا ، فقد  ــا من أهواله ينجين
ــاد : " ما رأيت  ــر أحد الزه ذك
ــاقط إال تذكرت  ــج يتس الثل
ــر  تطاير الصحف يوم احلش

والنشر" . 

ــتاء دعوة ألهل         وفي الش
العطاء بأن يجودوا بأموالهم 
اجلائع  ــر  الفقي ــوا  ، ليطعم
ــة البرد عن  ــوا بغائل ، ويدفع
ــن ابن  ــد روي ع ــاري ، فق الع
مسعود رضي اهللا عنه قوله 
ــن ابن  ــد روي ع ــاري ، فق الع
مسعود رضي اهللا عنه قوله 
ــن ابن  ــد روي ع ــاري ، فق الع

: " يحشر الناس يوم القيامة 
أعرى ما كانوا قط ، وأظمأ ما 
ــا اهللا  ــوا قط ، فمن كس كان
ــاه ، ومن أطعم  عز وجل كس
اهللا أطعمه ، ومن سقى اهللا 
سقاه ، ومن عفا هللا عفا اهللا 

عفا اهللا عنه ".


روحانيــات ... مــا بعــد عرفــات

ــريف  ــال احلاج ش ــياق ق ــذا الس ــي ه وف
مشتهى من سكان مدينة غزة:" شعوري 
ــعوري قبل  ا عن ش ــدً ــوم مختلف ج الي
ــكينة  ــعر بالس زيارة الكعبة، اليوم أش
ونقاء الثوب،  وهذا يثقل عليّ املسئولية 
ــي ال يتلوث  ــى نقائه ك ــي احملافظة عل ف

باملعاصي " .
ــا)  ــامي (٦٩ عامً ــة أم س ــت احلاج وأعرب
ــك احلج ,  ــعادتها بأدائها مناس ــن س ع
ــاملة , وقالت:  والعودة إلى أرض الوطن س
ــي اهللا عز وجل  ــك بكل ما يرض :سأمتس
ــاول أن أبتعد بقدر اإلمكان عن القيل  وأح
والقال, ألنها حقاً تبطل األعمال الصاحلة 

التي أقوم بها ".
ا) فبينت  ــيم (٤٥ عامً ــة أم نس أما احلاج
رغم أن احلج تعبٌ وإرهاق إال أن فيه متعة 
ــاه أن ينالها  ــائلة إي ال يعلمها إال اهللا, س
ــت:" احلاج ال بد  ــن يتمناها, وأضاف كل م
ــى هداية  ــده ويحرص عل ــود إلى بل أن يع
ــتفاد منه  ــل ما تعلمه واس اآلخرين ونق

إليهم".
ا حترص  ــيم أنها كانت دائمً وذكرت أم نس
ــزام بدين اهللا وطاعته واجتناب  على االلت

ــيزيد  ــج "أما بعده فس ــه قبل احل نواهي
ــن طمأنينة  ــا رأينا م ــإذن اهللا مل ــرص ب احل
ــب احلج"،  ــاء تأديتنا لواج ــكينة أثن وس
ــه  ــاء الوج ــتلتزم بغط ــا س ــدت أنه وأك
ــت ال ترتديه, وأيضاً  ــاب" بعد أن كان "النق
ــه  ــاء الوج ــتلتزم بغط ــا س ــدت أنه وأك
ــت ال ترتديه, وأيضاً  ــاب" بعد أن كان "النق
ــه  ــاء الوج ــتلتزم بغط ــا س ــدت أنه وأك

ــك ملا فيه  ــتقلل ذهابها لألعراس وذل س
ــة للوقت ومعصية هللا تعالى, وأن  مضيع

تستغل وقتها فيما يرضي اهللا عز وجل.
ــي عضو  ــي اليازج ــاج د. صبح ــد احل وأك
ــم التفسير وعلوم  هيئة التدريس بقس
القرآن باجلامعة اإلسالمية على أن احلاج 
ــالم, فهي متثل  ال بد أن يتخلق بآداب اإلس
ــاء  ــداً في قضية إرس ــألة مهمة ج مس
ــالم, فهي متثل  ال بد أن يتخلق بآداب اإلس
ــاء  ــداً في قضية إرس ــألة مهمة ج مس
ــالم, فهي متثل  ال بد أن يتخلق بآداب اإلس

قواعد األخالق املرجوة من احلج, مبيناً أن 
ــاء  ــداً في قضية إرس ــألة مهمة ج مس
قواعد األخالق املرجوة من احلج, مبيناً أن 
ــاء  ــداً في قضية إرس ــألة مهمة ج مس

الدين عقيدة وشريعة وأخالق.
ــاج عليه أن  ــي إلى أن احل ــار د. اليازج وأش
ــاد كرد املظالم  ــص من حقوق العب يتخل
ــوية  ــى تس ــل عل ــا, والعم ــى أهله إل
احلسابات بينه وبني إخوانه املسلمني, 
ــن اهللا التي  ــرى م وذلك كي ينال البش
ا لقول الرسول: "من  أكرمه بها مصداقً
ــن اهللا التي  ــرى م وذلك كي ينال البش
ا لقول الرسول: "من  أكرمه بها مصداقً
ــن اهللا التي  ــرى م وذلك كي ينال البش

ــق رجع كيوم  حج فلم يرفث ولم يفس
ولدته أمه".

وأوضح اليازجي أن احلجاج هم ضيوف 
ــاج أنه  ــعر احل ــن وحني يستش الرحم
ا  ــه دافعً ــد اهللا تعالى يعطي ضيف عن
ــبيح وحتميد  ــا في تس ــون دائمً ألن يك
ــر أثناء احلج  ــاً: " الذك وتهليل, مضيف
ــبيح وحتميد  ــا في تس ــون دائمً ألن يك
ــر أثناء احلج  ــاً: " الذك وتهليل, مضيف
ــبيح وحتميد  ــا في تس ــون دائمً ألن يك

ينعكس على احلاج بعد احلج, ومن لم 
ــتطع أن يؤدي هذا الذكر أثناء احلج  يس

فإنه لن يستطيع أن يؤديه بعد ذلك".
ــي فوائد املداومة على  وأجمل اليازج

الطاعات في أنها تتمثل في االرتباط 
باهللا عز وجل, واالستقامة, واملداومة  
الطاعات في أنها تتمثل في االرتباط 
باهللا عز وجل, واالستقامة, واملداومة  
الطاعات في أنها تتمثل في االرتباط 

ــا, ومالزمة  ــوات في وقته على الصل
ــان والتعود على  الذكر, وتقومي اللس
ــب النفس  ــة, وتهذي ــاظ الطيب األلف
ــاة  ــون مدع ــي يك ــرية, وبالتال البش

ــلم التقاة  ــاج أن ينخرط في س للح
األطهار.

ــكاد يجمع كل  ــذا الفهم ي وعلى ه
ــارة احلبيب محمد -  ــن من زي العائدي
ــلم - ويؤكد  وزير  صلى اهللا عليه وس
ــماعيل رضوان: "إن  األوقاف في د. اس
ــكل  ــاج تختلف بش ــاعر احلج مش
ــى اهللا عليه  ــام قبره - صل ــح أم واض
ــول : " ال أرى  ــرح بالق ــلم - " وص وس

دموع الشوق في العيون كما أراها في 
عيون حجاجنا وهم في ضيافة طيبة 
ــاج باحلفاظ  ــاً احلج ــار ", مطالب ات
عيون حجاجنا وهم في ضيافة طيبة 
ــاج باحلفاظ  ــاً احلج ــار ", مطالب ات
عيون حجاجنا وهم في ضيافة طيبة 

ــي حباهم اهللا  ــى هذه النعمة الت عل
إياها واصطفاهم عن غيرهم لينالوا 

شرف الطواف ببيته احلرام .

ــم العقاد  ــيخ ابراهي وقد نصح الش
خالل خطبة له في مسجد الشرطة 
ــتغالل  ــان يونس حجاجنا " باس بخ
أوقاتهم باخلير والعبادة والتقرب الى 
ــي يحافظوا على هذه النعمة  اهللا ك
التي حباهم اهللا تعالى بها في حني 
ــي يحافظوا على هذه النعمة  اهللا ك
التي حباهم اهللا تعالى بها في حني 
ــي يحافظوا على هذه النعمة  اهللا ك

ــلمني في  ــني من املس ــا مالي يتمناه
انحاء العالم " .

إذن هي أيام قليلة يقضيها احلاج في 

ــق لكن أياماً  ــة بيت اهللا العتي ضياف
كثيرة جداً بانتظار ثباته وعفة ثيابه 
ــي الدنيوية  ــونامي" املاله أمام "تس
التي تغرق الناس مبلذاتها, يقال دوماً: 
ــي الدنيوية  ــونامي" املاله أمام "تس
التي تغرق الناس مبلذاتها, يقال دوماً: 
ــي الدنيوية  ــونامي" املاله أمام "تس

ــني تكثر من  ــوب صعب ح ــاء الث "نق
حولك األوحال".







 .
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غزة- إسراء أبو عودة :

ــلم - ميضي  ــي - صلى اهللا عليه وس ــار حراء كان النب ــي غ ف
 إسراء أبو عودة :

ــلم - ميضي  ــي - صلى اهللا عليه وس ــار حراء كان النب ــي غ ف
 إسراء أبو عودة :

ساعات طويلة ليخلو إلى ربه و تصفو نفسه هناك من كد 
احلياة و كدر املعاشرة االجتماعية فهل يصح أن نطلق على 
ــل يتوفر الصفاء الروحي في  ــجون "مغارات حراء "؟ و ه الس
ــر؟ أم أن قول ابن تيمية : "أنا ماذا يفعل أعدائي بي فإن  األس
ــياحة وسجني خلوة وقتلي شهادة في سبيل اهللا  نفيي س
ــر؟ أم أن قول ابن تيمية : "أنا ماذا يفعل أعدائي بي فإن  األس
ــياحة وسجني خلوة وقتلي شهادة في سبيل اهللا  نفيي س
ــر؟ أم أن قول ابن تيمية : "أنا ماذا يفعل أعدائي بي فإن  األس

هو قول محل خالف ؟ " .
على هذا التساؤالت أجابنا مصعب الهشلمون األسير احملرر 
ــنوات في  ــرار و الذي أمضى ثماني س ــة وفاء األح في صفق
ــع و شامل  ــجون اإلحتالل بالقول : "العبادة مفهوم واس س
ــالة كما جنده في احلرية لكن  ــوع في الص فمثالً ال جند اخلش
ــع و شامل  ــجون اإلحتالل بالقول : "العبادة مفهوم واس س
ــالة كما جنده في احلرية لكن  ــوع في الص فمثالً ال جند اخلش
ــع و شامل  ــجون اإلحتالل بالقول : "العبادة مفهوم واس س

عبادة التذلل والتضرع هللا بالدعاء أرق ما تكون في األسر ألن 
ــالة كما جنده في احلرية لكن  ــوع في الص فمثالً ال جند اخلش
عبادة التذلل والتضرع هللا بالدعاء أرق ما تكون في األسر ألن 
ــالة كما جنده في احلرية لكن  ــوع في الص فمثالً ال جند اخلش

احلاجة واأللم كلها فيه " .
ــور و القابع في  ــير جمال اله ــال هاتفي مع األس ــي اتص و ف
سجن نفحة الصحراوي منذ ثماني عشرة سنة قال : "كل 
احلياة ال تساوي ركعتني يصليهما اإلنسان على سفح جبل 
في ظل شجرة و إذا كانت العبادة حتتاج إلى صفاء روح وخلو 
بال فإنّ السجن على ذلك ال عبادة فيه ملا فيه من آالم و ثقل 

معاناة على القلب و الروح ".
و لعل عدداً ال بأس به من احملررين ممن استمعنا إلى كالمهم 

معاناة على القلب و الروح ".
و لعل عدداً ال بأس به من احملررين ممن استمعنا إلى كالمهم 

معاناة على القلب و الروح ".

في القضية يدور في الدوالب و يؤكد هذه احلقيقة التي تظهر 
جلية في تعابير الوجوه احلزينة وهم يتذكرون األسر .

ــرة حول  ــرر علي عصاف ــير احمل ــتطلعنا رأي األس ــني اس فح
د معنى اإلشتراكية  ــجن يجسّ القضية تنهد قائالً : "الس
ــرة حول  ــرر علي عصاف ــير احمل ــتطلعنا رأي األس ــني اس فح
د معنى اإلشتراكية  ــجن يجسّ القضية تنهد قائالً : "الس
ــرة حول  ــرر علي عصاف ــير احمل ــتطلعنا رأي األس ــني اس فح

املطلقة فال حرية للفرد فيه أبداً و في اإلسالم أحكام العبد 
د معنى اإلشتراكية  ــجن يجسّ القضية تنهد قائالً : "الس
املطلقة فال حرية للفرد فيه أبداً و في اإلسالم أحكام العبد 
د معنى اإلشتراكية  ــجن يجسّ القضية تنهد قائالً : "الس

ــت كأحكام احلر و مع ذلك ال يخلو السجن من جميل  ليس
ــبة و املقارنة ال يستوي القيد  العبادة و روعتها ولكن بالنس

و احلرية ".
و يبقى لنا أن نقول :لعل املنشد اإلسالمي أبو الراتب أصاب 

حني أنشد :
السجن جنات و نــار

                         وأنا املغامر و الغمار
نا طلع النهار على الدُ

ـهار                       وعليّ ما طلع النــهار                       وعليّ ما طلع النــهار 

حوار- إسالم حلّس:
ــث مرَّ على  ا حي ــا جديدً ا هجريً ــتقبل عامً ــن نس ها نح
ــلم) وصحابته  ــرة النبي محمد (صلى اهللا عليه وس هج
ا  ا نستذكر خاللها شريطً الكرام إلى عامنا هذا ١٤٣٥ عامً
ــلم) وصحابته  ــرة النبي محمد (صلى اهللا عليه وس هج
ا  ا نستذكر خاللها شريطً الكرام إلى عامنا هذا ١٤٣٥ عامً
ــلم) وصحابته  ــرة النبي محمد (صلى اهللا عليه وس هج

ألحداث مؤملة ومعاناة صعبة في تاريخ الدعوة اإلسالمية، 
فقد قامت قريش بترحيلهم من ديارهم وسلبت أموالهم 
ــوى الدين احلق الذي كان  وأرزاقهم فلم يحملوا معهم س
ــبيله، أولئك  ــوا وثبتوا في س ا في قلوبهم وحتمل ــخً راس
ــوى الدين احلق الذي كان  وأرزاقهم فلم يحملوا معهم س
ــبيله، أولئك  ــوا وثبتوا في س ا في قلوبهم وحتمل ــخً راس
ــوى الدين احلق الذي كان  وأرزاقهم فلم يحملوا معهم س

ــوا القاعدة  ــلمي مكة الذين مثل ــم املهاجرون من مس ه
ــاس الذي قامت عليه الدولة اإلسالمية فيما بعد،  واألس

فلقد كانت هجرتهم حافلة بالدروس والعبر.
وافتتح أ. براء ريّان أستاذ احلديث الشريف في كلية أصول 
الدين باجلامعة اإلسالمية حديثه لصوت اجلامعة بالربط 
ــلم وأصحابه،  ــى اهللا عليه وس ــرة النبي صل ــا بني هج م
الدين باجلامعة اإلسالمية حديثه لصوت اجلامعة بالربط 
ــلم وأصحابه،  ــى اهللا عليه وس ــرة النبي صل ــا بني هج م
الدين باجلامعة اإلسالمية حديثه لصوت اجلامعة بالربط 

ا أنّ الهجرة النبوية  و"هجرتنا كشعب فلسطيني"، مؤكدً
ــطيني من أهم الدروس التي  ــعب الفلس بالنسبة للش
"تشكل لنا خصوصيّة، فشعبنا نكبته هجرة حيث شرِّد 
من بالده، و ما يزال كل فلسطيني يحيا آثارها حتى اآلن"، 
معتبرًا أنَّ مفارقة األوطان حتت الضغط واإلكراه تضحية 
من بالده، و ما يزال كل فلسطيني يحيا آثارها حتى اآلن"، 
معتبرًا أنَّ مفارقة األوطان حتت الضغط واإلكراه تضحية 
من بالده، و ما يزال كل فلسطيني يحيا آثارها حتى اآلن"، 

ــب األرض التي  ــان مفطور على ح ا "ألن اإلنس ــرة جدً كبي
ــعبنا الفلسطيني يشترك  ينشأ ويتربى عليها لذا فش

مع الصحابة الكرام في الهجرة".
وحول حديثه عن دوافع الهجرة النبوية تابع ريان قائالً: "إنّ 

مع الصحابة الكرام في الهجرة".
وحول حديثه عن دوافع الهجرة النبوية تابع ريان قائالً: "إنّ 

مع الصحابة الكرام في الهجرة".

ــلم) ملَّا رأى املسلمني من حوله  النبي (صلى اهللا عليه وس
وحول حديثه عن دوافع الهجرة النبوية تابع ريان قائالً: "إنّ 
ــلم) ملَّا رأى املسلمني من حوله  النبي (صلى اهللا عليه وس
وحول حديثه عن دوافع الهجرة النبوية تابع ريان قائالً: "إنّ 

ــون والقوا من قريش ألوانًا من العذاب دفعه  بون ويعان يعذَّ
ــلم) ملَّا رأى املسلمني من حوله  النبي (صلى اهللا عليه وس
ــون والقوا من قريش ألوانًا من العذاب دفعه  بون ويعان يعذَّ
ــلم) ملَّا رأى املسلمني من حوله  النبي (صلى اهللا عليه وس

ــول فالهجرة كانت حالً من  ــك للبحث عن اارج واحلل ذل
احللول التي ألهم اهللا بها نبيّه (صلى اهللا عليه وسلم).

