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غزة – نور نعيم: 
تواصلت في اجلامعة امتحانات نهاية الفصل األول من العام الدراسي ٢٠١٣-

ــات النهائية في مقر اجلامعة الرئيس  بغزة وفرع  ٢٠١٤م، ويتقدم لالمتحان
ــتمر االمتحانات  ــة في خانيونس نحو (٢١٫٠٠٠) طالب وطالبة، وتس اجلامع

وقد اطلع الدكتور  حتى تاريخ اخلامس عشر من كانون الثاني/ يناير ٢٠١٤م.
ــعث –رئيس اجلامعة اإلسالمية، واألستاذ الدكتور محمد  كمالني كامل ش

ــئون البحث العلمي والدراسات العليا،  شبات –نائب الرئيس لش
واألستاذ الدكتور عليان   احلولي- نائب الرئيس للشئون األكادميية، 

إنشاء ناٍد رياضي خاص 
بذوي االحتياجات الخاصة

غزة/ رجب اللوح
ــئول وحدة األنشطة الطالبية بعمادة شئون  أكد أ. مازن النخالة مس

الطلبة باجلامعة االسالمية على استمرار العمادة بالنشاطات 
الالمنهجية التي تخص ذوي االحتياجات اخلاصة مشيراً إلى 
الطلبة باجلامعة االسالمية على استمرار العمادة بالنشاطات 
الالمنهجية التي تخص ذوي االحتياجات اخلاصة مشيراً إلى 
الطلبة باجلامعة االسالمية على استمرار العمادة بالنشاطات 
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غزة - حال احلوت:
ا دراسيًا تناول  عقدت كلية العلوم الصحية في اجلامعة اإلسالمية بغزة يومً

ــارك  ــكري، و ش آخر ما توصل إليه البحث العلمي حول مرض الس
ــد" في جنوب  ــطينيني من جامعة "لون ــه ثالثة باحثني فلس خالل

غزة/صوت اجلامعة:
ــات العليا  ــي والدراس ــئون البحث العلم ــت ش كرم
ــني على  ــني احلاصل ــالمية األكادميي ــة اإلس باجلامع
ــد  ــام ٢٠١٣م، وعق ــة لع ــات العلمي ــز والترقي اجلوائ

ــة مببنى  ــرات العام ــي قاعة املؤمت ــي ف ــل التكرمي احلف
ــتاذ الدكتور  ــية بحضور األس ــة للقاعات الدراس طيب

ــبات- نائب رئيس اجلامعة لشئون  محمد ش
البحث العلمي والدراسات العليا، واألستاذ 
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غزة- حنان العسكري:
ــاريع في اجلامعة اإلسالمية م. رياض شابط أن املبنى  قال رئيس قسم املش

ــم افتتاحه  ــم العلوم، لن يت ــص للمختبرات وقس ــد واص اجلدي
ــبب اإلغالقات املستمرة للمعبر وقلة املواد  في األيام القريبة؛ بس
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المسجد اإللكتروني.. 
آفاق دعوية متجددة 
بين الفكرة والتنفيذ 

13

غزة/صوت اجلامعة:
أجرى الدكتور كمالني كامل شعث- رئيس اجلامعة اإلسالمية بغزة، 

ــول بكوريا اجلنوبية، رافقه  زيارة عمل ناجحة إلى جامعة س
ــئول ملف جنوب شرق  ــام املدهون- مس خاللها الدكتور وس
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غزة/صوت اجلامعة:
ــة  ــن كلية الهندس ــاز خريجون م ف

ــالمية  اإلس ــة  باجلامع
ــي، ضمن  الثان ــز  باملرك
ــادة األعمال"،  محور "ري
ــني"  ــابقة "ع ــي مس ف
٢٠١٣م،  للعام  لالبتكار 
ــالل  خ ــدت  عق ــي  الت
الثاني  ــنوي  الس املؤمتر 
ــة  العربي ــبكة  للش
 ،(AINAC ٢٠١٣) لالبتكار
وأقيم املؤمتر خالل الفترة 
من ٦-٧ ديسمبر/ كانون 

أول٢٠١٣م، في األردن.
ــوز عن  ــذا الف ــي ه ويأت

كل  ــه  في ــارك  وش ــده  أع ــروع  مش
ــد- خريج  ــني صالح أحم ــن اخلريج م
ــا املعلومات، وعلوم  نظم تكنولوجي
احلاسوب، وسعيد هنية- خريج علوم 
حاسوب، وهما من كلية تكنولوجيا 
ــد- خريجة  ــات، وأماني أحم املعلوم
ــروع  ــة كهربائية، وجاء املش هندس
الفائز حتت مسمى: "كان يا ما كان"، 
حيث يعمل الفريق في شركة ريادية 
 AVATAR) ــات ــا املعلوم لتكنولوجي
ــركات احملتضنة  IT)، وهي إحدى الش
ــال والتكنولوجيا  في حاضنة األعم

في اجلامعة اإلسالمية.

ــة في  ــاركون للمنافس ــدم املش وتق
ــذ  ــة من ــبكة العربي ــابقة الش مس

ــباط من العام احلالي، حيث  شهر ش
ــاريع املشاركة (١٠٠٠)  كان عدد املش
مشروع من (١٧) دولة عربية مت ترشيح 
ــروعاً للمنافسة النهائية،  (٢٤) مش
مشروع من (١٧) دولة عربية مت ترشيح 
ــروعاً للمنافسة النهائية،  (٢٤) مش
مشروع من (١٧) دولة عربية مت ترشيح 

ومت تصفية الطلبات للفرق املتقدمة 
ــي:  ــل، ه ــع مراح ــى أرب ــزة عل للجائ
ــج األولية، والصقل،  التقدمي، والنتائ

والتصفيات النهائية.
ــحة  املرش ــاريع  املش ــم  تقيي ومت 
للمنافسة النهائية عن طريق عمل 
عرض للمشاريع املشاركة أمام جلان 
ــات عربية وأوروبية  حتكيم من جامع
خالل املؤمتر السنوي الثاني للشبكة 

ــملت  ــث ش ــكار. حي ــة لالبت العربي
البيئة،  ــة،  (الهندس ــر  ــاور املؤمت مح

الصحة، ريادة األعمال)، وحضر املؤمتر 
ــد من املبدعني، والعلماء العرب  حش
والدوليني، الذين كانت لهم بصمات 
ــكار والريادة  ــة في مجال االبت واضح

في العالم العربي.
ــاركة  مش أن  ــى  إل ــارة  اإلش ــدر  وجت
ــل التصفيات  ــق الفائز في حف الفري
ــكايب" وذلك  كانت عبر تقنية "الس
ــفر، حيث  ــن الس ــدم متكنهم م لع
ــروع  ــرض النهائي للمش ــوا الع قدم
ــارات  من خالل اإلجابة على استفس
ــدوا بدورهم  ــة التحكيم الذين أب جلن

اهتماماً بشكل كبير باملوضوع.
ــدوا بدورهم  ــة التحكيم الذين أب جلن

اهتماماً بشكل كبير باملوضوع.
ــدوا بدورهم  ــة التحكيم الذين أب جلن
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غزة/ رجب اللوح

أكد أ. مازن النخالة مسئول وحدة 
األنشطة الطالبية بعمادة شئون 
الطلبة باجلامعة االسالمية على 
ــاطات  بالنش العمادة  ــتمرار  اس
ــص ذوي  ــي تخ ــة الت الالمنهجي
ــيراً إلى  االحتياجات اخلاصة مش
ــص ذوي  ــي تخ ــة الت الالمنهجي
ــيراً إلى  االحتياجات اخلاصة مش
ــص ذوي  ــي تخ ــة الت الالمنهجي

ــيتم تقدمي طلب للعمادة  أنه س
بإنشاء نادٍ رياضي خاص بهم.

ــت النخالة في حديث خاص  ولف
ــة أنهم في صدد  لـصوت اجلامع
تكثيف األنشطة اخلاصة  فيهم 
ــاالت كافة من  وتأهيلهم في ا
وورش  ــة  التدريبي ــدورات  ال خالل 
ــة  الترفيهي ــالت  والرح ــل  العم

والتعليمية.
وأشار لوجود تنسيق بني العمادة 
ــتمر لعمل برامج  والتعليم املس
ــويقها من جهات خارجية  وتس
لتوفير كل ما يلزم للطالب خالل 
فترة دراسته من أجهزة سمعية 
ــة  عملي ــهيل  لتس ــة  وبصري

الدراسة. 
وفي نفس السياق طالب احلكومة 
في غزة بتفعيل القانون الذي أقره 
ــتوري األعلى عام  الدس ــس  ال
١٩٩٩ الذي يعطي حقاً ألصحاب 
ــتوري األعلى عام  الدس ــس  ال
١٩٩٩ الذي يعطي حقاً ألصحاب 
ــتوري األعلى عام  الدس ــس  ال

ــف احلكومية  ــات بالوظائ اإلعاق
وحق الرعاية الصحية اانية .

ــذوي  ل ــرمي  التك ــش  هام ــى  وعل
الذي عقد  ــة  االحتياجات اخلاص
ــراً  مؤخ ــالمية  االس ــة  باجلامع
الذي عقد  ــة  االحتياجات اخلاص
ــراً  مؤخ ــالمية  االس ــة  باجلامع
الذي عقد  ــة  االحتياجات اخلاص

ــليط الضوء  أوضح أنها جاءت لتس
على قضايا الطلبة ذوي االحتياجات 
ــبته ٤٪  من  ــكلون ما نس الذي يش

ــطيني وفقاً ملركز  ــعب الفلس الش
اإلحصاء الفلسطيني  باإلضافة إلى 
ــاعدات املادية والعينية  تقدمي املس
ــرور على  ــال الفرح والس لهم وإدخ

قلوبهم.
يذكر أنه عقدت اجلامعة االسالمية 

ــات اخلاصة  ــذوي االحتياج تكرمياً ل
ــرة  للم ــان  الفرق ــرب  ح ــي  ومصاب
ــي في اليوم  ــة على التوال السادس

ــة  باجلامع ــك  وذل ــي  العامل ــاق  املع
ــل  احلف ــى  وتبن ــزة  بغ ــالمية  االس
ــركات واملؤسسات  العديد من الش
املساهمة مثل شركة جوال ومركز 

التقنيات املساعدة..
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غزة / أحمد عبداهللا 

ــة التجارة   ــالم حلس عميد كلي أكد الدكتور س
ــي عقد باجلامعة االسالمية بغزة  خالل يوم دراس
حول مستقبل االسالم السياسي على ضرورة عقد 
األنشطة الالمنهجية بهدف تقليص الفجوة بني 

احلياة األكادميية النظرية من 
ــتقطاب الكفاءات  خالل اس
املهنية من أصحاب اخلبرات 
موضحاً  العملية  والتجارب 
أن ما حدث في بعض البلدان 
ــمى بثورات  ــة مبا يس العربي
الربيع العربي تعد انتكاسة 
الغربية،  ــدول  ال ــا  تنبأت به
ــبب في ذلك إلى  وأرجع الس
ــية  ــدم األحزاب السياس تق
ــى  ــا إل ــالمية ووصوله اإلس

سدة احلكم.
ــة  ــى أهمية دراس ــد عل  وأك
ــزاب  واألح ــركات  احل ــة  جترب
ــورات  ــي دول ث ــالمية ف اإلس
ــة  ومعرف ــي،  العرب ــع  الربي
ــها على وضع  مدى انعكاس

اإلسالم السياسي.
ــتاذ  ــه، حتدث األس من جانب
ــم  ــس قس ــة رئي ــير قف بش

ــن جتربة حركة  ــية ع االقتصاد والعلوم السياس
ــرات اجلديدة،  ــل التغي ــي احلكم في ظ ــاس ف حم
ــة الدولة وجتربة  ــتورية ملدني وإظهار املقاربة الدس
ــي وحتديات  ــالم السياس مصر، واحلديث عن اإلس

ــيراً  التحول والدميقراطي في العالم العربي، مش
إلى مستقبل اإلسالم السياسي في ظل املتغيرات 
ــرائيلي من  ــراز املوقف اإلس ــي إب ــدة، ودوره ف اجلدي

الصعود املتنامي للحركات اإلسالمية
ــات تأتي في إطار  ــني أن عقد مثل هذه الفعالي  وب

ــط العربي  ــع احملي ــة م ــة والكلي ــل اجلامع تفاع
ــة ودراسة القضايا  ــالمي من خالل مناقش واإلس

التي متس واقع احلركات اإلسالمية وصناع القرار.
ــه حتدث الدكتور عالء أبو طه  ــياق نفس وفي الس

ــاد والعلوم  ــم االقتص عضو هيئة التدريس بقس
ــتورية جتاه مدنية  والسياسية عن املقاربة الدس
ــود التيارات  ــة العربية بعد صع ــي احلال الدولة ف
اإلسالمية للحكم، الفتا إلى املعاجلة الدستورية 
ــالل تباين احلضور  ــي مصر من خ ــة الدولة ف لهوي
ــتوري للدين كمحدد  الدس

للهوية.
ــور أبو طه  ــارك الدكت  وش
ــالم  بورقة عمل حول اإلس
السياسي وحتديات التحول 
العالم  ــي  ف ــي  الدميوقراط

العربي.
ــال الدكتور  ــه ق ــن جانب م
ــا (باحث)  ــرف أبو عطاي أش
من خالل ورقة عمل قدمها 
ــي أن مجمل  باليوم الدراس
ــية  السياس ــروف  الظ
والعسكرية والفكرية التي 
ــذ هدم  ــا األمة من مرت به
ــالمية  ــة اإلس ــة اخلالف دول
أسهمت في تنامي حركات 

اإلسالم السياسي.
ــر  ــاف جماهي ــني أن التف وب
ــركات  ح ــول  ح ــاس  الن
يعتبر  السياسي  ــالم  اإلس
ــذا يوجب  ــوالً جماهيرياً، وأن ه ــدداً وقب ــاً ومت جناح
يعتبر  السياسي  ــالم  اإلس
ــذا يوجب  ــوالً جماهيرياً، وأن ه ــدداً وقب ــاً ومت جناح
يعتبر  السياسي  ــالم  اإلس

ــي بذل جهد أكبر  على حركات اإلسالم السياس
ــي  ــروع السياس ــس املش في إظهار وتوضيح أس

النهضوي لألمة. 
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غزة – محمد البسيوني 
ــالمية بطاقة جديدة  ــجيل باجلامعة اإلس ــدرت عمادة القبول والتس أص
ــأنها خدمة الطلبة في  تعمل بنظام التعرف الراديوي "RF  " والتي من ش
ــجيل  ــاالت عديدة . وقال الدكتور عدنان الهندي عميد القبول والتس مج
ــالمية أن اجلامعة تطمح إلى تقدمي اخلدمات للطلبة مبا  في اجلامعة اإلس
يتناسب مع التطور احلاسوبي والتطور األكادميي واإلداري الذي وصلت إليه 

اجلامعة عبر العقود املاضية.
ــى الطالب أثناء  ــهيل عل ــال الهندي أن إصدار هذه البطاقة جاء للتس وق
ــرة األولى في  ــيتم تطبيقها للم ــة في اجلامعة ، حيث س مرحلة الدراس
ــتقبال تطبيقها على البوابات  ــيتم مس العيادة واملكتبة اجلامعية ثم س
الرئيسية للجامعة وعلى أبواب قاعات االمتحان حيث سيتم وضع قارئ 
ومير الطالب بالبطاقة عليه فيأخذ الطالب اسمه وقاعته دون الرجوع إلى 

الكشوفات .
وأضاف الهندي أن هذه البطاقة قد تسهل على الطالب عمليه الشراء في 
الكافتيريا بدال من أن يصطف طابورا لشراء حاجيته  ، حيث إنه يستطيع 

أن يشحن بطاقته برصيد يسهل عليه عملية الشراء وملرات عديدة 
ــة قائال " البطاقة  ــز البطاقة اجلديدة عن القدمي ــر الهندي أهم ما ميي وذك
ــة الطالب اجلامعية وأنها غير  ــدة تصدر وملرة واحدة فقط أثناء دراس اجلدي
ــة األمان بها عالية جدا ، بخالف  ــريع إضافة إلى أن درج قابلة للتلف الس
ــام الكتروني عدا عن  ــابقة التي لم تكن حتتوي على أي نظ البطاقة الس
أنها عرضة للتلف السريع "  وأشار الهندي إلى أهمية البطاقة في ضبط 
حركة الطالب من حيث دخولهم لألماكن اتلفة واحلساسة في اجلامعة 
والتي ال يتطلب وصول كافة الطالب إليها ، فهذه البطاقة حتدد الفئة التي 

يسمح لها بالوصول ألماكن محددة مثل اتبرات .
ــا بتجربة العمل بهذه  ــجيل قد بدأت فعلي ــذا وكانت عمادة القبول والتس ه
ــدان ومثلها في  ــيب وطابعات في مبنى حلي ــة ، فوضعت ثالثة حواس البطاق
مبنى القدس وجاري العمل للتوسع إلى باقي املباني اجلامعية مما يسهل على 
الطالب استخراج بطاقة جامعية ليوم واحد بنفسه دون الرجوع إلى موظف 
اخلدمات ، وكذلك استخراج جدول دراسي في بداية العام وشهادة قيد وغيرها 

من اخلدمات في أي وقت يشاء الطالب دون الرجوع إلى املوظفني .
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 منور عدنان جنم خريجة اجلامعة االسالمية 
بكالوريس لغة اجنليزية حصلت على درجة 
ــن اجلامعة  ــتير في أصول التربية م املاجس
ا وعملت باجلامعة االسالمية  االسالمية ايضً
ــن اجلامعة  ــتير في أصول التربية م املاجس
ا وعملت باجلامعة االسالمية  االسالمية ايضً
ــن اجلامعة  ــتير في أصول التربية م املاجس

من سنة ١٩٩٧ م  وحتى اآلن, شغلت مناصب 
ادارية مختلفة في اجلامعة, وبعد أن حصلت 
يَّنت مدرسة بكلية  على درجة املاجستير عُ
ادارية مختلفة في اجلامعة, وبعد أن حصلت 
يَّنت مدرسة بكلية  على درجة املاجستير عُ
ادارية مختلفة في اجلامعة, وبعد أن حصلت 

ــة من الذكور  ــة, متزوجة ولدي خمس التربي
واإلناث.


ــة  ــدم جلامع ــي أن أتق ــة طموح ــت بداي كان
مرموقة للحصول على درجة الدكتوراه فوقع 
اختياري على جامعة دمشق بسوريا خاصة 
ــالمية  أنه لم يوجد خريج في اجلامعة االس
ــدأت االجراءات  ــوريا وقتها, بالفعل ب من س
ــافرت إلي سوريا ألول مرة في  سنة ٢٠٠٩, س
ــهر  ــهر حزيران٢٠١٠ وعدت بعد ثالثة أش ش
ــداث الثورة  ــهر بدأت أح ــد ذلك بأربع أش وبع
ــتي  ــورية وبالرغم من ذلك تابعت دراس الس
وأبحاثي بشكل منتظم عن طريق االنترنت 

واملكاملات الهاتفية الباهظة طيلة السنوات 
الثالث وكأن اجلامعة بجواري.

جرت األحداث سريعة ما بني اإلعداد والتجهيز 
ــالة وبفضل اهللا انتهيت  ــة الرس للمناقش
جرت األحداث سريعة ما بني اإلعداد والتجهيز 
ــالة وبفضل اهللا انتهيت  ــة الرس للمناقش
جرت األحداث سريعة ما بني اإلعداد والتجهيز 

ــهر مايو٢٠١٠ وبدأت  ــلمتها في ش منها وس
ــذ مجراها الطبيعي,  ــراءات االدارية تأخ اإلج
مترير الرسالة من القسم للكلية للجامعة 

حتى أُصدر قرار املناقشة في ٢٠١٣/٧/٢٢.
مترير الرسالة من القسم للكلية للجامعة 

حتى أُصدر قرار املناقشة في ٢٠١٣/٧/٢٢.
مترير الرسالة من القسم للكلية للجامعة 


ــك الوقت كانت  ــة املعاناة منذ ذل بدأت رحل
ــيرة لدخول  ــي احلصول على تأش ــا ف بدايته
ــورية في ظل األحداث القائمة  األراضي الس
ــيرة بعد شهرين فلم يبقَ  هناك, نلت التأش
ــورية في ظل األحداث القائمة  األراضي الس
ــيرة بعد شهرين فلم يبقَ  هناك, نلت التأش
ــورية في ظل األحداث القائمة  األراضي الس

ــة غير يوم واحد فتأخرت  على تاريخ املناقش
ــرار مجلس اجلامعة  ــك, ومت إلغاء ق بفعل ذل
ــبوعني  ــاج جتديده إلي أس ــة واحت للمناقش
ــل غادرت  ــل اهللا عزوج ــن بفض ــا, لك تقريبً
ــبوعني  ــاج جتديده إلي أس ــة واحت للمناقش
ــل غادرت  ــل اهللا عزوج ــن بفض ــا, لك تقريبً
ــبوعني  ــاج جتديده إلي أس ــة واحت للمناقش

قطاع غزة يوم ٢٠١٣/١٠/٩ ووصلّت سوريا في 
,٢٠١٣/١٠/١٠

ــي واجهتني هي قضية  أكبر الصعوبات الت







 . . 
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ــد  ــي وأبنائي, كانت أصعب وأش تركي لزوج
ا من كوني ذاهبة ملنطقة حرب, كان من  وقعً
ــد  ــي وأبنائي, كانت أصعب وأش تركي لزوج
ا من كوني ذاهبة ملنطقة حرب, كان من  وقعً
ــد  ــي وأبنائي, كانت أصعب وأش تركي لزوج

ــعرت بأنه  ا وداع والدي, ش الصعب عليَّ أيضً
ا من كوني ذاهبة ملنطقة حرب, كان من  وقعً
ــعرت بأنه  ا وداع والدي, ش الصعب عليَّ أيضً
ا من كوني ذاهبة ملنطقة حرب, كان من  وقعً

ــذه املواقف  ــن يراني ثانية, ه ــي وأنه ل يودعن
ــي أنتظر يوم العودة  ــرت فيَّ كثيرًا, جعلتن أث
ــذه املواقف  ــن يراني ثانية, ه ــي وأنه ل يودعن
ــي أنتظر يوم العودة  ــرت فيَّ كثيرًا, جعلتن أث
ــذه املواقف  ــن يراني ثانية, ه ــي وأنه ل يودعن

إليهم بفارغ الصبر .
ــل كانت معاناة  ــفر والترحي  ثم مرحلة الس
ــل األراضي املصرية  ــبة لي داخ كبيرة بالنس
ــكرية باإلضافة إلي أن  لكثرة احلواجز العس
ــيرة لبنان  ــفري كان عن طريق لبنان وتأش س
كانت قد انتهت, بعد عناء وصعوبات كثيرة 
ــي هناك  ــان وعند وصول ــي إلي لبن مت ترحيل
ــر, كان ذلك من  ــي العودة الي مص طلبوا من
ــا في رحلتي  ــب املواقف التي مررت به أصع
ــت فتوضأت  ــار أنتظر, قم ــت في املط جلس
ــهل لي وأال أعود  ــت ودعوت اهللا أن يس فصلي
ــت فتوضأت  ــار أنتظر, قم ــت في املط جلس
ــهل لي وأال أعود  ــت ودعوت اهللا أن يس فصلي
ــت فتوضأت  ــار أنتظر, قم ــت في املط جلس

ــاء خبر  ــة ذاتها ج ــي اللحظ ــي مصر, وف إل
ــافرت بها  طائرة من لبنان الي الالذقية, فس
ــق مسافة  ووصلت الالذقية "تبعد عن دمش

ــيارة", وهذه كانت معضلة  ٧ ساعات  بالس
ــق محفوف بااطر  ــبة لي طري أخرى بالنس
ــمع بوضوح  ــوات القصف والقنابل يس وأص
ــق بعد رحلة  ولكن بفضل اهللا وصلت دمش
ــمع بوضوح  ــوات القصف والقنابل يس وأص
ــق بعد رحلة  ولكن بفضل اهللا وصلت دمش
ــمع بوضوح  ــوات القصف والقنابل يس وأص

من العناء املتواصل. 
ــيَّ أثناء  ــي مرت عل ــب املواقف الت ــن أصع م
ــوريا عندما طلبت مني السيدة  إقامتي بس
التي أسكن عندها خبزًا, ويذكر أن اخلبز ممنوع 
ــوريا عندما طلبت مني السيدة  إقامتي بس
التي أسكن عندها خبزًا, ويذكر أن اخلبز ممنوع 
ــوريا عندما طلبت مني السيدة  إقامتي بس

ــا فقررت  ــي نقطن فيه ــل املنطقة الت يدخ
ــرة األولى التي  ــز ألنها كانت امل ــرب اخلب أن أه
تطلب مني شيئًا, عند احلاجز االول قالي لي 
ــرة األولى التي  ــز ألنها كانت امل ــرب اخلب أن أه
تطلب مني شيئًا, عند احلاجز االول قالي لي 
ــرة األولى التي  ــز ألنها كانت امل ــرب اخلب أن أه

أحد الشباب ارمي اخلبز النهم "بيقوصوكي" 
ــون النار, قلت له لنا اهللا وبقي اخلبز  أي يطلق
أحد الشباب ارمي اخلبز النهم "بيقوصوكي" 
ــون النار, قلت له لنا اهللا وبقي اخلبز  أي يطلق
أحد الشباب ارمي اخلبز النهم "بيقوصوكي" 

معي, قالو لي ارمي اخلبز, وعند احلاجز الثاني 
ألهمني اهللا طريقة إلخفاء اخلبز حتت حقيبة 
معي, قالو لي ارمي اخلبز, وعند احلاجز الثاني 
ألهمني اهللا طريقة إلخفاء اخلبز حتت حقيبة 
معي, قالو لي ارمي اخلبز, وعند احلاجز الثاني 

طفل كان على احلاجز برفقة والدته وبفضل 
اهللا حصلت عليه وأوصلته للسيدة.


وصلت اجلامعة بفضل اهللا وسرعان ما مضى 
ــت الرسالة والتي كانت بعنوان  الوقت, ناقش
ــي متكني املرأة  ــات التنموية ف ــع املؤسس "واق
الفلسطينية واقتراح استراتيجية لتطويرها", 
ــل اهللا عزوجل,  ــت من التعديالت بفض وانتهي
الفلسطينية واقتراح استراتيجية لتطويرها", 
ــل اهللا عزوجل,  ــت من التعديالت بفض وانتهي
الفلسطينية واقتراح استراتيجية لتطويرها", 

موقف أحزنني كثيرًا عند اطالق احلكم وأنني 
ــاز, ولم  ــة الدكتوراه بامتي ــت على درج حصل
ــت بالوحدة ولم  ــد أحسس ــن بجانبي أح يك
تكتمل فرحتي بالنجاح , خاصة أن مشكلة 
عودتي لغزة كانت قائمة, انتظرت عشرة أيام 
بعد أن انهيت الناقشة حتى أمتكن من العودة 
إلي غزة ,رحلة العودة طريق حافل بااطر من 
طائرة لباص لسيارة لباص للوصول ملعبر رفح 
ا بفارق خمس  وعندي وصولي كان املعبر مغلقً
طائرة لباص لسيارة لباص للوصول ملعبر رفح 
ا بفارق خمس  وعندي وصولي كان املعبر مغلقً
طائرة لباص لسيارة لباص للوصول ملعبر رفح 

ــل وصلت لغزة والي  دقائق , بفضل اهللا عزوج
ا بفارق خمس  وعندي وصولي كان املعبر مغلقً
ــل وصلت لغزة والي  دقائق , بفضل اهللا عزوج
ا بفارق خمس  وعندي وصولي كان املعبر مغلقً

األهل, كانت فرحة التوصف.


ــكر اجلزيل إلي الدكتور عبد اهللا  أتقدم بالش
ايدل مشرف الرسالة فقد ساعدني كثيرًا 
ــالتي, كل األوراق  ــن األلف إلي الياء في رس م
جهزها قبل وصولي, وصلت للمناقشة وكل 

األمور جاهزة بفضل اهللا ثم بفضله.
جهزها قبل وصولي, وصلت للمناقشة وكل 

األمور جاهزة بفضل اهللا ثم بفضله.
جهزها قبل وصولي, وصلت للمناقشة وكل 

 ورسالتي لكل النساء التتوقفي عن السعي 
ــى حلمك مهما تصعب الطريق,  للوصول إل
ــني فالبد أن  ــرق باب اهللا باليق ــان ط إذا االنس
ــى حلمك مهما تصعب الطريق,  للوصول إل
ــني فالبد أن  ــرق باب اهللا باليق ــان ط إذا االنس
ــى حلمك مهما تصعب الطريق,  للوصول إل

يستجيب اهللا له.
ــني فالبد أن  ــرق باب اهللا باليق ــان ط إذا االنس

يستجيب اهللا له.
ــني فالبد أن  ــرق باب اهللا باليق ــان ط إذا االنس
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ــول حقوق  ــوي ح ــبوع توع خالل أس
ــه اجلامعة  ــة والذي نظمت ذوي اإلعاق
ــدد من  ــع ع ــاون م ــالمية بالتع اإلس
ــات اتصة بتأهيل  ــات واجله املنظم
ــاق مجتمعيًا، كانت صوت  ودمج املع
اجلامعة حاضرًة حيث المست معاناة 
املعاقني بصريًا وطموحاتهم ، وحضر 
اللقاء جمع من املعاقني بصريًا والذين 
ــام اجلامعة، حيث  ــون في أقس يدرس
ــي مدير مركز النور  ثمن توفيق احلوران
ــا دور اجلامعة  ــل املعاقني بصريً لتأهي

وتعاونها مع املركز .
وقال احلوراني خالل كلمته :"إن املعاق 
ــان كغيره له حقوقه التي يجب  إنس
على اتمع احترامها"، كما أكد على 
ــي دعم املعاق  ــل واألصدقاء ف دور األه
ــديًا من أجل االرتقاء به  نفسيًا وجس
نحو طموحه، وحتدث احلوراني عن دور 
مركز النور التابع لإلنروا في دعم املعاق 
ــال احلوراني  ــع، وق ــه في اتم ودمج
ــدم  ــز يق ــة :" إن املرك ــوت اجلامع لص

خدماته جلميع املعاقني بصريًا الالجئ 
ــواء ".   ــى حد س ــن عل ــم واملواط منه
يذكر أن املركز قد مرّ على تأسيسه ٥٠ 
ا وهو يتبع لدائرة اإلغاثة واخلدمات  عامً
التابعة لإلنروا ويخدم املعاقني بصريًا 

في جميع املستويات التعليمية .
ــه:" نعمل من  ــي حديث ــع احلوران وتاب
ــاق في  ــج املع ــز على دم ــالل املرك خ
اتمع، لكن على اتمع أن يتكاتف 
من أجل حتقيق ذلك "، وأضاف:" ثقافة 
ــول دون  ــا العربي حت ــع في عاملن اتم
دمج املعاق منذ يومه األول وجتعل منه 

إنسانًا مختلفا ".
دمج املعاق منذ يومه األول وجتعل منه 

إنسانًا مختلفا ".
دمج املعاق منذ يومه األول وجتعل منه 

ــالل كلمته أن املعاق  وأكد احلوراني خ
ــفقة والعطف  ال يحتاج نظرات الش
ــاعدة ليكون  بل يحتاج الدعم واملس

ا في اتمع . عنصراً نافعً
ــاعدة ليكون  بل يحتاج الدعم واملس

ا في اتمع . عنصراً نافعً
ــاعدة ليكون  بل يحتاج الدعم واملس

ــاق بحاجة إلى  ــي :" املع ــال احلوران وق
ــه كغيره،  الترفيه والترويح عن نفس
ــيخه من خالل  ــاول ترس ــذا ما نح وه

عملنا في املركز".

ــدور البنوك في  ــاد احلوراني ب كما أش
ــرت العمل على  قطاع غزة والتي باش
تطبيق اخلدمات املصرفية للمعاقني، 
ــل قانون  ــرورة تفعي ــى ض ا عل ــدً مؤك
ــبة ثابتة في  ــني نس ــن للمعاق يضم
شغل الوظائف احلكومية، وأشار إلى 
ــر العوائق  ــق املادية هي أكب أن العوائ
ــالً دون تطبيق عدد من  التي تقف حائ
ــر العوائق  ــق املادية هي أكب أن العوائ
ــالً دون تطبيق عدد من  التي تقف حائ
ــر العوائق  ــق املادية هي أكب أن العوائ

املشروعات املستقبلية لدعم املعاق 
بصريًا.

