
األربعاء 12/4/ 2013م - 1 صفر 1435هـ - العدد 115 جريدة جامعية تصدر شهريا عن قسم الصحافة واإلعالم باجلامعة اإلسالمية

79


 " " "


  ..  ..  


 

 


11

Ô»‡n1a@›ïaÏn€a@ø@Ú»flb¶a@Ú€bçâ@’‘∞@ÊbuäËΩa@Úœbönça@Zo»ë.Ö
تقرير- آالء عوني املقيد:

اختتمت وزارة الثقافة الفلسطينية 
ــطني الدولي  فعاليات مهرجان فلس
ــينما األطفال في قاعة املؤمترات  لس
ــالمية, والذي  الكبرى باجلامعة اإلس
نظمته اإلدارة العامة للفنون واإلبداع 
ــة  الصحاف ــم  قس ــع  م ــاون  بالتع
ــة د.  ــر الثقاف ــور وزي ــالم, بحض واإلع
ــف االحتفال  ــون وضي ــد املده محم
ــاركة ارج  ــود الزهار, ومبش د. محم
ــانزو فوللوني إضافة  االيطالي فينش
ــخصيات األكادميية  إلى عدد من الش

والثقافية الفلسطينية.



@Úœbzñ€a@·é”
@fiÏy@ÒÎÜ„@Ü‘»Ì
@fib–ü˛a@b‡‰Óç

¥�é‹œ@ø

غزة- صوت اجلامعة:
ــاء  ــعث رئيس اجلامعة على أن إنش ــد د. كمالني ش أك
حاضنة األعمال والتكنولوجيا التي حتتضن اخلريجني 
وأصحاب األفكار الريادية من اجلامعة تُسهم في احلد 
حاضنة األعمال والتكنولوجيا التي حتتضن اخلريجني 
وأصحاب األفكار الريادية من اجلامعة تُسهم في احلد 
حاضنة األعمال والتكنولوجيا التي حتتضن اخلريجني 

ا أنَّ مشروع مبادرون يتجه  وضحً من نسبة البطالة، مُ
ــبابية، واستثمار قدراتِهم.  نحو توسيع اخلدمات الش

ــاح معرض  ــال بافتت ــالل احتف ــك خ كان ذل
إبداعات مشاريع مبادرون"٢" باجلامعة, والذي 
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غزة/صوت اجلامعة:
ــالمية، في  ــعث –رئيس اجلامعة اإلس ــور كمالني كامل ش ــتقبل الدكت اس

ــامات  ــداً من قافلة أميال من االبتس ــة اجلامعة وف مكتبه برئاس
ــالمية، في  ــعث –رئيس اجلامعة اإلس ــور كمالني كامل ش ــتقبل الدكت اس

ــامات  ــداً من قافلة أميال من االبتس ــة اجلامعة وف مكتبه برئاس
ــالمية، في  ــعث –رئيس اجلامعة اإلس ــور كمالني كامل ش ــتقبل الدكت اس

ــف، وحضر اللقاء من اجلامعة  ــة الدكتور عصام يوس (٢٣) برئاس

@Âfl@fibÓflc@Ú‹œb”@Âfl@ÜœÎ
Ú»flb¶a@âÎåÌ@H23I@pbflbéni¸a

غزة-كنـــان املشهراوى:
كرمت اجلامعة اإلسالمية بغزة  الدكتور املرحوم علي الزيناتي مدير الدائرة 

ــني الدائرة الطبية  ــالمية، خالل حفل تأب ــة باجلامعة اإلس الطبي
بالتعاون مع نقابة العاملني في قاعة املؤمترات العامة مببنى طيبة 

¥‹flb»€a@Úib‘„Î@ÚÓj�€a@ÒäˆaÜ€a
Ômb‰Ìå€a@‚ÏyäΩa@âÏn◊Ü€a@Êbfläÿm@

غزة/محمود الكحلوت:
ــي األملاني اخلامس  ــال امللتقى العرب ــالمية في أعم ــاركت اجلامعة اإلس ش

ــرين  ــذي انعقد ما بني ٢٠ - ٢١ تش ــب املهني ال ــم والتدري للتعلي
ــني، ومثل اجلامعة  ــاري في العاصمة األملانية برل ثاني/نوفمبر اجل

@fib‡«c@ø@⁄âbím@Ú»flb¶a
èflb®a@Ô„bΩ˛a@Ôiä»€a@Û‘n‹Ωa
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إطالق مشروع 
تعزيز فرص 

العمل للخريجين 
الجـدد بالكليـة 

الجامعيـة

قسم الصحافة 
ينظم فعاليات 

إعالمية

المختبرات العلمية 
في المدارس..قلة 
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األربعاء 12/4/ 2013م

pbéç˚‡‹€@ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÓ€Ï˜éΩa@fiÏy@ÚÓ‡‹«@ÒÎÜ„
غزة-  روان املدهون

عقد قسم الصحافة واإلعالم بكلية اآلداب في 
ــئولية  ــالمية ندوة بعنوان " املس اجلامعة اإلس
ــني  ــور د. أم ــات" بحض ــة للمؤسس االجتماعي
ــم الصحافة واإلعالم, وأ. عماد  وافى رئيس قس
ــئون  خلف مدير العالقات العامة فى وزارة الش
اإلجتماعية, وأ. أحمد صيدم املسئول التنفيذى 
ــئول  ــليم مس جلمعية الوداد, وأ. خلدون أبو س

العالقات العامة في بنك فلسطني. 
ــئون االجتماعية تقوم  قال خلف: إن وزارة الش
ــز ومدارس  ــات ومراك ــراف على املؤسس باإلش
الرعاية اخلاصة باملسنني في القطاع احلكومي 
ــات الدفاع االجتماعي  و األهلي, وعلى مؤسس
ذات الطابع الوقائي والعالجي, ومراقبة السلوك 

ــجناء  لألحداث اجلانحني ومراكز الفتيات في ضائقة والس
ــة لألطفال  ــب املهني ــالح, ومراكز التدري ــز اإلص ــي مراك ف

املتسربني من املدارس.
ــة والعمل على توفير  ــاعدات املالي وأضاف, إنها تقدم املس
ــة الفقر لدى  ــة ومحارب ــة واالقتصادي ــة االجتماعي احلماي
الفئات املهمشة في اتمع, مشيراً إلى اهتمامها برعاية 
ذوى االحتياجات اخلاصة من جميع الفئات  من خالل إعداد 
ــاريع تلف القطاعات ومراجعة اللوائح التنظيمية  مش

وتوفير البنية األسرية السليمة. 
ــر خاصة  ــم وكبي ــات مه ــدم أن دور املؤسس ــح صي وأوض
ــى احلروب  ــداد املتضررين ف ــر فيها أع ــالد التى يكث فى الب
ــاد  ــته فى  توعية وإرش واحملتاجني, متحدثا عن دور مؤسس

الفئات والشرائح اتلفة بحقوقهم وواجباتهم القانونية 
ــب دور قيادي وفاعل في بناء  ــباب للع واملدنية, وتأهيل الش
ــة الوداد,  ــاريع وبرامج جمعي ــع. وذكر أن من بني مش اتم
ــل اتمعي والذي  ــبابى التنموى  للتأهي ــدى رواد الش منت
ــية  ــي اجلوانب النفس ــباب ف ــاء قدرات الش ــز على بن يرك
ــاركتهم في  واالجتماعية والتربوية واإلدارية وتفعيل مش

القضايا الشبابية واتمعية دون متييز بني األعضاء.
من جانبه حتدث أبو سليم عن دور املؤسسات االجتماعية 
فى الدعم والتطوي, مشيراً إلى أن بنك فلسطني خصص 
من جانبه حتدث أبو سليم عن دور املؤسسات االجتماعية 
فى الدعم والتطوي, مشيراً إلى أن بنك فلسطني خصص 
من جانبه حتدث أبو سليم عن دور املؤسسات االجتماعية 

ــات اتمعية,  ــنوية لدعم اإلحتياج ــن أرباحه الس (٥٪) م
منها نادى غزة الرياضى,  ومؤسسة إجناز فلسطني , مخيم 

صيفى لألطفال من مرضى السكرى.

@ÚÓ«b‡nu¸a@ÚflÜ®a@·é‘i@ÒÎÜ„
b:b–üc@·Ó‹»m@ø@Òäç˛a@âÎÖ@fiÏy

د.شبير يؤكد على اهمية متابعة تفاصيل حياة الطفل
غزة- محمد هنية:

ــم اخلدمة  ــطة قس ــن خطة أنش ضم
ــة اآلداب باجلامعة  ــة بكلي اإلجتماعي
ــم  نظ ــي  احلال ــل  للفص ــالمية  اإلس
القسم  ندوة حول دور األسرة في تعليم 
أطفالها، وأثره على حتصيلها العلمي"، 
وألقى الندوة األستاذ عبد السالم البنا- 
ــم اخلدمة  ــس بقس ــو هيئة تدري عض
االجتماعية، وانعقدت الندوة في قاعة 
ــرات العامة مببنى طيبة للقاعات  املؤمت
الدراسية بحضور الدكتور وليد شبير- 
ــة،  ــة االجتماعي ــم اخلدم ــس قس رئي
ولفيف من املهتمني، وجمع من أعضاء 

هيئة التدريس والطلبة بقسم اخلدمة االجتماعية.
ــي خالل  ــرة التأسيس ــا عن دور األس ــتاذ البن ــدث األس وحت
السنوات األولى من حياة األطفال، ومدى تأثيرها على تكوين 
نفسيته، ومعتقداته، وأمناطه السلوكية، التي ستكون في 
مجملها شخصيته التي ستؤثر على مستواه التعليمي 
ــع، وتعامله مع  ــه مع اتم ــي، وعلى تفاعل ــكل مبدئ بش

املواقف اتلفة خالل مراحل حياته.
ــتاذ البنا إلى أن الطفل يكون سريع التعلم في  ولفت األس
ــنوات عمره األولى، وأنه مييل إلى تقليد أبواه ومن حوله،  س
ــل، واحترام رأيه  ــب في نفس الطف ــد على أن غرس احل وأك

يشعره بالطمأنينة، ويؤثر على محبته لآلخرين .
ــنوات  ــرة خالل الس ــة دور األس ــا تأكيده أهمي ــدد البن وج
ــاة األطفال، في تأثيرها على طبيعة تكوينه  األولى من حي
ــخصي، وتأثيرها على قدرته بالتفاعل مع  ــي والش النفس

جميع املواقف اتلفة خالل مراحل حياته.
وشدد األستاذ البنا على أهمية متابعة األطفال خالل فترة 
ــد الدراسي ملعرفة  ــة، والتواصل املستمر مع املرش الدراس

مستواه الدراسي، ومعرفة أصدقائه، وسلوكياته، وتقوميه 
بشكل مستمر.

من جانبه أكدّ الدكتور شبير على أهمية الدور التي تقوم به 
ــرة في رعاية أبناءها، وما تتمخص عنه من سلوكيات  األس

وطبائع تؤثر على طبيعة تشكيل كيانه.
ودعا األسرة  إلى ضرورة بذل املزيد من اجلهد ملعرفة تفاصيل 
ــكل دائم، من أجل  حياة الطفل، والعمل على توعيته بش

ضمان تقومي سلوكه اتمعي.
ــور من قسم اخلدمة  من جانبه، أكدّ الطالب إبراهيم عاش
ــة، أهمية عقد مثل هذه الندوات في ضوء تعزيز  االجتماعي

التوعية الطالبية بأمور الطفل.
ــن املفردات  ــي توضيح العديد م ــدوى هذه الندوة ف وبنيّ ج

والسلوكيات اخلاصة باألطفال والسعي إلى ترتيبها.
ــارت إلى أنها استفادت  أما الطالبة نسرين مشتهى فأش
ــة الصحيحة  ــز مفاهيم التربي ــي تعزي ــذه الندوة ف من ه
ــن ورش العمل  ــم إلى عقد املزيد م ــال، ودعت القس لألطف

لتعزيز معرفتهم وصقل عقولهم.

غزة/ عمر زين الدين 
ــي بكلية التربية د. توفيق  ــرف مركز اإلرشاد النفس قال مش
ــة ٩٠٪ منهم  ــع ٣٠ حال ــهرياً م ــز يتعامل ش ــبير إن "املرك ش
ــي بكلية التربية د. توفيق  ــرف مركز اإلرشاد النفس قال مش
ــة ٩٠٪ منهم  ــع ٣٠ حال ــهرياً م ــز يتعامل ش ــبير إن "املرك ش
ــي بكلية التربية د. توفيق  ــرف مركز اإلرشاد النفس قال مش

ــيراً  ــكل إيجابي من العالج واخلدمات املقدمة"، مش تتأثر بش
ــة ٩٠٪ منهم  ــع ٣٠ حال ــهرياً م ــز يتعامل ش ــبير إن "املرك ش
ــيراً  ــكل إيجابي من العالج واخلدمات املقدمة"، مش تتأثر بش
ــة ٩٠٪ منهم  ــع ٣٠ حال ــهرياً م ــز يتعامل ش ــبير إن "املرك ش

ألهمية "اإلرادة والرغبة في العالج النفسي لظهور التحسن 
والتفاعل اإليجابي مع العالج".

ــات الطالب على  ــة احتياج ــئ لتلبي ــز "أنش ــاف إن املرك وأض
الصعيد النفسي واالجتماعي، ويقدم خدمة متميزة للطلبة 
ــني، حتى خارج  ــدين ومراهق ــم من أطفال وأهالي وراش وذويه

أسوار اجلامعة اإلسالمية".
ويعمل املركز من خالل أقسام العالج النفسي والعالج باللعب، 
واالختبارات والتجارب النفسية، إضافة للبحوث والدراسات 
ــي، حيث يتواجد  ــارين العالجي والوقائ ــية، وفق املس النفس
ــيني للتعامل مع  على مدار أربعة أيام ثالثة من األطباء النفس
احلاالت الثقيلة من قلق واكتئاب وهستيريا ويتواجد على مدار 
الساعة اختصاصيون نفسيون واجتماعيون ميتلكون اخلبرة 

في التعامل مع مثل هذه احلاالت.
ــرة القادمة على  ــالل الفت ــف خ ــز يعك ــى أن "املرك ــد عل وأك
ــتهداف فئة احملذرين أكادميياً ضمن برنامج وخطة شاملة  اس
ــرة القادمة على  ــالل الفت ــف خ ــز يعك ــى أن "املرك ــد عل وأك
ــتهداف فئة احملذرين أكادميياً ضمن برنامج وخطة شاملة  اس
ــرة القادمة على  ــالل الفت ــف خ ــز يعك ــى أن "املرك ــد عل وأك

للوقوف على األسباب احلقيقية وراء تراجعهم أكادميياً لتالفي 
ــتهداف فئة احملذرين أكادميياً ضمن برنامج وخطة شاملة  اس
للوقوف على األسباب احلقيقية وراء تراجعهم أكادميياً لتالفي 
ــتهداف فئة احملذرين أكادميياً ضمن برنامج وخطة شاملة  اس

ما يعانون منه من مشكالت". 
ــبير الطلبة للتوجه للمركز لالستفادة من خدماته،  ودعا ش

موضحاً أن "كل إنسان مير بضغوط نفسية ويترتب عليها 
ــزة احلالية"،  ــي ظل ظروف غ ــكالت وهو أمر طبيعي ف مش
و"معنيون بأن نساعد جميع من يعاني من هذه املشكالت 

نفسياً واجتماعياً ودراسياً وعاطفياً".
و"معنيون بأن نساعد جميع من يعاني من هذه املشكالت 

نفسياً واجتماعياً ودراسياً وعاطفياً".
و"معنيون بأن نساعد جميع من يعاني من هذه املشكالت 

ــني يقدم املركز خدمات للجمهور، فإنه يهدف أيضاً  وفي ح
لدمج طلبة قسم علم النفس في طبيعة العمل بشكل 
ــري والتطبيقي،  ــل الفجوة بني اجلانب النظ ميداني وتقلي
ــق املعلومات والبيانات واإلحصاءات جلميع  حيث "يتم توثي
احلاالت، يتم فرز ملف خاص لكل حالة ملف خاص وتعامل 

متخصصني كلٌ حسب طبيعة حالته".
ويلفت شبير إلى أن املركز يعمل على تنظيم "دورات تدريبية 
متخصصة كما يتم التعامل مع احلاالت الطارئة ومواكبة 
ــداث العامة كاحلرب واالحتياجات والقصف حيث يتم  األح
إرسال فرق متخصصة للتخفيف من املشكالت النفسية 
ــاالت موضوع  ــية للح ــى ما يطرأ من آثار نفس املترتبة عل

الدراسة". 
ــوي في العمل  ــي والترب ــاد النفس ويتجلى دور مركز اإلرش
ــطيني  ــية للطالب الفلس ــاة النفس ــل املعان ــى تقلي عل
وعائلته بهدف مد يد العون له من خالل تقدمي االستشارات 
ــي ملن طور  ــه، وتقدمي العون النفس ــة الوعي لدي ــع درج ورف
ــي التحصيل والتوافق  ــاعدته ف بعض األعراض بهدف مس

النفسي.

غزة – شيماء أبو عبدو
ــوم دائرة العالقات العامة ببث  منذ بداية الفصل احلالى تق
ــية ملوقع  ــة الرئيس ــى على الصفح ــاد اجلامع ــر احلص نش
ــر دائرة العالقات العامة  ــة وأوضح د. رائد صاحلة مدي اجلامع
ــرة كانت وليدة دائرة العالقات العامة وقسم  أن فكرة النش
ــتراتيجة للدائرة ، وأضاف ان  ــالم معاً ضمن اخلطة اإلس اإلع
ــرة كانت وليدة دائرة العالقات العامة وقسم  أن فكرة النش
ــتراتيجة للدائرة ، وأضاف ان  ــالم معاً ضمن اخلطة اإلس اإلع
ــرة كانت وليدة دائرة العالقات العامة وقسم  أن فكرة النش

النشرة هى امتداد لقناة " اليوتيوب " اجلامعية  فنشرة على 
ــية الفتة للنظر أكثر وهى عمل متكامل  الصفحة الرئيس
لألخبار، ألن اليوتيوب مادة فلمية فقط دون تقرير اما النشرة 
وأكد د. صاحلة أن  ــورة وتقرير.  هى جتميع لألخبار مرفقة بص
إعداد النشرة يتم  بالتعاون مع إذاعة القرآن الكرمي باجلامعة 

في قراءة التقارير ويقوم بقرائتها غبد اهللا علوان  
إعداد النشرة يتم  بالتعاون مع إذاعة القرآن الكرمي باجلامعة 

في قراءة التقارير ويقوم بقرائتها غبد اهللا علوان  
إعداد النشرة يتم  بالتعاون مع إذاعة القرآن الكرمي باجلامعة 

, أما عن مقدمة النشرة فأشار د صاحلة إلى أن ربا إسماعيل 
هي خريجة من دبلوم اإلذاعة والتلفزيون بالكلية اجلامعية 
ــدى دائرة العالقات العامة  ــوم التطبيقية  ومتطوعة ل للعل

ــا والقدرة على تقدمي  ــة ، ورأت الدائرة الكفاءة لديه باجلامع
النشرة فأتيحت لها الفرصة 

أما عن تقنيات النشرة وإمكاناتها فأوضح د.صاحلة أن النشرة 
ــم متكامل يعمل عليها من موناجت وتصميم ومدقق   لها طاق
ــم اإلعالم  ــتاذة رجاء أبو زيد مدير قس ــراف من األس لغوي بإش
باجلامعة . وعند سؤاله عن احلاجة لنشرة حصاد في ظل وجود 
قناة جامعية تبث أخبار اجلامعة قال صاحلة " القناة تختلف 
ــل برنامج  ــا وموضوعاتها مث ــى لها برامجه ــرة فه عن النش
ــرة فتُغطى أخبار واحداث اجلامعة  ساعة جامعية ، أما النش
ه أن م. جمال اخلضرى رئيس مجلس أمناء اجلامعة  كافة "  ونوَ
ــرة األولى , عرض على دائرة العالقات أن  ــاهدته للنش بعد مش
ــتديوهات قناة الكتاب الفضائية  يتم التصوير واملونتاج باس
ــرة  ــكل أفضل ، وقد مت تصوير النش نظرا لتوفر اإلمكانات بش
ــتديوهات القناة ، وأضاف " سيتم مستقبالً  الثالثة داخل إس
ــرة  ــكل أفضل ، وقد مت تصوير النش نظرا لتوفر اإلمكانات بش
ــتديوهات القناة ، وأضاف " سيتم مستقبالً  الثالثة داخل إس
ــرة  ــكل أفضل ، وقد مت تصوير النش نظرا لتوفر اإلمكانات بش

بث النشرة عبرفضائية الكتاب وهو جهد مشكور لها " .
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غزة – نداء بكرون :
عقد قسم الصحافة واإلعالم باجلامعة االسالمية ندوة 
ــطينية في قاعة  ــراج الصحف الفلس ــوان واقع إخ بعن
املؤمترات مببنى طيبة، استضاف خاللها نعمان اشتيوي 
ــراج فيها،  ــئول اإلخ ــدة الرياضية ومس ــام جري ــر ع مدي
ــرأي احلكومية،  ــر جريدة ال ــكرتير حتري وماجد حبيب س
ــم  وذلك بحضور جمع من أعضاء هيئة التدريس بالقس

وطلبته.
ــن خريجي  ــداد ارجني م ــى تراجع أع ــب إل ــار حبي وأش
ــطينية  الفلس ــف  الصح ــي  ف ــالم  واإلع ــة  الصحاف
ــأ الصحف  ــالً : حاليًا تلج ــابقة، قائ ــوام الس ــن األع ع
ــطينية  الفلس ــف  الصح ــي  ف ــالم  واإلع ــة  الصحاف
ــأ الصحف  ــالً : حاليًا تلج ــابقة، قائ ــوام الس ــن األع ع
ــطينية  الفلس ــف  الصح ــي  ف ــالم  واإلع ــة  الصحاف

ــطينية لتوظيف خريجني من تخصصات أخرى  الفلس
بناءً على قدراتهم في التصميم ، وبغض النظر عن مدى 

فهمهم ملتطلبات اإلخراج الصحفي ".
ــف  ــراج الصح ــي إخ ــرة ف ــل املؤث ــن العوام ــدث ع وحت
الفلسطينية ومنها: اإلمكانات التكنولوجية، وتأهيل 
ــم إدارة الصحيفة لعمل  ــدى تفه ــرج الصحفي، وم ا

ــة التحريرية  ــة إلى السياس ــرج الصحفي، باإلضاف ا
التي تفرض على ارج ضوابط معينة في عمله، وقناعة 

ارج الصحفي بعمله واخلبرة املتراكمة لديه.
ــية  ــى أن األركان األساس ــتيوي عل ــن جانبه أكد اش وم
ــكل  إلخراج الصفحة تتمثل في الوضوح والتوازن والش
ا: "لن يتمكن ارج الصحفي من  الفني اجلميل، مضيفً
ــكل  إلخراج الصفحة تتمثل في الوضوح والتوازن والش
ا: "لن يتمكن ارج الصحفي من  الفني اجلميل، مضيفً
ــكل  إلخراج الصفحة تتمثل في الوضوح والتوازن والش

توظيف مهاراته دون التعود على ضغط العمل وتوظيف 
إبداعاته في مجالها".

ــة صحفية من  ــدم وجود مخرج ــتيوي إلى ع ــت اش ولف
ــح لالحتراف في  ــن النصائ ا عددًا م ــزة، مقدمً ــاع غ قط
ــول واختيار  ــام واملي ــا التأكد من االهتم ــراج أهمه اإلخ
برامج الكمبيوتر املناسبة لإلخراج، واالطالع على مناذج 

إخراجية من الصحف العربية والدولية.
ــرورة ربط  ــاركون على ض ــد املش ــدوة أك ــام الن ــي خت وف
ــم الصحافة املتخصصة بالكمبيوتر مع  مساقات قس
ــاقات اخلاصة اإلخراج الصحفي ملزيد من الربط بني  املس

اجلانب النظري والعملي في الوقت نفسه.
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ــنوار مواليد عام  زكريا ابراهيم حسن الس
ــكر خانيونس لالجئني و  ــي معس ١٩٦٥م ف

بلدته االصلية ادل عسقالن.
ــي خانيونس و  ــة ف ــته الثانوي ــى دراس أنه
ــتير  ــة املاجس درس البكالوريوس وأمت دراس
ــالمية وحصل على درجة  في اجلامعة االس
ــات  ــوراه من معهد البحوث والدراس الدكت

العربية في القاهرة.
ــالمية منذ  يقول: عملت في اجلامعة االس
عام ١٩٩٣م في العالقات العامة ثم انتقلت 
لقسم التاريخ وحصلت مؤخرا على درجة 
ــوراه بعد ان امضيت املرحلة الزمنية  الدكت

املقررة وتقدميي ضعف األبحاث املطلوبة.


ــالتي املاجستير عن  تخصصي تاريخ ورس
ــزة والدكتوراه  العمل الفدائي في قطاع غ

ــتي  عن منظمة الهاغانا فكل مجال دراس
ــعر  في مجال القدس والصهيونية فانا اش
ــرات للتنظير  ــتغل احملاض ــة وانا اس باملتع

للقضية.
ــكلة واحدة  ــتي واجهتني مش واثناء دراس
وهي منعي من السفر المتام درجة الدكتوراة 
ــتي ومناقشتي  وكان حلها ان تكون  دراس
ــك وكنت  ــس ومت ذل ــو كونفرن ــر الفيدي عب
ــت املوافقة له  ــي املعهد الذي مت الوحيد ف

على ذلك.


ال فرق عندي بني يوم االجازة وبني يوم الدوام 
ــر ألصلي  ما  ــرا قبل الفج ــتيقظ مبك اس
ــا "أفتح  ــام والفجر وبعده ــر من القي تيس
ــة العمل" وهي القراءة اما ألحد طلبة  ورش
ــر للمحاضرات ثم  ــتير أو التحضي املاجس
أذهب للجامعة أللقي احملاضرات وساعاتي 

ــاعة  ــة "فال أذكر أن مرت س ــة ممتلئ املكتبي
ــدي" وبعد دوام  ــت فيها لوح ــة وكن مكتبي
ــة العمل  اجلامعة أتناول الغذاء وافتح ورش

من جديد إلى أن أنام.
ــاعة" أعرف  ــي ٣٦س ــون يوم ــى  ان يك "أمتن
ــي الطعام وفي  ــل البيت أثناء تناول تفاصي
ــالة اي "في وقت ما  ــتراحة ما بعد الص اس
ــبة  بني العمل والعمل" وعند حدوث مناس

اجتماعية أرتب لها وقتا محدداً.
ــت، ففي  ــد وما زل ــا قارئ جي ــي االصل ان ف
ــال تتوقعه في  ــي كتب في كل مج مكتبت
ــراث واالدب والنحو  ــن والت ــة والف الصحاف
كتبت عن تصليح السيارات وتربية االرانب 
ــن اليوم بحكم  ــل كلها قرأتها ولك والنح
التخصص يصبح مجال الدراسة والعمل 
ــة قراءتي االن منصبة نحو  له تأثير فغالبي
دراسة رسائل طلبتي املاجستير والدكتوراه 
ــائل كثير من الطلبة  ــرف على رس فانا أش
وأخصص لكل منهم وقتا" محددا"  بجانب 

قيامي بأبحاث لي.


ــات  ــر اللحظ ــن أكث ــي م ــرار ه ــاء األح وف
ــا"  ــي ألن هناك أناس ــي حيات ــعيدة ف الس
ــاة الطويلة  ــور بعد املعان ــت من القب خرج
ــا خروج اخي االكبر "يحيى" الذي  وخصوص

امضي ٢٤عاماً
ــا خروج اخي االكبر "يحيى" الذي  وخصوص

امضي ٢٤عاماً
ــا خروج اخي االكبر "يحيى" الذي  وخصوص

وعن أكثر اللحظات حزنا قال "تأثرت بهدم 
ــن األثر األكبر  ــي اخلمس مرات, ولك بيتنا ف
ــة عام ١٩٨٩م بذريعة أن  كان في املرة الثاني
ضبهم فأرادوا معاقبة يحيى قام بعمل يغضبهم فأرادوا معاقبة يحيى قام بعمل يغضبهم فأرادوا معاقبة 
ــخصاً وكان عمر  العائلة وكنا وقتها ٢٣ش
ضبهم فأرادوا معاقبة 
ــخصاً وكان عمر  العائلة وكنا وقتها ٢٣ش
يحيى قام بعمل يغضبهم فأرادوا معاقبة 
ــخصاً وكان عمر  العائلة وكنا وقتها ٢٣ش

ضبهم فأرادوا معاقبة يحيى قام بعمل يغضبهم فأرادوا معاقبة يحيى قام بعمل يغ
ــخصاً وكان عمر  العائلة وكنا وقتها ٢٣ش
ضبهم فأرادوا معاقبة يحيى قام بعمل يغضبهم فأرادوا معاقبة 

جدي ٩٤عاماً وجدتي ٨٥عاماً وبقدم واحدة.
ــالمية " قال تعني  وحتدث عن اجلامعة االس
ــل أن أكون  ــت فيها قب ــي الكثير فارتبط ل
ــا ألنها أول جامعة  ــا حيث كنت أزوره طالب
وأخي يحيى كان طالبا فيها وكنت اساعد 
في بعض األنشطة وبعد أن أصبحت طالبا 
ــرا" ومكانا" ميكن ان  ــيئا" كبي مثلت لي ش
اوظفه للمساهمة في إجناح مشروع أعمل 

ــوة والتنظير, فارتباطنا  ــه في مجال الدع ب
ــازة ويوم  ــا نذهب في اإلج ــة جعلن باجلامع
ــرة مننا بها وضربنا من  اجلمعة وليالً وكم م
ــازة ويوم  ــا نذهب في اإلج ــة جعلن باجلامع
ــرة مننا بها وضربنا من  اجلمعة وليالً وكم م
ــازة ويوم  ــا نذهب في اإلج ــة جعلن باجلامع

ــن خارجون منها "فكل موضع  اجليش ونح
في اجلامعة يذكرك مبواقف".

ــه "ليس من  ــخصيات املؤثرة في ــن الش وع
ــهل أن أحصر أكثر الشخصيات تأثيرا  الس
ــره اخلاص   ــخص تأثي ــي حياتي فلكل ش ف
ــيخ احمد ياسني  منهم ، أخي يحيى والش
ــيخ  في طريقة تفكيره وادارته لألمور والش
ــي قرأتها.  ــعيد حوا، من خالل كتبه الت س
والدكتور عماد الدين خليل "العراقي" دكتور 
التاريخ اإلسالمي من خالل كتاباته وكذلك 
ــيوعى   ــن  رموز التيار الش ــس م كارل مارك

تأثرت بطريقة تفكيره".


هذه اجلامعة بدأت من ال شيْ وأجنبت العديد 
من املفكرين وصناع القرار ،جامعة نفتخر 
ــأنها واالهتمام  ــا رفع ش ــا ويجب علين به
ــة وامتالك موارد معرفية لتمكني  بالدراس

الطالب وإثراء حياته اجلامعية.
ــث العلمي  ــب االهتمام بالبح وكذلك يج
ــروع الوطني  وما يخدم  ــاء به و املش واالرتق
ــى مواجهة   ــم ف ــخير العل ــا وتس قضيتن
وبدونه احملتل فبالعلم قادرون على املواجهة وبدونه احملتل فبالعلم قادرون على املواجهة وبدونه 

نحن ال شيء.


"
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غزة-كنـــان املشهراوى:
كرمت اجلامعة اإلسالمية بغزة  الدكتور املرحوم 
ــة باجلامعة  ــر الدائرة الطبي ــي الزيناتي مدي عل
ــرة الطبية  ــل تأبني الدائ ــالمية، خالل حف اإلس
ــني في قاعة املؤمترات  بالتعاون مع نقابة العامل

العامة مببنى طيبة للقاعات الدراسية، 
ــني كامل  ــني الدكتور كمال ــل التأب ــر حف وحض

ــس اجلامعة،  ــعث رئي ش
كمال  الدكتور  واألستاذ 
العاملني،  ــب  نقي غنيم 
الطلبة،  ــئون  وعميد ش
ــو  أب ــد  محم ــور  والدكت
ــرة  ــل  الدائ ــردانة ممث س
ــدس  واملهن ــة،  الطبي
ــي  ــي الزينات ــام عل عص
ــور  ــد الدكت ــل الفقي جن
ــي الزيناتي، وعدد من  عل
أعضاء مجلس اجلامعة، 
ــن العاملني في  وجمع م
الفقيد  وأسرة  اجلامعة، 

الزيناتي.
ــعث إن  وقال  الدكتور ش
الدكتور الفقيد الزيناتي 
كان مثاالً يحتذى به في 
الدكتور الفقيد الزيناتي 
كان مثاالً يحتذى به في 
الدكتور الفقيد الزيناتي 

ــاً أن القوة تتمثل في مجال  القوة واألمانة، مبين
كان مثاالً يحتذى به في 

ــاً أن القوة تتمثل في مجال  القوة واألمانة، مبين
كان مثاالً يحتذى به في 

ــي العمل الذي  ــن الطبي ف ــم واخلبرة والف العل
ينتمي إليه.

ــق باجلانب  ــى أن األمانة تتعل ــعث إل ــاف ش وأض
ــد  ــور الفقي ــال إن  الدكت ــي، ق ــي األخالق اإلميان
ــي العلم حتى  ــاً وحكماً ف ــي كان مرجع الزينات
ــد  ــور الفقي ــال إن  الدكت ــي، ق ــي األخالق اإلميان
ــي العلم حتى  ــاً وحكماً ف ــي كان مرجع الزينات
ــد  ــور الفقي ــال إن  الدكت ــي، ق ــي األخالق اإلميان

ــع حديثه قائالً: "كان  عند أهل االختصاص، وتاب
ــي العلم حتى  ــاً وحكماً ف ــي كان مرجع الزينات
ــع حديثه قائالً: "كان  عند أهل االختصاص، وتاب
ــي العلم حتى  ــاً وحكماً ف ــي كان مرجع الزينات

ــليم"، ووقف  في رأيه العلم الغزير، واملنطق الس
الدكتور شعث على جديته وتفانيه في العمل، 

ودعا اجلميع  لالستفادة من جتربته الثرية.
ــعث أن تطور اجلامعة ووصولها  وبني الدكتور ش

ــه أن يكون  ــا كان ل ــة م ــل املتقدم ــك املراح لتل
ــاء اجلامعة وعلى  ــني من أبن ــواعد الص إال بس

رأسهم الدكتور الفقيد الزيناتي.
ــتاذ الدكتور غنيم الدكتور الفقيد  ووصف األس
الزيناتي بأنه كان قصةرائعة تسطر صفحاتها 
ــي الوفاء، واالنتماء، واإلخالص والتفاني في  معان

العمل.

ــاة الدكتور  ــتعرض غنيم محطات من حي  واس
الفقيد في تعامالته مع الطلبة، ومنها: تقديره 
لظروف وأوضاع طلبة اجلامعة في بعض احلاالت 
املرضية، ومراعاته للحاالت اإلنسانية من خالل 

وضع معايير واضحة جلميع الطلبة.
ــح غنيم أن إقامة حفل التأبني يأتي تقديراً  وأوض

وضع معايير واضحة جلميع الطلبة.
ــح غنيم أن إقامة حفل التأبني يأتي تقديراً  وأوض

وضع معايير واضحة جلميع الطلبة.

ــع العاملني فيها للذين  ــن إدارة اجلامعة وجمي م
يستحقون الوفاء واالحترام.

ــردانة: "نلتقي  ــال الدكتور أبو س ــن جانبه ، ق م
اليوم لنتذكر رجالً عظيماً كبيراً، نحتفل بذكراه 
ــردانة: "نلتقي  ــال الدكتور أبو س ــن جانبه ، ق م
اليوم لنتذكر رجالً عظيماً كبيراً، نحتفل بذكراه 
ــردانة: "نلتقي  ــال الدكتور أبو س ــن جانبه ، ق م

ــباب في اتمع  حتى نعطي القدوة واملثل للش

ــة وفاء  ــني هو ملس ــل التأب ــطيني، وحف الفلس
ــالمية لعظيم عطاء الدكتور  من اجلامعة اإلس

الفقيد الزيناتي".
وتناول أبو سردانة مناقب الدكتور الفقيد الزيناتي 
كطبيب في إخالصه، وأمانته، وحرصه على إتقان 
عمله، وجتربته في التشخيص لبعض األمراض، 
ومناقبه كموظف والتي تتمثل في سهولته في 
التعامل، وحضوره املبكر 
ــي  ــه ف ــه، والتزام لعمل
وإنصافه  ــه،  عمل مكان 

للموظفني..
ــدس  املهن ــد   أك ــا  كم
ــوم   ــل املرح ــي جن الزينات
ــل التأبني  ــة حف أن إقام
ــوة العائلة حلضوره  ودع
يعد وسام شرف ومحبة 
ــة  اجلامع ــن  م ــر  وتقدي
ــود  الدكتور الفقيد  جله

الزيناتي وعطائه.
وحتدث الزيناتى عن فترة 
مرض والده وإصراره على 
مواصلة عمله، وحرصه 
ــور  احلض ــى  عل ــم  الدائ
ــتداد  ــم اش ــل رغ للعم

املرض واأللم. 
ــى اهتمام اجلامعة  ــدس الزيناتي عل وأثنى املهن
بإقامة احلفل التأبيني، وعبر عن اعتزازه بتخليد 

ذكرى والده.
ــتاذ  ,واألس ــعث  ش ــور  الدكت ــن  م كل  ــلم  وس
ــئون  ــعد نائب الرئيس للش ــعد أس الدكتورأس
اإلدارية,واالستاذ الدكتور غنيم ,واألستاذ الدكتور 
ــئون  ــب الرئيس لش ــاعد نائ ــؤاد العاجز مس ف
ــر فروانة عميد  ــور عم ــات العليا,والدكت الدراس
كلية الطب,درع التكرمي لعائلة الدكتور الفقيد 

على الزيناتى.
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غزة-أحمد خليفة:
ــتقبلت عمادة التعليم املستمر  باجلامعة اإلسالمية وفدا" من وزارة  اس
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لتعزيز التعاون بني اجلامعة والوزارة مبا 
يخدم خريجي وخريجات اجلامعة اإلسالمية ومؤسسات اتمع بشكل 
ــماعيل حمادة  عام . ضم الوفد كالً من مدير عام النظم املعلوماتية إس
يخدم خريجي وخريجات اجلامعة اإلسالمية ومؤسسات اتمع بشكل 
ــماعيل حمادة  عام . ضم الوفد كالً من مدير عام النظم املعلوماتية إس
يخدم خريجي وخريجات اجلامعة اإلسالمية ومؤسسات اتمع بشكل 

ــرة قواعد البيانات  ــارات رامي لبد ومدبر دائ ــر التخطيط واالستش ومدي
محمد الندمي .

ــن أهمية  ــور نظمي املصري ع ــتمر الدكت ــد التعليم املس ــدث عمي وحت
ــن خالل بناء قاعدة  ــاعدة اخلريجني في احلصول على فرص عمل م مس
بيانات شاملة عن اخلريجني وسهولة التواصل معهم وحصر اخلريجني 
العاملني وغير العاملني من خالل التغذية املباشرة بني الوزارة واجلامعة.

ــماعيل حمادة بفكرة التواصل بني اجلامعة والوزارة  من جانبه رحب إس
وإيجاد قاعدة بيانات اخلريجني واملؤسسات لربط اخلريجني بسوق العمل 

احمللي من خالل منظومة املعلومات .
ــالمية محمد  ــئون اخلريجني باجلامعة اإلس ــق دائرة ش ــدوره قال منس ب
الكرد إن الهدف من انشاء قاعدة البيانات هو متابعة اخلريجني في سوق 
العمل والتعرف على طبيعة عملهم سواء أكان العمل في التخصص 

او في غير التخصص .
ــر العالقات بني  ــدف لتقوية أواص ــدة البيانات ته ــرد ان قاع ــاف الك وأض
ــرف على  ــة والتع ــص البطال ــة لتقلي ــات ومحاول ــني واملؤسس اخلريج
التخصصات لتقوية قدرات الطالب في مجاالت العمل. وتابع أن الهدف 
ــرص عمل لهم  ــات للخريجني وإيجاد ف ــتراتيجي هو تقدمي اخلدم االس

واحلصول على إحصائيات دقيقة  عن اخلريجني وعددهم وعملهم .
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غزة/ أحالم الفالح
ــم اللغة  ــحادة من قس ــل د.عصام ش حص
اإلجنليزية بجامعة األقصى على جائزة الة 
ــام ٢٠١٣ في األدب  الدولية ألفضل بحث لع
اإلجنليزي واللغة املقام في الواليات املتحدة، 
حيث قام شحادة بنشر دراسة نقدية لرواية 
ــعودية رجاء  ــاض" للكاتبة الس ــات الري "بن

الصانع.
ــاس  ــي هو باألس ــحادة أن األكادمي ــد ش وأك
باحث يجب عليه املتابعة الدائمة لألبحاث 
ــجعاً  ــاس التطوير، مش العلمية ألنها أس
املنح اخلارجية والدعم املادي للمساعدة في 

إجناز األبحاث العلمية بكل كفاءة.
ــرة بحصوله على  ــه الكبي ــر عن فرحت وعبَّ
ــوز يعتبر أول  ــيراً إلى أن هذا الف اجلائزة، مش
ــن أنه لم  ــة بالرغم م ــه اجلامع ــاز حتقق إجن
ــعى لنيل اجلائزة،  ــه ألنه لم يكن يس يتوقع
ــى مجهوداته  ــا مكافأة من اهللا عل واعتبره

املتواصلة.
وحتدث لصوت اجلامعة مشاركاته العلمية 
ــة والبحثية  ــد من احملافل العلمي في العدي
ــح أكادميية، مثل  ــه على جوائز ومن وحصول
دراسة نقدية في العالم السياسي والديني 
ــورك في عام  ــدر في نيوي ــي، وص واالجتماع

 .٢٠١٣

ــر البحث  ــح وفق معايي ــزة متن ــنيَّ أن اجلائ وب
ــن حيث تأثير البحث في  العلمي خاصة، م
ــد، وأن معظم أبحاثه تكون  ــق واقع جدي خل
ــى املزج بني  ــع، وتعمل عل ــن الواق ــة م قريب

ثقافتي العرب والغرب.
وشجع الباحثني في اللغة وخاصة اإلجنليزية 
على االهتمام باملشاركة في جميع املؤمترات 
ــة جلعل البحث العلمي النواة األولى،  الدولي
ــطينية في مصاف  جلعل جامعاتنا الفلس
اجلامعات الدولية، شاكراً إدارة اجلامعة على 
ــطينية في مصاف  جلعل جامعاتنا الفلس
اجلامعات الدولية، شاكراً إدارة اجلامعة على 
ــطينية في مصاف  جلعل جامعاتنا الفلس

م له من قبلها. التشجيع املقدَّ
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نظمت كلية العلوم بالتنسيق مع عمادة 
ــي في  ــث العلم ــا والبح ــات العلي الدراس
ــول "النانو  ــا علميًا ح ــر يومً ــة األزه جامع
ــن نوعه  ــد األول م ــذي يُع ــي", وال تكنولوج
ــك بحضور كل  ــتوى اجلامعة, وذل على مس
ــس اجلامعة  ــامي مصلح نائب رئي من د.س
ــالد عميد  ــة, ود.عمر مي ــئون األكادميي للش
ــودي عضو  ــوم, ود. ناجي الداه ــة العل كلي
ــاء, ود.أمل  ــم الفيزي هيئة التدريس في قس
الكحلوت رئيس اللجنة التحضيرية لليوم 
ــي وجمع من الباحثني و العاملني في  العلم

اجلامعات اتلفه في القطاع.
ــع املتحدثون على أهمية علم النانو   وأجم
ــه بباقي البحوث  ــي ومدى ارتباط تكنولوج
العلمية من الكيمياء والفيزياء والرياضيات, 
مؤكدين على ضرورة دعم مثل هذه األبحاث 
وتشجيع الطلبة على اإلقبال عليها حيث 
ــاهم في  ــعة تس ا واس ــيفتح ذلك أفاقً س
وتشجيع الطلبة على اإلقبال عليها حيث 
ــاهم في  ــعة تس ا واس ــيفتح ذلك أفاقً س
وتشجيع الطلبة على اإلقبال عليها حيث 

ــوث وتلبي  ــم والبح ــر منهجية العل تطوي
احتياجات اتمع الضرورية.