ــول فالهجرة كانت حالً من  ــك للبحث عن اارج واحلل ذل
احللول التي ألهم اهللا بها نبيّه (صلى اهللا عليه وسلم).

ــول فالهجرة كانت حالً من  ــك للبحث عن اارج واحلل ذل

ــان أن النبي (صلى  ــكري فذكر ريّ أما على الصعيد العس
ــلم) وضع خطة رائعة في اإلحكام ليضمن  اهللا عليه وس
ــان أن النبي (صلى  ــكري فذكر ريّ أما على الصعيد العس
ــلم) وضع خطة رائعة في اإلحكام ليضمن  اهللا عليه وس
ــان أن النبي (صلى  ــكري فذكر ريّ أما على الصعيد العس

ــذ التدابير الالزمة  ــلمني أثناء اخلروج، واتخ ــالمة املس س
ــباب لكنه في قلبه كان متوكالً على ربه  فقد أخذ باألس
ــذ التدابير الالزمة  ــلمني أثناء اخلروج، واتخ ــالمة املس س
ــباب لكنه في قلبه كان متوكالً على ربه  فقد أخذ باألس
ــذ التدابير الالزمة  ــلمني أثناء اخلروج، واتخ ــالمة املس س

ــة اإللهية  ــباب تدخلت العناي ــه األس ــا قصرت ب فعندم
لتحول دون مكر قريش به.  

ورأى ريَّان أن الدعاة قدميًا وقعوا في خطأ كبير وهو قولهم: 
" على الشعب الفلسطيني أن يتأسى بالنبي وصحابته 
ــم نكن نعلم أن هذه  رنا ول ــرة", قائالً: نحن هجِّ في الهج
" على الشعب الفلسطيني أن يتأسى بالنبي وصحابته 
ــم نكن نعلم أن هذه  رنا ول ــرة", قائالً: نحن هجِّ في الهج
" على الشعب الفلسطيني أن يتأسى بالنبي وصحابته 

الهجرة ستطول وندمنا عليها كثيرًا فلو كنا نعلم أنها 
ــتطول آلثرنا املوت في بيوتنا" , وأوضح في هذا السياق  س
ا على صدور احملتل  أنه على كل فلسطيني أن يبقى جاثمً
ــى أنه علينا أن  ــود والكفاح، الفتًا إل ــرس مبدأ الصم ويك
ا على صدور احملتل  أنه على كل فلسطيني أن يبقى جاثمً
ــى أنه علينا أن  ــود والكفاح، الفتًا إل ــرس مبدأ الصم ويك
ا على صدور احملتل  أنه على كل فلسطيني أن يبقى جاثمً

"نتكلم في كيفية العودة وليس في نكبة الهجرة ".
ــار إلى أن هناك العديد  أما على الصعيد االجتماعي فأش
ــالمية التي متثلت دور األنصار في  من الدول العربية واإلس
ــن أراضيهم لكننا  رين م ــطينيني املهجَّ احتضان الفلس
ــالمية التي متثلت دور األنصار في  من الدول العربية واإلس
ــن أراضيهم لكننا  رين م ــطينيني املهجَّ احتضان الفلس
ــالمية التي متثلت دور األنصار في  من الدول العربية واإلس

ــة "كما كتب أحد  ــم بالرفض واإلهان ــر من جابهه ال ننك
الالجئني الفلسطينيني على موقع التواصل االجتماعي 
لة بالالجئني  ا على غرق السفينة احملمَّ الفيس بوك تعليقً
الالجئني الفلسطينيني على موقع التواصل االجتماعي 
لة بالالجئني  ا على غرق السفينة احملمَّ الفيس بوك تعليقً
الالجئني الفلسطينيني على موقع التواصل االجتماعي 

الفلسطينيني الذين متَّ تهجيرهم من سوريا:  "إن الشعب 
لة بالالجئني  ا على غرق السفينة احملمَّ الفيس بوك تعليقً
الفلسطينيني الذين متَّ تهجيرهم من سوريا:  "إن الشعب 
لة بالالجئني  ا على غرق السفينة احملمَّ الفيس بوك تعليقً

ا من  ا وإلى اآلن لم يصادف أحدً ــطيني منذ ٦٠ عامً الفلس
األنصار".

وفي ختام حديثه دعا ريَّان الصني من أبناء األمة العربية 
ــع العربي  ــاذ ثورات الربي ــعي إلنق ــالمية إلى  "الس واإلس

للتخلص من الطواغيت كلهم".
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ــجيع  ــر الهيئة العامة لتش يؤكد مدي
ــى أهمية  ــن عل ــالم غباي ــتثمار ع االس
ــكل  ــاريع الصغيرة حيث إنها تش املش
حوالي (٨٠٪) من االقتصاد الفلسطيني 
, وأن أغلب الدول الصناعية الكبرى بدأت 
حوالي (٨٠٪) من االقتصاد الفلسطيني 
, وأن أغلب الدول الصناعية الكبرى بدأت 
حوالي (٨٠٪) من االقتصاد الفلسطيني 

نهضتها الصناعية من مشاريع صغيرة 
ــى أصبحت  ــا حت ــت به ــا واهتم رعته
ــارات مثل  ــروعات عمالقة تدر امللي مش
ــيراً إلي  ــوني اليابانية , مش ــركة س ش
ــارات مثل  ــروعات عمالقة تدر امللي مش
ــيراً إلي  ــوني اليابانية , مش ــركة س ش
ــارات مثل  ــروعات عمالقة تدر امللي مش

ــت نافذه  ــي غزة خصص ــة ف أن احلكوم
ــيراً إلي  ــوني اليابانية , مش ــركة س ش
ــت نافذه  ــي غزة خصص ــة ف أن احلكوم
ــيراً إلي  ــوني اليابانية , مش ــركة س ش

ــرة لتمويلها عن  ــروعات الصغي للمش
ــن , وأن هذه النافذة  طريق القرض احلس

بدأت بالعمل منذ أواخر عام ٢٠٠٨.
ــتاذ  ــرى د. معني رجب أس ــن جهته ي وم
ــزة أن  ــة األزهر بغ ــي جامع ــاد ف االقتص
املشاريع الصغيرة ترفع بشكل نسبي 
ــا تضيفه إلي  ــاد الوطني مب من االقتص
ــد على أهمية وجود  الناجت احمللى , ويؤك
ــا تضيفه إلي  ــاد الوطني مب من االقتص
ــد على أهمية وجود  الناجت احمللى , ويؤك
ــا تضيفه إلي  ــاد الوطني مب من االقتص

ــواء  ــاريع الصغيرة س ــة للمش حاضن
ــات احمللية  ــن احلكومة أم املؤسس أكامن
ــو مت  ــا ل ــة ألنه ــر الربحي ــة غي أو الدولي
ــكل جيد فإنها ستتوسع  رعايتها بش
ــرا من العاملني  ــتقطب عددا كبي و تس
ــني زيادة  ــة إيجابية ب ــكل عالق , مما يش
ــا وما بني  ــرة وازدهاره ــاريع الصغي املش

زيادة نسبة العمالة.


تعاني املشاريع الصغيرة في فلسطني 
من ضعف البنية التحتية , وعدم تقدمي 

 – – 
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غباين: وفرت 37ألف فرصة عمل شــهرية للشــباب
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وعلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
توريد مواد البناء إلى غزة وإغالق معبر 
كرم أبو سالم املنفذ التجاري الوحيد 
ــرقية؛ بزعم  للقطاع من اجلهة الش
اكتشاف نفق ميتد من شرق القطاع 
ا  إلى داخل أراضي الـ ٤٨احملتلة، حتديدً

مستوطنة "العني الثالثة".


أستاذ االقتصاد باجلامعة اإلسالمية 
في غزة كمال الهندي قال في حديثه 
ــة": "إن فتح املعبر  ــوت اجلامع لـ"ص
وآلية إدخال املواد تتم من طرف واحد، 
ــواد التي  ــدم توريد امل ــا يؤدى إلى ع مم
ــي واالقتصاد  ــوق احملل يحتاجها الس

الفلسطيني".
ــطينيون إلى حفر  وأضاف جلأ الفلس
ــن أثار  ــدف التخفيف م ــاق به األنف

ــادة  ــم أن إع ــرائيل تعل ــاف إس وأض
تشديد احلصار قد ينتج عنه معركة 
ــدة مع املقاومة في غزة، تبدأ من  جدي
نقطة نهاية عدوان نوفمبر٢٠١٢، أي 
قصف تل الربيع بعشرات الصواريخ 
ــرائيل" غير  ــر يبدو بأن "إس وهذا األم

مستعدة له في الوقت احلالي.
ــتاذ العلوم السياسية أن  وأوضح أس
ــالم  املواد التي تدخل عبر كرم أبوس
ــات الغزيني؛  ــي أقصى احتياج ال تلب
ــرر بحجج  ــه املتك ــالً عن إغالق فض
ــات الغزيني؛  ــي أقصى احتياج ال تلب
ــرر بحجج  ــه املتك ــالً عن إغالق فض
ــات الغزيني؛  ــي أقصى احتياج ال تلب

ــة  ــى احتمالي ــيراً إل ــة، مش مختلف
ــرر بحجج  ــه املتك ــالً عن إغالق فض
ــة  ــى احتمالي ــيراً إل ــة، مش مختلف
ــرر بحجج  ــه املتك ــالً عن إغالق فض

ــى بإدخال ما  ــاق يقض ــل التف التوص
يحتاجه القطاع عبر كرم أبوسالم، 
يكون أطرافه السلطة الفلسطينية 
ومصر وقوات االحتالل مبا يحقق لكل 

طرف مصاحله.
ــلطات االحتالل استأنفت  وكانت س
توريد مستلزمات البناء وبعض املواد 
ــرض احلصار  ــرى ألول مرة منذ ف األخ
ــاع ، بعدما  ــى القط ــرائيلي عل اإلس
ــك املواد عبر األنفاق  توقف تهريب تل
ــرة على طول احلدود مع مصر،  املنتش
بسبب احلملة األمنية املشددة التي 

يقوم بها اجليش املصري.

ــف الضغط  ــى تخفي ــالم إل ــو س أب
ــاع عقب احلملة  ــكان القط على س
األمنية للجيش املصري على األنفاق 

احلدودية.
ــر التجاري  ــور: "إن فتح املعب وقال دب
ــر  غي ــالة  رس ــة  مبثاب كان  ــد  الوحي
ــري اجلديد أن  ــرة للنظام املص مباش
عليه التخفيف من القبضة األمنية 
ــي كانت  ــب، الت ــاق التهري ــى أنف عل
املنفذ الوحيد الدخال العديد من املواد 

األساسية املمنوعة منذ سنوات".

ــيراً إلى أن تدمير األنفاق  احلصار، مش
ــري كان بهدف  ــن قبل اجلانب املص م
ــار، بغض النظر  ــديد احلص إعادة تش
ــكل  ــع األمنية وبأنها تش عن الذرائ

تهديداً لألمن القومي املصري.
ــكل  ــع األمنية وبأنها تش عن الذرائ

تهديداً لألمن القومي املصري.
ــكل  ــع األمنية وبأنها تش عن الذرائ

ــاءل الهندي هل فتح املعبر مت  ويتس
ــه الغزيني أم نتج عن  وفق ما يحتاج
ــرائيلي؟،  ــض لدى االقتصاد  اإلس فائ
ــيراً إلى أن فتح املعبر كان فقط  مش
ــرائيلي؟،  ــض لدى االقتصاد  اإلس فائ
ــيراً إلى أن فتح املعبر كان فقط  مش
ــرائيلي؟،  ــض لدى االقتصاد  اإلس فائ

ــيئا  ــو لم يقدم ش ــالم فه ــام اإلع أم
ــف احلصار املفروض  حقيقيا لتخفي

منذ أكثر من ست سنوات.
ــاد أن الكثير من  ــتاذ االقتص وبني أس
ــلع التي تدخل من املعبر؛ تؤدى  الس
ــحب العملة الصعبة  ــى نفاذ وس إل
من القطاع، فضالً إلى استمرار عدم 
ــحب العملة الصعبة  ــى نفاذ وس إل
من القطاع، فضالً إلى استمرار عدم 
ــحب العملة الصعبة  ــى نفاذ وس إل

ــواد الضرورية  ــن امل ــال الكثير م إدخ
للقطاع.

وحول إعالن قوات االحتالل اكتشافها 
ــو كيلومترين ونصف  ــق ميتد نح لنف
من شرق خان يونس إلى داخل أراضي 
ــد الذرائع  ــح أنه أح ــام ١٩٤٨، أوض ع
ــتمرار في فرض  ــر واالس إلغالق املعب

احلصار.


ــوم  العل ــتاذ  أس ــزا  ع ــه  جانب ــن  م
ــية في اجلامعة اإلسالمية  السياس
ــر كرم  ــح معب ــبب فت ــني دبور س أم

@Òâb£@‚c@ÚÓ‡‰m


ــاهده في اآلونة األخيرة  ما نش
ــار  ــزة من انتش ــاع غ ــي قط ف
واسع ملدربي التنمية البشرية 
ــكل يلفت  ــظ ذلك بش ومالح
االنتباه , جتد يافطة هنا وإعالناً 
واجلامعات  الشوارع  هناك متأل 
والكليات حتى وصلت املدارس 
تنمية  دورة  ــا  أخيراً، موضوعه
والكليات حتى وصلت املدارس 
تنمية  دورة  ــا  أخيراً، موضوعه
والكليات حتى وصلت املدارس 

ــرية متخصصة في كافة  بش
ااالت مع مدرب ميتاز بكفاءات 
ــة وبأقل التكاليف املالية  عالي
ــرية  ، فأصبحت التنمية البش
ــة له  ــن ال يجد مهن ــة م مهن
وال  ــت  بح ــاري  جت ــروع  ومش  ,
ــا على  ــون عليه ــز القائم يرك
ــباب عند  الفائدة املرجوة للش
ــال يهتمون  ف بها  ــم  التحاقه
ــن أراد أن  ــال, فم ــع امل إال بجم
ــاء  ــاً بإعط ــح متخصص يصب
ــن أراد أن  ــال, فم ــع امل إال بجم
ــاء  ــاً بإعط ــح متخصص يصب
ــن أراد أن  ــال, فم ــع امل إال بجم

ــوى أن  ــه س ــس علي دورات فلي
يأخذ دورة أو دورتني في التنمية 
البشرية، وبعدها يلتقط صورة 
أو يدبلج صورة وهو بجانب أحد 
كبار أساتذة التنمية البشرية 
ــد هذا  ــه يجي ــيجد نفس فس
ــاً لتنمية  ــن و يصبح مدرب الف
بشرية بكفاءة عالية يضاهي 
ــاتذة التنمية  ــاء وأس بها علم

البشرية . 
الغريب في األمر أن الرقابة على 
هذه املراكز عشوائية االنتشار 
ــة  ــي التنمي ــص ف ــي تخت الت
ــرية ضعيف إلى حد ما ,   البش
ــز وزارة التربية  ــر عن عج ,ويعب
ــم عمل مثل  والتعليم بتنظي
هذه املراكز , وحتديد اال الذي 
ــتنظم فيه الدورات ,  ولكن  س
على الصعيد اآلخر، هل أضحى 
ــبابنا بهذه السذاجة لكي  ش
ــدورات دون معرفة  ــوا ب يلتحق
ــا أو األهداف املرجوة  تفاصيله
ــارات التي  ــا أو ما هي امله منه
ــبونها بعد إنهائهم  سيكتس
ال  ــم  أنه أم   , ــدورات  ال ــك  لتل
يهتمون سوى بالشهادة التي 
يضيفونها إلى السيرة الذاتية 
اخلاصة بهم , وهل هذه الدورات 
ــباب , أما انها  ــاً تنفع الش حق
اخلاصة بهم , وهل هذه الدورات 
ــباب , أما انها  ــاً تنفع الش حق
اخلاصة بهم , وهل هذه الدورات 

إهدار للوقت و املال ؟؟
يجب على شبابنا أن يحرصوا 
ــار  ــة اختي ــرص بكيفي كل احل
املركز التعليمي املالئم بإعطاء 
ــر جليس  ــا وخي ــدورات ، كم ال
ــاب فليتوجهوا  ــي الزمان كت ف
ــي تتحدث  الت الكتب  ــراءة  لق
ــرية وغيرها  عن التنمية البش
ــغل  ــن املوضوعات التي تش م
ــتغلوا  يس وأن   , ــم  تفكيره
ــة  العنكبوتي ــبكة  الش
ــتغالل األمثل فسيجدون  االس
كل ما يتعلق بتلك املوضوعات 

وتفرعاتها .
يجب على الشاب الفلسطيني 
أن يكون أكثر وعياً بكل ما يدور 
يجب على الشاب الفلسطيني 
أن يكون أكثر وعياً بكل ما يدور 
يجب على الشاب الفلسطيني 

حوله وأن ال يكون لقمة سائغة 
ــدورات التي تهدف  ملثل هذه ال

للكسب فقط .