ــه مركز النور  وفي فيلم وثائقي عرض
ــا خالل اللقاء  ــل املعاقني بصريً لتأهي
ــى نفع  ــدرة املعاق عل ــدى ق ــح م أوض
مجتمعه والنهوض به، ليكون عنصرًا 
ا كغيره، وأنه يستطيع االعتماد  نافعً
ــون عالةً على  ــه دون أن يك على نفس
ا كغيره، وأنه يستطيع االعتماد  نافعً
ــون عالةً على  ــه دون أن يك على نفس
ا كغيره، وأنه يستطيع االعتماد  نافعً

ــددٍ من  ــالل عرض ع ــن حوله من خ م
مناذج املعاقني الذين ميارسون حياتهم 
ــم الدور  ــكل طبيعي، وبني الفيل بش
ــذي يلعبه مركز النور التابع  الكبير ال

لإلنروا في دعم املعاق ودمجه.
وفي سياق اللقاء عرض أ. عامر الطيب  
مسئول برنامج الدمج في املركز طرق 
ــة املكفوفني  ــة بلغ ــراءة والكتاب الق
ــه بقوله:" هل  ــل" ، وختم حديث "براي
ــت أن حتتضن الكتاب عند قراءته  جرب

كما يفعل الكفيف".
ــاءت في إطار  ــذه الندوة ج ــر أن ه يذك
ــة  ــه اجلامع ــوي نظمت ــبوع توع أس
ــاون مع  ة بالتع ــدّ ــن فعاليات ع تضم
جهات مختصة بشؤون املعاق ودمجه 

في اتمع .

غزة- ربا القوقا وآالء دومية:
ــطيني واألمة االسالمية هو ابتالء,  أجمع متحدثون على أن واقع اتمع الفلس
ــي األرض, لِيُجازيهما اهللا بالفتح  ــني والثبات ف ــي بِهما إلى مرحلة التمك يُرسِ
ــطيني واألمة االسالمية هو ابتالء,  أجمع متحدثون على أن واقع اتمع الفلس
ــي األرض, لِيُجازيهما اهللا بالفتح  ــني والثبات ف ــي بِهما إلى مرحلة التمك يُرسِ
ــطيني واألمة االسالمية هو ابتالء,  أجمع متحدثون على أن واقع اتمع الفلس

ــم التفسير وعلوم القرآن  ــي الذي عقده قس املبني. جاء ذلك خالل اليوم الدراس
ــنة االبتالء بني منهاج اهللا والواقع", بحضور د.عطااهللا أبو  باجلامعة, بعنوان "س
ــم التفسير وعلوم القرآن  ــي الذي عقده قس املبني. جاء ذلك خالل اليوم الدراس
ــنة االبتالء بني منهاج اهللا والواقع", بحضور د.عطااهللا أبو  باجلامعة, بعنوان "س
ــم التفسير وعلوم القرآن  ــي الذي عقده قس املبني. جاء ذلك خالل اليوم الدراس

السبح وزير األسرى, وجمع من أعضاء هيئة التدريس وطلبة قسم التفسير.
ــي د.عبد السالم اللوح, اتمع  وأوصى رئيس اللجنة التحضيرية  لليوم الدراس
الفلسطيني بضرورة التسلح باإلميان والعقيدة واملقاومة؛ للتحرر من احملتل مهما 
ــلني واملبتلني, واالستبشار  ــي باألنبياء واملرس تكثر االبتالءات، إضافة إلى التَأسِّ
الفلسطيني بضرورة التسلح باإلميان والعقيدة واملقاومة؛ للتحرر من احملتل مهما 
ــلني واملبتلني, واالستبشار  ــي باألنبياء واملرس تكثر االبتالءات، إضافة إلى التَأسِّ
الفلسطيني بضرورة التسلح باإلميان والعقيدة واملقاومة؛ للتحرر من احملتل مهما 

د د. محمود عنبر رئيس قسم التفسير  بالنصر؛ للحفاظ على حقوق الوطن. وأكّ
ــلني واملبتلني, واالستبشار  ــي باألنبياء واملرس تكثر االبتالءات، إضافة إلى التَأسِّ
د د. محمود عنبر رئيس قسم التفسير  بالنصر؛ للحفاظ على حقوق الوطن. وأكّ
ــلني واملبتلني, واالستبشار  ــي باألنبياء واملرس تكثر االبتالءات، إضافة إلى التَأسِّ

أن اللقاء جاء ليالمس واقع الشعب الفلسطيني واألمة العربية واالسالمية,  وما 
ــم مستقبلهم,   يلحق بهم من بالء, وحتكم أعدائِهم في صياغة حاضرهم ورس

إضافة إلى مالمح احلق والباطل التي باتت واضحة. 
ــبح عن واقع األسرى وعظم البالء الذي يُصيبهم  وحتدث ضيف اللقاء د.أبو الس
ونها داخل األسر, وما يعانون من أمراض جسدية تنهش  ــنوات مريرة يقضُ من س
ــبح عن واقع األسرى وعظم البالء الذي يُصيبهم  وحتدث ضيف اللقاء د.أبو الس
ونها داخل األسر, وما يعانون من أمراض جسدية تنهش  ــنوات مريرة يقضُ من س
ــبح عن واقع األسرى وعظم البالء الذي يُصيبهم  وحتدث ضيف اللقاء د.أبو الس

ا إلى أن إحياءهم فرضٌ على كل مقاتل فلسطيني. نوهً حياتهم, مُ
ــم األستاذ املشارك بقسم التفسير أن  ــة األولى ذكر د. رياض قاس وخالل اجللس
ــني اخلبيث والطيب,  ــم كثيرة منها: التمييز ب ــلمني حلك االبتالء ينزل على املس
ــات, وعالمةً حلبِ اهللا للمبتلى, إضافةً إلى أنه طريقُ  ومغفرةً للذنوب ورفعِ الدرج
ــني اخلبيث والطيب,  ــم كثيرة منها: التمييز ب ــلمني حلك االبتالء ينزل على املس
ــات, وعالمةً حلبِ اهللا للمبتلى, إضافةً إلى أنه طريقُ  ومغفرةً للذنوب ورفعِ الدرج
ــني اخلبيث والطيب,  ــم كثيرة منها: التمييز ب ــلمني حلك االبتالء ينزل على املس

ــة أصول الدين أن  ــنطي عميد كلي ــني في األرض. وبنيَّ  د. عماد الدين الش التمك
ــات, وعالمةً حلبِ اهللا للمبتلى, إضافةً إلى أنه طريقُ  ومغفرةً للذنوب ورفعِ الدرج
ــة أصول الدين أن  ــنطي عميد كلي ــني في األرض. وبنيَّ  د. عماد الدين الش التمك
ــات, وعالمةً حلبِ اهللا للمبتلى, إضافةً إلى أنه طريقُ  ومغفرةً للذنوب ورفعِ الدرج

أعظم بالء أصاب الشعب الفلسطيني, االحتالل وممارساته ضد القدس واألسرى, 
واحلصار, إضافة إلى تكالب الشعوب عليه.

ه د. جمال الهوبي األستاذ املشارك بقسم التفسير إلى  وخالل اجللسة الثانية نوَّ
واحلصار, إضافة إلى تكالب الشعوب عليه.

ه د. جمال الهوبي األستاذ املشارك بقسم التفسير إلى  وخالل اجللسة الثانية نوَّ
واحلصار, إضافة إلى تكالب الشعوب عليه.

أن االبتالء إذا وقع شراً على املؤمن فليهنأ وليصبر ألن اهللا أراد بذلك إما أن يُخفف 
ه د. جمال الهوبي األستاذ املشارك بقسم التفسير إلى  وخالل اجللسة الثانية نوَّ
أن االبتالء إذا وقع شراً على املؤمن فليهنأ وليصبر ألن اهللا أراد بذلك إما أن يُخفف 
ه د. جمال الهوبي األستاذ املشارك بقسم التفسير إلى  وخالل اجللسة الثانية نوَّ

عنه عذاب اآلخرة أو لِيرفعه أعلى الدرجات, وأما الكافر يُعافيه في الدنيا ليشتد 
عليه عذاب اآلخرة.

واستدلَّ د. عصام زهد أستاذ التفسير بالكلية على ذلك بقصة أصحاب األخدود, 
عليه عذاب اآلخرة.

واستدلَّ د. عصام زهد أستاذ التفسير بالكلية على ذلك بقصة أصحاب األخدود, 
عليه عذاب اآلخرة.

لمهم, وقصة إبراهيم عليه السالم ورحلة االبتالءات التي  وصبر املؤمنني أمام ظُ
واستدلَّ د. عصام زهد أستاذ التفسير بالكلية على ذلك بقصة أصحاب األخدود, 
لمهم, وقصة إبراهيم عليه السالم ورحلة االبتالءات التي  وصبر املؤمنني أمام ظُ
واستدلَّ د. عصام زهد أستاذ التفسير بالكلية على ذلك بقصة أصحاب األخدود, 

تعرض لها, إضافة إلى بالء نوح عليه السالم في قومه وصبره عليهم.
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غزة – عاهد علوان :

أوصى باحثون بضرورة تعزيز اخلطط الدراسية 
ــي اجلامعات  ــات العامة ف ــص العالق لتخص
ــح اجلوانب  ــع لصال ــاق أوس ــات بنط والكلي
ــات  ــر دور العالق ــاً لتطوي ــة , وأيض التطبيقي
ــح اجلوانب  ــع لصال ــاق أوس ــات بنط والكلي
ــات  ــر دور العالق ــاً لتطوي ــة , وأيض التطبيقي
ــح اجلوانب  ــع لصال ــاق أوس ــات بنط والكلي

ــة واخلاصة ،  ــات العام ــة في املؤسس العام
ــال إدارة التحفيز  ــدور الذي تلعبه في مج وال
ــق أقصى درجات الرضا الوظيفي، ودفع  وحتقي
ــي اجلامعات احمللية  ــر العالقات العامة ف دوائ

نحو دور أكثر ريادية في اتمع .


ــبوع العالقات  ــي حفل ختام أس جاء ذلك ف
ــم  ــي الثاني الذي عقده قس ــة الطالب العام
ــات  ــص العالق ــانية تخص ــات اإلنس الدراس
ــوم  للعل ــة  اجلامعي ــة  الكلي ــي  ف ــة  العام
التطبيقية , وقد تخلل هذا األسبوع العديد 
ــت دور  ــدوات املتخصصة التي ناقش ــن الن م
ــبل  ــات و س ــة في املؤسس ــات العام العالق
ــي به و كذلك العديد من األيام التدريبية  الرق
ــاليب احلديثة في  ــول األس ــي متحورت ح الت

عالم التصميم .

ــون في مجال العالقات العامة  و أكد مختص
ــم اجلامعات  ــرورة أن تهت ــى ض ــالم عل و اإلع
ــة  ــاحات الريادي ــادة املس ــطينية بزي الفلس
ــة ، والعمل  ــبابية لدى الطلب والقيادية الش
ــي دوائر  ــر اجلودة ف ــز معايي ــي تعزي ــم ف الدائ
ــطينية،  العالقات العامة باجلامعات الفلس
ــارة  ــة وامله ــز الثقاف ــى تعزي ــاد عل و اإلجته
الدبلوماسيتني للعاملني في مجال العالقات 

العامة .
يذكر بأن هذا األسبوع يقام للمرة الثانية على 
ــهم  ــي  ومن بني أهدافه خلق بيئة تس التوال
ــال تعليم و تدريب  ــي تبادل اخلبرات في مج ف
طلبة العالقات العامة  وتوفير فرصة لعرض 
ــة في مجال العالقات  أبرز اإلبداعات الطالبي

العامة و اإلعالم .


ودعا الباحثون إلى تفعيل قدرات العاملني 
ــتغالل  ــات العامة، واس ــي مجال العالق ف
ــه من  ــا تتيح ــد مب ــالم اجلدي ــائل اإلع وس
ــع،  ــات اتم ــع فئ ــل م ــات للتواص إمكان
ــة  اإلعالمي ــواد  للم ــتمر  املس ــم  والتقيي

اتلفة التي تقدم للجمهور.
ــي عدداً  ــبوع التدريب ــتقطب األس وقد إس

اتلفة التي تقدم للجمهور.
ــي عدداً  ــبوع التدريب ــتقطب األس وقد إس

اتلفة التي تقدم للجمهور.

ــني و املتخصصني  ــن الباحث ــه م ــأس ب الب
ــات العامة و الصحافة و  في مجال العالق
اإلعالم و اإلخراج الصحفي وقد إستضاف 
ــو اخلير خبير  ــور مختار أب ــبوع الدكت األس

االتصال التسويقي و احملاضر بجامعة سينا 
ــو راس احملاضر  ــتاذ منير أب املصرية , واألس
ــر التنفيذي  ــالمية و املدي ــة اإلس باجلامع
ــة، وغيرهم من  ــوت اجلامع ــة ص لصحيف

الباحثني .
ــه قال رئيس اللجنة التحضيرية  من جانب

ــي الكلية  ــات العامة ف ــر العالق و محاض
ــذه االحتفالية متثل  ــامي عكلية" إن ه س
نقطة البداية للتحضير ألسبوع العالقات 
ــني من  ــث، مدعوم ــي الثال ــة الطالب العام
ــتفيدين مما  ــذه التجربة الناجحة، ومس ه

واجهناه من معوقات أو هفوات إن حدثت"


ــبوع العالقات العامة   وبني عكيلة  أن أس
ــى نظيره  ــام تفوق عل ــذا الع ــي له الطالب
ــث املوضوعات  ــام املاضي , من حي في الع
التخصصية التي تناولها، إلى جانب أعداد 

احلضور واملشاركني .
ــدد عكيلة على ضرورة عقد األسبوع  و ش
الثالث للعالقات العامة في العام القادم , 
ونوه إلى أن أسبوع العالقات العامة الثالث 

سيكون مختلفاً كثيراً عن سابقيه .
ونوه إلى أن أسبوع العالقات العامة الثالث 

سيكون مختلفاً كثيراً عن سابقيه .
ونوه إلى أن أسبوع العالقات العامة الثالث 

ــاء اللجنة  ــال تكرمي أعض ــل اإلحتف وتخل
ــن بجائزة  ــها والفائزي التحضيرية ورئيس
أفضل صورة خالل معرض الصور واإلبداعات 
ــهادات التقديرية  ــع الش ــة، وتوزي الطالبي

عليهم .

Ú;yÏ;n–Ωa@êÜ;‘€a@Ú;»flb;u@Ô;œ@Êb;Ó–;Óï@Ê˝;ñœ
غزة / أحمد أبو ريا:

ــي جميع  ــة ف ــدس املفتوح ــة الق ــت جامع أعلن
ــام القادم  ــل الصيفي للع ــا بجعل الفص فروعه
عبارة عن فصلني منفصلني, وجاء هذا القرار بعد 
ــة والتعليم  ــل وزارة التربي ــه من قب ــة علي املوافق
ــم  ــذا ما قاله محمد اغريب رئيس قس العالي. ه
ــجيل في جامعة القدس املفتوحة  القبول والتس

فرع شمال غزة.
أما عن سبب ذلك القرار فأوضح اغريب " أن القرار 
ا ملن أراد أن يهنى  جاء للتخفيف عن الطالب وأيضً
أما عن سبب ذلك القرار فأوضح اغريب " أن القرار 
ا ملن أراد أن يهنى  جاء للتخفيف عن الطالب وأيضً
أما عن سبب ذلك القرار فأوضح اغريب " أن القرار 

دراسته اجلامعة في ثالث سنوات".
ــي األول والثاني  ــوص بداية الفصل الصيف وبخص
ــيبدأ الفصل األول في ٥ مايو  وانتهائهما قال " س
وينتهي ٢٦ يونيو والفصل الدراسي الثاني يبدأ من 

٥ يوليو وينتهي ١٤ أغسطس ".
وبنيّ اغريب " أن اجلامعة ستقوم  في كال الفصلني 
ــص ومتطلبات  ــاقات تتعلق بالتخص بطرح مس

اجلامعة".
هذا وستسمح اجلامعة للطالب بتسجيل سبع 

ساعات دراسية في كل فصل صيفي.


ــرار اجلامعة بتطبيق  ــد اختلفت أراء الطالب حول ق وق
ــق والرافض لهذا  ــام الفصلني الصيفيني بني املواف نظ
ــذا القرار  ــدان يقول " إن ه ــب محمود زي ــرار. الطال الق
سيودي بنوعية التعليم إلى الهالك, الهمّ األكبر لدينا 
أصبح كيف يدخل الطالب اجلامعة، ويتخرّج في أقرب 
وقت، مع قطع النظر عن مضمون دراسته أو فعاليتها". 
ــحادة " هذه فرصة  في حني قال طالب آخر وهو بالل ش
ذهبية لطالب اجلامعة من أجل تقليص عدد الساعات 

التي تفصلهم عن التخرج ".
ــاذا ال تقوم اجلامعة  ــت الطالبة هديل رفضها  " مل وبين
ــمل ساعات الفصلني أنا أري  بنظام فصل صيفي يش
فصل واحد أفضل من فصلني لكن القرار بيد اجلامعة". 
ــبب  ــعادتها بالقرار " بس وعبرت الطالبة غيداء عن س
نظام الفصلني لن انتظر فصل دراسي أخر بل سأتخرج  

في الصيف وأنا سعيدة جدا بهذا القرار".
ــى هذا القرار ال  ــرمي " ترى أن املعترض عل ــا الطالبة م أم
يحق له االعتراض؛ إلمكانية تسجيل في فصل صيفي 

واحد، وعدم التسجيل في الفصل اآلخر".

@äÌÏ�n€a@ıa5Å@Âfl@aÜœÎ@›j‘ném@Úfl˛a@Ú»flbuêÖbé€a@ä∑˚Ωa@ø@⁄âbím@BäÁã˛aB@
Ôfl˝ç�a@%b»€a@pb»flbu@Öb§¸@

صوت اجلامعة – أحمد أبو السعود :
شارك األستاذ الدكتور عبد اخلالق الفرا رئيس جامعة األزهر بغزة  في أعمال املؤمتر 
ــادس إلحتاد جامعات العالم اإلسالمي، والذي عقد بجامعة األمام محمد بن  الس
ــعود بالرياض باململكة العربية السعودية حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني  س

امللك عبداهللا بن عبد العزيز في الفترة من ١١/٢٦ وحتى ٢٠١٣/١١/٢٨.
ــالمية والعربية  ــاء اجلامعات اإلس ــى الفرا على هامش املؤمتر بعدد من رؤس والتق
ــر واجلامعات  ــني جامعة األزه ــاون األكادميي ب ــبل تدعيم التع ــث معهم س وبح
ــالمية كما التقى مع األمني العام إلحتاد اجلامعات العربية األستاذ الدكتور  اإلس
ــاد اجلامعات  ــة مع احت ــه توطيد العالق ــدوان وبحث مع ــو عرابي الع ــلطان أب س

العربية.
من جهة أخرى زار الفرا الصندوق السعودي للتنمية حيث التقى املهندس محمد 
النملة كبير املهندسني بالصندوق وأكدا على دعم الصندوق ملشاريع إنشاء مبنى 
ــانية باحلرم اجلامعي  ــة اآلداب والعلوم اإلنس ــطة واالحتفاالت ومبنى كلي األنش

اجلديد جلامعة األزهر واملمول من احلكومة السعودية. 
ــياق متصل زار رئيس اجلامعة مؤسسة خطيب وعلمي بالشارقة بدولة    وفي س
اإلمارات العربية املتحدة حيث التقى املسئولني فيها واطلع على آخر التصميمات 

للمباني املمولة من احلكومة السعودية .
ــب الرفاعي رئيس  ــعادة الدكتور غال ــك جامعة العني والتقى س ــرا كذل  و زار الف
ــبل التعاون األكادميي  ــة س جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا حيث مت مناقش
ــع الحقا ، وقد  ــرة تفاهم توق ــاق على إعداد مذك ــني وكذلك مت االتف ــني اجلامعت ب
انضم لرئيس اجلامعة في زيارته جلامعة العني الدكتور إياد جاد احلق عضو هيئة 
ــابق والذي يعمل حاليا أستاذا مشاركا في جامعة  التدريس بكلية احلقوق الس
ــة األمارات وقدم  ــتقبال رئيس اجلامعة لدى وصوله لدول ــني حيث كان في اس الع

العديد من التسهيالت وترتيبات الزيارة.

صوت اجلامعة - أحمد أبو السعود :
ــركة  ــة للتعليم املفتوح وفدا ، من ش ــتقبلت جامعة األم اس
ــبير   ــتاذ ماهر ش ــة األس ــراء التطوير في قطاع غزة برئاس خب
ــث وتعزيز التعاون بني  ــركة وذلك لبح رئيس مجلس إدارة الش

اخلبراء وجامعة األمة .
من جانبه ، رحب األستاذ الدكتور نعمان علوان ، رئيس اجلامعة 
ــيدا بالدور العلمي  الذي تقدمه هذه الشركة  بوفد اخلبراء مش
ــة والنظرية  والتي  ــر املهارات العلمي ــى طلبة العلم  وتطوي إل

تواكب سوق العمل الفلسطيني  .
ــز العالقات وبناء  ــة األمة  على تعزي ــوان حرص جامع وأكد عل
جسور الثقة  مع كافة مؤسسات اتمع املدني خصوصا التي 
ــم بتطوير العملية التربوية واألكادميية  ، مثمناً دور اخلبراء  تهت
جسور الثقة  مع كافة مؤسسات اتمع املدني خصوصا التي 
ــم بتطوير العملية التربوية واألكادميية  ، مثمناً دور اخلبراء  تهت
جسور الثقة  مع كافة مؤسسات اتمع املدني خصوصا التي 

في تقدمي الدورات املتخصصة للطلبة.
وبني علوان أن هذه الدورات املتميزة تضع الطالب أمام محطات 
مركزية في حياته حيث تسهم في بناء وتطوير قدراته العلمية 

ــد تخرجه من  ــتقرار العام بع ــى االس ــوال إل ــخصية وص والش
ــات اخلاصة  بعد الرقي  اجلامعة و انخراطه للعمل في املؤسس

الذي اكتسبه الطالب من تلك الدورات .  
ــس إدارة خبراء  ــبير رئيس مجل ــتاذ ماهر ش بدوره ،  أوضح األس
ــدرب قانوني  ــابقة م ــة بصدد إجراء مس ــر أن املؤسس التطوي
ــزة التي لديها  ــي قطاع غ ــتوى اجلامعات ف ــد على مس معتم

كليات حقوق وقانون .
ــع جامعة األمة  ــعى اخلبراء إلقامة عالقة م ــبير س وأضاف ش
ــوم رمزية  ــارات اجلامعية لكافة الطلبة برس ــدمي تلك امله وتق
ــر هذه البرامج العلمية في  كمساعدة لطلبة اجلامعات ونش
ــطينية ، وأبدى رئيس جامعة األمة استعداد  اجلامعات الفلس

اجلامعة للتعاون من أجل الرقي والتطوير .
ــارة يقدمها اخلبراء  ــن ١٤ مه ــى أن املهارة هي جزء م ــار إل  وأش
ــة للبحوث العلمية ومهارة االتصال  في احلياة اجلامعية إضاف

واإلعالم .



السبت 2014/1/11م
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رام اهللا- غزة: أبرار اآلغا

فازت الطالبة رنال الغول من 
ــة في جامعة  دائرة الهندس
بيرزيت بجائزة دار الدراسات 
ــات  ــة ومركز دراس العمراني
ــة  الطالبي ــة  املبني ــة  البيئ
ــم  التصمي ــي  ف ــز  للتمي
ــة  السادس للدورة  املعماري 
٢٠١٢- ٢٠١٣م على مستوى 

اجلامعات العربية.
ــروع  مش ــول:"  الغ ــت  وقال
ــدوق  ــواس- صن ــكل احل (هي
ــن مكان  ــة) عبارة ع التجرب
ترفيهي تعليمي لألسرة في 
مدينة رام اهللا يزيد من إدراك 
ترفيهي تعليمي لألسرة في 
مدينة رام اهللا يزيد من إدراك 
ترفيهي تعليمي لألسرة في 

ــزة  ــالف األجه ــواس، بخ احل
ــيرةً إلى أن  ــة واآليباد التي تضر باحلواس". مش اإللكتروني

ــزة  ــالف األجه ــواس، بخ احل
ــيرةً إلى أن  ــة واآليباد التي تضر باحلواس". مش اإللكتروني

ــزة  ــالف األجه ــواس، بخ احل

املشروع فيه مسارات ملونة كل لون فيه جتارب وأنشطة 
ــار، ويغيرها الزائر  ــالف لون املس ــة تختلف باخت مختلف

حسب كل زيارة له للمكان.
ــة" أن مدينة رام  ــاص "لصوت اجلامع ــت في حوار خ وبيَّن
ــاحات  ــا الكثير من املباني املرتفعة، وتقل املس اهللا فيه
ــة" أن مدينة رام  ــاص "لصوت اجلامع ــت في حوار خ وبيَّن
ــاحات  ــا الكثير من املباني املرتفعة، وتقل املس اهللا فيه
ــة" أن مدينة رام  ــاص "لصوت اجلامع ــت في حوار خ وبيَّن

ــبة ٢٥٪ في كل  ــون بنس ــرض أن تك ــراء التي يفت اخلض
مجمع سكني، الفتةً إلى أن املشروع ال يزيد ارتفاعه عن 
ــبة ٢٥٪ في كل  ــون بنس ــرض أن تك ــراء التي يفت اخلض
مجمع سكني، الفتةً إلى أن املشروع ال يزيد ارتفاعه عن 
ــبة ٢٥٪ في كل  ــون بنس ــرض أن تك ــراء التي يفت اخلض

ثالثة أمتار عن سطح األرض.
وكانت الغول تتوقع الفوز باملسابقة كون املشروع فكرة 
جديدة لم تطرح من قبل، موضحةً أن اجلائزة معنوية، وال 
وكانت الغول تتوقع الفوز باملسابقة كون املشروع فكرة 
جديدة لم تطرح من قبل، موضحةً أن اجلائزة معنوية، وال 
وكانت الغول تتوقع الفوز باملسابقة كون املشروع فكرة 

ا له. تتضمن تنفيذً
جديدة لم تطرح من قبل، موضحةً أن اجلائزة معنوية، وال 

ا له. تتضمن تنفيذً
جديدة لم تطرح من قبل، موضحةً أن اجلائزة معنوية، وال 

ــم  ــي رام اهللا بدع ــروع ف ــق املش ــة تطبي ــول إمكاني وح
ــتعدةٌ لتقدميه للتنفيذ؛  حكومي أو خاص أجابت: "مس
ــم  ــي رام اهللا بدع ــروع ف ــق املش ــة تطبي ــول إمكاني وح
ــتعدةٌ لتقدميه للتنفيذ؛  حكومي أو خاص أجابت: "مس
ــم  ــي رام اهللا بدع ــروع ف ــق املش ــة تطبي ــول إمكاني وح

ولكن اخلشية فى كون املشروع فكرة جديدة وأن ااطرة 
بتنفيذه أمر صعب   ".

ــروع  ضمن أفضل خمسة مشاريع فائزة  ومت اختيار املش

على مستوى اجلامعات العربية، وكان قد تقدم للجائزة 
ا لطالب حديثي التخرج من ٣٧ جامعة من  ــروعً ١٤٥ مش
ــودان وفلسطني واألردن  ــع دول عربية هي مصر والس تس
ــارات العربية  ــعودية واإلم ــوريا والس ــان وليبيا وس ولبن

املتحدة.
اد أستاذة الهندسة  ــادن عوَّ ومن ناحيتها، أوضحت د. ش
ــرفة املشروع في جامعة بيرزيت أن فكرة  املعمارية ومش
املشروع وطريقة طرحه وعرضه اإلبداعية هي ما جعلته 

 .science park يفوز، منوهةً إلى أنه تطبيق لــ
املشروع وطريقة طرحه وعرضه اإلبداعية هي ما جعلته 

 .science park يفوز، منوهةً إلى أنه تطبيق لــ
املشروع وطريقة طرحه وعرضه اإلبداعية هي ما جعلته 

ــطينية تفوز باجلائزة  ــول أول طالبة فلس وأضافت :"الغ
ــاد  تكرار  ــيرةً إلى اعتي ــنوات"، مش على مدار خمس س
ــطينية تفوز باجلائزة  ــول أول طالبة فلس وأضافت :"الغ
ــاد  تكرار  ــيرةً إلى اعتي ــنوات"، مش على مدار خمس س
ــطينية تفوز باجلائزة  ــول أول طالبة فلس وأضافت :"الغ

ــوم  ــة العل ــارقة، وكلي ــة بالش ــة األمريكي ــوز اجلامع ف
والتكنولوجيا باألردن.

ــجيع الطلبة  ــى دور جامعتها في تش اد إل ــوَّ ــت ع ولفت
ودعمهم، وتسهيل التواصل بينهم وبني اجلهات املعنية 
باملسابقات، معبرةً عن أملها في تخصيص ركن ملشاريع 
ودعمهم، وتسهيل التواصل بينهم وبني اجلهات املعنية 
باملسابقات، معبرةً عن أملها في تخصيص ركن ملشاريع 
ودعمهم، وتسهيل التواصل بينهم وبني اجلهات املعنية 

ــنويًا باجلامعة؛ لتعريف الطالب بها،  التخرج الفائزة س
وإشارة إلى استعداد اجلامعة لدعمهم. 