ــوت رئيس اللجنة  ــت أمل الكحل  وأوضح
ــي  ــداف الت ــم األه ــن أه ــة أن م التحضيري
ــا من خالل  ــة إلي حتقيقه ــعى  اجلامع تس
اليوم العلمي: استهداف الشباب الصاعد 
ــم,  ــذا العل ــم له ــى توعيته ــل عل والعم
وتشجيع الباحثني لتقدمي األبحاث اتلفه 

ــت  ــا حت ــتها وتطويره ــى دراس ــل عل والعم
ــتفادة منها  مفهوم النانوتكنولوجي لإلس
ــكالت التي يعاني  ــاد حلول للمش في ايج
ــكل متكرر مثل انقطاع  منها القطاع بش

ــل لها: مثل  ــي وايجاد بدائ ــار الكهربائ التي
اإلستفادة من الطاقة الشمسية وغيرها.

 وفيما يتعلق باجلهود التي تبذلها اجلامعة 
ــم النانوتكنولوجي أعرب د.أمني  لتطوير عل
ــا والبحث  ــات العلي ــد الدراس ــد عمي حم
ــم الدراسات العليا  العلمي استعداد قس
ــذل اجلهود  ــاعدة في ب ــاهمة واملس للمس

إلنتشار هذا العلم.

ــد: "أن اجلامعة اتخذت قرارات   وأضاف حم
ــذا العلم  ــاس له ــر األس ــدة لوضع حج ع
ــات العليا, ومن أهمها  بالتعاون مع الدراس
ــوث العلمية  ــة ية للبح ــص ميزاني تخصي

ــم  تض ــي  للنانوتكنولوج ــة  جلن ــاء  وإنش
ــة  ــاريع العلمي ــم املش ــني وتدع متخصص

اخلاصه به.
 ويذكر أن اليوم الدراسي للنانوتكنولوجي 
ــية مقبله  ــلة أيام دراس ــو بداية لسلس ه
ــي العلوم  ــا اجلامعة لباق ــت جدولته وضع
ــذا العلم  ــاتها على ه ــتبني دراس التي س

احلديث .

Ü‡n»m@¥�é‹œ@Ÿ‰ÿnÓ€Ïi
B@Ú”bÓ€ÎÚôbÌâ@B@÷béfl

٤٠×٢٠ باإلضافة إلى مسبح.
ــاط اجلانب املادي  ــار أبو حصيرة إلى ارتب وأش
ــر  ــن تزده ــالً:" ل ــة قائ ــات الرياضي باإلمكان
ــاط اجلانب املادي  ــار أبو حصيرة إلى ارتب وأش
ــر  ــن تزده ــالً:" ل ــة قائ ــات الرياضي باإلمكان
ــاط اجلانب املادي  ــار أبو حصيرة إلى ارتب وأش

ــوء األوضاع  الرياضة في ظل غياب املادة وس
االقتصادية والسياسية املوجودة ".

وعن تقبل الطلبة غير الرياضيني لألنشطة 
ــة كان اإلجماع بالقول: " إن الطلبة  الرياضي
ــطة الرياضية  ــكل عام يرحبون باألنش بش
ــي باجلامعة  ــدرب الرياض ــتثنى امل فيما اس
ــم على  ــدم قدرته ــن وع ــة كبار الس الطلب
ــر مرجح لعدم  ــاطات وهو غي القيام بالنش

القدرة إمنا لعدم الرغبة
ــبب تقبّل الطلبة إلى  ــع أبو حصيرة س وأرج
ــواد العلمية  ــي اخلروج من جو امل رغبتهم ف

والنظرية وممارسة األنشطة البدنية.
ــة (الطالبة في جامعة  وقالت أروى أبو رجيل
ــع  جمي إن  ــالم)  إع ــص  تخص ــك  بوليتكن
ــي دون  ــاق الرياض ــن املس ــات يفضل الطالب
استثناء، مؤكدةً أنها استفادت منه بشكل 
ــي دون  ــاق الرياض ــن املس ــات يفضل الطالب
استثناء، مؤكدةً أنها استفادت منه بشكل 
ــي دون  ــاق الرياض ــن املس ــات يفضل الطالب

ــر حاجز اخلوف من املاء  كبير خاصة في كس
وممارسة ألعاب القوى.

ــليمان (تخصص  ــا نور س ــي حني وصفته ف
ــة " حيث قالت  ــة املمتع ـــ " احلص ــالم)  ب إع
ننتظرها منذ بداية اليوم كي نخرج طاقاتنا 
ونتعلم املزيد، الفتةً إلى أن للطالبات "مدربة 
ننتظرها منذ بداية اليوم كي نخرج طاقاتنا 
ونتعلم املزيد، الفتةً إلى أن للطالبات "مدربة 
ننتظرها منذ بداية اليوم كي نخرج طاقاتنا 

خاصة".
ــدرس اآلن  ــرة أن اجلامعة  ت ــو حصي ــنيَّ أب وب
ــهر  ــاد البكالوريوس الرياضي في األش اعتم
ــميًا، منوهاً  القادمة كتخصص معتمد رس
ــهر  ــاد البكالوريوس الرياضي في األش اعتم
ــميًا، منوهاً  القادمة كتخصص معتمد رس
ــهر  ــاد البكالوريوس الرياضي في األش اعتم

ــراكات مع  ــتعداد اجلامعة لعقد ش إلى اس
جامعات أخرى.

ــة الرياضة  ــت اجلامعات أهمي ــد أن أيقن وبع
ــهد اجلامعات  كونها دواء العصر، هل ستش

الفلسطينية  األخرى اخلطوةً ذاتها؟

غزة– هدى العف:
ــطني  فلس ــك  بوليتكن ــة  جامع ــردت  انف
باعتمادها مساق "رياضة ولياقة " كمتطلب 
ــالف  اخت ــى  عل ــة  كاف ــة  للطلب ــي  جامع

تخصصاتهم ومجاالتهم.
ــة الرياضية  ــئول الكلي وحول ذلك قال مس
ــعت: "إن  ــطني عادل ش ـــ بوليتكنك فلس ب
ا من اجلامعة  ــاق جاء حرصً اعتمادَ هذا املس
على اخلروج بطالب سوي من منطلق العقل 
ا على  ــليم"، مؤكدً السليم في اجلسم الس
ــيات  ــرورة أن يكون اجلامعي ملماً بأساس ض
ا على  ــليم"، مؤكدً السليم في اجلسم الس
ــيات  ــرورة أن يكون اجلامعي ملماً بأساس ض
ا على  ــليم"، مؤكدً السليم في اجلسم الس

الرياضة األولية.
ــي "رياضة  ــره أن املتطلب الرياض ــر ذك اجلدي
ــأة اجلامعة منذ بدايتها  ولياقة " قد الزم نش
ــة  ــة أكادميي ــن أول خط ــوداً ضم وكان موج
ــأة اجلامعة منذ بدايتها  ولياقة " قد الزم نش
ــة  ــة أكادميي ــن أول خط ــوداً ضم وكان موج
ــأة اجلامعة منذ بدايتها  ولياقة " قد الزم نش

مطروحة منذ العام ٢٠٠٨م
ــال للطالب أن  ــي ا ــن نعط ــاف: "نح وأض
ــاس علمي  يبتدئ ثقافته الرياضية على أس
وأن يفهم كيف متارس أساليب كرة القدم" ، 
مشيرًا إلى مشاركة جامعته في املسابقات 
ــة واخلارجية  ــع اجلامعات احمللي ــة م الرياضي
ــوان " بطولة  ــتعقد بعن ــرى، كالتي س األخ
ــون"، باإلضافة إلى الدورة  القدس نحن قادم
ــع اجلمعية  ــتراك م الدولية التي متت باالش

األوملبية في مصر.
ــي باجلامعة  ــدرب الرياض ــه، بنيَّ امل من جهت

األوملبية في مصر.
ــي باجلامعة  ــدرب الرياض ــه، بنيَّ امل من جهت

األوملبية في مصر.

ــاق يجمع بني  ــرة أن املس ــو حصي ــس أب يون
ــة  اجلانبني النظري والعملي، الفتًا إلى ممارس
ــن  تتضم ــة  مختلف ــاطات  نش ــة  الطلب
"السباحة وحمل األثقال, وكرة القدم، وكرة 

السلة".
ــات  ــى قاع ــوي عل ــة حتت ــح أن اجلامع وأوض
ــزة واألثقال  ــة فيها العديد من األجه رياضي
ــه مغطى  ــس، وملعب باركي ــاوالت التن وط
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تقرير - آالء دومية: 
ــزة بإطالق  ــوم التطبيقية بغ ــة اجلامعية للعل ــت الكلي احتفل
ــارات الفنية  ــالل تنمية امله ــرص العمل من خ ــروع تعزيز ف مش
ــة للخريجني اجلدد بدعم من الوكالة اليابانية  " جايكا "  واملهني
بحضور كل من أ . د رفعت رستم رئيس الكلية اجلامعية والسادة 
ــي ممثلني عن جايكا اليابانية  ــونا هاياس هيرويوكي تناكا وتاتس
ــنني رئيس  ــاهر يونس مدير مكتب  "جايكا "  بغزة خليل حس س
جمعية خريجي " جايكا  " إضافة إلى عدد من املسئولني والطلبة 

املستفيدين من املشروع .


ــادرة طيبة وثمرة  ــتم أن البرنامج جاء مبب ــت رس ــح أ .د  رفع وأوض
ــة اجلامعية ليؤكد  ــة والكلي ــة الياباني ــل بني الوكال تعاون فاع
ــات اتمع  ــود تنمية وبناء لبن ــراكة الفاعلة في جه ــي الش عل
ــتهدف حوالي ١٨٠ خريج وخريجة لدعمهم  الفلسطيني، ويس
ــطيني  ــل الفلس ــوق العم ــة لس ــية الالزم ــارات األساس بامله
ــوق العمل  ا كثيرة لالندماج بس ــاهمة في إعطائهم فرصً واملس
واملنافسة واحلصول علي فرص عمل تساهم في بناء حياة جديدة 

للخريجني واخلريجات.


ــة " جايكا " أنه  ــاكا ممثل وكال ــه أكد هيرويوكي تن ــن جانب وم
ــرف عظيم أن يتقدم للحضور نيابة عن الوكالة اليابانية  لش
ــعيدة  ــبة الس ــاون الدولي بخالص التهاني بهذه املناس للتع
ــات البرنامج  ــي، وانطالق فعالي ــروع النوع ــاح هذا املش الفتت
نظرًا لألوضاع االقتصادية الصعبة وارتفاع معدل البطالة في 

قطاع غزة .  
ــيمكن املستفيدين كافة  من  ــروع س وأفاد تناكا أن هذا املش
ــر مهاراتهم اإلدارية واملهنية  احلصول علي فرصهم في تطوي
ــروع  ــطة املش باإلضافة إلى فرص أخرى ثمينة من خالل أنش
ــج التدريب في  ــوم التوظيف وبرنام ــمل إقامة ي والتي ستش
املؤسسات حيث ستكون لهم فرصة االلتقاء مع األشخاص 

العاملني وأصحاب املراكز املتقدمة في املؤسسات .
ــذه الفرصة املتمثلة  ــتثمار األمثل له وقال:" آمل أن يتم االس
ــل وعالقات  ــور تواص ــل اخلريجني خاصة في بناء جس ــن قب م
ــة تؤهلكم للحصول علي فرص العمل الدائمة" ، مطالبًا  قوي
ــال العمل  ــم املطلوبة في مج ــني مهاراته ــني بتحس اخلريج
ــني الوضع  ــاعد في حتس ــرص توظيف تس ــول على ف للحص

االقتصادي في البالد.
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غزة – محمد البسيوني
ــطني التقنية –  ــة فلس ــت جامع وقع
خضوري – بطولكرم مع مركز التمكني 
ــباب في منتدى شارك  االقتصادي للش
ــرح  ــرة تفاهم في مس ــبابي مذك الش
ــر عرفات باحلرم اجلامعي  الشهيد ياس
ــز وحدة  ــوري بهدف تعزي ــة خض جلامع
ــب وتأهيل  ــة لتدري ــف اجلامعي التوظي
ــذ  ــالل تنفي ــن خ ــج م ــباب اخلري الش
ــاريع  واملش ــج  البرام ــن  م ــة  مجموع
بالتعاون مع مؤسسة الشباب الدولية 
وبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية 
ــذر نصراهللا  ــتاذ من ــة وقال األس الدولي
عميد شئون الطلبة بجامعة خضوري 
ــذي وقع االتفاقية نيابة عن اجلامعة  وال
ــع هذه املذكرة  أن اجلامعة قامت بتوقي

ــف اجلامعية  ــز وحدة التوظي ــاء وتعزي ــا بإطالق وإنش إيذان
التي ستستمر على مدار عام ونصف"، حيث سيتم إطالق 
ــاطات التدريبية لطلبة اجلامعة  العديد من البرامج والنش

في املراحل الدراسية املتقدمة .
ــذه الوحدة على  ــيتم التركيز في ه ــر اهللا أنه س ــد نص وأك

في املراحل الدراسية املتقدمة .
ــذه الوحدة على  ــيتم التركيز في ه ــر اهللا أنه س ــد نص وأك

في املراحل الدراسية املتقدمة .

ــة اخلريجني  ــهل على الطلب ــي الذي يس ــاد الوظيف اإلرش
إيجاد فرص العمل وتسهيل دخولهم لسوق العمل وصقل 

ــة املرتفعة بني  ــبة البطال ــن أجل تقليل نس ــم م مهاراته
خريجي اجلامعات في املناطق الفلسطينية.

ــعادته  ــه لصوت اجلامعة عبر نصر اهللا عن س وخالل حديث
خريجي اجلامعات في املناطق الفلسطينية.

ــعادته  ــه لصوت اجلامعة عبر نصر اهللا عن س وخالل حديث
خريجي اجلامعات في املناطق الفلسطينية.

ــاريع من  ــدا أن هذه املش ــروع مؤك ــل هذا املش ــالق مث النط
ــجيع الطلبة و صقل مهارتهم وحتفيز املثابرة  ــأنها تش ش
واالبتكار واملبادرة لديهم ، لذلك دعا نصر اهللا جميع الطلبة 
ــجيع الطلبة و صقل مهارتهم وحتفيز املثابرة  ــأنها تش ش
واالبتكار واملبادرة لديهم ، لذلك دعا نصر اهللا جميع الطلبة 
ــجيع الطلبة و صقل مهارتهم وحتفيز املثابرة  ــأنها تش ش

لالستفادة من هذه االتفاقية القيمة ملا فيه من فائدة كبيرة 
تعود عليهم بعد تخرجهم من اجلامعة. 
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نابلس/ غزة – محمد البسيوني
ــتاذ مساعد   ــارك د. زاهر نزال، أس ش
ــوم  الصحة  ــب وعل ــي كلية الط ف
بجامعة النجاح الوطنية في املؤمتر 
ــي األول حول تدخني النرجيلة  العامل
ــة) والذي انعقد في مدينة  (الشيش
ــارات العربية  ــة اإلم ــي بدول أبو ظب

املتحدة 
ــل املعهد  ــر من قب ــد نظم املؤمت  وق
التابع جلامعة نيويورك في أبو ظبي  
بالتعاون مع مجموعة البحث للحد 
ــن التدخني في اجلامعة األميركية  م
ــوري ألبحاث  في بيروت، واملركز الس
ــى اإلطالع على  ــني.  وهدف إل التدخ
مستجدات البحوث اخلاصة بتدخني 
ــا  ومضاره ــة)  (الشيش ــة  األركيل
الصحية واالجتماعية و االقتصادية، 
وجتمع الباحثون في مجال استخدام 
ــاور  للتش ــة)  (الشيش ــة  األركيل
مستقبلية  ــات  لدراس والتخطيط 
ــترك، ورفع  ــاون املش ــن خالل التع م
مستوى الوعي اتمعي حول مضار 

تدخني األركيلة (الشيشة). وكذلك 
ــب ورش العمل  ــم املؤمتر إلى جان ض
ــني  ــات للمختص ــرات، حلق واحملاض
للعمل على رفع توصيات للحد من 
ــاء، واقتراح  القيام  ــار هذا الوب انتش
ــات  ــا سياس ــق عنه ــاث ينبث بأبح
ــر أصدر  ــة املؤمت ــي نهاي ــة. وف صحي
ــاركون "بيان أبو ظبي" . ، والذي  املش
ــات كان من  ــدة توصي ــى ع ــص عل ن
ــة أصبح  ــا أن تدخني الشيش أهمه
ــباب.  ــيما بني الش وباءاً عامليا، ال س
ــة أصبح  ــا أن تدخني الشيش أهمه
ــباب.  ــيما بني الش وباءاً عامليا، ال س
ــة أصبح  ــا أن تدخني الشيش أهمه

كما أن األركيلة ضارة بالصحة كما 
هو احلال مع الدخان .

وكان من ضمن التوصيات والقرارات 
أن التدخني السلبي للشيشة ضار 
لكل من يتعرض له وبالذات األطفال  
ــهل  ــن األفراد الذين يس ــم م وغيره
ــب  ــه يج ــني وعلي ــم للتدخ جذبه
ــخير التعليم، ووسائل اإلعالم،  تس
وغيرهم من الطرق فورا  لنشر الوعي 
ــة،  الشيش ــر تدخني  ــول مخاط ح
ــاف جاذبيتها   ــى إضع ــز عل والتركي

وكذلك تصحيح املفاهيم اخلاطئة 
التي تقول بأن مرور الدخان من خالل 
ــة ملضارها ،  ــاه  هو عملية  تنقي املي
ــات الرامية  ــع السياس وكذلك وض
ــار العاملي لتدخني  إلى وقف االنتش
ــات  أولوي ــاف  مص ــي  ف ــة  الشيش
ــة امللحة ، خصوصا  الصحة العام
ــم البرامج التي متنع بدء  دعم وتقيي
ــتخدامها لدى الشباب وكذلك  اس

تشجيع اإلقالع عن تدخينها .
ــا  إدراج  ــات أيض ــت التوصي وتضمن
ــة ذات  ــر منتجات تبغ الشيش حظ
ــات  النكهة ضمن أولويات السياس
ــب إدراج  تدخني  الصحية، كما يج
ــواء  اله ــح  لوائ ــن  ضم ــة  الشيش
ــن   تتضم وأن   ــف  النظي ــي  الداخل
ــة  الصحي ــات  السياس ــات  أولوي
ــره،  ــبق ذك ــا س ــى م ــة  إل باإلضاف
ــر فعالية،  ــة أكث ــات حتذيري ملصق
ــول  ــد وص ــب، وتقيي ــادة الضرائ وزي
الشيشة إلى الشباب، ومنع اإلعالن 

والتسويق  للشيشة ومنتجاتها.

القدس / محمد قاعود
ــاع التطبيقي في جامعة  ــت  دائرة علم االجتم نظم
ــا بحضور  ــاً مفتوحاً لطلبته ــاءً أكادميي ــدس  لق الق
ــاع التطبيقي في جامعة  ــت  دائرة علم االجتم نظم
ــا بحضور  ــاً مفتوحاً لطلبته ــاءً أكادميي ــدس  لق الق
ــاع التطبيقي في جامعة  ــت  دائرة علم االجتم نظم

ــع عويس وعدد  ــرة، ود. ربي ــات رئيس الدائ ــام بن د. بس
ــة  الهيئ ــاء  أعض ــن  م
ــع  وجم ــية  التدريس
ــة الدائرة  كبير من طلب
وطلبة  واجلدد،  القدامى 
الفرعية   ــات  التخصص

فيها.
ــدوره ، أكد بنات خالل   ب
ــرورة  ض ــى  عل ــه  كلمت
ــل  األمث ــتغالل  االس
ــة  الدراس ــنوات  لس
اجلامعية من أجل تطوير 
ــخصية  الش ــارات  امله
ــابهم  والعلمية ، واكس
القدرات واخلبرات الالزمة 

ــتقبل وخوض السوق احمللي ، متمنياً لهم  ملهنة املس
دوام التقدم والنجاح في حياتهم اجلامعية.

ــرحاً مفصالً عن التخصص األكادميي  ــتعرض ش واس
دوام التقدم والنجاح في حياتهم اجلامعية.

ــرحاً مفصالً عن التخصص األكادميي  ــتعرض ش واس
دوام التقدم والنجاح في حياتهم اجلامعية.

ــم االجتماع التطبيقي  ، موضحاً مبررات طرحه  لعل
ــرحاً مفصالً عن التخصص األكادميي  ــتعرض ش واس
ــم االجتماع التطبيقي  ، موضحاً مبررات طرحه  لعل
ــرحاً مفصالً عن التخصص األكادميي  ــتعرض ش واس

ــدس على  ــه جامعة الق ــز ، انفردت ب ــص ممي كتخص
ــتها في  ــك  انطالقاً من سياس ــتوى الوطن وذل مس
ــدس على  ــه جامعة الق ــز ، انفردت ب ــص ممي كتخص
ــتها في  ــك  انطالقاً من سياس ــتوى الوطن وذل مس
ــدس على  ــه جامعة الق ــز ، انفردت ب ــص ممي كتخص

ــكل دائم  ــة التعليمية وحتديثها بش ــر العملي تطوي
وانسجاماً مع الطبيعة املتجددة لعلم االجتماع، من 
ــكل دائم  ــة التعليمية وحتديثها بش ــر العملي تطوي
وانسجاماً مع الطبيعة املتجددة لعلم االجتماع، من 
ــكل دائم  ــة التعليمية وحتديثها بش ــر العملي تطوي

أجل تلبية حاجات اتمع  .

ــم الصحيح خلطة  ــرورة الفه ــى ض ــدد بنات عل وش
البرنامج  والوعي بنظم ولوائح اجلامعة، منوهاً ألهمية 
ــم الصحيح خلطة  ــرورة الفه ــى ض ــدد بنات عل وش
البرنامج  والوعي بنظم ولوائح اجلامعة، منوهاً ألهمية 
ــم الصحيح خلطة  ــرورة الفه ــى ض ــدد بنات عل وش

ــة   ــنوات الدراس ــاد األكادميي للطلبة خالل س االرش
ــادات الصادرة عن  ــات واإلرش ــرورة متابعة اإلعالن بض
الدائرة وصفحة اجلامعة 
ــى رئيس  ــوع إل أو بالرج

الدائرة .
من جانبه بني عويس أن 
ــم االجتماع  برنامج عل
ــف  يختل ــي  التطبيق
املطروحة  ــج  البرام عن 
ــم االجتماع في  في عل
ــات  اجلامع ــف  مختل
احمللية، كونه يركز على 
اجلوانب التطبيقية في 
علم االجتماع ، وخاصة 
ــا  منه ــق  يتعل ــا  فيم
االجتماعية  ــوث  بالبح
ــم والتنفيذ  ــث التصمي ــة من حي ــة والنوعي الكمي

والتقييم إلى جانب استطالعات الرأي العام .
ــى اإلحصاء  ــراً عل ــزاً كبي ــاك تركي ــأن هن ــح ب و أوض

والتقييم إلى جانب استطالعات الرأي العام .
ــى اإلحصاء  ــراً عل ــزاً كبي ــاك تركي ــأن هن ــح ب و أوض

والتقييم إلى جانب استطالعات الرأي العام .

ــتخدام  باس ــة  العملي ــه  وتطبيقات ــي  االجتماع
ــوم  العل ــي  ف ــة  اتلف ــة  اإلحصائي ــرزم  ال ــج  برام
االجتماعيةومهارات العمل امليداني وتقييم املشاريع 
إضافة إلى السياسات االجتماعية والتخطيط  والتي 
ــوق العمل في اتمع  تتالءم مع متطلبات وحاجة س

الفلسطيني والعصر احلالي.
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خانيونس.صوت اجلامعة:

ــة اآلداب بفرع اجلامعة  ــدت كلي    عق
ــاع لقاءً مع  ــالمية جنوب القط اإلس
ــتجدات  ــة آخر املس ــا ملناقش طلبته
ــة, وحضر اللقاء كلٌ  املتعلقة بالكلي
من أ.د. ماجد الفرا عميد فرع اجلنوب, 
وأ. د. وليد عامر عميد كلية اآلداب, ود. 
ــامي البرمي نائب العميد ود. محمد  س
ــرع اجلنوب,  ــة بف ــق الكلي تيم منس
ــية  ــدد من أعضاء الهيئة التدريس وع

بالكلية, ولفيف  من طلبة الكلية. 
   وفي كلمته رحب عميد فرع اجلنوب 
ــرا بعقد  ــور ماجد الف ــتاذ الدكت األس
هذا اللقاء مع طلبة كلية اآلداب بفرع 
ــيداً بالدور الذي تقوم به  اجلنوب, مش
هذا اللقاء مع طلبة كلية اآلداب بفرع 
ــيداً بالدور الذي تقوم به  اجلنوب, مش
هذا اللقاء مع طلبة كلية اآلداب بفرع 

ــة طلبتها  ــي خدم ــادة الكلية ف عم

ــاء بهم للتعرف  وحرصها على االلتق
ــم واحتياجاتهم,  وأكد  على أوضاعه
ــادة اجلنوب على  ــرص عم ــرا ح أ.د. الف
ــبة  ــة اجلامعية  املناس ــة البيئ تهيئ
ــوب وتوفير  ــة الطلبة بفرع اجلن لكاف
ــاعدتهم في  ــأنه مس ــا من ش كل م

حتصيلهم العلمي .
   بدوره  أكد د. وليد عامر حرص عمادته 

حتصيلهم العلمي .
   بدوره  أكد د. وليد عامر حرص عمادته 

حتصيلهم العلمي .

ــة  ــة الكلي ــع طلب ــل م ــى التواص عل
ــتماع إلى  ملعرفة احتياجاتهم واالس
ــل على  ــم والعم ــم ومقترحاته آرائه
ــاكلهم وتوفير سبل الدعم  حل مش
ــر  أن  ــر د. عام ــم , واعتب ــة له اتلف
ــياق مجموع  ــاء يأتي في س هذا اللق
ــطة اتلفة  اللقاءات الدورية واألنش
ــياق مجموع  ــاء يأتي في س هذا اللق
ــطة اتلفة  اللقاءات الدورية واألنش
ــياق مجموع  ــاء يأتي في س هذا اللق

ــوم بها كلية اآلداب على مدار  التي تق

العام الدراسي,  مؤكداً حرص العمادة 
ــة الكادر  ــر الكلية  وتنمي ــى تطوي عل
ــعة أنشطتها  التعليمي فيها وتوس
خلدمة طلبتها في الشمال واجلنوب .

ــن جانبه دعا د. محمد تيم جميع     م
الطلبة  إلى ضرورة اجلد واالجتهاد في 
ــى الدرجات  ــتهم لتحصيل أعل دراس
الطلبة  إلى ضرورة اجلد واالجتهاد في 
ــى الدرجات  ــتهم لتحصيل أعل دراس
الطلبة  إلى ضرورة اجلد واالجتهاد في 

ــة  اجلامع أن  ــاً  مضيف  , ــة  العلمي
ــى الدرجات  ــتهم لتحصيل أعل دراس
ــة  اجلامع أن  ــاً  مضيف  , ــة  العلمي
ــى الدرجات  ــتهم لتحصيل أعل دراس

ــى تخريج جيل  ــدف إل ــالمية ته اإلس
ــاداً قوياً  ــع اقتص ــم يصن ــوي متعل ق
ــى تخريج جيل  ــدف إل ــالمية ته اإلس
ــاداً قوياً  ــع اقتص ــم يصن ــوي متعل ق
ــى تخريج جيل  ــدف إل ــالمية ته اإلس

ــاد على ذاته في  يكون مبقدوره االعتم
تلبية كافة احتياجاته .

ــاء نادي  ــة فكرة إنش ــت مناقش    و مت
ــوب  ــرع اجلن ــة اآلداب بف ــة كلي لطلب
ــة ودعمها  ــطة الكلي لالهتمام بأنش

وتطويرها .
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غزة - سامي مشتهى
ــراكة مع جامعات أوروبية، ومصرية  تعكف جامعة بيرزيت بالش

غزة - سامي مشتهى
ــراكة مع جامعات أوروبية، ومصرية  تعكف جامعة بيرزيت بالش

غزة - سامي مشتهى

ــتير في هندسة البرمجيات،  ومحلية على تطوير برنامج ماجس
ــط، ويرتكز على آخر  ــرق األوس ــيكون األول من نوعه في الش س
ــاءات املتمكنة  ــج اجلديدة والكف ــم احلديثة واملناه ــبل التعل س
ــن خالل كلية تكنولوجيا املعلومات  والنوعية. وتأمل اجلامعة م
بأن ميهد هذا البرنامج للمزيد من البرامج اجلديدة التي حتتاجها 
املعرفة العربية وأسواق املنطقة، على أن تطور في البالد العربية 
بأن ميهد هذا البرنامج للمزيد من البرامج اجلديدة التي حتتاجها 
املعرفة العربية وأسواق املنطقة، على أن تطور في البالد العربية 
بأن ميهد هذا البرنامج للمزيد من البرامج اجلديدة التي حتتاجها 

باالستفادة من اخلبرات املتواجدة فيها.
ــتير األستاذ في جامعة بيرزيت د. يوسف  طرح فكرة هذا املاجس
ــي اجازة تفرغ  ــي الواليات املتحدة ف ــونة، املتواجد حالياً ف حس
ــتير األستاذ في جامعة بيرزيت د. يوسف  طرح فكرة هذا املاجس
ــي اجازة تفرغ  ــي الواليات املتحدة ف ــونة، املتواجد حالياً ف حس
ــتير األستاذ في جامعة بيرزيت د. يوسف  طرح فكرة هذا املاجس

علمي والذي كان له الدور الرئيس في احلصول على املشروع، بعد 
ــج”TEMPUS” املمول من  ــرح وتقدميه لبرنام ــام بكتابة مقت أن ق
علمي والذي كان له الدور الرئيس في احلصول على املشروع، بعد 
ــج”TEMPUS” املمول من  ــرح وتقدميه لبرنام ــام بكتابة مقت أن ق
علمي والذي كان له الدور الرئيس في احلصول على املشروع، بعد 

ــهر أكتوبر من العام 2012  االحتاد األوروبي. وبدأ العمل فيه في ش
ــهر من العام 2015. وقال مدير  ويتوقع االنتهاء منه  في ذات الش
ــروع  ــتاذ في جامعة بيرزيت د. اياد طومار " املش ــروع واألس املش
ــة البرمجيات  ــي هندس ــتير ف ــيس برنامج ماجس ــرح تأس يقت
ــروع  ــتاذ في جامعة بيرزيت د. اياد طومار " املش ــروع واألس املش
ــة البرمجيات  ــي هندس ــتير ف ــيس برنامج ماجس ــرح تأس يقت
ــروع  ــتاذ في جامعة بيرزيت د. اياد طومار " املش ــروع واألس املش

ــوده جامعة بيرزيت وبالتعاون مع 4 جامعات أوروبية في أملانيا  تق
ــة البرمجيات  ــي هندس ــتير ف ــيس برنامج ماجس ــرح تأس يقت
ــوده جامعة بيرزيت وبالتعاون مع 4 جامعات أوروبية في أملانيا  تق
ــة البرمجيات  ــي هندس ــتير ف ــيس برنامج ماجس ــرح تأس يقت

ــي مصر، وجامعتي  ــا وبريطانيا، وثالث جامعات ف وايطاليا وأثين
ــوده جامعة بيرزيت وبالتعاون مع 4 جامعات أوروبية في أملانيا  تق
ــي مصر، وجامعتي  ــا وبريطانيا، وثالث جامعات ف وايطاليا وأثين
ــوده جامعة بيرزيت وبالتعاون مع 4 جامعات أوروبية في أملانيا  تق

ــالمية في غزة. ويضيف طومار " نأمل بأن  القدس واجلامعة اإلس
ــي مصر، وجامعتي  ــا وبريطانيا، وثالث جامعات ف وايطاليا وأثين
ــالمية في غزة. ويضيف طومار " نأمل بأن  القدس واجلامعة اإلس
ــي مصر، وجامعتي  ــا وبريطانيا، وثالث جامعات ف وايطاليا وأثين

ــنة  ــق البرنامج في نهاية 2014 وعلى أبعد تقدير بداية س ينطل
ــالمية في غزة. ويضيف طومار " نأمل بأن  القدس واجلامعة اإلس
ــنة  ــق البرنامج في نهاية 2014 وعلى أبعد تقدير بداية س ينطل
ــالمية في غزة. ويضيف طومار " نأمل بأن  القدس واجلامعة اإلس

."2015

خالل سنوات املشروع الثالث، سيتم تطوير 12 مساقا بالشراكة 
ــيتني؛ األولى  ــاس ركيزتني أساس ــات األخرى على أس مع اجلامع
ــج، والثانية يراعى فيها  ــى فيها األهداف املوضوعة للبرنام يُراع
ــونة " عملية  ــة والدولية. يقول د. حس ــر األكادميية احمللي املعايي
ــوقني  ــار متطلبات الس ــتأخذ بعني االعتب ــاقات س تطوير املس
ــني متخصصني في  ــري، وحاجتهما خلريج ــطيني واملص الفلس
ــيراعى  ــابق. فيما س ــن موجودة في الس ــدة لم تك ــول جدي حق
ــن جتارب  ــتفادة م ــة دوليا واالس ــودة األكادميي ــر اجل ــا معايي أيض
ــيراعى  ــابق. فيما س ــن موجودة في الس ــدة لم تك ــول جدي حق
ــن جتارب  ــتفادة م ــة دوليا واالس ــودة األكادميي ــر اجل ــا معايي أيض
ــيراعى  ــابق. فيما س ــن موجودة في الس ــدة لم تك ــول جدي حق

جامعات مرموقة في تعليم هذا احلقل اجلديد نسبيا في الشرق 
األوسط".

ولضمان حتقيق هذا األهداف واملعايير، مت تعيني مختص بريطاني 
ــر املواد  ــى متابعة تطوي ــيعمل عل ــة البرمجيات س ــي هندس ف
ــر املطلوبة دوليا ومحليا،  ــة وضمان أنها تراعي املعايي التعليمي
ــر املواد  ــى متابعة تطوي ــيعمل عل ــة البرمجيات س ــي هندس ف
ــر املطلوبة دوليا ومحليا،  ــة وضمان أنها تراعي املعايي التعليمي
ــر املواد  ــى متابعة تطوي ــيعمل عل ــة البرمجيات س ــي هندس ف

ــطينية واملصرية على اعتماد رسمي  لتحصل اجلامعات الفلس
من اجلهات اتصة في كال الدولتني.

ــطينية واملصرية على اعتماد رسمي  لتحصل اجلامعات الفلس
من اجلهات اتصة في كال الدولتني.

ــطينية واملصرية على اعتماد رسمي  لتحصل اجلامعات الفلس

ــا أنها حاضنة  ــيُدرس في جامعة بيرزيت مب ــم أن البرنامج س رغ
من اجلهات اتصة في كال الدولتني.

ــا أنها حاضنة  ــيُدرس في جامعة بيرزيت مب ــم أن البرنامج س رغ
من اجلهات اتصة في كال الدولتني.

ــريكة  ــكان طلبة اجلامعات الش ــيكون بإم ــروع، س وقائدة املش
ــوق  الس ــد  برف ــروع  املش ــدف  ه ــق  ولتحقي ــه.  في ــجيل  التس
ــتتاح  ــاءات متخصصة، س ــه من كف ــا يحتاج ــطيني مب الفلس
الفرصة للخريجني والعاملني في هندسة البرمجيات واملهتمني 
ــم ومعرفتهم  ــر مهاراته ــج، لتطوي ــاقات البرنام ــي أحد مس ف
الفرصة للخريجني والعاملني في هندسة البرمجيات واملهتمني 
ــم ومعرفتهم  ــر مهاراته ــج، لتطوي ــاقات البرنام ــي أحد مس ف
الفرصة للخريجني والعاملني في هندسة البرمجيات واملهتمني 

األكادميية.
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ــوم باجلامعة  ــة في كلية العل الطالب
ــرت عن  ــة حامد عب ــالمية أمين اإلس
ــام االمتحانات النصفية  رفضها لنظ
ــل االمتحانات  ــا قب ــد الى م ــذي ميت ال
ــة مضيفةً "ما أن  النهائية بأيام قليل
ــل االمتحانات  ــا قب ــد الى م ــذي ميت ال
ــة مضيفةً "ما أن  النهائية بأيام قليل
ــل االمتحانات  ــا قب ــد الى م ــذي ميت ال

ننتهي من االمتحانات النصفية حتى 
ــرك النهائية فال وقت  ــل في معت ندخ

للراحة واالستعداد".
ــى الطالب  فيما يقول أحمد أبو موس
ــي ذات اجلامعة،  ــة ف بكلية الهندس
ــات النصفية  ــد االمتحان ــر موع تأخ
لساعات املساء بينما تبدأ احملاضرات 
الدراسية الساعة الثامنة، ينتج عنه 
دخول الطالب إلى قاعة االمتحان وهو 
ــبب  ــزء من التركيز بس ــك أي ج ال ميل

اإلرهاق وطول املدة.
ــف الطالب في كلية  أما عيد أبو يوس
ــى أوضح أن  ــة األقص ــالم بجامع األع
ــكل  ــى تنظيم الوقت بش العمل عل
ــل  بالتقلي ــل  كفي ــق  ودقي ــبق  مس
ــات النصفية  ــس االمتحان ــن هاج م
ــرات  احملاض ــض  بع ــع  م ــا  وتعارضه
اجلامعية" مشيراً إلى أن مشكلة تأخر 
ــرات  احملاض ــض  بع ــع  م ــا  وتعارضه
اجلامعية" مشيراً إلى أن مشكلة تأخر 
ــرات  احملاض ــض  بع ــع  م ــا  وتعارضه

وقت االمتحانات النصفية قد تشكل 
ــق اجلنوبية  ــة املناط ــة لدى طلب عقب

وهى بحاجة إلى حل.
ــة بكلية األدب  وأيدت نور وائل الطالب
ــر االمتحانات  ــر حص ــة األزه باجلامع
ــة معينة  ــدة زمني ــي م ــة ف النصفي
ــة، مبينةً أن ذلك  تتوقف فيها الدراس
ــة معينة  ــدة زمني ــي م ــة ف النصفي
ــة، مبينةً أن ذلك  تتوقف فيها الدراس
ــة معينة  ــدة زمني ــي م ــة ف النصفي

ــز في  ــى التركي ــب عل ــاعد الطال يس

ــدة باملادة،  ــة جي ــه عالق ــب لدي الطال
ــبق، ولكن  ــط املس ــب التخطي بجان
إال  ــرءون  يق ال   (٪٩٠) ــى  حوال ــاك  هن
ــتوى  ليلة االمتحان مما يؤثر على مس
ــت الضغط  ــتهم ويجعلهم حت دراس

الدراسي.
ــاون  ــة تع ــى أهمي ــراوي عل ــوه طه ون
ــاقات في يوم االمتحان  مدرسي املس
ــل احملاضرات  ــدم جع ــع طالبهم بع م
زاخرة باملعلومات مما يوثر على الطالب 
ــض الطلبة  ــى أن بع ــع التأكيد عل م

يبرزون مواهبهم حتت الضغوط .


ــي كلية  ــال احملاضر ف ــه، ق ــن جانب وم
التربية باجلامعة اإلسالمية د. جميل 
الطهراوي إن النظام الفصلي املعتمد 
ــطينية أفضل من  باجلامعات الفلس
النظام السنوي في اجلامعات األخرى 
ــة دائما بني  ــى عالق ــى عل ــث يبق حي

الطالب واملادة الدراسية.
ــات فيرى  ــوط االمتحان ــا عن ضغ وام
ــب القراءة  ــى الطال ــراوي أن عل الطه
ــية وأن يكون  ــة للمواد الدراس اليومي

شيء واحد مما يؤدي إلى حتصيل درجات 
ــة تتداخل االمتحانات  أفضل في حال

مع احملاضرات.


ــاعد نائب  ــح مس ــه أوض ــن جهت وم
ــئون األكادميية باجلامعة  الرئيس للش
ــه أن هناك  ــفيان تاي ــالمية د. س اإلس
ــع االمتحانات  ــران في توزي عمالن يؤث
ــكل  ــة األول هو توزيعها بش النصفي
ــى الطالب وثاني  يخفف الضغط عل
هو حصر االمتحانات في فترة مناسبة 
ــن حضور  ــة م ــن الطلب ــى يتمك حت
احملاضرات بشكل جيد. وأضاف هناك 
ــزء من طلبة يتغيب عن محاضراته  ج
ــمت  من أجل االمتحانات فلذلك قس
ــئون الطلبة االمتحانات النصفية  ش
ــابيع األول للمتطلبات  ــالث أس ــي ث إل
ــة  ــات كلي ــي للمتطلب ــة وثان اجلامع
ــات  ــة متطلب ــث لبقي ــة والثال التربي

الكليات األخرى .
ــئون  ــاعد نائب الرئيس للش وبني مس
ــات  االمتحان ــدول  ج أن  ــة  األكادميي
ــم تصلهم أي  النصفية جيد حيث ل
ــن اجلامعة  ــب م ــن أي طال ــكوى م ش

عليه، مشيرًا إلى أن االمتحانات تعقد 
ــراغ األكادميي أو في وقت  ــي فترة الف ف

متأخر من اليوم الدراسي 
ــق نظام االمتحانات  وحول عدم تطبي
النهائية على النصفية ذكر أن تعليق 
ــبوع واحد يؤدي لضغط  الدراسة ألس
ــى الطالب، ولو علقنا  االمتحانات عل
ــة ألسبوعني سيطول الفصل  الدراس
نظراً  لوجود كليات مثل العلوم تعقد 

امتحانني نصفيني.
ــئون األكادميية في  نائب الرئيس للش
ــى د. أمين صبح فيقول  جامعة األقص
ــة،  النصفي ــات  االمتحان ــام  نظ إن" 
يتطابق مع نظام االمتحانات النهائية، 
حيث يسجل الطالب املادة وهو يعرف 
موعد االمتحان النصفي باإلضافة إلي 

توقف الدراسة في هذا األسبوع".
وأضاف "نظام االمتحانات في اجلامعة 
ــن الفصل املاضي، حيث  مت تطبيقه م
لقى قبوالً واسعاً من الطلبة وال يوجد 
ــن الفصل املاضي، حيث  مت تطبيقه م
لقى قبوالً واسعاً من الطلبة وال يوجد 
ــن الفصل املاضي، حيث  مت تطبيقه م

ــراض عليه حتى اآلن"، موضحاً  أي اعت
لقى قبوالً واسعاً من الطلبة وال يوجد 
ــراض عليه حتى اآلن"، موضحاً  أي اعت
لقى قبوالً واسعاً من الطلبة وال يوجد 

أن على الطالب التعايش مع الظروف 
ــيرة  ــتمر املس ــال بد أن تس ــة ف احمليط

التعليمية.