 – – 
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احلوافز الضريبية , وصعوبة التسجيل 
ــات اتصة, وعدم  ــوزارات واجله لدى ال
ــي هذه  ــم متخصصة ف ــود محاك وج
ــابقة  ــل الس ــكل العوام ــا , ف القضاي
جعلت البنوك تعزف عن تقدمي التمويل 
ــأن نوه  ــاريع , وفي هذا الش ــذه املش له
ــود مقترح قانوني لتقدمي  غباين عن وج
ــوة  أس ــرة  الصغي ــاريع  للمش ــز  حواف
ــود مقترح قانوني لتقدمي  غباين عن وج
ــوة  أس ــرة  الصغي ــاريع  للمش ــز  حواف
ــود مقترح قانوني لتقدمي  غباين عن وج

باملشاريع املتوسطة والكبيرة باإلضافة 
ــجيلها في  ــراءات تس ــهيل إج إلي تس

الوزارات واجلهات اتصة. 
ــجيلها في  ــراءات تس ــهيل إج إلي تس

الوزارات واجلهات اتصة. 
ــجيلها في  ــراءات تس ــهيل إج إلي تس

ــاف غباين بأن الهيئة مولت حوالي  وأض
ــاريع ذات  ــي املش , وه ــروعاً  (٤٥٤) مش
ــاف غباين بأن الهيئة مولت حوالي  وأض
ــاريع ذات  ــي املش , وه ــروعاً  (٤٥٤) مش
ــاف غباين بأن الهيئة مولت حوالي  وأض

ــي والزراعي أو اخلدماتي ,  البعد الصناع
ــاريع ذات  ــي املش , وه ــروعاً  (٤٥٤) مش
ــي والزراعي أو اخلدماتي ,  البعد الصناع
ــاريع ذات  ــي املش , وه ــروعاً  (٤٥٤) مش

باإلضافة إلي بعض املشاريع السكانية 
, أما بنسبة للمشاريع التجارية فإنها 
باإلضافة إلي بعض املشاريع السكانية 
, أما بنسبة للمشاريع التجارية فإنها 
باإلضافة إلي بعض املشاريع السكانية 

ــي بعض احلاالت  ــدم لها متويالً إالف ال تق
, أما بنسبة للمشاريع التجارية فإنها 
ــي بعض احلاالت  ــدم لها متويالً إالف ال تق
, أما بنسبة للمشاريع التجارية فإنها 

ــة  ــي مقارن ــانية , وف ــد اإلنس ذات البع
ــغيل  ــا الهيئة بني برنامج التش أجرته
ــة  ــي مقارن ــانية , وف ــد اإلنس ذات البع
ــغيل  ــا الهيئة بني برنامج التش أجرته
ــة  ــي مقارن ــانية , وف ــد اإلنس ذات البع

املؤقت وبرنامج متويل املشاريع الصغيرة 
ــي (٦٤١٩)  ــي حوال ــني أن األول يعط فتب
فرصة عمل شهرية براتب ألف شيكل 
ــي (٦٤١٩)  ــي حوال ــني أن األول يعط فتب
فرصة عمل شهرية براتب ألف شيكل 
ــي (٦٤١٩)  ــي حوال ــني أن األول يعط فتب

ــل بانتهاء التمويل  وتنتهي فرص العم
ــر  ــرة فتوف ــروعات الصغي ــا املش بينم
ــهرية  ــة عمل ش ــي (٣٧١١٨) فرص حوال
ــترداد الدولة ألموالها  باإلضافة إلي اس
ــروعات وبقاء املشروع  املنفقة في املش

في يد املنتفعني منه.


ــنب مدير  صوت اجلامعة مع بالل أبو ش

مجموعة "ابن سينا" خلدمات التمريض 
ــذي قال إن"حاجة  ــة املنزلية, وال والرعاي
ــبب إنشاء هذه اموعة"  الناس هي س
ــذي قال إن"حاجة  ــة املنزلية, وال والرعاي
ــبب إنشاء هذه اموعة"  الناس هي س
ــذي قال إن"حاجة  ــة املنزلية, وال والرعاي

ــغل دور مكمل  ــة في ش ــك الرغب وكذل
خلدمات املستشفيات الطبية من خالل 

العمل املنزلي.
ــا أوضح  ــات التي يقدمونه ــن اخلدم وع

العمل املنزلي.
ــا أوضح  ــات التي يقدمونه ــن اخلدم وع

العمل املنزلي.

أسامة: "نقدم ثالث خدمات، هي: خدمة 
ــا أوضح  ــات التي يقدمونه ــن اخلدم وع
أسامة: "نقدم ثالث خدمات، هي: خدمة 
ــا أوضح  ــات التي يقدمونه ــن اخلدم وع

ــالج الطبيعي  ــي, والع ــض املنزل التمري
ــة  املنزلي ــة  املرافق ــة  وخدم ــي,  املنزل
ــب  ــن, وذلك حس ــى وكبار الس للمرض

حاجة املريض".
ــى أن  ــار إل ــة أش ــة املنزلي ــن املرافق وع
ــي قطاع غزة  ــا جديدة الطرح ف فكرته
ــاس, وهي  ــة الن ــن حاج ــتوحاة م ومس
ا، ألن هناك املرافقة النهارية  تالقي رواجً
ــاس, وهي  ــة الن ــن حاج ــتوحاة م ومس
ا، ألن هناك املرافقة النهارية  تالقي رواجً
ــاس, وهي  ــة الن ــن حاج ــتوحاة م ومس

ــفى ,  والليلية وفي البيت وفي املستش
ــروع  زاد  مؤكد أن عدد العاملني في املش
ــفى ,  والليلية وفي البيت وفي املستش
ــروع  زاد  مؤكد أن عدد العاملني في املش
ــفى ,  والليلية وفي البيت وفي املستش

ــي مدينة غزة فقط  ــن (١٥) يعملون ف م
إلي (٤٠) موزعني على محافظات قطاع 

غزة.
ــعى  ــانية" هي ما تس ــة اإلنس "اللمس
ــينا لتوفيره إلى جانب  مجموعة ابن س
ــق ما يقول بالل الذي  العالج الطبي، وف
ــطة،  ــى أن تكلفة العالج متوس نوه إل
ــق ما يقول بالل الذي  العالج الطبي، وف
ــطة،  ــى أن تكلفة العالج متوس نوه إل
ــق ما يقول بالل الذي  العالج الطبي، وف

ــعار اخلدمات في  ــي أس ــكاد تضاه وال ت
العيادات الطبية. 


ــروع لثالثة شبان فلسطينيني  هو مش
من غزة , بدأ مشروعهم بإنشاء صفحة 
ــروع  ــم املش عبر الفيس بوك حتمل اس
ــرض صور  ــن خالل ع ــا م ــج له , والتروي
ــم  ــس ميكنه ــى املالب ــات عل لتصميم
ــل االقبال  ــا , األمر الذي جع ــام به القي

عليها كبيراً , يزيد يوما بعد يوم . 
ــل االقبال  ــا , األمر الذي جع ــام به القي

عليها كبيراً , يزيد يوما بعد يوم . 
ــل االقبال  ــا , األمر الذي جع ــام به القي

ــطني  ــر خلريطة فلس ــهدٍ عاب ــي مش ف
ــع  ــم للمواق ــالل متابعته ــن خ رأوه م
ــطني  ــر خلريطة فلس ــهدٍ عاب ــي مش ف
ــع  ــم للمواق ــالل متابعته ــن خ رأوه م
ــطني  ــر خلريطة فلس ــهدٍ عاب ــي مش ف

ــهد آخر بعد رؤية  ــطينية، ومش الفلس

ــمه ومهنته خلف  ــي يكتب اس صحف
ــباب بطريقة  ــه، فكر هؤالء الش قميص
من شأنها نشر القضية للعالم العربي 
ــط اخلريطة  ــالل رب ــن خ ــالمي، م واإلس

بقميص ذلك الصحفي.
ــاركني  ــبان املش ــب اللوح أحد الش رج

بقميص ذلك الصحفي.
ــاركني  ــبان املش ــب اللوح أحد الش رج

بقميص ذلك الصحفي.

ــوت اجلامعة":  ــروع يقول ل"ص في املش
ــة  ــة اخلريط ــد رؤي ــرة بع ــاءت الفك "ج
ــا دفعنا  ــي ومهنته، م ــم الصحف واس
ــم على (بلوزة)،  جلمع اخلريطة مع االس
ــر القضية  ــاهمة في نش ــرض املس بغ

الفلسطينية".


ــوات  ــى خط ــة بأول ــبان الثالث ــدأ الش ب
املشروع، وكانت بتصميم الشاب رجب 
ــطني وكتابة "فلسطني"  خريطة فلس
وسطها، واتفقوا على تسمية املشروع 

"لبسك على كيفك".
ــن خالل وضع  ــا أن تكون الفكرة م "رأين
خريطة فلسطني على املالبس، من أجل 
ــر قضيتها، وتعريف  املساهمة في نش
ــا"، يضيف  ــل به ــباب املقب ــل الش جي

رجب.
وأكد اللوح على أن العبارات التي تطبع 

على املالبس هي حسب رغبات الشبان 
ــهم , وحتدث عن أمثلة العبارات ,  أنفس
على املالبس هي حسب رغبات الشبان 
ــهم , وحتدث عن أمثلة العبارات ,  أنفس
على املالبس هي حسب رغبات الشبان 

ــطيني خاوة , بطلت تفرق  منها " فلس
ــك  " وغير ذلك ,  ــل عني , مش طايق , ح
ويتم االتفاق معهم على مكان التسليم 
ــا عن العبارات الة أخالقيا أو دينيا   , أم

يتم االعتذار عن تنفيذ طلبها.
ــة العديد  ــا بطباع ــد قمن ــل " لق وواص
ــليمها للعديد من  ــات وتس ــن الطلب م
ــاف " ال تقتصر الطباعة  ــراد " , وأض األف
ــس فقط , بل  ــروعنا على املالب في مش
شملت الزجاج وكئوس القهوة والشاي 

وغيرها .
ــات احلكومية  ــوح املؤسس ــب الل وطال
ــذه األفكار  ــل ه ــاء مبث ــة االعتن واألهلي
ــى اجناح  ــعى ال ــا تس ــاريع , ألنه واملش
الشباب وتسعى إلى التقليل من نسب 

البطالة الزائدة .
ويعتبر املشروعان السابقان من املشاريع 
التي تعبر عن حال الشاب الفلسطيني 
الذي يسعى إلى صناعة مستقبله ولو 
ــإن جاءت الفكرة يجب  بأقل القليل , ف
الذي يسعى إلى صناعة مستقبله ولو 
ــإن جاءت الفكرة يجب  بأقل القليل , ف
الذي يسعى إلى صناعة مستقبله ولو 

ــتنتج  ــا الحقا س ــا , ألنه ــاء به االعتن
ــي بتنفيذها  ــكار الت ــن األف ــد م العدي

ستسعد عقول منتجيها .
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زبدة الكالم

في إطار سعي "الثقافة" لتسهيل مهمة الباحثين
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ــام وأنا  ــي قبل أي ــت انتباه  لف
ــوع  موض ــت  االنترن ــح  أتصف
ــوا .. تويتر يقتل  بعنوان "انتبه
ــني  روائي أن  ــاده  مف ــداع"  اإلب
شهيرين احدهما أملاني واآلخر 
أمريكي أجمعا على ما يحمله 
ــلبي على  ــن تأثير س ــع م املوق

تصاعد الكتابة اإلبداعية.
ــن  ع ــاع  الدف ــدد  بص ــت  لس
االجتماعي  ــل  التواص ــع  مواق
ــم تكتفِ بقتل  فهي بنظري ل
ــل  ــط، ب ــة فق ــروح اإلبداعي ال
ــت معها كثيرًا من القيم  أزهق
ــا  ــت به ــي آمن ــانية الت اإلنس

البشرية منذ األزل.
لكني تذكرت وأنا اقرأ اخلبر أننا 
ــتة ماليني ونصف املليون  كس
ــى تويتر  ــي عل ــتخدم عرب مس
مثالً، ال نستطيع أن نحلق في 
ــى تويتر  ــي عل ــتخدم عرب مس
مثالً، ال نستطيع أن نحلق في 
ــى تويتر  ــي عل ــتخدم عرب مس

ــم األزرق كما  ــماء هذا العال س
نشاء ، بخالف العصفور الذي 

اتخذه املوقع رمزًا له .
نشاء ، بخالف العصفور الذي 

اتخذه املوقع رمزًا له .
نشاء ، بخالف العصفور الذي 

ــدون ب ١٤٠  ــن هناك مقي فنح
ا فقط للتغريدة الواحدة،  حرفً
ــدون ب ١٤٠  ــن هناك مقي فنح
ا فقط للتغريدة الواحدة،  حرفً
ــدون ب ١٤٠  ــن هناك مقي فنح

وليتنا كذلك أينما حللنا.
ــاً، قل  ــهلة نظري ــة س املعادل
القليل لتعبر عن الكثير، ابتعد 
ــكالم، وركز على  ــو ال عن حش
ــة، وجتنب  ــط اللغ اجلوهر، بسّ

اإلطالة واإلطناب. 
لكننا عملياً نقع ضحيةً جلملنا 

اإلطالة واإلطناب. 
لكننا عملياً نقع ضحيةً جلملنا 

اإلطالة واإلطناب. 

ــائكة  ــة، الش ــة، اململ الطويل
اطب بني  ُــع ا واملعقدة فيضي
ــائكة  ــة، الش ــة، اململ الطويل
اطب بني  ُــع ا واملعقدة فيضي
ــائكة  ــة، الش ــة، اململ الطويل

ثنايا كلماتنا ، ويتناثر مقصدنا 
في أروقة ظنونه التي قد تسيء 

أو حتسن. 
ــى  ــا إذن  أن نتخل ــدى بن فاألج
ــروح الزائدة  ــاً عن الش تدريجي
ــى  ــا إذن  أن نتخل ــدى بن فاألج
ــروح الزائدة  ــاً عن الش تدريجي
ــى  ــا إذن  أن نتخل ــدى بن فاألج

في حديثنا ونسعى لالقتصاد 
ــة املعنى  ــي ألفاظنا مع تأدي ف

املراد.
ــار  االختص أن  ــن  ع ــك  فناهي
ــاً وموهبة، فهو  ــاج مراس يحت
ــا  أيضً ــا  وقتً ــك  من ــب  يتطل
ــاً وموهبة، فهو  ــاج مراس يحت
ــا  أيضً ــا  وقتً ــك  من ــب  يتطل
ــاً وموهبة، فهو  ــاج مراس يحت

الختيار بضع كلمات واالكتفاء 
ــئل الرئيس  ــا سُ ــا ،فحينم به
األميركي األسبق وودرو ويلسون 
عن املدة التي يحتاجها إلعداد 
خطاباته، أجاب : "األمر يعتمد 
ــاب... إن كان  ــدة اخلط ــى م عل
ــر دقائق، أحتاج أسبوعاً،و  عش
ــاب... إن كان  ــدة اخلط ــى م عل
ــر دقائق، أحتاج أسبوعاً،و  عش
ــاب... إن كان  ــدة اخلط ــى م عل

ــرة دقيقة  ــس عش إن كان خم
ــام،و إن كان  ــد أحتاج ثالثة أي ق
ــاعة يتطلب األمر  لنصف الس
ــن اإلعداد،أما إن كانت  يومني م
ــا  فأن ــاعة،  ــاب س اخلط ــدة  م

مستعد اآلن."  
ــن  اآلن ع ــت  أن ــاءل  تتس ــا  رمب
السبب الذي يدفعني للحديث 
عن "ما قل ودل" في مقال طويل 

يزيد عن ٢٠٠ كلمة .
تب عن  ــر أن ما كُ لذلك فلنعتب
ــودًا،  قي ــاز  واإليج ــتطراد  االس
ــت كل  ــا أنه ليس ــل أيضً ولنق
ــودًا،  قي ــاز  واإليج ــتطراد  االس
ــت كل  ــا أنه ليس ــل أيضً ولنق
ــودًا،  قي ــاز  واإليج ــتطراد  االس

ــا  ــزم به ــت لنلت ــود وضع القي
، ــر  ليكس ــع  وض ــا  فبعضه

 دمت بخير .


ــريف مدير عام  ــور محمد الش وقال الدكت
ــارض واملكتبات بوزارة  ــة للمع اإلدارة العام
الثقافة:"إن القائمة الببليوغرافية تشمل  
قواعد بيانات موجودة في عدد من املكتبات 
ــة اجلامعات  ــة مثل مكتب ــة والعام اخلاص
واملدراس واملعاهد املكتبات اخلاصة وتشمل 

الرسائل اجلامعية والدوريات وغير ذلك" 
ــدة حوالي  ــة املوح ــذه القائم وتتضمن ه

مائتي ألف كتاب، من (٢٨) مكتبة.
ويهدف هذا املشروع إلى مساعدة الباحثني 
ــى املواد  ــي الوصول إل ــراء واملثقفني ف والق
ــا, من خالل  ــة مكانه ــا أو معرف أو حتديده
ــم املؤلف  البحث في عنوان الكتاب أو اس

أو دار النشر .
ــة" إن  ــوت اجلامع ــريف "لص ــاف الش وأض
ــف الباحث على  ــة تهدف إلى تعري القائم
ــه، بحيث  ــة مبوضوع بحث ــادر اتلف املص
تساعده على االختيار أو االنتقاء للمصادر 
، ومتكينه من التحقق من معلومات معينة 

والعمل على استكمالها وتصحيحها".
ــى توفير اجلهد  ــروع عل ــل هذا املش  ويعم
ــن الباحث  ــف , ويتمك ــت والتكالي والوق
ــمل  ــرع وأش ــكل أس ــن إجناز بحثه بش م

ــذه القائمة  ــر كفاءة, حيث إن ه وأدق وأكث
ــود الكتاب وفي  ــث مبكان وج تعرف الباح
ــد دون أن يتكلف عناء  أي مكتبة بالتحدي
ومشقة البحث في عدد كبير من مكتبات 

القطاع.
وال يقتصر هذا املشروع على فئة الباحثني 
ــريف "املشروع  ــني حيث قال الش والدارس
ــرائح اتمع كافة الباحثني  يستهدف ش
ــراء وغير مقتصر على أصحاب  منهم والق

الدراسات العليا أو املتوسطة ".
وبلغت تكلفة إطالق هذه املشروع حوالي 
ــملت املوقع اإللكتروني ,  ٥٠ ألف دوالر , ش
وتوفير موظفني  ومصممني ملتابعة إدخال 
ــيب في  ــات , وإحضار أجهزة حواس البيان

املكتبات .
ويستطيع الباحث أو املستفيد الوصول إلى 
ــذه القائمة من خالل موقع وزارة الثقافة  ه

اإللكتروني والتي رعت هذا املشروع .
ــة الببلوغرافية اإللكترونية  وتعتبر القائم
ــلة عنوانها  ــي سلس ــة ف ــدة حلق املوح
ــي واملعرفي   ــس تطوير العمل الثقاف الرئي
ــواة مهمة  ــكيل ن ــم لتش ــو عمل مه وه
ــهيل  ميكن أن يبني عليه عمل ثقافي لتس

وتيسير وتوصيل الكتاب إلى الباحثني.