غزة/صوت اجلامعة:
ــاركوا في  ــب أكادمييون ومختصون ش طال
ــة واإلعالم  ــول اللغة العربي ــي ح يوم دراس
ــة لعالج  ــم عمل مختص ــكيل طواق بتش
ــي جميع  ــة العربية ف ــي اللغ ــف ف الضع
ــل العمرية، ولفتوا إلى أهمية توحيد  املراح
ــة والتربوية،  ــات التعليمي جهود املؤسس
ووسائل االتصال واإلعالم، واالهتمام باللغة 
ــج الهادفة إلى زرع  ــة، وإعداد البرام العربي
ــر  ــوس األفراد، ونش ــي نف ــة اللغة ف محب

مفاهيم الدراسات اللغوية املعاصرة.
ــذي  ــي ال ــوم الدراس ــالل الي ــك خ ــاء ذل ج
ــلمني  ــاد العاملي لعلماء املس ــه االحت نظم
–فرع فلسطني بالتعاون مع قسمي اللغة 
ــة  ــالم باجلامع ــة واإلع ــة والصحاف العربي
ــي احلكومي،  ــب اإلعالم ــالمية واملكت اإلس
ــي حتت عنوان: "اللغة  وانعقد اليوم الدراس
العربية واإلعالم" في قاعة املؤمترات العامة 
ــية باجلامعة،  مببنى طيبة للقاعات الدراس
ــروان أبو راس  ــور م ــره فضيلة الدكت وحض
ــلمني – –رئيس االحتاد العاملي لعلماء املس

فرع فلسطني، واألستاذ الدكتور وليد عامر 
–عميد كلية اآلداب، واألستاذ الدكتور جهاد 
ــس اللجنة التحضيرية لليوم  العرجا –رئي
الدراسي، واألستاذ غسان رضوان –ممثل عن 
املكتب اإلعالمي احلكومي، واألستاذ محمد 
ــي، وجمع كبير  عوض –عريف اليوم الدراس
من األدباء والكتاب وقادة الفكر واإلعالميني، 
وممثلون عن االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، 
ــات  واملكتب اإلعالمي احلكومي، واملؤسس

ــة واإلعالمية، وأعضاء  التعليمية والتربوي
ــة  ــمي اللغ ــس بقس ــي التدري ــن هيئت م
ــد من  ــة والصحافة واإلعالم، وحش العربي

طلبة اجلامعة.
بدوره، لفت فضيلة الدكتور أبو راس إلى أن 
اللغة العربية لغة محببة وتعالج اارج 
ــة بكل ما يحتاجه  والصوتيات ولها عالق
ــود ضعف  ــامع، وأكد بوج ــب والس ااط
ــتوجب  عام في اللغة العربية وهو ما يس
ــة لعالج  ــم عمل مختص ــكيل طواق تش
ــف والقصور في اللغة العربية عند  الضع
ــار، وأوضح فضيلة الدكتور  الكبار والصغ
أبو راس أن اللغة العربية لغة العصر ولغة 
احلضارة اإلسالمية، مشيراً إلى أن ممارسة 
ــجمة مع اللغة  اللغة ال بد أن تكون منس
ــف فضيلة الدكتور  العربية األصيلة، ووق
ــهم  ــة من األمور تس ــى جمل ــو راس عل أب
ــة، منها: تعزيز  ــاء باللغة العربي في االرتق
ــدء في تطوير األداء من خالل  املطالعة، والب
ــراج أجيال قوية  ــل مع األجيال إلخ التواص
ــد دورات  ــة العربية، وعق ــكة باللغ متمس
ــة العربية، وبني  ــة اللغ تدريبية حول ممارس
فضيلة الدكتور أبو راس أهمية الدور امللقى 
ــا نريده هو  ــق اإلعالمي، وأضاف م على عات
ــي القوي املتمكن من لغته العربية  اإلعالم

وليس شرطاً أن يكون عاملاً في اللغة.
ــي القوي املتمكن من لغته العربية  اإلعالم

وليس شرطاً أن يكون عاملاً في اللغة.
ــي القوي املتمكن من لغته العربية  اإلعالم


ــور عامر  ــتاذ الدكت ــار األس ــن جانبه، أش م
ــيدة  ــة لغوياً تعد س ــة العربي ــى أن اللغ إل

ــيقية في  لغات العالم في أصواتها وموس
ألفاظها، موضحاً أن تراكيب اللغة العربية 
ــيقية في  لغات العالم في أصواتها وموس
ألفاظها، موضحاً أن تراكيب اللغة العربية 
ــيقية في  لغات العالم في أصواتها وموس

ــهل تراكيب  نحوياً تعد من أقوى وألني وأس
ــتاذ الدكتور  ــات في العالم، وبني األس اللغ
ــة هي اللغة العاملية  عامر أن اللغة العربي
األولى بشهادة العلماء األجانب قبل العرب، 
ــة القرآن الكرمي  ــا متثل لغة الضاد ولغ وأنه
ــت لغات مقدسة،  باعتبارها واحدة من س
ــتاذ الدكتور عامر أن الوصول إلى  وأكد األس
ــاً وعاملياً يتطلب  ــهرة محلي النجاح والش
ــتاذ الدكتور عامر أن الوصول إلى  وأكد األس
ــاً وعاملياً يتطلب  ــهرة محلي النجاح والش
ــتاذ الدكتور عامر أن الوصول إلى  وأكد األس

ــة الفصحى في  ــة العربي ــك باللغ التمس
التواصل بني مختلف شرائح اتمع، وثمن 
ــتاذ الدكتور عامر دور اجلهات الداعمة  األس

ــاد  ــي، وأش ــوم الدراس ــي الي ــاركة ف واملش
ــأن اللغة العربية  بحرصهم على إعالء ش
عن طريق دعم اإلعالم العربي مبا يسهم في 
ــطينيني إلى العالم  ــالة الفلس إيصال رس

بلغة واضحة وسهلة.


ــتاذ الدكتور العرجا  ــن ناحيته، أفاد األس م
ــر وأداة  ــل وعاء الفك ــة متث ــة العربي أن اللغ
ــر، وتابع  ــال والتفاهم بني أبناء البش االتص
حديثه قائالً: "وبدون لغة خاصة ألي أمة من 
ــر، وتابع  ــال والتفاهم بني أبناء البش االتص
حديثه قائالً: "وبدون لغة خاصة ألي أمة من 
ــر، وتابع  ــال والتفاهم بني أبناء البش االتص

ــكل هذه األمة حضارة،  األمم ال ميكن أن تش
ــا"، وبني  ــا فكرها اخلاص به ــون له أو أن يك

ــت  ــتاذ الدكتور العرجا أن اللغة ليس األس
ــيلة  ــط، بل هي وس ــر فق ــيلة للتعبي وس
ــة وبناء  ــة وحتديد الهوي ــكيل الثقاف لتش
ــة من أهم  ــة العربي ــخصية، وأن اللغ الش
ــت إلى بني  ــانية التي حمل ــات اإلنس اللغ
ــر عبر العصور، وذكر األستاذ الدكتور  البش
العرجا أن وسائل اإلعالم تؤثر تأثيراً مباشراً 
ــتعمالهم  ــاس وطريقة اس على لغات الن
للغة؛ ألنها تدخل كل بيت ويستمع إليها 
ــني أنه قد يؤثر على  ــان، وب ويقرؤها كل إنس
ــي دقائق ما  ــي أو مرئي يُقدم ف برنامج إذاع
ــرات الكتب وهو ما يستوجب  ال تؤثره عش
ــالم لإلعالء من  ــة باإلع ــط اللغة العربي رب

شأنها واحملافظة عليها.


ــوان أن الهدف الرئيس  ــتاذ رض وأوضح األس
من عقد اليوم الدراسي يكمن في احملافظة 
ــة التي متثل لغة  ــمة اللغة العربي على س
ــة  ــى أهمي ــيراً إل ــالم، مش ــة واإلس العروب
ــة التي متثل لغة  ــمة اللغة العربي على س
ــة  ــى أهمي ــيراً إل ــالم، مش ــة واإلس العروب
ــة التي متثل لغة  ــمة اللغة العربي على س

تكاثف اجلهود من أجل الرقي والنهوض بها 
ــا واالعتزاز بها  ــب، واحملافظة عليه من جان
ــتعرض األستاذ رضوان  من جانب آخر، واس
ــي جتمع على  ــات الت مجموعة من الدراس
دور اإلعالم في التأثير على تصور اجلماهير، 
ــد املعرفي لدى  ــادة الرصي ــهام في زي واإلس
ــواء أكانت منطوقة أو  الناس، ودور اللغة س
ــموعة أو مكتوبة في تشكيل الرابط  مس

واألساس بني اإلعالم واتمع.
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غزة/صوت اجلامعة:
فازت الطالبة غدير أبو زايد- تخصص عالقات 
عامة وإعالن بقسم الصحافة واإلعالم بكلية 
ــالمية – بجائزة أفضل  ــة اإلس اآلداب باجلامع
صورة صحفية في مسابقة "الوفاء للصحفي 
ــال الصحفية  ــل األعم ــطيني" ألفض الفلس
ــب اإلعالمي  ــام ٢٠١٣م التي نظمها املكت لع
احلكومي بوزارة اإلعالم، وجاء ذلك بعد اإلعالن 
ــام مؤمتر اإلعالم  ــابقة في خت عن نتيجة املس
الفلسطيني وحتديات املواجهة الذي أقيم في 

فندق الكومودور على شاطئ بحر غزة .
ــد  ــة أبو زايد أن الصورة جتس ــت الطالب وأوضح

األضرار التي حلقت بشارع النفق وسط مدينة غزة جراء 
املنخفض اجلوي "اليكسا" الذي ضرب املنطقة في احلادي 
ــادت الطالبة  ــمبر ٢٠١٣م، وأف ــر من كانون أول/ ديس عش
ــابقة كانت كأول جتربة  ــاركتها في املس أبو زايد أن مش
ــابقة أعطاها  ــدت أن فوزها في املس ــبة لها، وأك بالنس
حافزاً قوياً لبذل املزيد من اجلهد إليصال الصورة احلية عن 
ــابقة أعطاها  ــدت أن فوزها في املس ــبة لها، وأك بالنس
حافزاً قوياً لبذل املزيد من اجلهد إليصال الصورة احلية عن 
ــابقة أعطاها  ــدت أن فوزها في املس ــبة لها، وأك بالنس

طبيعة احلياة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني 
ــو زايد على جهود  ــع، وأثنت الطالبة أب ــى العالم أجم إل

ــم الصحافة واإلعالم باجلامعة جتاه خدمة الطلبة  قس
ــخصيتهم وتنمي  ــهم في إبراز ش في ااالت التي تس
ــم  من قدراتهم وطاقاتهم. وقد فاز عدد من خريجي قس
ــر  ــالم باجلامعة ومنهم الصحفي ياس ــة واإلع الصحاف
البنا من وكالة األناضول فاز بجائزة أفضل تقرير صحفي 
إلكتروني، بينما فاز بجائزة أفضل تقرير إذاعي الصحفي 

لبة من راديو الرسالة. أحمد طُ
إلكتروني، بينما فاز بجائزة أفضل تقرير إذاعي الصحفي 

لبة من راديو الرسالة. أحمد طُ
إلكتروني، بينما فاز بجائزة أفضل تقرير إذاعي الصحفي 

ــة الرأي  ــراز من وكال ــهير اخل ــازت الصحفية س كما وف
الفلسطينية لإلعالم بأفضل تقرير تلفزيوني مرئي.
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غزة/صوت اجلامعة:
ــة اآلداب باجلامعة  ــار بكلي ــخ واآلث ــم التاري ــح قس افتت
ــس التنقيب عن  ــاً تدريبياً حول أس ــالمية برنامج اإلس
ــة اآلداب باجلامعة  ــار بكلي ــخ واآلث ــم التاري ــح قس افتت
ــس التنقيب عن  ــاً تدريبياً حول أس ــالمية برنامج اإلس
ــة اآلداب باجلامعة  ــار بكلي ــخ واآلث ــم التاري ــح قس افتت

اآلثار في قطاع غزة، ويشرف على هذا البرنامج السيدة 
ــرق  ــي- خبيرة أملانية في التنقيب عن اآلثار في الش هنرت
ــتهدف البرنامج خريجي وخريجات من  ــط، ويس األوس
ــتمر البرنامج التدريبي حتى  ــم التاريخ واآلثار، ويس قس

الثاني من كانون ثاني/ يناير ٢٠١٤م.
ويتناول البرنامج موضوعات عدة تتعلق بأسس التنقيب 
ــة، والتعرف على  ــز للحفريات األثري ــن اآلثار، والتجهي ع
ــم اللقى األثرية  ــات األثرية، وبيان طرق توثيق ورس احلفري
ــج التدريبي عقد  ــن البرنام ــا. ويتضم ــار وغيره من فخ
ــع األثرية،  ــة للطلبة على املواق ــالت علمية تطبيقي رح

منها: موقع تل الرفيشيوم .
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ــك ال يكترث  ــيّان لذل ــه س ــوره وغياب حض
باحلضور".

ــل الصورة  ــاح بتكام ــب د. وش لذلك طال
ــل اجلامعة  ــرارات من قب ــود ق ــرورة وج وض
ــب الذي  ــز إيجابي للطال ــوص تعزي بخص
ــلبي للطالب  يداوم على احلضور وتعزيز س
ــتاذ  ــداوم, إضافة إلى تعزيز األس ــذي ال ي ال
ا  ومتابعته بحيث يكون إيجابياً مثابراً ملمً
ــتاذ  ــداوم, إضافة إلى تعزيز األس ــذي ال ي ال
ا  ومتابعته بحيث يكون إيجابياً مثابراً ملمً
ــتاذ  ــداوم, إضافة إلى تعزيز األس ــذي ال ي ال

قويًا في تخصصه وبهذا تتكامل الصورة .



ــم  ــيد رئيس قس ــرب أ.رائد رش ــدوره, أع ب
ــددة وتطوير  ــائط املتع ــا الوس تكنولوجي
ــام احلضور  ــدم اقتناعه بنظ ــب عن ع الوي
ــور  ــى حض ــب عل ــار الطال ــاب وإجب والغي
ــادة منه,  ــحب امل ــيتم س احملاضرات وإال س
ــألة يجب أن تكمن  ا ذلك بأن املس موضحً
ــدوى وفائدة  ــه بج ــعور الطالب نفس بش

حضوره أم ال .

ــدف النظام جيّد  ــال : " بالرغم من أن ه وق
ــيّبني, إال  ــالب املتس ــالل ضبط الط من خ
ــر للكليات  ــكل كبي ــر مالئم بش ــه غي أن

ــتطيع  ــة, حيث إن الطالب لن يس العلمي
ــرده وبالتالي ال حاجة  ــم احملاضرات مبف فه
ا :"  ــات ", مضيفً ــه في هذه الكلي لتطبيق
ــرده وبالتالي ال حاجة  ــم احملاضرات مبف فه
ا :"  ــات ", مضيفً ــه في هذه الكلي لتطبيق
ــرده وبالتالي ال حاجة  ــم احملاضرات مبف فه

ــواء أخذت  ــخصي س ــى صعيدي الش عل
ــبة احلضور تزيد  حضورا أم لم آخذ فإن نس

ا ". عن ٨٠٪ وهذه نسبة معقولة جدً
ــاتذة  هذا ما وافقه عليه مجموعة من أس
ــي  ــوا ف ــث أجمع ــة حي ــات العلمي الكلي
ــوت اجلامعة"  ــع "ص ــث منفصلة م أحادي
ــات غالبًا  ــب في هذه الكلي على أن الطال
ما يحضرها برغبته نظرًا ألنه ال يستطيع 
ــوره, لذلك ال  ــادة إال من خالل حض فهم امل
ــاقات العلمية بأخذ  يكترث مدرسو املس

احلضور والغياب كثيرًا .


من جهته أوضح عميد القبول والتسجيل 
في اجلامعة اإلسالمية د. عدنان الهندي أن 
نظام احلضور والغياب هو فقرة موجودة في 
ــو حقيقة نظام قدمي  النظام األكادميي وه
ا لكن تفعيله بدأ منذ سنتني,  وليس جديدً
ــى أن من  ــصّ عل ــرة تنُ ــذه الفق ــالً :" ه قائ
ــبة ٢٥٪  يتغيَّب عن حضور احملاضرات بنس
ــتنكفا  من مجموع احملاضرات يعتبر مس
ــاق, وبالتالي يحق ألستاذ املساق  عن املس

أن يسحبه من الطالب مباشرة ".
ــاة  للظروف  ــدي أن هناك مراع ــد الهن وأك
ــة  أزم ــا  فيه ــا  مب ــالب  للط ــة  االقتصادي
املواصالت, مشيرا إلى أنه إذا وجدت ظروف 
ــتثنائية ميكن للمدرّس  طبية وصحية اس

األخذ بها وجتاوز األمر.
ــي القبول  ــول تأكدهم ف ــؤاله ح ــن س وع
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ــريف  ــة في كلية التربية فداء الش الطالب
عبرت عن رفضها لنظام احلضور والغياب, 
مطالبة بإلغائه أو التخفيف على الطالب 
ب  ــة وخاصة طالّ ــروف احلرج ــاة الظ ومراع
ــور  ــتطيعون احلض ــن ال يس ــوب الذي اجلن

باستمرار وبشكل منتظم . 
ــب في كلية اآلداب محمد  فيما يرى الطال
ــور والغياب  ــذ احلض ــة أخ ــدح أن عملي زرن
ــاً أنه ليس من  ــة باجلامعة, موضح ضروري
ــور والغياب  ــذ احلض ــة أخ ــدح أن عملي زرن
ــاً أنه ليس من  ــة باجلامعة, موضح ضروري
ــور والغياب  ــذ احلض ــة أخ ــدح أن عملي زرن

ــاواة بني احلاضر والغائب بغض  العدل املس
ــروف اخلاصة لكل منهما "  النظر عن الظ
فالطالب اتهد حريص على احلضور أكثر 

من أي شئ".
ــان علي  ــة اآلداب إمي ــا الطالبة في كلي أم
ــول إن النظام املوجود غير واضح ألن:"  فتق
كل دكتور يتبع ما يراه مناسب فبعضهم 
ــور والغياب  ــجيل احلض ــي تس ــم ف ينتظ
ا والبعض  ــزم مطلقً ــض اآلخر ال يلت والبع
ــور والغياب  ــجيل احلض ــي تس ــم ف ينتظ
ا والبعض  ــزم مطلقً ــض اآلخر ال يلت والبع
ــور والغياب  ــجيل احلض ــي تس ــم ف ينتظ

ــوائي وهذا  ــكل عش ــوم بالعملية بش يق
يؤدي إلى نوع من الظلم بحق الطالب". 

فيما تقول الطالبة في كلية العلوم سهر 
ر من  ر احملاضِ ــدور :" من األفضل أن يُطوّ الغن
مهاراته في تقدمي احملاضرة وحتسني عالقاته 
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أكد يحيى أبو اجلحجوح عميد كلية التربية 
ــام لدي  ــود رضى ت ــة االقصى وج ــي جامع ف
كليته حول أهلية خريجي الكلية ملمارسة 
مهنة التدريس واضاف " نقارن ذلك باالفضل 
ــح لالفضل  ــل أننا نطم ــي من قبي وهذا يأت
ــه الدكتور  ــق معه في ــو ما اتف ــود" وه واألج
التربوي أدهم البعلوجي  احملاضر في اجلامعة 
ــا نطمح لالفضل  ــالمية الذي قال "انن االس

وحتسني مستوى الطالب العملي".
وقال اجلحجوح " إنه يتم االهتمام بالطالب 
ــدارس وذلك من خالل  ــل توزيعهم على امل قب
ــية الالزمة  ــاقات التمهيدية واألساس املس
ــاق مبادئ  ــة ملهنة التدريس كمس والضروري
ــتراتيجية التدريس  ــس ومهاراته واس التدري
ــاس والتقومي وهذه  ــك إدراة الصف والقي كذل
ــكل روافد أساسية  املساقات مبجملها تش
للطلبة مبا يبني كفاءتهم العلمية بشكل 
ــق الطالب  ــم  يلتح ــا من ث ــل" مضيف كام
مبساقات التدريب العملي امليداني والتي هي 

عبارة عن مساقني.
ــر الكليات  ــن اكب ــة التربية م ــر كلي وتعتب
ــاع غزة بل  ــالق في قط ــة على االط اجلامعي
ــا تخريج  ــى عاتقه ــع عل ــث يق ــم حي واأله
مدرسني قادرين على تنشئة أجيال املسقبل 

ورواد الغد.


ــة  ــي اجلامع ــة ف ــة التربي ــن كلي ــج م اخلري
ــى عابد يقول " إن الفائدة  ــالمية موس االس
ــواد التدريب محدودة  ــي حتققت لي من م الت
ــذا التدريب ال يؤهله  ــيراً إلى أن ه ــدا" مش ج
ــواد التدريب محدودة  ــي حتققت لي من م الت
ــذا التدريب ال يؤهله  ــيراً إلى أن ه ــدا" مش ج
ــواد التدريب محدودة  ــي حتققت لي من م الت

لسوق العمل اال بنسبة محدودة وأضاف "أن 
املدرس الذي تدربت عنده في املدرسة لم يكن 
ــاءة في تدريبي حتى انه لم يحصل  على كف

أن نصحني أو وجهني في مسألة قط".
ــص اللغة االجنليزية في  أما الطالبة بتخص
ــول " التدريب  ــة آالء أبو جزر تق ــة التربي كلي
ــدة واصبحت على  ــي الفائ ــي حقق ل امليدان
ــس على أكمل  ــدرة للقيام مبهمة التدري مق
ــة  التعليمي ــائل  الوس ــتخدام  واس ــه  وج
التفة " ومضت تقول " املشرف الوزاري كان 
ــة  ــي على اكمل وجه وكذلك املدرس يوجهن
ــادات  التي لم تبخل بتقدمي النصائح واالرش

حول بعض االخطاء التي كنت أقع فيها"
ــى ان عدم كفاية  ــوه د. أدهم البعلوجي إل ون
ــت فقط في  ــواد التدريبية العملية ليس امل
ــات اجلامعات  ــي كلي ــة وامنا ف ــة التربي كلي
اتلفة مضيفا " نحاول في كليتنا ان نعوض 
ــدورات  ــالل عقد ال ــني من خ ــة احلالي الطلب
ــا دائرة  ــرف عليها عليه ــة التي تش اتلف
ــب امليداني في الكلية والتي نعطيها  التدري

من خالل الكفاءات التعليمية اتلفة سواء 
ــك في وزارة التربية والتعليم او وكالة  كان ذل

الغوث ومؤسسات اتمع املدني"


ــرف الوزاري ياسني عبده الى زيادة  ودعا املش
ــة فرصة أكبر  ــب العملي إلتاح فترة التدري
للطالب املتدرب من اجل ان يكتسب صفات 
ــن خالل  ــية م ــارات تدريس ــخصية ومه ش
ــع زمالئه واملعلمني والطالب وإدراة  تفاعله م
املدرسة مضيفا " أمتنى تطوير الية التدريب 
ــر تأهيال مع  ــرفني اكث من خالل اختيار مش
ضرورة تغيير أمناط التدريب وتنوع املشرفني 

ومدارس التدريب".
ــى إبراهيم أبو  ــة األقص ــب في جامع الطال
خاطر يقول "إن ما حصلت عليه من تدريب ال 
يكفي وادعوا ادارة الكلية لزيادة فترة التدريب 
وكذلك أدعوا الوزارة إلى حث املدرسني وادارة 
ــام بالطالب  ــن االهتم ــدارس الى مزيد م امل
ــول " احاول  ــرة التدريب" ومضى يق خالل فت
االلتحاق بعدد من الدورات التدريبية وحضور 
ــير  الندوات  من أجل تعويض ولو اجلزء اليس

من هذا النقص".
أما الطالب محمد نوفل طالب كلية التربية 
ــات في جامعة األقصى يرى  تخصص رياضي
بأن التدريب الذي حصل عليه يؤهله لتدريس 
ــول نوفل  ــدر الكافي ويق ــه ليس بالق و لكن
ــت عليه كان بواقع ٤٠  "التدريب الذي حصل
ساعة تدريبية في مدارس احلكومة املرحلة 

اإلعدادية ".
ــن التدريب بني  ــن الفائدة التي حققها م وع
ــب قد أهله لكيفية التعامل  نوفل أن التدري
ــة الصفية وطريقة  ــالب وإدارة احلص مع الط

ــاً منحه  ــة وأيض ــات للطلب ــال املعلوم إيص
بعض األساليب التدريسية.



ــب قال  ــى التدري ــراف عل ــة اإلش ــول آلي وح
ــلفت  ــا أس ــوح " كم ــو اجلحج ــى أب د.يحي
ــابقا أن هناك مساقي تدريب ونحرص في  س
جميع اخلطط على ان يكون هذان املساقان 
ــس تكرارا  ــني لبعضهما البعض ولي مكمل
ــي من  ــب الكاف ــب اجلان ــد الطال ــي يأخ لك
ــع الطلبة على  ــة ويتم توزي ــرات التربوي اخلب
ــرفني  املدارس املنتقاة بعناية مع اختيار مش
ــب تخصص  ــابقة كالً حس ــرات س ذوي خب
ــرفني  املدارس املنتقاة بعناية مع اختيار مش
ــب تخصص  ــابقة كالً حس ــرات س ذوي خب
ــرفني  املدارس املنتقاة بعناية مع اختيار مش

الطالب " كاشفا " عن سعي الكلية لتطوير 
ــتفادة من النتائج  هذه االلية من خالل االس
السابقة سواء فيما يتعلق بالتقييم الذاتي 

ــي او مالحظات العاملني  ــم اخلارج او التقيي
ــة مبهنة التدريس من  ــي امليدان ذوي العالق ف
ــرفني تربويني ومديري املدارس باالضافة  مش

ــوزارة أو وكالة الغوث او  ــى ذو اخلبرات في ال إل
ــال د. أدهم  ــة و العربية". وق ــات احمللي اجلامع
البعلوجي " انا اعتقد أن خططنا اجلامعية 
ــنوات ومبا  جيدة ومع ذلك نحاول كل عدة س
ــوزارة ان نطور اخلطط  ــمح به النظام وال يس
ــية لكلية التربية باستمرار" ومضى  الدراس
ــة اخلطة  ــا نقوم بدراس ــن عندم يقول" نح
احلالية وتقييمها والعمل على تطوير خطة 
ــتعني بالعديد من  ــم نس ــكل قس ــري ل اخ
اخلطط على مستوى العالم املتقدم ونحاول 
ــتفادة منها مبا  ــذه اخلطط  واالس مواكبة ه

يتوافق مع واقعنا وديننا ومعتقداتنا".

البعلوجي: نعمل على تطوير الخطط الدراسية باستمرارعبده: أدعو لزيادة فترة التدريب الميداني للطالب

د. وشاح : 
الجامعة تحرص على 
الحضور  لإلستفادة 

من خبرة المدرس

د. الهندي : 
نجّهز تقنية تكنولوجية
تساعد في كشف 

حضور الطالب
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ــيان  ــددان األساس ــة فهما احمل ــع الطلب م
ــاءل  ــور الطلبة من عدمه . وتتس في حض
ــذا النظام  ــن ه ــدة م ــا الفائ ــدور:" م الغن
ــرون لتحصيل  ــر من الطلبة يحض والكثي
ــط وفي احملاضرة ينامون  عالمة احلضور فق

وال ينتبهون جيدا ملا يقال ؟ ".


ــاح  ــان وش د د. غس ــك, أكّ ــياق ذل ــي س ف
ــم التاريخ على حرص اجلامعة  رئيس قس
ــالمية على دوام الطالب في اجلامعة  اإلس
ــخصية الطالب العلمية  فهو يصقل ش
ــه باملدرس,  ــالل احتكاك ــة من خ الثقافي
ــن اجلوانب  ــا م ــالب وغيره ــه الط وبزمالئ

املفيدة .
ــى ضرورة   ــاح إل ــي املقابل, نوّه وش لكن ف
ــة حتبّبّ  ــخصية قوي ــر ش ــالك احملاضِ امت
ب في احلضور, حيث يقول :"إذا شعر  الطالّ
ــخصية مدرّس املساق قوية  الطالب أن ش
وأنه ملم باملادة وملئ باملعلومات واخلبرات 
وبأنّه يستزيد من احملاضرة بالتالي سيكون 
ــرص على حضور  ــب حريصا كل احل الطال
احملاضرات, أما إذا شعر الطالب أن مدرّسه 
ــعر أن  ــرج عن دفتي الكتاب فسيش ال يخ

ــاتذة لهذا  ــجيل ملدى تطبيق األس والتس
ــبة تقدير  النظام, أجاب :" ليس هناك نس
ــاتذة الذين يقومون بتطبيق  محددة لألس
ــتطيع أن نتأكد من  النظام أو ال ألننا ال نس
ذلك, وإمنا هذا يرجع لكل أستاذ وطريقته".

ــه  ــب تعرض ــه جتنُّ ــب ميكن ــنيَّ أن الطال وب
ذلك, وإمنا هذا يرجع لكل أستاذ وطريقته".

ــه  ــب تعرض ــه جتنُّ ــب ميكن ــنيَّ أن الطال وب
ذلك, وإمنا هذا يرجع لكل أستاذ وطريقته".

ــالل التزامه  ــم في هذا اجلانب من خ للظل
ــات  واالمتحان ــاطات  والنش ــاث  باألبح
ــي تصبح هناك إمكانية  الفصلية وبالتال
تعويض العالمات التي يفقدها في احلضور 

والغياب .


ــجيل عن  ــد القبول والتس ــف عمي وكش
ــور  ــي ط ــدة ف ــة جدي ــة تكنولوجي تقني
ــذ احلضور  ــي أخ ــاعد ف ــز ستس التجهي
ــهلة وذلك  والغياب بطريقة إلكترونية س
عن طريق ما يسمى ـبــ"البطاقة الذكية 
ــة إلكترونية يوجد  ــي عبارة عن بطاق " وه
ــوبي الRS ويتم من خالل  ــا نظام حاس به
ــم الطالب وصورته  هذا النظام تخزين اس
ــة معلومات  ــه اجلامعي وميكن إضاف ورقم
في املستقبل, مشيرًا الى أنه سيتم وضع 
ــودة في القاعات وخاصة  كاميرا عالية اجل
ــورة بانوراما  ــتأخذ ص ــرة منها وس الكبي
ــن خاللها على  ــرف م ــالب ويتم التع للط

صورة الطالب والتأكد من حضوره .
ــى أن اجلامعة  ه إل ــوَّ ــه ن ــي ختام حديث وف
ــوم  تق ــة  أكادميي ــة  مؤسس ــالمية  اإلس
ــمي وليس  ــام الدوام الرس بالتدريس بنظ
ــي يتم تطبيق  ــم املفتوح وبالتال كالتعلي

التعليم النظامي باحلضور .
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ــام عندما رأت  ــرة قبل ع ــدأت الفك ب
ــياح وزميلتها  ــة إميان الش املهندس
ــقرة املكفوفني يعانون  ــاد أبو ش جه
من احلرج سواء أكان في قطع الطريق 
ــائق، مما دفعهم  ــع النقود للس أم دف
للبحث عن فكرة تساعد تلك الفئة 
التي وصفوها باملهمشة في ممارسة 

حياتهم بشكل أفضل . 


ــول مبتكرة  ــل العمل، تق وعن مراح
ــروع  ــياح "مر املش النظارة إميان الش
مبراحل عدة حيث كان في بداية األمر 
حبراً على ورق  , ثم دخل حيز التنفيذ 
مبراحل عدة حيث كان في بداية األمر 
حبراً على ورق  , ثم دخل حيز التنفيذ 
مبراحل عدة حيث كان في بداية األمر 

ــع اخلطة  ــي وض ــة ف ــت البداي وكان
ــم البحث  ــن ث ــة وم ــة الالزم التقني

ــرائها والبدء  ــن القطع الالزمة وش ع
بتنفيذ املشروع حسب اخلطة التي 

مت وضعها مسبقا" .
ــياح "ساعدتنا دراسة   وأضافت الش
ــة في فهم طبيعة القطع  الهندس
ــا  توصيله ــة  وكيفي ــة  االلكتروني
ــا  وتطوعيه ــا  وبرمجته ــا  ببعضه
ــكل جيد،  ــي املنتج بش ــول إل للوص
باإلضافة إلى دراسة مفصلة للقطع 
االلكترونية"، مشيرة لتشجيع األهل 
ــت "إن املنتج قد مر   ــرة .  وتابع للفك
ــي البداية  ــدة حيث كان ف مبراحل ع
ــب  ــن حزام , لكنه لم يناس عبارة ع
فئة الفتيات فتم استبداله بالنظارة 
كون املكفوف يرتديها دائماً  , وكانت 
فئة الفتيات فتم استبداله بالنظارة 
كون املكفوف يرتديها دائماً  , وكانت 
فئة الفتيات فتم استبداله بالنظارة 

ــالك ثم  ــل باألس ــة تعم ــي البداي ف

أصبحت ال سلكية لتسهيل حركة 
ــى خوضهما  ــةً إل ــوف"، منوه املكف
أصبحت ال سلكية لتسهيل حركة 
ــى خوضهما  ــةً إل ــوف"، منوه املكف
أصبحت ال سلكية لتسهيل حركة 

ــتمرت ملدة شهرين  جتارب عديدة اس
حتى وصل االبتكار  شكله النهائي 

 .