...
ــي معلمة الكيمياء  قالت دينجار راض
ــير الريس الثانوية: "إن  في مدرسة بش
ــي اتبر كبيرة  ــات املتوافرة ف اإلمكان
ــتدركةً "يوجد  ــاً"، مس ــر منوذجي ويعتب
ــي اتبر كبيرة  ــات املتوافرة ف اإلمكان
ــتدركةً "يوجد  ــاً"، مس ــر منوذجي ويعتب
ــي اتبر كبيرة  ــات املتوافرة ف اإلمكان

ــة وبعض  ــواد الكيماوي ــي امل ــص ف نق
األجهزة غالية الثمن".

ــات يفضلن  ــي أن الطالب ــرت راض وذك
ــتخدام اجلانب العملي، ويرغنب في  اس
مشاركة املعلمة في أداء التجربة أثناء 

الدرس العملي.
ــي  ــي ف ــب العمل ــق اجلان ــن تطبي وع
املدرسة بيَّنت حنني الداية (وهي طالبة 
ــي  ــي ف ــب العمل ــق اجلان ــن تطبي وع
املدرسة بيَّنت حنني الداية (وهي طالبة 
ــي  ــي ف ــب العمل ــق اجلان ــن تطبي وع

ــر العلمي في  ــف احلادي عش في الص
ــون معدوماً،  ــكاد  يك ــه ي ــة) أن املدرس
ــر العلمي في  ــف احلادي عش في الص
ــون معدوماً،  ــكاد  يك ــه ي ــة) أن املدرس
ــر العلمي في  ــف احلادي عش في الص

منوهةً إلى أنها اشتركت في مسابقاتٍ 
ــون معدوماً،  ــكاد  يك ــه ي ــة) أن املدرس
منوهةً إلى أنها اشتركت في مسابقاتٍ 
ــون معدوماً،  ــكاد  يك ــه ي ــة) أن املدرس

ا في املواد  عدة وكانت دوماً تواجه نقصً
منوهةً إلى أنها اشتركت في مسابقاتٍ 
ا في املواد  عدة وكانت دوماً تواجه نقصً
منوهةً إلى أنها اشتركت في مسابقاتٍ 

ال سيما الكيماوية منها.
ــم يذهنب  ــا وزميالتها ل ــت أنه وأوضح
ــدء العام  ــوى مرتني منذ ب للمختبر س
ــاء،  األحي ــادة  مل ــبة  بالنس ــي  الدراس
ــوزارة بتوفير املواد  ــةً املديرية وال مطالب
ــاء،  األحي ــادة  مل ــبة  بالنس ــي  الدراس
ــوزارة بتوفير املواد  ــةً املديرية وال مطالب
ــاء،  األحي ــادة  مل ــبة  بالنس ــي  الدراس

ــي للمواد  ــام اجلانب العمل الالزمة إلمت
الدراسية.

ــة  ــوت اجلامعة"من  مدرس انتقلت"ص
ــة رامز فاخرة  ــير الريس إلى مدرس بش

ــع في الطابق الرابع  لتجد أن اتبر يق
منها، ووجدت حفرة في غرفة التحضير 
، وعن ذلك بيَّنت سهاد نسمان معلمة 
منها، ووجدت حفرة في غرفة التحضير 
، وعن ذلك بيَّنت سهاد نسمان معلمة 
منها، ووجدت حفرة في غرفة التحضير 

ــي وراء عدم  ــبب احلقيق األحياء أن الس
ــة وقوعه  ــر بصورةٍ كافي ــل اتب تفعي
ــر مدة احلصة  ــق الرابع وقص في الطاب
ا أمام انتقال  املدرسية؛ مما يشكل عائقً
ــر مدة احلصة  ــق الرابع وقص في الطاب
ا أمام انتقال  املدرسية؛ مما يشكل عائقً
ــر مدة احلصة  ــق الرابع وقص في الطاب

: " إن  الطالبات من وإلى اتبر، مضيفةً
ا أمام انتقال  املدرسية؛ مما يشكل عائقً
: " إن  الطالبات من وإلى اتبر، مضيفةً
ا أمام انتقال  املدرسية؛ مما يشكل عائقً

احلفرة املوجودة يزيد عمرها عن عامني 
ــكل  ــباكة، وبدورها تش إثر أعمال الس
ــال داخل  ــي االنتق ــا ف ــكلةً لديه مش
ــكل  ــباكة، وبدورها تش إثر أعمال الس
ــال داخل  ــي االنتق ــا ف ــكلةً لديه مش
ــكل  ــباكة، وبدورها تش إثر أعمال الس

اتبر حتسبًا من الوقوع فيها".
ــواد  امل ــي  ف ــص  نق ــد  يوج  " ــت:  وقال
ــى أن الدعم من  ــةً إل ــزة"، منوه واألجه
ــواد  امل ــي  ف ــص  نق ــد  يوج  " ــت:  وقال
ــى أن الدعم من  ــةً إل ــزة"، منوه واألجه
ــواد  امل ــي  ف ــص  نق ــد  يوج  " ــت:  وقال

ــكل عشوائي وأن  قبل املديرية يتم بش
ــة  ــرة أمدت فيها املديرية املدرس آخر م

باملواد كان قبل ثالثة أعوام.
وأضافت: "أطلب بعض املواد من أهالي 
الطالبات الذين يعملون في اجلامعات، 
ــمي"، مشيرةً  وال يتم ذلك في إطار رس
الطالبات الذين يعملون في اجلامعات، 
ــمي"، مشيرةً  وال يتم ذلك في إطار رس
الطالبات الذين يعملون في اجلامعات، 

ــا يريدونه من  ــتعيرون م ــى أنهم يس إل
املدارس القريبة منهم في حال توافرها 

لديهم. 
وذكرت أن املديرية وعدت بترميم اتبر 
ــق األول وجتهيزه في  ــى الطاب ــه إل ونقل

يناير املقبل.

ــي اتبر نرى كيف يحدث التفاعل    "ف
في التجربة" قالت آية أبو خمر (طالبة 
ــر العلمي في مدرسة رامز  احلادي عش
فاخرة)، منوهةً إلى سهولة الفهم عند 
ــر العلمي في مدرسة رامز  احلادي عش
فاخرة)، منوهةً إلى سهولة الفهم عند 
ــر العلمي في مدرسة رامز  احلادي عش

ت التجربة  رِحَ
التطبيق بخالف إذا ما شُ

بشكل نظري.    


ــاة طلبة  ــت حي ــا، أوضح ــن جانبه  م
ــهداء  ــة ش معلمة األحياء في مدرس
ــال عدم  ــة أنه في ح ــاطئ الثانوي الش
توافر املواد الالزمة لعمل التجربة يتم 

محاكاتها بعرض فالشات للطالبات؛ 
ــة عرض  ــتخدام شاش مما يتطلب اس
ــن  ــر متوفري ــخصي غي ــر ش وكمبيوت
ــا  يجعله ــا  مم ــر؛  اتب ــي  ف ــا  أساسً
تستخدم شاشة العرض املوجودة لدى 

معمل التكنولوجيا.
ــت: "إن اتبر  ــر قال ــث اتب ــن تأثي وع
مؤسس وفق املواصفات العاملية؛ نظراً 
ــت: "إن اتبر  ــر قال ــث اتب ــن تأثي وع
مؤسس وفق املواصفات العاملية؛ نظراً 
ــت: "إن اتبر  ــر قال ــث اتب ــن تأثي وع

حلداثة بناء املدرسة، ولكن نقص املواد 
الكيماوية هو أساس املشكلة".

ــال  وأضافت: " املديرية طلبت منا إرس
املواد الناقصة لدينا لتوفيرها"، معتبرةً 
ــال  وأضافت: " املديرية طلبت منا إرس
املواد الناقصة لدينا لتوفيرها"، معتبرةً 
ــال  وأضافت: " املديرية طلبت منا إرس

ــنوي ورويتني وال يتم  ــذا اإلجراء س أن ه

ــد يختلف  ــيء ؛ ولكن ق ــم بش إمداده
ــة لديها  ــون املديري ــذا العام ك األمر ه
ــا أخبرتهم به  ــب م دعم متوفر، بحس

املديرية.
ــم التجارب تتم  وبيًنت طلبة أن معظ
العملي"  ــرض  "الع ــمى  ــة تس بطريق
ــل التجربة  ــوم بعم ــة تق أي أن املعلم
ــةً إلى ندرة عمل  أمام الطالبات، منوه
ــل التجربة  ــوم بعم ــة تق أي أن املعلم
ــةً إلى ندرة عمل  أمام الطالبات، منوه
ــل التجربة  ــوم بعم ــة تق أي أن املعلم

الطالبات بأيديهن.
ــي وراء قلة  ــبب الرئيس وذكرت أن الس
ــاض امليزانية اصصة  املواد هو انخف
ــالج هذه  ــة ع ــول كيفي ــم. وح للتعلي
ــة تستخدم  ــكلة قالت: "املدرس املش
ــص جزءًا من  ــتعارة، وتخص نظام االس
ــض مواد  ــراء بع ــة لش ميزانية املدرس
ــكلة تكمن في  ــر"، ونواجه مش اتب
رفض الشركات بيع كميات قليلة من 
ــر جميع املواد  ــةً إلى توفي ــواد"، داعي امل
رفض الشركات بيع كميات قليلة من 
ــر جميع املواد  ــةً إلى توفي ــواد"، داعي امل
رفض الشركات بيع كميات قليلة من 

ــي املنهاج  ــا التجارب ف ــي حتتاجه الت
التعليمي.

ــي (طالبة في الصف  أما نارميان الغزال
ــة)  ــي في املدرس ــر العلم ــادي عش احل
ــى اتبر يوميًا  ــدت أنهن يذهنب إل فأك
ــة األحياء  ــام معلم ــن اهتم ــاً م حرص
ــى اتبر يوميًا  ــدت أنهن يذهنب إل فأك
ــة األحياء  ــام معلم ــن اهتم ــاً م حرص
ــى اتبر يوميًا  ــدت أنهن يذهنب إل فأك

بدمجهم في بيئة اتبر.


ــة صالح  كانت وُجهتنا األخيرة مدرس
ــت ماجدة  ــة، حيث قال ــف الثانوي خل
ــر  "اتب ــوم:   العل ــة  معلم ــالمة  س
ا ألن  ــس معدً ــاحة فهو لي صغير املس
: "يحدث فيه  ــراً"، مضيفةً يكون مختب
ا ألن  ــس معدً ــاحة فهو لي صغير املس
: "يحدث فيه  ــراً"، مضيفةً يكون مختب
ا ألن  ــس معدً ــاحة فهو لي صغير املس

ــيما وأن الطاولة الواحدة  ــاظ س اكتظ
ــن ٨- ١٢ طالبة في  ــا م ــس عليه يجل
ــن  في  ــب عدده ــض احلصص حس بع

الفصل.
وحول غرفة التحضير أجابت: "ال يوجد 
لدينا"، وبيَّنت أنهم يخصصون نسبة 
ــة لشراء املواد  ١٠٪ من ميزانية املدرس

باإلضافة إلى االستعارة.
واعتبرت ميساء زيارة (طالبة في الصف 
ــع اتبر جيد،  ــا) أن وض ــر  ذاته العاش
ــيرةً إلى أنهن يذهنب إلى اتبر في  مش
ــع اتبر جيد،  ــا) أن وض ــر  ذاته العاش
ــيرةً إلى أنهن يذهنب إلى اتبر في  مش
ــع اتبر جيد،  ــا) أن وض ــر  ذاته العاش

حال وجود جتارب تتطلب ذلك.


ــمك  ــدوره، أكد أ. عبد ايد أبو س  ب
مشرف اتبرات العلمية في مديرية 
تعليم غرب غزة، على االهتمام بربط 
ــي، مبينًا أن  ــب النظري بالعمل اجلان
تعليم غرب غزة، على االهتمام بربط 
ــي، مبينًا أن  ــب النظري بالعمل اجلان
تعليم غرب غزة، على االهتمام بربط 

الضعف في اجلانب العملي أثر على 
ــب عليه قلة  ــره النظري؛ مما ترت نظي

توجه الطلبة للقسم العلمي.
ــي مختبرات  ــواد ف ــص امل ــول نق وح
ــالل  االحت أن  ــى  إل ــار  أش ــدارس  امل
ــول بعض املواد  ــرائيلي مينع دخ اإلس
الكيماوية منذ ٢٠٠٨م، باإلضافة إلى 

ارتفاع سعر بعضها.
ــاكل التي  ــار إلى أن من بني املش وأش
ــه اتبرات ضعف التعامل مع  تواج
ــون أن املعلم  ــة، "ك ــزة ابري األجه
ــب واحد  ا في جان ــون متخصصً يك
ــزة األخرى  ــه إملام باألجه ــس لدي ولي
في غير تخصصه؛ مما يتطلب تعيني 
ــيراً إلى أنه مت  ــرات، مش فنيي مختب
في غير تخصصه؛ مما يتطلب تعيني 
ــيراً إلى أنه مت  ــرات، مش فنيي مختب
في غير تخصصه؛ مما يتطلب تعيني 

ــي مديرية غرب  ــني ثالثة فقط ف تعي
غزة.

ــمك أن اجلامعات يجب  ــو س وبنيَّ أب
ــية  ــص في اخلطط الدراس أن تخص
ــص  ــي تخت ــة الت ــات التربوي للكلي
ــزة  األجه ــي  ف ــاقات  ــوم مس بالعل
العلمية املدرسية، منوهاً إلى ضرورة 
ــزة  األجه ــي  ف ــاقات  ــوم مس بالعل
العلمية املدرسية، منوهاً إلى ضرورة 
ــزة  األجه ــي  ف ــاقات  ــوم مس بالعل

تفعيل دور املؤسسات غير احلكومية 
ــة  ــاريع ذات الصل ــات واملش واجلامع

بدعم وترميم اتبرات.
ــرات العلمية في  ذلك هو واقع اتب
املدارس فبعضها متَّ تفعيله واألغلب 
ــرات العلمية في  ذلك هو واقع اتب
املدارس فبعضها متَّ تفعيله واألغلب 
ــرات العلمية في  ذلك هو واقع اتب

ــةٍ أو بأخرى. ــاً بطريق ما يزال مهمش
املدارس فبعضها متَّ تفعيله واألغلب 
ــةٍ أو بأخرى. ــاً بطريق ما يزال مهمش

املدارس فبعضها متَّ تفعيله واألغلب 

فمتى تسهم مختبرات املدارس في 
دعم اجلانب العملي؟ 

المعلمات: نريد توفير جميع احتياجات التجارب العلمية

ÖaÏΩa@ø@ó‘„Î@pb„bÿflg@Ú‹” ..êâaÜΩa@ø@ÚÓ‡‹»€a@pa5nÇΩa
أبو سمك: مطلوب تعيين فنيي مختبرات متفرغين
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ــمٌ على مسمى, فمشروع "مبادرون  اس
ــي  ــني ف ــن املبدع ــر-+ م ــم الكثي ٢" ض
ــة نصيب  ــة, ليكون لهال ــاالت كاف ا
ــتها  ــدمي دراس ــروع بتق ــذا املش ــن ه م
ــك  ــس كذل ــة الطماطم,لي ــة آف حملارب
ــذ  تأخ ــدأت  ب ــتها  فحسب,فدراس
لت  ــكّ ــل, حيث ش ــا املتسلس مجراه
الدراسة النواة األولى لتأسيس شركة 
ــع مبيدات  ــة بتصني (Agribioti) اتص
ــرات الزراعية  ــة احلش ــة ملكافح حيوي

بطريقة آمنة .


هالة محيسن أوضحت أن تبلور الفكرة 
٢٠١٢م  ــبتمبر  س ــة  نهاي ــي  ف ــت  كان
ــلة من التجارب  لتخوض بعدها سلس
ــرات  ومختب ــم  الطماط ــزارع  م ــني  ب
ــى أن توصلت  ــالمية، إل ــة اإلس اجلامع

ــبة للمنتج مطلع أكتوبر٢٠١٣م، بنس
جناح ٨٠ ٪.

ــن إلي فكرة املشروع  ــارت محيس وأش
التي تتم مبوجبها ضرورة وجود مقاومة 
حيوية الّفة التوتا أبسلوتا إليقاف منوها 
التي تتم مبوجبها ضرورة وجود مقاومة 
حيوية الّفة التوتا أبسلوتا إليقاف منوها 
التي تتم مبوجبها ضرورة وجود مقاومة 

والقضاء عليها بواسطة فطر البافاريا 
بيسينا .

ــرة لنبات الطماطم حتفر  وهي آفة مدم
ــا يؤثر على  ــي أوراقه مم ــاً كبيرة ف أنفاق
ــرة لنبات الطماطم حتفر  وهي آفة مدم
ــا يؤثر على  ــي أوراقه مم ــاً كبيرة ف أنفاق
ــرة لنبات الطماطم حتفر  وهي آفة مدم

كمية وجودة الثمار لتصل اخلسائر في 
ــتدعى  ــج من ٥٠ إلى ١٠٠٪، مما يس املنت
الكثير من املزارعني إلى استخدام مواداً 
ــتدعى  ــج من ٥٠ إلى ١٠٠٪، مما يس املنت
الكثير من املزارعني إلى استخدام مواداً 
ــتدعى  ــج من ٥٠ إلى ١٠٠٪، مما يس املنت

كيمائية للتخلص من هذه اآلفة.


ــى إنتاج مبيدات  ــن إل وتوصلت محيس
ــتخدم للتخلص من اآلفات  حيوية تس
ــة بطريقة  ــل الزراعي ــارة باحملاصي الض

ــار املكافحة احليوية  آمنة بيئياً في إط
ــص  ــج مخت ــون أول منت ــة، ليك للزراع
ــاق نبات الطماطم  مبكافحة حفار أنف

"التوتا أبسلوتا".
ــدف إلى  ــروع يه ــي أن املش ــت إل ولفت
التقليل من استخدام املواد الكيمائية، 
ــن حيوي" في  ــتخدام الفطر "كائ واس
ــرة بطريقة  ــذه احلش ــاء على ه القض
ــان واحليوان  آمنة ال تضر بالبيئة واإلنس
ــم تصنيع منتج نهائي من  والتربة، ليت

هذا الفطر.
ويعمل الفطر كمكافح حيوي للقضاء 
ــن طريق رش  ــرة وبيضها ع ــى احلش عل
ــى حقول  ــي للفطر عل ــج النهائ املنت
الطماطم، حيث تتميز احلشرة بسرعة 
ــات  ــزاء النب ــع أج ــى جمي ــور عل التط
وتكاثرها فوق سطح التربة, مما يسهم 
ــاعدة أكثر من ٣٠٠٠ مزارع في  في مس
حماية محصولهم الزراعي من التلف. 
ــن إلي أن املنتج  ــارت هالة محيس وأش
ــركة  ــيس ش ــى لتأس ــواة األول كان الن
ــع مبيدات  ــة بتصني (Agribioti) اتص
ــرات الزراعية  ــة احلش ــة ملكافح حيوي

بطريقة آمنة صديقة للبيئة .
ــرة واحلفاظ  ــل القضاء على احلش تكف
على التربة على حد سواء، مشيرةً إلى 
ــرة واحلفاظ  ــل القضاء على احلش تكف
على التربة على حد سواء، مشيرةً إلى 
ــرة واحلفاظ  ــل القضاء على احلش تكف


ــة  ــي املدرس ــابقة ف ــاركت مبس " ش
ــكيلية بلوحة معبرة  ــون التش للفن
ــد  ــة جتس ــيطة رقيق ــوط بس بخط
بأوراقها عيون وفروعها يدان وجدعها 
ــجرة الباكية  ساقان اسميتها الش

وحصلت املركز األول "
ــه بالباكية من  ــد بدايت ووصف أحم
ــي واجهته في  ــرة الصعوبات الت كث

مسيرته الفنية. 
وفي  مرحلة الثانوية انخرط  رسمياً 
ــكيلي برسمه  في مجال الفن التش
٢٥ جدارية تعليمية في روضة اطفال 

والتي استمرت ٦ أشهر .
ــي  ــد " بدأت تطوير نفس ــول أحم يق
ومبفردي من خالل تعلم اخلط العربي 
ــكيلي  ــن التش ــول الف ــراءة ح والق

ومدارسه" 
ــة الثانوية  ــه من املرحل وبعد انتهائ
ــم  ــتطاعت لوحة مبقاس ١٥٠س اس
ــة األفكار أن  ــوان ومكتظ ممتلئة األل
ــل  وترتقي  ــني ب ــني غزي ــس فنان تناف

لتحصل على مراكز عليا .


ــجعتني اللوحة التي رسمتها  " ش
ــن أغلب  ــد ولك ــم املزي ــابقاً لرس س
ــجعتني اللوحة التي رسمتها  " ش
ــن أغلب  ــد ولك ــم املزي ــابقاً لرس س
ــجعتني اللوحة التي رسمتها  " ش

محاوالتي للرسم فشلت" .
لكن إصرار صانع ألوان الصمود على 
ــم كانت  ــيرته في الرس ــال مس إكم
ــم أمنية  ــى "أمنية" !! نع ــة إل بحاج
..لكن ليست للحلم إمنا لوحة بهذا 

االسم .

ــت كفيلة  ــاعة كان ــر س أربعة عش
لتنقل حياته الفنية نوعياً الى حيث 

"أمنية" .
ــحار ٢٥ عاماً من التميز واإلبداع  الس

عملت على جعله يرسم الكثير من 
ــا الـ٤٠٠٠  ــات التي جتاوز عدده اللوح
ــو تعليمي  ــة و١٦٠ فيدي ــة فني لوح

للرسم .


ــد إال  ــاة أحم ــي حي ــوم ف ــي ي ال ميض
ــدة تارة  ــه آفاق جدي ــت أمام وانفتح
ــاركة في معرض محلي  وأخرى  املش
دولي ناهيك عن انضمامه قي رابطة 
الفنانني الفلسطينيني ارتبط حلمه 
ــم أولى لوحاته "أمنية" ليصبح  باس
حلمه على محك ريشة وألوان طورته 

ليصل ملبتغاه.


ــد املصري ,والتي تبلغ  هي غادة أحم
ــتة  ــر ٣٥ عاما وهى أم لس ــن العم م

ــون في بيت  ــاء يعيش أبن
فيه  حاصرتهم  متواضع 
ــة  االقتصادي ــروف  الظ
ــاع  قط ــا  به ــر  مي ــي  الت
ــنوات,  ــت س غزة منذ س
ــأن األمهات  ــأنها ش وش
اللواتي  ــطينيات  الفلس
ــلمن من صواريخ  لم يس
ــالل الصهيوني في  االحت
احلرب على غزة عام ٢٠٠٩ 
ــة  إصاب ــت  أصيب ــث  حي
بالغة في قدميها نتجت 
ــة  حركي ــة  إعاق ــا  عنه
ــة  ممارس ــن  م ــا  منعته
حياتها بشكل طبيعي .

ــي  إل ــبت  انتس ــول  وتق
ــني لتأهيل  ــروع متك مش
ــراري  إلص ــة  اإلعاق ذوي 
ــاعر  ــي مواجهة املش عل

ــه  تواج ــي  الت ــلبية  الس
ــليمة  ــاب كانت له حياة س أي مص
وأصبح يشعر بأنه مهمش من قبل 
ــعور  ــت هذا الش ــا رفض اتمع,وأن
ــكيل  التش ــص   تخص ــرت  واخت
ــيراميك (الرسم علي الزجاج)  بالس
ــب موهبتي في الرسم  و الذي يناس
ــري وبعد أن  ــذ صغ ــي أحبها من الت
ــوده  ــي جو يس ــها ف ــدت نفس وج

ــذوى اإلعاقة تقول:  االحترام والتقدير ل
"ومما دفعني إلى التميز في التدريب ليتم 

اختياري ضمن مجموعة من املتميزين 
لاللتحاق بدورة تدريبية في تركيا".

ــني ذوي  ــني املصاب ــروع إرادة لتمك مش
اإلعاقة يعمل علي تأهيلهم ودمجهم 
ــارهم وإبعاد  في اتمع وتصحيح مس
املشاعر السلبية عن تفكيرهم وتوفير 
ــون من  ــدة يحصل ــل جدي ــادر عم مص
ــاة كرمية  ــل لتوفير حي ــا عل دخ خالله

لهم من خالل تطوير مواهبهم وصقلها 
بإحلاقهم في دورات خاصة.


ــعر  ــى أنها اآلن تش ــادة إل ــارت غ  .وأش
ــارس  ــا  مت ــث إنه ــرة حي ــعادة كبي بس
ــل في جو  ــب ,وتعم ــا التي حت موهبته
ــني صديقاتها اللواتي يبادلنها  عائلي ب
ــاعد زوجها في  ــا تس ــب والود وأنه احل
رعاية البيت و توفير حياة كرمية ألبنائها 
ــارات كافية حتى  ــت لديها مه وأصبح
ــل لوحدها وتفتتح  تعم

مشروعاَ خاصاَ بها.


ــن قال أن  ــد صدق م ولق
األمل يتعثر لكن الميوت 
ــادة بعد طول  فهاهي غ
ــد طول أمل  انتظار وبع
وأبدعت  ــا  حتقق حلمه
في مجال ال ينجح فيه 
ــن األصحاء  الكثيرون م
السليمة  العقول  وذوي 
والتكيف مع الواقع بكل 
معوقاته ومشاكله من 
النجاح فيه  أهم سبل 

والتميز.
ــعب  الش ــو  ه ــذا  ه
ــا  دائم ــطيني  الفلس
ــم  العال ــئ  يفاج ــا  م
ــزات التي تظهر  باملعج
ــي  ــات الت ــوم والصعوب ــم كل الهم رغ
ــار وهنا  ــالل وحص ــن احت ــا م يواجهه
ــي  ــني الت ــريحة املصاب ــتحضر ش نس
ــع احمللي والدولي باألعمال  أذهلت اتم
ــي  ــني الت ــريحة املصاب ــتحضر ش نس
ــع احمللي والدولي باألعمال  أذهلت اتم
ــي  ــني الت ــريحة املصاب ــتحضر ش نس

ــارض اخلاصة  ــا في املع ــي مت عرضه الت
ــة  ــاراً للقضي ــد انتص ــذا يع ــم وه به
ــارض اخلاصة  ــا في املع ــي مت عرضه الت
ــة  ــاراً للقضي ــد انتص ــذا يع ــم وه به
ــارض اخلاصة  ــا في املع ــي مت عرضه الت

الفلسطينية ولعل هؤالء املصابني هم 
ــطيني مبا قدموه من  مفخرة لكل فلس

جراحات وتضحيات!.
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"ارسم بكافة اخلامات ولكن أحب 
الرسم باإلكريليك لسرعة جفافه 
ــحار  ــي الس ــه" وينتم ــزان لون وات
ــة  وهذا لم  ــة االنطباعي للمدرس

مينعه من الرسم باملدارس كافة.
ــوان  ــته واألل ــد ريش ــل أحم ويحم
فيها كلها أمل بأن يصل فنه لكل 
ــلوبه وادائه في  ــم ويؤثر بأس العال
ــح أحد اعالم  ــور حتى يصب اجلمه

الفن التشكيلي .
عن مشاركته في املسابقات دولياً 

الفن التشكيلي .
عن مشاركته في املسابقات دولياً 

الفن التشكيلي .

يقول:" املشاركات الفنية الدولية 
ــه  ــان بنفس ــة الفن ــن ثق ــد م تزي
ــاً لالجتهاد وتؤثر على  وتكون دافع
ــل حتى إنه  ــان إلى األفض أداء الفن
يسعى بكل جهده بإخراج أجمل 

لوحات وبأقل انتقادات".
ومازال ينتظر نتائج مسابقة حقوق 
االنسان التي شارك بها مؤخراً في 
ومازال ينتظر نتائج مسابقة حقوق 
االنسان التي شارك بها مؤخراً في 
ومازال ينتظر نتائج مسابقة حقوق 

قطاع غزة على ضوء الشمعة .
ــاذا أقتل، وغابة  ــة ، وأمل، ومل " أمني
السرو" من أهم لوحاته التي خاض 
ــم ففي غزة  ــا طريقه في الرس به
ــج  أجمل اللوحات من  يعاني وينت

خالل ريشة وألوان من صنع يديه. 





 

  

. ""

أنَّ الشركة محتضنة من قبل مشروع 
مبادرون٢.

ــة  أهمي ــن  محيس ــابة  الش ــدت  وأك
 ،" ــادرون٢  “مب ــروع  ملش ــا  انضمامه
واعتبرته محضناً لدعم األفكار الريادية 
 ،" ــادرون٢  “مب ــروع  ملش ــا  انضمامه
واعتبرته محضناً لدعم األفكار الريادية 
 ،" ــادرون٢  “مب ــروع  ملش ــا  انضمامه

للشباب.
: " لوال انضمامي  وتابعت حديثها قائلةً

للشباب.
: " لوال انضمامي  وتابعت حديثها قائلةً

للشباب.

ملشروع " مبادرون٢ " ملا وصل مشروعي 
إلى هذه املرحلة املتقدمة", مضيفة أنه 

ــان أفكاري و  ــروع مت احتض بفضل املش
تطبيقها على الواقع ليخطو خطواته 

اجليدة في استكمال وتطوير املشروع .


وقالت محسني لصوت اجلامعة :"إن من 
ــرة  مميزات املنتج أنه يقضي على احلش
ــلبية  فقط، دون أن يترك آثاراً جانية س
ــرة  مميزات املنتج أنه يقضي على احلش
ــلبية  فقط، دون أن يترك آثاراً جانية س
ــرة  مميزات املنتج أنه يقضي على احلش

علي التربة والبيئة ككل، وبالتالي يحد 

من استخدام املبيدات الكيمائية".
ــتتراوح  ــت أن تكلفة املضاد س وأوضح
ــي الفرصة  ــا يعط ــني (١٠٠-١٥٠)$، مم ب
ــدال من  ــدى املزارعني، ب ــتخدامه ل الس
ــة الثمن  ــة مرتفع ــدات الكيمائي املبي

مصحوبة باألضرار الصحية .


ــن معيقات عدة أثناء  وواجهت محيس
ــدان مواد  ــز للمنتج، أبرزها فق التجهي
ــح  ــرف على الفطر، وش ــة للتع ضروري
ــي، لذا  ــوق احملل ــدات أخرى في الس مع
جلبتها من اخلارج وتأخرت في الوصول 

بسبب إغالق املعابر.
ــار  ــح واحلص ــر رف ــالق معب ــول " إغ وتق
ــزة أدى إلى  ــى قطاع غ ــرائيلي عل اإلس
ــتخدمة  تأخر صنع املنتج, فاملواد املس
ــط زراعي  ــي إنتاج املبيد وتصنيع وس ف
خاص بالفطر غير متوافرة في القطاع، 

وتوجد في مصر و الضفة الغربية".
ــن نصيحة  ــابة محيس ــت الش ووجه
ــة بأن  ــرة إبداعي ــك فك ــن ميتل ــكل م ل
ــتمر في البحث عن  يواصل جهده ويس
ــا ليحولها من مجرد فكرة  محضنٍ له
إلى واقع ملموس يُستفاد منه ويسهم 
ــا ليحولها من مجرد فكرة  محضنٍ له
إلى واقع ملموس يُستفاد منه ويسهم 
ــا ليحولها من مجرد فكرة  محضنٍ له

في تطوير اتمع.







.



األربعاء 12/4/ 2013م

األستاذ الدكتور محمد شبات –نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية للبحث 
العلمي والدراسات العليا، والدكتور يحيي السراج –نائب رئيس اجلامعة 
اإلسالمية للشئون اخلارجية، والدكتور رائد صاحلة –مدير دائرة العالقات 

العامة.
ــي الوصول إلى  ــاء والقافلة ف ــعث على مثابرة أعض ــى الدكتور ش وأثن
قطاع غزة رغم ظروف احلصار العصيبة، وأكد أن الزيارة لها انعكاسات 
ــي تبرز تواصل زيارة التضامن  كثيرة على قيمة التضامن والتكاثف الت
ــور اجلامعة  ــاء الوفد على تط ــعث أعض ــع الدكتور ش ــة، وأطل اخلارجي
ــور التواصل والتعاون التي تربطها بالعديد  اإلسالمية األكادميي، وجس

من املؤسسات اخلارجية.
واعتبر الدكتور يوسف اجلامعة اإلسالمية منارة للعلم، وعبر عن اعتزاز 
ــة األكادميية التي يحتذى  ــد بزيارتها، ألنها تقدم منوذجاً للمؤسس الوف
واعتبر الدكتور يوسف اجلامعة اإلسالمية منارة للعلم، وعبر عن اعتزاز 
ــة األكادميية التي يحتذى  ــد بزيارتها، ألنها تقدم منوذجاً للمؤسس الوف
واعتبر الدكتور يوسف اجلامعة اإلسالمية منارة للعلم، وعبر عن اعتزاز 

بها.

ــة باجلامعة  ــس بكلية الهندس ــو هيئة التدري ــدس عائد املصري- عض املهن
ــة املعمارية  ــالمية، املبتعث للحصول على درجة الدكتورة في الهندس اإلس
بأملانيا، ونظمت امللتقى غرفة التجارة والصناعة العربية األملانية بالتعاون مع 
ــي أملانيا، واالحتاد األملاني  ــة "أميوف" التابعة لوزارة التعليم االحتادية ف مؤسس
ــن اخلبراء والباحثني ورجال األعمال من العالم  للتعليم، وحضره نحو (٢٠٠) م

العربي وأملانيا.
وحتدث في اجللسة االفتتاحية للملتقى السيد عبد العزيز االفي –أمني عام 
ــيد فولكر ريكه- املدير العام  ــة التجارة والصناعة العربية األملانية، والس غرف
للتعاون األوروبي والدولي في وزارة التعليم والبحوث االحتادية، وسعادة األستاذ 
ــامة بن عبد ايد شبكشي -عميد السلك الدبلوماسي العربي  الدكتور أس
سفير اململكة العربية السعودية، واألستاذ الدكتور فاسيليوس فتيناكيس -

رئيس مؤسسة Didacta التابعة لقسم التعليم في قطاع الصناعة األملانية، 
ــم عوملة نظام التعليم املزدوج التابع  ــيدة ماركوس ميلفا -رئيسة قس والس

للمعهد االحتادي للتعليم والتدريب BIBB و مدير مؤسسة "أميوف".
ــرى فيها بحث  ــات عمل، ج ــدار أربع جلس ــال امللتقى على م ــدت أعم وانعق
حاضر التعاون العربي ـ األملاني في مجال التعليم والتدريب املهني، والتعليم 
والتثقيف منذ الصغر كركيزة لالقتصاد والبحث العلمي، والنظام التعليمي 
ــة والعالم،  ــي الدول العربي ــتفادة منه ف ــزدوج كنموذج ميكن االس ــي امل األملان

واملبادرات واملشاريع القائمة في الدول العربية في مجالي التعليم والتدريب.
وأجمع املشاركون في أعمال امللتقى على ضرورة بيان أهمية النظام التعليمي 
ــركات  ــباب في الش ــي أملانيا؛ لتوفير التعليم والتدريب للش ــزدوج املتبع ف امل
ــهم في تأمني أيدي  ــل، وضمان حصولهم على الوظائف فيها، مما يس واملعام

عاملة مؤهلة، وخفض نسبة البطالة بني الشباب.
يشار إلى أن التعاون العربي األملاني في قطاع التعليم والتدريب املهني شهد 
ــتركة وبرامج تدريب تطبيقية في  ــيس جامعات مش عدة تطورات منها تأس
العديد من الدول العربية كما مت عرض أفكار جديدة، وإنشاء أسس للمشاريع 

املستقبلية.

ــتمر بالتعاون مع حاضنة األعمال  نفذته عمادة خدمة اتمع والتعليم املس
ــا املعلومات واالتصاالت  ــطينية لتكنولوجي والتكنولوجيا، واجلمعية الفلس
"بيكتا"، بحضور وزير االتصاالت وممثلي املؤسسات الريادية, ولفيف من موظفي 
اجلامعة وطلبتها. واعتبر النائب م. جمال اخلضري رئيس مجلس أمناء اجلامعة 
ــاركة الفاعلة في بناء االقتصاد الفلسطيني وتطوير  ــروع  يعزز املش أن املش
ــباب الفلسطيني الذي  اتمع، داعياً اجلهات املانحة إلى االلتفاف حول الش
ــاركة الفاعلة في بناء االقتصاد الفلسطيني وتطوير  ــروع  يعزز املش أن املش
ــباب الفلسطيني الذي  اتمع، داعياً اجلهات املانحة إلى االلتفاف حول الش
ــاركة الفاعلة في بناء االقتصاد الفلسطيني وتطوير  ــروع  يعزز املش أن املش

ميتلك ما يؤهله للمنافسة على املستوى العربي واالقليمي والعاملي.
ــة االنتربال عن منح  ــف نائب رئيس مجلس أُمناء مؤسس وأعلن عصام يوسُ

ميتلك ما يؤهله للمنافسة على املستوى العربي واالقليمي والعاملي.
ــة االنتربال عن منح  ــف نائب رئيس مجلس أُمناء مؤسس وأعلن عصام يوسُ

ميتلك ما يؤهله للمنافسة على املستوى العربي واالقليمي والعاملي.

ــنوية بقيمة ٢٠ ألف دوالر لكل مبادر مبدع يسهم عبر مشروعه في  جائزة س
ف  ــة, وأعلن يوسُ توظيف(١٢)موظفاً, وفقاً ملواصفات ومعاير حتددها املؤسس
ــنوية بقيمة ٢٠ ألف دوالر لكل مبادر مبدع يسهم عبر مشروعه في  جائزة س
ف  ــة, وأعلن يوسُ توظيف(١٢)موظفاً, وفقاً ملواصفات ومعاير حتددها املؤسس
ــنوية بقيمة ٢٠ ألف دوالر لكل مبادر مبدع يسهم عبر مشروعه في  جائزة س

عن جائزة ثانية باسم قافلة أميال من االبتسامات بقيمة ٢٠ ألف دوالر ملشروع 
ــاباً، قائالً: "أنتم شعب مبدع, وهذه اإلبداعات تثبت أنكم قادرون  يخدم(١٢)ش
عن جائزة ثانية باسم قافلة أميال من االبتسامات بقيمة ٢٠ ألف دوالر ملشروع 
ــاباً، قائالً: "أنتم شعب مبدع, وهذه اإلبداعات تثبت أنكم قادرون  يخدم(١٢)ش
عن جائزة ثانية باسم قافلة أميال من االبتسامات بقيمة ٢٠ ألف دوالر ملشروع 

على صناعة احلياة".
وأكد وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات م. أسامة العيسوي اهتمام الوزارة 
ــباب من خالل تنفيذ مشروع "التشغيل املؤقت" ألصحاب مشاريع  بفئة الش
ــعب ال منلك الكثير  التخرج املتميزة بالتعاون مع وزارة العمل, قائالً: " نحن ش
ــباب من خالل تنفيذ مشروع "التشغيل املؤقت" ألصحاب مشاريع  بفئة الش
ــعب ال منلك الكثير  التخرج املتميزة بالتعاون مع وزارة العمل, قائالً: " نحن ش
ــباب من خالل تنفيذ مشروع "التشغيل املؤقت" ألصحاب مشاريع  بفئة الش

من الثروات, ولكن أغلى ما منلك هو اإلنسان الفلسطيني املبدع".
ويُذكر أن املعرض شارك فيه نحو(٣٠) مشروعاً ريادياً, ويحوي العديد من الزوايا 

من الثروات, ولكن أغلى ما منلك هو اإلنسان الفلسطيني املبدع".
ويُذكر أن املعرض شارك فيه نحو(٣٠) مشروعاً ريادياً, ويحوي العديد من الزوايا 

من الثروات, ولكن أغلى ما منلك هو اإلنسان الفلسطيني املبدع".

بل  ــالل احتضانها من قِ ــة مميزة خ ــاح التي حظيت ببصم ــرز قصص النج ألب
مشروع مبادرون"٢" ملدة ستة عشر شهرًا.
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ليس ضعفاً منا أن نغلّف أرواحنا مبا ليس فيها ، بل ألن الغالف الذي نصنعه 
لذواتنا وشخصياتنا يقينا شر اخليبات ما ذبح منها وما قتل 

اليوم ال حجة لنا بالزمن ، وال مبرر لنا أمام القدر، فهناك من تفننوا بإقناعنا أن 
األيام لم تعد تغفر لنا زالتنا ،وأنه ال مكان للبحث في النية طيبها أو خبثها ، 

كل ما يهم أن أمراً ما وقع ال يجوز بعده االعتذار .
األيام لم تعد تغفر لنا زالتنا ،وأنه ال مكان للبحث في النية طيبها أو خبثها ، 

كل ما يهم أن أمراً ما وقع ال يجوز بعده االعتذار .
األيام لم تعد تغفر لنا زالتنا ،وأنه ال مكان للبحث في النية طيبها أو خبثها ، 

بعد كل السياسات القسرية التي حتتم على عقولنا استيعابها ، كان ال بد 
من القول .

ــيرتك وأنك  ــجل س ــاالً أن التاريخَ يس ــعر خي ــأ "، حني تش ــال للخط " ال مج
ــب احلماقات ، ورمبا  ــك زللت أو أنك ترتك ــدة أن يقرأ اآلخرون أن ــتخجل وبش س

ستشعر باحلرج لو قرأ اآلخرون انك كنت تافهاً يوماً ما .
ــجيل التاريخ لكل ما ال يُقرأ أو  ما املانع إذن أن جنري تدابير احترازية لنمنع تس

باألحرى كل ما نخجل قراءته ؟ 
ــجرة كلما منت مت قطفها .. ألن تفكر  تخيّل معي اآلن أن قلبك كوردة على ش

أن حتيطها بجسر حامٍ ؟
ــل أن يقطف أحدهم منك ثمرك دون وجه حق ، عليك أن تكون ملماً بطرق  قب

أن حتيطها بجسر حامٍ ؟
ــل أن يقطف أحدهم منك ثمرك دون وجه حق ، عليك أن تكون ملماً بطرق  قب

أن حتيطها بجسر حامٍ ؟

ــجارها ملكك ، فال تسمح  احلفاظ عليه، فحديقتك املثمرة بداخلك كل أش
لنفسك أن تكون مطية ألنك باألصل لست مضطرا على شيء ،ولديك عقل 

يحميك اآلخرين، وإال لمّ خلق اهللا عقولنا وقلوبنا ؟
لنفسك أن تكون مطية ألنك باألصل لست مضطرا على شيء ،ولديك عقل 

يحميك اآلخرين، وإال لمّ خلق اهللا عقولنا وقلوبنا ؟
لنفسك أن تكون مطية ألنك باألصل لست مضطرا على شيء ،ولديك عقل 

ــى للهوى وأرواحنا  ــت مقه ــك دوماً أن قلوبنا ليس ر نفس ــرز ذكِّ إذا أردت أن حتت
يحميك اآلخرين، وإال لمّ خلق اهللا عقولنا وقلوبنا ؟

ــى للهوى وأرواحنا  ــت مقه ــك دوماً أن قلوبنا ليس ر نفس ــرز ذكِّ إذا أردت أن حتت
يحميك اآلخرين، وإال لمّ خلق اهللا عقولنا وقلوبنا ؟

ليست محطة قطار يستريح بها العابرون .
ــيذكر  ها ... وس ــا، حافظ عليها وارعَ صنه ــك ...حِّ ــذا  إذا قررت أن تقي نفس ل

التاريخ لك ذلك .