ــاعر محمد العكشية, مواليد   الش
ــزة, درس  ــة غ ــي مدين ــام ١٩٨٤, ف ع
ــة  اجلامع ــي  ف ــة  املدني ــة  الهندس
ــتير في  ــالمية, وأكمل املاجس اإلس
ــة البنى التحتية – تخصص  هندس
هندسة مرورية, يعمل في وزارة النقل 
واملواصالت, مدير دائرة التوعية املرورية.

               
عن بداية موهبته يقول:"ليس سهال 
ــبه أن نقول:  تذكر أمر كهذا..هذا يش
ــام ألول  ــاول الطع ــف تعلمت تن كي
ــدأت أولى  ــي أتذكر أنني ب ــرة؟! لكن م
ــعرية في الثانوية,  ــاتي) الش (خربش
ــال الصني  ــددا من الرج ــدت ع ووج
في مدرستي ثم في جامعتي.. تبنوا 
كتاباتي بعد أن ملسوا فيها مبشرات 

طيبة وبذرة ميكن أن تنمو".


ــد دون أحد  ــان ال يصع ولطاملا اإلنس
ــه ويصوب له  ــف إلى جواره, يعين يق
أخطأءه حتى يستقيم عود كتابته, 
فهل كان للعكشية معني؟ على هذا 
أجاب:"أول من احتضن قلمي وأعانني 

ــود  محم ــتاذ  أبي..األس ــو  ه
ــي وله  ــو روائ ــية, وه العكش
م,  ــارئ نهِ روائية وق إصدارات 
ــق  ــد اخلال ــور عب وكان للدكت
ــة  ــة بقي ــي اجلامع ــف ف الع
ــالل منتدى  ــن خ ــوار م املش
الذي قضيت  الثقافي  أمجاد 
ــنوات عضو  فيه حوالي ٧ س
تبلورت  ــه  وفي إدارة  ــس  مجل
ــعرية  الش ــخصيتي  ش

املستقلة".
اآلن  ــدي  ل ــالً:"  قائ ــع  وتاب
ــعريتان هما:  مجموعتان ش
ــل  هدي  - ــفق  الش ــئ  مراف
ــرحية شعرية:  املدينة, ومس
ــة  ــفة باإلضاف ــورة الفالس ث
ــي أربعة مؤلفات لم  إلى حوال

تطبع بعد". 


ــي وقفت بطريق  ــن املعيقات الت  وع
طباعته لبقية مؤلفاته قال:"لألسف 
لم أجد من يتبناها حتى اآلن.. وليس 
في مقدوري حتمل نفقات طباعتها؟ 
ــباب  ــذا حال معظم الكتاب الش وه
ــاة وضيق الوقت..  وكذلك ظروف احلي

ــن الصعب على  ــل م ــي أمور جتع وه
الكاتب أن يظهر بكامل إبداعه ". 


ــه:"ال ميكن أن  ــية أن ــح العكش أوض
ــي  ــال، أو ف ــي مج ــر األدب ف ينحص
ــاالت، األدب حديث النفس بلغة  مج
ــدود خليالها وال  ــة، والنفس ال ح راقي
ــب في الوطن،  ــا تتأثر به أكت حدود مل
احلب، احلزن، املوت، نظرتي للحياة في 

أمور كثيرة ال حصر لها".
ــن احلياة من  ــع حديثه ع وتاب
منظاره قائالً:" أنا أظن وأقول 
ــن احلياة من  ــع حديثه ع وتاب
منظاره قائالً:" أنا أظن وأقول 
ــن احلياة من  ــع حديثه ع وتاب

ــو من يكتب  ــاً أن القدر ه دوم
ــه أن يكتب  ــا بأيدينا ول أيدين
ــاء...احلياة أكبر من أن  ــا يش م
ــة كاملة,  ــان رؤي ــا إنس يراه
ــان  اإلنس ــة  رؤي أن  ــد  وأعتق
ــاة تنطلق من خلفيته,  للحي
الثقافية والدينية والفكرية, 
ــر إلى دار  ــن يقول هي مم املتدي
ــي  ــون ه ــون يقول مقر...املادي
ــي بالفناء،  ــذة تنته مصدر ل

إلى آخره..." 
ــتأنف حديثه :"وأعتقد  و اس
ــا من هذا  ــي أمتلك مزيجً أنن
ــداداً في  ــأرى احلياة امت كله ف
ــا من هذا  ــي أمتلك مزيجً أنن
ــداداً في  ــأرى احلياة امت كله ف
ــا من هذا  ــي أمتلك مزيجً أنن

األزل...وانتهاءً في األبد, اإلنسان كائن 
ــدا لذلك  أزلي أبدي روحاً.. وليس جس
األزل...وانتهاءً في األبد, اإلنسان كائن 
ــدا لذلك  أزلي أبدي روحاً.. وليس جس
األزل...وانتهاءً في األبد, اإلنسان كائن 

ــذا العمق  ــان ه ال بد أن ميتلك اإلنس
الوجودي في نظرته للحياة فيمتلك 
ــي ال تنتهي بها الذاكرة في  الروح الت
ــا..وال يقف بها الطموح عند  ماضٍ م

مستقبل ما".
 ولفلسطني مكانة في قلب الشاعر 
العكشية فيقول:"هي كل كتاباتي 

حتى حينما أكتب في أمور ال تُصنف 
ــل وطنية  ــي من الداخ "وطنية"..فه
فلسطينية حينما أحتدث عن األفق، 
ــدي,,,كل  ــب، األب ــود، احل ــوت، اخلل امل
ــن فهمي  ــات تنبع م هذه مصطلح
لفلسطني وكوَّنت فلسفتي في هذه 
ــن فهمي  ــات تنبع م هذه مصطلح
لفلسطني وكوَّنت فلسفتي في هذه 
ــن فهمي  ــات تنبع م هذه مصطلح

ــادا على موروثي الثقافي  األمور اعتم
ــطني هي الروح  الفلسطيني ففلس

في كل ما أكتب".
ــه بأمنياته  ــية حديث وختم العكش
ــي اجلامعة  ــون ف ــى أن أك قائالً:"أمتن
ــه بأمنياته  ــية حديث وختم العكش
ــي اجلامعة  ــون ف ــى أن أك قائالً:"أمتن
ــه بأمنياته  ــية حديث وختم العكش

ــالمية .. إلى جانب أساتذتي في  اإلس
ــة.. وقد حصلت على  كلية الهندس
الدكتوراه في تخصصي الذي أفتخر 

فيه" 
وتابع:"كما أمتنى أن أكون في مكتبتي 
بجوار كتاب أفتخر بأنني كتبته,شعرًا 
أو رواية أو غير ذلك, كتاب أفتخر فعالً 
بجوار كتاب أفتخر بأنني كتبته,شعرًا 
أو رواية أو غير ذلك, كتاب أفتخر فعالً 
بجوار كتاب أفتخر بأنني كتبته,شعرًا 

ــمي كتاب متكن من أن  بأن يحمل اس
يصل إلى قلوب الناس جميعاً" 

ــمي كتاب متكن من أن  بأن يحمل اس
يصل إلى قلوب الناس جميعاً" 

ــمي كتاب متكن من أن  بأن يحمل اس

وهكذا يتضح لنا كقراء كم أن احلياة 
ــرية طموحة, كل  مليئة بنماذج بش
ــعى بال كلل  منهم أو "بعضهم" يس
وبال ملل ليحقق ما يصبو إليه ليصير 
ــاعر  ا مثل ضيفنا املهندس والش يومً

واألديب في آن واحد.

فالكتب , فالكتب , فالكتب  تعطي للوافدين مستقبالً داالً عما كان, تعطي للوافدين مستقبالً داالً عما كان, تعطي للوافدين مستقبالً داالً عما كان ما بني الكتب القائمة قد تقوم حياة بأكملها
ألمنيات , ألمنيات , ألمنيات  لبالد سرقت, لبالد سرقت, لبالد سرقت للراحلني, للراحلني, للراحلني حلديث النفس.. حلديث النفس.. حلديث النفس بالنسبة إليه هي التاريخ الراصد لكل شيء

ا . ا محققً أو أنها كانت فأصبحت حلمً
بالنسبة إليه هي التاريخ الراصد لكل شيء

ا  ا محققً أو أنها كانت فأصبحت حلمً
بالنسبة إليه هي التاريخ الراصد لكل شيء

ا ,  ا محققً ا , أو أنها كانت فأصبحت حلمً ا محققً أو أنها كانت فأصبحت حلمً كانت تتمنى أن تكون
حاورته-إسالم البطنيجي
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غزة- حال احلوت:
ــم  ــام البيطار رئيس قس ــتاذة هي ــت األس ألق
ــياحة واآلثار  ــات واألبحاث في وزارة الس الدراس
ــة، محاضرًة  ــارة القدمي ــة بالعم ، واملُتخصص
ــياحة واآلثار  ــات واألبحاث في وزارة الس الدراس
ــة، محاضرًة  ــارة القدمي ــة بالعم ، واملُتخصص
ــياحة واآلثار  ــات واألبحاث في وزارة الس الدراس

ــزة،  بعنوان " غزة العتيقة في كتب  ثقافية ممي
الرحالة ".

ــة مدير  ــازن النخال ــتاذ  م ــك بحضور األس وذل
ــطة الال منهجية بعمادة  شئوون  وحدة األنش
ــالمية، والدكتور  ــة اإلس ــي اجلامع ــة ف الطلب
ــوان لعمارة  ــز إي ــوت مدير مرك ــد الكحل محم
ــتاذ احمد البرش مدير دائرة اآلثار  التراث، واألس
في وزارة السياحة واآلثار. حيث سردت البيطار 
أمام عدد من طلبة اجلامعة اإلسالمية تفاصيل 
ــة بالعهود اليونانية،  عمرانية وتاريخية خاص
الرومانية،والبيزنطية التي عاصرتها مدينة غزة 

عبر تاريخها القدمي.
ــن  ــث ع ــرة  باحلدي ــار احملاض ــتهلت البيط واس
ــكندر  العصر اليوناني الذي " بدأ بحملة االس
ــام ٣٣٢ ق.م "، وقالت: " اتبع الرومان  املقدوني ع
التخطيط األبودامي في غزة، وانتشرت القصور 
واألعمدة بطرزها اتلفة "، باإلضافة للمعابد 
التي زُينت بالرخام وهي أهم مباني غزة وأكثرها 
ذكرا في املصادر التاريخية، "حيث عبد سكان 

غزة متاثيل لثمانية آلهة  أهمهم اإلله أبوللو".
ــا التاريخ وُجدت  ــاعة عرفه ــرت أن " أول س وذك
ــه افروديت ".  ــرت أعلى متثال اإلل ــي غزة، وظه ف
واستدلت البيطار بصورة خلارطة مأدبا املوجودة 
ــح تخطيط املدينة في  ــا في األردن لتوض حاليً

العصر الروماني.
ــدت أثاره  ا كبيرًا وج ــرحً ــر اخلارطة  مس و تُظه

العصر الروماني.
ــدت أثاره  ا كبيرًا وج ــرحً ــر اخلارطة  مس و تُظه

العصر الروماني.

ــارع رئيسي  في منطقة الزيتون، باإلضافة لش
ــق عليه حاليا  ــط املدينة ويطل ــد مير  وس معمّ

نفق هيالنا.
ــخ بُنيت في غزة  بة في التاري ــت: " أول قُ وأضاف
ــت معبد مارنا أحد أهم معابد غزة "، كما  وغط
متيزت املدينة خالل العهدين الروماني واليوناني 
زينة بصور متاثيل اآللهة  " بصك عمالت نقدية مُ

التي عبدها الناس آنذاك ". 
ــث عن  ــا  باحلدي ــار محاضرته ــت البيط وختم
ــه الديانة  ــذي بدأت خالل ــر البيزنطي ال العص
ــار في غزة، مما سمح ببناء  املسيحية باالنتش
ــد ذكرت  ــرة ، فق ــس واألدي ــن الكنائ ــد م العدي
املصادر التاريخية حسب قولها أن تلك الفترة 
ــة و١٠ أديرة في  ــاء ٣٠ كنيس ــهدت بن فقط ش
املدينة ، " كان أولها كنيسة ايريني، وتالها بناء 

كنائس سرجيوس، واستيفانوس ".
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ــع وزارة  ــروع بالتعاون م ــذ املش مت تنفي
ــة  واإلغاث ــي  العال ــم  والتعلي ــة  التربي
اإلسالمية، إلنتاج التيار الكهربائي من 
ــها في  ــية في مدارس الطاقة الشمس
حتدٍ جديد للحصار املفروض علي قطاع 

غزة .


ــم املشاريع واألبنية في  وقال رئيس قس
ــزة م. محمد  ــة والتعليم بغ وزارة التربي
ــنوات  ــوزارة قامت في الس ــا "إن ال األغ
ــدات  ــها باملول ــداد مدارس ــرة بإم األخي
الكهربائية التي انتشرت بفعل دخولها 
ــزة واألراضي املصرية  ــاق بني غ من األنف
ــؤدي إلى  كثير من  ــتخدامها ي إال أن اس
ــزة واألراضي املصرية  ــاق بني غ من األنف
ــؤدي إلى  كثير من  ــتخدامها ي إال أن اس
ــزة واألراضي املصرية  ــاق بني غ من األنف

الضوضاء والتلوث ".
ــار إلى أن هدم األنفاق وإغالق املعابر  وأش
ــعار املولدات، ما أدى  ــى ارتفاع أس أدى إل
ــص أعدادها في مدارس قطاع  إلى تقلي
ــتهالكها كميات كبيرة  غزة، نظرًا الس

من الوقود.
وأوضح أنها تسبب مخاطر كبيرة نتيجة 
عدم توافر وسائل اآلمان و احلماية فيها، 
ــوزارة في التخطيط  ــا:" بدأت ال ضيفً مُ
عدم توافر وسائل اآلمان و احلماية فيها، 
ــوزارة في التخطيط  ــا:" بدأت ال ضيفً مُ
عدم توافر وسائل اآلمان و احلماية فيها، 

ــتهلكة  ــن أجل إيجاد بدائل غير مس م
ــوزارة في التخطيط  ــا:" بدأت ال ضيفً مُ
ــتهلكة  ــن أجل إيجاد بدائل غير مس م
ــوزارة في التخطيط  ــا:" بدأت ال ضيفً مُ

ــة التي  ــى حل األزم ــود، وقادرة عل للوق
تعاني منها مدارس القطاع.


ــاريع  بدوره, أعلن مدير عام األبنية واملش
ــد الباري  ــزة م. جمال عب ــوزارة بغ في ال
ــروع، وجتهيزه  ــي املش ــاء العمل ف انته

بشكله النهائي، الفتًا إلى أنه مت تركيب 
ــية واملعدات الالزمة في  اخلاليا الشمس

مدرسة بخانيونس.
ــب احلفاظ على  ــد الباري:" يج وقال عب
املؤسسات التعليمية، نظرًا الرتباطها 
ــروع  عتبرًا أن املش ــق بالبيئة"، مُ العمي
ــاظ على  ــأنه احلف ــن ش ــد م ــط جدي من

سالمة البيئة.
ــروع ثمرة  ــذا املش ــر ه ــاف:" يعتب وأض
ــا الوزارة  ــة التي تبذله ــود احلثيث للجه

للتغلب على مشكلة النقص في التيار 
ــها, مضيفاّ  ــالزم ملدارس ــي ال الكهربائ
للتغلب على مشكلة النقص في التيار 
ــها, مضيفاّ  ــالزم ملدارس ــي ال الكهربائ
للتغلب على مشكلة النقص في التيار 

ــلبًا  ــر س ــة تتأث ــة التعليمي إن العملي
ــها, مضيفاّ  ــالزم ملدارس ــي ال الكهربائ
ــلبًا  ــر س ــة تتأث ــة التعليمي إن العملي
ــها, مضيفاّ  ــالزم ملدارس ــي ال الكهربائ

نتيجة للمعاناة التي يعيشها الطلبة 
والهيئات التدريسية على حد سواء".

وبنيَّ أن املشروع سيُنفذ في ٦٠ مدرسة 
والهيئات التدريسية على حد سواء".

وبنيَّ أن املشروع سيُنفذ في ٦٠ مدرسة 
والهيئات التدريسية على حد سواء".

ــه، من أجل  ــاع، متمنيًا جناح في القط
وبنيَّ أن املشروع سيُنفذ في ٦٠ مدرسة 
ــه، من أجل  ــاع، متمنيًا جناح في القط
وبنيَّ أن املشروع سيُنفذ في ٦٠ مدرسة 

تنفيذه في جميع مدارس قطاع غزة.


من جانبه قدم سعيد حرب مدير التربية 
ــكره  ــان يونس ش ــرق خ ــم ش والتعلي
ــا  ــالمية، كونه ــة اإلس ــره لإلغاث وتقدي
ــى تنفيذ  ــرفة عل ــة املمولة واملش اجله

املشروع. 
ــر أن تنتج هذه  ــن املنتظ ــح أنه م وأوض
ــو وات من  ــارب من ٢٠ كيل احملطة ما يق
الطاقة الكهربائية، وهي كمية تكفي 

حاجة املدرسة من الكهرباء.