ــار املفروض على غزة منذ   لكن احلص
ــف عقبة  ــنني وق ــبع س أكثر من س
ــك تقول  ــروع، وفي ذل ــي وجه املش ف
الشياح "احلصار أعاقنا كثيراً، حيث 
ــك تقول  ــروع، وفي ذل ــي وجه املش ف
الشياح "احلصار أعاقنا كثيراً، حيث 
ــك تقول  ــروع، وفي ذل ــي وجه املش ف

ــة من خارج  ــا قطع الكتروني احتجن
ــب توفيرها كما  القطاع وكان يصع
ــروع في  ــاركة املش منع احلصار مش
ــاع غزة"  ــدة خارج قط ــارض عدي مع
ــا معيقات  ــار إلى مواجهتهم , وأش

أخرى مالية و تعجيزية . 
وكما يقول املثل الشعبي "لكل عقدة 
ــتان إميان  ــت املهندس ــل "   , تغلب ح
وجهاد على العقبات التعجيزية التي 
واجهتهما من خالل إميانهما بالفكرة 
واالستمرار في التحدي للوصول إلي 
املنتج املطلوب، مؤكدتني على الدور 
الكبير الذي قام به مشروع مبادرون٢ 
ــاكلهم املالية والفنية  في حل مش

وتقدمي الدعم املالي والفني لهما . 
ــل  ــة عم آلي ــياح  الش ــتعرض  وتس
ــل النظارة من  ــروع، قائلة "تعم املش
ــا يحدد  ــت عليه ــالل مجس مثب خ
ــذي يواجه املكفوف ويحدد  العائق ال

ــماالً  ــب مييناً أو ش له طريقه املناس
ــالة صوتية، من خالل مجسات  برس
ــة  ــني، باإلضاف ــى الذراع ــة عل مثبت
ــتطيع قراءة ثالثني لون  س آخر يس
ــاعدة املكفوف في اختيار ألوان  ملس

ــد العمالت  ــده وحتدي ــه لوح مالبس
ــةً أن االبتكار مت جتريبه  أيضاً, موضح
ــد العمالت  ــده وحتدي ــه لوح مالبس
ــةً أن االبتكار مت جتريبه  أيضاً, موضح
ــد العمالت  ــده وحتدي ــه لوح مالبس

على أحد املكفوفني وأثبت جناحه.
ــة  ــم خط ــياح أن لديه ــرت الش وذك
ــث عن أفكار  ــر الفكرة والبح لتطوي
ــات  االحتياج ذوي  ــدم  تخ ــرى  أخ

اخلاصة. 
ــروع سجل براءة  ــار إلى أن املش ويش
ــارك  ــي وزارة االقتصاد، وش اختراع ف
ــداع وابتكار في  ــي معرض إب أيضاً ف
ــارك  ــي وزارة االقتصاد، وش اختراع ف
ــداع وابتكار في  ــي معرض إب أيضاً ف
ــارك  ــي وزارة االقتصاد، وش اختراع ف

البنك  ــن  ــل م ــتان بتموي طاجاكس
ــل على  ــة وحص للتنمي ــالمي  اإلس
ــن املمولني أو  ــواء أكان م االهتمام س

الدول املشاركة في املعرض.



ــي الثالثينيات من  ــدة ارقيق فتاة ف رن
عمرها تقطن في حي الدرج ,أُصيبت 
ــي الثالثينيات من  ــدة ارقيق فتاة ف رن
عمرها تقطن في حي الدرج ,أُصيبت 
ــي الثالثينيات من  ــدة ارقيق فتاة ف رن

بشلل نصفي نتيجة خطأ طبي قبل 
ا , حيث تعرضت  ــر عامً ــبعة عش س
ــد األطباء  ــع أح ــادة دف ــزا ح إلنفلون
إلعطاءها ١١ابرة  في مواضع خاطئة 
ــلل رباعي,  مما أصابها في البداية بش
ــلل  وبعد العالج املكثف أصبح الش

نصفيًا.
ــوى تلك  خطأ لم يتحمل عواقبه س
ــي  الفتاة التي أصبحت رهينة كرس
ــدو وتروح  ــة تغ ــت مرح ــد أن كان بع
ــان  ــي أحض ــاح ف ــر الصب كعصافي

الربيع.
ــة" ردة  ــوت اجلامع ــدة "لص ــروى رن وت
ــا في بداية اإلصابة باإلعاقة :"  فعله
لم تكن مرحلة عادية في حياتي , وال 
ــط , بل هي فوق كل  حتي صعبة فق
ــيء فوق األلم وفوق التصور, حيث  ش
ــرف معنى  ــاة ال تع ــد أن كنت فت بع
ء  ــيٌ ــب والكلل, أصبح هناك ش التع
ــي متحرك"  يٌقيد حركتي إنه "كرس
ــادئ األمر, فأصبحت  ــم بي في ب حتك
ــعاع الشمس,  ــة حتى من ش يائس

ــي  ف ــة  اجلميل ــياء  األش كل  ــن  وم
طبيعتها, حتى من نظرات األصدقاء 
ــوى معنى  ألنها لم تعد حتمل لي س

الشفقة".
ــة  اإلصاب ــل  قب ــي  ظروف ــت:"  وتابع
ــاً صعبة حيث إنني كنت  كانت أيض
ــة  اإلصاب ــل  قب ــي  ظروف ــت:"  وتابع
ــاً صعبة حيث إنني كنت  كانت أيض
ــة  اإلصاب ــل  قب ــي  ظروف ــت:"  وتابع

مخطوبة ولم يتم عقد الزواج, بعدها 
ــياً  ــت باإلعاقة فكان األمر قاس أصب
مخطوبة ولم يتم عقد الزواج, بعدها 
ــياً  ــت باإلعاقة فكان األمر قاس أصب
مخطوبة ولم يتم عقد الزواج, بعدها 

ــض الواقع الذي جاء  ا , وكنت أرف جدً
ــن معاني احلياة  يُكبلني ويأخذني م

إلى كهوف املوت املظلمة".


ولفتت رندة إلى أنها بقيت على هذا 
احلال إلى ما يُقارب ثالث سنوات بدأت 
تشعر بإحساسٍ من داخلها يدفعها 
للحياة مرةً أخرى, لم ترفضه وأخذت 
تشعر بإحساسٍ من داخلها يدفعها 
للحياة مرةً أخرى, لم ترفضه وأخذت 
تشعر بإحساسٍ من داخلها يدفعها 

ــق والبدء من  ــزم ملواصلة الطري بالع
جديد, فكان اإلبداع املمزوج باإلصرار 
ــات الطريق  ــرد الطبيعي لعقب هو ال

التي وقفت أمامها.
وقالت ارقيق :" بدأت فعالً أفكر كيف 

التي وقفت أمامها.
وقالت ارقيق :" بدأت فعالً أفكر كيف 

التي وقفت أمامها.

ــي بعد أن  ــاة لفكري وروح ــد احلي أُعي
وقالت ارقيق :" بدأت فعالً أفكر كيف 
ــي بعد أن  ــاة لفكري وروح ــد احلي أُعي
وقالت ارقيق :" بدأت فعالً أفكر كيف 

ــت بالقليلة  ــرة ليس ــا فت أبعدتهم
ــأس والقنوط, فكان  ــى أحضان الي إل

ــذا اال هو  ــداع في ه ــز واإلب التطري
ــي أخذتني لألمل  الدفعة القوية الت

من جديد".
وأشارت إلى أن البدايات كانت بسيطة 
ــدأت تُطرز حاضنات الهواتف  حيث ب
النقالة واألسوار وثم محافظ  النقود 
ــا"  و"نقالته ــة  املتنوع ــكالها  بأش
واحلقائب, إلى أن وصل اإلبداع بها إلى 
ــطني على هيئة  تطريز خريطة فلس

ساعة حائط .
ــرف  ــداع ال يع ــدة :" اإلب ــت رن وأضاف
ــه, فقط  ــن عليل ــد م صحيح اجلس
ــني العقل أوالً ثم  يُقاس بأمرين مهم
ــه, فقط  ــن عليل ــد م صحيح اجلس
ــني العقل أوالً ثم  يُقاس بأمرين مهم
ــه, فقط  ــن عليل ــد م صحيح اجلس

العزمية واإلصرار". مؤكدةً على ضرورة 
ــني العقل أوالً ثم  يُقاس بأمرين مهم
العزمية واإلصرار". مؤكدةً على ضرورة 
ــني العقل أوالً ثم  يُقاس بأمرين مهم

ــالء وإعطاء النفس  الصبر على االبت
ــن الثقة كي تواصل الطريق  جرعة م
ــات اجتاه  ــا من واجب ــؤدي ما عليه وت

مجتمعها.


ــد املبذول  ــم اجله ــت أنه رغ وأوضح
منها إال أنها ال جتد من يدعمها مادياً 
ــد املبذول  ــم اجله ــت أنه رغ وأوضح
منها إال أنها ال جتد من يدعمها مادياً 
ــد املبذول  ــم اجله ــت أنه رغ وأوضح

ــا تعمل  ــث إنه ــاً , حي كان أو معنوي
منها إال أنها ال جتد من يدعمها مادياً 
ــا تعمل  ــث إنه ــاً , حي كان أو معنوي
منها إال أنها ال جتد من يدعمها مادياً 

ــي التطريز في املقابل  أغلب وقتها ف
ال جتد من يسوق لها منتجاتها, أو من 
ــاركة خالل املعارض  يدعمها للمش
ــي اجلامعات  ــي تُقام ف ــة الت التجاري

واملعاهد واملؤسسات اتلفة.
ــات  ــة عملها مع املؤسس ــن جترب وع
ــني حركياً حتدثت لنا  اتصة باملعاق
ــات  ــة عملها مع املؤسس ــن جترب وع
ــني حركياً حتدثت لنا  اتصة باملعاق
ــات  ــة عملها مع املؤسس ــن جترب وع

ــالل احلديث  ــد خانتها خ والدموع ق
ــة  لت مع أكثر من مؤسس :" لقد عمِ
ــه كان  ــة إال أن ــة احلرك ــم صعوب ورغ
ــا للعمل  ــرطاً عليَ احلضور يوميً ش
ــه كان  ــة إال أن ــة احلرك ــم صعوب ورغ
ــا للعمل  ــرطاً عليَ احلضور يوميً ش
ــه كان  ــة إال أن ــة احلرك ــم صعوب ورغ

لصالح املؤسسة ومنتجاتها, لكني 

بعد فترة من العمل تعرضت لكسورٍ 
ــة انهيار  ــى نتيج ــي اليُمن ــي قدم ف
املصعد الكهربائي بي فاضطرت ألن 
أجلس في البيت وطالبت املؤسسة 
ــي بيتي,  ــة العمل ف ــا مواصل حينه
ــدروا الظرف  ــوا ولم يق لكنهم رفض

الذي مررت به, فاستقلت وبدأت أطرز 

املنتجات حللمي الذي أنتظر حتقيقه 
ــاص  خ ــرضٍ  مع ــة  بإقام ــل  واملتمث

بأعمالي وإبداعاتي".
ــاص  خ ــرضٍ  مع ــة  بإقام ــل  واملتمث

بأعمالي وإبداعاتي".
ــاص  خ ــرضٍ  مع ــة  بإقام ــل  واملتمث

ــويق  ــه رغم عدم وجود تس وبيّنت أن
ــا  ــم مينعه ــك ل ــا إال أن ذل ملنتجاته
ــز والعمل  ــتمرار في التطري من االس
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ــاةٍ أفضل  ــا "بحي ــالً منه ــدءوب أم ال
ــي القريب العاجل  وأحالم تتحقق ف

بعون اهللا وفرجه".
ــي القريب العاجل  وأحالم تتحقق ف

بعون اهللا وفرجه".
ــي القريب العاجل  وأحالم تتحقق ف

ــدٍ أن ميُنَ  ــا ال تريد من أح ــرت أنه وذك
ــاعدات مادية, فقط تريد  عليها مبس
ــي مجال  ــا ف ــن إبداعه ــن يحتض م
ــويق  ــاعدها على التس التطريز ويس
ــيّر  ــوة املرض وتس ــع عنها قس لتدف

حياتَها بكرامة.


ــرة اتمع  ــن نظ ــألتها ع ــني س وح
ابتسمت ابتسامة واثقة ثم قالت:" 
ــارٌ على  ــاق ع ــاس أن املع ــد الن يعتق
ــه ال  ــيئًا، وأن ــم ش ــع وال يفه اتم
يستحق سوى نظرة الشفقة وهذه 
النظرة السلبية من قبل اتمع غير 
ــى أنها فرضت  صحيحة". منوهةً إل
النظرة السلبية من قبل اتمع غير 
ــى أنها فرضت  صحيحة". منوهةً إل
النظرة السلبية من قبل اتمع غير 

ــع احمليط بها  ــا واتم ــى عائلته عل
ــخصيتها التي كانت عليها قبل  ش
ــى تخطي  ــاعدها عل ــة مما س اإلعاق

بعض عقبات الشفقة.
ــن يضعون  ــن الذي ــت رندة م وتعجب
ــزاً بينهم وبني مواصلة  اإلعاقة حاج
احلياة, حيث  اعتبرت أن اإلعاقة تعيق 
ا، ومتيز اإلنسان  اجلسد، وال تعيق إبداعً

مادام ميلك عقالً سليماً.
ا، ومتيز اإلنسان  اجلسد، وال تعيق إبداعً

مادام ميلك عقالً سليماً.
ا، ومتيز اإلنسان  اجلسد، وال تعيق إبداعً

ــث األمريكي ديل  ــد كان الباح إذن لق
ــال تتحقق  ا حني ق ــي صادقً كارنيج
ــث األمريكي ديل  ــد كان الباح إذن لق
ــال تتحقق  ا حني ق ــي صادقً كارنيج
ــث األمريكي ديل  ــد كان الباح إذن لق

ــياء املهمة في هذا  ــر من األش الكثي
ــروا على  ــن أص ــك الذي ــم ألولئ العال
ــدم وجود  ــى الرغم من ع ــة عل احملاول

األمل.

حوار-شيماء أبو عبدو
ــالت احللويات في غزة  ــي في اجتاه جديد حمل ــرينية مروة الرنتيس العش
ــكر  ــوى بتصاميم فريدة من نوعها   بعجينة الس ــع قوالب احلل تصن

وتعمل لصالح أحد املصانع الشهيرة بالقطاع .
ــة اجلامعية للعلوم التطبيقية  ــت الفنون واحلرف في الكلي مروة درس
ــة، بدأت العمل في املصنع بعد تلقى  فكانت موهبة صقلتها الدراس
ــن عملها إنه ليس بتلك الصعوبة  ــرض للعمل هناك ، تقول مروة ع ع

فهو سهل ملن يتعلمه وممتع جداً
ــن عملها إنه ليس بتلك الصعوبة  ــرض للعمل هناك ، تقول مروة ع ع

فهو سهل ملن يتعلمه وممتع جداً
ــن عملها إنه ليس بتلك الصعوبة  ــرض للعمل هناك ، تقول مروة ع ع

ــي أنها قوالب من أفكارها  وعن تصاميم قوالب احللوى تذكر الرنتيس
ــب الطلب  ــب أخرى حس ــرض , وقوال ــل الع ــة ألج ــا اخلاص ومخيلته
ــا تنفيذها , وتضيف  ــوراً معينة ويطلب منه ــض يجلب لها ص فالبع
ــا يكن غريباً أو صعباً  ــروة " ال يصعب عليَ تنفيذ أي تصميم فمهم م
ــتمتع بذلك ، ونوهت مروة  إلى أن  ميكنني تصميمه بكل فرحٍ فأنا أس
ــومات كأن يطلب  املصنع لديه حتفظات على بعض التصاميم والرس
ــتمتع بذلك ، ونوهت مروة  إلى أن  ميكنني تصميمه بكل فرحٍ فأنا أس
ــومات كأن يطلب  املصنع لديه حتفظات على بعض التصاميم والرس
ــتمتع بذلك ، ونوهت مروة  إلى أن  ميكنني تصميمه بكل فرحٍ فأنا أس

منها أحدهم تصميم قالب على شكل " أرجيلة "
ــم قوالب احللوى فهى  ــر موهبتها على صناعة وتصمي مروة ال تقتص
حتترف التطريز ورسم لوحات فنية بقلم الفحم أو باحلرق على اخلشب 
ــتها  ــوم جميلة ومتقنة ، فدراس ــكل قوالب الفخار برس , كذلك تش
ــي تنمية مواهبها  ــاعدتها ف ــة الفنون تخصص حرف يدوية س لكلي
ــكلتها فكانت حلوى  ــا . وحتدثت عن أغرب التصاميم التي ش وإثرائه
لب منها فاستغربت بالبداية, لكنها صممته  على شكل جمجمة طُ
ــكلتها فكانت حلوى  ــا . وحتدثت عن أغرب التصاميم التي ش وإثرائه
لب منها فاستغربت بالبداية, لكنها صممته  على شكل جمجمة طُ
ــكلتها فكانت حلوى  ــا . وحتدثت عن أغرب التصاميم التي ش وإثرائه

ــا لقلبي هي التي  ــعدت به, مضيفة"أما أجمل التصاميم وأقربه وسُ
أُعدها لألفراح حيث أشارك العروسني فرحتهما".

ــا لقلبي هي التي  ــعدت به, مضيفة"أما أجمل التصاميم وأقربه وسُ
أُعدها لألفراح حيث أشارك العروسني فرحتهما".

ــا لقلبي هي التي  ــعدت به, مضيفة"أما أجمل التصاميم وأقربه وسُ

وأشارت إلى أن تشكيل الورود تعتبر أسهل التشكيالت وتشعر براحة 
حني يُطلب منها.

حتلم مروة بأن يكون لها عاملاً خاصاً بالفنون واحلرف اليدوية,إضافةً حملل 
حني يُطلب منها.

حتلم مروة بأن يكون لها عاملاً خاصاً بالفنون واحلرف اليدوية,إضافةً حملل 
حني يُطلب منها.

صناعة احللوى املميزة.
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السبت 2014/1/11م

ــراج- نائب الرئيس لشئون العالقات اخلارجية- ،  والدكتور يحيى الس
والدكتور حامت العايدي، والدكتور سفيان تايه- مساعدا نائب الرئيس 
للشئون األكادميية، والدكتور رائد صاحلة- مدير دائرة العالقات العامة 

على أجواء سير االمتحانات.
بدوره، لفت الدكتور شعث إلى اهتمام اجلامعة وواجبها نحو التعلم 
ــير االمتحانات داخل القاعات  من جتاربها السابقة فيما يتعلق بس
ــية وبالتالي اإلسهام في حتسني وجتويد نوعية اخلدمات التي  الدراس
ــعث أن أجواء  ــة والطلبة، وبني الدكتور ش ــود بالنفع على اجلامع تع

االمتحانات تسير بسالسة وترتيب ووفق اإلجراءات املوضوعة.
وذكر الدكتور شعث أن نظام دمج االمتحانات في قاعة واحدة يطبق 
ــرة في اجلامعة  ــني أنه يطبق ألول م ــطينية، وب في اجلامعات الفلس
اإلسالمية، وأضاف نظام الدمج سيتم تقييمه مع نهاية االمتحانات 

العتماده أو الرجوع عنه.
ــة وجميع دوائر  ــئون األكادميي ــور احلولي أن الش ــتاذ الدكت وأكد األس
ــات، واملراقبني،  ــراءات املتعلقة بتجهيز القاع ــة اتخذت  اإلج اجلامع
والترتيبات اخلاصة بالعيادة الطبية مبا يضمن حسن سير االمتحانات 

بطريقة جيدة اعتباراً من اليوم األول لالمتحانات.
ــتاذ الدكتور احلولي أن النظام اجلديد املتعلق بدمج أكثر  وأوضح األس
ــط االمتحانات  ــة واحدة جاء بهدف ضمان ضب ــن امتحان في قاع م
ــتثمار املوارد املتاحة داخل اجلامعة من  داخل القاعة من جانب، واس

القاعات واملراقبني.
ــي ٢٠١٣- ومن اجلدير بالذكر أنه وفقاً للتقومي األكادميي للعام الدراس

٢٠١٤م فإن الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي املذكور ستبدأ 
-مبشيئة اهللا تعالى- يوم السبت املوافق ١ شباط/فبراير٢٠١٤م.

٢٠١٤م فإن الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي املذكور ستبدأ 
-مبشيئة اهللا تعالى- يوم السبت املوافق ١ شباط/فبراير٢٠١٤م.

٢٠١٤م فإن الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي املذكور ستبدأ 

محمد مقداد- مساعد نائب الرئيس لشئون البحث العلمي الدكتور محمد مقداد- مساعد نائب الرئيس لشئون البحث العلمي الدكتور محمد مقداد- مساعد نائب الرئيس لشئون البحث العلمي 
ــقر-  ــتاذ الدكتور نظام األش ــات العليا، عريف احلفل، واألس والدراس
مساعد نائب الرئيس لشئون البحث العلمي، واألستاذ الدكتور فؤاد 
العاجز – مساعد نائب الرئيس لشئون الدراسات العليا، ولفيف من 

املهتمني واملعنيني، واألكادمييون احملتفى بهم وذووهم.
ــبات أن البحث العلمي الرصني  ــتاذ الدكتور ش من جانبه، أكد األس
أصبح محور عمليات تقييم مؤسسات التعليم العالي عبر العالم، 
مبيناً أن األبحاث املنشورة دولياً واجلوائز العلمية التي حصل عليها 
أصبح محور عمليات تقييم مؤسسات التعليم العالي عبر العالم، 
مبيناً أن األبحاث املنشورة دولياً واجلوائز العلمية التي حصل عليها 
أصبح محور عمليات تقييم مؤسسات التعليم العالي عبر العالم، 

ــات األكادميية تلعب الدور األبرز في وجودها على  باحثون من املؤسس
سلم التقييم العاملي، ودعا األستاذ الدكتور شبات احملتفى بهم من 
أعضاء هيئة التدريس باجلامعة إلى مشاركة شئون البحث العلمي 
ــات العليا أنشطتها املتعددة الهادفة إلى اإلسهام في بناء  والدراس
ــاكل اتمع التي بدورها تعزز من مكانة  ــم املعرفي وحل مش اجلس
ــالً: " نحن اليوم  ــاً، وتابع حديث قائ ــة محلياً وإقليمياً وعاملي اجلامع
ــاكل اتمع التي بدورها تعزز من مكانة  ــم املعرفي وحل مش اجلس
ــالً: " نحن اليوم  ــاً، وتابع حديث قائ ــة محلياً وإقليمياً وعاملي اجلامع
ــاكل اتمع التي بدورها تعزز من مكانة  ــم املعرفي وحل مش اجلس

نعيش في مجتمع معرفي مفتوح ومتعدد اآلفاق يستطيع الباحث 
ــريه  ــهم في تعزيز البنيان العلمي تمعه وللبش من خالله أن يس
ــه يتطلب أن يكون  ــع عظم الدور وأهميته إال أن ــاء"، وأضاف وم جمع
ــات العلمية  ــى دراية وعلم بالعديد من اآلليات واملمارس الباحث عل
ــاج العلمي مبا يخدم  ــى البنيان املعرفي، وجودة النت التي حتافظ عل

اتمع احمللي ومبا يتوافق مع املعايير الدولية املتبعة.
ــتاذ الدكتور شبات إلى أن اجلامعة خطت مؤخراً خطوات  ولفت األس

اتمع احمللي ومبا يتوافق مع املعايير الدولية املتبعة.
ــتاذ الدكتور شبات إلى أن اجلامعة خطت مؤخراً خطوات  ولفت األس

اتمع احمللي ومبا يتوافق مع املعايير الدولية املتبعة.

جيدة في سبيل النهوض بالبحث العلمي والدراسات العليا، وأوضح 
ــر  ــة تنش ــالة اجلامعة كمؤسس ــا أولت مزيداً من االهتمام برس أنه
جيدة في سبيل النهوض بالبحث العلمي والدراسات العليا، وأوضح 
ــر  ــة تنش ــالة اجلامعة كمؤسس ــا أولت مزيداً من االهتمام برس أنه
جيدة في سبيل النهوض بالبحث العلمي والدراسات العليا، وأوضح 

ــا العاملي، وتابع حديثه يبقى هذا  ــهم في تعزيز بنيانه املعرفة، وتس
ــكلياً إذا لم يقترن بجهود الباحثني الصني الذين يسعون  الدور ش
ــا العاملي، وتابع حديثه يبقى هذا  ــهم في تعزيز بنيانه املعرفة، وتس
ــكلياً إذا لم يقترن بجهود الباحثني الصني الذين يسعون  الدور ش
ــا العاملي، وتابع حديثه يبقى هذا  ــهم في تعزيز بنيانه املعرفة، وتس

ــاء اتمع  ــالتها في بن ــيد رس ــيرة جامعتهم، وجتس إلى تعزيز مس
املعرفي.

ــة التدريس احملتفى  ــي ألقتها نيابة عن أعضاء هيئ ــي الكلمة الت وف
ــتاذة الدكتور هالة اخلزندار- عضو هيئة التدريس  بهم، شكرت األس
ــث العلمي  ــئون البح ــالمية وش ــة- اجلامعة اإلس ــة الهندس بكلي
والدراسات العليا على جهودهم احلثيثة في دعم وتشجيع البحث 
ــاركة  ــي، وحتفيز أعضاء هيئة التدريس في اجلامعة على املش العلم
الفاعلة في ااالت البحثية على املستوى الدولي والعاملي مبا يسهم 
في حتقيق الرفعة لذاته وجامعته، وحثت األستاذة الدكتورة اخلزندار 
أعضاء هيئة التدريس احملتفى بهم على بذل املزيد من اجلد والعطاء، 
ــتمرار في طلب العلم للخروج بثمرات التفوق وخدمة اتمع  واالس
الذي يعيشون فيه، وقالت: "أنتم متتلكون من القدرات واملهارات التي 
ــة على أعلى املستويات، يجب عليكم احملافظة  تؤهلكم للمنافس
ــل املراد وحتقيق  ــتقبل، ومن أجل ني ــا من خالل النظر إلى املس عليه

اآلمال"
وطالبت األستاذة الدكتورة اخلزندار شئون البحث العلمي والدراسات 
العليا بإنشاء مراكز للبحث العلمي، ودعم الزيارات البحثية والنشر 

الدولي، وتوفير الدعم املعنوي واملادي للباحثني.
ــى اجلوائز  ــني احلاصلني عل ــرمي األكادميي ــام احلفل تك ــي خت وجرى ف

والترقيات العلمية للعام ٢٠١٣م.
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الالزمة؛ إلجناز املشروع الذي كان من املقرر أن يتم في أسرع وقت ممكن.
وحول ما وصل له العمل حتى اللحظة، ذكر شابط أنَّه "مت حاليًا الوصول 

الالزمة؛ إلجناز املشروع الذي كان من املقرر أن يتم في أسرع وقت ممكن.
وحول ما وصل له العمل حتى اللحظة، ذكر شابط أنَّه "مت حاليًا الوصول 

الالزمة؛ إلجناز املشروع الذي كان من املقرر أن يتم في أسرع وقت ممكن.

ــطيبات  ــطيب واألعمال اخلارجية للمبنى، إضافة إلى التش ملرحلة التش
ــالق املعبر  ــبب أزمة إغ ــروع توقف؛ بس ــتكمال املش ــة إال أن اس الداخلي
ــتيفائه، فالعمل متوقف إال من  ــتمرة، وعدم دخول املواد الالزمة الس املس

بعض التشطيبات الفنية البسيطة".
وبخصوص الوقت احملدد إلنهاء املشروع وافتتاح املبنى، نوَّه شابط إلى أنه 
ــروع في العمل منذ تاريخ  ــن حتديد مدة لذلك، مع العلم أنَّه مت الش ال ميك
وبخصوص الوقت احملدد إلنهاء املشروع وافتتاح املبنى، نوَّه شابط إلى أنه 
ــروع في العمل منذ تاريخ  ــن حتديد مدة لذلك، مع العلم أنَّه مت الش ال ميك
وبخصوص الوقت احملدد إلنهاء املشروع وافتتاح املبنى، نوَّه شابط إلى أنه 

ــطس٢٠١٣م، وكان من املقرر إجنازه في أقصى مدة؛ لكن قلة املواد  ٢٥ أغس
حالت دون  التقدم في إنهائه.

ــى كما هو مخطط  ــابط: "إن املبن ــن طبيعة ومكونات املبنى، قال ش وع
ــام كلية  له مخصص للمختبرات، إضافة إلى مكاتب إدارية وفنية وأقس

العلوم، وستكون هذه األقسام مجهزة بكل ما يلزم".
ــروع بلغت ٣٨٧٫٠٠٠$، والشركة  ــارة إلى أن قيمة تكلفة املش يجدر اإلش
ــالمية  ــراف من اإلغاثة اإلس ــاوالت بإش ــي للمق ــركة اإلسِّ املنفذة له ش
ــالمي في اجلامعة االسالمية، وبتمويلٍ من البنك اإلسالمي  واملكتب اإلس
للتنمية، وقام على تصميم املبنى قسم التصميم في القسم الهندسي 

باجلامعة اإلسالمية .

ــاتذة كليات العلوم والطب  ــكايب"، وحضره عدد من أس ــويد عبر "س الس
والتمريض في اجلامعة، باإلضافة موعة من الطلبة.

وكانت البداية مع د. سامي الكيالي الذي تناول العوامل اجلينية املؤثرة في 
ــكري ومضاعفاته "التي قد تكون أخطر من املرض نفسه" على  مرض الس
حد تعبيره. وأشار إلى أن احتمال إصابة شخص ألب مريض بالسكري تزيد 
ــبة لـ ٧٠٪ إذا كان  ــليمني، فيما ترتفع النس ــبة ٤٠٪ عن آخر ألبوين س بنس

الوالدان مصابان بالداء.
ــه عالقة بخطر املوت املبكر  ــف حديثًا جيناً ل وتناول الكيالي -الذي اكتش

الوالدان مصابان بالداء.
ــه عالقة بخطر املوت املبكر  ــف حديثًا جيناً ل وتناول الكيالي -الذي اكتش

الوالدان مصابان بالداء.

نتيجة أمراض القلب واألوعية الدموية عند مرضى السكري النمط الثاني- 
ــال، باإلضافة لبعض املعيقات  ــتراتيجيات البحث العلمي في هذا ا اس
ــكري "تأثير العوامل العرقية، واختالف مضاعفات  التي تواجه أبحاث الس
ــبب للمرض نقطة جينية وليس جينًا  ــخص آلخر، وكون املس املرض من ش
ــكري "تأثير العوامل العرقية، واختالف مضاعفات  التي تواجه أبحاث الس
ــبب للمرض نقطة جينية وليس جينًا  ــخص آلخر، وكون املس املرض من ش
ــكري "تأثير العوامل العرقية، واختالف مضاعفات  التي تواجه أبحاث الس

." كامالً
ــد واحلاصل  ــاعد في جامعة لون ــتاذ املس ــاول د. جالل تنيرة األس ــدوره تن وب
ــتوى الدول  ــكري على مس ــاب في مرض الس ــزة أفضل عالم ش ــى جائ عل
ــكندينافية، بحثه األخير الذي أجراه على "جزر الجنر هانس" التي تفرز  االس
ــاء بعد وفاتهم.  ــري من متبرعني باألعض ــولني في البنكرياس البش األنس
ووضح تنيرة جناعة دراسة جينات اجلزر في حتديد اجلينات املسببة للمرض، 
فيما لم تكن تعطي مثيالتها املوجودة في الدم نتائج دقيقة، مبينًا النتائج 
ووضح تنيرة جناعة دراسة جينات اجلزر في حتديد اجلينات املسببة للمرض، 
فيما لم تكن تعطي مثيالتها املوجودة في الدم نتائج دقيقة، مبينًا النتائج 
ووضح تنيرة جناعة دراسة جينات اجلزر في حتديد اجلينات املسببة للمرض، 

التي توصل إليها خالل البحث.
ودعا تنيرة زمالءه في اجلامعة اإلسالمية للتعاون املشترك في جمع أنسجة 
من بنكرياس املرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس والقيام بأبحاث 

مشتركة في هذا اال.
ــعث عن أنواع السكري أحادية  ــي حتدث د. نائل ش وفي ختام اليوم الدراس
ــباب  ــن الش ــكري الذي يحدث في س ــبيل املثال مرض الس ــني على س اجل
ا على أهمية  ــر ، مؤكدً ــهب في احلديث عن أنواعه الثالثة عش "mody"وأس
التشخيص السليم املؤدي للعالج املناسب، حيث من املمكن أن تستخدم 
ــاة املريض الصحية  ــولني مما يخفف من معان ــراص كبديل حلقن األنس األق
ــروع يدرس مرضى السكري املصابني حديثاً  ــار شعث إلى مش واملادية. وأش

في جنوب السويد كمثال ميكن تطبيقه في قطاع غزة. 



 . . 