حكاية "فلسطين" أحبت الحياة فداهمها الموت


ــرب،  ــاء يه ــي ومس ــاح يأت صب
صيف يقبل وشتاء يبرد، دموع 
ــامة تختفي، قدر  ــرق وابتس حتَ
صيف يقبل وشتاء يبرد، دموع 
ــامة تختفي، قدر  ــرق وابتس حتَ
صيف يقبل وشتاء يبرد، دموع 

ــوز  ــي، عج ــن ميض ــبْ وزم يُكت
ــي، أزهار تولد  يدمع وطفل يبك

وياسمني يختفي.
ــي!! حتارب  ــطني كما ه وفلس
ــر،  لتصب ــم  تبتس ــد،  لتصم
ــي، تبكي  ــع لتكبر، وتبك تداف
أملًا، تبكي على أطفال تشردت، 
ــي، تبكي  ــع لتكبر، وتبك تداف
أملًا، تبكي على أطفال تشردت، 
ــي، تبكي  ــع لتكبر، وتبك تداف

تْ ،  رِقَ ــمني حُ ــرة ياس ــى زه عل
أملًا، تبكي على أطفال تشردت، 
تْ ،  رِقَ ــمني حُ ــرة ياس ــى زه عل
أملًا، تبكي على أطفال تشردت، 

، تبكي ألنها  رقتْ على أراض سُ
تْ ،  رِقَ ــمني حُ ــرة ياس ــى زه عل
، تبكي ألنها  رقتْ على أراض سُ
تْ ،  رِقَ ــمني حُ ــرة ياس ــى زه عل

ــدة التي  ــن تلك األعم تتألم م
ــها  ــف على رأس ، ليق ــتْ نُصب
ــدة التي  ــن تلك األعم تتألم م
ــها  ــف على رأس ، ليق ــتْ نُصب
ــدة التي  ــن تلك األعم تتألم م

، تبكي  ــاء تلطختْ أعالم بالدم
ــرًا لتبقى قوية كما عرفها  س

اجلميع.
ــني،  ــن ط ــا م لِقن ــا خُ جميعن

ــجني، ومدى ضعف  وجميعنا نعرف معاناة الس
ــكني، ونعلم أن للمهاجر  اجلنني، ندرك حدة الس
ــنني، ولنكتب  ــنيhW، أفال نؤمن بالقدر والس حن
ــمعها  ــهرزاد ولم يس ــا ش ه ــم تقصّ ــة ل حكاي
ت املاليني، هالّ كتبنا حكاية  شهريار، حكاية مسّ

ــم بالدمع احلزين  ها احده ــطني، التي قصّ فلس
ع على رقبته سيف وسكني،  ولم يكمل حني وُضِ
ــى االعتراف  ــدو وأجبره عل ــف أمامه الع حني وق
ــارة مجد ثمني، أجبره بأن يعترف بضعف  بخس
ــت كما قيل،  ــطني ليس ــطني!! كال ، فلس فلس

بل هي جريحة وتنزف اشتياقاً 
ــعب يتمرد،  ــرد، وش لوطن تش
ــتاق د يتجدد، وابتسامة  تش
ــوات تتردد  ــتاق ألص تتمدد، تش
ــوف، بال ضعف، بال عجز،  بال خ

وبال ظلم.
ــطني، حكاية لم  حكاية فلس
ــل، إنها حكاية  تنته، ولن تفع
ــة أجدادنا الذين  احتالل، حكاي
ــن بيوتهم  ــوا ليدافعوا ع حارب
وأراضيهم وذاكرتهم، ليدافعوا 
ــتقبل  ــاض وحاضر ومس عن م
ألوالدهم، هذه احلكاية ال تشبه 
ــا بدأت  ــات، ألنه ــي احلكاي باق
ــا،  ضحاي ــا  وأبطاله  ، ــرب  بح
ــا  وجنوده ــعبها،  ش ــا  كاتبه
أطفالها، هذه احلكاية تتكلم 
ــى دولة  ــد، لتُبن ــار بل عن انهي
أخرى بعنوان الدميقراطية الكاذبة، فمن ودَّ قراءة 
هذه احلكاية ليس عليه سوى أن يبحث عن أكبر 
ــاق مضى، ليس  ــوأ اتف ظلم في التاريخ، عن أس
عليه سوى أن يقرأ تاريخ فلسطني، ألن هذه هي 

حكايتها ، لها وحدها ، حكاية فلسطني.!

التاريخ يسجل سيرتك


 ميت يكتب مقاال !

ــرعها تلك العبارات التي تقفز من فيه كل منا عند سماعه  ما أس
ــعر بحساسية كبيرة ,  وارتفاع في درجة  خبر " للتو "  حينها يش
احلرارة , ورغبة شديدة مبغادرة املكان , لقول ما يريد قوله .في بلدي 
كل شيء متوقع , أن يعلن وفاة إنسان حي ,  أن تطلق فتاة متزوجة 

, أن تتزوج فتاة عزباء ,  أن تشن احلرب قبل وقوعها وأن ... وأن ... 
على عجالة يذهب وهو يحمل اخلبر ويبدأ بنشره , ويقول بكل ثقة 
ما سمع , وبكل جرأة إن سئل عن املصدر يقول من شخص" ثقة " 
ال ميكن أن يكذب , وهكذا ودواليه حتى يصل اخلبر الى ما بعد حدود 

البلدان ,  ويتخطى كل احلواجز ويرحتل من انسان الى إنسان .
ــف بأن كل  ثم بعد ما يصبح األمر ما هو فوق حد االحتمال نكتش
ــاعة تلك التي  ــاعة "  , وأي اش ــا جرى تداوله ال يعدو مجرد " اش م
ــة , واحلرب آتية... ؟ ال أدرى ملاذا  ــل من احلي ميت , والفتاة متزوج جتع
نصرّ على بث اإلشاعات في كل مكان ؟ , وكأنها باتت مهنة من ال 
ــاعر , واألعراض , األوضاع املتوترة  مهنة له , دون أدنى اعتبار للمش

القائمة .
ال ميكن لعاقل ونحن نعيش في األلفية الثالثة أن يقبل في أن ينقل 
اخلبر دون مصدر موثوق وحتى دون التحقق منه , ملاذا نحرج انفسنا 

للوقوع في " سواد الوجه " بعد ذلك ؟
ــاعرهم , وأن ال  ــاءً علينا أن نحترم  عقول اآلخرين , ونحترم مش رج

نبث اإلشاعات أينما تواجدنا 
ــول ال يعلم بأن ما يتحدث به ال تعدو مجرد  ــم أنّ من يتقول الق أعل
إشاعة ال أكثر , وأنه من باب العلم بالشيء يريد اطالع االخرين على 
ما سمع , ميكن أن نقبل ذلك في تناقل األشياء البسيطة العادية , 
التي ال تؤثر على مجريات حياتنا ؛ لكن ما ال ميكن السكوت عنه هو 
تناقل االخبار التي حتبط من عزائمنا كنشوب حرب , أو التي تسبب 
مشاكل كوفاة شخص , أو ما يؤثر على سمعته الشخصية  أو ...

ــى من كتبت  ــك , لكن احلقيقة أنن ــمعون ذل ــا مت  " , رمبا تس " أن
املقال!.



ــى صوت مكلوم..  ــرة: إياك أن يعلو صوتك عل همس بأذني م
ــرق دمعك  ــدو حلنك على قيثارة وَالِه.. إياك أن يش إياك أن يش

على صفحة ماءٍ راكدة.. والزم نفسك..
ــى  عل ــكرته  ش
ــة  لنصيح ا
كعادتي، وغلّفتها 
ــتُ  درج ــمة  ببس
كعادتي، وغلّفتها 
ــتُ  درج ــمة  ببس
كعادتي، وغلّفتها 

ــوح بها  ــى الب عل
عند عدم مباالتي 
مبن أمامي، رغم أن 
الرجل  ذلك  هيئة 
بِر  ــه خَ ــي بأن توح
األيام وأكل عليها 
ر  بِ ــه خَ ــي بأن توح
األيام وأكل عليها 
ر  بِ ــه خَ ــي بأن توح

وشرب، إال أنني لم 
ره  ــمَ لمْ أعِ أعلم ل

اهتماماً؟!!
ره  ــمَ لمْ أعِ أعلم ل

اهتماماً؟!!
ره  ــمَ لمْ أعِ أعلم ل

ــي  ف ــت  انطلق
ــاة  احلي ــق  طري

وتعلمت بعد وقتٍ 
ــر أن للناس قدرهم وللحكماء علمهم وفألهم,  ليس بالكثي
ــتحقه  ــزل حديثهم من قلبي بالقدر الذي يس ــيّ أن أُن وأن عل
ــر أن للناس قدرهم وللحكماء علمهم وفألهم,  ليس بالكثي
ــتحقه  ــزل حديثهم من قلبي بالقدر الذي يس ــيّ أن أُن وأن عل
ــر أن للناس قدرهم وللحكماء علمهم وفألهم,  ليس بالكثي

قدرهم في دنيا املتاعب.
ــرق من جوانبه  ــي كنت في ممر مظلم تب ــي وقتها وكأن أخالن
ــارٌ موقدة فيها  ــى إحداها فإذا بها ن ــاتٌ من نور، أمرّ عل قبس
ــرق من جوانبه  ــي كنت في ممر مظلم تب ــي وقتها وكأن أخالن
ــارٌ موقدة فيها  ــى إحداها فإذا بها ن ــاتٌ من نور، أمرّ عل قبس
ــرق من جوانبه  ــي كنت في ممر مظلم تب ــي وقتها وكأن أخالن

ــا، وأمضي ألمرّ على  ــرور واحلبور، فأطمره الدفئ والنور، والس
مثيلتها فال أعيرها اهتماماً.

ــا، وأمضي ألمرّ على  ــرور واحلبور، فأطمره الدفئ والنور، والس
مثيلتها فال أعيرها اهتماماً.

ــا، وأمضي ألمرّ على  ــرور واحلبور، فأطمره الدفئ والنور، والس

ــة النور  ــي بحاج ــد وجدتن ــمعة وق ــرت على ش ــى إذا مم حت
ــمعة  ــا معي حتى حملت عود ثقابٍ فأوقدته بنار الش صحبته
ــاب في وجه  ــلحاً بعود الثق ــدت فتيلتها، ألغدو متس وأخم
ــمعة  ــا معي حتى حملت عود ثقابٍ فأوقدته بنار الش صحبته
ــاب في وجه  ــلحاً بعود الثق ــدت فتيلتها، ألغدو متس وأخم
ــمعة  ــا معي حتى حملت عود ثقابٍ فأوقدته بنار الش صحبته

كتيبة الظالم.
ــادرَ الظالمُ  ــودَ الثقابِ ب ــالً رغم أن ع ــي املمر طوي ــم ألبث ف ل

كتيبة الظالم.
ــادرَ الظالمُ  ــودَ الثقابِ ب ــالً رغم أن ع ــي املمر طوي ــم ألبث ف ل

كتيبة الظالم.

بابتالعه، ورغم أنني تعثرت مراراً وتكراراً، وال زلت التمس ارج 
ــادرَ الظالمُ  ــودَ الثقابِ ب ــالً رغم أن ع ــي املمر طوي ــم ألبث ف ل
بابتالعه، ورغم أنني تعثرت مراراً وتكراراً، وال زلت التمس ارج 
ــادرَ الظالمُ  ــودَ الثقابِ ب ــالً رغم أن ع ــي املمر طوي ــم ألبث ف ل

حتى أباح النور سره، وبرز من مكمنه.
ــواه، بصيص النور أصبحَ طاقةً ثم  أقبلت ال ألوي على أحدٍ س

حتى أباح النور سره، وبرز من مكمنه.
ــواه، بصيص النور أصبحَ طاقةً ثم  أقبلت ال ألوي على أحدٍ س

حتى أباح النور سره، وبرز من مكمنه.

أضحى هالةَ حتى ابتلع وحش الظالم عن آخره.
ــواه، بصيص النور أصبحَ طاقةً ثم  أقبلت ال ألوي على أحدٍ س

أضحى هالةَ حتى ابتلع وحش الظالم عن آخره.
ــواه، بصيص النور أصبحَ طاقةً ثم  أقبلت ال ألوي على أحدٍ س

أغمضت عيني لوهلة ألفتحهما بالتدريج على مشهد اجلمال 
ــع املوجودات،  ــدل تفاصيله على جمي ــور الذي أس ــه الن يزين
ــن يطالعني  ــي منذ زم ــس في أذن ــت ذلك الهام ــا خل حينه

. ويبتسم ابتسامةً ليست كالتي منحته إياها حني همسْ
ــن يطالعني  ــي منذ زم ــس في أذن ــت ذلك الهام ــا خل حينه

. ويبتسم ابتسامةً ليست كالتي منحته إياها حني همسْ
ــن يطالعني  ــي منذ زم ــس في أذن ــت ذلك الهام ــا خل حينه

ــك،  ــت وقتها أن أراه أمامي ألقول له: نعم الهمس همس متني
ــد درس له ما  ــي تعلمت، ولكن بع ــأل فألي، إال أنن ــس الف وبئ

وراءه.

همٌس من نور
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ــم  باس ــدة  اجلدي ــة  الناطق ــدت  ول
ــام  أق ــث  ــر حي ــي مص ــة ف احلكوم
والداها فيها، لكنها حتمل اجلنسية 
ــت في مدارس  ــطينية. ودرس الفلس
ــن  مدينة برادفورد البريطانية من س
ــادت املدلل إلى  ــنة, وع ١٠ إلى ١٤ س
ــت الصحافة  ــطني حيث درس فلس
واإلعالم في اجلامعة اإلسالمية بغزة 
، وعملت صحفية في قناة "الكتاب 
ــرت مقابالت مع  الفضائية حيث أج
ــخصيات املهمة  ــدد كبير من الش ع
في اتمع الغربي منهم لورين بوث، 
زوجة رئيس الوزراء البريطاني األسبق 
توني بلير، واملفكر السياسي اليساري 

األميركي نعوم تشومسكي.
ــة"  ــوت اجلامع ــل ل" ص ــر املدل وتذك

ــذا املنصب  ــة عيّنتها له أن احلكوم
ــا وخبرتها اإلعالمية  نتيجة جلدارته
ــة  حقيقي ــورة  ص ــدمي  "ولتق أوال، 
ــطينية،  ــانية للقضية الفلس وإنس
ــانية التي يواجهها  وللمعاناة اإلنس
ــغ عددهم  ــزة البال ــكان قطاع غ س
ــون  ــمة، يعيش ــي  ٢مليون نس حوال
في  النقص واحلرمان في ظل احلصار 

اإلسرائيلي املستمر ".
ــا  ــاس عندم ــم الن ــت "معظ وأضاف
ــا «ال يعرفون حتى  كنت في بريطاني
ــألوني أين تقع؟ وهل  فلسطني، ويس
تقع في أفريقيا أم اليابان" كما كانت 
بعض زميالتها في املدرسة يسألونها 
ــى اخلريطة، لذلك  ــطني عل أين فلس
ــطني إلى  تقول " مهمتي إعادة فلس

اخلريطة ..إنسانيًا ".


ــالً قبل  ــاً كام ــل عام ــت املدل ومكث
ــذا املنصب  ــا على تولّي ه موافقته
وعند سؤالها عن سبب ذلك, أجابت 
ــول أو رفض  ــرا في قب ــرت كثي : " فكّ
هذا املنصب نظراً ألني إعالمية ولدي 
ــول أو رفض  ــرا في قب ــرت كثي : " فكّ
هذا املنصب نظراً ألني إعالمية ولدي 
ــول أو رفض  ــرا في قب ــرت كثي : " فكّ

ــاك عالقة ترابطية  برامج كثيرة وهن
ــذا طموحي  ــي وبني الكاميرا فه بين
الذي دائماً ما أسعى إليه, فكان األمر 
ــذا طموحي  ــي وبني الكاميرا فه بين
الذي دائماً ما أسعى إليه, فكان األمر 
ــذا طموحي  ــي وبني الكاميرا فه بين

ليس سهالً أن أترك املوقع الذي  كنت 
الذي دائماً ما أسعى إليه, فكان األمر 
ليس سهالً أن أترك املوقع الذي  كنت 
الذي دائماً ما أسعى إليه, فكان األمر 

فيه, إضافة إلى حبي لالستقاللية".


وتنظر املدلل إلى تعيينها في منصبها 
ــئولية كبيرة  ــه مس ــد على أن اجلدي
ألقيت على عاتقها، هدفها مخاطبة 
ــر الصورة في  ــي وتغيي اإلعالم الغرب
ــرائيلي" عن  ــي و" اإلس اإلعالم الغرب
ــة  ــطيني واحلكوم ــعب الفلس الش
ــاب األوروبي  ــدى اخلط ــزة "فل ــي غ ف
ــر من املعايير والنقاط اتلفة  الكثي
ــر، وأعرف  ــاب آخ ــي أي خط ــا ف عنه
ــأواجه الكثير من الصعاب،  أنني س
لكني أعتمد على إحاطتي باملعرفة 

ــاني  الدولي اإلنس والقانون  والتعلم 
ــاب  ــة واخلط ــريعات القانوني والتش

السياسي" . 
وتؤكد أنه سيكون لها خطة عميقة 
ودقيقة لهذا املنصب بالتعامل بلغة 
اإلنسان والقانون والدبلوماسية "ألنه 

يتواءم مع الغرب وسيحقق األهداف 
ة " . املرجوّ

ــي  ــرة الت ــى أن الفت ــل إل ه املدل ــوّ وتن
ــا  تعتبر أحد  ــي بريطاني ــتها ف عاش
لتها لهذا  ــة التي أهّ العوامل الرئيس
ــه ليس من  ــيرة إلى أن ــب, مش املنص

ــان االنخراط مع  السهل على اإلنس
ــة إذا كانوا  ــات األخرى خاص اتمع
ــالف في املعتقدات الدينية  على اخت
ــر النجاح  والفكرية فهنا يكمن " س
ــن وإيصال  ــع اآلخري ــل م ــي التعام ف

الرسالة لهم".


وتشدد املدلل على أن املنصب اجلديد 
ــن حياتها حبَّها للكتابة  لن يلغي م
ــي املرحلة  ــال األدبي ولكن ف ــي ا ف
ــالً ألن عليها  ــيبعدها قلي ــي س األول
ــي املرحلة  ــال األدبي ولكن ف ــي ا ف
ــالً ألن عليها  ــيبعدها قلي ــي س األول
ــي املرحلة  ــال األدبي ولكن ف ــي ا ف

قراءة السياسة بشكل جيد واإلملام 
ــى أن هذا  ــيرة إل ــة, مش ــور كاف باألم
ــيء النهائي وأنه  املنصب ليس بالش
مجرد مرحلة في حياتها  تستكمل 
بعدها دراستها للقانون في برادفورد 

أو أسكتلندا أو جامعة لندن .
ــية  ــى أن القاعدة األساس ولفتت ال
ــع اآلخرين هي  ــي تتعامل فيها م الت
ــئ وال  "الهيبة" فهي ال ترضى بأي ش
ــت أن "الهيبة"  ــئ, وبيّن ــول أي ش تق
ــان  ــي فكر اإلنس ــون ف ــب أن تك يج

وثقافته العامة وفي احمليطني به .

êâÜÌ@·‹«@oÓÿÓm�aZ@ÔüÎä‡‰€a
ÚÓfl˝çg@âÖbñfl@Âfl@läÃ€a@pb»flbu@ø

ــتطاعت  اس ــا"  مضيفً  ،٢٠٠٦ ــام  ع
ــى األزمة في  ــيطرة عل اجلامعة الس
ذلك الوقت، و متكنت من إعادة تأهيل 
ــالل املنح  ــرات، من خ ــي واتب املبان

واملساعدات اخلارجية".
وفي سياق منفصل، أشار إلى أن وزاة 
ــم تزود  ــم العالي ل ــة و التعلي التربي
املاليةمنذ  ــا  مبخصصاته ــة  اجلامع

ــى أن الوزارة  ا إل ــنوات، منوهً ــدة س ع
ــاعدتها للجامعة  ــت تقدم مس كان
بشكل سنوي مما كان له االثر الكبير 
ــاء املالية  ــن األعب ــف م ــي التخفي ف

للجامعة.


وعن اخلطط املستقبلية التي أعدتها 
ــة  ــى الضائق ــاء عل ــة للقض اجلامع
ــال إن اجلامعة  ــة التي متر بها، ق املالي
تدرس إمكانية إعادة هيكلية جديدة، 

للخروج من األزمة.
ــاهني أن اجلامعة تناقش  وأوضح د.ش
ــاريني  ــول املطروحة مع االستش احلل
ــة تطبيقها  ــة وإمكاني وإدارة اجلامع
ــع أداء  ــب م ــذي يتناس ــكل ال بالش

اجلامعة.

أثناء العدوان الذي شنته على قطاع 
غزة عام ٢٠٠٨م.

ــي  املبان ــأت  ــة أنش أن اجلامع ــنيّ  وب
ــاظ الطلبة  ــف اكتظ ــدف تخفي به
ــية، وتقليل  الدراس ــات  القاع داخل 
ــهيل  ــى تس ــة إل ــم، إضاف معاناته
ــية، واحملافظة على  العملية الدراس
معايير اجلودة، للوصول بها إلى أرقى 

مستويات التطور و التقدم.


ــياق متصل، كشف مساعد  وفي س
ــر كبير  ــن وجود أث ــس ، ع ــب الرئي نائ
ــها  لألوضاع االقتصادية التي يعيش
ــيرة اجلامعة  ــاع أثرت على مس القط
ــى ضعف قدرة الطالب  ، والتي أدت إل
على دفع الرسوم املستحقة عليهم.

ــا  أوضاعً ــش  يعي ــاع  القط ــال"  وق
ــبب احلصار  ــة صعبة، بس اقتصادي
ــا أدى إلى  ــه االحتالل مم ــذي يفرض ال
ــالب، وعدم  ــبل حال الط ــق س تضيي

مقدرتهم على دفع الرسوم".
ولفت إلى أن اجلامعة مرت بأزمة مالية 
ــابقة، نتيجة العدوان اإلسرائيلي  س

غزة/ نورالدين صالح-رجب اللوح  
ــاعد  ــاهني مس أكد الدكتور على ش
ــئون اإلدارية في  ــس للش ــب الرئي نائ
ــة  اجلامع أن  ــالمية،  اإلس ــة  اجلامع
تعاني من أزمة مالية خانقة، نتيجة 

قلة املوارد املالية في الوقت احلالي .
ــاص إن  ــي حديث خ ــاهني ف وقال ش
اجلامعة ال تستفيد كثيراً من الرسوم 
ــاص إن  ــي حديث خ ــاهني ف وقال ش
اجلامعة ال تستفيد كثيراً من الرسوم 
ــاص إن  ــي حديث خ ــاهني ف وقال ش

ــي يدفعها الطلبة ، منوها انها ال  الت
تكفي لسداد رواتب املوظفني .

وأشار إلى أن اجلامعة تخطط لدراسة 
ــع احملافظة  ــم و تطوير األداء م تنظي
ــتوى اجلودة واملصداقية في  على مس
اجلامعة، إضافة إلى وضع سياسات 
إدارية تعمل على ترشيد املصروفات . 
ــل في إعادة  ــر أن اإلجراءات تتمث وذك
ــعيب املساقات و ضغط  النظر بتش
ــدود املمكنة،  ــاق اإلداري في احل اإلنف
ــد  ــات قي ــود مقترح ــى وج ــا إل الفتً
ــدود املمكنة،  ــاق اإلداري في احل اإلنف
ــد  ــات قي ــود مقترح ــى وج ــا إل الفتً
ــدود املمكنة،  ــاق اإلداري في احل اإلنف

الدراسة تسهم في احلد من األزمة. 
ــذل جهودًا  ــى أن اجلامعة تب ولفت إل

الدراسة تسهم في احلد من األزمة. 
ــذل جهودًا  ــى أن اجلامعة تب ولفت إل

الدراسة تسهم في احلد من األزمة. 

ــات  اجله ــع  م ــل  بالتواص ــة  حثيث
ــاعدة الطلبة  الداعمة، من أجل مس
ــتمر  احملتاجني وكفالتهم، حتى يس
ــاهني،  ش ــب  وطال ــي.  األكادمي األداء 
العاملني في اجلامعة بزيادة ساعات 
ــاعدة  عملهم األكادميي، بغرض مس

اجلامعة في تخطي األزمة اجلارية.


ــدة في  ــرات اجلدي ــح أن التغيي وأوض
ــانٍ  ــاء مب ــر و بن ــن تطوي ــة م اجلامع
ــيعها داخلها، ال يشكل أزمة،  وتوس
ــانٍ  ــاء مب ــر و بن ــن تطوي ــة م اجلامع
ــيعها داخلها، ال يشكل أزمة،  وتوس
ــانٍ  ــاء مب ــر و بن ــن تطوي ــة م اجلامع

ــداً للعملية  ــداً جدي ــر راف ــل يعتب ب
ــيعها داخلها، ال يشكل أزمة،  وتوس
ــداً للعملية  ــداً جدي ــر راف ــل يعتب ب
ــيعها داخلها، ال يشكل أزمة،  وتوس

ــن معدات  ــه م ــا حتوي ــة، مل التعليمي
حديثة ومختبرات وأدوات هندسية.

ــي اجلامعة  ــل ف ــى أن العم ــار إل وأش
يتركز على استكمال اآلن بناء مبنى 
اتبرات فقط، الذي قصفه االحتالل 

@ bôÎ˛bi@päqdm@Ú»flb¶a@Z¥Ábë.Ö
fiÏ‹ßa@ÖbØ�@Û»émÎ@ b�‘€a@ø@ÚÌÖbñn”¸a

د. علي شاهني




"
 " " 

 
 

.
ــا نتحدث بالتأكيد  ــني نتحدث عن املظهر فإنن ح
ــتيج"،  ــائعة الترديد وهي "البريس عن الكلمة ش
ــي املهتم  ــعيد النمروط ــول د. س ــذا يق ــن ه فع
 : ــول الدولي قائالً ــدرب في اإليتكيت والبروتوك وامل
ــي املهتم  ــعيد النمروط ــول د. س ــذا يق ــن ه فع
 : ــول الدولي قائالً ــدرب في اإليتكيت والبروتوك وامل
ــي املهتم  ــعيد النمروط ــول د. س ــذا يق ــن ه فع

ــتيج هو االهتمام باألناقة والذوق الرفيع  "البريس
ــرب  ــل امللبس واملش ــاة  مث ــي احلي ــي كل نواح ف
ــتيج مصطلح عام  ــل، فالبريس ــث والعم واحلدي
ــي ااالت  ــر والتعامل ف ــتوى املظه ــط مبس مرتب
ــلوكيات وتصرفات  ــت فهي س ــة، أما اإلتكي كاف
ــذوق واألخالقيات العامة، فحني نقول  مرتبطة بال
هذا إنسان بريستيجه عالي نعني أنه انسان ذواق 
أو مستواه رفيع، في نهاية األمر هي مصطلحات 

متنوعة لكنها تدور في االطار نفسه.
ــى  عل ــاظ  احلف أو  ــت  اإلتكي أن  ــن  يظ ــض  البع
ــكليات،  ــي الش ــاس ف ــو االنغم ــتيج ه البريس
ــان مع الوقت ثقته بنفسه  وبالتالي يفقد اإلنس
ألنه سيبقى طوال الوقت يشعر بالتوتر واإلحراج 
ويفكر مباذا سيفعل وماذا سيقول، حول هذا علق 
ــتيج ليسا أن  : "اإلتكيت والبريس النمروطي قائالً
ويفكر مباذا سيفعل وماذا سيقول، حول هذا علق 
ــتيج ليسا أن  : "اإلتكيت والبريس النمروطي قائالً
ويفكر مباذا سيفعل وماذا سيقول، حول هذا علق 

أرتدي بدلة آخر صيحة إلى العمل أو أن ترتدي هي 
ــا أنتجته املوضة، أو أن أحفظ جمالً وأبدأ  أحدث م
أرتدي بدلة آخر صيحة إلى العمل أو أن ترتدي هي 
ــا أنتجته املوضة، أو أن أحفظ جمالً وأبدأ  أحدث م
أرتدي بدلة آخر صيحة إلى العمل أو أن ترتدي هي 

ــي عليها، بل االتكيت هو االنسجام  أقولب نفس
ــذا ينعكس على  ــاس وبالتالي ه ــكان والن مع امل
مظهري، فال يجوز مثالً أن أذهب الى مكان بلباس 
ــذا ينعكس على  ــاس وبالتالي ه ــكان والن مع امل
مظهري، فال يجوز مثالً أن أذهب الى مكان بلباس 
ــذا ينعكس على  ــاس وبالتالي ه ــكان والن مع امل

ــخصيتي وطريقة  ال يليق به ألن ذلك يعبر عن ش
تفكيري، كما وأن اإلسالم اهتم باملظهر حني قال 
ــلم): "خذوا زينتكم عند كل  (صلى اهللا عليه وس
تفكيري، كما وأن اإلسالم اهتم باملظهر حني قال 
ــلم): "خذوا زينتكم عند كل  (صلى اهللا عليه وس
تفكيري، كما وأن اإلسالم اهتم باملظهر حني قال 

مسجد".

ــل هكذا مصطلحات  ــن مدى تقبل اتمع ملث وع
ــا لم تكن  ــا في مجتمعن ــي: "قدميً ــر النمروط عب
سائدة هذه املفاهيم بل رمبا كان ينظر لها البعض 
على أنها عيب أو بالعامية " كالم فاضي"، بل ورمبا 
هاجمها البعض بدعوى أنها تقليد للغرب وكل ما 
 ، هو من الغرب فهو غير مرغوب به جملة وتفصيالً
ــاح أكبر حيث بدأ  ــوم هناك انفت ــتدرك : "الي واس
ــى الرغم أن الكثير  ، عل ــكالً مقبوالً األمر يأخذ ش
ــاح أكبر حيث بدأ  ــوم هناك انفت ــتدرك : "الي واس
ــى الرغم أن الكثير  ، عل ــكالً مقبوالً األمر يأخذ ش
ــاح أكبر حيث بدأ  ــوم هناك انفت ــتدرك : "الي واس

ــكل اخلطأ،   ما يزال يفهم هذه املصطلحات بالش
ــلوكيات  فاإلتكيت مرتبط بأخالقيات أصيلة وس

ا. إنسانية نبيلة علينا أن نتحلى بها جميعً
ــت والبروتوكول  ــى أن االتكي ــت النمروطي إل ولف
ــات في اخلارج،  ــو علم يدرس في اجلامع الدولي ه
ــدرس هذا العلم  ــبيل املثال بريطانيا ت "فعلى س
من خالل بعض املصادر االسالمية بشكل رئيسي 
ــي ابن  ــد) للكاتب األندلس ــاب (العقد الفري فكت
ــة لهذا  ا من املراجع الرئيس عبد ربه يعتبر مرجعً
ــي ابن  ــد) للكاتب األندلس ــاب (العقد الفري فكت
ــة لهذا  ا من املراجع الرئيس عبد ربه يعتبر مرجعً
ــي ابن  ــد) للكاتب األندلس ــاب (العقد الفري فكت

ــاف :" ان هذه العلوم  ــالد، وأض ــم في تلك الب العل
تتخذ مسميات مختلفة ألنها مرتبطة بالسلوك 
ــم  ــا باملفاهي ــة أيض ــا مرتبط ــاني إال انه االنس
ــالم  ــلوكيات النبيلة التي حث عليها االس والس

ونادى بها فالدين املعاملة كما يعلم اجلميع".
ــل أن حتافظ على مظهرك، فالعفوية  إذن ال تخج
ــى الدونية  ــاطة ال ــد جترفك من البس ــة ق املفرط
ــة واالنضباط خيط  ــني العفوي ــعر، فب دون أن تش
ــى جحيم الصور  ــخصيتك ال رفيع قد يلقى بش
املزرية في عقول البعض فـ "كن عفويًا وال تنسى 

بريستيجك".!

.




.
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ــلة ميدانية تعمل في  ــر اهللا, مراس هنادي نص
ــا تتواجد بني  ــدس, كانت كثيرا م فضائية الق
ــرة  أنقاض املنازل املدمرة, لتنقل الصورة مباش

عبر الهواء للعالم كله. 
قالت هنادي "لصوت اجلامعة" :" يوميا كانت لي 
ــرة لرصد ردود األفعال السياسية   تقارير مباش
ــانية و تقرير  ــص االنس ــى القص ــة ال باإلضاف
ــهاد احمد اجلعبري حيث انهيته على  استش

قبره وقت دفنه "
ــن يعترض  ــي ردها على م ــت نصر اهللا ف وتابع
على عمل الفتاة في ظل هذه الظروف الصعبة 
ــة ,:"إننا أهل الرباط, ال يوجد فرق بني  والشرس
رجل و امرأة خاصة أن هناك استشهاديات أكثر 
ــجاعة و يفرطن بحياتهن أكثر من الرجال",  ش
موضحةً أن إيصال الرسالة الهادفة للمجتمع 
ــجاعة و يفرطن بحياتهن أكثر من الرجال",  ش
موضحةً أن إيصال الرسالة الهادفة للمجتمع 
ــجاعة و يفرطن بحياتهن أكثر من الرجال",  ش

ــذا ظروف  ــل هك ــي مث ــي ف ــي واخلارج الداخل
ــح واجباً وطنياً يقع على عاتق اإلعالميني  تُصب
ــذا ظروف  ــل هك ــي مث ــي ف ــي واخلارج الداخل
ــح واجباً وطنياً يقع على عاتق اإلعالميني  تُصب
ــذا ظروف  ــل هك ــي مث ــي ف ــي واخلارج الداخل

واإلعالميات على حد سواء.


ــى بالتقادم  ــاهد التي ال تُنس وعن أصعب املش
ــال مجزرة  ــهد أطف ــي ذاكرتها أردفت:" مش ف
ــم " هنا ينام الصغار  ــة الدلو واصفة اياه عائل
ــعوراً للحظة  نومتهم االخيرة ", لم ينتبني ش
ــم " هنا ينام الصغار  ــة الدلو واصفة اياه عائل
ــعوراً للحظة  نومتهم االخيرة ", لم ينتبني ش
ــم " هنا ينام الصغار  ــة الدلو واصفة اياه عائل

ــهدوا كنت أحسبهم نائمني هم  أنهم استش
ــاء و الصديقني بإذن  ــع االنبي ــل كذلك م بالفع

اهللا" .
ــور الصحفي الذي يعمل  أما خضر الزهار املص
ــاة القدس الفضائية فلقد كان له ضرباً  في قن
ــور الصحفي الذي يعمل  أما خضر الزهار املص
ــاة القدس الفضائية فلقد كان له ضرباً  في قن
ــور الصحفي الذي يعمل  أما خضر الزهار املص

ــدوان األيام  ــروب التضحية في ع ــن ض راقياً م
ــاة القدس الفضائية فلقد كان له ضرباً  في قن
ــدوان األيام  ــروب التضحية في ع ــن ض راقياً م
ــاة القدس الفضائية فلقد كان له ضرباً  في قن

ــجيل"  ــة "حجارة الس الثماني
ــاقه األمين  ــرت س ــث بُت حي

خالل تغطيته لألحداث.
ــى أن  ــار إل ــار الزه وأش

ــجيل  الس ــارة  حج
ــة  التغطي ــت  كان
اإلعالمية األولى التي 
ــط  وس ــا  يخوضه

ــرب, متابعاً "  ــواء ح أج
واجهت خاللها صعوبات 

كثيرة لكنها لم متنعني من 
مواصلة عملي الصحفي على 

ــارك  ر لي أن أش دّ ــه حتى قُ أكمل وج
مواصلة عملي الصحفي على 

ــارك  ر لي أن أش دّ ــه حتى قُ أكمل وج
مواصلة عملي الصحفي على 

بالتضحية مع أبناء شعبي الفلسطيني".
ــواء كأجواء  ــة الصحفي في أج ــنيّ أن عدس وب
ال  ــة  مقاوم ــيلة   وس ــي  ه ــر  األخي ــدوان  الع
ــع بها  ــة التي يداف ــن البندقي ــة ع ــل أهمي تق
ــطيني عن أرضه, غير أن الكاميرا تزداد  الفلس
ــاهد القتل  ــا حينما تنقل للعالم مش مرارته
ــار "املروعة" وتبقى صادمة تبكي بصمت  والدم

ألجل رسالتها الوطنية. 
ــه األخيرة لم تقف  ــد  خضر على أن إصابت وأك

ــة؛ بل  ــيرته الصحفي ــام إكمال مس ــقٌ أم عائ
ــات عالية,  ــى املواصلة مبعنوي ــه إصراراً عل زادت
ــة؛ بل  ــيرته الصحفي ــام إكمال مس ــقٌ أم عائ
ــات عالية,  ــى املواصلة مبعنوي ــه إصراراً عل زادت
ــة؛ بل  ــيرته الصحفي ــام إكمال مس ــقٌ أم عائ

مطالباً اجلهات املسئولة بتوفير حصانة دولية 
ــات عالية,  ــى املواصلة مبعنوي ــه إصراراً عل زادت
مطالباً اجلهات املسئولة بتوفير حصانة دولية 
ــات عالية,  ــى املواصلة مبعنوي ــه إصراراً عل زادت

ــطيني املهمش أسوة بباقي  للصحفي الفلس
الصحفيني في أنحاء العالم .


ــطينية خالل  ــات احمللية الفلس خاضت اإلذاع
ــاً إعالمية  ــى القطاع حرب ــر عل ــدوان األخي الع
ــطينية خالل  ــات احمللية الفلس خاضت اإلذاع
ــاً إعالمية  ــى القطاع حرب ــر عل ــدوان األخي الع
ــطينية خالل  ــات احمللية الفلس خاضت اإلذاع

شرسة مع العدو, فببساطة إمكاناتها متكنت 
من استفزاز العقل اإلسرائيلي حيث أصبحت  
ــن خالل  ــرائيلية م ــداف اإلس ــوك األه ــد بن أح

يش  ــو لتش املتواصل ا

على بثها وقصف بعض مواقعها, وبث رسائل 
التهديد عبرها للشعب الفلسطيني.

ــات العامة في  ــم العالق فادي عبيد رئيس قس
ــوت اجلامعة"  ــة يروى "لص ــة القدس احمللي إذاع
جتربته اإلعالمية خالل العدوان:"  في اليوم األول 
ــن عدوان على  ــن هناك أي ارهاصات لش لم يك
ــز مبكانة أحمد  ــد اغتيال رم ــاع, لكن عن القط
ــاً أن طبول احلرب قد  ــري فلقد بات واضح اجلعب
ــز مبكانة أحمد  ــد اغتيال رم ــاع, لكن عن القط
ــاً أن طبول احلرب قد  ــري فلقد بات واضح اجلعب
ــز مبكانة أحمد  ــد اغتيال رم ــاع, لكن عن القط

دقت, ومنذ اللحظات األولى بدأ الصحفيون في 
ــات دقيقة ليتمكنوا من  اإلذاعة غيرهم بترتيب

رصد األحداث أوالً بأول وبوطنية عالية".
ــوا حصري والذي  وواصل " عندما قُصف برج ش
ــف ففي هذه احلاالت  ــه مقر اإلذاعة لم نتوق في
ــكادر في  ــة, حتى اضطر ال ــد أماكن بديل يوج
ــن ضيقة  ــة من أماك ــان للتغطي ــض األحي بع
ــاللم اإلذاعة,  ــل درج و س ــا ما مث ــة نوع و غريب
ــاوم , يعمل ليل  ــه كحال املق فالصحفي حال
نهار ليوصل الكلمة للعالم أجمع و ما يرتكبه 
احملتل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني" . 

ــالل  االحت أن  ــى  إل ــار  وأش
البث  ــات  ــتغل موج اس

ــائل  ــي لبث رس اإلذاع

ــد  ــة ض حتريضي
ــعبها, مما  غزة وش
شكل صعوبة في بادئ 
األمر نظراً المتالك االحتالل تقنيات تكنولوجية 
شكل صعوبة في بادئ 
األمر نظراً المتالك االحتالل تقنيات تكنولوجية 
شكل صعوبة في بادئ 

ــى عزميتنا على املواصلة  ــة, لكنه "لم يُثن عالي
والتغلب عليها".

من جهته اعتبر رئيس قسم البرامج في إذاعة 
صوت األقصى أحمد زغبر أن الرسالة الوطنية 
في الظروف الصعبة أولى من املوضوعية واحلياد 
ــراً "الصحفي  فس "املصطلحني املطاطيني", مُ
في الظروف الصعبة أولى من املوضوعية واحلياد 
ــراً "الصحفي  فس "املصطلحني املطاطيني", مُ
في الظروف الصعبة أولى من املوضوعية واحلياد 

ــه يرفع درجة  ــن موضوعيته لكن ــى ع ال يتخل
ــانية الواجبة , وهو ينقل مشاهد املوت  اإلنس

التي تلُم بشعبه".
ــانية الواجبة , وهو ينقل مشاهد املوت  اإلنس

التي تلُم بشعبه".
ــانية الواجبة , وهو ينقل مشاهد املوت  اإلنس

وقال زغبر "لصوت اجلامعة" :" لقد أعددنا خطة 
طوارئ محكمة قبيل العدوان وكانت التقنيات 
ــرة مقارنة بحرب  ــتية املتوف الفنية واللوجس
الفرقان عالية ودقيقة, لكن األحداث واملشاهد 
ــتنفرت كل  ــيء, واس ــن كل ش ــر م ــت أكب كان
الطاقات النفسية والعقلية لدى الصحفيني".

ــن بيته ولديه  ــى أن الصحفي يخرج م ــوه إل ونّ
ــن الذين نعمل  ــدم العودة خاصة "نح يقني بع
في اإلذاعات احمللية التي تتبع للفصائل احلزبية, 
ــغفاً  ــوى حباً وش لكن ذلك لم يزدنا س
في اإلذاعات احمللية التي تتبع للفصائل احلزبية, 
ــغفاً  ــوى حباً وش لكن ذلك لم يزدنا س
في اإلذاعات احمللية التي تتبع للفصائل احلزبية, 

ــالص أكثر ألن  ــل بإخ ــني للعم كبري
الكلمة جهاد كما البندقية".

ــد  ــرة أحم ــن ذاك ــب ع ــم يغ ول
ــه  زميل ــراق  احت ــهد  مش
ــالمة  ــام س ــي حس الصحف
ــوراً لقناة  ــل مص ــذي يعم ال
ــالمة  ــام س ــي حس الصحف
ــوراً لقناة  ــل مص ــذي يعم ال
ــالمة  ــام س ــي حس الصحف

ــد  ــة , تنه ــى الفضائي األقص
واصفاً " لقد كان أشد املشاهد 
ــد  ــة , تنه ــى الفضائي األقص
واصفاً " لقد كان أشد املشاهد 
ــد  ــة , تنه ــى الفضائي األقص

ــد  أملاً أن ترى النار وهي تأكل جس
ــا بحرقة  ــت تتأمله ــك وأن ــل ل زمي

مقيدة".
وعن الرسالة األساسية التي تبناها اإلعالميون 
ــدوان ذكر زغبر أنها كانت  في اإلذاعة خالل الع
تركز على رفع املعنوية لدى املستمعني وتقليل 
ــعرهم  درجة املظلومية عندهم إضافة " لنُش
بقليل إن لم نقل بكثير من عظم االنتصار كان 

يزداد يوماً بعد يوم".
بقليل إن لم نقل بكثير من عظم االنتصار كان 

يزداد يوماً بعد يوم".
بقليل إن لم نقل بكثير من عظم االنتصار كان 

ــبيل احلصر بل لضرب  مشاهد ليست على س
األمثال للناس, فكثير من النشطاء اإلعالميني 
على صفحات التواصل االجتماعية حتدثوا عن 
جتاربهم اجلريئة في حجارة السجيل , وكأنها 
ــعب الفلسطيني بات  ــالة منهم بأن الش رس
ــي نقل احلقيقة واملعاناة,  يعتمد على أبنائه ف
ــاطئ  ــو على الش ــفينة قاربت أن ترس وأن الس

بعون ربّانها .