ــه  ــم كون ــروع مه املش ــذا  ــع:" ه وتاب
ــكلة انقطاع  ــيعمل على حل مش س
ــاعات طويلة عن  التيار الكهربائي لس
ــة اتلفة خاصة مختبر  مرافق املدرس
ــاعات طويلة عن  التيار الكهربائي لس
ــة اتلفة خاصة مختبر  مرافق املدرس
ــاعات طويلة عن  التيار الكهربائي لس

احلاسوب واتبر العلمي وإنارة الفصول 
الدراسية".


ــة  ــة" جتولت في مدرس ــوت اجلامع "ص

ــي أول  ــس، وه ــا بخانيون ــان اآلغ إحس
مدرسة نُفذ فيها املشروع

ــي أول  ــس، وه ــا بخانيون ــان اآلغ إحس
مدرسة نُفذ فيها املشروع

ــي أول  ــس، وه ــا بخانيون ــان اآلغ إحس

بدورها عبّرت مديرة املدرسة عن رضاها 
الختيار املدرسة لتنفيذ أول مشروع من 
ــة تعليمية في  نوعه ينفذ في مؤسس

قطاع غزة.
ووصفت املشروع باحليوي الذي سيعيد 
ــة حيويتها ونشاطها نظراً ملا  للمدرس
ووصفت املشروع باحليوي الذي سيعيد 
ــة حيويتها ونشاطها نظراً ملا  للمدرس
ووصفت املشروع باحليوي الذي سيعيد 

سيوفره من الطاقة الكهربائية الالزمة 
ــة خاصة إنارة  ــغيل مرافق املدرس لتش

الفصول الدراسية.
وأعربت طالبات املدرسة عن سعادتهن 
ــيوفر للمدرسة  ــروع الذي س بهذا املش
ــغيل مرافقها  ــة لتش ــاء الالزم الكهرب
كافة مبا فيها اإلذاعة املدرسية ومختبر 
احلاسوب واتبر العلمي، وإنارة الفصول 
ــتاء،  ــة في فصل الش ــية خاص الدراس

حيث كان يخيم عليها الظالم. 


حيث كان يخيم عليها الظالم. 


حيث كان يخيم عليها الظالم. 

ــتخدام  ــى أن اس ــد الباري إل ــت عب ولف
ــاً, وبالتالي  ــية مجان ــة الشمس الطاق
ــتخدام  ــى أن اس ــد الباري إل ــت عب ولف
ــاً, وبالتالي  ــية مجان ــة الشمس الطاق
ــتخدام  ــى أن اس ــد الباري إل ــت عب ولف

ــي الواقع  ــف والعبء املال توفر التكالي
ــي حالة تغطيتها  على كاهل الوزارة ف

للفواتير.
وأشار إلى أن التكلفة اإلنتاجية العالية 
ــزًا دون  ــية تقف حاج للوحات الشمس
وأشار إلى أن التكلفة اإلنتاجية العالية 
ــزًا دون  ــية تقف حاج للوحات الشمس
وأشار إلى أن التكلفة اإلنتاجية العالية 

ــرائها في  ــدارس من ش ــن جميع امل متك
الوقت احلالي، مطالبًا بضرورة استغالل 
الطاقة الشمسية في خدمة االقتصاد 

الوطني وانتشاله من التدهور.
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ــاة املرضى  ــن معان ــم ع ــث الدائ احلدي
الفلسطينيني دفع  محمد الفي وأحمد 
ــي ومحمد أبو  ــالم العبس ــور وإس اجلب
ــنب خريجي تخصص "تكنولوجيا  ش
ــة اجلامعية للعلوم  ــن الكلي طبية" م
التطبيقية للتفكير جديآ  للمساهمة 
في تطوير امكانيات مستشفيات غزة 
ــاز التعقيم عن  ــالل اختراع جه من خ
ــراف م. محمد  ــاز األوزون بإش ــق غ طري

متراز.


ــراز : "الفكرة كانت موجودة  يقول م. مت
منذ سنتني بناءً على عملي في مجال 
ــزة الطبية حيث راودتني الفكرة  األجه
أكثر من مرة نتيجة معاناة املرضى في 
ــفيات  من التلوث في اجلروح  املستش

العميقة والكبيرة أثناء العمليات" .
ــي واجهوها حتدث  ــي الصعوبات الت وف
ــر من العقبات  ــراز: "واجهنا الكثي م.مت
ــرة إضافة إلى  ــاح الفك ــبيل إجن في س
ــة إمتامها"  ــان البعض بإمكاني عدم إمي
ــد من الدعم قال:  وللحصول على املزي
ــي رائد  ــور الكيميائ ــتعنا بالدكت "اس

أحمد مدير اتبرات بجامعة فلسطني 
ــم  ــا واجلراثي ــى البكتيري ــاء عل للقض
ــطة غاز األوزون بنسبة تصل إلى  بواس

. " ٪٩٩
ــاز األوزون" لون أزرق ورائحته  يذكر أن "غ
ــن  ــالث ذرات م ــن ث ــون م ــة ويتك كريه
  Oــه الكيميائية ٣ ــجني صيغت األكس
ــى التعامل  ــدرة الفائقة عل ولديه الق
ــات  ــع اخلاليا غير طبيعية "الفيروس م
ــرطانية" حيث  والبكتيريا واخلاليا الس
ــوي على  ــا وال يحت ــه يخترق جداره إن
ــي اخلاليا  ــودة ف ــة موج ــات خاص أنزمي

الطبيعية فيؤكسد ويشل فعاليتها.


ــاز أوضح الطالب  ــن آلية عمل اجله وع
ــي : "اجلهاز املبتكر يعمل على  العبس
ــجني وحتويله لغاز  تنشيط غاز األكس
ــد ينتج  ــالل محول جه ــن خ األوزون م
ــرارة كهربائية تصل قيمتها إلى ٤٥  ش
ــاز جهدآ  ــث يولد اجله ــف فولت حي ال
ــق مجموعة من  ــن طري ــدآ ع عاليآ ج
ــد ويتصل هذا  ــوالت الرافعة للجه احمل
ــاب التفريغ  ــد مبجموعة من أقط اجله

موضوعة في أنابيب زجاجية.
ــال  إدخ ــم  يت ــك  ذل ــد  :"بع ــاف  وأض
ــذه األنابيب ــجني النقي إلى ه األكس

ــجني وتفككه  ــن هذا االكس ويتم تأي
ــة إلى روابط ثالثية  من الروابط الثنائي
قيخرج  األوزون إلى أنبوب الترطيب وهو 
يحتوي على مياه للتقليل من رائحته 
ــرف املراد  ــر في الغ الكريهة ثم ينتش

تعقيمها".
ــي : "الغاز  ــاز قال الف ــن أهمية اجله وع
الناجت وهو غاز األوزون لديه القدرة على أن 
ــي : "الغاز  ــاز قال الف ــن أهمية اجله وع
الناجت وهو غاز األوزون لديه القدرة على أن 
ــي : "الغاز  ــاز قال الف ــن أهمية اجله وع

يتغلغل إلى جميع أنحاء الغرفة وتنقية 

الهواء املوجود وله القدرة الفائقة على 
قتل جميع أنواع الفيروسات والبكتيريا 

في جسم املريض.


ــذا االختراع  ــه أكد م.متراز أن ه من جانب
ــيكون جديدآ في العالم كله وليس  س
ــتخدام  ــتمرار اس في غزة فقط مع اس
الوسائل التقليدية والتنظيف اليدوي 

للتعقيم في املستشفيات مثل الكلور، 
قائآل "عامليا األجهزة املوجودة للتعقيم 
ــي غرف  ــتخدمة ف ــر مس ــاألوزون غي ب
العمليات نظرآ  ألن توليد  مايقارب ٤٠-

٥٠ مترآ مكعبآ من غاز األوزون للتعقيم 
ــدة ٥ -٧  ــات  حتتاج مل ــرف العملي في غ
ــا الذي يغطي هذه  أيام مقارنة بجهازن
ــاعتني  ــاحة في زمن يتراوح بني س املس

لثالث ساعات".


ــاز وإمكاناته تابع "لم  وبخصوص اجله

ــات لتطوير  ــم التواصل مع مؤسس يت
ــعت  ــة س ــاز لكن هناك مؤسس اجله
ــرة لصالح قطاع التجهيز  لدعم الفك

والصيانة في قطاع غزة" .
وفي نهاية احلديث أعرب مبتكرو اجلهاز 
ــروع وتطويره  ــم املش ــم بدع عن أمله
ــفيات  املستش ــي  ف ــتخدامه  واس
لتحسني مستوى الرعاية الصحية في 

للمناطق ااورة.غزة وتصديره للمناطق ااورة.غزة وتصديره للمناطق ااورة.
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غزة- ربا القوقا:
طالب د.عالء الدين الرفاتي وزير االقتصاد الوطني في غزة, بتشكيل مجلس 
ــكلة الطاقة مبا يسهم في تنفيذ املشاريع احليوية, ووضع  وطني حلل مش
ــتقبلية لزيادة حجمها, موضحاً أن الطاقة هي املسئولة عن  اخلطط املس
ــكلة الطاقة مبا يسهم في تنفيذ املشاريع احليوية, ووضع  وطني حلل مش
ــتقبلية لزيادة حجمها, موضحاً أن الطاقة هي املسئولة عن  اخلطط املس
ــكلة الطاقة مبا يسهم في تنفيذ املشاريع احليوية, ووضع  وطني حلل مش

رفع مستوى التنمية, وزيادة حجم االستثمار للمشاريع.
ــم علوم البحار باجلامعة, حول أثر  ــة عمل نظمها قس جاء ذلك خالل ورش
أزمة الكهرباء على صحة البيئة البحرية في غزة, بحضور أعضاء من هيئة 

التدريس بالكلية, ولفيف من اتصني واملهتمني.
وأشار الرفاتي إلى أن االهتمام بأزمة الطاقة جاء على مستوى عاملي, ليفتح 

اال أمام اتصني إليجاد احللول املناسبة لتلك األزمة.
ــبة عجز الطاقة في غزة تُقدر بحوالي ٣٥-٥٠٪ من املعدل الذي  وذكر أن نس
ــح للزيادة ألسباب عدة أهمها:  يحتاجه القطاع, مبيناً أن هذا العجز مرش
ــبة عجز الطاقة في غزة تُقدر بحوالي ٣٥-٥٠٪ من املعدل الذي  وذكر أن نس
ــح للزيادة ألسباب عدة أهمها:  يحتاجه القطاع, مبيناً أن هذا العجز مرش
ــبة عجز الطاقة في غزة تُقدر بحوالي ٣٥-٥٠٪ من املعدل الذي  وذكر أن نس

املنشآت الصناعية والزحف العمراني املتزايدان في القطاع.
ــم علوم البحار أن التوجه اإلستراتيجي  وأوضح أ.د محمد األغا رئيس قس
ــطة الالمنهجية التي تُثري واقع البحار  للبحار يتعلق بأمرين: عقد األنش
ــم علوم البحار أن التوجه اإلستراتيجي  وأوضح أ.د محمد األغا رئيس قس
ــطة الالمنهجية التي تُثري واقع البحار  للبحار يتعلق بأمرين: عقد األنش
ــم علوم البحار أن التوجه اإلستراتيجي  وأوضح أ.د محمد األغا رئيس قس

ومكوناته, واحتوائها على ثروات اقتصادية ومصادر طبيعية.

غزة- سارة جرادة:
ــطرة  ــزة جهازاً إلجراء عمليات القس ــة في قطاع غ ــلمت وزارة الصح تس
ملرضى القلب في القطاع وقال م .عبد الرحمن مراد رئيس األجهزة الطبية 
في مستشفى الشفاء إن هذا اجلهاز جاء تبرعاً من جمعية الهالل األحمر 
ملرضى القلب في القطاع وقال م .عبد الرحمن مراد رئيس األجهزة الطبية 
في مستشفى الشفاء إن هذا اجلهاز جاء تبرعاً من جمعية الهالل األحمر 
ملرضى القلب في القطاع وقال م .عبد الرحمن مراد رئيس األجهزة الطبية 

ــا توصل اليه  ــزة تطوراً وآخر م ــاف: يعتبر من أحدث األجه ــة . وأض القطري
في مستشفى الشفاء إن هذا اجلهاز جاء تبرعاً من جمعية الهالل األحمر 
ــا توصل اليه  ــزة تطوراً وآخر م ــاف: يعتبر من أحدث األجه ــة . وأض القطري
في مستشفى الشفاء إن هذا اجلهاز جاء تبرعاً من جمعية الهالل األحمر 

التكنولوجيني في التصوير اإلشعاعي ملرضى القلب .
ــفاء ,مؤكداً متيزه  ــفى الش وأكد مراد  توافر هذا اجلهاز ألول مرة في مستش

التكنولوجيني في التصوير اإلشعاعي ملرضى القلب .
ــفاء ,مؤكداً متيزه  ــفى الش وأكد مراد  توافر هذا اجلهاز ألول مرة في مستش

التكنولوجيني في التصوير اإلشعاعي ملرضى القلب .

ــيرا إلى دقة  ــوح الصورة  للعضو املصور, مش ــة جداً  في وض ــة عالي بتقني
ــفاء ,مؤكداً متيزه  ــفى الش وأكد مراد  توافر هذا اجلهاز ألول مرة في مستش
ــيرا إلى دقة  ــوح الصورة  للعضو املصور, مش ــة جداً  في وض ــة عالي بتقني
ــفاء ,مؤكداً متيزه  ــفى الش وأكد مراد  توافر هذا اجلهاز ألول مرة في مستش

النتائج التي يعطيها  اجلهاز خالل الفحص. 
ونوه إلى احتواء اجلهاز على نظام تكنولوجي جديد يقلل من نسبة األشعة 
ــعاع على  ــببها اإلش ــل من األضرار التي ميكن أن يس ــى املريض مما يقل عل

املرضى أو العاملني وذلك ما مييزه عن األجهزة القدمية.
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ــركة التكنولوجيا الكورية عن إطالق  أعلنت ش
ــص  ــدار مخص ــدز كإص ــاب ٣ كي ــي ت جاالكس
ــة ٧ بوصة  ــال، والذي يحتوي على شاش لألطف
مع دقة ١٠٢٤ × ٦٠٠ بيكسل، ومعالج ١٫٢ جيجا 
ــي النواة، باإلضافة على ١ جيجا بايت  هرتز ثُنائ
مع دقة ١٠٢٤ × ٦٠٠ بيكسل، ومعالج ١٫٢ جيجا 
ــي النواة، باإلضافة على ١ جيجا بايت  هرتز ثُنائ
مع دقة ١٠٢٤ × ٦٠٠ بيكسل، ومعالج ١٫٢ جيجا 

ــه كاميرا  ــوائي، ولدي ــرة الوصول العش من ذاك
ــل، وكاميرا أمامية  خلفية بدقة ٣ ميجا بيكس
ــل، مع توفير ٨ جيجا بايت من  ١٫٣ ميجا بيكس
ذاكرة التخزين الداخلية وإمكانية إضافة املزيد 

.microSD من املساحة عن طريق بطاقة

سامسونج تطلق جاالكسي 
تاب 3 كيدز لألطفال

سامسونج تطلق جاالكسي 
تاب 3 كيدز لألطفال

سامسونج تطلق جاالكسي 

ــق  التطبي ــل  حتمي ــكان  باإلم ــح  أصب
ــى متصفحات  ــت بيم" عل ــد "الي اجلدي
ــركات  الش للتعرف على  "فايرفوكس" 
التي تقوم مبراقبة أثناء تصفح لإلنترنت، 
ــل التطبيق على متصفح  ومبجرد حتمي
فاير فوكس سيعمل التطبيق من تلقاء 
نفسه وسيعرض قائمة الشركات التي 

تراقب التصفح على االنترنت.

فايرفوكس تطلق تطبيق الكتشاف "الهاكرز"




 ... ... 


.



السبت 11/9/ 2013مالسبت 11/9/ 2013م


عن  بداية رحلته الفنية قال : " وجدت 
تشجيعاً من أستاذي نعيم أبو اجلبني 
ــذي أنار لي الطريق ألمضي في هذا  ال
ــت التربية  ــي, ثم درس ــوار الفن املش
الفنية في معهد املعلمني بغزة على 
ــكيليني  يد نخبة من الفنانني التش
ــي  ــوا موهبت ــن صقل ــني الذي املصري
ــم عن  ــت فناناً حقيقياً أرس وأصبح
ــي  ــوا موهبت ــن صقل ــني الذي املصري
ــم عن  ــت فناناً حقيقياً أرس وأصبح
ــي  ــوا موهبت ــن صقل ــني الذي املصري

وضوح ووعي كاملني".
ــدأت العمل في  ــادة: "ب ــاف حم وأض
ــغل  ــت البداية في مش ــن فكان الف
ــي القدس, ثم في  الفنون اجلميلة ف
ــي احملتلة  ــني في األراض ــة الفنان قري
ــام ١٩٤٨, وأخيراً عملت في مدارس  ع
ــي احملتلة  ــني في األراض ــة الفنان قري
ــام ١٩٤٨, وأخيراً عملت في مدارس  ع
ــي احملتلة  ــني في األراض ــة الفنان قري

ــزة إلى أن  ــة في غ ــة واحلكوم الوكال
بلغت سن التقاعد".

ويستأنف قوله : "إضافة لذلك كنت 
أقوم بأعمال حرة  في الدهان والديكور 
و قوالب اجلبص واألشكال والتماثيل 
ــار وكنت أعمل  ــم بالفخ وكنت أهت
ــم على اجلدران  أشكاالً خزفية وأرس
ــار وكنت أعمل  ــم بالفخ وكنت أهت
ــم على اجلدران  أشكاالً خزفية وأرس
ــار وكنت أعمل  ــم بالفخ وكنت أهت

وفي البيوت مقابل املال آنذاك".