ــكلة  ــتغرب الكثير من العنوان أو رمبا يظن البعض أنه ال يوجد مش قد يس
ــرة في  ــا ولكن احلال الذي وصل إليه دور األس ــة دعا هذا العنوان حلله واقع

تعليم أطفالها لهو أمر مقلق 
ــع هذا  ــد تراج ــة فق للغاي
ــتوياته  أدنى مس إلى  الدور 
بل رمبا لم يعد هناك أي دور 
ــر  ــرة عند بعض األس لألس
ــكل  ــح االعتماد بش وأصب
ــات  املؤسس ــى  عل ــر  كبي
وبعض  اخلاصة  التعليمية 
ــني  اخلصوصي ــني  املدرس
وليست املشكلة في وجود 
هذه املؤسسات من عدمه 
ــي مدى  ــكلة ف ولكن املش
ــات  ــذه املؤسس ــة ه أهلي
ــذا الدور في ظل  للقيام به
ــن قبل  ــة م ــع املتابع تراج

األسرة.
ــر فيما  ــد كان دور األس لق
ــي  ــر ف ــدور األكب ــبق ال س
ــية  التدريس ــة  العملي
ــاء فكانت  ــة لألبن والتربوي

ــرة متثل احلاضنة األولى  األس
ــي تنمي مواهب  ــة والقدوة وكانت هي الت ــيرته التعليمي للطفل في مس
ــي الفترة األخيرة  ــه ولكن هذا الدور تراجع ف ــل وقدراته وتثري معرفت الطف
ــرة بالنسبة للطفل فأصبح االحتكاك  األمر الذي أدى لتراجع أهمية األس

ــرته بل وأصبح  ــالط بها قليال األمر الذي أثر على عالقة الطفل بأس واالخت
ــاكله ورمبا ترك بدون من يهتم لهذه  ــرته في حل مش الطفل ال يثق في أس

املشاكل.
التعليمية  ــز  املراك هذه 
ــار  ــي أخذت باالنتش الت
دون  ــر  كبي ــكل  بش
ترخيص أو رقابة من قبل 
والتعليم  ــة  التربي وزارة 
ــم مدى  ــي ال يعل وبالتال
ــات  كفاءة هذه املؤسس
التي أصبحت حتل محل 
األسرة بشكل كبير ،وال 
تستغرب إن قلت لك بأن 
كثيراً من هذه املؤسسات 
تستغرب إن قلت لك بأن 
كثيراً من هذه املؤسسات 
تستغرب إن قلت لك بأن 

ــات  واجب ــل  بح ــوم  تق
ــراكه  إش دون  ــل  الطف
ــا وبالتالي فإن  في حله
ــات تقتل  ــذه املؤسس ه
مواهب الطفل ومهاراته 
إال البعض منها التي لها 

أثر إيجابي وهي قليل..
ــع إلعادة  لذا أدعو اجلمي
ــرة دورها السابق في  األس
ــمية ملتابعة هذا  ــات الرس ــية والتربوية وأدعو املؤسس ــة التدريس العملي
املوضوع ومراقبة عملها والقيام بحملة إعالمية توضح أهمية دور األسرة 

في العملية التدريسية واآلثار السلبية لعدم االهتمام بهذه القضية..

@ÖÏ‘–Ωa@bÁâÎÖ@Òäçˇ€@aÎÜÓ«c


ــلمني اليوم لرأى أنهم في تراجع مستمر ومن  لو نظر اللبيب إلى واقع املس
ــاءل الكثيرون لمَ هذه احلرب على اإلسالم  ــيئة إلى حال أسوأ ، يتس حال س

واملسلمني ، لمَ هذا احلقد على املسلمني ؟
ــاءت أحوالهم  ــج اهللا تعالى ، فس ــلمني عن منه ــبب هو ابتعاد املس الس
وزلزلت أقدامهم ، وكسرت شوكتهم ، فما احلل إذن ؟؟! احلل في الرجوع إلى 
دين اهللا جل وعال واالستقامة على شريعته ، فشريعة اإلسالم خير شريعة 
وزلزلت أقدامهم ، وكسرت شوكتهم ، فما احلل إذن ؟؟! احلل في الرجوع إلى 
دين اهللا جل وعال واالستقامة على شريعته ، فشريعة اإلسالم خير شريعة 
وزلزلت أقدامهم ، وكسرت شوكتهم ، فما احلل إذن ؟؟! احلل في الرجوع إلى 

ــتقامت  ــول اهللا واس ــرنا على منهج رس ــر حياة  فإذا عدنا إلى اهللا وس خلي
دين اهللا جل وعال واالستقامة على شريعته ، فشريعة اإلسالم خير شريعة 
ــتقامت  ــول اهللا واس ــرنا على منهج رس ــر حياة  فإذا عدنا إلى اهللا وس خلي
دين اهللا جل وعال واالستقامة على شريعته ، فشريعة اإلسالم خير شريعة 

ــوف يزول  ــزول الغمة، وس ــوف ت ــوف ننعم بحياة طيبة، وس ــنا فس نفوس
ــمة على وجوه األطفال والشيوخ والنساء، لن يبقى  االحتالل، وتعود البس
في سجون االحتالل أحد من الشرفاء، ولن يتجرأ املستوطنون على تدنيس 
ــتطيع أي قوة في األرض مهما تبلغ قوتها من أن تتجرأ  ــاتنا ولن تس مقدس
ــالمية أمة قوية متماسكة  ــاتهم ، ألن األمة اإلس ــلمني ومقدس على املس
ــس الوقت فال نقبل  ــا يحرّم علينا أن نظلم، وبنف ــى بالظلم، فدينن ال ترض
باملذلة واملهانة مهما يكلف الثمن، أعداء اإلسالم في هذه األيام يستحلّون 
ــتبيحون أعراضهم، ملاذا أصبحنا لقمة سائغة على  ــلمني، ويس دماء املس
ــلمون يحارَبون في كل مكان، وحكام األمة قبِلوا بالذل  موائد اللئام؟! املس
ــى أكفِّهم يقتَلون بني  ــة يحملون أرواحهم عل ــوان؛ تركوا أطفال األم واله
ــلمون يحارَبون في كل مكان، وحكام األمة قبِلوا بالذل  موائد اللئام؟! املس
ــى أكفِّهم يقتَلون بني  ــة يحملون أرواحهم عل ــوان؛ تركوا أطفال األم واله
ــلمون يحارَبون في كل مكان، وحكام األمة قبِلوا بالذل  موائد اللئام؟! املس

راب أو سراب  ــالم السّ ــالم الشجعان أو س احلني واحلني وهم يلهثون وراء س
ــالم الذي يوقّع عليه رؤساؤهم وهم يقولون: نحن قادمون من  السالم، الس
راب أو سراب  ــالم السّ ــالم الشجعان أو س احلني واحلني وهم يلهثون وراء س
ــالم الذي يوقّع عليه رؤساؤهم وهم يقولون: نحن قادمون من  السالم، الس
راب أو سراب  ــالم السّ ــالم الشجعان أو س احلني واحلني وهم يلهثون وراء س

ــعب اليهودي ، فمتى يستيقظ حكامنا  القدس العاصمة التاريخية للش
ــلمني إلى الضياع وإلى  ــم التي فيها يتيهون وهم يقودون املس من غفلته

مزيد من التنازل عن الثوابت واحلقوق .

_@‚˝ç�a@Úflc@bÌ@Ûnfl@µg
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ــتهلك  أفاد مدير دائرة حماية املس
ــطيني  ــي وزارة االقتصاد الفلس ف
ــواد الغذائية  ــقرة أن امل زياد أبو ش
وأن  ــر  التواف ــة  دائم ــية  األساس
دخولها عبر معبر كرم أبو سالم ال 
ينقطع ,وإمنا القلق يظل مسيطراً 
دخولها عبر معبر كرم أبو سالم ال 
ينقطع ,وإمنا القلق يظل مسيطراً 
دخولها عبر معبر كرم أبو سالم ال 

ــتراتيجية مثل  ــلع اإلس على الس
ــوالر ومواد  ــن وس ــود من بنزي الوق
ــمنت واحلصمة   ــن اإلس ــاء م البن
ــواد مثل حمض  ــة إلى امل باإلضاف

النتريك وغيره.
ــقرة في حديثه لصوت  وقال أبو ش
اجلامعة :"ال الطحني وال السكر وال 
ــواء من  امللح وال البقوليات متنع س
ــرائيل ".،مطمئناً  معبر رفح أو إس
ــواء من  امللح وال البقوليات متنع س
ــرائيل ".،مطمئناً  معبر رفح أو إس
ــواء من  امللح وال البقوليات متنع س

ــة الكميات  ــاس بكفاي ــدة الن أفئ
التي تدخل عبر املعبر واصفاً إياها 

"بتغطية السوق وزيادة" .
ــى أن ارتفاع  ــقرة إل ــو ش ــار أب وأش
األسعار في السلع ناجت عن ارتفاع 

األسعار في األسواق العاملية أو ما 
اً أن هذا  تسمى "البورصة" موضحَّ
األسعار في األسواق العاملية أو ما 
اً أن هذا  تسمى "البورصة" موضحَّ
األسعار في األسواق العاملية أو ما 

االرتفاع من قبل املنتج للسلعة ال 
التاجر املستورد.

ــرض إجابته عن الكميات  وفي مع
ــزة يومياً  ــي يحتاجها قطاع غ الت
ــرض إجابته عن الكميات  وفي مع
ــزة يومياً  ــي يحتاجها قطاع غ الت
ــرض إجابته عن الكميات  وفي مع

ــاب :"إن  ــلع الغذائية أج ــن الس م
ــاج يومياً من ٣٠٠-  قطاع غزة يحت
ــاب :"إن  ــلع الغذائية أج ــن الس م
ــاج يومياً من ٣٠٠-  قطاع غزة يحت
ــاب :"إن  ــلع الغذائية أج ــن الس م

ــاحنة بوزن يتراوح بني ٢٠-  ٤٠٠ ش
ــاحنه", مبيناً أن  ٣٠ طن في كل ش
ــاحنة بوزن يتراوح بني ٢٠-  ٤٠٠ ش
ــاحنه", مبيناً أن  ٣٠ طن في كل ش
ــاحنة بوزن يتراوح بني ٢٠-  ٤٠٠ ش

أن القطاع يحتاج إلى ٤٠٠ طن من 
الدقيق في اليوم الواحد.


ــار واحملال  ــة التج ــص رقاب وما يخ
ــكار  ــوم باحت ــي تق ــة الت التجاري
ــة فيقول:"  ــلع واملواد الغذائي الس
, ويتوافر لوزارة  ــاً مينع االحتكار بتات
ــة فيقول:"  ــلع واملواد الغذائي الس
, ويتوافر لوزارة  ــاً مينع االحتكار بتات
ــة فيقول:"  ــلع واملواد الغذائي الس

االقتصاد خمسة مكاتب مختصة 
ــى امتداد  ــة والتفتيش عل بالرقاب

ــى  ــن أقص ــس م ــات اخلم احملافظ
شمال القطاع وحتى جنوبه".

ــى أن كل مكتب يحتوي  ــار إل وأش
على مجموعة من املفتشني الذين 
ــة الرقابة وضبط  ــون بعملي يقوم
احملال احملتكرة أو االفة للمقاييس 
واملواصفات الفلسطينية, ومن ثم 
إقامة محضر ضبط لكل مخالف 
ــى احملكمة عن طريق  ثم إحالته إل
ــأنه , أو  ــب العام للبَتِّ في ش النائ
ــى املضبوط "املتهم"  أن يُكتَب عل
ــأنه , أو  ــب العام للبَتِّ في ش النائ
ــى املضبوط "املتهم"  أن يُكتَب عل
ــأنه , أو  ــب العام للبَتِّ في ش النائ

كتابُ تعهد حسب سوء مخالفته 
كما أوضح أبو شقرة.

ــد على دور  ــم حديثه بالتأكي وخت
ــا احلثيثة  ــة في محاوالته احلكوم
ــتمرة لتوفير النقص باملواد  واملس
ــتراتيجية عن طريق تعاونها  اإلس
مع وكالة الغوث وتشغيل الالجئني 
ــاعدات  " االونروا" أو عن طريق املس

القطرية املستمرة.


ــحار " عندما أحتدث  ــن بدايته الفنية يقول الس وع
ــذه أختصر بها حديثي  ن احتاج لوقت! وه ــن الفّ ع
ــم  ــه من يَصنع يُبدع ومن يبدع يحيا، بدأت أرس بأن
ــنوات, وبحكم طفولتي فقد كنت أهتم  منذ ٩ س
بالرسومات الكرتونية التي أشاهدها على التلفاز", 
ا " كانت  ويتذكر أول مشاركة فنية له في عمر ١٣ عامً
ــطة فنية تنظم في ذكرى النكبة, فشاركت  أنش
ــنّ  ــم لوحة جدارية, كانت عبارة عن رجل مس برس
على رأسه حطة وعقال متثل القرى الفلسطينية 
بأسمائها وممتدة آلخر اللوحة وميسك بيده سلكاً 
على رأسه حطة وعقال متثل القرى الفلسطينية 
بأسمائها وممتدة آلخر اللوحة وميسك بيده سلكاً 
على رأسه حطة وعقال متثل القرى الفلسطينية 

يّمت بأفضل  شائكاً وقطرات الدم تسيل منها, فقُ
بأسمائها وممتدة آلخر اللوحة وميسك بيده سلكاً 
يّمت بأفضل  شائكاً وقطرات الدم تسيل منها, فقُ
بأسمائها وممتدة آلخر اللوحة وميسك بيده سلكاً 

لوحة هي األولى في حياتي ".
ــار الفنانني في غزة  وتأثر بهم  ومنذ صغره تابع كب
ــب الفنان  ــن األجان ــي غنب, وم ــان فتح ــال الفن أمث

بيكاسو, واكتسب منهم الكثير من اللمسات الفنية واجلمالية, 
ــن, مبيّنًا " أمي  ــي أنظار اآلخري ــه يصقل موهبته ويكبر ف ما جعل
ــلّم الفن درجة إثر درجة , وقد  ــجيع لالرتقاء بس كانت مصدر التش
ــن, مبيّنًا " أمي  ــي أنظار اآلخري ــه يصقل موهبته ويكبر ف ما جعل
ــلّم الفن درجة إثر درجة , وقد  ــجيع لالرتقاء بس كانت مصدر التش
ــن, مبيّنًا " أمي  ــي أنظار اآلخري ــه يصقل موهبته ويكبر ف ما جعل

أثنى عليه الفنان نضال أبو عون " إن مستواك الفني هذا لم يصل 
إليه من يدرسون الفن".

ر،  ــان أو مبدع ماهِ ــس حصرًا على فن ــكيلي لي ويتابع " الفن التش
ت  فجمالهُ يكمن في عفويتهِ وترجمةُ األلوان ملا في العقلِ من تخيالُ
ر،  ــان أو مبدع ماهِ ــس حصرًا على فن ــكيلي لي ويتابع " الفن التش
ت  فجمالهُ يكمن في عفويتهِ وترجمةُ األلوان ملا في العقلِ من تخيالُ
ر،  ــان أو مبدع ماهِ ــس حصرًا على فن ــكيلي لي ويتابع " الفن التش

واسعة وأفكار مجنونة, وكما يقول درويش 
ــعر  ة التي قادتني إلى الشِ بَة الوحيدَ : املوهِ
ل.. والتأمل ما قادني أيضا  بَة التأمُ هيَ موهِ

إلى الرسم.. ".
ــم املفضلة لديه فأوضح "  وأما أوقات الرس
ــم في فترة ما بعد املغرب إلى  أحبُّ أن أرس
ــم املفضلة لديه فأوضح "  وأما أوقات الرس
ــم في فترة ما بعد املغرب إلى  أحبُّ أن أرس
ــم املفضلة لديه فأوضح "  وأما أوقات الرس

طلوع الفجر حيث السكون والهدوء . وعن 
ــتوحاة  ــكار لوحاته يقول " لوحاتي مس أف
ــن الواقع ومن بعض اخليال الذي أقرؤه في  م

الكتب والروايات ".


ــع  أتطل  " ــه  بطموحات ــه  حديث ــي  وينه
مستقبالً أن أكون فناناً ورساماً عاملياً وأظهر 
ــع  أتطل  " ــه  بطموحات ــه  حديث ــي  وينه
مستقبالً أن أكون فناناً ورساماً عاملياً وأظهر 
ــع  أتطل  " ــه  بطموحات ــه  حديث ــي  وينه

ــم  ــرة جديدة في عالم الفن وهي الرس فك
ــادة عدد لوحاته  ــاً حتقيق حلمه في زي ــس رياضية" متمني وفق أس
ــم  ــرة جديدة في عالم الفن وهي الرس فك
ــادة عدد لوحاته  ــاً حتقيق حلمه في زي ــس رياضية" متمني وفق أس
ــم  ــرة جديدة في عالم الفن وهي الرس فك

واملشاركة في املعارض, ومطالباً بفتح اال على الصعيد العاملي 
ــادة عدد لوحاته  ــاً حتقيق حلمه في زي ــس رياضية" متمني وفق أس
واملشاركة في املعارض, ومطالباً بفتح اال على الصعيد العاملي 
ــادة عدد لوحاته  ــاً حتقيق حلمه في زي ــس رياضية" متمني وفق أس

ــطينيني, وأن تهتم اجلهات املعنية ووزارة الثقافة  للفنانني الفلس
مبد يد العون وتوفير سوق لألدوات الفنية, داعيًا اجلامعات باالهتمام 

باملواهب الفنية للطلبة من جميع التخصصات الدراسية.
ــعر بجمال لقب فنانٍ بقدر ما أستمتع بلقب اإلنسان  خامتًا : ال أش

باملواهب الفنية للطلبة من جميع التخصصات الدراسية.
ــعر بجمال لقب فنانٍ بقدر ما أستمتع بلقب اإلنسان  خامتًا : ال أش

باملواهب الفنية للطلبة من جميع التخصصات الدراسية.

ــك أجمل .. إن  ــن خليطاً من الزمن اجلميل واحلاضر بال ش .. كان الف
ــعر بجمال لقب فنانٍ بقدر ما أستمتع بلقب اإلنسان  خامتًا : ال أش
ــك أجمل .. إن  ــن خليطاً من الزمن اجلميل واحلاضر بال ش .. كان الف
ــعر بجمال لقب فنانٍ بقدر ما أستمتع بلقب اإلنسان  خامتًا : ال أش

كنتُ إنسانًا.
ــك أجمل .. إن  ــن خليطاً من الزمن اجلميل واحلاضر بال ش .. كان الف

كنتُ إنسانًا.
ــك أجمل .. إن  ــن خليطاً من الزمن اجلميل واحلاضر بال ش .. كان الف
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ما أهم نتائج الجولة األخيرة؟ 
وكيف وجدتم صورة الجامعة 

في الخارج؟
ــام بواجبنا جتاه  ــدر اإلمكان القي نحاول  ق

في الخارج؟
ــام بواجبنا جتاه  ــدر اإلمكان القي نحاول  ق

في الخارج؟

ــاريعها وعالقاتها  ــيع مش اجلامعة، وتوس
ــا،  ــر به ــي من ــة الت ــروف الصعب ــم الظ رغ
وننتهز كل فرصة لنصل بصوتنا وأعمالنا 
ــاركتنا لكل مجال من ااالت، لذلك  ومش

كانت الزيارة التي مت القيام بها مؤخراً.
ــدة مررنا بها زرنا  وكان هناك محطات عدي
ــاركنا في  ــا وش ــيول في كوري ــة س جامع
ــي دولة االمارات العربية املتحدة  اجتماع ف
ــة الدوحة  ــة القطري ــك في العاصم وكذل
وحضرنا مؤمترين في تونس أحدهما يختص 
ــر تطرق  ــث العلمي واآلخ ــبكات البح بش
ــاركنا خالل  جلودة التعليم العالي، كما ش
ــال املؤمتر  ــرة لتونس في أعم ــارة األخي الزي
السنوي اخلامس للمنظمة العربية لضمان 
اجلودة في التعليم، الذي عقد في العاصمة 
التونسية خالل الفترة ما بني ١٢-١٣ كانون 
ــاركة  ــمبر املاضي، بحضور ومش أول/ ديس
ــالم –وزير  ــور منصف بن س ــي الدكت معال
التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، 
ــة –رئيس املنظمة  والدكتور طالل أبو غزال
ــودة، إلى جانب العديد  العربية لضمان اجل

من املشاركات العربية.
ــمل عرضاً  ــر ش ــعث أن املؤمت ــاف د.ش وأض
ــي تعزيز  ــة األملانية ف ــتفيضاً للتجرب مس
ــودة الداخلية  ــالل ضمان اجل ــودة من خ اجل
واخلارجية، وذلك من قبل مؤسسة االعتماد 

والترخيص وضمان اجلودة في أملانيا.
ــا جانباً من  ــها حضرن وخالل الفترة نفس

والترخيص وضمان اجلودة في أملانيا.
ــا جانباً من  ــها حضرن وخالل الفترة نفس

والترخيص وضمان اجلودة في أملانيا.

أعمال امللتقى الدولي الثالث للربط التقني 
ــة اإللكترونية العربية، الذي  للبنى التحتي
نظمته املنظمة العربية لشبكات البحث 

والتعليم.
ــتعراض التطورات  وجرى خالل امللتقى اس
التي جرت على شبكات البحث والتعليم 
في املنطقة العربية، وإمكانيات االستفادة 
من االشتراك مع شبكات البحث العاملية 
ــط بها، وما يتيحه ذلك من آفاق متكن  والرب
ــعة  ــتخدام إمكانيات بحثية واس من اس

ــات أو حتليلها أو  ــي احلصول على املعلوم ف
تبادلها بتدفقات عالية.

 وانتهت اجلولة اخلارجية في بريطانيا التي 
تسلمنا في اجلوائز الثالث.

ــد دور وموقع اجلامعة  ــاءت اجلولة لتأكي وج
ووجودها علي الساحة األكادميية، وشعرنا 
ــدى االحترام  ــة مب ــاءات اتلف ــالل اللق خ
ــة على كافة  ــي تناله اجلامع ــر الت والتقدي

املؤسسات.

كيف استحقت الجامعة ثالث 
جوائز دولية؟ وأي قيمة لهذه 

الجوائز؟
ــود تعمل على  ــة اآلن لها ثالثة عق اجلامع
مختلف ااالت وهناك اعتراف بإمكانياتها 
واجنازاتها محلياً وإقليمياً وعاملياً، وأظهرت 
مختلف ااالت وهناك اعتراف بإمكانياتها 
واجنازاتها محلياً وإقليمياً وعاملياً، وأظهرت 
مختلف ااالت وهناك اعتراف بإمكانياتها 

ــات الدولية  ــن اجلهات واملؤسس العديد م
التقدير للجامعة.

ــطينية لعام  ــزة أفضل جامعة فلس فجائ
ــن  ــالً ع ــل إدارة، فض ــزة أفض ٢٠١٣م، وجائ
ــطينية لعام  ــزة أفضل جامعة فلس فجائ
ــن  ــالً ع ــل إدارة، فض ــزة أفض ٢٠١٣م، وجائ
ــطينية لعام  ــزة أفضل جامعة فلس فجائ

ــزة أفضل  ــروع إرادة على جائ ــول مش حص
ــة  حقيق ــد  يؤك ــطيني،  فلس ــروع  مش
ــالمية على الساحة  مكانة اجلامعة اإلس

األكادميية.
ــة أكادميية في  ــة (EBA) مؤسس ومؤسس
ــفورد مرتبطة بنادي رؤساء اجلامعات  اكس
ــن اتصني،  ــبكة م ــة، ولديهم ش األوروبي
ــاريع  الذين يبحثون قدرات وإمكانيات ومش
اجلامعات اتلفة ويزودهم بها، ومن خالله 
ــق أدواراً  ــذه اجلهات التي حتق ــم تقدير ه يت
اجلامعات اتلفة ويزودهم بها، ومن خالله 
ــق أدواراً  ــذه اجلهات التي حتق ــم تقدير ه يت
اجلامعات اتلفة ويزودهم بها، ومن خالله 

مناسبة من خالل عقد اجتماعات سنوية 
يتم خاللها التكرمي.

بأي حال انعكست العالقات 
التي تربط الجامعة 
بالجامعات الماليزية؟

ــارة دولة كوريا اجلنوبية، والعالقة التي  إن زي
ــة املميزة مع  ــرات العالق ت هي من ثم ــدّ ج
ــذا يؤكد أن العمل  ــا وجامعاتها، وه ماليزي
ــكل متصاعد، فنتيجة التواصل  يثمر بش
مع اجلامعات املاليزية كان هناك مشروع بني 
ــدى اجلامعات املاليزية وإحدى اجلامعات  إح
الكورية، وبالتالي عرضوا علينا املشاركة، 
ونحن رحبنا بذلك، وكانت الدعوة للذهاب 
ــا اجلنوبية لكي  ــي كوري ــيول ف جلامعة س
نفتح هذه العالقة التي هي ثمرة من ثمرات 

العالقة الفلسطينية املاليزية.

إلى أي حد وصلت العالقات مع 
تركيا حكومًة ومؤسسات؟

ــات  ومؤسس ــعباً  وش ــةً  حكوم ــا  لتركي
تركيا حكومًة ومؤسسات؟

ــات  ومؤسس ــعباً  وش ــةً  حكوم ــا  لتركي
تركيا حكومًة ومؤسسات؟

ــالمية،  ــارزة في اجلامعة اإلس ــهاماتٌ ب إس
ــفى اجلامعي،  ــواءً على صعيد املستش س
ــية  ــح الدراس ــروراً باملن ــروع إرادة، م أو مش
ــفى اجلامعي،  ــواءً على صعيد املستش س
ــية  ــح الدراس ــروراً باملن ــروع إرادة، م أو مش
ــفى اجلامعي،  ــواءً على صعيد املستش س

للطلبة، وصوالً التفاقيات التعاون املشترك 
ــية  ــح الدراس ــروراً باملن ــروع إرادة، م أو مش
للطلبة، وصوالً التفاقيات التعاون املشترك 
ــية  ــح الدراس ــروراً باملن ــروع إرادة، م أو مش

مع اجلامعات التركية.
ــا ال تكون آنية، فإننا  رغم أن النتائج أحيان
نعمل على جميع املستويات وقد رأيت في 
ــالةً في مضمونها اتفاقيةٌ  وقت سابق رس
نعمل على جميع املستويات وقد رأيت في 
ــالةً في مضمونها اتفاقيةٌ  وقت سابق رس
نعمل على جميع املستويات وقد رأيت في 

ــتراك في  ــمل االش مع جامعة تركية، تش
ــة، وهذا  ــني والطلب ــجٍ لتبادل املدرس برنام
ــى تطور العالقة بيننا  مثال من األمثلة عل
ــة، وهذا  ــني والطلب ــجٍ لتبادل املدرس برنام
ــى تطور العالقة بيننا  مثال من األمثلة عل
ــة، وهذا  ــني والطلب ــجٍ لتبادل املدرس برنام

ــد والعمل املتراكم التي تقوم  وتركيا واجله
به اجلامعة بكافة مستوياتها.

هل تمكنت الجامعة من 
تدعيم العالقة مع الجامعات 

المصرية والعربية؟
ــع جميع  ــا عالقات م ــون لن ــاول أن يك نح
اجلامعات العربية واألجنبية واإلسالمية وان 
يكون لنا متثيل وعضوية وهوية في مختلف 
ــض االتفاقيات مع  ــات، ولدينا بع التجمع
بعض اجلامعات املصرية بحسب ما تتيحه 

الظروف نحاول أن نستفيد منها.
ووصلتنا رسالة من احتاد اجلامعات العربية، 
ــروعٍ إليفاد مجموعة من  تشير لوجود مش
رؤساء اجلامعات العربية إلى أوروبا باالتفاق 
ــروعٍ إليفاد مجموعة من  تشير لوجود مش
رؤساء اجلامعات العربية إلى أوروبا باالتفاق 
ــروعٍ إليفاد مجموعة من  تشير لوجود مش

مع احتاد اجلامعات العربية واألوروبية هناك، 
ــالمية  ــون اجلامعة اإلس ــني أن تك مقترح

""
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الجامعة تشارك في تمثيل الجامعات العربية في أوروبا فبراير المقبل

تطورات إيجابية 
محدودة قريبًا نأمل أن 
تخفف من حدة األزمة 
االقتصادية للجامعة 
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بحــث التعاون المشــترك مع جامعة ســول

المشاركة 
في المؤتمر 

السنوي 
الخامس للمنظمة العربية 

لضمان جودة 
التعليم بتونس

واحدةً من اجلامعات املمثلة للجامعات العربية، وسنذهب إلى هناك في 
شهر فبراير القادم. 

متى سيتم افتتاح مبنى المختبرات؟ وإلى أين 
وصل العمل في المستشفى الجامعي؟

ــة طوابق في مبنى  ــتفادة من ثالث ــي مت االس منذ مطلع الفصل الدراس
اتبرات، فيما جتري عملية التشطيب اخلارجي على قدم وساق، ونبذل 
ــرى آملني أن  ــطيب النهائي للطوابق األخ ــراً إلنهاء التش مجهوداً كبي
اتبرات، فيما جتري عملية التشطيب اخلارجي على قدم وساق، ونبذل 
ــرى آملني أن  ــطيب النهائي للطوابق األخ ــراً إلنهاء التش مجهوداً كبي
اتبرات، فيما جتري عملية التشطيب اخلارجي على قدم وساق، ونبذل 

يكتمل جتهيزه نهاية هذا العام الدراسي، ليفتتح مطلع العام الدراسي 
القادم إن شاء اهللا.

يكتمل جتهيزه نهاية هذا العام الدراسي، ليفتتح مطلع العام الدراسي 
القادم إن شاء اهللا.

يكتمل جتهيزه نهاية هذا العام الدراسي، ليفتتح مطلع العام الدراسي 

كذلك من املعروف لدى اجلميع،أن مبنى املستشفي اجلامعي في مراحله 
النهائية، ونأمل أن يتم تشغيل هذا املستشفي في نهاية العام ٢٠١٤م، 
ــأل اهللا  ومع هذا األمر رمبا تنتقل كليتا الطب والتمريض إلى هناك، ونس
النهائية، ونأمل أن يتم تشغيل هذا املستشفي في نهاية العام ٢٠١٤م، 
ــأل اهللا  ومع هذا األمر رمبا تنتقل كليتا الطب والتمريض إلى هناك، ونس
النهائية، ونأمل أن يتم تشغيل هذا املستشفي في نهاية العام ٢٠١٤م، 

أن يوفقنا جللب متويل إلنشاء مشاريع ومبانٍ أخرى.
ــا وجدارتها،  ــر دليل- أثبتت قدرته ــات اجلامعة -وكلية الطب خي فكلي

أن يوفقنا جللب متويل إلنشاء مشاريع ومبانٍ أخرى.
ــا وجدارتها،  ــر دليل- أثبتت قدرته ــات اجلامعة -وكلية الطب خي فكلي

أن يوفقنا جللب متويل إلنشاء مشاريع ومبانٍ أخرى.

ــتاذاً من  ــر الذي حضره ١١ أس ــك مؤمتر الطب األخي ــس أظهر من ذل ولي
ــاتذة الطب في جامعة اكسفورد املرموقة عاملياً، وهذا يثبت اعترافاً  أس
ــتاذاً من  ــر الذي حضره ١١ أس ــك مؤمتر الطب األخي ــس أظهر من ذل ولي
ــاتذة الطب في جامعة اكسفورد املرموقة عاملياً، وهذا يثبت اعترافاً  أس
ــتاذاً من  ــر الذي حضره ١١ أس ــك مؤمتر الطب األخي ــس أظهر من ذل ولي

بكلية الطب علي كافة املستويات والدول.

كيف تقيمون إسهامات خريجي الجامعة في 
نهضة الوطن؟ وما سبل االستفادة منهم في ظل 

الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع؟
خريجو اجلامعة وجودهم واضح وملموس في اجلهات احلكومية واألهلية 

الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع؟
خريجو اجلامعة وجودهم واضح وملموس في اجلهات احلكومية واألهلية 

الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع؟

ــز بقدراتهم، التي غدت بصمة  ــي كافة ااالت، ونحن نعت واخلاصة، وف
واضحة لهم أينما ذهبوا.

ــط باألمور  ــذا األمر مرتب ــني، وه ــرص عمل للخريج ــم توفير ف ــن امله م
ــي تأثرت باحلصار  ــية واألمنية غير الطبيعية الت االقتصادية والسياس
ــاد فرص عمل  ــاع ، لكننا جنتهد إليج ــة على القط ــات املفروض واملعوق
ــاريع اتلفة كمشروع مبادرون ومشروع مبدعون اللذان  من خالل املش
ــر  ــاريعهم اخلاصة، ونش ــاء مش ــن اخلريجني في إنش ــاعدا كثيراً م س
ــاريع اتلفة كمشروع مبادرون ومشروع مبدعون اللذان  من خالل املش
ــر  ــاريعهم اخلاصة، ونش ــاء مش ــن اخلريجني في إنش ــاعدا كثيراً م س
ــاريع اتلفة كمشروع مبادرون ومشروع مبدعون اللذان  من خالل املش

أعمالهم إلى خارج فلسطني، وهناك جناحات طيبة في هذا اال نأمل 
أن تتوسع. 