�b‘y¸@bÁâb‰i@ÙÏÿ �Ó€@fi˝ny¸a@bË‹»ëc@>€a@läßa@Òâaäë@5»¶a


" كنتُ أشك أنه شخص عادي ألني لم أذكر 
ــه أحزنني حتى في  ــن  األيام  بأن في يوم م
ــن الثانية , كان دائماً بجواري  حني زواجه م
ــه أحزنني حتى في  ــن  األيام  بأن في يوم م
ــن الثانية , كان دائماً بجواري  حني زواجه م
ــه أحزنني حتى في  ــن  األيام  بأن في يوم م

ــتغني  ــي وقال لي أنه لن يس ــم يقطعن و ل
ــداً ", بهذه الكلمات بدأت أم محمد  عني أب
ــتغني  ــي وقال لي أنه لن يس ــم يقطعن و ل
ــداً ", بهذه الكلمات بدأت أم محمد  عني أب
ــتغني  ــي وقال لي أنه لن يس ــم يقطعن و ل

ــاً" احلديث عن زوجها,  صباح زيارة "٤٩ عام
ــداً ", بهذه الكلمات بدأت أم محمد  عني أب
ــاً" احلديث عن زوجها,  صباح زيارة "٤٩ عام
ــداً ", بهذه الكلمات بدأت أم محمد  عني أب

ــت:" كان - رحمة اهللا عليه - معروف  وأضاف
ــاً" احلديث عن زوجها,  صباح زيارة "٤٩ عام
ــت:" كان - رحمة اهللا عليه - معروف  وأضاف
ــاً" احلديث عن زوجها,  صباح زيارة "٤٩ عام

ــمته الطاهرة و  ــه الظاهرة و بس بضحكت
ــى كاهله  ــم ما يقع عل ــه الدافئ رغ حنان
ــن  حمل اجلهاد و ثقل املقاومة, إال أنه لم  م
يقطع رحمه مع أقاربه و أصدقائه و عائلته 
ــة كان يتواجد  ــات العصيب ــى في األوق حت
ــاده الليل مع  ــم،  ويوصل جه ــاً بينه دائم
ــة كان يتواجد  ــات العصيب ــى في األوق حت
ــاده الليل مع  ــم،  ويوصل جه ــاً بينه دائم
ــة كان يتواجد  ــات العصيب ــى في األوق حت

النهار ".
ــد الذي  ــا محم ــن ابنه ــؤالها ع ــد س وعن
ــاوب بقلب  ــام ٢٠٠٤ م جت ــهد في ع استش
ــري في يوم  ــرق و تتذكر كلمات اجلعب محت
ــتهدافه  ــر قبل اس ــهاد ابنه البك استش

ــا إم محمد  ــال:" واهللا ي ــاعات, حيث ق بس
ــي..احنا اتأخرنا كتير"  ــا اش احنا ما قدمن
ــويعات مت استهداف ابنها محمد  وبعد س
ــهاده وإصابة أبو محمد بإصابات  واستش

متوسطة  .


ــري من  ــن اجلعب ــم يك ل
أن  ــور رغم  محبي الظه
ــي  ــردد ف ــمه كان يت اس
ــارة بقطاع  كل ركن وح
ــن أهالي  ــزة، ولم يتيق غ
ــن أوصافه  ــاع غزة م قط
ــر برفقة  ــا ظه إال عندم
ــرائيلي  اإلس ــدي  اجلن
شاليط  جلعاد  ــير  األس

ــي معبر رفح  ــليمه للمصريني ف أثناء تس
البري في صفقة "وفاء األحرار".

ــاليط  ــليم ش و تؤكد أم محمد أن يوم تس

كان أهم يوم بحيات زوجها، فلم يغمض له 
ــن ليلتها, و انتظر قدوم الصباح بفارغ  جف
ــوم بهذه  ــر لكي يق الصب
املهمة, و كان يردد دائماً " 
ــوم بهذه  ــر لكي يق الصب
املهمة, و كان يردد دائماً " 
ــوم بهذه  ــر لكي يق الصب

لو تنشلّ إيدي ما بسيب 
قضية األسرى ".

وتكمل أم محمد واصفة 
شعورها بذلك اليوم، أنها 
ــة جداً من أن  كانت خائف
شعورها بذلك اليوم، أنها 
ــة جداً من أن  كانت خائف
شعورها بذلك اليوم، أنها 

ــتهدافه في وقت  يتم اس
, ويومها  تسليمه للجنديّ
ــا في أول ظهور  رأت زوجه
إعالمي له وقالت عن هذه 
اللحظة " وقتها حملت الهم عنجدّ ", ألنه 
ــع, وتضيف:"لم  ــح معروفا لدى اجلمي أصب

ــن األيام، لكن كل ما في  ى في يوم م يتخفَ
األمر أنه كان يلبس نظارات طبية سميكة 
قبل أن يجري العملية و بعد إجرائها أزالها 
ــكله و كان دائم التغيير مبالبسه  فتغيّر ش
باإلضافة " للطاقية " التي كان يرتديها في 
بعض األحيان كل هذه األشياء كان لها دور 

بأن يبقى أبو محمد بعيداً عن العيون ".

4
واستطردت زوجته قائلة "قبل استشهاده 
ــن األراضي  ــام فقط كان عائداً م ــة أي بأربع
ــة مباركة دعا فيها بأن  احلجازية بعد حج
يرزقه اهللا الشهادة"، وتتابع أنه لم يكن قد 

وزع الهدايا التي جلبها ألحبابه بعد".
ــهاده فإنه ال  ــا ليوم استش أما عن تذكره
ــة لتدوين الكلمات ..  ــاج إلى قلم وورق يحت

ــاعر  فاملوقف كان أكبر من ذلك, فبكل مش
ــا, تقول:"  ــراق زوجه ــر واحلزن على ف الفخ
ــبه  ــت األوضاع األمنية ش ــي يومها كان ف
ــدة ٢٤  ــف االحتالل مل ــتقرة ولم يقص مس
ــتطالع  ــت طائرات االس ــاعة, لكن كان س
ــل " املغيط "  ــة " مث ــرف " بالزنان ــا تع فيم
ــم تغادر من فوق منزله و  تهبط و ترتفع و ل
بالشدة استطعت  منعه من اخلروج  فجرا 
ــق الصباح إال و  من املنزل لكن ما إن شقش

خرج ليقابل قدره و يلقى ربه".
وعن إحساسها في ذلك اليوم قالت "كنت 
واضعة بني عيني استشهاد أبي محمد في 
أي يوم إال اليوم اللي استشهد فيه " وكان 
ــاً بالزوار الذين جاءوا يحمدونها  املنزل مليئ
أي يوم إال اليوم اللي استشهد فيه " وكان 
ــاً بالزوار الذين جاءوا يحمدونها  املنزل مليئ
أي يوم إال اليوم اللي استشهد فيه " وكان 

بالسالمة على عودته ساملاً.
ــا للحظات  ــد تذكرّه ــتكمل أم محم وتس
ــاعات  ــهاد زوجها, بقولها:" في س استش
العصر حوالي الساعة الرابعة استهدفت 
ــيارته في  ــي س ــدر الصهيون ــرات الغ طائ
ــن املنزل,  ــة م ــامر" القريب ــة " الس منطق
ــدودة إال وورد اتصال  ــق مع ــا هي إال دقائ فم
ــيارة مت  ــي كان في س ــول إن ابن ــل ليق عاج
ــد", فبدون أي  ــتهدافها ويوجد بها قائ اس
ــع  ــد م ــت أم محم ــر هرع ــي أو تفكي وع
ــفاء الطبي , لتتأكد من صحة اخلبر ,  الش
لكن وجود آل اجلعبري أكملهم في املشفى 
ــة, حينها غابت  ــل لها باإلجاب كان الكفي
عن الوعي لتستيقظ بعد ذلك على صوت 
ــو املرافق الدائم ألبيه يقول  ابنها مؤمن وه
ــهادة ونالها وهو اآلن  ــا "أبوي طلب الش له

باجلنة إن شاء اهللا ".
ــهادة ونالها وهو اآلن  ــا "أبوي طلب الش له

باجلنة إن شاء اهللا ".
ــهادة ونالها وهو اآلن  ــا "أبوي طلب الش له
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زوجته: 
أصبحت أكثر 

قلقًا عليه بعد 
تسليم شاليط
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ــنا  ميكن القول إن االعالم التربوي في مدارس
ــية ، فالصحافة  يتلخص في االذاعة املدرس
ــت موجودة فهي  ــية مهملة وان كان املدرس
ــكل بدائي وتسمى في معظم  موجودة بش
االحيان "نشاطات ثقافية " اما بشأن االذاعة 
ــتاذ معتز نافع استاذ  ــية،يقول االس املدرس
الكيمياء و مشرف االذاعة املدرسية مبدرسة 
الكرمل إن االذاعة تبث يوميا من ٧-١٠ دقائق 
ــتعرض فيها الطالب املواضيع اتلفة  يس
ــرح الية  وهذا ما اكده أ. هاني الهور حيث ش
ــل الوزارة مع االذاعة بقوله تقوم الوزارة  تعام
ــبات التي  ــد املدارس بكتاب عن املناس بتزوي
ــواء  ــوزارة بإحيائها في املدارس س ــى ال تُعن
ــبات التي  ــد املدارس بكتاب عن املناس بتزوي
ــواء  ــوزارة بإحيائها في املدارس س ــى ال تُعن
ــبات التي  ــد املدارس بكتاب عن املناس بتزوي

كانت وطنية أم اسالمية 
ــة مثل:  أو عاملي

م  ــو ي
او  ــل  الطف

ــهاد  استش ذكرى 
شخصية فلسطينية 
ــا  ــك ، ام ــى ذل ــا ال و م
ــإن اختيار  ــر ذلك ف غي
االذاعة يترك  ــع  مواضي

ــية او ما  ــان املدرس للج
ــان املباحث  ــمى بلج يس

ــية وهي مكونة من  املدرس
مجموعة من الطالب يشرف 

عليهم مدرس يكون تخصصه 
ــة التي  ــص اللجن ــم لتخص مالئ

ــرف عليها ثقافية او دينية.. الخ و  يش
ــوزارة تقوم بزيارة  ــد جلنة مراقبة في ال يوج

املدرسة عدة مرات خالل الفصل للتأكد من 
تنوع املواضيع و تنوع الطالب املشاركني في 
ــع ومدى حرية  ــان. وعن اختيار  املواضي اللج
ــا و القدر املطلوب من  ــب في اختيار ه الطال
ــر مجازي  ــني عليها او بتعبي ــراف املعلم اش
ــال د.أدهم  ــية" ق ــة الصحافة املدرس " حري
ــة  ــي اجلامع ــة ف ــتاذ التربي ــي اس البعلوج
ــالمية انه يجب أن يكون هناك اشراف  االس
ــي بداية  ــى الطلبة ف ــني عل كامل للمدرس
ــطة االعالمية في  ــي االنش ــاركتهم ف مش
ــراف بالتراجع  ــدأ هذا االش ــة ، ثم يب املدرس


ــتاذ حالم الدلو استاذ االعالم في  يقول األس
جامعة االزهر إن االعالم املدرسي هو وسيلة 
ــدارس  ــل امل ــخيرها داخ ــم تس ــة يت اعالمي
ــاعدة  ــيلة مس ــداف تربوية و وس ــة اه خلدم
ــر الثقافة ويضيف  ــم والتعليم ونش للتعل
ــو ميكن ان يتعلم الطالب فن االلقاء من  الدل
ــاركته في االذاعة املدرسية و رمبا  خالل مش
ــوّن لديه خلفية و حافز مبكر للعمل في  تك
اجلانب االعالمي مستقبال ، من جانبها تقول 
ــو  عميدة كلية التربية في  أ.د. فتحية اللول
اجلامعة االسالمية ان مشاركة الطالب في 
ــية  ــاطات االذاعية والصحافة املدرس النش
ــة ألنها تعلم الطالب فنون الكتابة  باإلضاف
ــق و القدرة على  ــاء و القدرة على النط وااللق
مواجهة اجلمهور ،هي جتسيد لقيم العطاء 
و البذل و التعاون ذلك النه عندما يبحث عن 
املعلومة التي تفيد االخر و يبادر الى نشرها 
، وعندما يتعاون مع زمالئه إلجناز مهمة فهو 
ــها و هذه  ــم في واقعه و يعيش يتمثل القي
ــا دون اغفال اجلانب  ــل طريقة لتعلمه افض
ــطة  ــئول االنش النظري أما هاني الهور مس
ــي وزارة التربية والتعليم فيقول  إن االذاعة  ف
املدرسية هي املنبر االول الكتشاف مواهب 

ــى من برنامج  ــي املرحلة االول الطالب وه
ــن الطالب فيما بعد  كامل حيث يتمك
ــابقات ميكن  ــي مس ــاركة ف من املش
ــن  ــدأ م تب ــات"  "التصفي ــا ب  وصفه
ــتوى  ــة وتنتهي مبس ــتوى املدرس مس
ــواب التميز  ــه اب ــح امام ــوزارة لتفت ال

واالبداع .


قابلنا الطالب محمد ابو كرش من مدرسة 

ــب متميز  في  ــو طال ــة و ه ــل الثانوي الكرم
ــع زميل له  ــعر وحتمل م ــة و القاء الش كتاب
ــراف على غرفة االذاعة املدرسية  اعباء االش

ــار  لهما بالبنان داخل املدرسة  فأصبح يش
ــى من انتقادات زمالئك  ــألناه هل تخش ، س
ــورك املتكرر على االذاعة ؟ فأجاب بكل  لظه
ثقة: " بالعكس ، اعتقد ان هذا االمر جعلني 
مشهورا بني الطالب ، واصبح اجلميع يحاول 
ــدا اخر قال الطالب  مصادقتي"، وعلى صعي
ــاؤلنا عن  ــود مجيبا عن تس ــم محم ابراهي
ــور حصصه و بني  ــة توفيقه بني حض كيفي
ــية : " احاول قدر  ــى االذاعة املدرس العمل ف
ــية  االمكان ان ال اخرج من احلصص االساس
ــكل  ــارك بش ــة الرياضيات وأش ــل حص مث
مستمر في أنشطة اإلذاعة املدرسية ألنني 

أشعر أنها تنمى مهاراتى وقدراتي". 

بعد ان يكون الطالب قد اصبح لديه خلفية 
ــح دور املعلم  ــطة و هنا يصب عن هذه االنش
ــة اللولو  ــا أ.د. فتحي ــد ،ام ــه عن بع التوجي
ــية  ــل في اإلذاعة املدرس ــت أن األص فأوضح
والصحافة املدرسية انه نشاط طالبي لكن 
اشراف املدرسني على الطلبة مهم جدا حتى 
ال تُستغل هذه النشاطات  بشكل سلبي و 

حتى يتمكن الطلبة من اختيار مواضيع 
ــك ألن آفاق الطالب  ذات فائدة ذل

ــت  وأضاف ــة،  ضيق ــادة  ع
ــرك اال  اللولو انه يت

للطالب في عملية 
ــن  ع ــث  البح

و  ــات  املعلوم
الصورة  ــي  ف

ــع بها حيث يترك له  التي يتم طرح املواضي
اال لوضع قدراته االبداعية.


ــي مهم النه  تقول د. اللولو إن االعالم املدرس
ــات العامة وبالتالي  ــمح بتداول املعلوم يس
ــات  ــن املعلوم ــر م ــة الكثي ــاب الطلب اكس
ــق  تتعل ــي  الت

بواقعهم 
ما  ومشكالتهم 
التفكير  ــاعدهم في  يس
ــة  املعرف ــد  بع ــا  فيم
ــدود  ح ــن  ع ــروج  واخل
ــة  ومحاول ــني  التلق
ــول  حل ــع  وض
واقعهم  ملشكالت 
ــا الى  ــذا ينقلن و ه
ــد يبدو   ــوع ق موض
في  لكنه  منفصالً 
ــد يبدو   ــوع ق موض
في  لكنه  منفصالً 
ــد يبدو   ــوع ق موض

القضية  لب  الواقع 
ــون الغرض  ــا يك ورمب
ــي من تزاوج  االساس
ــة  التربوي ــوم  العل
ــوم االتصالية  اال  والعل
ــر الناقد" او  وهو " التفكي
كيف ميكن ان نعلم االجيال 
ــر  ألنه و  ــذا التفكي القادمة ه
ــوة في  ــإن اول خط ــكل عام ف بش
ــكلة يبدأ بتحديد املشكلة  حل املش
ــد الذي ال يقبل  ــي دور العقل الناق ــا يأت و هن
باملسلمات أو التهاون باملشكالت و التعايش 

معها .


ــيات  ــم الطالب اساس ــل تعلي ــا يجع إن م
الكتابة وااللقاء واختيار املواضيع السليمة 
ــع التواصل و متكن  ــار مواق ــرورة هو انتش ض
اجلميع من النشر ، وذلك لرفع مستوى املادة 
ــير د. الدلو  ــي هذه املواقع . ويش املطروحة ف
ــب و التقرير  ــيط و اخلبر املرك ــر البس ان اخلب

ــة للصياغة مثل  ــيط و القوالب الفني البس
الهرم املقلوب والهرم املعتدل ميكن تدريسها 
للمراحل االولى حسب ما أثبتت جتارب علمية 
ــف انه ميكن  ــل الكويت، ويضي ــة مث خارجي
االستفادة من التطور التكنولوجي في مجال 
ــط مواقع التواصل  االتصال او بكلمات ابس
ــالب مهارات  ــم الط ــي تعلي ــي ف االجتماع
صحفية اساسية و اساسيات الكتابة وهذا 
ــاء موقع متخصص لكل  يقلل تكلفة انش
ــة لكن هذا يجب ان يتم حتت الرقابة  مدرس
و التوجيه لالستخدام السليم لهذه املواقع 
ــرى د. فتحية اللولو  ان ايجاد  و من جانبها ت
ــادة الصحافة  ــس م ــاص بتدري منهج خ
ــا دعت ان  ــل الطالب ، لكنه يثقل كاه
ــا كمنهج  ــى تقدميه ــاج االمر ال احت
ــب في معدل الطالب  مواز  ال يحتس
أو ضمن مادة املهارات احلياتية التي 
ــة والتعليم  ــا وزارة التربي طرحته
ــة  ــة بالنهاي ــة واالذاع فالصحاف
ــال  االتص ــارات  مه ــن  ضم ــي  ه
ــر من اهم  ــي تعتب ــل الت والتواص
ــكل عام  ــارات احلياتية،وبش امله
ــوي في بداياته  ــالم الترب الزال االع
وال زالت وسائله تقليدية و ال زالت 
االبحاث حوله قليلة واتصني فيه 
ــزل وزارة  ــي مجتمعنا و لم ت قالئل ف
التربية والتعليم لم تعطي هذا اال 
ــدول االخرى  ــرا مقارنة بال اهتماما كبي
وذلك لوجود اولويات اخرى اهم ويعتبر اهم 
ــابقة مراسل  اجناز  للوزارة في هذا اال مس
صوت التعليم و التي تهدف الى ايجاد طالب 
في كل مدرسة يعمل كمراسل إلذاعة صوت 
ــوزارة ومت اختيار الطالب  ــم التابعة لل التعلي
املرشحني بعد مقابلتهم ثم اعطائهم دورة 
ــلة و من ثم اعتمادهم كمراسلني  في املراس
ــار املهمة  ــة باالخب ــد االذاع ــون بتزوي يقوم
ــم يبق اال  ــال وقوعها ، ول ــهم ح في مدارس

ــني حلث ابنائهم  ــو جميع اآلباء واملرب أن ندع
ــية  ــاطات املدرس ــاركة في النش على املش
ــة او غيرها  ملا  ــواء أكانت صحاف اتلفة س
ــخصياتهم و النها  لذلك من اثر  جيد في ش
ــتخلصون  جتعلهم يخوضون التجارب ويس
ــوات االوان و الن بناء  ــا مبكرا وقبل ف نتائجه
ــم من خالل  ــن ان يت ــخصية قوية ال ميك ش
ــوض هذه  ــي فقط ودون خ ــم املنهج التعلي
التجارب، كما و نرجو ان يكون هذا التحقيق 
لفتة جلميع اتصني واملسئولني والتنمويني 
للعمل على تطوير االعالم التربوي والوصول 
ــوه تمعنا في ااالت  ــى الرقي الذي نرج ال

كافة.
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إعالم الصدمة
لقد تعرض اإلعالم األمريكي بعد 
ــر من سبتمبر  أحداث احلادي عش
ــربتها  ــة قوية تش ٢٠٠١م لصدم
ــات مجتمعه وغيرها من  معه فئ
األوساط االقتصادية والسياسية 
ــب  وحس ــة,  األمريكي ــة  واألمني
باحثني فإن الصدمة التي تلقتها 
الواليات آنذاك كان لإلعالم سبب 
فيها, فلقد لبس اإلعالم األمريكي 
ثوب السلطة املهيمنة مع بعض 
االجتاهات التي لم ترتقِ لتنبأ مثل 
ــعب  الش وتهيئة  ــداث  أح هكذا 
االجتاهات التي لم ترتقِ لتنبأ مثل 
ــعب  الش وتهيئة  ــداث  أح هكذا 
االجتاهات التي لم ترتقِ لتنبأ مثل 

ــا تعفيه من  ــا مم ــى مقاومته عل
عواقب الصدمة.

ــذاك جعل إدارة  احلال األمريكي آن
ــراً من  ــتفيد كثي ــوش اإلبن تس ب
ــذاك جعل إدارة  احلال األمريكي آن
ــراً من  ــتفيد كثي ــوش اإلبن تس ب
ــذاك جعل إدارة  احلال األمريكي آن

ــية خاصة  ــذه التجربة القاس ه
ــى الصعيد اإلعالمي الذي بات  عل
ــة على األقل فيما  أكثر موضوعي
ــا للواليات  ــص املصالح العلي يخ
ــة,  الداخلي ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــاً  تفهم ــر  أكث ــالم  اإلع ــح  وأصب
ــادية والتوعوية  ــه اإلرش لوظيفت
ــب  مطال ــتيعاب  الس ــة  إضاف
الشعب ال الدعم البالوني املضلل 

للسلطة.
أما في مجتمعنا العربي وفي ظل 
ــه منذ  ــي عصفت ب ــداث الت األح
ثورة الياسمني في تونس تبعتها 
الثورة املصرية ومن ثم لبيبا وليس 
ــت أن اإلعالم  ــوريا, أثب انتهاءً بس
العربي الرسمي عبء ثقيل  على 
ــر  ــي أكث ــي العرب ــاء القوم اإلرتق
ــط  ــالم يؤدي أبس ــه إع ــن كون م
وظائفه املعروفة, فالصدمة التي 
ــمي العربي  ــا اإلعالم الرس تلقاه
ــداث  أح ــن  م ــاهدوه  ــه مش ومع
ــت إال نتاجاً  ــع العربي ليس الربي
ــذا اإلعالم عن  ــاً لتخلى ه طبيعي
ــت إال نتاجاً  ــع العربي ليس الربي
ــذا اإلعالم عن  ــاً لتخلى ه طبيعي
ــت إال نتاجاً  ــع العربي ليس الربي

وظائفه وعدم استيعابه ملطالب 
ــباب  ــعوب وخاصة فئة الش الش
ــة , وبقي حاشراً نفسه  املهمش
ــادة  في زاوية تلميع احلاكم واإلش

بسلطويته.
ــي يجلعنا  ــهد املصري احلال املش
نستنتج أمرين مهمني أولهما : أن 
ــل صدمة هزت أركان  هناك بالفع
اإلعالم الرسمي جراء ما حدث في 
ثورة ٢٥يناير ٢٠١١م ومن ثم التوجه 
ــعبي الذي جاء باإلسالميني  الش
ــات اإلعالم  ــدة احلكم, فب على س
املصري هجومي حتريضي ضد كل 
من يقول ال للمخطط العسكري 
املصري, مما أثار سخرية الشعوب 
عليه, األمر الثاني هو أن الصدمة 
لم تأخذ بيد القائمني على اإلعالم 
نحو التغيير االيجابي, بل جعلته 

أكثر سلبية .
في نهاية حديثي أقول : الفرق بني 
ــة اإلعالم  ــة إعالمنا وصدم صدم
ــتوعب  األمريكي هو أن األخير اس
ــر  ــدأ بالتغيي ــه وب ــن ضعف مواط
ــح إعالماً  ــد حامي" فأصب و"احلدي
ــات, أما نحن فلم  مهيئاً للصدم
ــح إعالماً  ــد حامي" فأصب و"احلدي
ــات, أما نحن فلم  مهيئاً للصدم
ــح إعالماً  ــد حامي" فأصب و"احلدي

ــة إال مبزيداً من  تُؤثر علينا الصدم
ــات, أما نحن فلم  مهيئاً للصدم
ــة إال مبزيداً من  تُؤثر علينا الصدم
ــات, أما نحن فلم  مهيئاً للصدم

التسطيح اإلعالمي ودعم احلاكم 
السلطوي.
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د. شعث: مشاركتنا تأتي لتحقيق رسالتنا َّـ التواصل مع اِّـجتمع واِّـساهمة َّـ زيادة الوعي الثقاَّـ

تقرير- آالء عوني املقيد:
اختتمت وزارة الثقافة الفلسطينية 
ــطني الدولي  فعاليات مهرجان فلس
ــينما األطفال في قاعة املؤمترات  لس
ــالمية, والذي  الكبرى باجلامعة اإلس
نظمته اإلدارة العامة للفنون واإلبداع 
ــة  الصحاف ــم  قس ــع  م ــاون  بالتع
ــة د.  ــر الثقاف ــور وزي ــالم, بحض واإلع
ــف االحتفال  ــون وضي ــد املده محم
ــاركة ارج  ــود الزهار, ومبش د. محم
ــانزو فوللوني إضافة  االيطالي فينش
ــخصيات األكادميية  إلى عدد من الش

والثقافية الفلسطينية.
وأعلنت جلنة التحكيم خالل اجللسة 
ــاركني  املش ــن  الفائزي ــماء  أس ــن  ع
ــث  حي ــنيمائية,  الس ــم  بأعماله
ــم الروائي املغربي "ألوان  حصل الفيل
الصمت" على اجلائزة األولى الذهبية 
للمخرجة أسماء املدير, وحصل على 

اجلائزة الثانية الفضية 
"ابن  الكويتي  ــم  الفيل
الغابة", واجلائزة الثالثة 
البرونزية كانت للفيلم 
ــة  "هدي ــطيني  الفلس

مسروقة".
ــر الثقافة: "إنَّ  وقال وزي
ــاء إلعالء  ــان ج املهرج
قامة أطفال فلسطني, 
فهو مهرجان ناجح ورد 
ــي على االحتالل  طبيع
الغطرسة  مارس  الذي 
واإلرهاب ضدنا", مؤكداً 
الغطرسة  مارس  الذي 
واإلرهاب ضدنا", مؤكداً 
الغطرسة  مارس  الذي 

ــان  املهرج أن  ــى  عل
تنقلت ساحات عرضه 
من الشمال إلى اجلنوب 
ــمول  ش ــيخ  لترس

التغطية والعمل الناجح.
ــة ألقاها  ــار املدهون خالل كلم وأش

ــة االختتام إلى أن  في فعاليات جلس
ــينما األطفال للعام القادم  مؤمتر س

سيعقد مبدينة خانيونس.

ــرض لوصالت  ــات ع ــل الفعالي وتخل
ــطينية,  ــعبية الفلس ــة الش الدبك
ــي املهرجان  ــاركني ف ــرمي للمش وتك

الذي ضم ٢٣ فيلماً من آسيا وأفريقيا 
وأوروبا .

ــى أن  ــار عل ــد د. الزه ــه أك ــن جهت م

أطفال فلسطني سيصنعون النصر 
ــروف  للظ ــم  وحتديه ــم  بصموده
ــيداً  ــونها، مش الصعبة التي يعيش
ــروف  للظ ــم  وحتديه ــم  بصموده
ــيداً  ــونها، مش الصعبة التي يعيش
ــروف  للظ ــم  وحتديه ــم  بصموده

ــام  ــي االهتم ــة ف ــدور وزارة الثقاف ب
ــى  ــم عل ــراز حضوره ــال، وإب باألطف

املستوى الوطني والعاملي.
ــال  ــور األطف ورأى أن حض
اخلتامي  احلفل  لفعاليات 
ــى  ــل عل ــان يدل للمهرج
ــزة  غ ــاع  قط ــال  أطف أن 
ــن  ــل م ــيصنعون األم س
ــة  :"إقام ــالً  قائ ــم،  األل
املهرجان يؤكد أننا نسير 
على طريق راسخ يجسد 
ــه،  نعيش ــذي  ال ــع  الواق
ــاركة في  وأن األفالم املش
ا  ــع تاريخً ــان تصن املهرج
ــاركة في  وأن األفالم املش
ا  ــع تاريخً ــان تصن املهرج
ــاركة في  وأن األفالم املش

ــم  والقي ــادئ  املب ــخ  يرس
اإلسالمية ألبناء الشعب 

الفلسطيني".


اجلامعة  ــس  رئي ــح  وأوض
ــي كلمته خالل  ــعت ف د. كمالني ش
ــة  اجلامع ــاركة  مش أن  ــال  االحتف
ــي لتحقيق  ــذا فعاليات تأت ــي هك ف

ــالتها في التواصل مع  فعاليات  رس
ــى  ــة إل ــة, إضاف ــن ناحي ــع م اتم
املساهمة في زيادة الوعي الثقافي مبا 
ــك من إمكانات وقدرات من ناحية  متل

أخرى .
ــطني  فلس ــة  قضي أن  ــى  عل ــد  وأك
تستحق من اجلميع اهتماماًَ وتضحية 
ــطني  فلس ــة  قضي أن  ــى  عل ــد  وأك
تستحق من اجلميع اهتماماًَ وتضحية 
ــطني  فلس ــة  قضي أن  ــى  عل ــد  وأك

ــينما  وجهداًمن خالل طرق باب الس
تستحق من اجلميع اهتماماًَ وتضحية 
ــينما  وجهداًمن خالل طرق باب الس
تستحق من اجلميع اهتماماًَ وتضحية 

ــالتنا ألكبر  ــل برس ــا "لنص بأنواعه
ــتفزاز  ــن اجلمهور, والس ــم ممكن م ك

الطاقات اإلبداعية الكامنة".
وبني شعث أن السينما في فلسطني 
ارتبطت مبفاهيم وتصورات عدة منها 
ــينما فن مكلف, وأنها ذات  : أن الس
تأثير كبير على تشكيل اجتاهات الرأي 
ــكار واملفاهيم  ــالل األف ــام من خ الع

والشخصيات وطريقة عرضها.


ــانزو  ــرج االيطالي فينش د ا ــدَّ وش
ــة  القضي أن  ــى  عل ــي  فوللون
ــى تعريف  ــطينية بحاجة إل الفلس
ــا ال تصل كما  ــها للغرب ألنه نفس
يعتقد الشعب الفلسطيني، وذلك 
من خالل السنيما التي تُعتبر "إحدى 
يعتقد الشعب الفلسطيني، وذلك 
من خالل السنيما التي تُعتبر "إحدى 
يعتقد الشعب الفلسطيني، وذلك 

ــية الفاعلة لنقل  ــائل الرئيس الوس
التقاليد اتمع وماهيته".

ــي تصل للغرب  ــالة الت وتابع:" الرس
ــم هو  ــا يلزمك ــأ وم ــة وخط ضعيف
ــة  الصحيح ــة  بالطريق ــا  إيصاله
ــيء, فما يُشن  دون أن تتنازلوا عن ش
عليكم عدوانًا وليس حربًا بني دولتني 
ــيء, فما يُشن  دون أن تتنازلوا عن ش
عليكم عدوانًا وليس حربًا بني دولتني 
ــيء, فما يُشن  دون أن تتنازلوا عن ش

ــياَ"،  وسياس ــكرياً  عس متكافئتني 
عليكم عدوانًا وليس حربًا بني دولتني 
ــياَ"،  وسياس ــكرياً  عس متكافئتني 
عليكم عدوانًا وليس حربًا بني دولتني 

ــرائيل متتلك أقوى  ــى أن إس منوهاً إل
ــل الصحيح مع  ــالح وهو التواص س
ــون  ــون ويوصل ــم يكذب ــرب "فه الغ
الرسالة اخلطأ ويلقون قبوالً وتصديقاً 
ــون  ــون ويوصل ــم يكذب ــرب "فه الغ
الرسالة اخلطأ ويلقون قبوالً وتصديقاً 
ــون  ــون ويوصل ــم يكذب ــرب "فه الغ

من الغرب".





تقرير-أسماء الصفدي وآالء املقيد:
ــالم  واإلع ــة  الصحاف ــم  قس ــم  نظ
ــن  ضم ــدوة  ن ــالمية  اإلس ــة  باجلامع
ــطني  ــر "مهرجان فلس ــات مؤمت فعالي
الدولي لسينما األطفال" بالتعاون مع 
وزارة الثقافة الفلسطينية, مبشاركة 
ــانزو فوللوني  ــي فينش ــرج اإليطال ا
ــطينيني  ــني الفلس ــن ارج ــدد م وع
رض في املؤمتر  وشخصيات أكادميية, وعُ
ــد معاناة  س ــينمائية جتُ ثالثة أفالم س
رض في املؤمتر  وشخصيات أكادميية, وعُ
ــد معاناة  س ــينمائية جتُ ثالثة أفالم س
رض في املؤمتر  وشخصيات أكادميية, وعُ

ــطيني وآماله املنبثقة  الطفل الفلس
من هذه املعاناة.

وقال مدير عام مهرجان سينما األطفال 
ــة":" إنَّ  ــوت اجلامع ــعود مهنا "لص س
وقال مدير عام مهرجان سينما األطفال 
ــة":" إنَّ  ــوت اجلامع ــعود مهنا "لص س
وقال مدير عام مهرجان سينما األطفال 

ــينما  ــوزارة مهرجانًا لس تخصيص ال
ــة":" إنَّ  ــوت اجلامع ــعود مهنا "لص س
ــينما  ــوزارة مهرجانًا لس تخصيص ال
ــة":" إنَّ  ــوت اجلامع ــعود مهنا "لص س

ــة املهرجانات التي  ــاء لقل األطفال ج
ــكالت األطفال  ــا ومش ــاول قضاي تتن
ــطني  وبفلس ــي  العرب ــم  العال ــي  ف
ــي الطفل  ــكل خاص، حيث يعان بش
ــالت  ووي ــي  مآس ــن  م ــطيني  الفلس
ويُحرم  احلرب واالعتداءات الصهيونية 
ــي أطفال  ــع بطفولته كباق من التمت

العالم".
ــا أال يكون هناك  ــا: " ارتأين ــع مهن وتاب

ــرض األفالم, فعرضنا  مكان محدد لع
في جامعتي اإلسالمية واألقصى وفي 
التقنية ومستشفى  كلية فلسطني 
ــرطان,  الس ــال  ألطف ــي  الرنتيس

ــى  ــة عل ــروض موزع ــت الع وكان
ــى أن  ــداً عل ــدة", مؤك كل األصع
ــى  ــة عل ــروض موزع ــت الع وكان
ــى أن  ــداً عل ــدة", مؤك كل األصع
ــى  ــة عل ــروض موزع ــت الع وكان

ــة وثقافة  ــينما ناقلة لكرام الس
ــطيني  ــعب الفلس ــداع الش وإب

ألنحاء العالم.
و كانت  وزارة الثقافة قد افتتحت 
يوم ١٣ من الشهر اجلاري، مهرجان 
فلسطني الدولي لسينما األطفال 
ــحال بغزة،  ــعيد املس ــة س بقاع
بحضور عدد من ارجني والكتاب 

وجمع من األطفال واإلعالميني.
ــة  ــان رؤي ــوزارة املهرج ــر ال وتعتب
ــة  حقيق ــينما  س ــيد  لتجس
لألطفال, ليعلم أطفال فلسطني 
ــتقبل،  ــال املس ــم أجي ــم ه أنه

ــداد  امت ــى  ــات عل املهرجان ــم  ومعظ
ــا إيقاعات مختلفة  الوطن العربي له
غير الطفولة ما عدا مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي وهو مهرجان عريق 

ا. بدأ تنظيمه منذ ما يقارب ٢٩ عامً

ــينما في فلسطني  وعن معيقات الس
ــي احلصار  ــا أنها تتمثل ف أوضح مهن
ــدم اهتمام  ــزة ، وع ــى غ ــروض عل املف
ــالم  األف ــة  بصناع ــاج  اإلنت ــركات  ش
ــة إلى عدم  ــال، إضاف ــة باألطف اخلاص

وجود معدات سينمائية حقيقية.
ــم  ــب نائب رئيس قس ــن جهته رح م
الصحافة واإلعالم باجلامعة أ.محسن 
اإلفرجني  باحلضور، شاكرًا وزارة الثقافة 
ــال الصوت  ــي إيص ــا ف ــى جهوده عل

الفلسطيني في ااالت كافة، مبديًا 
ــان  ــرة مهرج ــديد بفك ــه الش إعجاب
ا إياه بأنَّه "فكرة  سينما األطفال واصفً
ــان  ــرة مهرج ــديد بفك ــه الش إعجاب
ا إياه بأنَّه "فكرة  سينما األطفال واصفً
ــان  ــرة مهرج ــديد بفك ــه الش إعجاب

ــع الفضل فيها  ــة جديدة يرج إبداعي
للوزارة".

ــة األفالم  ــى أهمي ــي عل ــد اإلفرجن وأك
ــل  لتوصي ــيلة  كوس ــينمائية  الس
رسالتنا للعالم, داعياً لتبني خطوات 
ــال لتحفيز طلبة  ــي هذا ا فعلية ف
اإلعالم لالجتاه نحو هذا الفن من خالل 

ــات عمل مكثفة لتدريبهم  عقد ورش
وصقل مواهبهم.

ــد  ــه الوف ــدوة توج ــاء الن ــد انته وبع
املشارك من وزارة الثقافة للقاء رئيس 
اجلامعة د. كمالني شعث في مكتبه، 
ــاء الوفد الذي  والذي رحب بأعض
ــار  ــا مستش ــعود مهن ــم: س ض
ــينما،  ــئون الس وزير الثقافة لش
وعاطف عسقول مدير عام الفنون 
ــرج اإليطالي  ــداع، وا ودعم اإلب
فينشانزو فوللوني وارج األردني 

سامي هيفن.
ــى أن اجلامعة  ــعث عل وأكد د. ش
ــا  ــكل م ــة ل ــالمية "حاضن اإلس
ا"،  ا فريدً ــل إبداعً هو جديد ويحم
ــة  ــوزارة الثقاف ــكر ل ــه الش ووج
وجلان مهرجان فلسطني لسينما 
ــذا العمل  ــال بقوله: "إنَّ ه األطف
ــة اإلمكانات  ــر رغم قل ــاز كبي إجن
ــا  ــوزارة وكوادره ــا ال ــع به ــي تتمت الت

العاملون على إجناح املهرجان".
ومن جهة أخرى كرَّم عميد كلية اآلداب 
ــارك من وزارة  أ. د. وليد عامر الوفد املش

الثقافة.
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ــالَ الطالب في كلية أصول الدين باجلامعة  وق
اإلسالمية محمد غراب أن املواد الدراسية التي 
ــة لطالب العلم  ــها بالكلية غير كافي يدرس
الشرعي واصفاً إياها باجلامدة وغير تطبيقية، 
ــة لطالب العلم  ــها بالكلية غير كافي يدرس
الشرعي واصفاً إياها باجلامدة وغير تطبيقية، 
ــة لطالب العلم  ــها بالكلية غير كافي يدرس

وأيده بذلك طالب الشريعة اإلسالمية محمد 
ــردات النحوية  ــادة املف ــوض داعيا لزي ــو مع أب
ــريعة، غير منكر لدور الطالب  املتعلقة بالش

في اجلد والبحث لتطوير قدراته.


ــتاذ النحو  ــي أس ــم البابل ــدَ د. باس ــدوره أك ب
والصرف باجلامعة اإلسالمية، أن اللغة العربية 
الصحيحة هي الوسيلة التي نقل من خاللها 
ــتنباط  ــن أراد اس ــل؛ فم ــز وج ــاب اهللا ع خط
الصحيحة هي الوسيلة التي نقل من خاللها 
ــتنباط  ــن أراد اس ــل؛ فم ــز وج ــاب اهللا ع خط
الصحيحة هي الوسيلة التي نقل من خاللها 

ــرعية عليه  األحكام الفقهية من أدلتها الش
ــنة  أن يتعلم العربية ويتقنها؛ فالقرآن والس

لسانُهما اللغة العربية.
وقالَ د. عبد السميع العرابيد أستاذ التفسير 
ــى إن العلم  ــة األقص ــرآن بجامع ــوم الق وعل
ــرارها شرطٌ أساسي من شروط  بالعربية وأس
ــى إن العلم  ــة األقص ــرآن بجامع ــوم الق وعل
ــرارها شرطٌ أساسي من شروط  بالعربية وأس
ــى إن العلم  ــة األقص ــرآن بجامع ــوم الق وعل

االجتهاد في علوم الشريعة، وعدم فهم طالب 
العلم الشرعي للغة العربية يؤدى إلى ظهور 
ــا قدمياً جاء  ــب وأراء منحرفة، فظهوره مذاه
العلم الشرعي للغة العربية يؤدى إلى ظهور 
ــا قدمياً جاء  ــب وأراء منحرفة، فظهوره مذاه
العلم الشرعي للغة العربية يؤدى إلى ظهور 

بناء على انتصارها ألرائها الفاسدة معتمدين 
على اجلوانب واآلراء اللغوية.

ــى أن - علم النحو -  ــدد البابلي تأكيده عل وج
ــة والفاحتة لفهم النصوص  من العلوم املهم

ــاظ وتراكيب  ــالف دالالت األلف ــة؛ فاخت الديني
اجلمل واختالف أواخر الكلمات، يؤدي إلى تولد 
ــة ومغايرة، والتي يتوقف  معان ودالالت متنوع

عليها فهم النصوص الدينية.
ــنة  ــل الس ــاج أه ــد أن منه ــح العرابي وأوض
ــير  ــي التعامل مع العربية، تفس واجلماعة ف
ــرآن مثلما نزل على أهله، وال يتعاملون مع  الق
ــة والبعيدة عن العقل  التأويالت غير املنطقي
ــدة، مبيناً أن أهل  ــت املذاهب الفاس كما ذهب
ــع النص  ــة لتعامل م ــوا نظري ــنة وضع الس
القرآني وحديث رسول اهللا، لالبتعاد عن التأويل 
ــع النص  ــة لتعامل م ــوا نظري ــنة وضع الس
القرآني وحديث رسول اهللا، لالبتعاد عن التأويل 
ــع النص  ــة لتعامل م ــوا نظري ــنة وضع الس

ــب علماء أهل  ــوص، لذلك ذه املنحرف للنص
السنة إلى أن شرطَ العلم ليس فقط املعرفة 
ــرعية؛ بل اللغة شيء أساسي  باألحكام الش
ومهم ودورها ليس مكمالً فحسب بل دعامة 
ــرعية؛ بل اللغة شيء أساسي  باألحكام الش
ومهم ودورها ليس مكمالً فحسب بل دعامة 
ــرعية؛ بل اللغة شيء أساسي  باألحكام الش

أساسية لفهم النصوص الربانية. 
وهذا ما أضافه البابلي بقوله "إنهم يتعاملون 
ــتعملته العرب  ــع قوانني النحو وفقا ملا اس م

وليس كما حللته بعض العرب".