 ’ ’ ’
ــا  عندم ــعوره  ش ــادة  حم ــف  ويص
ــاح جداً عندما  ــم لوحة ما:" أرت يرس
ــا وكأنها  ــم لوحة فنية فأجده أرس
قطعة من جسدي, وخاصة التراثية 
ــدىَّ ألني  ــة فهي مفضلة ل والوطني
قطعة من جسدي, وخاصة التراثية 
ــدىَّ ألني  ــة فهي مفضلة ل والوطني
قطعة من جسدي, وخاصة التراثية 

أحبُّ وطني كثيراً".
ــدىَّ ألني  ــة فهي مفضلة ل والوطني

أحبُّ وطني كثيراً".
ــدىَّ ألني  ــة فهي مفضلة ل والوطني

ــة الفن  ــا مؤمن بقضي ــف: "أن ويضي
للفن, ولكن أحياناً أضطر لبيع بعض 
ــت  ــديد وإن كان ــدمٍ ش ــات وبن اللوح
عزيزة على قلبي, ألنني بحاجة ملبلغ 
ــت  ــديد وإن كان ــدمٍ ش ــات وبن اللوح
عزيزة على قلبي, ألنني بحاجة ملبلغ 
ــت  ــديد وإن كان ــدمٍ ش ــات وبن اللوح

ــتطيع مواصلة  ــى أس ــال حت من امل
ــالء  ــار وغ ــي, فاحلص ــواري الفن مش
ــي, وال يوجد  ــعار يصعب مهمت األس
ــة راعية لي في  ــة أو جه أية مؤسس
ــى بيعها, وال  بَر عل ــوار فأُجْ هذا املش
ــة راعية لي في  ــة أو جه أية مؤسس
ــى بيعها, وال  بَر عل ــوار فأُجْ هذا املش
ــة راعية لي في  ــة أو جه أية مؤسس

أنتمي ألية مدرسة فنية".
ــم التراث  ــد حمادة على "أن رس ويؤك
ــرورة فنية على  ــطيني هو ض الفلس
ــطيني ينتمي لوطنه  كل فنان فلس

وتراثه".
ــو االهتمام  ــدف الفن ه مضيفاً: "ه
ــطينية وإيصالها  ــة الفلس بالقضي
ــم, ولكنها بحاجة  إلى جميع العال

إلى من يتبناها ويدعمها وينشرها في 
كل مكان".


وفي معرض حديثه عن الفن اإلسالمي 
وامللتزم يقول حمادة: "إن الفن اإلسالمي 

ه  ــزم واملقاوم مهضومٌ حقُّ امللت
وامللتزم يقول حمادة: "إن الفن اإلسالمي 

ه  ــزم واملقاوم مهضومٌ حقُّ امللت
وامللتزم يقول حمادة: "إن الفن اإلسالمي 

ــطني لقلة االهتمام  في فلس
ــود بحمد اهللا,  به ولكنه موج
ــطني لقلة االهتمام  في فلس
ــود بحمد اهللا,  به ولكنه موج
ــطني لقلة االهتمام  في فلس

في حني جتد الفن "التجريدي" 
الهابط له رواجٌ في دول العالم, 
ــبب  ــطني بس وبقلة في فلس

التزامها الديني".
ــار  ــوح الصورة فأش ــا وض وأمّ
ــاك بعض اللوحات  إلى أن "هن
ــوز غير  ــة ذات دالالت ورم الفني
ــة لكثير  ــة وال واضح مفهوم
ــذه ال يفهمها  ــن الناس, فه م
إال من يرسمها ويجب عليه أن 

يشرحها ويفسرها ملن يراها".
ــوع من  ــذا الن ــق على ه ويطل

اللوحات "الفن احلديث".
ــا أنا فأفضل وضوح  ويتابع "أم
ــن لغة جلميع  األعمال ألن الف
دول العالم والصورة هي األكثر 
ــهل  يس فوضوحها  ــاراً  انتش
دول العالم والصورة هي األكثر 
ــهل  يس فوضوحها  ــاراً  انتش
دول العالم والصورة هي األكثر 

ــا وفهمها للجميع  ــارها ورواجه انتش
دون شرح أو تفسير".


وعندما سألته عن عدد اللوحات الفنية 
ــتطع حصرها  ــمها فلم يس ــي رس الت
ــر من ألف  ــا إلى أكث ــى بتقريبه واكتف
لوحة منها التراثية والوطنية وأكثرها 

رسم الطبيعة.
ــا والتي  ــارك فيه ــا املعارض التي ش أم

وقال حمادة: "إن السبب الرئيس في 
قلة األعمال الفنية املهتمة بالقضية 
الفلسطينية هو ضعف اإلمكانيات 
وقلة املوارد وعدم التشجيع من قبل 
ــم دون  ــني وتركه ــئولني للفنان املس
اهتمام, إضافة إلى غالء األسعار وكل 

ذلك بسبب احلصار".
وعن احلركة الفنية ونشاطها 
ــير إلى "أن  ــطني يش في فلس
الفنانني  ــن  ــر م الكثي ــاك  هن
ــن أحد,  ــام م ــن دون اهتم ولك
فاحلركة الفنية موجودة ولكن 

بنشاط محدود".
ــا  ــم عندن ــح "أن التعلي وأوض
ــال  ــي ا ــر ف ــه الكثي ينقص
ــن وجود  ــذي يقلل م ــي ال الفن
الفن والفنانني ومن ذلك أنهم 
يهملون حصة التربية الفنية 
ــش,  ــى الهام ــا عل ويضعونه
وكذلك ال يوجد تقدير وال يوجد 
ــة لألعمال  ــن أي جه ــم م داع

الفنية".
ــش في ظل  ــن كيفية العي وع
ــول "نحن  ــزيّ , يق ــع الغ الواق
نتأقلم مع احلصار ومضطرين 
ــب  يرك ــر  واملضط ــك  لذل

الصعب".
يذكر أن الفنان حمادة عمل في مجال 
ــة رياضية  ــام بعمل صال ــدادة وق احل
ــا أنه عمل  ــوى يدوياً, كم أللعاب الق
ــة رياضية  ــام بعمل صال ــدادة وق احل
ــا أنه عمل  ــوى يدوياً, كم أللعاب الق
ــة رياضية  ــام بعمل صال ــدادة وق احل

في النجارة ويصنع لوحاته وإطاراتها 
ــوب  ــتخدام احلاس ــدأ باس ــاً, وب يدوي
في النجارة ويصنع لوحاته وإطاراتها 
ــوب  ــتخدام احلاس ــدأ باس ــاً, وب يدوي
في النجارة ويصنع لوحاته وإطاراتها 

ــم باخليط  حديثاً, ومن أعماله الرس
ــوب  ــتخدام احلاس ــدأ باس ــاً, وب يدوي
ــم باخليط  حديثاً, ومن أعماله الرس
ــوب  ــتخدام احلاس ــدأ باس ــاً, وب يدوي

ــش على  ــاء والنق ــى امل ــم عل والرس
ــاء  ــطح امللس احلجر والزجاج واألس

وغيرها الكثير من األعمال.

ــأها فيذكر :" عندما أصبحت  أنش
ــارض ففي  ــدأت أقيم املع ــاً ب فنان
ــاً  ــح معرض ــت أفتت ــام كن كل ع
ــارض ففي  ــدأت أقيم املع ــاً ب فنان
ــاً  ــح معرض ــت أفتت ــام كن كل ع
ــارض ففي  ــدأت أقيم املع ــاً ب فنان

ــابقات  للمس ــة  إضاف ــاً,  فني
ــاً  ــح معرض ــت أفتت ــام كن كل ع
ــابقات  للمس ــة  إضاف ــاً,  فني
ــاً  ــح معرض ــت أفتت ــام كن كل ع

ــاركت فيها حيث  الدولية التي ش
ــي  ــز األول ف ــى املرك ــت عل حصل

ــي العيون". ــدس ف ــابقة الق مس
ــخصيات يقول: "  ــم الش وعن رس
ــخصيات  ــم الش كنت أهتم برس
ــن املهتمني  ــب م ــهورة بطل املش

ورسمت بعضها ولكنني جتنبت
أن  ــت  علم ــي  ألنن ــل  العم ــذا  ه
ــم  ــون رس ــاء يحرم ــض العلم بع
اهللا  ــى  أخش ــا  وأن ــخصيات  الش

واحلرام قيَّدني في هذا اال".
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ــول  ح ــباب  الش ــني  ب اآلراء  ــت  واختلف
املوضوع وتباينت بني متفائل ويائس

ــم  ــة خريج من قس ــد صاحل ــال محم وق
تكنولوجيا املعلومات من جامعة القدس 
املفتوحة بأن وضع الشباب في غزة أصبح 
ــرص العمل أصبحت حلماً  ال يطاق وأن ف
املفتوحة بأن وضع الشباب في غزة أصبح 
ــرص العمل أصبحت حلماً  ال يطاق وأن ف
املفتوحة بأن وضع الشباب في غزة أصبح 

ــي احلكومة توفير فرص  صعب املنال وعل
عمل وزيادة جهودها لدفع القضية للحل. 
ــياق كان رأي مصطفي  ــس الس ــي نف وف
ــم املونتاج  ــن قس ــج م ــو خري ــو وه احلل
والوسائط املتعددة أن الوضع صعب علي 
اجلميع ,ولكن علي الشاب أن يطور نفسه 
ويجتهد ألن السوق يحتاج للشاب املميز 

واملتصف باإلبداع والتجديد
ــئولية ألي طرف يعتبر ظلم  وحتميل املس

له.


ــبير أستاذ علم االجتماع  وقال أ.أمني ش
ــة  األزم إن  ــالمية  اإلس ــة  اجلامع ــي  ف
العمل  ــرص  ــة ف ــة ومحدودي االقتصادي

ــةأو التطوع  ــي بند البطال كان عل
ــو الهجرة  ــه نح ــاك من يتج وهن
فيترك اتمع يعاني لوحده وليس 

لديه مشكلة في ذلك .
واستطرد قائال الي أن قلة من الشباب 

ــن أزمة  ــي اخلروج م ــن جنحوا ف هم م
ــدوا لهم  ــل ووج ــرص العم ــص ف نق
مكاناً في السوق ولكن الشاب تفاجأ 
ــدوا لهم  ــل ووج ــرص العم ــص ف نق
مكاناً في السوق ولكن الشاب تفاجأ 
ــدوا لهم  ــل ووج ــرص العم ــص ف نق

ــه أعباء  ــئوالً وعلي ــح مس ــه أصب بأن
مكاناً في السوق ولكن الشاب تفاجأ 
ــه أعباء  ــئوالً وعلي ــح مس ــه أصب بأن
مكاناً في السوق ولكن الشاب تفاجأ 

ــات مادية تفوق قدراته بكثير  ومتطلب
ــح يعمل أوقاتاً اضافية  حتي أنه أصب

غير ساعات العمل.
ــذه القضية  ــي أن حل ه وأكمل صاف
ــن االطراف  ــع علي طرف واحد م ال يق
ــل بتكاثف اجلهود  دون األخر ولكن حت
من قبل احلكومة والشباب في نفس 
ــي احلكومة توفير مصادر  الوقت ,وعل
ــدة وتوفير التعليم التقني  عمل جدي

ــوق العمل دون  ــي يخرج الطالب لس حت
ــاري بصفة  ــد اجب ــاك جتني ــون هن أن يك

متطوع. 
ــاب الفلسطيني  وأضاف صافي أن الش
ــة صعبة احلل  ــة الغزي هو معادل وخاص

ــل في أقل  ــي بأقل راتب ويعم ــو يرض فه
ــتكي  ــة ويعيش أقل حياة وال يش وظيف
عند سؤاله عن حاله وهنا يكون التكهن 
بنفسية هذا الشاب في غاية الصعوبة 
ــل أم يائس ويريد  ــو معطاء متفائ ,هل ه

احلياة فقط .
ــزي إلي صقل  ــباب الغ ودعا صافي الش
مواهبه واالملام كافة اخلبرات واالستعداد 
ــح في وقت  ــاء حتي ينج ــي وقت الرخ ف
العسرة ألن املستقبل مشرق ويحمل في 
أكنافه األفضل للجميع ,رغم عدم وجود 
حلول في األفق القريب ولكن هذا ال يدعو 

للكسل والتقاعس وطمس املوهبة .

ــنني وعليهم  ماحققوه خالل كل هذه الس
ــادة املوهبة وصقلها واحلصول  االجتهاد وزي
ــتعداد  علي اخلبرة الفنية واألكادميية واالس

نفسيا ملا هو قادم.
وأشار شبير الي أن الشاب الغزي يخلق من 
ــذا ما عهدناه  ــئ ما هو مبدع و مميز ه ال ش
ــزة ومن ميتلك  ــنني احلصار علي غ طوال س
ــه أن يبتدع  ــن يصعب علي ــباب ل إرادة الش
أساليب احلياة ألننا شعب لم تكسره عصا 

االحتالل فهل ستكسره نسمات احلصار.
ــون من خالل  ــي أن احلل يك ــبير عل وأكد ش
ــه والتفكير مبشاريع صغيرة  الشاب نفس
ليست ذات رأس مال ضخم ,وعلي احلكومة 
ــاريع  ــالل توفير املش ــادة جهودها من خ زي
التشغيلية ووضع ميزانيات مالية أعلي من 
ــدة البطالة  ــقفه احلالي للتقليل من ح س

التي تخطت مستويات عالية.


ــبابي  ــط ش ــدوره قال أ. خالد صافي ناش وب
ــن األزمات  ــون العديد م ــباب يواجه أن الش
ــص في قلة فرص العمل واحلصول  وال تتلخ
ــة في توفير املال  عليها وإمنا يجدون صعوب
ــر إمكانيات عمل  ــة وتوفي الكافي للدراس
ــات العمل  ــبب محدودية نطاق ــع بس أوس

واقتصارها علي أفراد معينني .
وبسؤاله عن مصير الشباب في ظل هذا 
الواقع أشار الي أن معظم الشباب االن 
يحاولون أن يكونوا ضد التيار وأن يوجدوا 
ــوق العمل حتي ولو  ــم مكاناً في س له

ــكالت  ــبب في العديد من املش قد تتس
ــو  نح ــباب  الش ــه  وتوج ــة  االجتماعي
سلوكيات منحرفة وسيئة مثل تعاطي 
ــى ميأل وقت  ــدرات وأعمال العنف حت ا

الفراغ املسيطر على حياته.
ــباب العاطل عن  وذكر أن هناك أالف الش
العمل في غزة بسبب قلة فرص العمل 
وتشبع الوظائف من كافة التخصصات 
ــدم وجود مصادر عمل جديدة وزاد عل  وع
ــغل  ــالق األنفاق التي كانت تش ــك إغ ذل

أالف الشباب الغزي. 
ــبير بأن الشاب يواجه ضغوطا  أضاف ش
ــرة  ــية واجتماعية عديدة من األس نفس
ــح عبئا  ــه أصب ــط به,وأن ــع احملي واتم
عليهم وعنصرا فاقداً لإلنتاجية اتمع 
ــح عبئا  ــه أصب ــط به,وأن ــع احملي واتم
عليهم وعنصرا فاقداً لإلنتاجية اتمع 
ــح عبئا  ــه أصب ــط به,وأن ــع احملي واتم

وحتي غير قادر علي تكوين أسرة وتأمني 
ــتقرار له ولها بسبب تعدد  األمان واالس

متطلبات احلياة .
وأوضح  شبير أن مستقبل الشباب واعد 
ولكن عليه الصبر وتهيئة األنفس وعدم 
ــاء علي كل  ــالم لليأس والقض االستس
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ــام األمان،  ــباب هم صم الش
ــان، وهم عدة األمم  وقوة لألوط
وثروتها وقادتها، لنرجع قليال 
إلى التاريخ لنتعرف على الدور 
الذي قام به علي بن أبي طالب 
ــبابه عندما نام مكان  في ش
ــى اهللا عليه  ــول اهللا صل رس
ــبابه عندما نام مكان  في ش
ــى اهللا عليه  ــول اهللا صل رس
ــبابه عندما نام مكان  في ش

ل  ــرة وحتمَّ ــلم أثناء الهج وس
في سبيل ذلك ااطر، كذلك 
وضع أسامة بن زيد على رأس 
جيش به كبار الصحابة ولم 
ــر  ــبعة عش يتجاوز عمره س
ــنة، هذه مناذج يجب على  س
ــلمني التعرف  ــباب املس الش
ــا على أرض  عليها لتطبيقه

الواقع.
الشباب هم مصدر االنطالقة 
 ، ــارات  احلض ــاء  وبن  ، ــة  لألم
ــال ، وعز األوطان  وصناعة اآلم
ــون طاقات  ــك هم ميلك ، ولذل
 ، ــا  وصفه ــن  ميك ال  ــة  هائل
وبالسهو عنها يكون االنطالق 
بطيئا ، والبناء هشا ، ، واملذلة 
واضحة ، والتطلع املنشود هو 
اكتشاف الطاقات الشبابية  
ــدر  أمتهم و  ــع ق ــن جل رف م

قيمتها في جميع ااالت .
يؤكد علماء النفس بأن ظاهرة 
قبول اإلحباط والرضا به أكثر 
ــذا  ــباب ، وه ــد الش ــوة عن ق
ــرازات الواقع الذي  نتيجة إلف
ــت وعدم  ــن كب ــونه م يعيش
اهتمام ، لكن يحب علينا أوالً 
ــت وعدم  ــن كب ــونه م يعيش
اهتمام ، لكن يحب علينا أوالً 
ــت وعدم  ــن كب ــونه م يعيش