إلى أي مدى - تأثرت الجامعة باألزمة االقتصادية؟ 
وما هي خطواتكم للخروج من هذا المأزق؟

ــن جزء من هذا اتمع نتأثر مبا يتأثر به ونتعايش مع ظروفه، وجنتهد  نح
وما هي خطواتكم للخروج من هذا المأزق؟

ــن جزء من هذا اتمع نتأثر مبا يتأثر به ونتعايش مع ظروفه، وجنتهد  نح
وما هي خطواتكم للخروج من هذا المأزق؟

في معاجلة مشاكلنا ومشاكل اتمع، ونسعى باستمرار للقيام بهذا 
الدور، وما الرحالت التي نقوم بها إال واحدة من هذه احملاوالت.

ــى صعيد األزمة االقتصادية، ورغم  احلمد هللا هناك تطورات إيجابية عل
الدور، وما الرحالت التي نقوم بها إال واحدة من هذه احملاوالت.

ــى صعيد األزمة االقتصادية، ورغم  احلمد هللا هناك تطورات إيجابية عل
الدور، وما الرحالت التي نقوم بها إال واحدة من هذه احملاوالت.

أنها قد تكون محدودة إال أنها ستؤدي إلى تخفيف األزمة وانفراج األمور 
بعض الشيء.

اجلامعة اإلسالمية حتقق العديد من اإلجنازات على مختلف الصعد، وهو 
ثمر عمل وجهد متراكم للعديد من اإلدارات والعاملني في اجلامعة لكننا 
نطمح لتحقيق املزيد، وأمامنا دور كبير نقوم به في ضرب املثل والقدوة 
ــذات والقدرات  ــاد مخارج إلثبات ال ــد واالجتهاد وإيج ــع في اجل للمجتم

خاصة وأننا نواجه جهة خارجية فنحن بحاجة لتحديها.

غزة/صوت اجلامعة:
أجرى الدكتور كمالني كامل شعث- رئيس اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
ــول بكوريا اجلنوبية، رافقه خاللها  زيارة عمل ناجحة إلى جامعة س
ــئول ملف جنوب شرق آسيا في شئون  الدكتور وسام املدهون- مس

العالقات اخلارجية. 


ــور لي- رئيس  ــون مع الدكت ــعث والدكتور املده ــى الدكتور ش والتق
ــبل التعاون املشترك بني  ــول، وجرى خالل اللقاء بحث س جامعة س
اجلامعتني، واجتمع وفد اجلامعة مع الدكتور كيم- مدير معهد املياه 
ــتوى كوريا في  ــر األول على مس ــول، الذي يعد اخلبي ــي جامعة س ف
مجال معاجلة وإدارة مصادر املياه، وكشف الدكتور شعث أنه نتج عن 
ــالمية إلى جامعة  اجتماعات العمل التي أجراها وفد اجلامعة اإلس

ــيتم توقيعها  ــترك س ــول االتفاق على إطار التفاقية تعاون مش س
قريباً، وأفاد أن االتفاقية تشمل تقدمي عدد من املنح الدراسية، وإجراء 
ــيتم توقيعها  ــترك س ــول االتفاق على إطار التفاقية تعاون مش س
قريباً، وأفاد أن االتفاقية تشمل تقدمي عدد من املنح الدراسية، وإجراء 
ــيتم توقيعها  ــترك س ــول االتفاق على إطار التفاقية تعاون مش س

ــل، ومؤمترات علمية  ــة، وتنظيم محاضرات، وورش عم زيارات متبادل
مشتركة. 

وزار الدكتور شعث والدكتور املدهون على هامش زيارة جامعة سول, 
املعرض الدولي لالختراعات في سول, واطلعا على االختراعات التي 
تعرضها جامعات ومؤسسات من مختلف دول العالم, والتقيا بعدد 
ــر, واإلمارات  ــا: ماليزيا, ومص ــن دول مختلفة، منه ــاركني م من املش

العربية املتحدة, والكويت. 


ــون املركز  ــعث والدكتور املده ــور ش ــل، زار الدكت ــياق متص وفي س
ــاً من أعضاء  ــون، والتقيا بعض ــالمي في مدينتي ايتاوون وانش اإلس
ــون املركز  ــعث والدكتور املده ــور ش ــل، زار الدكت ــياق متص وفي س
ــاً من أعضاء  ــون، والتقيا بعض ــالمي في مدينتي ايتاوون وانش اإلس
ــون املركز  ــعث والدكتور املده ــور ش ــل، زار الدكت ــياق متص وفي س

اجلالية املسلمة في املدينتني، ومت خالل الزيارة بحث فتح آفاق التعاون 
ــة العربية  ــا يخص تدريس اللغ ــالمي فيم ــترك مع املركز اإلس املش

والدراسات االسالمية والدعوة في كوريا اجلنوبية.


ــعث والدكتور املدهون أكادمييني  ــأن ذاته، التقى الدكتور ش وفي الش
فلسطينيني يعملون في جامعات كورية، وأبدوا استعدادهم للتعاون 

األكادميي والبحثي مع اجلامعة اإلسالمية بغزة.
جدير بالذكر أن زيارة الدكتور شعث إلى كوريا اجلنوبية تأتي في إطار 
جهود اجلامعة الرامية إلى توسيع نطاق التعاون األكادميي والبحثي 
على املستوى الدولي, ومت الترتيب لها من خالل جامعة بهاجن املاليزية 
جهود اجلامعة الرامية إلى توسيع نطاق التعاون األكادميي والبحثي 
على املستوى الدولي, ومت الترتيب لها من خالل جامعة بهاجن املاليزية 
جهود اجلامعة الرامية إلى توسيع نطاق التعاون األكادميي والبحثي 

التي تربطها عالقات تعاون وثيقة مع اجلامعة اإلسالمية من جانب، و 
تتمتع بعالقات مميزة مع جامعة سول من جانب آخر.
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ــل  ــب التحلي ــاء صاح ــد أصدق أح
ــر قائالً  ــي األم ــاركه ف ــابق، ش الس
ــلطة  ــق تؤكد أن الس ــة الواث "كاف
الفلسطينية هي من أوعزت لإلدارة 
وإسرائيل بفرض احلصار  األمريكية 
على غزة، ألن جناح حماس في احلكم 

سيضعف من مكانة السلطة".
وتختلف أراء املتابعني  تلك الظاهرة 
التي بات تنتشر على مواقع التواصل 
ــميها  ــض يس ــي، فالبع االجتماع
وجهات نظر، واآلخر يعتبرها حتليل 
سياسي سليم، وثالت يقول إنها ال 
تسمن وال تغني من جوع، ولتسليط 
الضوء اكثر على هذا املوضوع اعدت 

صوت اجلامعة التقرير التالي:
ــالم أبو عون  ــي إس ــدون السياس امل
ــطيني  ــعب الفلس قال: "واقع الش
ــي تصبح  الت ــة  ــا املتنوع والقضاي
ــاس، أدت إلى حتول مواقع  حديث الن
ــل االجتماعي إلى ملتقيات  التواص
ــادل االراء  ــي وتب للتواصل السياس

ووجهات النظر".
ــع التواصل  ــأة في مواق وأضاف"نش
االجتماعي قيادة شبابية افتراضيه 
لم تصل عبر تسلسل قيادي هرمي 
بل حضورها جعلها في دائرة التأثير 
ــد عليها أن  ــكان ال ب ــل، ف والتحلي
ا  ــي جمهورها وفقً ــب للتأثير ف تكت

ألقنعتها الشخصية وأفكارها".

ــع التواصل  ــط على مواق أما الناش
ــن الدين يرى  ــى زي ــي يحي االجتماع
ــوم به بعض  ــل الذي يق أن التحلي

ــطاء على الفيس  النش
ــوك يحمل  بني  ب

طياته وجه 
ــر  نظ

ــخصية  ش
ــن  ــوع م ــة بن ممزوج

ــعورهم  ــر وعكس ش التعبي
على واقع احلياتي.

ــن الدين أن عدد  ــط زي وأوضح الناش
ــل  التواص ــع  مواق رواد  ــن  م ــالً  قلي
ــن الدين أن عدد  ــط زي وأوضح الناش
ــل  التواص ــع  مواق رواد  ــن  م ــالً  قلي
ــن الدين أن عدد  ــط زي وأوضح الناش

ــي معلوماته على  ــي يبن االجتماع

وقائع سليمة وأخبار دقيقة، مشيرًا 
دورات  ــى  إل ــباب  الش ــة  ــى حاج إل

ــج التحليل  ــة في مناه متخصص
السياسي.

احملاضر في قسم االقتصاد والعلوم 

السياسية الدكتور هاني البسوس 
عرف التحليل السياسي بأنه 

منهج علمي يقوم على معلومات 
ــق مرتبطة، يتم  وحقائ
بشكل  حتليلها 
ــي  منطق
ــط  ب ر و

ــع  بالواق
ــل  أج ــن  م
ــى نتائج  إل الوصول 
عملية بعد دراسة املوضوع 
كافةمن جوانبه كافةمن جوانبه كافة أو أعطاء توصيات.

ــل  ــب التحلي ــى كات ــح أن عل وأوض
ــى إطالع  ــون عل ــي أن يك السياس
ــراد الكتابة  كامل على القضية امل

ــا املوضوع وآخر  فيها، ويعلم خفاي
ــن مواقف أو  ــتحدث عليه م ما اس
ــه على  ــي معلومات ــار، وأن يبن أخب

مصادر معلومة وموثوقة".
ــة والبعيدة  ــع "املعرفة الكافي وتاب
عن التحيز أو احلزبية، واألطالع على 
املوضوع، بجانب التحليل العميق، 
وأيضا مهارات الشخصية كاملعرفة 
في العلوم السياسية، هي من أهم 
األسس التي يقوم عليها التحليل 

السياسي".
ــوس  ــي البس ــني احمللل السياس وب
ــع التواصل  ــا يكتب على مواق أن م
ــن األول  ــم ألمري االجتماعي ينقس
ــن  م ــخصية  ش ــادات  اجته ــي  ه
ــأن  ــخاص مهتمون بالش ــل أش قب
السياسة وتكون القضية موضوع 
ــوا عنها بناءا  ــام لهم، فيكتب اهتم
ــق أو معلومات  على أراءهم دون عم

كافية.
وأضاف" يوجد فريق آخر يكتب بعد 
ــاءا على  ــى املوضوع وبن ــالع عل إط
ــات،  اهتمام أو  ــة  بالقضي ــة  معرف
ــات إلى حد  ــك التدوين ــرب تل فتقت
ــيرًا إلى  ــي"، مش التحليل السياس
أن جمع املعلومات واالستنباط وفق 
ــة  حقائق علمية هي ادوات أسياس

في عملية التحليل السياسي.

@äƒ‰€a@ÚËuÎÎ@ÚÌÜ¶a@¥i@⁄Ïi@èÓ–€a@Û‹«@ÔçbÓé€a@›Ó‹zn€a

اإلعالم 
يهدد لغتنا

ــة العربية  ــه اللغ تواج
حتديات متنوعة تختلف 
زمان  ــن  م ــتوياتها  مس
أدوات  ــدد  وتتع ــر  آلخ
ــن تتفق  ــد ، ولك التهدي
ــات في  ــع التحدي جمي
ــويه  ــو تش وه ــدف  اله
مكانة اللغة لدى نفوس 
ــي  ــدف أدن ــا كه أبناءه
ــا من بني  ــو هويته ومح

اللغات كهدف أسمي.
ــالم  ــائل اإلع ــد وس وتع
ــة  واملكتوب ــموعة  املس
واملرئية من أبرز الوسائل 
ــي هدم  ــتخدمة ف املس
ــة، ويعتبر  اللغة العربي
ــاء الوطن العربي من  أبن
ــاعدة  املس األدوات  أهم 
ــاء الوطن العربي من  أبن
ــاعدة  املس األدوات  أهم 
ــاء الوطن العربي من  أبن

في ذلك الهدم، ويتقدم 
ــون  االعالمي ــوف  الصف

منهم.
ــدق  أص ــو  ه ــالم  فاألع
ــة  ثقاف ــس  تعك ــرآة  م
ــا  وحضارته ــعوب  الش
ومدى تشبثها بلغتها، 
ــرة  ــأن كان قارئ النش ف
ــت  يقحم كلمات ليس
من لغتنا فال عتب على 
ــا تنحرف  ــع عندم البائ
ــات  بلهج ــنتهم  ألس
تقترب من  لغات أجنية 

من باب التباهي.
ــي ذات املضمون يعد  وف
ــالم  اإلع ــائل  وس رواد 
ــة  وخاص ــي  االجتماع
أهم  ــن  م ــبوك،  الفيس
ــة  وخاص ــي  االجتماع
أهم  ــن  م ــبوك،  الفيس
ــة  وخاص ــي  االجتماع

ــدد  ــي ته ــائل الت الوس
ــا  عندم ــك  وذل ــا  لغتن
ــمى  يس ــا  مب ــب  يكت
أو  ــرب،  املع ــزي  باالجنلي
ــارا لبعض  برموز اختص
الكلمات .وأخطر ما في 
األمر  تشكيل الكلمات 
ــاب الزخرفة وتزين  من ب
ــون  ــي تك ــور والت املنش
دون  ــوائية  عش ــى  عل
أو لغوي  ــاس نحوي  أس

للكتابة السلمية.
ــف  يق أن  ــب  يج ــذا  ل
اجلميع أمام مسئوليته 
ــن اللغة  ــي الدفاع ع ف
ــة وصد الهجمة  العربي
ــودة  املقص ــة  اطط
على لغة القرآن الكرمي، 
ــي كائن يحيا  واللغة ه
وينمو ويتطور وقد  فينا 
يصاب باملرض ولكنه لن 

يطمس!.

غزة _ محمد شاهني:
ــة اإلعالم  ــزة حلري ــز غ ــتنكر مرك اس
ــاكات بحق  ــز الدوحة" االنته - "مرك
ــه  قلق ــن  ع ــرب  وأع ــني،  الصحافي
ــالل  ــاكات االحت انته ــد  ــن تصاع م
اإلسرائيلي، وما تشكله من خطورة 
ــاة الصحافيني مما  ــالمة وحي على س
ــات  ــن جميع املؤسس ــتوجب م يس
ــرك  التح ــة  واإلعالمي ــة  احلقوقي
الفعلي واجلاد من أجل وقف سياسة 
االستهداف واملالحقة. وطالب املركز 
ــوري  ــل الف ــي بالتدخ ــع الدول اتم
ــن أجل  ــى االحتالل م ــط عل والضغ
ــق الصحافيني،  ــف انتهاكاته بح وق
ــي عامر أبو  ــراح الصحاف وإطالق س
عرفة والصحافي ورسام الكاريكاتير 

محمد سباعنة.
ــن الربع األول  ــدر املركز تقريره ع وأص
ــاك حرية  ــي النته ــام احلال ــن الع م
ــطينية.  ــالم في األراضي الفلس اإلع
ــجل ٩٢ انتهاكا من قبل القوات  وس
ــة األمنية في  ــرائيلية واألنظم اإلس
ــة وقطاع غزة. وبلغت  الضفة الغربي
االنتهاكات اإلسرائيلية ما بني فترة ١ 
ــون الثاني/يناير و٣١ آذار/مارس ٦٥  كان

انتهاكا.
ــد اإلنتهاكات  ــدة رص ــت وح والحظ

ــزة انخفاضا طفيفا في  في مركز غ
حجم االنتهاكات ضد حرية اإلعالم  

ــع  الرب ــر  بتقري ــة  مقارن
ــام املاضي  الع األخير من 
ــرين  ــرة ١ تش ــني فت ــا ب م
و٣١   ٢٠١٢ ــر  أول/أكتوب
ــمبر ٢٠١٢  كانون أول/ديس
ــم االنتهاكات  إذ بلغ حج
ــاكا. ومن  حينها ٩٤ انته
ضمن هذه االنتهاكات ٤٧ 
ــرائيليا. ويقل  انتهاكا إس
ــهر الثالثة  ــك عن األش ذل
ــام احلالي  ــن الع األولى م
ـــ ١٨ انتهاكا. إال أن الربع  ب
ــام املاضي  الع األخير من 
ــجل االنتهاك األبشع  س
ــالق  ــى اإلط ــر عل واألخط
ــه  ــام ٢٠١٢، كون ــالل ع خ
مباشرا  استهدافا  شهد 
ــا  م ــني  صحافي ــة  لثالث

ــتهداف  واس ــهادهم،  الستش أدى 
ــات إعالمية بشكل مباشر  مؤسس
ــر خالل احلرب األخيرة في  وغير مباش

تشرين الثاني نوفمبر/ ٢٠١٢.
وكان االنتهاك األبرز من قبل اإلحتالل 
اإلسرائيلي خالل األشهر األولى لعام 
٢٠١٣، استشهاد الصحافي محمود 

ــل  (٢٥عاما) مراس ــي  الطيط ــادل  ع
ــارس  ــي ١٢ آذار/م ــرار ف ــبكة األح ش

ــع اجليش  ــالل مواجهات م ٢٠١٣، خ
ــرائيلي في مخيم الفوار قضاء  االس
ــي جنوب  ــل الواقعة ف ــة اخللي مدين

الضفة الغربية.
ــل  ــن قب ــاكا م ــز٢٧ انته ــق املرك ووث
ــث  حي ــطينية،  الفلس ــلطات  الس
ــي حجم  ــرا ف ــا كبي ــجل تراجع س

ــد  ض ــطينية  الفلس ــاكات  االنته
ــر الربع  ــالم مقارنة بتقري ــة اإلع حري

األخير من عام ٢٠١٢ الذي بلغ حجم 
االنتهاكات فيه ٤٧ انتهاكا، أي بزيادة 

٢٠ انتهاكا.
أما على صعيد االنتهاك الفلسطيني 
األحدث في التقرير، فقد منع عشرات 
الصحافيني من دخول مقر املقاطعة 
ــس  الرئي ــارة  زي ــة  لتغطي اهللا  ــرام  ب

ــا ملدينتي رام  ــاراك أوبام ــي ب األميرك
ــدار احلكم على  ــت حلم، وإص اهللا وبي
ــا ملدينتي رام  ــاراك أوبام ــي ب األميرك
ــدار احلكم على  ــت حلم، وإص اهللا وبي
ــا ملدينتي رام  ــاراك أوبام ــي ب األميرك

ــل فضائية القدس الصحافي  مراس
ــدة عام  ــجن مل ــة الس ــدوح حمارن مم
بتهمة اإلساءة للرئيس الفلسطيني 
ــاس. ورفضت النقابة في  محمود عب
ــاك حقوق  ــة انته ــا مواصل بيان له
ــل معهم على  الصحافيني والتعام

أسس سياسية وأمنية.
وتوجهت نقابة الصحافيني برسالة 
ــس الوزراء  ــة إلى رئي ــديدة اللهج ش
الفلسطيني وتهديد بشكل واضح 
ــات املقاطعة حال  ــة فعالي مبقاطع

عدم ورود أسباب توضح سبب املنع.
ــالم  ــة اإلع ــاكات حري ــت انته وتوزع
واملؤسسات اإلعالمية خالل األشهر 
الثالثة األولى لعام ٢٠١٣ كاآلتي: حالة 
ــهاد واحدة، ٢٠ حالة إصابة،  استش
ــدار حكم أو  ــة اعتقال أو إص ٢٣ حال
ــبيل  ــم أو رفض إخالء س ــد حك متدي
ــف أو منع و١١ حالة  و١٠ حاالت توقي
استدعاء أوحجز و١٩ حالة اعتداء و٥ 
ــة اختراق موقع  حاالت اقتحام وحال
انترنت وأضرار في مؤسسة إعالمية 
ــدة وحالة تدهور صحة صحافي  واح

أسير.
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تقرير- هدير الرقب :
ــة  املؤسس ــجد  املس ــر  يعتب
ــي أدت أدوارًا  ــى الت ــالمية األول اإلس
متميزة ومتعددة في تاريخ اإلسالم 
ــة, فهو ليس  ــور اتلف عبر العص
ــةً  ــب، بل مدرس داراً للعبادة فحس
ــة, فهو ليس  ــور اتلف عبر العص
ــةً  ــب، بل مدرس داراً للعبادة فحس
ــة, فهو ليس  ــور اتلف عبر العص

ــم, ومكاناً يجمع   ــة والتعلي للتربي
ــم  دينه ــور  أم ــر  لتدبي ــلمني  املس

ودنياهم.
ــرز محاوالت  ــياق تب ــي هذا الس و ف
ابتكار أساليب جديدة تقوم بدورها 
ــجد  ــي في تفعيل دور املس اإليجاب
ــلمني،  ــاة املس ــي حي ــي ف احلقيق
ــذي ميثل وقود  ــباب ال وبخاصة الش

الدعوات ومحركها األول.
ــر التكنولوجيا في  ــل تأثي ــي ظ وف
ــار  ــاة، وانتش ــاالت احلي ــائر مج س
شبكة اإلنترنت واختراقها حواجز 
الزمان واملكان، و تغلغلها في كافة 
ا، وتزايد  األنشطة التي منارسها يومي
الزمان واملكان، و تغلغلها في كافة 
ا، وتزايد  األنشطة التي منارسها يومي
الزمان واملكان، و تغلغلها في كافة 

ا ، وتنوع  أعداد مرتادي الشبكة يومي
ا، وتزايد  األنشطة التي منارسها يومي
ا ، وتنوع  أعداد مرتادي الشبكة يومي
ا، وتزايد  األنشطة التي منارسها يومي

ــدءًا من  ــا ب ــي تتيحه ــات الت اخلدم
واألخبار،  اإللكتروني  البريد  تصفح 
وانتهاء بإقامة مجتمعات تفاعلية 

عبر الشبكة, برز مفهوم "املسجد 
ــجد  ــي" باعتبار دور املس اإللكترون

احملوري في اتمع اإلسالمي.
ــجد اإللكتروني  ــوم فكرة املس وتق
ــجد  املس ــالة  رس ــر  "نش ــى  عل
ــا  ــي توفره ــتخدام األدوات الت باس
ــبكة اإلنترنت، وباالستفادة من  ش
ــة  ــال التفاعلي ــا االتص تكنولوجي

احلديثة".
ــو عليان  ــندس أب ــدت س ــث أب حي
ــالة  ــرض رس ــرة ع ــا بفك إعجابه
ــاً, ألنه من خالل  ــجد إلكتروني املس
ــالة  ــرض رس ــرة ع ــا بفك إعجابه
ــاً, ألنه من خالل  ــجد إلكتروني املس
ــالة  ــرض رس ــرة ع ــا بفك إعجابه

ــر وتبادل اآلراء  ــوف يتم نش ذلك س
ــر الوعي والثقافة  و يعمل على نش
وسيساعد  الصحيحة  االسالمية 
ــتركة  في إقناع بعض الفئات املش

فيه.
ــرة  ــذه الفك ــق ه ــت "تطبي وأضاف
ــن  ــنًا ع ــا حس ــتعطي انطباعً س
ــجد وعن أساليبهم في  أبناء املس
التعامل مع املشتركني وسيتفاعل 
ــح  ــع ويصب ــذا املوق ــع ه ــاس م الن
ــه زوار كثر سواء  ــجد نفس للمس

أكانت حلقات قرآن أم دروس." 
وتتمنى أبو عليان أال ترفض الفكرة 
من قبل املسئولني عن املساجد, ملا 
فيها من آثار إيجابية لعامة الناس 
من خالل إبراز أهم النشاطات التي 

يقوم بها املسجد .
ــه  ــكان ل ــة ف ــو دق ــداهللا أب ــا عب أم

يقوم بها املسجد .
ــه  ــكان ل ــة ف ــو دق ــداهللا أب ــا عب أم

يقوم بها املسجد .

ــن حيث  ــة م ــر مخالف ــة  نظ وجه
ــي أنها  ــن ف ــرة تكم ــق الفك تطبي
سوف تتعرض للرفض من قبل رواد 
املساجد ألنها تتعامل مع اإلنترنت 
ــاحة غزو فكري  ــذي يعتبرونه س ال
أكبر ما هو ساحة لنشر الدين, وأن 

االنترنت ليس إال للهو واللعب .
ــن وجهة نظري  ــة: " م ــال أبو دقّ وق
ــجد  ــرة املس ــال فك ــن إغف ال ميك
ــه على  ــط ل ــي والتخطي اإللكترون
ــاً وأن له  ــدة خصوص ــتويات ع مس
ــه على  ــط ل ــي والتخطي اإللكترون
ــاً وأن له  ــدة خصوص ــتويات ع مس
ــه على  ــط ل ــي والتخطي اإللكترون

ــة ", مبيناً  ــرة وعظيم ــاً كبي أهداف
ــي  التعامل  ــل ف ــداف تتمث أن األه
ــجد من غير  ــر جمهور املس مع غي
الثقافة اإلسالمية  املصلني، ونشر 
ــع من اجلمهور، وبيان  بني نطاق واس
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التكافل صفة إنسانية شاملة متيز 
ــرائع  ــالم عن غيره من الش بها اإلس
ــة , وللتكافل صور  الدينية والدنيوي
ــاعر  ــآزر باملش ــل في الت ــدة تتمث ع
ــزون  احمل ــم  ه ــة  بإزال ــيس  واألحاس
وحماية اخلائفني والنصرة واملواساة, 
ــن احلاجات واملاديات بقضاء  فضالً ع
كان  ــم  ث ــن  وم ــر,  املضط ــة  حاج
ــن كالبنيان  الدي ــذا  به ــلمون  املس
ــد بعضه بعضا كما  املرصوص يش
ــى األشعري رضي  رُوِيَ عن أبي موس
ــه عن النبي (صلى اهللا عليه  اهللا عن
ــى األشعري رضي  رُوِيَ عن أبي موس
ــه عن النبي (صلى اهللا عليه  اهللا عن
ــى األشعري رضي  رُوِيَ عن أبي موس

ــن كالبنيان  ــن للمؤم ــلم" املؤم وس
ــد  ا" أو كاجلس ــه بعضً ــد بعض يش
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت 

له سائر األعضاء بالسهر واحلُمى".
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت 

له سائر األعضاء بالسهر واحلُمى".
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت 

ــرق  ــن تلك الصور التي أش ومن ضم
ــيخ مبدأ  ــالم ألبنائه لترس بها اإلس
ــة املدين "الغارم" وهو  التكافل: إعان
ــع عليه الدين إما ملصلحته  الذي وق
كحاجة بيته أو ليصلح بني الناس, 
ــبب دين  ــاالُ ليُصلح أو بس فيغرم م
كحاجة بيته أو ليصلح بني الناس, 
ــبب دين  ــاالُ ليُصلح أو بس فيغرم م
كحاجة بيته أو ليصلح بني الناس, 

غير مقصود مثل احلوادث والكوارث 
ــا اهللا عز وجل,  واألمراض التي قدره
وال يستطيع سداد هذا الدين بسبب 
الفقر, فعن الرسول صلى اهللا عليه 
وال يستطيع سداد هذا الدين بسبب 
الفقر, فعن الرسول صلى اهللا عليه 
وال يستطيع سداد هذا الدين بسبب 

ــه الفتوح  ــح اهللا علي ــلم ملا فت وس
واستغني ببيت مال املسلمني قال" 
أنا أولى باملؤمنني من أنفسهم فمن 
توفى من املسلمني وترك ديناً فعليّ 
أنا أولى باملؤمنني من أنفسهم فمن 
توفى من املسلمني وترك ديناً فعليّ 
أنا أولى باملؤمنني من أنفسهم فمن 

قضاؤه".
هذا وقد حدد اهللا في كتابه الكرمي من 
ــورة  يوجب عليهم الصدقات في س
التوبة آية ٦٠ " إمنا الصدقات للفقراء 
واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة 
ــى الرقاب والغارمني وفى  قلوبهم وف
ــبيل فريضة  ــن الس ــبيل اهللا واب س
ــم", وإن  ــم حكي ــن اهللا واهللا علي م
ــات الثمانية جند  ــذه الفئ ــن بني ه م
ــذي أوجب جمهور  ــة الغارمني ال فئ
ــلم محاولة  الفقهاء على كل مس
ــره، فيجب قطع  ــع الضرر عن غي دف
الصالة إلغاثة ملهوف وغريق وحريق، 
ــن كلِّ ما يُعرِّضه للهالك،  ذه م فيُنقِ
الصالة إلغاثة ملهوف وغريق وحريق، 
ــن كلِّ ما يُعرِّضه للهالك،  ذه م فيُنقِ
الصالة إلغاثة ملهوف وغريق وحريق، 

ــادرًا على ذلك  ــخص ق فإن كان الش
رْض  تْ عليه اإلغاثة فَ رِضَ

دون غيره فُ
ــادرًا على ذلك  ــخص ق فإن كان الش
رْض  تْ عليه اإلغاثة فَ رِضَ

دون غيره فُ
ــادرًا على ذلك  ــخص ق فإن كان الش

ن يقدر على  ا إذا كان هناك مَ ، أمَّ ٍ نيْ عَ
رْض  تْ عليه اإلغاثة فَ رِضَ

دون غيره فُ
ن يقدر على  ا إذا كان هناك مَ ، أمَّ ٍ نيْ عَ
رْض  تْ عليه اإلغاثة فَ رِضَ

دون غيره فُ

ذلك، كان ذلك عليه فرض كفاية. 
ــبل  ــذي ضاقت به س ــا ال مجتمعن
ــه إلى الضيق  ــاة وتبدلت أحوال احلي
ــى الوفاء  ــدم القدرة عل واملعاناة وع
بكل الواجبات ,في ظل هذه األحوال 
ــالً و القادر  ــز ذلي ــل العزي ــي جتع الت
بكل الواجبات ,في ظل هذه األحوال 
ــالً و القادر  ــز ذلي ــل العزي ــي جتع الت
بكل الواجبات ,في ظل هذه األحوال 

عاجزاً , والغارم خلف أقبية السجن 
ــالً و القادر  ــز ذلي ــل العزي ــي جتع الت
عاجزاً , والغارم خلف أقبية السجن 
ــالً و القادر  ــز ذلي ــل العزي ــي جتع الت

ــر من فرط احلاجة  وعائلته تتذوق امل
ــى هذا  ــة إل ــن بحاج ــاة , نح واملعان
ــذي يُعد من  ــن التكافل ال ــوع م الن
ــية للمجتمع  أهم الدعائم األساس
ح, لذلك عن أبي  ــمِ ــالمي الس اإلس
ــول اهللا  هريرة رضي اهللا عنه عن رس
ح, لذلك عن أبي  ــمِ ــالمي الس اإلس
ــول اهللا  هريرة رضي اهللا عنه عن رس
ح, لذلك عن أبي  ــمِ ــالمي الس اإلس

ــلم ) قال "من  ــى اهللا عليه وس (صل
ــول اهللا  هريرة رضي اهللا عنه عن رس
ــلم ) قال "من  ــى اهللا عليه وس (صل
ــول اهللا  هريرة رضي اهللا عنه عن رس

ــن كرب  ــلم كربة م ــس عن مس نفّ
س اهللا عنه كربة من كرب  ــا نفّ الدني
ا ستره  يوم القيامة ومن ستر مسلمً
ــر  ــا واآلخرة ,ومن يس ــي  الدني اهللا ف
ا ستره  يوم القيامة ومن ستر مسلمً
ــر  ــا واآلخرة ,ومن يس ــي  الدني اهللا ف
ا ستره  يوم القيامة ومن ستر مسلمً

ــه في  ــر اهللا علي ــر يس ــى معس عل
ــر  ــا واآلخرة ,ومن يس ــي  الدني اهللا ف
ــه في  ــر اهللا علي ــر يس ــى معس عل
ــر  ــا واآلخرة ,ومن يس ــي  الدني اهللا ف

الدنيا واآلخرة واهللا في عون العبد ما 
ــه في  ــر اهللا علي ــر يس ــى معس عل
الدنيا واآلخرة واهللا في عون العبد ما 
ــه في  ــر اهللا علي ــر يس ــى معس عل

كان العبد في عون أخيه".