ــة التي  ــادة النحوي ــي أن امل ــي إل ــار البابل وأش
ــول  ــي أص ــالب كليت ــات لط ــا اجلامع تقدمه
الدين والشريعة اإلسالمية ضعيفة وال ترقى 
ــي هذا املوقف  ــتوى املطلوب، ودعمه ف للمس
العرابيد بقوله أنها غير كافية، فطالب العلم 
ــدرس تقريباً ثلث ما  ــرعي بهذه األوقات ي الش
العرابيد بقوله أنها غير كافية، فطالب العلم 
ــدرس تقريباً ثلث ما  ــرعي بهذه األوقات ي الش
العرابيد بقوله أنها غير كافية، فطالب العلم 

ــي، موضحا أن هذا خطر  ــرراً في املاض كان مق
كبير على طالب العلم الشرعي .

ــرعي  ــب العلم الش ــي أن طال ــاف البابل وأض
يُدرسُ النحو وفق القواعد النحوية التي يضع 
ــاتذة العربية باجلامعات حسب  مفرداتها أس
ــن االتصال  ــي مجردة ع ــن مالك، وه ــة اب ألفي
بالقواعد القرآنية واألحكام الشرعية، واصفاً 
ــن االتصال  ــي مجردة ع ــن مالك، وه ــة اب ألفي
بالقواعد القرآنية واألحكام الشرعية، واصفاً 
ــن االتصال  ــي مجردة ع ــن مالك، وه ــة اب ألفي

ما يدرسونه "بالنظريات الرياضية".
ــاقات  ــب يخرج من املس ــى أن الطال ــت إل ولف
ــات  العملي ــراء  إج ــتطاعته  باس  , ــة  املقدم
اإلعرابية ولكنه ال يستطيع أن يربط ما تعلمه 

باألحكام والنصوص الفقهية والشرعية.


ــم النحو جافة؛  ــرّ البابلي أن عملية تعلي واق
ــة متس  ــا حياتي ــة بقضاي ــر مرتبط ــا غي ألنه
ــه على أنه  ــدارس النحوِ ينظر إلي ــان، ف اإلنس
ــا، داعيا إلى اعادة  ــاقة ال فائدة منه عملية ش
ــواء  صياغة املنظومة التعليمية للعربية س
ــة  ــاج وطريق ــني واملنه ــد املدرس ــى صعي عل
ــري، ابتداءا  ــون وفق قالب عص التدريس، لتك
ــل املتقدمة،  ــى املراح ــاض األطفال حت من ري
ــة أوجدها  ــة تعليمي ــا عن نظري ــاً لن مفصح
ــل املتقدمة،  ــى املراح ــاض األطفال حت من ري
ــة أوجدها  ــة تعليمي ــا عن نظري ــاً لن مفصح
ــل املتقدمة،  ــى املراح ــاض األطفال حت من ري

الباحث األردني "د.عبد اهللا الدنان" بعد دراسة 
ــا متكلماً  ــرج الطفل من خالله مطولة، يخ
الباحث األردني "د.عبد اهللا الدنان" بعد دراسة 
ــا متكلماً  ــرج الطفل من خالله مطولة، يخ
الباحث األردني "د.عبد اهللا الدنان" بعد دراسة 

ــا يقول "لو علمت هذه  بالفصحى، وألهميته
ــى أبنائي"،  ــا عل ــبقاً لطبقته ــة مس النظري
ــا يقول "لو علمت هذه  بالفصحى، وألهميته
ــى أبنائي"،  ــا عل ــبقاً لطبقته ــة مس النظري
ــا يقول "لو علمت هذه  بالفصحى، وألهميته

ــخصاً واحداً من أفراد العائلة  فهي تبني أن ش
ــل الفصحى إذا لم يقترن  كافٍ لتعليم الطف
ــا، فمخازن  ــع الطفل بلهجة غيره احلديث م
اللغة والتعلم تتفجر من سن امليالد إلى ست 
ــنوات، واصفا الطفل الذي ينمو وهو عالم  س
بالعربية يجد متعة واستمتاع بالقراءة خالفا 
ــا أزمة القراءة التي  ــره من األطفال، مرجع لغي
ــتمتاع؛ فاحلياة  تعانيها أمة اقرأ هو عدم االس
والعبادة قائمة على االستمتاع، ناصحاً األسر 
ــتمتاع؛ فاحلياة  تعانيها أمة اقرأ هو عدم االس
والعبادة قائمة على االستمتاع، ناصحاً األسر 
ــتمتاع؛ فاحلياة  تعانيها أمة اقرأ هو عدم االس

ــاهدون األفالم الكرتونية  أن تدع أطفالها يش
ــرة لألطفال قائال إنها  التي تقدمها قناة اجلزي

"كنز للفصحى".


واتفقَ البابلي والعرابيد على ضرورة العمل على 
ــاج النحوي املقدم لطالب  إعادة صياغة املنه
العلم الشرعي، في حال أردنا أن نخرج علماء 
ماهرين يفهمون القرآن والسنة، محذرين من 
ــرعي غير  ــورة أال يكون طالب العلم الش خط
ــالب العلم  ــات النحو، داعني ط ــم بأبجدي مل
ــوا علم  ــرورة أن يفهموا ويتقن ــرعي بض الش
العربية أكثر من طالب اللغة العربية نفسه، 
مناشدين طالب العلم الشرعي إلى مراجعة 
ــاقات  ــون على مس ــا يطلق ــهم عندم أنفس
ــوس متمنني زوالها من اخلطة  النحو أنها كاب
ــن حفظ اللغة  ــظ القرآن م ــية، فحف الدراس

وحفظ اللغة من حفظ القرآن.

العربية األساس لفهم العربية األساس لفهم 
العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد العرابيد: االجتهاد 

يحتاج إلتقان العربية يحتاج إلتقان العربية 
ويبعدنا عن التأويل ويبعدنا عن التأويل ويبعدنا عن التأويل ويبعدنا عن التأويل ويبعدنا عن التأويل ويبعدنا عن التأويل ويبعدنا عن التأويل 

فكما في الصحيحني من حديث أبي 
بكر رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا 
فكما في الصحيحني من حديث أبي 
بكر رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا 
فكما في الصحيحني من حديث أبي 

عليه وسلم قال: "إن الزمان قد استدار 
ــموات  ــق اهللا الس ــوم خل ــه ي كهيئت
عليه وسلم قال: "إن الزمان قد استدار 
ــموات  ــق اهللا الس ــوم خل ــه ي كهيئت
عليه وسلم قال: "إن الزمان قد استدار 

واألرض، السنة اثنا عشر شهراً منها 
ــموات  ــق اهللا الس ــوم خل ــه ي كهيئت
واألرض، السنة اثنا عشر شهراً منها 
ــموات  ــق اهللا الس ــوم خل ــه ي كهيئت

أربعة حرم، ثالثة متواليات: ذو القعدة 
ــول  ــب " , , وح ــة واحملرم،ورج وذو احلج
ر ذلك  ــهر األربعة فسً حرمة هذه األش
ــو جلنة  ــل عض ــادق قندي ــور ص الدكت
اإلفتاء باجلامعة اإلسالمية " إن حرمة 
ــهر حتددت في أمرين حرمة  هذه األش
ــتنداً  ــم فيهن "  , مس ــال والظل القت
ــهر حتددت في أمرين حرمة  هذه األش
ــتنداً  ــم فيهن "  , مس ــال والظل القت
ــهر حتددت في أمرين حرمة  هذه األش

رِ  هْ نِ الشَّ أَلُونَكَ عَ لقوله تعالى : { يَسْ
ــتنداً  ــم فيهن "  , مس ــال والظل القت
رِ  هْ نِ الشَّ أَلُونَكَ عَ لقوله تعالى : { يَسْ
ــتنداً  ــم فيهن "  , مس ــال والظل القت

يرٌ  بِ
يهِ كَ ــالٌ فِ تَ لْ قِ يهِ قُ ــالٍ فِ تَ َرَامِ قِ احلْ

رِ  هْ نِ الشَّ أَلُونَكَ عَ لقوله تعالى : { يَسْ
يرٌ  بِ

يهِ كَ ــالٌ فِ تَ لْ قِ يهِ قُ ــالٍ فِ تَ َرَامِ قِ احلْ
رِ  هْ نِ الشَّ أَلُونَكَ عَ لقوله تعالى : { يَسْ

ــال تظلموا فيهن  ــه تعالى: {ف } وقول
يرٌ  بِ

يهِ كَ ــالٌ فِ تَ لْ قِ يهِ قُ ــالٍ فِ تَ َرَامِ قِ احلْ
ــال تظلموا فيهن  ــه تعالى: {ف } وقول
يرٌ  بِ

يهِ كَ ــالٌ فِ تَ لْ قِ يهِ قُ ــالٍ فِ تَ َرَامِ قِ احلْ

ــى صعيد القتال  ــكم} , أما عل أنفس
ــادأة به , أم  ــة تقتصر على املب فاحلرم

الرد والصد فال خالف على جوازهما .

 
 أما مضاعفة الثواب والعقاب في هذه 
األشهر، فقد أكدها الدكتور قنديل " 
 أما مضاعفة الثواب والعقاب في هذه 
األشهر، فقد أكدها الدكتور قنديل " 
 أما مضاعفة الثواب والعقاب في هذه 

ــهر ثواب  إن اهللا ضاعف في هذه األش
ــيئة " معزياً  ــاب الس ــنة , وعق احلس
ــهر ثواب  إن اهللا ضاعف في هذه األش
ــيئة " معزياً  ــاب الس ــنة , وعق احلس
ــهر ثواب  إن اهللا ضاعف في هذه األش

ــتناداً لقوله  ــان اس ــرف الزم ذلك لش
ــيئة " معزياً  ــاب الس ــنة , وعق احلس
ــتناداً لقوله  ــان اس ــرف الزم ذلك لش
ــيئة " معزياً  ــاب الس ــنة , وعق احلس

ِ اثْنَا 
نْدَ اهللاَّ ورِ عِ ــهُ ةَ الشُّ دَّ تعالى: (إِنَّ عِ

ــتناداً لقوله  ــان اس ــرف الزم ذلك لش
ِ اثْنَا 

نْدَ اهللاَّ ورِ عِ ــهُ ةَ الشُّ دَّ تعالى: (إِنَّ عِ
ــتناداً لقوله  ــان اس ــرف الزم ذلك لش

لَقَ  ِ يَوْمَ خَ
تَابِ اهللاَّ ي كِ راً فِ ــهْ ــرَ شَ شَ عَ

ِ اثْنَا 
نْدَ اهللاَّ ورِ عِ ــهُ ةَ الشُّ دَّ تعالى: (إِنَّ عِ

لَقَ  ِ يَوْمَ خَ
تَابِ اهللاَّ ي كِ راً فِ ــهْ ــرَ شَ شَ عَ

ِ اثْنَا 
نْدَ اهللاَّ ورِ عِ ــهُ ةَ الشُّ دَّ تعالى: (إِنَّ عِ

رُمٌ  ةٌ حُ ــا أَرْبَعَ نْهَ َرْضَ مِ اوَاتِ وَاألْ ــمَ السَّ
لَقَ  ِ يَوْمَ خَ

تَابِ اهللاَّ ي كِ راً فِ ــهْ ــرَ شَ شَ عَ
رُمٌ  ةٌ حُ ــا أَرْبَعَ نْهَ َرْضَ مِ اوَاتِ وَاألْ ــمَ السَّ
لَقَ  ِ يَوْمَ خَ

تَابِ اهللاَّ ي كِ راً فِ ــهْ ــرَ شَ شَ عَ

نَّ  يهِ وا فِ لِمُ ــال تَظْ يِّمُ فَ ــكَ الدِّينُ الْقَ ذَلِ
رُمٌ  ةٌ حُ ــا أَرْبَعَ نْهَ َرْضَ مِ اوَاتِ وَاألْ ــمَ السَّ
نَّ  يهِ وا فِ لِمُ ــال تَظْ يِّمُ فَ ــكَ الدِّينُ الْقَ ذَلِ
رُمٌ  ةٌ حُ ــا أَرْبَعَ نْهَ َرْضَ مِ اوَاتِ وَاألْ ــمَ السَّ

ال  ــراً قوله تعالى: (فَ ) مفس مْ كُ سَ أَنْفُ
نَّ  يهِ وا فِ لِمُ ــال تَظْ يِّمُ فَ ــكَ الدِّينُ الْقَ ذَلِ
ال  ــراً قوله تعالى: (فَ ) مفس مْ كُ سَ أَنْفُ
نَّ  يهِ وا فِ لِمُ ــال تَظْ يِّمُ فَ ــكَ الدِّينُ الْقَ ذَلِ

) أي في هذه  مْ ــكُ سَ نَّ أَنْفُ يهِ وا فِ لِمُ تَظْ
ال  ــراً قوله تعالى: (فَ ) مفس مْ كُ سَ أَنْفُ
) أي في هذه  مْ ــكُ سَ نَّ أَنْفُ يهِ وا فِ لِمُ تَظْ
ال  ــراً قوله تعالى: (فَ ) مفس مْ كُ سَ أَنْفُ

ــد، وأبلغ في  ــهر احملرمة، ألنها آك األش
) أي في هذه  مْ ــكُ سَ نَّ أَنْفُ يهِ وا فِ لِمُ تَظْ
ــد، وأبلغ في  ــهر احملرمة، ألنها آك األش
) أي في هذه  مْ ــكُ سَ نَّ أَنْفُ يهِ وا فِ لِمُ تَظْ

اإلثم من غيرها .
ومن أوجه ذلك تغليظ  الدية كما جاء 
ــافعي وطائفة كثيرة  في املذهب الش

تل  ــق من قَ ــاء، وكذا في ح من العلم
ــرم، ثم نقل  ــل ذا مح ــي احلرم أو قت ف
تل  ــق من قَ ــاء، وكذا في ح من العلم
ــرم، ثم نقل  ــل ذا مح ــي احلرم أو قت ف
تل  ــق من قَ ــاء، وكذا في ح من العلم

عن قتادة قوله: إن الظلم في األشهر 
ــرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم  احل
عن قتادة قوله: إن الظلم في األشهر 
ــرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم  احل
عن قتادة قوله: إن الظلم في األشهر 

ــواها، وإن كان الظلم على كل  في س
ــن اهللا  ــاً، ولك ــال عظيم ح

ــواها، وإن كان الظلم على كل  في س
ــن اهللا  ــاً، ولك ــال عظيم ح

ــواها، وإن كان الظلم على كل  في س

يعظم في أمره ما يشاء. 

 
عدد من النسمات اإلميانية , 
والنفحات الروحانية , تهب 
ــهر,  فأولهن  ــذه األش في ه
ــعيرة الكبرى احلج  هي الش
ــا تقع في  ــه كله ،  فأفعال
ــعيرة الكبرى احلج  هي الش
ــا تقع في  ــه كله ،  فأفعال
ــعيرة الكبرى احلج  هي الش

ــةً لليالي  ــة ,إضاف ذي احلج
ــا تقع في  ــه كله ،  فأفعال
ــةً لليالي  ــة ,إضاف ذي احلج
ــا تقع في  ــه كله ،  فأفعال

ــن نفس  ــى م ــر األول العش
ــم اهللا  ــي أقس ــهر الت الش
ــذي من ضمنها يوم  بها, وال
عرفة وهو أفضلهن، ويشرع 
ــذي من ضمنها يوم  بها, وال
عرفة وهو أفضلهن، ويشرع 
ــذي من ضمنها يوم  بها, وال

ــه , وكما  لغير احلاج صيام
تشتمل على عيد األضحى، 
ــة  األضحي ــه  في ــرع  ويش
ــوراء  عاش ــوم  ي ــام  وصي  ,
ــوم قبله أو بعده ,  إضافةً لي
ــوراء  عاش ــوم  ي ــام  وصي  ,
ــوم قبله أو بعده ,  إضافةً لي
ــوراء  عاش ــوم  ي ــام  وصي  ,

ــدد الدكتور قنديل  حيث ش
ــتغل املسلم هذه  على ضرورة أن يس
ــا أعمالٌ  ــة ,  فكله ــم الطيب املواس
ــتغل املسلم هذه  على ضرورة أن يس
ــا أعمالٌ  ــة ,  فكله ــم الطيب املواس
ــتغل املسلم هذه  على ضرورة أن يس

فضيلة , وأجورها وفيرة .

 
ــهراً  ــوم ش ــي إذا أراد أن يص ــهراً  كان النب ــوم ش ــي إذا أراد أن يص ــهراً  كان النب ــوم ش ــي إذا أراد أن يص ان النب
ــان كان يصوم  ــهر رمض كامالً غير ش
ــهراً  ــوم ش ــي إذا أراد أن يص ان النب
ــان كان يصوم  ــهر رمض كامالً غير ش
ــهراً  ــوم ش ــي إذا أراد أن يص ان النب

ــه يوم  ــذي يقع في ــرم , وال ــهر مح ــه يوم ش ــذي يقع في ــرم , وال ــهر مح ــه يوم ش ــذي يقع في ــرم , وال مح
ــى عليه   موس

ُ
ــوراء يوم جنى اهللا عاش

ــه يوم  ــذي يقع في ــرم , وال مح
ــى عليه   موس

ُ
ــوراء يوم جنى اهللا عاش

ــه يوم  ــذي يقع في ــرم , وال ــهر مح ش
ــى عليه   موس

ُ
ــوراء يوم جنى اهللا عاش

ــهر  ــه يوم ش ــذي يقع في ــرم , وال ــهر مح ــه يوم ش ــذي يقع في ــرم , وال مح
ــى عليه   موس

ُ
ــوراء يوم جنى اهللا عاش

ــه يوم  ــذي يقع في ــرم , وال ــهر مح ــه يوم ش ــذي يقع في ــرم , وال مح

ــف  الطوائ ــض  بع أن  إال   , ــالم  الس
ــاالً  ال أصل   ــالمية ابتدعت  أعم اإلس
ــف  الطوائ ــض  بع أن  إال   , ــالم  الس
ــاالً  ال أصل   ــالمية ابتدعت  أعم اإلس
ــف  الطوائ ــض  بع أن  إال   , ــالم  الس

لها , حيث عرَج  الدكتور قنديل على 
ما ابتدعته هذه الطوائف , كالشيعة 

الذي يعظمون يوم عاشوراء باألعمال 
ــض الطوائف  ــك بع ــة , وكذل الكفري
ــول  ح ــون  يطوف ــن  الذي ــة  الصوفي
األضرحة , ويتوسلون باملوتى , وإحياء 
بعض الليالي من شهر محرم , وكذلك 
ــح ويذكر منها  بدعة الذبائ
ــة الرجبية  وذبيحة  الذبيح
ــوراء , وهذا كله منافٍ  عاش
للشريعة اإلسالمية وسنة 
ــول اهللا صلى اهللا عليه  رس
للشريعة اإلسالمية وسنة 
ــول اهللا صلى اهللا عليه  رس
للشريعة اإلسالمية وسنة 

وسلم الذي قال " كل بدعة 
ــي  ــةً ف ــة , وكل ضالل ضالل
وسلم الذي قال " كل بدعة 
ــي  ــةً ف ــة , وكل ضالل ضالل
وسلم الذي قال " كل بدعة 

النار " .


ــذا التفصيل , حريٌ  وبعد ه
بكل مسلم أن يستغل هذه 
ــور املضاعفة , باملثابرة  األج
الغتنام تلك الفرص اإلميانية 
ــبحانه  , التي يهبها اهللا س
وتعالى لعباده , ليكفروا عن 
ــيئاتهم , ويتراجعوا عن  س
ــاد  عن  ــم , واالبتع خطاياه
معصية اهللا تعالى في كل 
ــرص على ذلك  ــت وحني , ولكن احل وق
ــهر خصوصاً ملا لها من  في هذه األش

شرف عظيم عند اهللا تعالى , 
ــهر خصوصاً ملا لها من  في هذه األش

شرف عظيم عند اهللا تعالى , 
ــهر خصوصاً ملا لها من  في هذه األش



ــان  منذ أن يفتح اإلنس
ــاة، يبدأ   ــه علي احلي عين
ــدور حوله  ــا ي ــم م بفه
ــة  املهم ــق  احلقائ ــن  م
ــول  ــتطيع احلص وال يس
ــيء، وعليه  ــي كل ش عل
أن  ــرة  كثي ــان  أحي ــي  ف
ــيء، وعليه  ــي كل ش عل
أن  ــرة  كثي ــان  أحي ــي  ف
ــيء، وعليه  ــي كل ش عل

ــا يرغب في  يدفع ثمن م
ــتمتاع  واالس ــه  اقتنائ
ــه يدفع به  ــه، وهذا كل ب
ــذي  ــال ال ــب امل ــو ح نح
ــية  األساس األداة  ــد  يع
للحصول علي املرغوبات 
واملشتهيات، وشدة ميل 
ــال جتعله  ــان للم اإلنس
ــي  إل ــه  باحلاج ــعر  يش
ــاوز تفكيره  ــال، ويتج امل
ــى  ــه حت ــي      انفاق ف
ــي  ــول عل ــح احلص يصب
ــي حد ذاته  املال هدف ف
بغض النضر عن وظائفه 
َالَ  ونَ املْ ِبُّ ــول اهللا (وَحتُ ويق
بغض النضر عن وظائفه 
َالَ  ونَ املْ ِبُّ ــول اهللا (وَحتُ ويق
بغض النضر عن وظائفه 

ا)، وال ميل العبد  م ا جَ ب حُ
من سؤال اهللا خير الدنيا 
ا)، وال ميل العبد  م ا جَ ب حُ
من سؤال اهللا خير الدنيا 
ا)، وال ميل العبد  م ا جَ ب حُ

بسبب حبه للتملك وإذا 
ــراء قنط من  أصابته ض
ــول  رحمة اهللا، وقال رس
ــذه احلقيقة  ــي ه اهللا ف
ــة( ليس الغني  املتوهج
ــرة العرض، ولكن  عن كث
ــي النفس) أي  الغني غن
ــون غني  ــان ال يك اإلنس
التي  ــياء  واألش باألموال 
ــن الغني  ــا ولك ميتلكه
ــف  ــوع العفي ــو القن ه
ــه عن  الذي يراوض نفس
ــا، ويعجبني  متاع الدني
ــو الوفاء بن  أيضا قول أب
ــا، ويعجبني  متاع الدني
ــو الوفاء بن  أيضا قول أب
ــا، ويعجبني  متاع الدني

ــال (من  ــا ق ــل عندم عق
ــه ال يحب الدنيا  ادعي أن
فهو عندي كذاب، إلي أن 
ــه ال يحب الدنيا  ادعي أن
فهو عندي كذاب، إلي أن 
ــه ال يحب الدنيا  ادعي أن

ثبت  ــإن  ف يثبت صدقه، 
صدقه ثبت جنونه).

أننا مبتلون  وهذا يعني 
ــا  وميلن ــال  للم ــا  بحبن
ــذا امليل  ــديد له وه الش
ــا  وعلين ــان  امتح أداة 
ــني في  ــون حريص أن نك
ــي  ــد اهللا  ف ــاح عن النج
ــني في  ــون حريص أن نك
ــي  ــد اهللا  ف ــاح عن النج
ــني في  ــون حريص أن نك

ورسالتي  االمتحان،  هذا 
ــال  ــون امل ــن يحب ــي م إل
ــه في كل  ــون عن ويبحث
ــا دامت  ــان م ــكان وزم م
ــكم تعشق املال،  أنفس
ــون  تكون أن  ــم  عليك
ــغلكم  يش ال  ــني  متزن
كسب املال عن الواجبات 
ــا  لربن ــا  علين ــة  املترتب
ــوا حريصني علي  وتكون
الوقوع  ــن  م ــكم  أنفس
ــوا حريصني علي  وتكون
الوقوع  ــن  م ــكم  أنفس
ــوا حريصني علي  وتكون

ــهواتها  وش الدنيا  ــي  ف
فهذا يبعثكم إلي طريق 

الهالك.

fibΩa@ky

طالب: العربية المقدمة
لنا جامدة وال تخدم 

الدراسة الشرعية
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بقلم  : إميان علي
استيقظ من النوم وقبل أن أنظر إلى 
ــي وأتأكد  ــاعة أتفقد محفظت الس
ــزًا ثمينًا  ــي أمتلك كن ــرة أنن مئة م
ــي وأتأكد  ــاعة أتفقد محفظت الس
ــزًا ثمينًا  ــي أمتلك كن ــرة أنن مئة م
ــي وأتأكد  ــاعة أتفقد محفظت الس

ــمى "الفكة"، فالسائق املبجل  يس
ــارة الصباح  ــدك نض ــن أن يفق ميك
ــك ذاك الكنز ويبدأ  ــم تكن متتل إن ل
ــر وكأنك حكمت  ــف والتذم بالتأف
ــك" لو لم  ــقاء "ويا ويل ــه بالش علي
ــائق في طريقه من ينقذه  يجد الس
من مصيبته التي كنت أنت بطلها 
ــاك  ــرب أذن ــك أن تط ــرض علي ، ويف
بسماع كلمات التأنيب الالمباشرة 
ــوال الطريق،  ــا ط ــرة أحيانً واملباش
بسماع كلمات التأنيب الالمباشرة 
ــوال الطريق،  ــا ط ــرة أحيانً واملباش
بسماع كلمات التأنيب الالمباشرة 

ــه وقد  ــذي قصدت ــل املكان ال لتص
ــك وارتفع ضغطك رمبا،  عبس وجه
تسير بخطىً مثقلة ووجه شاحب 
ا  ــوالً جالسً وقد تلمح عينيك متس
تسير بخطىً مثقلة ووجه شاحب 
ا  ــوالً جالسً وقد تلمح عينيك متس
تسير بخطىً مثقلة ووجه شاحب 

على جانب الطريق وقد أُلقي أمامه 
ا  ــوالً جالسً وقد تلمح عينيك متس
على جانب الطريق وقد أُلقي أمامه 
ا  ــوالً جالسً وقد تلمح عينيك متس

ــواقل وتكاد تتوقف أمامه  بضع ش
ــك هذا "؟ لكنك  ــأله "من أين ل وتس
تؤثر أن تتابع سيرك متسائالً بينك 
ــح ثمن هذه  ــك هل أصب وبني نفس
التي تسمى "الفكة" غاليًا ككرامة 
ــول ؟!، وتتذكر أنك تركت  ذاك املتس
جزءًا من كرامتك على لسان السائق 
الغاضب قبل قليل فتبتسم بحرج 
وتتابع مسيرك، وتتجه في منتصف 
ــراء ما تلملم به جوعك  نهارك لش
ومبجرد أن تناول البائع النقود تتغير 
ــحب لون عينيه  مالمح وجهه ويش
ــه التهلكة  ــك ألقيت بني يدي وكأن
بعينها ويقول لك مبلء فيه وبلهجة 
ــة ؟! " وتبدأ أنت  ــة :" فش فك غريب
ــك وأنت تعلم  بالنظر في محفظت
أنك ال متلكها ولكن يجب عليك أن 
تبرر فعلتك الشنيعة أمامه وتنتهي 
ــة بـ "ال  ــك في احملفظ ــة بحث عملي
ــدأ البائع  برحلة  ــا معي ليب واهللا م
ــة بـ "ال  ــك في احملفظ ــة بحث عملي
ــدأ البائع  برحلة  ــا معي ليب واهللا م
ــة بـ "ال  ــك في احملفظ ــة بحث عملي

ــني أقرانه باحثًا عن كنزه  التجوال ب
ــدأ البائع  برحلة  ــا معي ليب واهللا م
ــني أقرانه باحثًا عن كنزه  التجوال ب
ــدأ البائع  برحلة  ــا معي ليب واهللا م

ــود وتقف أنت كاملتهم تنتظر  املفق
ــواك حني يفاجئك  املعجزة وتخرُ ق
ــا حتتاجه ويناولك ما تبقى  البائع مب
لك من نقود ويديه تكاد أن ال تفلته 
ــتغربًا تعد بينك  ــق أنت مس وتنطل
وبني نفسك كم بقي من األشخاص 
ــمعونني ذات احلديث  ــن سيس الذي
هذا اليوم " صاحب املكتبة والسائق 
عند عودتي "، إذن جرميتان إضافيتان 
ــون  ــس املضم ــران بنف ــان آخ ودرس
اليوم  إليهما  واألسلوب ستستمع 
بل وكل يومٍ عدا اليوم الذي جتد فيه 
ــرة ب"الفكة" فهو  محفظتك عام
بل وكل يومٍ عدا اليوم الذي جتد فيه 
ــرة ب"الفكة" فهو  محفظتك عام
بل وكل يومٍ عدا اليوم الذي جتد فيه 

اليوم الوحيد الذي جتد نفسك فيه 
بعيدةً عن تأنيب اآلخرين بل وتأنيب 
اليوم الوحيد الذي جتد نفسك فيه 
بعيدةً عن تأنيب اآلخرين بل وتأنيب 
اليوم الوحيد الذي جتد نفسك فيه 

ــى أي حالٍ  ــذي احتار عل ضميرك ال
ــاءل بينك وبني  يلوم نفسه، و تتس
نفسك من املسئول عن ذلك هل هو 
أنا ؟وهل علي أن أستمع إلى أسلوب 
التأنيب هذا كل يوم ؟، وكأنني أخبئ 
ــواقل في  ــاً حديدية من الش أطنان
التأنيب هذا كل يوم ؟، وكأنني أخبئ 
ــواقل في  ــاً حديدية من الش أطنان
التأنيب هذا كل يوم ؟، وكأنني أخبئ 

جيوبي وأرفض أن أعطيها للسائق 
املهموم أو البائع املغلوب على أمره، 
ــت اليوم ككنز(علي  "الفكة" أضح
بابا )ال تدري من هم األربعون حرامي 
الذين يكنزونه أو يحاولون احتكاره 
ــا الذي  ــي باب ــن هو عل ــرف م وال تع
ــه تلك األزمة  ــكو إلي ميكنك أن تش
ــى عليك  ــها بل أضح ــي تعيش الت
ــر التي تفتح  ــة الس ــرف كلم أن تع
ــواب حل لغز "الفكة" حتى ال  لك أب

يُعكر صفو يومك املعكر أصالً.
ــواب حل لغز "الفكة" حتى ال  لك أب

يُعكر صفو يومك املعكر أصالً.
ــواب حل لغز "الفكة" حتى ال  لك أب

األربعاء 12/4/ 2013م
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في زاوية أحد احملال التجارية تتفحص 
ــا مينةً  ــاي، وتقلبه ــرأة علبة الش ام
في زاوية أحد احملال التجارية تتفحص 
ــا مينةً  ــاي، وتقلبه ــرأة علبة الش ام
في زاوية أحد احملال التجارية تتفحص 

ــرى، اقتربنا منها وسألناها عن  ويس
ــبب متعنها في العلبة، فقالت: "  س
أتأكد من صالحيتها فاحلرص واجب، 

وال أمان للتجار".
ــاً) وهو  ــد (٣٥ عام ــر أحم ــر ياس وذك
صاحب محل لبيع املواد الغذائية أنه 
ــة بضائعه  ــد من تاريخ صالحي يتأك
ــورةٍ دورية كل  ــودة في احملل بص املوج
أربعة أشهر تقريباً، منوهاً إلى حرصه 
ــورةٍ دورية كل  ــودة في احملل بص املوج
أربعة أشهر تقريباً، منوهاً إلى حرصه 
ــورةٍ دورية كل  ــودة في احملل بص املوج

على شراء ما يلزمه من جتارٍ أصحاب 
ــمعة طيبة  ــة، ومن يتمتعون بس ثق
على شراء ما يلزمه من جتارٍ أصحاب 
ــمعة طيبة  ــة، ومن يتمتعون بس ثق
على شراء ما يلزمه من جتارٍ أصحاب 

في جتارتهم.
ه إلى أن بعض زبائنه يتأكدون من  ونوَ
ــهم،  ــترياتهم بأنفس صالحية مش
ــل  ب قِ ــن  م ــاً  وعي ــك  ذل ــراً  معتب
ــهم،  ــترياتهم بأنفس صالحية مش
ــل  ب قِ ــن  م ــاً  وعي ــك  ذل ــراً  معتب
ــهم،  ــترياتهم بأنفس صالحية مش

املستهلكني، مشيراً إلى رضا زبائنه 
ــل  ب قِ ــن  م ــاً  وعي ــك  ذل ــراً  معتب
املستهلكني، مشيراً إلى رضا زبائنه 
ــل  ب قِ ــن  م ــاً  وعي ــك  ذل ــراً  معتب

عن سلعه، وعدم وجود أي شكوى من 
املستهلكني نحو بضائعه.

ــازن عدنان صاحب محل لبيع  وبنيَّ م

ــث التموين  ــواد الغذائية أن مباح امل
تقوم بحمالت فجائية دورية؛ للتأكد 
من صالحية املنتجات وعدم فسادها، 

األمر الذي يحد من وجود مواد تالفة.
وأرجع عدنان قيام بعض التجار ببيع 
ــدة في بعض األحيان  منتجات فاس
ــة في  ــم والرغب ــع بعضه ــى طم إل
احلصول على املال حتى ولو كان على 
ــتهلك، مشيراً إلى أن  مصلحة املس
احلصول على املال حتى ولو كان على 
ــتهلك، مشيراً إلى أن  مصلحة املس
احلصول على املال حتى ولو كان على 

هؤالء التجار "قلة".
ــام أحد احملال  ــوق الزاوية  وأم وفي س
التقينا برجل مسن أبي محمد الذي 
بنيَ أنه ال يأبه بتاريخ الصالحية قائالً: 
التقينا برجل مسن أبي محمد الذي 
بنيَ أنه ال يأبه بتاريخ الصالحية قائالً: 
التقينا برجل مسن أبي محمد الذي 

"أيام زمان لم يكن هناك شيء اسمه 
مدة صالحية".


ــة حدوث  ــن إمكاني ــن التخوف م وع
ــت فاطمة أحمد  ــمم غذائي قال تس
وهي ربة منزل:" أخشى على أطفالي 
ــد وأن  ــيء فاس ــن أن يتناولوا أي ش م
ــمم غذائي"، مضيفةً  يتعرضوا لتس
ــد وأن  ــيء فاس ــن أن يتناولوا أي ش م
ــمم غذائي"، مضيفةً  يتعرضوا لتس
ــد وأن  ــيء فاس ــن أن يتناولوا أي ش م

ــاول أطفالي طعاماً  ــرص على تن "أح
ــمم غذائي"، مضيفةً  يتعرضوا لتس
ــاول أطفالي طعاماً  ــرص على تن "أح
ــمم غذائي"، مضيفةً  يتعرضوا لتس

صاحلاً وسليماً".
ــود حميد  ــال م. محم ــن جهته، ق م
ــي ملراقبة  ــب الوقائ ــب مدير الط نائ
ــة:" إن إجمالي  األغذية بوزارة الصح
ــمم الغذائي في قطاع  حاالت التس
ــاً وجود ثالث  ــزة يعتبر قليالً"، مبين غ
ــمم الغذائي في قطاع  حاالت التس
ــاً وجود ثالث  ــزة يعتبر قليالً"، مبين غ
ــمم الغذائي في قطاع  حاالت التس

ــام ٢٠١٣م وحتى الربع  ــي ع حاالت ف
الثالث من العام نفسه.

واستبعد تأثير دور الرقابة احلكومية 
ــمم  التس ــاالت  ح ــاض  انخف ــي  ف
ــي كثير من  ا أنه ف ــي، موضحً الغذائ
ــجيل احلاالت لدى  األحيان ال يتم تس
الوزارة؛ نظراً لذهاب املريض إلى عيادة 
ــجيل احلاالت لدى  األحيان ال يتم تس
الوزارة؛ نظراً لذهاب املريض إلى عيادة 
ــجيل احلاالت لدى  األحيان ال يتم تس

خاصة، أو تداويه في بيته.


ــزل- أنها  ــرى طه -ربة من ــرت يس وذك
ــتري بعض األشياء، ولفت  كانت تش
ــوكوالتة،  ــعر علبة الش انتباهها س
ــعر احلقيقي؛  ــذي يبلغ نصف الس ال
ــا؛ ولكنها  ــل عليه ــا جعلها تقب مم
الصالحية،  ــة  بأنها منتهي تفاجأت 
ــئولة مبراقبة  ــةً اجلهات املس مطالب
الصالحية،  ــة  بأنها منتهي تفاجأت 
ــئولة مبراقبة  ــةً اجلهات املس مطالب
الصالحية،  ــة  بأنها منتهي تفاجأت 

التجار ملنع متاديهم في أفعالهم غير 
املقبولة.

ــر -ربة منزل-  ــف مرام ياس ولم تختل
ــترت ذات  ــابقتها إذ أنها اش ــع س م
ــا عادت  ــات، وعندم ــرة علبة حلوي م
ــب العلبة فإذا  ــى املنزل أخذت تقل إل
ــة الصالحية منذ  ــا جتدها منتهي به
ثالثة أشهر سابقة، منوهةً إلى أنها 
ــة الصالحية منذ  ــا جتدها منتهي به
ثالثة أشهر سابقة، منوهةً إلى أنها 
ــة الصالحية منذ  ــا جتدها منتهي به

ــترتها من محل يعتبر حيوياً في  اش
ثالثة أشهر سابقة، منوهةً إلى أنها 
ــترتها من محل يعتبر حيوياً في  اش
ثالثة أشهر سابقة، منوهةً إلى أنها 

منطقة سكناها.
ــن تاريخ  ــت أتأكد م ــت: "أصبح وقال
ــراء أي منتج"،  ــل ش ــة قب الصالحي
متسائلةً عن دور احلكومة في الرقابة 
ــراء أي منتج"،  ــل ش ــة قب الصالحي
متسائلةً عن دور احلكومة في الرقابة 
ــراء أي منتج"،  ــل ش ــة قب الصالحي

على املواد الغذائية.

 
ــني حويحي رئيس  ــال م. مع بدوره، ق
ــرة حماية  ــي دائ ــي ف ــم الفن القس

ــتهلك التابعة لوزارة االقتصاد  املس
ــة مكاتب  ــد خمس ــي:" يوج الوطن
ــاع غزة  ــي محافظات قط ــة ف فرعي
حلماية املستهلك، تعمل على مسح 
ــواق واحملالت خالل شهرين على  األس

األقل".
ــات  ــحب العين ــم س ــه يت ــر أن وذك
ــة وفحصها  ــظ على الكمي والتحف
ــاً، وفي  ــاً وميكروب ــياً وكيميائي حس
ــة وفحصها  ــظ على الكمي والتحف
ــاً، وفي  ــاً وميكروب ــياً وكيميائي حس
ــة وفحصها  ــظ على الكمي والتحف

حال كانت العينة فاسدة يتم إتالف 
ــف اإلنتاج حلني تصويب  الكمية ووق
املنتج، في حال كان املنتج من صنع 

محلي.
ــار حويحي إلى أن قانون حماية  وأش
ــج  ــول أي منت ــع دخ ــتهلك مين املس

ــي انقضى عليه أكثر من الثلث  غذائ
ــبة  ــة، مؤكداً أن نس األول للصالحي
ــي انقضى عليه أكثر من الثلث  غذائ
ــبة  ــة، مؤكداً أن نس األول للصالحي
ــي انقضى عليه أكثر من الثلث  غذائ

ــل التاجر بذلك ١٠٠٪،  االلتزام من قب
ــر أن يدخل  ــاف: "ال يجرؤ أي تاج وأض

مواداً منتهية الصالحية إلى غزة".
ــر أن يدخل  ــاف: "ال يجرؤ أي تاج وأض

مواداً منتهية الصالحية إلى غزة".
ــر أن يدخل  ــاف: "ال يجرؤ أي تاج وأض

ــواد  ــود م ــبب وج ــي س ــزا حويح وع
شارفت مدة صالحيتها على االنتهاء 
في األسواق إلى ضعف اإلقبال عليها 
من املستهلكني؛ مما يكدس البضاعة 
ــن انتهائها  ــهر م ــي احملل وقبل ش ف
ــي  ــا ف ــى تقدميه ــر عل ــدم التاج يُق
عروضات للمستهلكني، مشيراً إلى 
ــي  ــا ف ــى تقدميه ــر عل ــدم التاج يُق
عروضات للمستهلكني، مشيراً إلى 
ــي  ــا ف ــى تقدميه ــر عل ــدم التاج يُق

أن ذلك يحدث قبل انتهاء صالحيتها 
فالقانون مينع تداول أي منتج انتهت 

صالحيته.
ــة احلكومة وقلة معدالت  وبنيّ طمأن
ــوف  ــى تخ ــي يبق ــمم الغذائ التس
ــواد الغذائية  ــاد امل املواطنني من فس
ــواد  ــت امل ــت بقي ــا مازال ــاً طامل قائم

الفاسدة موجودة في األسواق.

ــدي العاملة،  ــاج األي ــن أجل إنض م
ا إلى أنها نفذت دورات مهنية  منوهً
ــدي العاملة،  ــاج األي ــن أجل إنض م
ا إلى أنها نفذت دورات مهنية  منوهً
ــدي العاملة،  ــاج األي ــن أجل إنض م

ــهر في قطاع  قصيرة ملدة ثالثة أش
ــييد لتعويض النقص  البناء والتش

في العاملني.
ــى التواصل الذي  ولفت املبحوح إل
ــات  واجلامع ــوزارة  ال ــني  ب ــيتم  س
الفلسطينية للحصول على قواعد 
ــة باخلريجني حتى  ــات اخلاص البيان
ــهادات  ــن لم يحصلوا على ش الذي
التخرج ألسباب مالية ,ثم مقارنتها 
ــجلة على موقع  ــع البيانات املس م

الوزارة.
ــال دميومة  ــوه املبحوح إلى إحتم ونّ
ــج إذا أثبت جدارته ,قائالً  عمل اخلري
ــال دميومة  ــوه املبحوح إلى إحتم ونّ
ــج إذا أثبت جدارته ,قائالً  عمل اخلري
ــال دميومة  ــوه املبحوح إلى إحتم ونّ

ــروع فترة تدريبية وإعالة  :"هذا املش
ــتمرارية  ــن املتوقع اس ــج وم للخري
ــاع  ــات القط ــدى مؤسس ــه ل عمل

اخلاص إذا أثبت جدارته".

الفلسطينية، بغرض املساهمة في 
تطوير مهارات اخلريجني وإدماجهم 

في سوق العمل الفلسطيني.
ــياق ذاته ، أكد املبحوح أن  وفي الس
ــا تدريبيًا ملدة  ــرت برنامجً الوزارة وف
ا،  ا مهنيًا متنوعً عام في ١٧ تخصصً

ــتية وأخرى  جانب اللجنة اللوجس
للرقابة".