ــباب  ان رفع ونزيل  ــن الش نح
ــاط  وعلى  ــمي باإلحب ما يس
ــات الدولة  ــع ومؤسس اتم
ــباب  ــع من قيمة  الش ان ترف

وقدرهم .
ــب أن جندد  اخلطاب  لذلك يج
الذي نقوم بتوجيهه للشباب 
ــبابية  من أجل بناء قدرات ش
ــدرات وابداع  ــوح وق ــا طم له
من أجل بناء املستقبل الذي 
ــن أفراد  ــه كل فرد م ــم ب يحل

األمة .
ــب  ــي يج ــوات الت ــا اخلط أم
اتباعها من أجل انشاء شباب 
ــتقبل  ، تثقيف اتمع  املس
ــباب  للتعامل األمثل مع الش
ــح أخطاءهم وتوفير  وتصحي
ــرق التي  ــاليب والط كل األس

تؤدي إلى طريق النجاح .
وضرورة تفعيل البناء التربوي 
ــة من خالل  الوقائي والبرامج 
ــع مراحلها      املدارس في جمي
ــد فيه  ــكان يوج ــي كل م و ف
شباب اجلامعات واملؤسسات 

وغيرها.
ــة  ــب اجلمع ــه  خط وأن توج
ــباب  للش ــا  خطابه ــه  توج
ــات  ــر مؤسس ــا توفي ، وأيض
ــل  بح ــم  تهت ــات  وجمعي
مشاكل وهمومهم ،و انا اقول 
ــتخدم  ــا وأن نس ــب علين يج
واألساليب  ــائل  الوس جميع 
ــدرات  ــني ق ــرق  لتحس والط
ــة أنا  ــى النهاي ــباب ، وف الش
ــباب  أقول أن هناك أمالً في ش
ــة أنا  ــى النهاي ــباب ، وف الش
ــباب  أقول أن هناك أمالً في ش
ــة أنا  ــى النهاي ــباب ، وف الش

املستقبل . 
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شبير يدعو الحكومة للحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل
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ــة  ــم الرياض ــرأة عال ــت امل دخل
ــحراً وجماالً  ــه س ــف إلي لتضي
والنجاحات  ــازات  ــل باإلجن يتمث
التي كللتها املرأة الرياضية في 
الدينية  ــق  والعوائ الظروف  ظل 
ــية،  والسياس ــة  واالجتماعي
ــق مظلم  ــرأة في نف ــت امل ودخل
ــت فيه  ــكالم وعان ــه ال كثر في
ــا تترك  ــاً جعلته ــرأة ضغوط امل
ــت فيه  ــكالم وعان ــه ال كثر في
ــا تترك  ــاً جعلته ــرأة ضغوط امل
ــت فيه  ــكالم وعان ــه ال كثر في

الرياضة وتقبع في البيت خوفاً 
ــي تتلصص في  ــن العيون الت م
ــار  لتخت ــب  واملالع ــاحات  الس

منهن "بطلة بدون بطولة" !
هناك بعض اآلراء السلبية حول 
رياضة املرأة، ال تريد أن تستوعب 
أهمية النشاط الرياضي للمرأة 
ــع  ــي اتم ــاً ف ــك عيب ــرى ذل وت
أهمية النشاط الرياضي للمرأة 
ــع  ــي اتم ــاً ف ــك عيب ــرى ذل وت
أهمية النشاط الرياضي للمرأة 

ــم خطأ متاماً،  العربي، وهذا فه
ــع  ــي اتم ــاً ف ــك عيب ــرى ذل وت
ــم خطأ متاماً،  العربي، وهذا فه
ــع  ــي اتم ــاً ف ــك عيب ــرى ذل وت

ــه  علي اهللا  ــى  (صل ــول  فالرس
ــم خطأ متاماً،  العربي، وهذا فه
ــه  علي اهللا  ــى  (صل ــول  فالرس
ــم خطأ متاماً،  العربي، وهذا فه

وسلم) كان يسابق أحد زوجاته 
وهو أعظم وأكرم البشرية، ولم 

يقلْ ذلك عيباً.
وهو أعظم وأكرم البشرية، ولم 

يقلْ ذلك عيباً.
وهو أعظم وأكرم البشرية، ولم 

ــة  العربي ــوية  النس ــة  الرياض
ــد من  ــن معيقات حت ــكو م تش
ــام بها  ــا وعدم االهتم انطالقه
ــتها، فالواقع  ــن ممارس ــد م واحل
ــجع،  ــي للمرأة غير مش الرياض
ــدارس رياضية  ــود م ــرح وج وأقت
ــوية لبناء قاعدة صحيحة  نس
ــول  الوص ــن  م ــن  نتمك ــى  حت

ملستوى رياضي نسوي جيد.
الرياضة شيء أساس في حياتنا 
ــدم التفرقة  ــة، ويجب ع اليومي
ــتها،  ــي ممارس ــني ف ــني اجلنس ب
ــاً من اجلهات  وإعطائها اهتمام
ــتها،  ــي ممارس ــني ف ــني اجلنس ب
ــاً من اجلهات  وإعطائها اهتمام
ــتها،  ــي ممارس ــني ف ــني اجلنس ب

ــي برنامج  ــة، فهي حتتاج إل كاف
ــتوى  باملس ــاء  لالرتق ــل  متكام
ــا ألخذ  ــذي يؤهله ــب ال املناس
موقع يليق بنساء العرب، ورفض 
ــة  ــزوف املرأة عن ممارس ــرة ع فك
ــك يعمل على  ــة، ألن ذل الرياض
ــيرتها في  ــم وإهمال مس حتجي

اتمع.
هناك رؤية سيئة ترى املرأة كأنها 
ــي املالعب،  ــيطان يتحرك ف ش
ــى منعها من  مما دفع البعض إل
ممارسة الرياضة، ما مشكلة أن 
ــائي  يكون هناك نادٍ رياضي نس
ــطة  األنش ــرأة  امل ــه  في ــارس  مت
ــط  الضواب ــق  وف ــة  الرياضي
الشرعية، وذلك أن تكون ممارسة 
الرياضة بعيدة عن أعني الرجال، 
ــم، وال  ــاس محتش ــارَس بلب ومت
ــحناء،  ــؤدي إلي خصومة أو ش ت
ــغيل املوسيقى أثناء  وعدم تش
اللعب، وال تكون اللعبة قتالية 
ــه أو الرأس،  ــرب للوج ــا ض فيه
ــروط أرى أنه  ــذه الش ــاً له ووفق
ــة حقها في  يجوز للمرأة ممارس

الرياضة في احلدود الشرعية.

ــتفادة من  ــة من أجل التطوير واالس اخلارجي
كفاءة املدربني في اخلارج واالحتكاك بالفرق 
األخرى ، إضافةً إلى صعوبة السفر والتنقل 
كفاءة املدربني في اخلارج واالحتكاك بالفرق 
األخرى ، إضافةً إلى صعوبة السفر والتنقل 
كفاءة املدربني في اخلارج واالحتكاك بالفرق 

ــبب إنهاكاً لالعبني قبل وصولهم  والتي تس
األخرى ، إضافةً إلى صعوبة السفر والتنقل 
ــبب إنهاكاً لالعبني قبل وصولهم  والتي تس
األخرى ، إضافةً إلى صعوبة السفر والتنقل 

ــاركة في البطوالت العاملية ، عدا عن  للمش
حرماننا من فرصة املشاركة في الكثير من 
البطوالت لعدم وجود التنسيق املشترك بني 

الضفة الغربية وقطاع غزة  .
ــى قال " الالعبني بحاجة إلى  وبعبارات األس
ــي مقومات الراحة  ــة وتوفير أدن رعاية كامل
لهم على غرار الالعبون في اخلارج ، والسعي 

نحو حتسني املستوى لالعبني ". 
ــرة الرياضية  ــكره لنادي اجلزي ووجه فنون ش
ــني ذوي  ــداً لالعب ــاً وحي ــذي كان محضن وال
ــرة الرياضية  ــكره لنادي اجلزي ووجه فنون ش
ــني ذوي  ــداً لالعب ــاً وحي ــذي كان محضن وال
ــرة الرياضية  ــكره لنادي اجلزي ووجه فنون ش

ــات اخلاصة ومحاولة إيجاد الدعم  االحتياج
ــهم  ــرورة أن  يس ــى ض ــاً إل ــب ، الفت والتدري
ــات اخلاصة ومحاولة إيجاد الدعم  االحتياج
ــهم  ــرورة أن  يس ــى ض ــاً إل ــب ، الفت والتدري
ــات اخلاصة ومحاولة إيجاد الدعم  االحتياج

ــاءة  ــتوى الكف ــع  مس ــرار برف ــاب الق أصح
ــي لالعبني  ــي وليس الكم ــاء الكيف واالنتق
ليكونوا خير سفراء لفلسطني في بطوالت 

العالم اتلفة .
ــم والهوية  ــن طموحه في رفع العل وعبر ع
ــل األلعاب  ــطينية في جميع محاف الفلس
ــكرات اخلارجية ،  والبطوالت الدولية واملعس
والرغبة في املشاركة في األلعاب الباراملبية 
ــات اخلاصة في عام  العاملية لذوي االحتياج
ــدوره يتطلب منا  ــل وهذا ب ــي البرازي ٢٠١٦ ف

جتهيزاً ألعلى املستويات .
ــدوره يتطلب منا  ــل وهذا ب ــي البرازي ٢٠١٦ ف

جتهيزاً ألعلى املستويات .
ــدوره يتطلب منا  ــل وهذا ب ــي البرازي ٢٠١٦ ف

األلعاب الباراملبية لذوي االحتياجات اخلاصة 
في بكني ، تالها حصولي على املرتبة األولى 
ــام ٢٠١٠ ، وارتفع  ــيوية لع في البطولة اآلس
العلم الفلسطيني في السالم الوطني أمام 
وقوف معظم املوجدين في امللعب ألجله ". 

ــات تواجهه في  ــكل ناجحٍ البد من معيق ول
ــة ؛  عدم وجود ملعب  ــاة ذكر منها فنون احلي
ــات تواجهه في  ــكل ناجحٍ البد من معيق ول
ــة ؛  عدم وجود ملعب  ــاة ذكر منها فنون احلي
ــات تواجهه في  ــكل ناجحٍ البد من معيق ول

ــن، واحلاجة  ــزة للتمري ــي في قطاع غ قانون
املاسة لوجود فرصة للتدريب في املعسكرات 

ــح ، ثم في  ــي الرم ــل ورم ــب الطوي ــي الوث ف
ــا  بعدها  ــام ٢٠٠٢ ببطولة العالم بفرنس ع
ــاركت في بطولة األلعاب الباراملبية لذوي  ش
ــا وفزت باملركز  ــات اخلاصة في أثين االحتياج
ــن دول  ــعة م ــاركة واس ــط مش الثالث وس

العالم املتأهلة ".
ــى املركز األول في الوثب  وتابع :" حصلت عل
ــر في البطولة العربية  الطويل وقفز١٠٠ مت
اخلامسة أللعاب القوي بتونس ، ثم  بطولة 


ــول فنونة :"  ــة يق ــع الرياض ــه م ــن رحلت وع
عندما كنت أدرس الثانوية العامة وأثناء فترة 
ــافات  ــت زمالئي يقفزون ملس ــتراحة رأي االس
ــزت قفزة  ــت تقليدهم فقف ــة ، فحاول طويل
ــع تقليدها إال أنه  ــداً فحاول اجلمي طويلة ج
ــزت قفزة  ــت تقليدهم فقف ــة ، فحاول طويل
ــع تقليدها إال أنه  ــداً فحاول اجلمي طويلة ج
ــزت قفزة  ــت تقليدهم فقف ــة ، فحاول طويل

لم ينجح فيها أحد ، لتبدأ بعدها رحلتي مع 
رياضة الوثب الطويل ، فشاركت في  بطوالت  
عدة على مستوى املدرسة وبطوالت القطاع 

حاصالً على املرتبة األولي في جميعها " .
عدة على مستوى املدرسة وبطوالت القطاع 

حاصالً على املرتبة األولي في جميعها " .
عدة على مستوى املدرسة وبطوالت القطاع 

ــة  ــق اجلامع ــى فري ــت إل ــاف :" انضمم  وأض
ــاركاً في بطوالت عدة برمي  ــالمية مش اإلس
ــة  ــق اجلامع ــى فري ــت إل ــاف :" انضمم  وأض
ــاركاً في بطوالت عدة برمي  ــالمية مش اإلس
ــة  ــق اجلامع ــى فري ــت إل ــاف :" انضمم  وأض

ــل على كأس  ــح والوثب الطويل ألحص الرم
ــبب  البطولة في اجلامعة كأفضل العب بس

فوزي املتكرر في املركز األول " 


وبعد قطع مشوار طويل من النجاحات أوعز  
أحد املدربني في اجلامعة اإلسالمية  إلى فنونة 
بضرورة انضمامه للعب في أحد الفرق لذوي 
االحتياجات اخلاصة عام ٢٠٠٠م  وخاصة أنه 
ــر "  كفيف جزئي  ــف بالبص ــي من ضع يعان
ــي البطوالت  ــا جناحاتها ف ــط بعده " ، ليخ

األوملبية لذوي االحتياجات اخلاصة .
ــل  ــي احملاف ــرة ف ــاركاتها الكثي ــول مش وح
اخلارجية يقول :" شاركت في بطولة العربية 
ــيوية حاصالً على املركز األول  االفريقية االس
اخلارجية يقول :" شاركت في بطولة العربية 
ــيوية حاصالً على املركز األول  االفريقية االس
اخلارجية يقول :" شاركت في بطولة العربية 
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ذلك هو الالعب البطل محمد مروان 
ــة العلوم في  ــب كلي ــو راس "طال أب
 (١٠٠+) وزن   ، ــالمية"  اإلس ــة  اجلامع
كيلو، البالغ من العمر ٢٧ عاماً، يشق 
 (١٠٠+) وزن   ، ــالمية"  اإلس ــة  اجلامع
كيلو، البالغ من العمر ٢٧ عاماً، يشق 
 (١٠٠+) وزن   ، ــالمية"  اإلس ــة  اجلامع

أصعب أنواع التمارين لكسب املركز 
األول في بطولة كمال األجسام على 

مستوى القطاع.
كان لصوت اجلامعة هذا اللقاء معه 

للتعرف على مشواره الرياضي.


ــة كمال األجسام  بدأ أبو راس ممارس
ــادي االحتاد قبل إنهائه للثانوية  في ن
ــت البداية مجرد هواية  العامة، وكان
ــا وأصبحت  ــه عليه ــى زاد إقبال حت
ــه،  ــن حيات ــراً م ــزاً كبي ــغل حي تش
ــا وأصبحت  ــه عليه ــى زاد إقبال حت
ــه،  ــن حيات ــراً م ــزاً كبي ــغل حي تش
ــا وأصبحت  ــه عليه ــى زاد إقبال حت

وتكلفه جهداً مضاعفاً.
ــواري  ــو راس "في بداية مش ــول أب يق
الرياضي كان هناك تشجيع كبير من 

ــة هذه الرياضة،  قبل األهل في ممارس
ــتُ لدرجة االعتياد  لكن عندما وصل
ــة هذه الرياضة،  قبل األهل في ممارس
ــتُ لدرجة االعتياد  لكن عندما وصل
ــة هذه الرياضة،  قبل األهل في ممارس

ــل األوزان الثقيلة  ــن في حم والتمك
، خاصة وأن  وجدت معارضة من والديَّ
ــل األوزان الثقيلة  ــن في حم والتمك
، خاصة وأن  وجدت معارضة من والديَّ
ــل األوزان الثقيلة  ــن في حم والتمك

ــغل وقتاً  هذه الرياضة أصبحت تش
، خاصة وأن  وجدت معارضة من والديَّ
ــغل وقتاً  هذه الرياضة أصبحت تش
، خاصة وأن  وجدت معارضة من والديَّ

ــي، وتكلفني جهداً  ــراً في حيات كبي
إضافياً".

ــي، وتكلفني جهداً  ــراً في حيات كبي
إضافياً".

ــي، وتكلفني جهداً  ــراً في حيات كبي


ــز األول في  ــى املرك ــو راس عل ــاز أب ح
بطولة كمال األجسام على مستوى 
ــة، وأوضح أبو  ــرة الثاني القطاع للم
راس أن "أول بطولة شاركت فيها هي 
بطولة القوى البدنية عام ٢٠٠٩، وقد 
حصلت خاللها على املركز األول على 
ــتوى القطاع، وشاركت في هذه  مس
ــرات على التوالي  البطولة خمس م
ــى املركز األول".  حافظت خاللها عل
واستطرد: "شاركت أيضاً في بطولة 
ــى املركز األول".  حافظت خاللها عل
واستطرد: "شاركت أيضاً في بطولة 
ــى املركز األول".  حافظت خاللها عل

ــتوى  ــني على مس ــة الذراع مصارع
ــاركت  القطاع عام ٢٠١١، وأخيراً ش
ــتوى  ــني على مس ــة الذراع مصارع
ــاركت  القطاع عام ٢٠١١، وأخيراً ش
ــتوى  ــني على مس ــة الذراع مصارع

ــام  ــة ٢٠١٣ لكمال األجس في بطول
ــي  الت ــة  الثاني ــرة  امل ــذه  ه ــت  وكان
ــى املركز األول على  حصلت فيها عل
ــرب أبو راس  ــتوى القطاع". وأع مس
عن سعادته بنيل لقب البطولة في 
كمال األجسام، بقوله "كان شعوري 
رائعاً حيث غمرتني فرحة عارمة يوم 
كمال األجسام، بقوله "كان شعوري 
رائعاً حيث غمرتني فرحة عارمة يوم 
كمال األجسام، بقوله "كان شعوري 

ــا نلت اللقب، وكانت  البطولة عندم
ــاد جلهد  ــة مبثابة حص ــذه البطول ه
ــة  ــد قد بذلته ملا يقارب خمس جهي

شهور قبل البطولة".