ــباب ورواد  مدى املودة والتآلف بني ش
ــطة  ــك إظهار أنش ــجد ، كذل املس
ــجد بصورة دورية، واستقطاب  املس

وجوه جديدة للمسجد .
األستاذ محمد الغلبان رئيس قسم 
ــس عبر عن  ــي خانيون ــاجد ف املس
ــول : " إنها  ــرة بالق ــه بالفك إعجاب
ــر الوعي بأنشطة  ــاعد في نش تس
ــاجد من خالل معرفة جمهور  املس
ــى  وحت ــطة  األنش ــذه  به ــاس  الن
ــاعد أيضا في عملية التشبيك  تس
ــتفادة  ــاجد كي يتم اإلس ــني املس ب
ــح  ــة وليتض ــارب اتلف ــن التج م
ــة على  ــر منكفئ ــاجدنا غي أن مس
نفسها بل توسع نشاطاتها لتصل 

إلى آفاق حديثة ومواكبة.
ــة تطبيقها في قطاع  وعن إمكاني
ــن  ــه ميك أن ــان  الغلب ــح  أوض ــزة  غ
ــكل متفاوت حسب  تطبيقها بش
ــجد وجمهور  طبيعة منطقة املس
ــب واقعية  ــي في  األغل املصلني وه

وسيكون لها أثر إيجابي وملموس.
وأكد الغلبان أن اإلمكانات املطلوبة 

لتنفيذ الفكرة لن تكون باهظة من 
الناحية املادية حيث ميكن التواصل 
ــات, بل تخصيص  ــالل املنتدي من خ
ــطتها  ــاجد وأنش ــات للمس منتدي
ــن املواقع  ــود في كثير م ــذا موج وه

واملنتديات والنوافذ. 
وأشار الغلبان إلى أن هناك مبادرات 
ــع  ــد موق ــة, ويوج ــة وجماعي فردي
ــو موقع من  ــاجدنا وه ــبكة مس ش
ــأن وباإلمكان  ــزة مهتم بهذا الش غ
النوافذ اتلفة  تصفحه ملشاهدة 

التي تعالج هذه القضية.
وبخصوص األهداف املرجو حتقيقها 
ــرة بنيّ أنها تتمثل  عند تنفيذ الفك
ــي الديني في اتمع  في زيادة الوع
ــة  ــاذج عملي ــرض من ــالل ع ــن خ م
مساعدة للفهم لالقتداء والتـأسي, 
ــاجد  ــوء على املس ــليط الض وتس
ــني  ــا في تربية األجيال, وحتس ودوره
ــرأي العام  ــام ال ــاجد أم صورة املس
ــى أنها محاضن  ا عل ــي مؤكدً العامل
ــت أماكن لتفريخ  تربية ورقي وليس

"اإلرهابيني".  

العقوبة في اإلسالم وفلسفتها

@ÒÏé‘i@ıb«Ö�aB@ZÒÜ´@Ïic
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ــلمون وغير  ــا املس ــبهة تناوله ــض ش ــار البع أث
املسلمني في محاولة منهم إلظهار حجم جمود 
ــايرتها للواقع  ــالم وعدم مس ــكام اإلس بعض أح
ــاوتها  اجلديد، خاصة تلك األحكام التي ادعوا قس
ا أمام املأل وجلد الزاني، إضافة  ــنقً مثل اإلعدام ش
ــاوتها  اجلديد، خاصة تلك األحكام التي ادعوا قس
ا أمام املأل وجلد الزاني، إضافة  ــنقً مثل اإلعدام ش
ــاوتها  اجلديد، خاصة تلك األحكام التي ادعوا قس

ــارق  إلى بعض األحكام اجلنائية مثل قطع يد الس
وغيرها من أحكام، متسائلني عن إمكانية تطبيق 

هكذا أحكام اليوم؟
ــريعة  ــم الش ــالم أبو مخدة رئيس قس ــرد أ.د س ي
والقانون باجلامعة اإلسالمية على هذه الشبهات 
ــالم لم يفرض  ــالً: "إن نظام العقوبات في اإلس قائ
والقانون باجلامعة اإلسالمية على هذه الشبهات 
ــالم لم يفرض  ــالً: "إن نظام العقوبات في اإلس قائ
والقانون باجلامعة اإلسالمية على هذه الشبهات 

هباءً باإلضافة إلى أن عنصر القسوة جزاء طبيعي 
ــة فلو فقدت  ــع العقوب ــاس ملن ــل الركن األس وميث
ــك، والذي  ــا العقوبة بال ش ــوة فقدت معه القس

يحدد قسوة العقوبة فظاعة اجلرمية وخطرها".
ــدود  ــف ح ــن يص ــاس م ــن الن ــاف:"إذا كان م وأض
ــوة زائدة، فإن  ــالمية بأن فيها قس الشريعة اإلس

ذلك قد يرجع لسببني إما جلهل في الدين   
 أو ما يخفيه هؤالء من عداوة وحقد، باإلضافة إلى 
ــورة اجلرائم التي فرضت عليها  عدم إدراكهم خلط

العقوبات واحلدود". 


ــريعة  ــتطرد أ. د. أبومخدة:" العقوبة في الش واس
ــه"، خاصة "أن  ــن جرميت ــردع ارم ع ــالمية ت اإلس
ــان"، وعلى هذا  ــدى االنس ــوف غريزة فطرية ل "اخل
ــاً وأراد  ــي اجلرمية نفع ــان ف ــاس إذا رأى اإلنس األس
ــان"، وعلى هذا  ــدى االنس ــوف غريزة فطرية ل "اخل
ــاً وأراد  ــي اجلرمية نفع ــان ف ــاس إذا رأى اإلنس األس
ــان"، وعلى هذا  ــدى االنس ــوف غريزة فطرية ل "اخل

ــبح العقاب يردعه عنها، وفي حال  فعلها، فإن ش

ــإن إيقاع العقاب  ــه ارتكاب اجلرمية، ف زينت له نفس
ــرة ثانية، كما  ــودة إلى اجلرمية م ــه مينعه من الع علي
يزجر اآلخرين عن ارتكابها لئال يصيبهم ما أصابه".  

وتابع حديثه:" العقوبة حتمي مصالح الناس املتمثلة 
ــل التي يجب  في الدين والنفس واملال والعقل والنس
ــا لذلك اعتبرت  ــه ال قيام للحياة بدونه رعايتها، ألن
ا يستوجب  الشريعة اإلسالمية االعتداء عليها جرمً
ــالح ارم وتقومي  ــا تعمل على إص ــاب، كما أنه العق
ــي من هذه الناحية تعد رحمة  اعوجاجه، ولذلك فه

للناس".


ــز عن كل  ــالم يتمي ــدة أنَّ نظام اإلس ــو مخ ــد أب وأك
ــاالت والظروف التي  ــم األرض، حيث إنه يراعي احل نظ
ــروط واضحة  ــم من خالل إقراره بش تقع فيها اجلرائ
إلقامتها؛ فأحكام االسالم تأتي بأمر إلهي وليس بأمر 
ا لفترة وواقع  ــن مالئمً ــري مهما يك من القانون البش

معني".
ــة اتمع من  ــأ أوالً إلى وقاي ــالم يلج وأوضح أن اإلس
ــك ال قبله  ــى اجلرمية وبعد ذل ــي تؤدي إل ــباب الت األس
ــدة وسائل  يقرر عقوبته الرادعة التي "قلَّما تنفذ لش
ــك ال قبله  ــى اجلرمية وبعد ذل ــي تؤدي إل ــباب الت األس
ــدة وسائل  يقرر عقوبته الرادعة التي "قلَّما تنفذ لش
ــك ال قبله  ــى اجلرمية وبعد ذل ــي تؤدي إل ــباب الت األس

إثباتها"، وقد ثبت أن العقوبات الوضعية لم تفلح في 
ردع الناس عن ارتكاب اجلرائم"،  

ــار إلى أنه في اآلونة األخيرة اجته البعض من غير  وأش
املسلمني لتبني نظام العقوبات في اإلسالم لكونها 

"حتفظ اتمع من اجلرمية". 
ــول اهللا أعلم مبا يصلح عباده وأنه ليس  واختتم بالق

"حتفظ اتمع من اجلرمية". 
ــول اهللا أعلم مبا يصلح عباده وأنه ليس  واختتم بالق

"حتفظ اتمع من اجلرمية". 

ــان اهللا بيان، ولن  ــد حكم اهللا حكم وليس بعد بي بع
ــول اهللا أعلم مبا يصلح عباده وأنه ليس  واختتم بالق
ــان اهللا بيان، ولن  ــد حكم اهللا حكم وليس بعد بي بع
ــول اهللا أعلم مبا يصلح عباده وأنه ليس  واختتم بالق

يصلح أمر هذه األمة إال مبا صلح به أولها".

 – – 
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 . 
ــة أبناء عندما تغضب  أم أحمد لديها أربع

ــيئة تقوم بالدعاء عليهم, تقول" عندما أغضب منهم ال  منهم ويفعلون أمورًا س
أجد أمامي سوى الدعاء عليهم مع أنني من داخل قلبي ال أريد السوء لهم ,ولكن 

الدعاء عليهم يكون قد خرج عفويًا مني ".
ــتة أبناء حيث تقول: " ابني  ــال كثيرًا مع أم إبراهيم التي لديها س ــف احل وال يختل
ــع أخواته , فعندها  ــجار م ــمع كالمي ويعصي أوامري, وكثير الش الصغير ال يس

أغضب وأقوم بالدعاء عليه وعلى نفسي ".
ــاني  ــتطيع, فلس وأضافت "أحاول كثيرًا أن أجتنب الدعاء على أبنائي, ولكن ال أس
تعود على ذلك عندما يثيرون غضبي ,فمشاغل و مشكالت البيت تدفعني لذلك".  
ا)كلما ضاقت به احلياة وكثرت مشاكلها يقوم بالدعاء  أما الشاب عثمان(٢٤ عامً
ــوء, فيقول "تعبت من البحث عن العمل منذ ما يزيد عن سنة  ــه بالس على نفس
ــكالت احلياة تزداد كل يوم , فكلما أحسست بالضجر والضيق دعوت على  , ومش
ــح د. صادق قنديل عضو جلنة  ــوء واملوت ".  وحول هذا املوضوع أوض ــي بالس نفس
اإلفتاء باجلامعة اإلسالمية أن عالقة اإلنسان بأبنائه عالقة مقدسة, فواجب اآلباء 
ــال من األحوال الدعاء  ــة ألبنائهم االفني لهم, وال يجوز بأي ح توجيه النصيح
بالسوء عليهم .  وقال: "إن األباء إذا دعوا على ابنهم بالسوء ووقع ذلك السوء, فال 

يكون ذلك بسبب الدعاء ولكن يكون قدر اهللا له ".
بالسوء عليهم .  وقال: "إن األباء إذا دعوا على ابنهم بالسوء ووقع ذلك السوء, فال 

يكون ذلك بسبب الدعاء ولكن يكون قدر اهللا له ".
بالسوء عليهم .  وقال: "إن األباء إذا دعوا على ابنهم بالسوء ووقع ذلك السوء, فال 

ــتجاب , فالنبي  وأضاف :"إن الدعاء الذي يكون فيه إثم أو قطيعة رحم يرد وال يس
صلى اهللا عليه وسلم يقول :" إن اهللا تبارك وتعالى ال يستجيب دعاء عبدٍ دعا بإثم 
ــتجاب , فالنبي  وأضاف :"إن الدعاء الذي يكون فيه إثم أو قطيعة رحم يرد وال يس
صلى اهللا عليه وسلم يقول :" إن اهللا تبارك وتعالى ال يستجيب دعاء عبدٍ دعا بإثم 
ــتجاب , فالنبي  وأضاف :"إن الدعاء الذي يكون فيه إثم أو قطيعة رحم يرد وال يس

ــم ",وليس من األدب أن نرجو من اهللا حتقيق اإلثم أو قطيعة الرحم  ــة رح أو بقطيع
صلى اهللا عليه وسلم يقول :" إن اهللا تبارك وتعالى ال يستجيب دعاء عبدٍ دعا بإثم 
ــم ",وليس من األدب أن نرجو من اهللا حتقيق اإلثم أو قطيعة الرحم  ــة رح أو بقطيع
صلى اهللا عليه وسلم يقول :" إن اهللا تبارك وتعالى ال يستجيب دعاء عبدٍ دعا بإثم 

ه قنديل إلى أن اإلسالم جعل الدعاء قائماً على شروط من بينها  عبر الدعاء ". ونوَّ
ــم ",وليس من األدب أن نرجو من اهللا حتقيق اإلثم أو قطيعة الرحم  ــة رح أو بقطيع
عبر الدعاء ". ونوَّه قنديل إلى أن اإلسالم جعل الدعاء قائماً على شروط من بينها 
ــم ",وليس من األدب أن نرجو من اهللا حتقيق اإلثم أو قطيعة الرحم  ــة رح أو بقطيع

ــاء باملكروه إال في  ــتجيب الدع ــان واخلير, "فإن اهللا ال يس ــون الدعاء باإلحس أن يك
ه قنديل إلى أن اإلسالم جعل الدعاء قائماً على شروط من بينها  عبر الدعاء ". ونوَّ
ــاء باملكروه إال في  ــتجيب الدع ــان واخلير, "فإن اهللا ال يس ــون الدعاء باإلحس أن يك
ه قنديل إلى أن اإلسالم جعل الدعاء قائماً على شروط من بينها  عبر الدعاء ". ونوَّ

األعداء ,ألنهم أعداء هللا قبل أن يكونوا أعداء لإلنسان ". 
ــاء باملكروه إال في  ــتجيب الدع ــان واخلير, "فإن اهللا ال يس ــون الدعاء باإلحس أن يك

األعداء ,ألنهم أعداء هللا قبل أن يكونوا أعداء لإلنسان ". 
ــاء باملكروه إال في  ــتجيب الدع ــان واخلير, "فإن اهللا ال يس ــون الدعاء باإلحس أن يك

ــار إلى أنه إذا تخاصم شخص مع شخص فإن اهللا ال يستجيب لدعائه إال إذا  وأش
األعداء ,ألنهم أعداء هللا قبل أن يكونوا أعداء لإلنسان ". 

ــار إلى أنه إذا تخاصم شخص مع شخص فإن اهللا ال يستجيب لدعائه إال إذا  وأش
األعداء ,ألنهم أعداء هللا قبل أن يكونوا أعداء لإلنسان ". 

كان ذلك الشخص قد ظلمه أو اعتدى على ماله أو عرضه ,فالنبي صلى اهللا عليه 
ــار إلى أنه إذا تخاصم شخص مع شخص فإن اهللا ال يستجيب لدعائه إال إذا  وأش
كان ذلك الشخص قد ظلمه أو اعتدى على ماله أو عرضه ,فالنبي صلى اهللا عليه 
ــار إلى أنه إذا تخاصم شخص مع شخص فإن اهللا ال يستجيب لدعائه إال إذا  وأش

وسلم يقول :" إن دعوة املظلوم ليس بينها وبني اهللا حجاب ".  ودعا قنديل اآلباء إلى 
كان ذلك الشخص قد ظلمه أو اعتدى على ماله أو عرضه ,فالنبي صلى اهللا عليه 
وسلم يقول :" إن دعوة املظلوم ليس بينها وبني اهللا حجاب ".  ودعا قنديل اآلباء إلى 
كان ذلك الشخص قد ظلمه أو اعتدى على ماله أو عرضه ,فالنبي صلى اهللا عليه 

نصح وتوجيه أبنائهم االفني لهم بدالً من الدعاء عليهم, ودعاهم إلى إصالح ما 
وسلم يقول :" إن دعوة املظلوم ليس بينها وبني اهللا حجاب ".  ودعا قنديل اآلباء إلى 
نصح وتوجيه أبنائهم االفني لهم بدالً من الدعاء عليهم, ودعاهم إلى إصالح ما 
وسلم يقول :" إن دعوة املظلوم ليس بينها وبني اهللا حجاب ".  ودعا قنديل اآلباء إلى 

بينهم وبني اهللا لكي يصلح اهللا ما بينهم وبني أبنائهم .
نصح وتوجيه أبنائهم االفني لهم بدالً من الدعاء عليهم, ودعاهم إلى إصالح ما 

بينهم وبني اهللا لكي يصلح اهللا ما بينهم وبني أبنائهم .
نصح وتوجيه أبنائهم االفني لهم بدالً من الدعاء عليهم, ودعاهم إلى إصالح ما 

قنديل : الدعاء باإلثم
أو قطيعة الرحم ال يستجاب
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ــاع الصعبة التي  بالرغم من األوض
يشهدها قطاع غزة، إال أن أصحاب 
ــم  ــة يرون أن موس ــي الزراعي األراض
ــة لهذا العام، أفضل  قطف الفراول

من األعوام السابقة.
ــف الفراولة  ــد العاملني في قط أح
ــوت  "ص ـــ  ل ــه  حديث ــي  ف ــول  يق
ــة هذا  ــم الفراول ــة":" موس اجلامع
العام، أفضل من األعوام السابقة، 
ــن املعابر"، معربًا عن  ــبب حتس بس
أمله في أن تكون أسعارها رخيصة 

في األسواق.
ــة الفراولة،  ــة زراع ــح كيفي ويوض
ــذور في  ــدءون بزراعة الب ــم يب بأنه
ــي منتصف  ــطس، وف ــهر أغس ش
ــوب الفراولة  ــع حب ــبتمبر بوض س

لغاية شهر ديسمبر.
وميضي العاملون طيلة يومهم في 
ــة  ــف الفراول ــة بقط األرض الزراعي
مقابل مبلغ مالي بسيط ال يتجاوز 

الـ ٣٠ شيكل.
ــون  ــر تك ــة التصدي ــنيّ أن عملي وب
ــم  ــي موس ينته أن  ــى  إل ــهريًا  ش

ــهور من  ــالل أربعة ش ــر خ التصدي
بداية موسم قطف الفراولة.


ــادة وكيل وزارة  ــال زياد حم بدوره، ق
إن  ــزة،  بغ ــطينية  الفلس ــة  الزراع
ــم الفراولة لهذا العام أفضل  موس

إنتاجا مقارنة باألعوام السابقة.
ــون في هذا  ــن متفائل ــاف" نح وأض
العام بإنتاج كميات كبيرة، متكننا 
من تصدير كميات كبيرة للخارج"، 
ــود ٨٠٠دومن مزروعة  ــيرًا إلى وج مش
ــا، ومتوقع أن  في منطقة بيت الهي

ينتج الدومن الواحد من(٢-٣) طن.
ــة  ــعار الفراول ــون أس ــع أن تك وتوقّ
إيجابية و في متناول أيدي املواطنني 
في أسواق قطاع غزة،" ال نستطيع 
ــة إال  ــة احلالي ــي املرحل ــزم ف أن جن
ــة  ــة ومعرف ــرة زمني ــرور فت ــد م بع
ــواق األوروبية   ــتيعاب األس مدى اس

للسلعة".
وتابع" من املتوقع أن يتم تصدير من 
ــالل هذا العام،  ٥٠٠ إلى ٨٠٠ طن خ

إذا استمر املوسم على هذا احلال"، 
ــر ١٠٠طن  ــه مت تصدي ــى أن ــا إل الفتً

إذا 
ــر ١٠٠طن  ــه مت تصدي ــى أن ــا إل الفتً

إذا 

تقريبًا منذ إفتتاح املوسم.

 
وعن املعيقات التي تواجه املزارعني 
ــارج، بنيّ  ــر الفراولة للخ في تصدي
حمادة العوامل التي تتحكم فيها 
عملية التصدير، والتي أبرزها إغالق 
املعابر احلدودية، خاصة معبر "كرم 

أبو سالم".
ــن قضية  ــي م ــن نعان ــال:" نح وق

ــم االحتالل في إدخال كثير من  حتك
ــا إلى أن  ــة"، الفتً ــات الزراعي املنتج
ــم االحتالل في إدخال كثير من  حتك
ــا إلى أن  ــة"، الفتً ــات الزراعي املنتج
ــم االحتالل في إدخال كثير من  حتك

محصول الفراولة يحتاج إلى ظروف 
ــة في عملية التعبئة والنقل  خاص

إلى املستهلك في أوروبا.
وأشار إلى أن تأخير إدخال املنتجات 
ــبب العقبات  الزراعية من غزة بس
ــلبًا  التي يفرضها االحتالل، يؤثر س
ــا يؤدي إلى وصوله  على احملصول، مم

إلى أوروبا بحالة غير جيدة.
ــول بعد وصوله  ولفت إلى أن احملص
إلى أوروبا يتم بيعه عن طريق جهات 

غير معلومة، ما يؤدي إلى التحكم 
ــر  ــة غي ــعار بالطريق ــع األس بوض
ا" املزارع ال يعلم  ــبة، مضيفً املناس
ــر  ــة غي ــعار بالطريق ــع األس بوض
ا" املزارع ال يعلم  ــبة، مضيفً املناس
ــر  ــة غي ــعار بالطريق ــع األس بوض

ــل عليه،  ــذي يحص ــدى الثمن ال م
ــاب املبيعات  ــودة بكت ــد الع إال بع
وخصم كثير من املستلزمات التي 
يدخل فيها عنصر اإلنتاج والتعبئة 

والتعليب".
ــام املاضي  ــى أن الع ــوه حمادة إل ون
ــم تصل كميات التصدير إلى احلد  ل
املطلوب بسبب إغالق املعابر، حيث 

" مت تصدير ٢٠٠طن ".



 



.

غزة – عزالدين الرنتيسي
ــطيني  أكد مدير بنك اإلنتاج الفلس
ــعبان أن بنك اإلنتاج، هو  رامي أبو ش
ــن احلكومة  ــالمي مرخص م بنك إس
ــه  أعمال ــارس  م ــطينية،  الفلس
ــخ٢٠١٣/٥/٢٧، ينصب عمله في  بتاري
ــالمي   ــائل التمويل اإلس تطبيق وس

وهي املرابحة واملشاركة.
ــذ  بتنفي ــدأ  ابت ــك  البن أن  ــح  وأوض
ــالل طلبات التمويل  املرابحات من خ
سواء أكانت التجارية أم من  املوظفني 
ــيراً إلى  ــني في احلكومة، مش العامل
سواء أكانت التجارية أم من  املوظفني 
ــيراً إلى  ــني في احلكومة، مش العامل
سواء أكانت التجارية أم من  املوظفني 

ــل البنك هو كأي بنك  أن طبيعة عم
قائم على الشريعة اإلسالمية، سواء 
من خالل التمويل أو فتح احلسابات أو 

إصدار الكفاالت.
ــار أبو شعبان إلى أن البنك لديه   وأش
ــج املرابحة  ــدة لتمويل برام آليات ع
في البنك، منها التجارية التي متنح 
للتجار وأصحاب املصانع، و مرابحات 
ــض املرابحات  ــح للموظفني، وبع متن
ــتهالكية والتجارية التي تدعم  االس
ــاد في البلد،  ــال اإلنتاج واالقتص مج
ــاد  االقتص ــم  دع ــي  ف ــاهمة  للمس

الفلسطيني .


ــل الوضع  ــعبان،" في ظ ــال أبوش وق
ــديد   ــبب تش االقتصادي احلالي  بس
ــح املرابحات  ــاول أن منن ــار، نح احلص
ــب مدى  ــاريع حس ــة واملش التجاري
تشغيل هذه املشاريع  ومدى قدرتها 

ــدرة على  ــاح والق ــق األرب ــى حتقي عل
تسديد  األقساط املالية.

ــبة  ــك إلى أن نس ــر البن ــت مدي ولف
ــتفيدين من املرابحات التجارية  املس
ــوء األوضاع  ــبب س ــت بس انخفض

االقتصادية القائمة، مما أدى إلى تقنني 
املرابحات التجارية، مثل إنشاء خط 
إنتاج معني ، أو جتارة معينة، (مشاريع 

صغيرة إنتاجية).
وأكد أن الوضع االقتصادي تأثر بشكل 
كبير سواء أكان من خالل إغالق املعابر 
التجارية ، وعدم انتظام الرواتب، وقلة 

الودائع واإليداعات اليومية ألصحاب 
احلسابات  املوجودة لدى البنك.


ــعبان، "ننظر في خطتنا  وقال أبو ش

ــتقبلية إلى جلب االستثمارات  املس
ــي البنك، ألن   ــل واخلارج ف ــن الداخ م
ارتفاع نسبة الودائع في البنك يتيح 
ــهيالت املمكنة  لنا أن نزيد من التس
للمواطنني،  ويسهم  في دفع  عجلة 
ــائل التمويل  ــاد، وتطوير وس االقتص

لدينا".

ــدر متويالً جيداً  ــح أن البنك أص وأوض
من خالل الودائع واألموال املستثمرة 
فيه بشكل جيد وآمن ، ما أوصله إلى 
نقطة التعادل مع البنوك األخرى في 
ــاً ننظر إلى  ــرة وجيزة جداً، مضيف فت
نقطة التعادل مع البنوك األخرى في 
ــاً ننظر إلى  ــرة وجيزة جداً، مضيف فت
نقطة التعادل مع البنوك األخرى في 

ــراء األسهم  ملا له  زيادة االكتتاب وش
من فائدة على تسهيل حياة املواطنني 
ومنحهم التمويل واملرابحات والعمل 

على دفع االقتصاد الفلسطيني .


وفي ذات السياق أشار خليل اخلالدي 

مدير قسم الودائع إلى أن فكرة البنك 
تقوم على دعم اقتصاد البلد، خاصة 
ــغيل  ــاريع التي تعمل على تش املش
ــدي العاملة،  ــر عدد ممكن من األي أكب
بشرط أن تكون املشاريع مكتوبة وأن 

يتم تقدمي مقترحات املشاريع.
ــة  ــاج جلن ــك اإلنت ــدى بن ــد أن ل وأك
ــة  ــى اللجن ــة إل ــة باإلضاف اقتصادي
ــاريع املقدمة  ــرعية، تدرس املش الش
ــة  ــي تلبي ــا ف ــدوى جناحه ــدى ج وم
ــطينية،  الفلس ــوق  احتياجات الس
ــروع القتصاد البلد،  ومدى دعم املش

وفتح خطوط إنتاجية جديدة.


ــى دعم  ــك يهدف إل ــح أن البن وأوض
ــطة اإلنتاجية وتلبية  وتنمية األنش
ــة  واالقتصادي ــة  املالي ــات  االحتياج
ــع وذلك من  ــة في اتم واالجتماعي
ــة  املصرفي ــات  اخلدم ــدمي  تق ــالل  خ
ــتثمار والتي  ــال التمويل واالس وأعم
ــية لألغراض  ــة أساس ــه بصف تتج

اإلنتاجية
ــق األهداف  ــب حتقي ــاف، "يتطل وأض
ــاندة،  ــات جتارية وائتمانية مس خدم
ــم  نظ ــع  جمي ــق  تتف أن  ــريطة  ش
ــريعة  وآليات العمل مع أحكام الش
ــالمية وأن تكون خالية من الربا  اإلس
وجميع احملظورات املالية فيها، وذلك 
ــواردة في  ــات ال ــب االختصاص حس

النظام الذي تأسس البنك مبوجبه.
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ــهدها  في حالة لم يش
قطاع غزة منذ أكثر من 
ــي حالة  ا، ف ــني عامً ثالث
غير مسبوقة  يعيشها 
سكان فلسطني و غزة 
ــرًا ملوقعها  ــة نظ خاص
ــث  حي ــي،  اجلغراف
ــة  منطق ــر  تعتب ــا  إنه

ساحلية.
ــا تلبث أن  ــي م ــزة الت غ
تخرج من املصائب التي 
ــا  ــا، إال وتتلوه ــل به حت
ــكاد  ت ــرى  أخ ــة  مصيب
، متثلت في  ــالً ــد ح ال جت
ــا  ــار عليه ــرض احلص ف
ــبعة أعوام، إلى  منذ س
ــا اليوم  ــل حاله أن وص
ــراء  ج  ، ــاسٍ ق ــع  لوض
وقطع  ــود  الوق انقطاع 
ــي،  الكهربائ ــار  التي
املنخفض  ــى  إل ووصوالً 
ــي،  الكهربائ ــار  التي
املنخفض  ــى  إل ووصوالً 
ــي،  الكهربائ ــار  التي

ــذي ضربها  ــي ال القطب
الثالثاء املاضي.

غزة وبكل براءة ومحبة 
ــتعدت  اس ــر،  للمط
إلى  ــها  نفس ــزت  وجه
ــوي  اجل ــض  املنخف
ــن  م ــادم  الق ــي  القطب
أقصى شمال أوروبا، ظنًا 
ــن  م ــادم  الق ــي  القطب
أقصى شمال أوروبا، ظنًا 
ــن  م ــادم  الق ــي  القطب

بأنه سيسعد سكانها، 
ــا ال ألومها ألنه من  وهن
حقها أن تستعد ألجواء 
املنخفض كونه "قطبي" 
ــا أقول يأتي بالثلوج  ورمب
ــاحلية-  ــى غزة الس عل
ــب أن ينزل  ــي يصع الت
"، لكن حدث  فيها أصالً
ــب أن ينزل  ــي يصع الت
"، لكن حدث  فيها أصالً
ــب أن ينزل  ــي يصع الت

ما لم يكن باحلسبان.
ــاهد األلم واملعاناة  مش
ــكان  ــي حلّت بالس الت
ــن    يك ــم  ل ــم،  ومأواه
ــائر  ــدرك حجم اخلس ي
ــة  املترتب ــاة  واملأس
ــض  ــذا املنخف ــى ه عل
ونساء  أطفال  الشديد، 
ــردوا بفعل  وشيوخ تش
ــار وارتفاع  ــدة األمط ش
بشكل  املياه-  منسوب 
ــح  أصب ــادي-،  ع ــر  غي
الوضع أشبه بهجرتهم 
ــرب التي  ــي أوقات احل ف
على  االحتالل  ــنها  يش

القطاع.
ــا  هن ــن  م ــدات  مناش
املنكوبة  األسر  وهناك، 
ــد الضمائر احلية  تناش
ــاعدات  املس ــدمي  بتق
ــل،  ــل القلي ــو أق ــا ل له
ــا من وقاية  حتى متكنه
أطفالها من برد الشتاء 
القارص، فهل من مغيث 

لسكانك يا غزة.
 في النهاية ال يسعني 
ــا  ــكِ اهللا ي ــول ل إال أن أق
 في النهاية ال يسعني 
ــا  ــكِ اهللا ي ــول ل إال أن أق
 في النهاية ال يسعني 

غزة!!.

غزة تغرق ..
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فلسطني تزخر باِّـواهب األدبية اِّـبدعةفلسطني تزخر باِّـواهب األدبية اِّـبدعةفلسطني تزخر باِّـواهب األدبية اِّـبدعة

ــي العالم اخلاص  ــوت اجلامعة" ف ــرت "ص  أبح
بـ"هند" لتعيش وإياها قصة صعودها وجناحها 

املتألق.
• حدثينا من هي هند جودة؟

ــير وراء  ــن الس ــفُّ ع ــث، ال تك ــد، روحٌ تبح هن
• حدثينا من هي هند جودة؟

ــير وراء  ــن الس ــفُّ ع ــث، ال تك ــد، روحٌ تبح هن
• حدثينا من هي هند جودة؟

ا،  التفاصيل بكل حواسها، هي امرأة جتوبُ غيمً
ال حتبُ احتباس القلقِ في قلبها، لذا تكثر من 

مطرٍ صاخبِ العدو في طرقات البياض.
ــي حققتيها في حياتكِ  ــا هي اإلجنازات الت • م

كشاعرة؟ وكيف حققتِها؟
ــتحق هذه التسمية،  ــاعرة وأن أس أن أكون ش
هذا هو اإلجناز، وقد متكنت من قطعِ خطواتٍ ال 
بأس بها على طريق التسمية، وإن كنتُ ما أزال 
هذا هو اإلجناز، وقد متكنت من قطعِ خطواتٍ ال 
بأس بها على طريق التسمية، وإن كنتُ ما أزال 
هذا هو اإلجناز، وقد متكنت من قطعِ خطواتٍ ال 

أطمح للعبور أبعد وأعمق في هذا العالم.
ــن املعطيات، رمبا  ــاعرةً بفضل عدد م كنتُ ش

أطمح للعبور أبعد وأعمق في هذا العالم.
ــن املعطيات، رمبا  ــاعرةً بفضل عدد م كنتُ ش

أطمح للعبور أبعد وأعمق في هذا العالم.