ــهمت في  ــر أن وزارة العمل اس ويذك
ــروع تشغيل ٥١٧٨ خريج  توفير مش
ملدة ١١ شهر في جميع التخصصات 
ــة  احلكوم ــن  م ــي  ذات ــل  بتموي

ولفت إلى أن وزارة العمل فتحت آفاقاً 
ــات العاملة  ــع املؤسس ــل م للتواص
ــغيل املؤقت  ــن بند التش كافة ضم
ومؤسسات القطاع اخلاص والوزارات 
احلكومية مثل الصحة واحلكم احمللي 
ــن فرص  ــر عدد م ــاالت لتوفي واالتص
العمل للخريجني، ولسد احتياجات 
ــري وحتسني  الوزارات من الكادر البش

برامجها النوعية.
ــل  العم ــر  وزي إن  ــوح:"  املبح ــال  وق
ــالث جلان  ــكل ث ــد   الرقب ش م.محم

مختصة بهذا املشروع منها:
ــع املعايير التي  ــة لوض جلنة مختص
تستلزمها كل مؤسسه مثل :سنة 
التخرج والعمر واحلاجة االجتماعية 
ــيراً إلى أنه  ــة العلمية",مش ,والدرج
التخرج والعمر واحلاجة االجتماعية 
ــيراً إلى أنه  ــة العلمية",مش ,والدرج
التخرج والعمر واحلاجة االجتماعية 

ــع كل معيار على  ــيتم التعامل م س
ــم جمعها  ــاط التى يت ــاس النق أس
ــماء  ــم فرز األس ــن ث ــا وم وإحصاؤه
ــى  إل ــداول  اجل ــب  حس ــحة  املرش

ــطينية  ــة الفلس ــرت احلكوم لقدأق
ــن ١٠٫٠٠٠  ــغيل أكثر م ــروع تش مش
ــهر على بند  ــج بغزة ملدة "٦" أش خري
ــام اجلديد  ــغيل املؤقت مع الع التش
ــوح مدير عام اإلدارة  ,وقال نبيل املبح
ــي والعالقات  ــاون العرب العامة للتع
ــذا  ــل :"إن ه ــي وزارة العم ــة ف العام
ــروع جاء للتخفيف من معاناة  املش
ــعبنا بإيجاد فرص عمل وإن كانت  ش
مؤقتة ولتطوير الكادر البشري ونقله 
ــب النظري إلى العملي على  من اجلان

أرض الواقع".
وأوضح املبحوح أن مشروع التشغيل 
ــجيل بل  ــت ال يحتاج إلى التس املؤق
بإمكان اخلريجني حتديث بياناتهم في 
ــع الوزارة  ــل عن طريق موق وزارة العم
ــة الفرصة  ــيتم إتاح ــه س ــاً أن ,مبين
ــع الوزارة  ــل عن طريق موق وزارة العم
ــة الفرصة  ــيتم إتاح ــه س ــاً أن ,مبين
ــع الوزارة  ــل عن طريق موق وزارة العم

للخريجني من مختلف التخصصات 
ــهادات  األكادميية واملهنية وحملة ش

الدبلوم والبكالوريوس واملاجستير.

حوار :إسراء أبوسيف
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ــدرس  ــع ي ــف التاس ــاف الص وأض
ــورات  الث ــة  الثاني ــدة  الوح ــي  ف
الفلسطينية مثل البراق، والقسام، 
والكرامة، والثورة الكبرى ١٩٣٦، أما 
ــدرس من أعالم  ــر في الصف العاش
ــقيري،  ــطني مثل أحمد الش فلس

وياسر عرفات، وأحمد ياسني.
ــن الكتاب  ــدة الثالثة م ــا الوح أم
ــروع الصهيوني  ــدث عن املش تتح
ــال كلوب  ــطني ق ــى أرض فلس عل
ــف الثامن يدرس الطالب  "في الص
ــطني  لفلس ــة  اليهودي ــرة  الهج
ــف  ــة، وموق ــاع الصهيوني واألطم
اخلالفة العثمانية، ووعد بلفور ٤٨، 

ونكبة ١٩٤٨وحروب ٥٦-٦٧-٧٣".
ــع فيدرس  وأضاف أما الصف التاس
ــالل الصهيوني مثل  ــم االحت جرائ
ــطينيني، واالستيطان،  طرد الفلس
ــدرس اجلدار  ــر ي وفى الصف العاش
والتهويد جغرافياً وتاريخياً وثقافياً 
ــدرس اجلدار  ــر ي وفى الصف العاش
والتهويد جغرافياً وتاريخياً وثقافياً 
ــدرس اجلدار  ــر ي وفى الصف العاش

ودميوغرافياً.
ــن الكتاب  ــدة الرابعة م ــا الوح أم
ــر  حتري ــروع  مش ــن  ع ــدث  فتتح
ــالب  ــدرس ط ــال " ي ــطني فق فلس
ــوع  موض ــا  فيه ــن  الثام ــف  الص


يحتوي كتاب التربية الوطنية على 
معلومات تقوم على إعداد الطلبة 
لتكن لهم شخصية وطنية قائمة 
على ثقافتهم الفلسطينية وتاريخ 

مقاومتهم ونضالها.
ــوب مدير  ــور فتحي كل ــال الدكت ق
التربوي  ــراف  ــج واإلش املناه ــام  ع
ــف  للص ــى  األول ــدة  الوح إن   "
ــن أهمية موقع  ــن تتحدث ع الثام
ــا  ومكانته ــي  اجلغراف ــطني  فلس
ــن بعض املدن  ــة واحلديث ع الديني

الفلسطينية كأريحا ويافا".
ــف  ــى للص ــدة األول ــني أن الوح وب
ــة  األهمي ــا  فيه ــدرس  ي ــع  التاس
ــطني  لفلس واحلضارية  التاريخية 
ــدن عكا  ــى  بعض امل ــة إل باإلضاف
ــر  ــح ونابلس أما الصف العاش ورف
ــطينية  ــن املدن الفلس ــدرس م في

اخلليل والقدس والسبع.
ــدة  بالوح ــق  يتعل ــا  وفيم ــع  وتاب
ــطني  ــة، فتتحدث عن فلس الثاني
أرض البطوالت، وفيها يدرس طلبة 
ــف الثامن معارك فاصلة مثل  الص

اليرموك وحطني وعني جالوت"

ــة،  اتلف ــا  بجوانبه ــة  املقاوم
ــع االنتفاضة  ــف التاس ــي الص وف
ــان وحجارة  ــطينية والفرق الفلس
ــجيل والثوابت الفلسطينية  الس

والصف العاشر فصائل املقاومة "
ــة  ــوب أن الوحدة اخلامس ــني كل وب
ــي  ــدث عن النظام السياس فتتح

حيث يدرس الطالب الصف الثامن 
ــيس منظمة التحرير والصف  تأس
ــلطة  ــاء الس ــع يدرس إنش التاس
ــق  والتواف ــات  واالنتخاب ــة  الوطني
ــر يدرس  ــف العاش ــي والص الوطن

وثيقة الوفاق الوطني. 


ــاب التربية الوطنية اجلديد كان  كت
مبثابة مفاجئة ملا يحتويه الكتاب 
ــا  ــداث يعرفه ــات وأح ــن معلوم م
ــوا بعض  ــة، بل إنهم عايش الطلب
ــان  معركت ــا  منه ــداث  األح ــذه  ه

الفرقان وحجارة السجيل.
ــة  ــتاذ التربي ــرى أس ــه ي ــن جانب م
ــس  أن املنهج  ــر يون ــة مني الوطني
ــه كما  ــأة ل ــكل مفاج ــد ش اجلدي

ــس ايجاباً عليهم  الطالب، وانعك
ــة ويتضمن  كونه يتميز بالسالس
ــا في  ــازة ومعظمه ــات ممت معلوم
ــرب إلى  ــي أق ــالب، وه ــاول الط متن
ــة  ــم التاريخي ــم وقضاياه واقعه

واملعاصرة.
ــاب القدمي  ــرق بني الكت أما عن الف

ــج يختلف  ــال " إن املنه واجلديد ق
بشكل واضح عن القدمي الذي كان 
يتضمن دروسا  مملة للطالب كونها 

بعيدة عن تاريخهم وواقعهم"
ــم  إبراهي ــال  ق ــة  الطلب رأي  ــا  أم
ــي أحد املدارس   البطش الطالب ف
ــة  ا.٠حلكومية " بعد انتهاء الدراس
في املدرسة توجهت مسرعا للبيت 
ــى محتوى  ــرف عل ــل التع ــن أج م
الكتاب فقد قرأت درسا عن معركة 

الفرقان ".
ــمالة قال "  أما طالب محمد أبو ش
ــي الكتاب أمور نعرفها من  يوجد ف
ــذا الكتاب  ــناها، وه قبل بل عايش
ــا  مقاومتن ــخ  تاري ــى  عل ــا  يعرفن
ــت بيننا وبني  ــي حدث ــارك الت واملع

الصهاينة "

ــم املطوق قال "  ــا الطالب إبراهي أم
ــهلة جدا  مادة التربية الوطنية س
ــوي على  ــراءة وحتت ــة في الق وممتع

دروس للفصائل الفلسطينية "
ــف  ــن الص ــة م ــة آي ــت الطالب قال
ــم يتحيز إلى  ــاب ل ــر " الكت العاش
طرف دون اآلخر، بل جاء فيه الشيخ 
ــات،  عرف ــر  وياس ــني  ياس ــد  أحم
ــا، ما  ــة جميعه ــل املقاوم وفصائ

يجعله كتاباً موضوعيا جدا"
ــي الكتاب  ــور ف ــا رأي أولياءاألم أم
فقال عبد اهللا والد أحد الطالب " إن 
ــي الكتاب  ــور ف ــا رأي أولياءاألم أم
فقال عبد اهللا والد أحد الطالب " إن 
ــي الكتاب  ــور ف ــا رأي أولياءاألم أم

التعليم من أكبر العوامل في بناء 
ــدى اجليل القادم  ثقافة املقاومة ل
ــروري  ــاد أمر ض ــى اجله ــث عل واحل

خاصة في أرض الرباط هنا "


ــة  أن كاف ــوب  ــي كل د فتح ــد  أك
ــا إثراء  ــس التي مت من خالله األس
ــذا العام  ــة الوطنية ه مادة التربي
ــي وهو  ــدف الرئيس ــب في اله تص
تعزيز انتماء الطالب الفلسطيني 

لفلسطني التاريخية واحلضارية.
ــات التي  ــوب "إن املوضوع ــال كل ق
بداخل الكتاب قام بوضعها أساتذة 
جامعات ومشرفون تربويون، ولكن 
قبل إقرار املنهاج مت عقد ورش عمل 

مطولة ملناقشته بشكل دقيق". 
ــاج يأتي  ــوب أن هذا املنه ــرى كل وي
كوسيلة للتصدي حملاوالت تشويه 
وطمس الهوية العربية واإلسالمية 
ــيراً  ــها االحتالل، مش ــي ميارس الت
وطمس الهوية العربية واإلسالمية 
ــيراً  ــها االحتالل، مش ــي ميارس الت
وطمس الهوية العربية واإلسالمية 

ــار االحتالل لطالب القدس  إلى إجب
ــاج ال عالقة  ــة منه ــة لدراس احملتل
ــويه التاريخ  ــدف تش ــا به ــه به ل

الفلسطيني. 


ــاعر عماد أبو نعمة ذو الـ٢٣  إنه الش
ــى  ــته حت ــي دراس ــوق ف ــاً , تف ربيع
ــاعر عماد أبو نعمة ذو الـ٢٣  إنه الش
ــى  ــته حت ــي دراس ــوق ف ــاً , تف ربيع
ــاعر عماد أبو نعمة ذو الـ٢٣  إنه الش

ــه  ــب ل ــم يكت ــة ول ــة العام الثانوي
ــك احلني  ــة في ذل ــاق باجلامع االلتح
ــبب ظروف زواجه وطبيعة عمله  بس
في العالقات العامة واإلعالم في  وزارة 
ــه في وزارة  ــة إضافة لتطوع الداخلي
ــاً ملدة عامني  ــاف خطيباً وواعظ األوق
ــه في وزارة  ــة إضافة لتطوع الداخلي
ــاً ملدة عامني  ــاف خطيباً وواعظ األوق
ــه في وزارة  ــة إضافة لتطوع الداخلي

ونصف, وكان يهتم كثيراً باملطالعة 
ــه للجامعة في  ــة فلم ينتب والثقاف
بادئ األمر وغرق في كتابة الشعر وبدأ 
ــواطئ  بتأليف ديوانه " رقص على ش
ــدة  ــمل ٥٠٠ قصي ــاس" ويش اإلحس
ــم مالي  ــو بحاجة لدع ــعرية وه ش
ــتقرت أموره  ــا أن اس ــرى النور , وم لي
ــم  ــق أخيراً بقس ــخصية التح الش

ــي جامعة األقصى  ــة العربية ف اللغ
لعامه األول.


ــعرية يقول : "  عن بداية رحلته الش
كان لـمنتدى أمجاد الثقافي ورابطة 
ــطينيني  الفلس ــاء  واألدب ــاب  الكت
ــارز في رعاية  ــر الواضح والدور الب األث
ــعرية وكان من  وتنمية موهبتي الش
أكثر املشجني لي الدكتور عبد اخلالق 
ــعرية وكان من  وتنمية موهبتي الش
أكثر املشجني لي الدكتور عبد اخلالق 
ــعرية وكان من  وتنمية موهبتي الش

العف أحد مؤسسي الكادر الثقافي 
أكثر املشجني لي الدكتور عبد اخلالق 
العف أحد مؤسسي الكادر الثقافي 
أكثر املشجني لي الدكتور عبد اخلالق 

في فلسطني والنائب مشير املصري 
ــن هو الدافع  , فكان هذا الثناء احلس

الرئيس واملطلق األول لعناني".
وعن أول نصٍّ ورّطه في عالم الكتابة 

الرئيس واملطلق األول لعناني".
وعن أول نصٍّ ورّطه في عالم الكتابة 

الرئيس واملطلق األول لعناني".

ــدة كتبتها عن  ــح : " أوّل قصي فأوض
وعن أول نصٍّ ورّطه في عالم الكتابة 
ــدة كتبتها عن  ــح : " أوّل قصي فأوض
وعن أول نصٍّ ورّطه في عالم الكتابة 

حب اهللا بعنوان " أنقى حب " تتألف 
ــدة كتبتها عن  ــح : " أوّل قصي فأوض
حب اهللا بعنوان " أنقى حب " تتألف 
ــدة كتبتها عن  ــح : " أوّل قصي فأوض

ــداً ضياعها ,  ــاً, وآملني ج ــن ٥٠ بيت م
حب اهللا بعنوان " أنقى حب " تتألف 
ــداً ضياعها ,  ــاً, وآملني ج ــن ٥٠ بيت م
حب اهللا بعنوان " أنقى حب " تتألف 

ويْكأنّها رسالة لي بأن أكتب بشكل 
ر قصيدة غيرها  أفضل, فإذا بي أسطّ
ويْكأنّها رسالة لي بأن أكتب بشكل 
ر قصيدة غيرها  أفضل, فإذا بي أسطّ
ويْكأنّها رسالة لي بأن أكتب بشكل 

بنفس العنوان واملعاني وعدد األبيات 
ــى رغم أنني لم  ؛ ولكنها أجمل وأرق
بنفس العنوان واملعاني وعدد األبيات 
ــى رغم أنني لم  ؛ ولكنها أجمل وأرق
بنفس العنوان واملعاني وعدد األبيات 

ــكان اخلير في  ــن أحفظ األولى , ف أك
ضياعها".

ــارك أبو نعمة في مسابقات  وقد ش
ــكر  ــهادة ش محلية وحصل على ش
ــابقة "أوبريت شعري  وتقدير في مس

ــي عقدتها الرابطة,  عن القدس" الت
وسيشارك في مسابقة "شاعر غزة" 

ــا وزارة الثقافة مطلع  ــي تنظمه الت

ــارك في  ــم يش ــل, ول ــمبر املقب ديس

مسابقات دولية بعد, وتقدم الرابطة 

للشاعر حضوراً واسعاً وبديعاً حيث 

تستقبل مواهبه في صالونات أدبية 
بشكل متتابع , فتستمع له وتقيّه

وحتكم عليه, وتصدر الرابطة دواوين 
ــر والثقافة  ــوي الفك ــعراء, وتق للش

وتدعم الروح.


ارس  ويصف أشد أنواع الظلم التي متُ

ــعراء : " هضم  في حق الشعر والش
الشاعر وعدم إعطائه حقه وطمس 
معالم شعوريته ودحض كتاباته بأن 

تبقى حبيسة األدراج وال ترى النور"
ويرى عماد :" أن هناك بعض املثبطني 
ــم قادرون على  واحملبطني يظنون أنه
حصاري ولكنهم مخطئون فالشاعر 



الشاعر أبو نعمة : فلسطني أعَطْت ألشعاري قوًة وعزًة وكرامًة
بشموخه كاجلبال الرواسي يتحداهم 

ويصنع من األلم أمالً".
بشموخه كاجلبال الرواسي يتحداهم 

ويصنع من األلم أمالً".
بشموخه كاجلبال الرواسي يتحداهم 

ــطني ماذا  ــن فلس ــؤاله ع ــد س وعن
ــعارك؟ , فأجاب: " أعطت  قدمت ألش
ــعاري قوة وشموخاً  ــطني ألش فلس
ــة وبصراحة لوال  ومحبة وعزة وكرام
ــعر, وهناك  ــطني ملا كتبت الش فلس
ــبوقة في  ــعرية غير مس ــة ش حرك
فلسطني ولكنها بحاجة ماسة إلى 

دعم ".
ــول : "  ــر االلكتروني فيق ــن النش وع
ــع التواصل  ــتخدام مواق ــدأت باس ب
االجتماعي منذ عامني تقريبا وأنشأت 
ــر عليها كل  ــمي أنش ــة باس صفح
قصائدي " , ويشجع أبو نعمة النشر 
ــه بالرائع واجلميل  االلكتروني ويصف
ــة التفاعل مع  ــى إمكاني ــة إل إضاف

جميع الناس املتابعني.


ــه بأمنياته وطموحاته  ويختم حديث
ــف ديوان  ــون لي أل ــح ألن يك : " أطم
ــابقات  ــارك في مس ــعري, وأن أش ش
ــة وخارجية,  ــة داخلي ــة ومحلي دولي
ويتمنى أبو نعمة من اجلهات اتصة 
االهتمام بالشعر والشعراء وأن تقوم 
ــاريع الثقافية, مطالباً  بتمويل املش
االهتمام بالشعر والشعراء وأن تقوم 
ــاريع الثقافية, مطالباً  بتمويل املش
االهتمام بالشعر والشعراء وأن تقوم 

بتوفير منبر للشعراء الفلسطينيني 
ليوصلوا من خالله صوتهم وأفكارهم 

جلميع الناس في ربوع العاملني.








.

–––
في زمان فُقدت فيه السليقة 
ولغة احلوار واملشاعر، في زمان 
ــي واجللي  ــن اخلف ــر اللح ظه
والعجمة واللكنات، في زمان 
ــى وبات  ــه الفصح فقدت في
ــه يتكلم  ــا كأن ــن يتكلمه م
املنقرضة، في  األكادية  اللغة 
ــه اللغة احلية  زمان فقدت في
للعرب، في زمان بات احلصول 
ــمى  على لغة أجنبية هو أس
ــل املطالب، في  ــات وأنب الغاي
زمان تعذر علينا فهم اخلطاب 
ــنة النبوية، في  القرآني والس
التجارية  ــز  املراك ــت  بات زمان 
ــة  أجنبي ــماء  بأس ــس  تتناف
ــك اآلالم ال زال  ــة، رغم تل جاذب
ــليقة  ــاك ابداع عربي وس هن
ــرة، فرأيت قبل  وفصحى ظاه
ــن لديه  ــالً أملعي فط أيام طف
ــث بطالقة  ــى احلدي ــدرة عل ق
وبلغة فصحى بدون ارتباك أو 
خوف فهو يرفع وينصب ويجر 
بدون توجيه من أحد، العجيب 
أن هذا الطفل ذو ثالث سنوات، 
قد يتساءل الكثير هذه األيام 
ــي أن يتقن  ــن البن ــف ميك كي
ــذا  كه ــى  الفصح ــة  العربي
ــة  اإلجاب أن  ــني  فتب ــل،  الطف
ــيطة فما على طفلك إال  بس
أن يجلس ساعات طوال أمام 
األفالم الكرتونية التي تقدمها 
شاشة اجلزيرة لألطفال منبع 
ــده  لتج ــوم،  الي ــى  الفصح
ــم  ــل يتكل ــهور قالئ ــد ش بع
ــول بعضكم  ــى، يق بالفصح
لنعلم ابننا الفصحى نخرب 
ــه أقول لكم عن  عقله وعيني
ــا قلته  ــي  دعم م ــكار عرب ابت
ــك  ــي تل ــم ف ــلفا، ولكنك س
ــد داخل  ــة بحاجة ملرش احلال
األسرة، فقرأت قبل أيام قالئل 
ــدة أوجدها  ــة جدي ــن نظري ع
ــي الدكتور عبد  الباحث األردن
ــا  ــم أبناءن ــان لتعلي اهللا الدن
ــي الدكتور عبد  الباحث األردن
ــا  ــم أبناءن ــان لتعلي اهللا الدن
ــي الدكتور عبد  الباحث األردن

ــة  العربي ــة  اللغ ــار  الصغ
ــرة  وميس ــهلة  س ــة  بطريق
ــا أن تعجز  ــن لعائالتن وال ميك
ــا عليكم  ــى تطبيقها فم عل
ــا  ــم كم ــوا أبنائك إال أن حتدث
ــم التلفاز بالفصحى  يحدثه
ــنوات األولى  لتجدوه بعد الس
ــات كالطفل املتقن للعربية  ب
ــه، فمخازن  ــت عن الذي حتدث
اللغة والتعلم كما يقول أهل 
ــنوات  التربية تتفجر في الس
ــى، باإلضافة إلى  اخلمس األول
ــب  إمكانية الطفل أن يكتس
ثالثة لغات على األقل في تلك 
السنوات، فلغتنا رعاكم اهللا 
ثالثة لغات على األقل في تلك 
السنوات، فلغتنا رعاكم اهللا 
ثالثة لغات على األقل في تلك 

مختارة اختارها اهللا ومتميزة 
ميزها مبزايا عديدة وهي عاملية 
استمدت عامليتها من رسالة 

اإلسالم 

أبناؤنا وتعلم 
الفصحى
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ــزات هذه اخلدمة أنها جعلت  ومن ممي
ــتمر  ــى تواصل مس ــتخدم عل املس
ــي مواقع  ــه ف ــه  وزمالئ ــع أصدقائ م
التواصل االجتماعي، إضافة إلى اجناز 
ــة أو املتعلقة  ــال اخلاص بعض األعم

باألنترنت.
ــلكية  وتعتبر خدمة االنترنت الالس
ــي أفرزتها  ــزة الت ــات املمي من اخلدم
ذات  ــي  فه ــال،  االتص ــا  تكنولوجي
ــة منخفضة حيث  تكلفة اقتصادي
أنها ال حتتاج إلى أسالك توصيل وغير 

ذلك من املستلزمات.
ــي واقع هذه اخلدمة  للتعرف أكثر عل

في قطاع غزة أعدت 
"صوت اجلامعة "التقرير التالي :


ــب عبد الرحمن الطهراوي  يرى الطال
ــالم في   ــم الصحافة واالع ــن قس م
ــة  ــا خدم ــالمية أنه ــة اإلس اجلامع
ــط  ــة في الوس ــدا خاص ــة ج ضروري
ــاع،  ــي القط ــل ف ــي العام الصحف
ــاع التيار  ــة انقط ــي حال ــذات ف وبال

الكهربائي.  
وأضاف: مازالت اخلدمة مقتصرة على  
ــي القطاع وقليلة  مناطق محددة ف
ــي منطقة  ــكاد تنحصر ف ــدا ، وت ج
ــوا والكورنيش،  ــل اله ــات وت اجلامع

معتبرا أن ذلك قصور في اخلدمة 

ــر خدمة  ــراوي أن تنتش ــى الطه ومتن
ــكل كامل  ــلكي بش االنترنت الالس
ــي غاية  ــتخدامها ف ــة وأن اس خاص

السهولة.
اما الشاب أحمد سعيد والذي اشترك 
في هذه اخلدمة عدة مرات فقال: هذه 
اخلدمة مكنتني من تصفح االنترنت 
في الوقت الذي اريده وخاصة عندما 

اتواجد خارج البيت.
ــزة وبالذات  ــة ممي ــا خدم ــر أنه واعتب
ــث  ــت حي ــى االنترن ــطني عل للناش
ــة  ــل واملتابع ــن التواص ــم م متكنه
ــات،  والفعالي ــار  لالخب ــتمرة  املس
ــن عامة  ــي أماك ــم ف ــاء تواجده أثن

ومتنزهات.
ــتخدامها سهل  وذكر سعيد أن اس
من خالل بطاقات مختلفة السرعة 
ــب للجميع وميكن  وذات سعر مناس
ــن منطقة  ــتخدامها في أكثر م اس

وملدة شهر متواصل.

 " " "
ــر العالقات  ــاء خاص مع مدي وفي لق
ــترمي  ــركة نت س ــي ش ــويق ف والتس
ــودة حول  ــام أبو ع ــزة هش ــة غ مبدين
ــركة  خدمة جتول التي أطلقتها الش
ــت مش بس  ــعار "الن حديثا حتت ش
ــركته تهدف  ــت" قال: إن ش في البي

ــلكي في  ــر االنترنت الالس إلى توفي
األماكن العامة كون االنترنت أصبح 
ــتخدمه  ــيات احلياة يس ــن أساس م
املوظفون والطلبة مشيرا إلى أن هذه 
اخلدمة تطلق ألول مرة في فلسطني.

ــة ذكر أنها  ــار اخلدم وعن مدى انتش
ــرة حاليا في منطقة اجلامعات  متوف
ــفاء  ــر ومجمع الش ــش البح وكورني
ــوا واجلندي  ــال وتل اله ــي والرم الطب
ــة إلى  بعض  ــرايا إضاف اهول والس
ــيرا  ــا ودير البلح، مش مناطق جبالي
ــداد  ــعى لالمت ــركته تس ــى أن ش إل
ــة في كافة أنحاء  أكثر وتوفير اخلدم

القطاع.


ــتخدام األفراد لهذه  وعن كيفية اس
ــودة : يتم توفير  ــة أضاف أبو ع اخلدم
ــاعات  ــحن بنظام س ــات الش بطاق

محددة وبأسعار خاصة لكل فئة.
ــات التي تواجه  ــبة للصعوب  وبالنس
العمل أوضح أنها تتمثل في انقطاع 
ــغيل أبراج  ــة لتش ــاء الالزم الكهرب
ــب احلصار  ــال االنترنت إلى جان ارس

ــروض الذي يحد من توفر املعدات  املف
و قطع الغيار الالزمة. 


ــالء  ع ــبكات  الش ــدس  مهن ــا  أم
ــبكة انترنت  ــذي  يدير ش ــدة ال ااي
ــة  مدين ــي  ف ــات)   السليكة(همس
خانيونس فيري أن اقبال الناس على 
االشتراك باخلدمة متزايد ، ويستطيع 
ــى هذه  ــول عل ــتخدمون احلص املس

اخلدمة مقابل اشتراك شهري .
ــار إلى أن اخلدمة ما زالت تغطي  وأش
مناطق محدودة من مدينة خانيونس 
ــة الكتيبة  ــر ومنطق ــارع البح كش
ــارع جالل وجزء من شارع جمال  وش

عبد الناصر.
ــن  م ــد  حت ــي  الت ــات  الصعوب ــن  وم
ــة للحصار  ــار اخلدمة باإلضاف انتش
ــول م. اايدة:  وانقطاع الكهرباء يق
ــى اضعاف  ــؤدي إل ــاكل ت هناك مش
ــرعة االنترنت الالسلكي كأجهزة  س
التي متتلكها  الالسلكية  االتصاالت 
ــركات اخلاصة حيث  ــرطة والش الش
تعمل على نفس تردد النت٢٫٤ هيرتز .

âbjÇnça@ıb�À@Öä©@fibñm¸a@Ô„b©@B5Ìb–€a@wflb„äiB

ــت  ــي صمم ــركة الت ــر أن الش ويذك
وطورت البرنامج هي شركة إسرائيلية 
اسمها "فايبر ميديا" ومقرها الرئيس 
ــز تطوير في  ــا مراك ــرص وله ــي قب ف
بيالروسيا ودولة االحتالل وميلكها رائد 
األعمال اإلسرائيلي تاملون ماركو الذي 
خدم في جيش االحتالل أربع سنوات 
ــا يزيد عن  ــتخدميه م وبلغ عدد مس

٢٠٠ مليون مستخدم.
ويقول محمد إبراهيم املتخصص في 
التقنية وصاحب مدونة عالم اإلبداع 
ــد عليه  ــي وال يوج ــج مجان "البرنام
إعالنات رغم انه يحتاج ملوارد ضخمة 
ــيفرات  ــن البنية التحتية كس بدأ م
ــة مثيرة للريبة مررواً بفريق  وهي نقط
التطوير الضخم مبا فيه من مبرمجني 
ومصممني وفنيني باإلضافة إلى أجهزة 
ــن حتصل  ــن أي ــال" فم ــط واالتص الرب
ــى املصاريف  ــركة فايبر ميديا عل ش

الكبيرة يتساءل إبراهيم.


ــتخدام يقول  ــة االس ــول سياس وح
ــا أي  ــادة ال يقرؤه ــي الع ــم " ف إبراهي
ــوم بتحميل  ــني يق ــخص فينا ح ش
ــرة عاملية ،ولكن  أي برنامج وهي ظاه
ــوف  ــدا فس ــا جي ــت بقراءته إذا قم
ــركة تقول إنها ال تبيع  تالحظ أن الش
ــع أي جهة "  ــات م ــارك املعلوم أو تش
ومضى يقول: إال أن الشركة تكشف 
معلومات في حالة "االمتثال للقانون" 
وليس من الواضح أي "قانون بالضبط 
تقصد الشركة"، باإلضافة إلى حالة 
"حماية أمن املستخدم وأمن العامة" 
ــن الواضح ما املقصود  وأيضا ليس م
ــم إلى أن هذه  ــن هنا، ونوه إبراهي باألم
ــمح  ــداً تس ــة ج ــروط فضفاض الش
ــم إلى أن هذه  ــن هنا، ونوه إبراهي باألم
ــمح  ــداً تس ــة ج ــروط فضفاض الش
ــم إلى أن هذه  ــن هنا، ونوه إبراهي باألم

للشركة بالكشف عن معلوماتك ألي 

جهة دون إخطارك، مبا في ذلك قائمة 
أصدقائك وأرقامهم وسجل مكاملاتك 

ورسائلك عبر البرنامج .
وكانت اململكة العربية السعودية قد 
قامت بحظر برنامج الفايبر بعد رفض 
شركة فايبر ميديا لطلب من اجلهات 
السعودية اتصة بتزويدهم ببيانات 
ــائل واملكاملات  ــة الرس ــول مراقب تخ
ــج، باإلضافة إلى  ــر البرنام الواردة عب

أسباب اقتصادية أخرى.
ــاهني  ش ــام  حس ــاب  الش ــول  ويق
ــج من  ــتخدم البرنام ــا" اس "٢٥"عام
ــارب واألصدقاء  أجل التواصل مع األق
ــج يوفر  ــث إن البرنام ــارج حي في اخل
الكثير من التكاليف ويقرب املسافات 
باإلضافة إلى جودة االتصال وخلوه من 
ــاهني "اعلم  ــويش" ويضيف ش التش
ــم أطلع على  ــج مخترق ول ان البرنام
ــتخدام وباعتقادي أن  ــة االس سياس
ــال مخترقة ولكن  كافة برامج االتص
ــكل  املعلومات التي أحتدث بها ال تش
ــا أي جهات  ــو اطلعت عليه أهمية ل

أخرى".
أما طالبة طب االسنان في مستواها 
ــول: "ال اعرف  ــرار محمود تق الثاني أب
ــج مخترق واذا كان مخترقاً  أن البرنام
ــول: "ال اعرف  ــرار محمود تق الثاني أب
ــج مخترق واذا كان مخترقاً  أن البرنام
ــول: "ال اعرف  ــرار محمود تق الثاني أب

ــة  األهمي ــة  غاي ــي  ف ــس  لي ــر  فاألم
ــي ال يحتوي  ــبة لي كون حديث بالنس
ــم اآلخرين كثيرا"  ــى معلومات ته عل
البرنامج  ــتخدم  ــا تس بأنه وتضيف 
ــع األقارب وصديقاتها  في التواصل م

ــا في التخصص  ــة إلى زميالته إضاف
ــادل املعلومات  ــة وتب من أجل الدراس

حول التخصص. 


ــركة  ــول محمد إبراهيم :"إن الش ويق
ــدة ٣٠  ــجل املكاملات مل ــظ  بس حتتف
ــق جدا خاصة  ــهرا وهذا األمر مقل ش
ــم أرقام  ــات تض ــجالت املكامل وأن س
ــدة املكاملة  ــماءهم وم املتحدثني وأس
ــاز  ــوع اجله ون ــا  وتوقيته ــا  وتاريخه
ــكان  وم ــال  االتص ــي  ف ــتخدم  املس
ــات  البيان ــن  م ــا  وغيره ــني  املتحدث

اخلطيرة" ويتساءل إبراهيم عن سبب 
احتفاظ الشركة بسجالت املكاملات 

؟؟؟.
ــة املعلومات  ــتهتار بقيم وحول االس
ــه  ــتخدمون نب ــا املس ــي بتداوله الت
إبراهيم "أن هذا األمر في غاية اخلطورة"، 
كاشفا عن كيفية االستفادة من هذه 
ــع حادث ما بجوارك  املعلومات "لو وق
ــك وتخبره  ــل بصديق ــوف تتص فس
ــر لصديقه  ــيتحدث آخ مبا حدث وس
ــافة معينة  ــف الطريق ملس ــن توق ع
ــيتحدث أخر تأخر  بسبب احلادث وس
ــعاف والشرطة وغيرهم  حضور اإلس

ــيتحدث عن معلومات في نظرهم  س
ــر مهمة" موضحا  أنها معلومات غي
ــة  ــا كافي ــات وحده ــذه املعلوم ان ه
ــيارات التي توقفت  حلساب عدد الس
ــة  ــي الكتل ــة، وبالتال ــبب احلادث بس
ــر هذه  ــي تتحرك عب ــكانية الت الس
ــت. ومع حتليل  ــة في هذا الوق املنطق
ــدارس ميكن وضع  ــق العمل وامل مناط
دراسة ألماكن حيوية حلركة السكان 
في هذه املنطقة يضاف إليها سرعة 
استجابة الشرطة واإلسعاف وقوتها 

في هذه املنطقة.
ــذه املعلومات  ــول إبراهيم "كل ه ويق
ــن معرفتها من محادثتك العامة  ميك
ــل صغيرة كثيرة  مع صديقك تفاصي
ــورة كبيرة  ــل ص ــا لعم ــم جمعه يت
ومعقدة، فما رأيك فيما ميكن جمعه 
ــترك  ــون مش ــات ٢٠٠ ملي ــن مكامل م
ــه" إذا  ــا حديث ــج؟" خامت ــي البرنام ف
ــئوالً في جهاز استخبارات  كنت مس
ــه" إذا  ــا حديث ــج؟" خامت ــي البرنام ف
ــئوالً في جهاز استخبارات  كنت مس
ــه" إذا  ــا حديث ــج؟" خامت ــي البرنام ف

فأفضل طريقة للتجسس هي عمل 
برنامج اتصاالت “مجاني”!، وسيقوم 
ــس  ــيلة التجس ــر وس “الزبون” بنش

بنفسه بني أصدقائه ومعارفه".
ــدث وراء  ــا ال نعلم ما يح صحيح أنن
كواليس الشركة وال يوجد دليل يثبت 
ــركة  ــد بيانات الش ــتخدام قواع اس
ــاك  ــد هن ــن بالتأكي ــس، لك للتجس
ــي تقول  ــرات الت ــن املؤش ــد م العدي
ــك وعلى من  ــر علي ــج خط إن البرنام

تعرف. 
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ــاً  منوذج ــني  املصمم ــد  أح ــرح  ط
ــد التطوير قام  ــروع ما زال قي ملش
ــية من  فيه بتحويل نظارة شمس
ــحن  ــوع "راي بان" إلى جهاز لش ن
ــالل إضافة  ــف اآليفون من خ هوات
ــي  ــى جانب ــية عل ــواح شمس أل
ــواح الطاقة  ــع أل ــارة. وتوض النظ
ــية صغيرة احلجم على  الشمس
ــارة، وتقوم خالل فترة  ذراعي النظ

ــاءً، وميكن فصل  ــحن الهاتف مس ــار باحلصول على طاقة تكفي لش ــاءً، وميكن فصل النه ــحن الهاتف مس ــار باحلصول على طاقة تكفي لش النه
اللوحات وتركيبها على ذراع النظارة، ومن ثم وصلها مباشرةً بالهاتف.

ــاءً، وميكن فصل  ــحن الهاتف مس ــار باحلصول على طاقة تكفي لش النه
اللوحات وتركيبها على ذراع النظارة، ومن ثم وصلها مباشرةً بالهاتف.

ــاءً، وميكن فصل  ــحن الهاتف مس ــار باحلصول على طاقة تكفي لش النه


""

أطلقت شركة "سامسونغ" 
ــة الهاتف  ــة اجلنوبي الكوري
ــي  "جاالكس اجلديد  الذكي 
كور بلس"، وهو الهاتف الذي 
ــة الهواتف  ــدرج حتت فئ ين

منخفضة التكلفة.
ــي  وميلك الهاتف "جاالكس
ــة بقياس  كور بلس" شاش
ــة ٤٨٠×٨٠٠  ــة بدق ٤٫٣ بوص

بكسل، ومدعوم مبعالج ثنائي النواة بسرعة ١٫٢ غيغاهرتز.
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ُرغم أنف السجان "غفران" و "حسن " مًعا
BÒâbößaB

ŸnÓi@lbi@Û‹«
بقلم: حنان العسكري

ــا ألول مرة، ما  ا أجنبيً ــدً حني تزور بل
ــيلفت  ــيء تتوقع أنه س ــو أول ش ه
ــات أم الالفتات  انتباهك، هل البناي
ــيارات واحلافالت  االلكترونية أم الس
ــم أم ماذا يا ترى ؟  احلديثة أم املطاع
ــي داخلك أنك لو  ــك تيقن متاماً ف إن
ــم أم ماذا يا ترى ؟  احلديثة أم املطاع
ــي داخلك أنك لو  ــك تيقن متاماً ف إن
ــم أم ماذا يا ترى ؟  احلديثة أم املطاع

زرت بلداً أجنبياً ألول مرة، ستتلهف 
ــي داخلك أنك لو  ــك تيقن متاماً ف إن
زرت بلداً أجنبياً ألول مرة، ستتلهف 
ــي داخلك أنك لو  ــك تيقن متاماً ف إن

ــار  لالنبه ــك  بانفعاالت ــتعد  وتس
بالتطور والطبيعة واملعالم واألماكن 

الترفيهية،
ــس كثيراً فهذا ليس   لكن ال تتحم
ــك منذ أن  ــيلفت انتباه ــا س أول م
تهبط بك الطائرة وتنزل على قدمك 
إلى تلك البالد، لن أطيل عليك فأول 
ما سيلفت انتباهك بعفوية باطنة 
هو "نظافة" اإلسفلت عندما تُفتح 
ــرة لتقع عيناك عليه، ثم  باب الطائ
ــواء املنعش  ــاق اله ــدأ باستنش تب
ــك معاً، ولن  لتنزل بأقدامك وأحالم
ــر بنظافة  ــد كثيرًا حتى تنبه تبتع
ــة التي  ــام كل األمكن ــب ونظ وترتي
ــتزورها وبالتأكيد لن تنسى حني  س
ــدث عنها كل من  تعود وطنك أن حت

تعرف.
ــني الدول  ــي ب ــر اختالف إن أول مظه
املتحضرة وغير املتحضرة "النظافة" 
أوالً ببساطة، تلك الكلمة البسيطة 

قوالً وفعالً، 
األرض  ــذه  ه ــى  عل ــد  جت ال  ــت  فأن
ــعوبًا متقدمة ثم شوارعها قذرة  ش
ــد العكس، دعوني  وبالتأكيد لن جت
ــوارعنا  بدايةَ ال أحتدث عن مظهر ش
ــد العكس، دعوني  وبالتأكيد لن جت
ــوارعنا  بدايةَ ال أحتدث عن مظهر ش
ــد العكس، دعوني  وبالتأكيد لن جت

ــرون بها  ــم تعرفونها جيداً ومت فأنت
ــن  ــة منتظري ــم نقم ــاً وكلك يومي
ــرون بها  ــم تعرفونها جيداً ومت فأنت
ــن  ــة منتظري ــم نقم ــاً وكلك يومي
ــرون بها  ــم تعرفونها جيداً ومت فأنت

ــر بغفلة عن دوركم  غيركم بالتغيي
أنتم إال من رحم ربي، 

ــن دور احلكومة بل عن  ــدث ع وال أحت
دورك أنت عزيزي القارئ، فماذا يضير 
ــى مهمالته في  ــا لو ألق الواحد من
ــتطع احتفظ  ــم يس ــة فان ل حاوي
ــه أو جيبه إلى حني  ــا في حقيبت به
ــا، ثم ما الذي  يجد مكانًا مخصصً
ــه أو جيبه إلى حني  ــا في حقيبت به
ــا، ثم ما الذي  يجد مكانًا مخصصً
ــه أو جيبه إلى حني  ــا في حقيبت به

يجعل أحياءنا تعج بالقمامة، ماذا 
لو حددنا نحن وجيران احلي يوماً في 
يجعل أحياءنا تعج بالقمامة، ماذا 
لو حددنا نحن وجيران احلي يوماً في 
يجعل أحياءنا تعج بالقمامة، ماذا 

األسبوع نتشارك فيه لتنظيف احلي 
ــل كل حي بذلك  ــإن تكف وتزينه، ف
فهذا كفيل بنظافة البيئة احمليطة 
ــع، كما أني  ــا وبالتالي كل اتم بن
ــة واملسجد فلهما  ال أعفي املدرس
مكانة روحية مرتبطة مبراحل حياة 
ــتطيع  كل فرد منا، ثم إن كنا ال نس
ــأي  ــة ف ــئولية النظاف ــل مس حم
ــئوليات احلضارة  مسئولية من مس

سنحمل!
ــى  ــر عل ــة ال يظه النظاف ــر  تأثي إن 
ــتوى الصحة فحسب؛ بل على  مس
ــية اتمع وثقافته عالوة على  نفس
ــاء الى  ــاس باالنتم ــا تزيد االحس أنه
املكان وحب العطاء في سبيله، أتوقع 
لو استيقظت يوماً ووجدت شوارعنا 
املكان وحب العطاء في سبيله، أتوقع 
لو استيقظت يوماً ووجدت شوارعنا 
املكان وحب العطاء في سبيله، أتوقع 

ــام عم املكان،  نظيفة ومرتبة والنظ
صرنا دولة حينها لن أشك حلظة أننا صرنا دولة حينها لن أشك حلظة أننا صرنا دولة 
ــام، فمصير  ــة متضى إلى األم حضاري

بوادر احلضارة على باب بيتك !
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ــاً حني بدأ عمله ليصبح  كان صبي

ــدرِ حينها أنها  ــكافي " ولم ي "إس
ــتالصقه طوال حياته، والتي ال  س
يرى فيها إال سبيالً شريفاً للقمةٍ 
ــتالصقه طوال حياته، والتي ال  س
يرى فيها إال سبيالً شريفاً للقمةٍ 
ــتالصقه طوال حياته، والتي ال  س

حالل .
ــة تكوين  ــام ١٩٥٠ رحل ــي ع بدأ ف
ــتأجر محالً  ــني كان يس ــذات ح ال
ــة تكوين  ــام ١٩٥٠ رحل ــي ع بدأ ف
ــتأجر محالً  ــني كان يس ــذات ح ال
ــة تكوين  ــام ١٩٥٠ رحل ــي ع بدأ ف

ــن  ــي وميته ــه احلال ــالً ملوقع مقاب
مهنته في " إعادة تصليح األحذية 
" التي لم تكن لغيره في املنطقة .

ــران  العم ــاء  أن ج ــث  لب ــا  م ــم  ث
ــي  ف ــرية  البش ــاة  احلي ــورت  وتط
الطرقات واضطروا إلى بيع األراضي 
ــا ألصحابها اجلدد وقاموا  ومتليكه
ببناء محالّهم ومساكنهم فيها 

، فاضطر احلاج إبراهيم إلي تغيير 
ــة باعتبار  ــل دون املنطق موقع احمل
ــه  ــقط رأس ــدرج هو مس ــي ال ح
ومنشأ أصله حينها ، ومتلّك متريه 
ــه  ــقط رأس ــدرج هو مس ــي ال ح
ومنشأ أصله حينها ، ومتلّك متريه 
ــه  ــقط رأس ــدرج هو مس ــي ال ح

املربعني لتستمر معه هذه املهنة 
ــى وقتنا  ــتني عاما حت ــع وس لبض

احلالي .
كثيراً ما اقترح عليه ذريته اجللوس 

احلالي .
كثيراً ما اقترح عليه ذريته اجللوس 

احلالي .