ــام الصعوبات  ــدٍ وإصرار أم وبنبرة حت
ــو راس كمواطن  ــا أب ــي يواجهه الت
فلسطيني يقول: " نيل هذه البطولة 
ــي البطولة  ــاركة ف ــي للمش يؤهلن
ــة  ــي دول ــتقام ف ــي س ــة الت العربي
اإلمارات، وأمامي الكثير من العقبات 
ــر رفح،  ــكلة إغالق معب أهمها مش
ــرات الالزمة  ــة إلي التحضي باالضاف

لذلك" .
وأضاف أبو راس: "كنت أطمح للوصول 
إلى بطوالت عاملية، والذي ميضي في 
ــوح لن يصل لهدف،  طريقه دون طم
ــطني في  وأقصى آمالي أن أمثل فلس

بطوالت عربية ودولية".


ــامٍ على  ــد ومتن ــال متزاي ــاك إقب هن
ــن قبل  ــام م ــال األجس ــة كم رياض
ــامٍ على  ــد ومتن ــال متزاي ــاك إقب هن
ــن قبل  ــام م ــال األجس ــة كم رياض
ــامٍ على  ــد ومتن ــال متزاي ــاك إقب هن

ــا كان للظروف  ــباب القطاع، ورمب ش
ــي هذا  ــة دور ف ــية واحلياتي السياس
اإلقبال، حيث تلك الرياضة أصبحت 
ــة الكامنة  ــغ الطاق ــيلة لتفري وس
ــباب  فيهم، وحول اهتمام وزارة الش
ــة، يذكر أبو  ــذه الرياض ــة به والرياض
ــباب  الش وزارة  ــام  اهتم "أن  راس: 
ــة "هو  ــذه الرياض ــة مبثل ه والرياض

ل  ــم يصبون جّ ــدود، فه اهتمام مح
ــون  اهتمامهم في كرة القدم، وينس
ــات  "الرياض ــرى  األخ ــات  الرياض
الفردية"" مطالباً باالهتمام بالالعب 
ــاهمة في  قبل وبعد البطولة، واملس
التكاليف التي يتكبدها الالعب، مبا 
ــاركات اخلارجية،  فيها تكاليف املش
ــكرات  ــاء معس ــة إلى إنش باإلضاف
ــل  ــب الهزي ــومي التدري ــة لتق تدريبي
ــام في قطاع  ــة كمال األجس لرياض

غزة.
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غزة / رجب اللوح
ــزة مبدينة خانيونس زيّن  ــي حادثة طريفة حصلت في جنوب قطاع غ ف
ــارك مما أثار  ــي عيد االضحى املب ــخ  ذبيحته للتضحية بها ف ــد برب خال

البهجة في نفوس األطفال في املدينة.
ــا وأخي الذبيحة لنُعيد  ــخ  لـ"صوت اجلامعة":" زينّا أن ــال املواطن برب وق

البهجة في نفوس األطفال في املدينة.
ــا وأخي الذبيحة لنُعيد  ــخ  لـ"صوت اجلامعة":" زينّا أن ــال املواطن برب وق

البهجة في نفوس األطفال في املدينة.

فرحة العيد على الكبار والصغار "وأضاف إن أغلب األطفال يخافون من 
الذبائح كالعجول وغيرها، لكبر حجمها فبالتزيني يصبح منظرها أكثر 

جماالُ وألفة في عيون األطفال.
ــرح األطفال كثيراُ بهذا العمل اجلديد وأخذوا يهتفون ويهللون فرحني  ف

جماالُ وألفة في عيون األطفال.
ــرح األطفال كثيراُ بهذا العمل اجلديد وأخذوا يهتفون ويهللون فرحني  ف

جماالُ وألفة في عيون األطفال.

ــس فرح جديد  ــى بالذبح مع التزيني طق ــت فرحة عيد األضح فأصبح
لألطفال.

 ..@|œâ@5»fl@pbÌbÿy
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ــدرس في  ــياح غزي ي ــم الش إبراهي
ــر تخصص  ــات مص ــدى جامع إح
ــه املآل بعد  ــنان، انتهى ب طب األس
ــه الصيفية في غزة  انقضاء إجازت
"املعبرية"  التفاصيل  إلى مواجهة 
ثانية تلو األخرى، ويقتنص لـ"صوت 
ــف  املواق ــن  م ــيئاً  ش ــة"  اجلامع
الطريفة التي رآها في رحلة الفتح 

املنشود .
ــف بجملة  املواق إبراهيم  ــح  يفتت
عاشها يومياً وانتشرت بني نشطاء 
ــف بجملة  املواق إبراهيم  ــح  يفتت
عاشها يومياً وانتشرت بني نشطاء 
ــف بجملة  املواق إبراهيم  ــح  يفتت

ــي  التواصل االجتماعي : "احال ش
ــح انك  ــن معبر رف ــفر م ــي الس ف
بتودع اهلك، وبترجع تتغدى معهم 
بعد ساعات، وكأنك جتدد معزتهم 

بشكل يومي  ".
ــفر  ــا عن قصته داخل باص الس أم
حيث جاوره رجل من اخلليج كان قد 
ــطينيني  أنهى زيارة أقربائه الفلس

يقول إبراهيم : " بعد ساعات أثمرت 
عن حترك الباصات بشكل عكسي 
ــزي، لم يكن الرجل  في اجلانب الغ
ــني) معتقداً  ــى (مرجع ــي معن يع
ــزي، لم يكن الرجل  في اجلانب الغ
ــني) معتقداً  ــى (مرجع ــي معن يع
ــزي، لم يكن الرجل  في اجلانب الغ

ــافرنا فعالً، نزلنا من الباص  أننا س
ــني) معتقداً  ــى (مرجع ــي معن يع
ــافرنا فعالً، نزلنا من الباص  أننا س
ــني) معتقداً  ــى (مرجع ــي معن يع

والرجل اخلليجي تنفس الصعداء، 
وبجوارنا سيارات أجرة تنادي (غزة..

ــأل الرجلُ إبراهيم  غزة)"، فحني س
وبجوارنا سيارات أجرة تنادي (غزة..

ــأل الرجلُ إبراهيم  غزة)"، فحني س
وبجوارنا سيارات أجرة تنادي (غزة..

في لهفة يكسوها بعض االرتياب 
:"من وين يركبوا ع مطار القاهرة؟!" 
ــال الرجل قائالً:  ــف إبراهيم ح يص
:"من وين يركبوا ع مطار القاهرة؟!" 
ــال الرجل قائالً:  ــف إبراهيم ح يص
:"من وين يركبوا ع مطار القاهرة؟!" 

ــرف؛ تضحك  ــكني .. ما بتع " مس
عليه وال تبكي !" .

ــات  احلكاي ــن  م ــر  الكثي ــك؛  كذل
ــة تغلغلت على  ــف الطريف واملواق
ــاطتها بني ذكريات املسافرين،  بس
فلم يكن لغيرها السبق في بسط 
ــط مآسٍ  ــل وس ــر العل ــل وجب األم

حتتاج لراوٍ آخر كي يستخرجها! 
ــط مآسٍ  ــل وس ــر العل ــل وجب األم

حتتاج لراوٍ آخر كي يستخرجها! 
ــط مآسٍ  ــل وس ــر العل ــل وجب األم

âÏÁå€a@ âåmÎ@ÒbÓßa@…‰ñm@ÚÓ‰Ó�é‹œ@ÒÜÓç ..@pÏΩa@¡çÎ@Âfl
غزة/محمد هنية:

ــم مخلفات قنابل الغاز  حولت السيدة أم باس
ــرائيلية الى اوعية لزراعة  املسيل للدموع االس
ــهداء االحتجاجات  ــا لش ــك تكرمي ــور، وذل الزه
ــل  ــدار الفص ــد ج ــبوعية ض ــعبية االس الش

العنصري بقرية بلعني في الضفة الغربية.
ــهاد  ــم بعد استش جاءت هذه الفكرة  ألم باس
ــرائيلية مسيلة للدموع،  ابنها بقنبلة غاز اس
ــالة للعالم تؤكد فيها  ــث أرادت توجيه رس حي
صمود الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل.

ــا املقامة  ــهيد بحديقته ــدة الش ــي وال  وتعتن
ــهاد جنلها، واملمتلئة  ــرب من مكان استش بالق

مبخلفات قنابل الغاز املزروعة بورود ونباتات صغيرة، 
ــم عن سبب زراعتها للورود فتقول:  وحتدثنا أم باس
ــم كان ورداً، ولم يكن له  ــت فيها وردا ألن باس " زرع
ــم عن سبب زراعتها للورود فتقول:  وحتدثنا أم باس
ــم كان ورداً، ولم يكن له  ــت فيها وردا ألن باس " زرع
ــم عن سبب زراعتها للورود فتقول:  وحتدثنا أم باس

مثيل، وكان جيدا مع اجلميع".
من جانبه حتدث محمد اخلطيب العامل في حديقة 
ام باسم: "نحن اليوم أردنا أن نرسل رسالة إلى كل 
العالم ، بأننا من هذه القنابل قنابل القتل وقنابل 
املوت نصنع حياة ونزرع ورود ، من أجل أن نقول بأننا 

مستمرون وصامدون وباقون في هذه األرض". 
ــهد قرية بلعني مسيرات أسبوعية ضد جدار  وتش
ــادر آالف الدومنات من  ــذي ص ــل العنصري ال الفص

املواطنني الفلسطينيني.

إن من أرقى القيم اإلنسانية أن يحاسب اإلنسان نفسه ، وإن األكثر رقياً 
ــب  ــر على هذه القيمة فيولد مجتمع كامل يحاس هو أن يجتمع البش
ــكل  ــبة النفس تعني النقد بش ــاءه ، و محاس ــه ويصحح اخط نفس
ــل و معاجلتها ، وهي بذلك تختلف متام  ــاف العل موضوعي وبناء الكتش
االختالف عن السخرية من النفس والتقليل من شأنها ووصفها بأوصاف 
مهينة أو ما ميكن تسميته ب " جلد الذات " ، و جلد الذات في مضمونه 
يعبر عن اإلحباط ، فشخص يسخر من نفسه ويصفها بأسوأ األوصاف 
، شخص ال يتوسم في نفسه خيرا وال يتوقع منها شيئاً عظيماً و رمبا 
يعبر عن اإلحباط ، فشخص يسخر من نفسه ويصفها بأسوأ األوصاف 
، شخص ال يتوسم في نفسه خيرا وال يتوقع منها شيئاً عظيماً و رمبا 
يعبر عن اإلحباط ، فشخص يسخر من نفسه ويصفها بأسوأ األوصاف 

ال يتوقع منها شيئاً أساساً !!
، شخص ال يتوسم في نفسه خيرا وال يتوقع منها شيئاً عظيماً و رمبا 

ال يتوقع منها شيئاً أساساً !!
، شخص ال يتوسم في نفسه خيرا وال يتوقع منها شيئاً عظيماً و رمبا 

إن وجود هذه األفكار عند شخص واحد ال يقدم وال يؤخر، لكن أن يصبح 
ــكالت ، ألن هذا يعني  جلد الذات ثقافة مجتمع بأكمله فهنا تبدأ املش
أن أجياال بأكملها ستُربى على اإلحباط و فقدان األمل مبستقبل أفضل 
ــكالت ، ألن هذا يعني  جلد الذات ثقافة مجتمع بأكمله فهنا تبدأ املش
أن أجياال بأكملها ستُربى على اإلحباط و فقدان األمل مبستقبل أفضل 
ــكالت ، ألن هذا يعني  جلد الذات ثقافة مجتمع بأكمله فهنا تبدأ املش

ــار مواقع  ، وهذا متاما ما يحدث في اتمعات العربية خاصة بعد انتش
التواصل االجتماعي و التي ال ميكن القول إنها منشأ هذه الثقافة هي في 
حد ذاتها عامل مساعد في انتشارها  فهذه الثقافة موجودة في اتمع 
وإن كان مصدرها مثارا للجدل لكنها موجودة بأشكال وفنون عدة فتجد 
النكتة و الكاركتير واملقال واخلاطرة ولقطة من فيلم أو مسلسل كلها 
تدور حول أفكار رئيسية منها :" أن العرب هم أصل الفشل ، وان الفشل 
ــل  ، العربي جاهل  ملتصق بالعرب أينما ذهبوا ، أنت عربي إذن أنت فاش
ــو عربي " رمبا يعتقد  ــو أجنبي ودخيل أفضل مما ه ــهواني ، كل ما ه وش
البعض أن هذه مغاالة وان هذه الثقافة من باب السخرية التي متارسها 
كل اتمعات البشرية من نفسها وحتى املتقدمة منها ، لكن ما يجب 
معرفته جيدا أن السخرية إذا تكررت تصبح أفكارها راسخة في عقول 
ــا أن اجليل اجلديد لن يفرق بني  ــر يتعامل معها كأنها حقائق ، كم البش
ــب معرفته جيدا إن اتمعات  ــخرية وما هو حقيقة ، وما يج ما هو س
ــاز التعبير ال منلكه نحن في  ــا ترفا ثقافيا أو فكريا إن ج ــة لديه املتقدم
ــلوبة اإلرادة بحاجة  ــة فقيرة مس ــن ألننا مجتمعات نامي ــت الراه الوق

ماسة إلى كل ذرة أمل لنعيد بناء أمجادنا.
ــى النعرة الكاذبة  ــنا و أن نتبن ــذا املقال ال يدعو ألن نكذب على أنفس ه
ــو ألن نعيد النظر في  ــاد أو أن نلغي الفكاهة ، بل يدع ــى باألمج أو نتغن
أنفسنا لنرى أننا ال نختلف عن باقي البشر شيئا لتنطق ألسنتنا طوال 
ــا الن اهللا خلقهم  ــا، وهم لم يتفوقوا علين ــا ال يقلل من قدرن ــت مب الوق
أنفسنا لنرى أننا ال نختلف عن باقي البشر شيئا لتنطق ألسنتنا طوال 
ــا الن اهللا خلقهم  ــا، وهم لم يتفوقوا علين ــا ال يقلل من قدرن ــت مب الوق
أنفسنا لنرى أننا ال نختلف عن باقي البشر شيئا لتنطق ألسنتنا طوال 

ــاد والتفاؤل و الثقة بالنفس و نحن  ــني ، بل إن التفوق في االجته متفوق
ــنا ويظهر في كل تفاصيل واقعنا  بأمسّ احلاجة لتغيير يبدأ من نفوس

فال يغير اهللا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 
ــنا ويظهر في كل تفاصيل واقعنا  بأمسّ احلاجة لتغيير يبدأ من نفوس

فال يغير اهللا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 
ــنا ويظهر في كل تفاصيل واقعنا  بأمسّ احلاجة لتغيير يبدأ من نفوس
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2/11/1917 أصدرت بريطانيا وعد بلفور  إلقامة وطن قومي لليهود في فلسطني.

19/11/1935  استشهاد الشيخ عز الدين القسام في أحراش يعبد.

ــطني  ــة بيل) إلى فلس ــة (جلن ــة البريطاني ــة امللكي ــول اللجن 11/11/1936  وص

للتحقيق في أسباب الثورة الكبرى.

29/11/1993  استشهاد القائد القسامى عماد عقل أحد أبرز القيادات العسكرية 

لكتائب عز الدين القسام اجلناح العسكري حلركة حماس.

24/11/1989 استشهاد ااهد القسامى عبد اهللا عزام.

ــيخ فرحان  ــر ااهدين الش ــم اإلعدام بأمي ــا حك ــذت بريطاني 28/11/1937  نف

السعدي عن عمر يناهز 80 عاماً وهو صائم.

ــي األمم املتحدة أن بالده  ــان ممثل بريطانيا ف ــندر كادوج 13/11/1947  أعلن ألكس

ستجلو عن فلسطني في مطلع أيار/ مايو 1948.

29/11/1947  صوتت األمم املتحدة على قرار تقسيم فلسطني.

13/11/1966  هاجمت القوات الصهيونية قرية السموع جنوب اخلليل وقتلت 18 

شخصاً وجرحت 54 شخصاً وهدمت 125منزال.

ــرائيل”  22/11/1967  أصدر مجلس األمن الدولي القرار رقم 242، والذي يدعو “إس

إلى االنسحاب من جميع األراضي التي احتلت في حرب العام 1967

ــراف مبنظمة التحرير  ــدر قرار االعت ــة في اجلزائر تص ــة العربي 27/11/1973 القم

الفلسطينية ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني

ــراف مبنظمة التحرير  ــدر قرار االعت ــة في اجلزائر تص ــة العربي 27/11/1973 القم

الفلسطينية ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني

ــراف مبنظمة التحرير  ــدر قرار االعت ــة في اجلزائر تص ــة العربي 27/11/1973 القم

ــاوي  ــت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم 3379 الذي يس 10/11/1975  تبن

الصهيونية بالعنصرية .

19/11/1977  قام الرئيس املصري أنور السادات بزيارة القدس وهو أول رئيس عربي 

يزور الكيان الصهيوني علناً منذ إنشائه .

19/11/1977  قام الرئيس املصري أنور السادات بزيارة القدس وهو أول رئيس عربي 

يزور الكيان الصهيوني علناً منذ إنشائه .

19/11/1977  قام الرئيس املصري أنور السادات بزيارة القدس وهو أول رئيس عربي 

1/11/1981  بدء تطبيق نظام اإلدارة املدنية في الضفة الغربية ورئيسها مناحيم 

ميلسون
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