ــا آن لك أن  ــه  قائلني : " أم ــي بيت ف
ترتاح " خاصة أنه لم يعد بحاجةٍ 
ــاؤه به  ــا تكفل أبن ــل بعدم للعم
ــال  ــي مج ــون ف ــم عامل ، وأغلبه

السيارات .
وعن أسبابِ متسكه بهذه الصنعة 
ــال :" ال  ــة " ق ــة الصالحي " منتهي
ــي أن أجلس في البيت أبداً ،  ميكنن
أنا أعيش ألنني أعمل ، واليوم الذي 

لن أعمل فيه سأكون ميتاً "
 

ــات  نكب ــم  إبراهي ــاج  احل ــهد  ش
ــه  وويالت ــطيني  الفلس ــعب  الش
وآهاته .. كما عاصر حكامه وأحزابه 
وحروبه ،غالباً ما يُشاهد أصحابه 
وأصدقاؤه وزباؤنه يجلسون ملتفني 
حول " الكشك " ، كقطعة كعك 
ــة ، وجوهٌ  ــام النكب ــكرية من أي س
مخملية فيها من جوامعِ الدهر ما 
فيها ، حتى تلك الضحكات التي 
ــه القدامى  ــع أصحاب ــا م يطلقه
ــمع فيها نغمة تراثية قدمية ،  يُس
والتي ال تقل روعة عن أداء فلكلورنا 

الشعبي .
 

الشعبي .
 

الشعبي .

ــرباً من طالب  ــب أن ترى س ــرباً من طالب وال عج ــب أن ترى س ــرباً من طالب وال عج ــب أن ترى س ال عج
ــذا  له ــني  مداعب ــرون  مي ــدارس  امل

العجوز الثمانيني 
ــى كلمة  ــم يتفقون عل وجميعه
ــرد بالقول  ــعيدة " في ــاعة س " س

مبتسماً " الساعة اآلن.... "
واملثير لإلعجاب حني يعاود األطفال 

املشاكسون الكلمات مراراً مرددين 
ــد " أبو  ــعيدة " و يعي ــاعة س " س
ــروراً  أيضاً "  ــل " اإلجابة مس خلي
الساعة اآلن .. " ،وليس غريباً ان جتد 
ــروراً  أيضاً "  ــل " اإلجابة مس خلي
الساعة اآلن .. " ،وليس غريباً ان جتد 
ــروراً  أيضاً "  ــل " اإلجابة مس خلي

ــاعته  ــم يراهن على دقة س أحده

ــاعة احلاج إبراهيم  إذا اقترنت بس
وكأنها ساعة "بيغ بن "


ــا التراث  ــخاص كم ــض األش بع
ــي التاريخ  يحتفظون مبوقعهم ف
ويحجزون مقعداً لهم في الذاكرة 
ــي التاريخ  يحتفظون مبوقعهم ف
ويحجزون مقعداً لهم في الذاكرة 
ــي التاريخ  يحتفظون مبوقعهم ف

ــم متثاالً ملنطقة  ، وأن يكون أحده
ويحجزون مقعداً لهم في الذاكرة 
ــم متثاالً ملنطقة  ، وأن يكون أحده
ويحجزون مقعداً لهم في الذاكرة 

ودليلها ، ذلك تاريخ آخر ...
ــاحة من  ــع مس ــيفتقد اجلمي س
ــتيقظوا ذات يوم ولم  الواقع لو اس
ــك  ــاج إبراهيم "الكش ــح احل يفت

الصغير" .

âbqÜ„¸a@Û‹«@ŸëÏm@Ú‰ËΩ@ò˝Åg@Ú‹yâ ...·ÓÁaäig@xbßa يوم َّـ 
حياة هؤالء 
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ــير  ــوت اجلامعة" زارت منزل األس "ص
ــطيني البطل حسن سالمة  الفلس
ــوب  ــس جن ــي خانيون ــا، ف (٤١) عامً
قطاع غزة، والتقت والدته الستينية، 

التي روّت لنا القصة منذ البداية.
ا منذ أربعة  ــن الذي كان متزوجً حس
ــهر فقط "ترك زوجته في سبيل  أش
ــهاد القائد يحيى  ــد استش اهللا"،بع
ــهر فقط "ترك زوجته في سبيل  أش
ــهاد القائد يحيى  ــد استش اهللا"،بع
ــهر فقط "ترك زوجته في سبيل  أش

ــام ١٩٩٦ عمليات  ــود ع ــاش، ليق عي
ــاة  ــي أودت بحي ــدس، والت ــأر املق الث
عشرات القتلى في صفوف االحتالل 

اإلسرائيلي.
ــكوه اليهود"  ــن "مس ــع أم حس تتاب
ــات  عدس ــط  تلتق أن  اهللا  ــاء  وش
ــكوه اليهود"  ــن "مس ــع أم حس تتاب
ــات  عدس ــط  تلتق أن  اهللا  ــاء  وش
ــكوه اليهود"  ــن "مس ــع أم حس تتاب

ــن سالمة  ــامة حس ابتس الكاميرا 
ا  ــم، فلم يأبه أبدً حلظة النطق باحلك
كم عليه  ا حُ ــدً ــة وأربعني مؤب لثماني

بها خالل جلسة محاكمته.
ــافت الصورة،  تضيف "عاد غفران ش
ــث أعجبت  ــت بتوجيهي"، حي وكان
ــة  املناضل ــية  النابُلس ــابة  الش

بشجاعة حسن وقوة قلبه.
ــجون  ــيرة في س ــران أس ــت غف وقع

االحتالل بتهمة تعاونها مع املقاومة 
زت مع األسيرة  الفلسطينية ، واحتُجِ
ــي الغرفة  ــالم التميمي ف ــررة أح احمل
ــالل قد اعتقل  ــها، وكان االحت نفس

األخيرة قبل حسن سالمة بفترة.
كانت أحالم قد أرسلت رسالة حلسن 
ــا "إيش رأيك  ــرى مفاده مع أحد األس
ــوة في اهللا"،  ــاوى"، فرد "نحن أُخ نتخ
ــا "إيش رأيك  ــرى مفاده مع أحد األس
ــوة في اهللا"،  ــاوى"، فرد "نحن أُخ نتخ
ــا "إيش رأيك  ــرى مفاده مع أحد األس

استلمت أحالم إحدى رسائل حسن 
سالمة التي لم تنقطع بينهما خالل 

فترة اعتقالها وال بعدها.
ــام غفران"  ــالٍ أم ــوت ع ــا بص "قرأته
ــاءلت" انتي بتعرفي حسن  التي تس

البطل" فأومأت باإليجاب،
ــالم التي تعرف  ــت غفران على أح أحل
ــرة الزواج  ــن املطلق لفك رفض حس
ــاك فتاة تتمنى  ــث له بأن هن ، أن تبع

االرتباط بك وتنتظر جوابك.
حسن قال حينها حسب رواية والدته 
"صرت أضحك وأعيط" أهي مجنونة، 

كيف ترتبط بي "وأنا مع األموات".
ــالة طويلة تشرح  رد على أحالم برس
ظروفه الصعبة والتي جتعل ارتباطه 

بأي فتاة أمرًا يتجاوز حدود اخليال.
ــرًة، تولّت  ــت مص ــي كان ــران الت "غف

بأي فتاة أمرًا يتجاوز حدود اخليال.
ــرًة، تولّت  ــت مص ــي كان ــران الت "غف

بأي فتاة أمرًا يتجاوز حدود اخليال.

مهمة إقناع حسن بالفكرة، بعدما 
بعثت له رسائل عدة كتبتها هي".

ــالمة رسالة  ــن س وصلت أهل حس
ــول أم  ــر، تق ــي األم ــارتهم ف الستش
ــن "قلت هادي أكيد جاسوسة  حس
ــال نفس  ــد ق ــي محم ــود، وابن لليه

الشئ ".
ــن االرتباط  ــالة ننهاه ع ــا برس  بعتن
ــل إال بعدما كان  ــا لكنها لم تص به
قد تأكد من أنها من عائلة مجاهدة، 
ا واآلخر  ــقط شهيدً فأحد أخوتها س
ــرج الزهور ويدعى  أُبعد معهم إلى م
ا واآلخر  ــقط شهيدً فأحد أخوتها س
ــرج الزهور ويدعى  أُبعد معهم إلى م
ا واآلخر  ــقط شهيدً فأحد أخوتها س

"امجد زامل".
ــى رفضهم  ــه عل ــن أهل عاتب حس
ــا  بأنه ــا  له ــم  واتهامه ــاة،  الفت
ــة لالحتالل،" فتأسفنا له  جاسوس

وقلنا له على بركة اهللا".
ــيخ حامد البيتاوي  ل حسن الش وكّ
ــالً  معتق كان  ــذي  وال اهللا،  ــه  رحم
ــيخ حامد البيتاوي  ل حسن الش وكّ
ــالً  معتق كان  ــذي  وال اهللا،  ــه  رحم
ــيخ حامد البيتاوي  ل حسن الش وكّ

ــد قاربت  ــالل وق ــجون االحت ــي س ف
ــاء مبتابعة  ــه على االنته محكوميت
األمر مع أهل غفران كونه من املدينة 
نفسها (نابلس)، "فاتفقوا، وأملكنا 

ا". عليها وكان املهر دينارًا  واحدً
ــرى الثالثة الرتباط  ــوم وفي الذك والي
ــون والدته  ــن، ملعت عي غفران وحس
ــف خفف هذا  ــا روت لنا كي ــا مل فرحً

االرتباط على حسن كثيرًا من وحدته 
ومعاناته.

ا  "هادي غفران أجت من اهللا" وخصوصً
وأنها  تنتهز تسهيالت الزيارة املقدمة 
ــرى الضفة، لترسل له كل  لذوي أس
ما يحتاج من مالبس وأغطية، بعدما 
ــالمة الذي  ــن س ــرة حس عجزت أس
ــن محكوميته عن  ا م قضى ١٨ عامً
ــالها له، كما تكفلت مبصاريف  إرس
ــبوعيا، ليتعرف على  محاٍم، يزوره أس
أخباره وينقل له رسائل غفران وأهله. 
ــن سالمة كبيرًة  وتبقى ثقة أم حس
ــن   ــد يجمع غفران و حس ــاء أكي بلق
ــا  ا ويجمعهما بها ،ليكون عرسً معً

وحرية وحياة.
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ــني , وقاموا مبتابعة  املدربني املتخصص
ــن  ــن الذي ــة الفائزي ــة و متابع البطول
ــم هذه البطولة , لإلهتمام بهم  افرزته
وإجراء تدريبات خاصة لهم ,و للنهوض 
بقدراتهم و حتفيزهم اكثر لكي يكونوا 
ــتعدين للمنافسات التي جترى في  مس
ــث انهم  ــة وغيرها , حي ــالد العربي الب
ــة بدولة االمارات  ــاركوا في بطول قد ش

العربية واخرى في دولة قطر .


ــد الالعبني  ــو أح ــداهللا ه ــي عب الرياض
ــباحة بني أن السباحة  املمارسني للس
ــباحة  ــه املفضلة فقال" إن الس رياضت

ــي التي ابدع فيها , كانت بدايتي  هوايت
ــا  اقامه ــباحة  للس دورة  ــي  ف ــا  معه
املسجد الذي ارتاده ومنذ ذلك احلني وأنا 

امارسها بإنتظام "
ــة  الغريب ان عبد اهللا انقطع عن ممارس

امارسها بإنتظام "
ــة  الغريب ان عبد اهللا انقطع عن ممارس

امارسها بإنتظام "

ــؤالنا له عن سبب  ــباحة وعند س الس
ــالً " إنه من الصعب  االنقطاع متتم قائ
ــارس هوايتك أي رياضتك املفضلة  أن مت

ــعود  ــباحة بني أ.مس على صعيد الس
ــباحة بوزارة  ــاد الس ــور رئيس إحت عاش
ــذا العام  ــة ه ــع بداي ــه  م ــباب  أن الش
ــالل اعتماد  ــوزارة من خ ــرز  اهتمام ال ب
ــة  ــادات الرياضي ــكل االحت ــة ل و ميزاني
ــباحة , ومن  ــاد الس ــا احت ــن ضمنه وم
ــاد بإجراء  ــذه امليزانية قام االحت خالل ه

ــراء  ــوالت, ومتكن ايضا من ش ــدة بط ع
ــدات الرياضية الالزمة  ــن املع العديد م
ــوالت دور كبير  ــك البط ــه كان لتل , وأن
ــاب املواهب  ــي انتقاء الرياضني اصح ف
ــوالت أنها  ــز تلك البط ــذة , وما مي الف
ــرة على  ــر مقتص ــة غي ــت مفتوح كان
ــة , وكان قد  ــاد العمومي ــة االحت جمعي
ــوالت نخبة من  ــرف على هذه البط أش

ــباحة , وحتى  الفردية من ضمنها الس
املرافق اخلاصة مثل نادي مناء واجلمعية 
ــالمية وغيرها , تعمل الوزارة على  االس
استغاللها لتمكني الالعبني من التدرب 

فيها .
ــليماً ,  ــي إن لم يُقيم تقيماً س الرياض
ــه , ويعزز  ــج مواطن الضعف لدي ليعال

مواطن القوة فال حاجة 
ملمارسته الرياضة ألنها 
ــة ال تطاق  ــتكون ممل س
ــات  لذلك كانت املنافس
البطوالت  ــي  ف املتمثلة 
ــا والعربية  ــة منه احمللي
والدولية أيضاً و في إطار 
ذلك قال مسعود " تعمل 
الوزارة على إعداد ابطال 
ــة  ــن على املنافس قادري
ــوالت العربية ,  في البط
ــاركة في  وانتهاءاً باملش
ــوالت العربية ,  في البط
ــاركة في  وانتهاءاً باملش
ــوالت العربية ,  في البط

٢٠١٤م  البرازيل  اوملبيات 
, ولكي يكونوا على قدر 
ــدوا  ويحص ــة  املنافس

ميداليات ال بأس بها .
ــياق  الس ــس  نف ــي  وف

ــة أنهم  ــادات الرياضي ــس االحت بني رئي
ــى إجراء بطولة للمالكمة  يعكفون عل
ــاركة  ــاء الالعبني املميزين للمش إلنتق
ــر , وإذا حصلنا في هذه  في بطولة قط
البطولة على مراكز متقدمة سنتمكن 

من املشاركة في اوملبيات البرازيل .




وعن طبيعة االهتمام الذي توليه وزارة 
ــاب الفردية  ــباب والرياضة لأللع الش
ــعود رئيس االحتادات  قال محمود مس
الرياضية في الوزارة  "إن وزارة الشباب 
ــاب  ــع  االلع ــم بجمي ــة  تهت والرياض
ــاب الفردية  ــا فيها االلع ــة مب الرياضي
وخاصة االلعاب االوملبية و التركيز على 
االلعاب القتالية مثل املالكمة واجلودو 

والعاب القوى والسباحة ايضاً".
ــعود أنه قد  ــني مس ــار ذلك ب ــي إط وف
ــات املدارس"  ــروع "أوملبي ــراء مش مت إج
ــب الرياضية وكانت  ــاف املواه إلكتش
ومت  ــة  املالكم ــة  رياض ــع  م ــة  البداي
ــرين موهبة , وسنعمل  إكتشاف عش
على االهتمام بهم وتطوير قدراتهم و 
النهوض مبستواهم الرياضي وجعلهم 
ــن على خوض البطوالت العربية  قادري

منها و الدولية .
ــي  ــروع االوملبي املدرس واوضح أن املش
ــى كل األلعاب  ــحب عل ــوف ينس س
الفردية مبا فيها السباحة , إلكتشاف 
ــكان  ــة , ف ــب الرياضي ــع املواه جمي
ــت جناحه  ــة وقد اثب ــة باملالكم البداي
وسيكون ايضا في السباحة وغيرها .


ــطة  ــة ومثل غيرها من االنش الرياض
االنسانية بحاجة إلى مرافق لرعايتها 
ــدد  و احلفاظ عليها ففي إطار ذلك ش
ــوزارة الرياضية  ــق ال ــعود أن مراف مس
مفتوحة لكل األلعاب مبا فيها األلعاب 
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قسم النشاط الرياضي هو أحد األقسام 
التابعة لعمادة شئون الطلبة باجلامعة 
االسالمية ، مثّل اجلامعة في العديد من 
البطوالت احمللية والعربية والدولية ، وخرّج 
ــي كل الرياضات ،  ــن االبطال ف العديد م

وحصل فيها على املراكز املتقدمة .
يشرف القسم على األنشطة الرياضية 
ــى املرافق  ــرف عل ــي اجلامعة ، كما يش ف
الرياضية املتمثلة في املالعب ، باالضافة 
ــة  ــام واللياق ــال األجس ــة كم ــى صال إل

البدنية .
ــم إلى بث الروح الرياضية  ويهدف القس
ــم الدين  ــبعة بتعالي ــة مش ــني الطلب ب
ــن  لتكوي ــك  وذل ــف  احلني ــالمي  اإلس
ــة املتكامل  ــة املؤمن ــخصية القوي الش
ــب الطلبة  ــى تنمية مواه ــة ال ، باإلضاف

ــغل وقت الفراغ  وصقلها وتوجيهها لش
بطريقة إيجابية ونافعة .

ــر الوعي  ــم في نش ــهم القس كما يس
ــي, والثقافة الرياضية املفيدة بني  الرياض
ــداد املنتخبات  ــة , ويعمل على إع الطلب
لتمثيل اجلامعة اإلسالمية في املناسبات 
ــتويني  ــات على املس ــة للجامع الرياضي

احمللي واإلقليمي .


ــتعرض  ــث لصوت اجلامعة اس وفي حدي
رئيس القسم مؤمن العزازي اإلجنازات لتي 
ــم قائالً :" أطلقنا بطولة  حققها القس
رئيس القسم مؤمن العزازي اإلجنازات لتي 
ــم قائالً :" أطلقنا بطولة  حققها القس
رئيس القسم مؤمن العزازي اإلجنازات لتي 

ــات  القدس األولى للعاملني في املؤسس
مبشاركة ٦ فرق مثلت اجلامعة االسالمية 
ــطينيني ،  ــني الفلس ــة الصحفي ، ورابط
ــرى واحملررين ، ووكالة الغوث  ورابطة األس

الدولية ، والكلية اجلامعية .
وقد أقيمت البطولة على ملعب اجلامعة 
املعشب ، وأضاف نعتزم على تكرير هذه 

ــت اجلامعة قد  ــة كل عام". وكان البطول
ــباحة  ــاركت في بطولة القدس للس ش
ورعتها بالتعاون مع االحتاد الفلسطيني 

للسباحة وأحرزت املركز الثاني .
ــة  ــا دورة تأهيلي ــزازي :" أطلقن وأردف الع
ــداد كادر من املدربني لكرة  تثقيفية ، الع
ــاركة العديد من املدربني  ذوي  القدم مبش

الكفاءة  و اخلبرة" .
ــن  بتكوي ــنقوم  "س  : ــالً قائ ــتطرد  واس
ــق  ــات ولفري ــدة للكلي ــات جدي منتخب

اجلامعة في مختلف الرياضات".
ــزم اجلامعة على  ــزازي عن ع ــن الع و أعل
ــذوي االحتياجات اخلاصة ،  ــة نادي ل إقام
بالتعاون مع مركز التقنيات املساعدة، " 
ــرق الرياضية" وفق  و لن نقتصر على الف
ــم على تنظيم  ــا يعزم القس قوله. كم
ــي لفتة  ــل لأليتام ، ف ــد االم ــارة ملعه زي

إنسانية رياضية جتسد روح احملبة.


كثيرة هي املعيقات التي تواجه القسم 
ــري العامل فيه،  منها: قلة الكادر البش
حيث يقتصر على أربعة أشخاص فقط 
ــص البنية التحتية و  ــا يعاني من نق كم
املرافق الرياضية املتمثلة في وجود ملعب 
ــدم اكتمال  ــة، وع ــط للجامع واحد فق
جتهيز املالعب اخلماسية و مالعب السلة 
و الطائرة، على الرغم من املناشدات التي 

أطلقها القسم بهذا الشأن.
كما مت تقنني املصروفات بسبب الظروف 
ــة  . وبالرغم  ــة التي متر بها اجلامع احلالي
ــاط  ــم مليئًا بالنش من ذلك يبقى القس
ــة  . وبالرغم  ــة التي متر بها اجلامع احلالي
ــاط  ــم مليئًا بالنش من ذلك يبقى القس
ــة  . وبالرغم  ــة التي متر بها اجلامع احلالي

ــاهدة  و العمل الدؤوب ، وتبقى اجنازاته ش
على األرض.

ــا , ولكن جلأت إلى  ــود مرافق له دون وج
ــبب قلة  ــابح اخلاصة ,  و بس احد املس
ــن كافة  ــابح م ــذه املس ــام به االهتم
النواحي خصوصاً الصحية منها أملت 
ــن كافة  ــابح م ــذه املس ــام به االهتم
النواحي خصوصاً الصحية منها أملت 
ــن كافة  ــابح م ــذه املس ــام به االهتم

بي وعكة صحية شخصها االطباء أن 
املسبح الذي كنت ارتاده أحد اسبابها 
ــت اإلبتعاد عن  ــية لذلك فضل الرئيس
ــئولني أن  ــباحة , وامتنى على املس الس
ــابح مهيئة  ــى توفير مس ــوا عل يعمل

صحياً و رياضياً "
ــابح مهيئة  ــى توفير مس ــوا عل يعمل

صحياً و رياضياً "
ــابح مهيئة  ــى توفير مس ــوا عل يعمل

ــعود  ــر مس ــم ينك ــك ل ــار ذل ــي إط ف
إفتقارالقطاع لوجود املسابح االوملبية 
ــة , وقد تقدمنا  ــى النصف اوملبي او حت
ــاد مرافق خاصة  ــوزارة إليج مبطالبة ال
بالسباحة إال أننا قد حصلنا 
ــباب  ــن وزير الش ــى وعد م عل
ــباحة  والرياضة بأن يكون لس
ــابح واملرافق  نصيب من املس
ــة املزمع  ــي املدينة الرياضي ف

بناؤها في مدينة خانيونس .


للخبرات  ــاب  إكتس الرياضة 
ــن غيرك اصحاب  أن تتعلم م
ــة التي ال بأس  املهارات الراقي
ــر ضروري في الرياضة  منها أم
ــور  ــك نوه عاش ــي بيان ذل وف
ــى ان احتاده قد طالب الوزارة  إل
بإجراء دورات ملدربي السباحة 
وحلكام للسباحة ايضا وذلك 
ــتقدام مدربني  ــق اس عن طري
من خارج الوطن إال ان احلصار 

و االغالق وقف امام مثل هذه اخلطوة.
وكشف رئيس احتاد السباحة عن وجود 
خطة سنوية يعكف االحتاد على تنفيذ 
ــى تتضمن  ــا , والت ــير منه اجلزء اليس
إجراء دورات سباحة و نشاطات اخرى , 
وإجراء دورات للمدربني واحلكام بكفاءات 

محلية لعدم توفر الكفاءات اخلارجية.
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ــن وذوق وأخالق ، دائماً  الرياضة ف
ــمع هذه الكلمات، وعادة  ما نس
ــى جدران  ــاً عل ــا مخطوط جتده
ــمع هذه الكلمات، وعادة  ما نس
ــى جدران  ــاً عل ــا مخطوط جتده
ــمع هذه الكلمات، وعادة  ما نس

ــن  ، لك ــب  ــي املالع ــة وف األندي
ــكالم بات  ــذا ال ــكلة أن ه املش
ــر  ــي كثي ــراض ف ــيكاً لالنق وش
ــكالم بات  ــذا ال ــكلة أن ه املش
ــر  ــي كثي ــراض ف ــيكاً لالنق وش
ــكالم بات  ــذا ال ــكلة أن ه املش

ــة أن  ــني ،  واملعضل ــن الرياضي م
الشباب خاصة يرى أنه ال يكتمل 
ــجعه إال  احلب لفريقه الذي يش
ــاداة خصمه ومنابزته  إذا قام مبع
بسيئ األلقاب ، وهو على األغلب 
ــاء  ــني االنتم ــرق ب ــرف الف ال يع

والعصبية .
ــه غير محمودة  فالعصبية صف
, ومنهي عنها في ديننا احلنيف 
ــن الصفات  ــاء فهو م أما االنتم
ــر  ــا يفخ ــالً كلن ــدة ، فمث احلمي
ــرط أن  بفريقه والعبه وناديه بش
ال ينتقص من قدره ،  وإال دخل في 
ــي عنها مبعنى  ــة املنه العصبي
ــى اهللا عليه  ــول صل ــول الرس ق
ــي عنها مبعنى  ــة املنه العصبي
ــى اهللا عليه  ــول صل ــول الرس ق
ــي عنها مبعنى  ــة املنه العصبي

ــلم: " دعوها فإنها منتنة  "  وس
ــب  ــكلة التعص ــع إال مش ، نرج
ــي معنى الرياضة وهو  الذي يناف

األخالق والفن والذوق.
ــارة  صحيح أننا نحزن على خس
ــجعه ، وكانت  ــني نش فريق مع
ــق الذي  ــوز الفري ــا أن يف امنياتن
ــجعه ، ويحرز لقب  ــه ونش نحب
ــن أين  ــكأس !! لك ــة وال البطول
ــم عند  ــروح الرياضية  ، نبتس ال
ــوز  ــد الف ــع عن ــة ونتواض الهزمي
ــوس  ــب للنف ــة تهذي ، فالرياض
ــون إحراز للكؤوس !!!  قبل أن تك
ــروح الرياضية باتت معدومة  فال
ــجعني  عند كثير من روابط املش
ــني واإلداريني فيتهجمون  والالعب
ــتمون حتى يصل  ويسبون ويش
ــراض العبني  ــن أع ــد لنيل م احل
 ، ــم  وأنديته ــكام  واحل ــم  اخلص
ــون  يتحل ــاس  أُن ــاك  هن ــن  ولك
 ، ــم  وأنديته ــكام  واحل ــم  اخلص
ــون  يتحل ــاس  أُن ــاك  هن ــن  ولك
 ، ــم  وأنديته ــكام  واحل ــم  اخلص

بالذوق الرفيع ، واألخالق العالية  
ــجع كرة  ــي فيش ــن الراق ، والف
ــتمتع باألداء  ــع ويس قدم ويتمت
واحلركات  ــة  التكتيكي ــل  واجلم
الفنية لنجومنا في األندية ، ملاذا 
ويقف  األجنبي يصفق  املشجع 
حتية لالعبي ناديه وإن كان فريقه 
ــراً !!! ملاذا العبني الفريقني  خاس
حتية لالعبي ناديه وإن كان فريقه 
ــراً !!! ملاذا العبني الفريقني  خاس
حتية لالعبي ناديه وإن كان فريقه 

ــم في نهاية  يصافحون بعضه
ــا  التحاي ــون  ويتبادل ــات  املباري

والفانالت.
في املدة األخيرة  إزداد العنف في 
مالعب غزة عن حده من مشادات 
ــة عن  ــاظ  خارج ــة و ألف كالمي
ــد  التقالي و  ــادة  الع و  ــرف  الع
ــمع  ــارة نس فت ــطينية,  الفلس
ــا  يتبادله ــيئة  الس ــارات  العب
ــا بينهم ثم ينهل  اجلمهور فيم
سيل هذه العبارات ضد الالعبني 

و احلكام .
ــو وزن الكرة و  ــا ه ــن األهم م لك
ــتوى  ــة الغزية على مس الرياض
ــى هذه  ــي نصل إل ــطني ك فلس
ــد  ــن التعصب و الش ــة م الدرج

اجلماهيري ؟ .

العزازي : 
تشكيل فريق 

الجامعة ومنتخبات 
جديدة للكليات
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ــي الغرفة، فلم  ــي وبعثرت كل حاجياتي ف ــت في حقيبة ذكريات  فتش
ــوى دفاتر تذكارية ودباديب وأشياء من اخلزف و اللؤلؤ, لكل  أجد فيها س
منها عبقه اخلاص, استمريت في البحث علني أجد ما أفقده, لكن يبدو 
ــرقتني نسائم  األمر أصعب من ذلك, وبينما أنا منهمكة في البحث, س
ــة تعكس جمال املكان  ــي على أرض رخامي تلك الصورة فوجدت نفس
ــعاع الشمس لتزداد  في كل أروقته, وخلفي قبة صفراء تقتبس من ش
ــجار من الزيتون  ا, فتهبُ املكان فخامةَ وهيبةَ وبني جنبي أش نورًا ورونقً
ــعاع الشمس لتزداد  في كل أروقته, وخلفي قبة صفراء تقتبس من ش
ــجار من الزيتون  ا, فتهبُ املكان فخامةَ وهيبةَ وبني جنبي أش نورًا ورونقً
ــعاع الشمس لتزداد  في كل أروقته, وخلفي قبة صفراء تقتبس من ش

ــرات "صورة لي مع القدس" هذا ما أفقده  ــا عطر يفوح عبيره بني املم له
ــريط ذكريات تلك الصورة بصوت مقدم النشرة  حقاً, وفجأة انقطع ش
ــرات "صورة لي مع القدس" هذا ما أفقده  ــا عطر يفوح عبيره بني املم له
ــريط ذكريات تلك الصورة بصوت مقدم النشرة  حقاً, وفجأة انقطع ش
ــرات "صورة لي مع القدس" هذا ما أفقده  ــا عطر يفوح عبيره بني املم له

ــهد املسجد األقصى في هذه األثناء أعمال من  االخبارية وهو يقول: يش
الهدم من قبل اجليش اإلسرائيلي!

ــدس إال في حلظات عابرة  ــى في داخلي ألننا ال نتذكر الق ــعرتُ باألس ش
الهدم من قبل اجليش اإلسرائيلي!

ــدس إال في حلظات عابرة  ــى في داخلي ألننا ال نتذكر الق ــعرتُ باألس ش
الهدم من قبل اجليش اإلسرائيلي!

ثم ننشغل حتى عن التفكير فيها, بل األعظم من ذلك نرى بأعيننا ما 
ــات التلفاز, من هدم مستمر وتهويد  يحدث لها في كل يوم على شاش
ــن املؤلم على  ــالة فيها, وم ــع املصلني من الص ــرد ألهلها وحتى من وط
ــم أصحابها, ومع كل هذا ترى  ــها من الغزاة وكأنه النفس حتى حراس
األمة العربية تغدو في كل مساء إلى غرفة النوم لتلقي بكل ما رأته في 
ــكنات الليل وال تدري أن هناك  ــار على الفراش, فتمحو ذاكرتها س النه
ــعى ليل نهار من أجل تدمير هذا املسجد, منارة اإلسالم  يداً خفيةً تس
ــكنات الليل وال تدري أن هناك  ــار على الفراش, فتمحو ذاكرتها س النه
ــعى ليل نهار من أجل تدمير هذا املسجد, منارة اإلسالم  يداً خفيةً تس
ــكنات الليل وال تدري أن هناك  ــار على الفراش, فتمحو ذاكرتها س النه

وقبلة املسلمني األولى وتراثها العظيم فكيف نغمض أعيننا والقدس 
فيها ما فيها؟

ال أدري كيف ستنتعش تلك األجساد امليتة وتصحو من غيبوبة حقنة 
ــتروا عقولهم بقصر في روما وآخر في باريس  أعطاها هؤالء الغزاة, واش
ــل الصمت عن كل ما  ــفر مفتوح, مقاب ــك ممتلئ باملال وتصريح لس وبن

يحدث في القدس ونبقى بذلك جياعاً ال بحثاً عن غذاء بل عن وطن!
ــل الصمت عن كل ما  ــفر مفتوح, مقاب ــك ممتلئ باملال وتصريح لس وبن

يحدث في القدس ونبقى بذلك جياعاً ال بحثاً عن غذاء بل عن وطن!
ــل الصمت عن كل ما  ــفر مفتوح, مقاب ــك ممتلئ باملال وتصريح لس وبن

وما إن انتعش العالم من غيبوبته التي جتاوزت األعوام الستني, أصبحت 
ــموا طريقها نحو القدس, فبدءوا بثورة على  هناك والدة لفكر جديد رس
ــع العربي إلى خريف  ــذه الوالدة أُجهضت وحتول الربي حكامهم لكن ه
ــموا طريقها نحو القدس, فبدءوا بثورة على  هناك والدة لفكر جديد رس
ــع العربي إلى خريف  ــذه الوالدة أُجهضت وحتول الربي حكامهم لكن ه
ــموا طريقها نحو القدس, فبدءوا بثورة على  هناك والدة لفكر جديد رس

تساقطت أوراقه, قبل مجيء فصله ومع األسف ستبقى القدس صورة 
مفقودة لدى الكثير, ولن تعود إال بعد أن نتوحد ونكون يداً واحدةً نبحث 
تساقطت أوراقه, قبل مجيء فصله ومع األسف ستبقى القدس صورة 
مفقودة لدى الكثير, ولن تعود إال بعد أن نتوحد ونكون يداً واحدةً نبحث 
تساقطت أوراقه, قبل مجيء فصله ومع األسف ستبقى القدس صورة 

عن صورة القدس النقية, ونضع إطاراً لها حتى ال تخدش.
مفقودة لدى الكثير, ولن تعود إال بعد أن نتوحد ونكون يداً واحدةً نبحث 

عن صورة القدس النقية, ونضع إطاراً لها حتى ال تخدش.
مفقودة لدى الكثير, ولن تعود إال بعد أن نتوحد ونكون يداً واحدةً نبحث 

زة – وسام قشطةغزة – وسام قشطةغزة – وسام قشطة :

ــت  وزارة التربية و التعليم العالي جولة اعالمية لتطلع  م نظّ

الصحفيني من املؤسسات االعالمية كافة على آخر اجنازاتها 

في محافظات قطاع غزة . 

جولة حتت عنوان " نهار مع اإلعالم " ضمت العديد من وسائل 

اإلعالم احمللية مثل فضائيتي األقصى و الكتاب ووكالتي الرأي 

ــة مصطفى  ــالل اجلولة متت زيارة مدرس ــطني اآلن .و خ و فلس

ــادق الرافعي للصم, التي تعتبر األولى من نوعها باملنطقة  ص

ــا املعتمدة على  ــان األغ ــة حسّ العربية, باإلضافة الى مدرس

ــي فيها,  وغيرها  ــية بتوفير التيار الكهربائ الطاقة الشمس

من املدارس مبجاالت مختلفة.

ــي وزارة التربية و التعليم عماد  ــر عام العالقات العامة ف مدي

احلديدي, أوضح أن الفكرة جاءت من املكتب االعالمي احلكومة 

ــيراً إلى أنه  ــائل االعالم, مش ــل القت اهتماماً من وس و باملقاب

احلديدي, أوضح أن الفكرة جاءت من املكتب االعالمي احلكومة 

ــيراً إلى أنه  ــائل االعالم, مش ــل القت اهتماماً من وس و باملقاب

احلديدي, أوضح أن الفكرة جاءت من املكتب االعالمي احلكومة 

سيبدأ التنسيق جلولة إعالمية أخرى خالل الفترة القادمة.

@@Ú€Ïu ..@B‚˝«¸a@…fl@âbË„B
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غزة / مرام املدقة 
ــة  ــي جامع ــون ف ــل باحث توص
ــي  ف ــان  كالدوني ــكو  غالس
ــة نشرت  ــكتلندا في دراس اس
ــون  ــب العي ــاث ط ــول  "أبح ح
ــة نشرت  ــكتلندا في دراس اس
ــون  ــب العي ــاث ط ــول  "أبح ح
ــة نشرت  ــكتلندا في دراس اس

ــوارض الذين  ــى أن ع والبصر" إل
ــداع النصفي  ــن الص يعانون م
ــم في أماكن  تخف عند وجوده
ــداع النصفي  ــن الص يعانون م
ــم في أماكن  تخف عند وجوده
ــداع النصفي  ــن الص يعانون م

مظلمة ال يتعرضون فيها لألنوار 
ــم في أماكن  تخف عند وجوده
مظلمة ال يتعرضون فيها لألنوار 
ــم في أماكن  تخف عند وجوده

الساطعة أو املبهرة. 
ــن واغنر، التي أعدت  وقالت دوري
ــة البصرية  ــة " إن البيئ الدراس
ــاط  ــا مليئة بالنش ــة بن احمليط
ــام اتلفة  ــة باألجس ومزدحم
ــم في بعض  ــر منها مه والكثي
ــا،  كله ــس  لي ــن  ولك ــات  األوق
ــا  ــا باهتمامن ــى بعضه ويحظ

فقط.
وخلصت دورين إلى أن "الضوضاء 
البصرية" تثير خاليا أدمغة الذين 
يعانون من الصداع النصفي إلى 
ــف قدرتهم  ــد احلدود وتضع أبع
يعانون من الصداع النصفي إلى 
ــف قدرتهم  ــد احلدود وتضع أبع
يعانون من الصداع النصفي إلى 

ــي  ــام الت ــة األجس ــى مراقب عل
تصدر عنها تلك األنوار، مضيفة 

ــات  ــب البيئ ــل جتن ــن األفض "م
واألدوات "البصرية" مثل شاشات 
ــم  ــائل التعلي ــر ووس الكمبيوت
ــال  احتم ــبب  بس ــابهة  املش

مفاقمتها لعوارض املرض.
ــري  املص ــامت  ح د.  ــح  وأوض
اخصائي امراض املخ و األعصاب 

غزة- هدير الرقب
ــمال  ــى مفترقات الطرق, يوصل ش يقف عل
ــرطي محمد أبو  ــا, هو الش ــة بجنوبه املدين
ريالة(٢٧ عاما), الذي جعل كل من يراه يشيد 
ــهم اإلعالمي خالد صافي  بعمله وعلى رأس

في مدونته الشخصية "كان هناك". 
ويعمل أبو ريالة في مهنة "شرطةاملرور" منذ 
ــنوات, في أماكن متفرقة, واستقر  خمس س
ــريعي  عمله حالياً عند مفترق الس التش
ــنوات, في أماكن متفرقة, واستقر  خمس س
ــريعي  عمله حالياً عند مفترق الس التش
ــنوات, في أماكن متفرقة, واستقر  خمس س

(مبنى اجلوازات) .
ــعادته في مجال عمله,  وأعرب أبو ريالة عن س
ــي اجناز العمل كما يطلب منا  قائالً: "الدقة ف
ــعادته في مجال عمله,  وأعرب أبو ريالة عن س
ــي اجناز العمل كما يطلب منا  قائالً: "الدقة ف
ــعادته في مجال عمله,  وأعرب أبو ريالة عن س

ــرع  ــى القيام به بأس ــاعدنا عل ــو الذي يس ه
وقت". وأضاف : "عندما يكون الشارع مكتظاً 
ــرع  ــى القيام به بأس ــاعدنا عل ــو الذي يس ه
وقت". وأضاف : "عندما يكون الشارع مكتظاً 
ــرع  ــى القيام به بأس ــاعدنا عل ــو الذي يس ه

ــال أقوم  ــاً على هذا احل ــو دائم ــيارات وه بالس
وقت". وأضاف : "عندما يكون الشارع مكتظاً 
ــال أقوم  ــاً على هذا احل ــو دائم ــيارات وه بالس
وقت". وأضاف : "عندما يكون الشارع مكتظاً 

ــتعمل يدي لتحريك  ــارة املرور وأس بإطفاء إش
ــرع بكثير من  ــك أس ــث أرى ذل ــيارات حي الس
إشارة املرور". وأكد على أن ما يقوم به هو لوجه 

اهللا تعالى, وال يريد من أحد جزاءً وال شكوراً.
إشارة املرور". وأكد على أن ما يقوم به هو لوجه 

اهللا تعالى, وال يريد من أحد جزاءً وال شكوراً.
إشارة املرور". وأكد على أن ما يقوم به هو لوجه 

الظالم يخفف من الصداع النصفي




غزة األوروبي أن املريض بالصداع 
ب(  ــمى  يس ــا  م أو  ــي  النصف
غزة األوروبي أن املريض بالصداع 
ب(  ــمى  يس ــا  م أو  ــي  النصف
غزة األوروبي أن املريض بالصداع 

ــن توترات  ــقيقة ) يعاني م الش
ــبب األضواء  ــو فوبيا ) بس ( فوت
ــا تزيد من  ــاطعة مم واألنوار الس
ــح األطباء  ــه ، لذلك ينص حالت
ــي أماكن  ــم باجللوس ف مرضاه

معتمة للتخفيف من اآلالم . 
ــى أن األماكن  ــار املصري إل وأش
ــدة  ح ــن  م ــف  تخف ــة  املظلم
ــكل  بش ــي  النصف ــداع  الص
ــن من  ــبي ومؤقت مما يحس نس
ــض ، ولكنها ال تعمل  مزاج املري
على عالجه بالكامل ، وإمنا يتم 
ــاب  ــالج بجانب أدوية وأعش الع
ــا للمريض  ــم وصفه ــرى يت أخ

حسب حالته.  

ــليمان القانوني يضم مدينة بغداد  ــلطان س 1/12/1534 الس  •
إلى الدولة العثمانية بعد أن كانت تسيطر عليها الدولة الصفوية.

ــاراك أوباما يعلن  ــب ب ــي املنتخ ــس األمريك 1/12/2008 الرئي  •
اختياره ملنافسته باالنتخابات التمهيدية للحزب الدميقراطي للحصول 
ــية هيالري كلينتون ملنصب وزير  ــيح احلزب لالنتخابات الرئاس على ترش
اخلارجية، لتكون بذلك كلينتون ثالث امرأه تتولى هذا املنصب بعد مادلني 

أولبرايت وكوندوليزا رايس.
7/12/1931 افتتاح املؤمتر اإلسالمي العام في املسجد األقصى،   •

وكان من أهدافه العمل على حماية بيت املقدس.
ــطينية املباركة األولى  8/12/1987  انطالق االنتفاضة الفلس  •

(أنتفاضة املساجد).
ــد اللنبي مدينة  ــرال البريطاني أدمون ــل اجلن 9/12/1917  احت  •

القدس.
13/12/1988 أعلن ياسر عرفات خطة "السالم" الفلسطينية   •

في خطابه أمام األمم املتحدة في جنيف .
ــالمية حماس  ــالن عن حركة املقاومة اإلس 14/12/1987  اإلع  •

بصدور أول بيان لها في االنتفاضة املباركة.
ــن رئيس الوزراء الصهيوني ديفيد بن غوريون  16/12/1949  أعل  •

بأن القدس ستصبح عاصمة لدولة إسرائيل ابتداءً من 1950/1/1 .
17/12/1992  إبعاد 415 شخصاً من أعضاء حركتي "حماس"   •

بأن القدس ستصبح عاصمة لدولة إسرائيل ابتداءً من 1950/1/1 .
17/12/1992  إبعاد 415 شخصاً من أعضاء حركتي "حماس"   •

بأن القدس ستصبح عاصمة لدولة إسرائيل ابتداءً من 1950/1/1 .

واجلهاد اإلسالمي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان .
21/12/2000 فلسطيني يدهس أربعة جنود صهاينة بسيارته   •
ــكري لالحتالل في القدس و كانت إصابة اثنني من اجلنود  عند حاجز عس

خطيرة ، و متكن السائق من الفرار بعد احلادثة .
ــر حركة فتح  31/12/2000 االحتالل الصهيوني يغتال أمني س  •

د. ثابت أحمد ثابت في طولكرم.

أنشط شرطي مرور في غزة 
ينظم حركة الشارع بيديه