ــيَ تلك  ــت، بأن جعل ل ــيء إلهي بح ــا ش أوله
ــارب وتتعامل مع  ــى التج ــي تتلق احلواس الت
ــية  ــردات واألحداث بحساس ــل واملف التفاصي
عالية، ثمّ كان للبيئة التي نشأتُ فيها فضلٌ 
ــاعرًا لم يكمل  ا وش ــر، كونَ أبي رجالً مثقفً آخ
عالية، ثمّ كان للبيئة التي نشأتُ فيها فضلٌ 
ــاعرًا لم يكمل  ا وش ــر، كونَ أبي رجالً مثقفً آخ
عالية، ثمّ كان للبيئة التي نشأتُ فيها فضلٌ 

طريق الشعر، ولكنّه غرسه في قلبي إذ إن أول 
القصائد التي حفظتُها كانت ألبي، كما أن أمي 
طريق الشعر، ولكنّه غرسه في قلبي إذ إن أول 
القصائد التي حفظتُها كانت ألبي، كما أن أمي 
طريق الشعر، ولكنّه غرسه في قلبي إذ إن أول 

علمتني احلروف الهجائية الثمانية والعشرين 
ــة، وكان اخليال نصيب  قبل دخولي إلى املدرس
جدتي التي كانت تقصّ احلكايا على الصغيرة 

التي كنتها، واآلن زوجي يدعمني ويؤمنُ بي.
• هل لديكِ دواوين شعرية؟ وهل متت طباعتها 

ورقيًا أم بقيت إلكترونية حتى اللحظة؟
ــعرية ومجموعة  ــات ش ــالثُ مجموع ــديّ ث ل

ورقيًا أم بقيت إلكترونية حتى اللحظة؟
ــعرية ومجموعة  ــات ش ــالثُ مجموع ــديّ ث ل

ورقيًا أم بقيت إلكترونية حتى اللحظة؟

ــي األولى في  ــرة، اآلن مجموعت ــص قصي قص
ــر عن دار موزاييك في األردن، رمبا  طريقها للنش
ــام ٢٠١٤ في املكتبات بإذن  تكون مع بداية الع

اهللا.
ــام ٢٠١٤ في املكتبات بإذن  تكون مع بداية الع

اهللا.
ــام ٢٠١٤ في املكتبات بإذن  تكون مع بداية الع

ــابقات  ــي املس ــاركاتكِ ف ــن مش ــا ع • حدثين
األدبية؟

ــاركتُ مرةً في مسابقة قصة قصيرة، وهذا  ش
ــيَ محاوالت في  ــب لنقول إن ل ــؤال مناس الس
كتابة القصة في تلك املسابقة التي نظمتها 
جمعية "أفكار" سنة ٢٠٠٧ في مدينة غزة، لم 
حتصل قصتي على أيّ مرتبة، وإن كانت اللجنة 
قد قالت بأنها استحقت شهادة تقدير. وكان 
ــا إذ إنها نالت  ــا، ومفرحً ــكل م ذلك مؤملًا بش

بعض التقدير.
؟ • ا هي آخر أعمالكِ

ينتُ مديرة حترير لة  آخرُ نشاطاتي هي أنني عُ
٢٨ األدبية التي يفترض أن تصدر من غزة، والتي 
ــر"، ولكنها  ــا التجريبي رقم "صف صدر عدده
ــر إذنًا حكوميًا ملتابعة الصدور  حتى اآلن تنتظ
ــر"، ولكنها  ــا التجريبي رقم "صف صدر عدده
ــر إذنًا حكوميًا ملتابعة الصدور  حتى اآلن تنتظ
ــر"، ولكنها  ــا التجريبي رقم "صف صدر عدده

ــر، إال أنها  ــزة للنش ــا أعداد جاه ــم أن لدين رغ
إجراءات حكومية.

ــاعرٌ تعتبرينه مثلكِ األعلى أو قدوتكِ على  • ش
الساحة الشعرية؟

ــاحة الفلسطينية  هناك مناذج رائعة في الس
والعربية، املتابع يستطيع أن يعرف ويكتشف، 
ــطينيني  ــن املبدعني الفلس ــأحتدث ع وهنا س
ــود درويش حصل  ــم، رمبا محم ــا تأثرت به كم
ــاعرٌ  ــى هالة إعالمية لم يحصل عليها ش عل
ــي أن الذين  ــنّ هذا ال يعن ــطينيٌ آخر، لك فلس

ــلط عليهم األضواء ليسوا جنوم شعر،  ال تس
ــعر واجلميل أن هناك  ــدارس عدة للش هناك م
ــاحة، متيم  ــطينيني في كل س متميزين فلس
ــن حظوا ببعض  ــعراء الذي ــي من الش البرغوث
ــعراء اجليل، كذلك  الشهرة وأراه من أجمل ش
ــعر احلداثة هناك خالد جمعة  على صعيد ش
ــر رباح،  ــرة، ناص ــة الغ ــني، فاتن ــان حس وعثم
سونيا خضر من رام اهللا وعمر زيادة من نابلس، 

ــق السرد الفلسطيني وكتّابه الذين  وأنا أعش
ــة الروايات  ــوا يبدعون في كتاب ــوا وما زال أبدع
ــن اجلانب  ــر ع ــول الكثي ــي تق ــص الت والقص
ــطيني، ومن  ــان الفلس ــي اإلنس ــاني ف اإلنس
كتّاب السرد املميزين الشاعر والروائي إبراهيم 
ــان كنفاني، جبرا ابراهيم جبرا،  نصر اهللا، غس
كتّاب السرد املميزين الشاعر والروائي إبراهيم 
ــان كنفاني، جبرا ابراهيم جبرا،  نصر اهللا، غس
كتّاب السرد املميزين الشاعر والروائي إبراهيم 

ــد اهللا تايه، غريب  اش، عب ــودة، زياد خدّ علي ع
ــان كنفاني، جبرا ابراهيم جبرا،  نصر اهللا، غس
ــد اهللا تايه، غريب  اش، عب ــودة، زياد خدّ علي ع
ــان كنفاني، جبرا ابراهيم جبرا،  نصر اهللا، غس

عسقالني، وعاطف أبو سيف.
ــر فيك وتلهمكِ في  ــياء التي تؤث • ما هي األش

كتابة الشعر؟
ــيء مير بعاملي  ــياء محددة، كل ش ال توجد أش
ــر بي وأتأثر به، رمبا عالقتنا املوجعة بالوطن  يؤث
ــي فترة من  ــرًا في كتاباتي ف ــذت حيزًا كبي أخ
ــر بي وأتأثر به، رمبا عالقتنا املوجعة بالوطن  يؤث
ــي فترة من  ــرًا في كتاباتي ف ــذت حيزًا كبي أخ
ــر بي وأتأثر به، رمبا عالقتنا املوجعة بالوطن  يؤث

قبل الشرخ احلاصل في اجلسد الفلسطيني، 
ــعري فيه الكثير من التأمل ورمبا الفلسفة  ش

ــي ال أقصد  ــض-، رغم أنن ــب وصف البع -حس
ــا، ولكنني  ــياء مبعنى تعقيده ــفة األش فلس
ــس  ــف أتلم ــا أرى وكي ــاس م ــاول أن أري الن أح

األشياء والتفاصيل من حولي.
ــي أغلب  ــورًا طاغيًا ف ــرض حض ــة تف الطبيع
ــذا كتبت  ــردات ول ــق املف ــي، وأنا أعش نصوص
ا عدة على طريقة النص الواحدي، الذي  نصوصً
يعتمد على الثيمة الواحدة، ويكون على هيئة 

مقاطع منفصلة.
ــال، أم  ــل االبحار في اخلي ــا أجم ــكِ أيهم • برأي

التركيز في الواقع؟
ــا أنه لن  ــال، كم ــعرًا بال خي ــعر ليس ش الش
ا أي لو كان  ــو كان خياالً محضً يلمس القارئ ل
بال واقعية، الشعر هو مزج بني العاملني، واملازج 

املاهر هو الشاعر احلقيقي.
ــا في حياتكِ  ــي العقبات التي واجهتِه • ما ه

كشاعرة؟
كان يجب أن أثبت للجميع أن ما أملكه هو شئٌ 
ــي أكتبها مكانها  ، وأن النصوص الت ــيّ حقيق
ا شيء لن أتوقف عنه ما  ليس األدراج وأنها أيضً
ــي أكتبها مكانها  ، وأن النصوص الت ــيّ حقيق
ا شيء لن أتوقف عنه ما  ليس األدراج وأنها أيضً
ــي أكتبها مكانها  ، وأن النصوص الت ــيّ حقيق

حييت، كنت أسمع عبارات محبطة مثل أنني 
سأتوقف حال أتزوج، وأن األطفال سيشغلونني 
عن الكتابة وأنها شيء سيذوى مع الزمن، كان 
ــيء  ــت لي ولهم أن الكتابة ش ــدي أن أثب التح
ا رمبا من  ــل عضوً ا يعيش فيّ وميث ــي جدً حقيق
أعضائي وليس مجرد فكرة متر بخيالي وتذهب 
ــبيلها، أتصور أننّي جنحت، وها أنا  إلى حال س
اآلن في سن الثالثني وقد مرّ على زواجي خمسُ 
سنوات، وعلى سماعي لتلك العبارات احملبطة 
ا وبهذا أكون قد  ــا وها نحن جنري حوارًا معً أيضً
سنوات، وعلى سماعي لتلك العبارات احملبطة 
ا وبهذا أكون قد  ــا وها نحن جنري حوارًا معً أيضً
سنوات، وعلى سماعي لتلك العبارات احملبطة 

ــية، عقبة  ــك العقبات األساس ــزتُ عن تل قف
اتمع واإلنكار ملا أملك..

ــا هي طموحاتكِ  ــن تودين الوصول، وم • إلى أي
لذلك؟

أمتنى أن يكون لي دار نشر خاصة ، والطموحات 
ــر من العمل  ــذا احللم يحتاجُ الكثي كثيرة وه
ا في تثقيف نفسي  وأحسب أنني ال أدخر جهدً
من جهة، وفي محاولة كسب دعم زوجي نظرًا 
ــوى أنني ربة  ــيَ اآلن س ــود وظيفة ل ــدم وج لع

منزل.
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ــد القائمني على  ــي أح ــد اليازج  رائ
ــبب  ــة اليازجي في غزة عزا س مكتب
ــارض إلى  ــي املع ــب ف ــابه الكت تش
ــى نوعية  ــراء عل ــال الق ــة إقب طبيع
ــب وخاصة الكتب  ــة من الكت معين
ــة"، والتي  ـــ "التجاري ــي وصفها ب الت
حتظى بإقبال من الناس وهي اتصة 
ــرية والكتب األدبية - بالتنمية البش

الروايات على وجه اخلصوص- إضافة 
إلى الكتب الدينية.

واشتكى اليازجي من قلة اإلقبال على 
ــب الكتب املتخصصة  الكتب فأغل
العلمية منها ال يشتريها إال قلة من 
املتخصصني أو املقبلني على دراسة 

املاجستير أو الدكتوراه، كما أن وجود 
ــات مجانية  ــر املكتب ــت وتوف اإلنترن
التحميل سهلت   للجميع الوصول 
للكتاب دون احلاجة إلى شراء الكتب 

من املكتبات التجارية.
ــب باحلصار  ــر الكت ــدى تأث ــول م وح
ــكل  أبدى اليازجي عدم اقتناعه بش
ــخصيًا ال  ــال: "ش ــك وق ــبي بذل نس
ــي محدودية  ــببًا ف ــر احلصار س أعتب
ــة األولى؛ بل  ــة الكتب بالدرج طبيع
ــي تقارب من ٠-١٪  ضعف القراءة الت
ــي تقييدنا  ــي ف ــبب الرئيس هو الس
ــي طبيعة معينة من الكتب وعدم  ف
ــتيرادنا  ــتيرادنا لبعضها؛ ألن اس اس

ــارة  ــرأ يعتبر مجازفة وخس ــا ال يُق مل
بالنسبة لنا". 

ــى الرغم من  ــه عل ــرى اليازجي أن وي
ــف اإلقبال إال أن معارض الكتاب  ضع
ــيط  ــة تنش ــاة وعملي ــل روح حي متث
ــت مهملة من  ــي بات ــات الت للمكتب
ــر أن اإلقبال فيها  ــارئ، كما اعتب أي ق
ــام العادية  ــة باألي ــه مقارن ــأس ب ال ب
فهي "فرصة طيبة وجيدة" على حد 

وصفه.
ــون مع  ــف يتعامل ــألته كي وحني س
ــف االقبال للترويج  هذا الركود وضع
ــي: "رغم دور اإلنترنت  لكتبهم أجابن
ــلبي في منع القارئ من القدوم  الس
ــا  قمن ــل،  البدي ــر  لتواف ــة  للمكتب
باستثمار مواقع التواصل االجتماعي 
ــع  ــل م ــب والتفاع ــرض الكت ــي ع ف
اجلمهور القارئ من خالل وصف بعض 
ا  ــاركتها، مما أضفى نوعً الكتب ومش
ــة، وفعالً قمنا  ــة االيجابي من احليوي
ا  ــاركتها، مما أضفى نوعً الكتب ومش
ــة، وفعالً قمنا  ــة االيجابي من احليوي
ا  ــاركتها، مما أضفى نوعً الكتب ومش

ــذه الطريقة  ــض الكتب به ببيع بع
ا الى اآلن". التي أعتبرها جيدة جدً

أما السيد محمد عبد اللطيف أحد 
ــاق فحاول  ــني على مكتبة آف القائم
ــار الكتب  ــة اختي ــا على آلي إطالعن
التي يتم عرضها في املعارض فقال: 

"اختيارنا للكتب يقوم على أساس ما 
ــنوات  هو موجود في ازن خالل الس
ــت املاضية حتى نواكب اجلديد  الس
ــب، لكن  ــن الكت ــتطاع م ــدر املس ق
ــن غالبًا  ــع العناوي ــا يعلم اجلمي كم
متكررة وقدمية لذلك ال يبدو التجديد 
ــة جلبهم  ــول كيفي ــع"، وح للجمي
ــن نتعامل مع  ــاف: "نح ــب أض للكت
ــكل جديد غير  ــات بالضفة ف مكتب

متوافر لدينا يتم ارساله لنا".
ــن موضوعات  عبد اللطيف حتدث ع
الكتب املتوفرة واملقبلني عليها كذلك 
ــي ومتابعتي  ــن خالل عمل فقال: "م
ــرة في غزة  ــب الكتب املتوف ــان أغل ف
ــور موضوعاتها  ــكل عام تتمح بش
حول الدعوة والدين وتتجه حاليًا فئة 
ــفة واألدب  ــاب إلى كتب الفلس الش
ــة والعربية-، كما  ــات االجنبي -الرواي
أننا نركز ليس فقط على موضوعات 
ا  ــر مبيعً ــاب األكث ــب؛ بل الكتّ الكت
ــم الفقي،  ــل إبراهي ــراءة لهم مث وق
ــرة من األدباء  ــماء كثي اضافة الى أس
ــتغامني"،  ــني مثل أحالم مس والروائي
وبخصوص األسعار فقال: " تسعيرة 
ــتيرادها،  ــب اس ــب تكون حس الكت
ــخة والورق  اضافة إلى طبيعة النس

ــباب فنية أخرى، كما أن عملية  وأس
ــباب  ــة في غزة مكلفة ألس الطباع
احلصار في حني لو قمنا باستيرادها 

فسيكون أرخص".
ــال قال:  ــباب ضعف اإلقب ــول أس وح
ــار فثقافة اتمع  "إضافة الى احلص
تلعب دور، فاألهل يفضلون أن يشتروا 
ــس على أن  ــم األلعاب واملالب ألبنائه
ــتروا لهم كتاب بقيمة قد تكون  يش

أرخص بكثير".
ــهدها  في ظل أزمة القراءة التي يش
ــابه الكتب قد  ــإن تش ــا، ف مجتمعن
ــة وطبيعية؛  ــة منطقي ــون حال يك
ــة،  القارئ ــة  الفئ ــع  لتراج ــة  نتيج
ــي عرض الكتب  فالتنوع واحليوية ف
ــتوعب  م يس يحتاج الى جمهور نهِ
ــا أن اإلقبال  ــوع، كم ــم املتن ذاك الك
ــتوعب  م يس يحتاج الى جمهور نهِ
ــا أن اإلقبال  ــوع، كم ــم املتن ذاك الك
ــتوعب  م يس يحتاج الى جمهور نهِ

ــب  ــن الكت ــة م ــة معين ــى نوعي عل
يكشف لنا طبيعة اهتمامات القراء 
في مجتمعنا وتطلعاتهم الفكرية، 
ــني ترى  ــد اليوم ح ــب بع ــال تتعج ف
ــا وأنت  ــبه بعضها، فأن ــب تش الكت
ــاب املكتبة  ــا نخاف اقتحام ب ما زلن
ملساعدة أصحاب املكتبات في نفض 
غبار كتبهم واستيراد كتب قد تبدو 

دخيلة على غرباء القراءة أمثالنا.

Cartoon عربي!
بقلم  حال احلوت

ــة  " فاتن"  ــافرنا مع االنس كلنا س
ــرف  لنتع ــب  العجي ــا  باصه ــي  ف
ــر  ــي لكثي ــير العلم ــى التفس عل
ــرة  ــن الظواهر الطبيعية املنتش م
ــاس "صقور  ــا بحم ــا، وتابعن حولن
ــا   ــاة " وغيره ــن احلي األرض "، و" حل
ــوم الكرتونية التي كانت  من الرس
ــاون  ــة كالتع ــم إيجابي ــو لقي تدع
باألخرين  ــاس  واالحس ــاد،  واالجته
ــي النهاية ، و "  وكان اخلير ينتصر ف
ا ما كانا يقعان  بلوط وعلقم " دائمً

بشراك أعمالهما.
ا .. نعم !!  لكن  اإلنتاج لم يكن عربيً
ــت تتم حتت  ــة دبلجتها كان عملي
ــى حذف  ــت عل ــة، عمل ــة  قوي رقاب
ــاهد التي ال تتناسب  كثير من املش
مع بيئتنا وثقافتنا العربية، وعدلت 
ــرى كان بقاؤها ضروريًا للحفاظ  أخ
على سياق القصة، فكثيرًا ما شرب 
ــون النبيذ على أنه  أبطالنا املفضل
ــراب توت لذيذ وغدت الكنيسة  ش

ا بلديًا "،! "مجلسً
ــة  الواضح ــر  املعايي ذات  ــة  الرقاب
، يضاف اليها  شكلت نقطةً ايجابيةً
ــة  الواضح ــر  املعايي ذات  ــة  الرقاب
، يضاف اليها  شكلت نقطةً ايجابيةً
ــة  الواضح ــر  املعايي ذات  ــة  الرقاب

الدبلجة القوية التي حافظت على 
ــتعانت بفنانني  ــليمة، واس لغة س
ذوي طبقات صوتية مميزة، منت قدرة 
الطفل على التعبير، وقوّمت لغته، 
وصححت مخارج حروفه، فذواكرنا 
ــعد الدين"  ما زالت ممتنة لـ "آمال س

و"مروان فرحات" و"رأفت بازو".
ــد أن حقبة ناجحة من  لكني أعتق
ــت اليوم  ــتيراد والدوبالج طوي اإلس
ــركات دوبالج جديدة  بعد ظهور ش
ــت  ــوي وقدم ــب اللغ ــت اجلان أهمل
ــة  ــة ركيكة مغموس ــل بلغ العم
ــدت  هذه  ــن العامية،  وغ ــر م بكثي
ــال الغربية   ــركات  تأخذ األعم الش
ــي دون  ــا ه ــة كم ــا  للعربي ــي دون وتنقله ــا ه ــة كم ــا  للعربي ــي دون وتنقله ــا ه كم
بألفاظها الدنيئة وثقافتها  معاجلة
ــخصياتها ذات املالمح  الغريبة وش

املشوهة.
ــخصيات  ش ــدى  إح ــيلني"  "مارس
ــي  األمريك ــي  الكرتون ــل  املسلس
ــج "وقت املغامرة" وهي ملكة  املدبل
ــش في أحد  ــاء تعي ــي الدم مصاص
ــزف  وتع ــاء  الغن ــوى  ته ــوف  الكه
ــأن تدفع  ــة وحدها ب ــار، كفيل اجليت
ــى "  ــول "كف ــة لتق ــرة العربي األس
ا مع غياب  ــع الراهن، خصوصً للوض
البديل. فاإلنتاج العربي ال يقوى على 
ــة االنتاج الغربي الضخم،  منافس
ــاب الدعم احلكومي لهذا  بفعل غي
القطاع، وضعف تقنيات التحريك، 
وقلة كتاب السيناريو املتخصصني 
ــل صناعة  ــال، ما جع ــذا ا في ه
العربي "مجازفة" يخشى  الكرتون 
ــون العرب  اإلقدام  ارجون واملنتج
ــد ان اإلنتاج  ــا. لكن من املؤك عليه
العربي الضعيف لم يخلُ من بعض 
ــد ان اإلنتاج  ــا. لكن من املؤك عليه
العربي الضعيف لم يخلُ من بعض 
ــد ان اإلنتاج  ــا. لكن من املؤك عليه

ا أمتنى أن  التجارب  الناجحة وختامً
ــبيلِ  ــال العربي ينفق في س أرى امل
ــاج ذات هوية  ــركات إنت ــاء ش إنش
ــاء جيل يحمل  ــعى لبن عربية، تس
ــة، يفخر مباضيه، وقادر  ثقافة عريق
ا.  ــراقً ــتقبل أكثر إش على بناء مس
ــة، يفخر مباضيه، وقادر  ثقافة عريق
ا.  ــراقً ــتقبل أكثر إش على بناء مس
ــة، يفخر مباضيه، وقادر  ثقافة عريق

ــا أن أرى " ميكي ماوس  ــم أيضً وأحل
ا.  ــراقً ــتقبل أكثر إش على بناء مس
ــا أن أرى " ميكي ماوس  ــم أيضً وأحل
ا.  ــراقً ــتقبل أكثر إش على بناء مس

ــماغ ال  ــواء بكوفية أو ش " عربي س
يهم املهم أن يتكلم لغتنا ويحمل 

مالمحنا  السمراء ... أحلم !.
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ضمن شبكة الـ”فايبر أوبتك” تتوفر 
ــغيل  ــة لتش الالزم ــة  ــا الطاق فيه
ــر  توف ــدون  ب ــت  البي ــي  ف ــت  االنترن

الكهرباء.
ــن  ــر م ــل الكثي ــذا احل ــب ه ويناس
ــتخدمني االنترنت في ظل تكرار  مس
ــاع التيار الكهربائي التي  أزمة انقط
ــاع  ــي القط ــني ف ــف باملواطن تعص

احملاصر منذ سنوات مضت .
 ”world net“ ــركة ــى أن ش ــار إل ويش
ــا  باعتباره  ،٢٠٠٤ ــام  ع ــت  تأسس
ــال  مج ــي  ف ــة  متخصص ــركة  ش
ــبكات، ومن ثم تطور عملها من  الش
الشبكات السلكية إلى الالسلكية 
ــات  ــازت على ثقة املؤسس إلى أن ح
ــركات احمللية، وعملت أيضاً في  والش
ــات  ــازت على ثقة املؤسس إلى أن ح
ــركات احمللية، وعملت أيضاً في  والش
ــات  ــازت على ثقة املؤسس إلى أن ح

ــة املراقبة قبل  ــال تركيب أنظم مج
ــل األلياف  ــي مجال كواب أن تعمل ف
ــح القائمون  ــا يطم ــة، فيم الضوئي
ــتقبالً في  ــى العمل مس ــا، إل عليه
ــح القائمون  ــا يطم ــة، فيم الضوئي
ــتقبالً في  ــى العمل مس ــا، إل عليه
ــح القائمون  ــا يطم ــة، فيم الضوئي

ــية اخلاصة  ــال الطاقة الشمس مج

لتوفير الكهرباء.


وبشأن إمكانية تطبيق املشروع على 
ــار األغا إلى  ــتوى قطاع غزة، أش مس
أنه من املمكن جناح تطبيقه خاصة 
ــرة مثل:  ــدان كبي ــق في بل أنه مطب
كندا، وأمريكا، وبعض الدول املتقدمة 

تكنولوجياً.
ــركة أن  ــر التنفيذي للش ــني املدي  وب
ــرق  غزة من أول املدن في منطقة الش
ــذا  ــا ه ــق فيه ــي يطب ــط، الت األوس

املشروع.
ــر عام  ــياق، حتدث مدي ــي ذات الس ف
ــدس عبد  ــت” املهن ــركة “وورلدن ش
ــبكة  ــروع الش القادر زيارة، عن مش
ــروع في طور  ــة، قائالً “إن املش الذكي
ــبكة  ــروع الش القادر زيارة، عن مش
ــروع في طور  ــة، قائالً “إن املش الذكي
ــبكة  ــروع الش القادر زيارة، عن مش

ــز  ــاء مراك ــيتم إنش ــب، وس التركي
للصيانة واملتابعة”.

ــدات الالزمة  ــى أن املع ــار زيارة إل وأش
ــة متوفرة،  ــم امليداني ــل الطواق لعم

ويبلغ عدد العاملني لتنفيذ املشروع 
ــزة ٢٢ موظفاً  ــة غ ــي مدين ــاً ف حالي
ويبلغ عدد العاملني لتنفيذ املشروع 
ــزة ٢٢ موظفاً  ــة غ ــي مدين ــاً ف حالي
ويبلغ عدد العاملني لتنفيذ املشروع 

ــني، وأن  ــم أربعة مهندس بينه
ــتغرق  ــروع سيس ــاز املش “اجن
اكثر  من ثالثة أعوام ، للوصول 
ــبكة األلياف  ــى كل بيت بش إل

الضوئية”.


وقال زيارة إن “شركة الكهرباء 
ــن األمور،  ــهل لنا الكثير م تس
وإدارة املرور تعاونت معنا كثيراً، 
ــهيل  ــا امتيازات لتس ومنحتن

عملنا”.
ــي  األساس ــبب  الس أن  ــني  وب
ــركة الكهرباء مع  ــد ش لتعاق
ــة، هو أن  ــركة (smt) الكندي ش
شركة الكهرباء تريد االستفادة 
ــب  ــبكة لتركي ــذه الش ــن ه م
ــركة  العدادات الذكية مع الش
ــا  ــاد عليه ــية واالعتم الرئيس

ــات اخلاصة  ــول على املعلوم للحص
بالعدادات.

ــروع  ــذ املش ــارة أن “تنفي ــح زي وأوض
ــى ترانس  ــول إل ــى الوص ــد عل يعتم
ــاء، وإيصال خدمات االنترنت،  الكهرب
وقنوات التلفزيون والتلفون، من خالل 
شبكة الكهرباء، ومن خالل الكوابل 
ــيتم حتويل الداتا (البيانات) حتى  س
تسير في أسالك الكهرباء، وبالتالي 
يكون في جهاز لدى املستخدم يقوم 
بتحويل اخلدمة مرة ثانية ليستفيد 

منها كإنترنت، أو تلفون، أو تلفزيون”.

.
ــتكمال املشروع  ــأن مراحل اس وبش
ــار األغا إلى أنه مت  في مدينة غزة، أش
ــة األولى والثانية  ــاء من املرحل االنته
ــن  ــم م ــد ١٢ ك ــروع ومت م ــن املش م

الكوابل في مدينة غزة .
وبني مدير الشركة ان هناك نظاماً آخر 

الكوابل في مدينة غزة .
وبني مدير الشركة ان هناك نظاماً آخر 

الكوابل في مدينة غزة .

يتم تركيبه أيضاً ضمن الشبكة في 
 ،"”rooming شوارع غزة يطلق عليه
ــيتم تركيب وحدات إرسال  حيث س

ــتخدمني  املس ــح  متن ــلكي  الس
ــل  ــبكة “كواب ــي ش ــتركني ف واملش
إمكانية  ــة”  الضوئي األلياف 
ــن أي  ــت م ــال باإلنترن االتص
ــر  ــوال، أو غي ــر اجل ــكان عب م
ذلك من األجهزة التي لديها 

إمكانات اتصال باإلنترنت.
ــي  الت ــات  اخلدم ــني  ب ــن  وم
ــبكة- كما  ــتقدمها الش س
ــر أي جهة  ــول زيارة- تأجي يق
ــول  ــدمي أو احلص ــح لتق تطم
ــة عبر  ــات معين ــى خدم عل
ــبكة، وقال “يسعدنا أن  الش
نتعاون مع احلكومة إذا كانت 
تسعى لتطوير رقابة شرطة 
ــات، حيث  املفترق ــي  املرور ف
ــوى  أصبح األمر ال يحتاج س
ــيتم  ثمن الكاميرات التي س
ــالل ذلك  ــن خ ــا، وم تركيبه
نستفيد التأجير، واحلكومة 
ــها  ــن أن توفر على نفس ميك
ــل األلياف  ــبكة كواب ــن متديد ش ثم

الضوئية”.
ــبكة أيضاً،  ــالل الش ــن خ ــن م وميك
ــعاف مبقرات وزارة  ربط سيارات اإلس
ــذا األمر يلزم  ــة، وخاصة أن ه الصح
ــوارئ، وكان هذا األمر  ــي حاالت الط ف
ــل وجود  ــداً، ولكن في ظ ــف ج مكل
ــوارئ، وكان هذا األمر  ــي حاالت الط ف
ــل وجود  ــداً، ولكن في ظ ــف ج مكل
ــوارئ، وكان هذا األمر  ــي حاالت الط ف

ــة  ــاف الضوئي ــل األلي ــبكة كواب ش
“فايبر أوبتك”، ميكن أن تشترك الوزارة 
ــط شهري  ــبكة مقابل قس في الش

للحصول على اخلدمة التي تريدها.


ــل  ــة  الكواب ــا  أن تقني ــح األغ أوض
الضوئية احلديثة توفر انترنت بسرعة 
ــاف  ــادي بأضع ــت الع ــوق اإلنترن تف
ــر لإلنترنت  ــرعة أكب حيث تعطي س
ومختلف اخلدمات التي تقدمها، مثل  
خدمة الهاتف، وقنوات التلفزيون وما 
ــار اخلدمة  ــترك إال أن يخت ــى املش عل

التي يريدها في بيته.
ــار األغا الى أن األلياف الضوئية  وأش
ــرعةً نقل  ــر تقنية في س ــر أكث تعتب
ــار األغا الى أن األلياف الضوئية  وأش
ــرعةً نقل  ــر تقنية في س ــر أكث تعتب
ــار األغا الى أن األلياف الضوئية  وأش

اإلشارة عبر الكيبل، وقليلة التكلفة، 
ــل وتنزيل  ــي حتمي ــدا ف ــريعة ج وس
ــدرة على حمل  ــر ق ــات، ، وأكث البيان
ــالك النحاسية،  املعلومات من األس
ــارات  ــدم إمكانية تداخل اإلش مع ع
املرسلة من خاللها مما يضمن وضوح 

اإلشارة املرسلة.
ــتركني من  ــن املش ــا متك ــا وأنه كم
ــتخدامها حتى في حال انقطاع  اس
ــيتم توفير وحدة  الكهرباء، حيث س
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ونظام إدارة احملتوى هو عبارة عن نظام 
مفتوح املصدر يتيح للمستخدمني 
واملطورين االستفادة من جميع مزاياه 
ــب  ــكل يناس أو التعديل عليها بش
ــة  اخلاص ــات  واملتطلب ــات  املعطي
ــق نظام إدارة  ــة, وقد مت تطبي باجلامع
احملتوى على مواقع اجلامعة جميعها 
ــي  ــع اجلامعة الرئيس ــا فيها موق مب

والكليات والعمادات.
ــم  ــامة قنّوع رئيس قس ــال م. أس وق
"إن  ــة:  ــي باجلامع ــر اإللكترون النش
ــه وتطوير  ــام وتفعيل ــق النظ تطبي
ــر  ــم النش ــن خالل قس ــع مت م املواق
ــا  تكنولوجي ــئون  بش ــي  اإللكترون
ــات الذي يعنى بتوفير احللول  املعلوم
ــاركة  البرمجية ملواقع اجلامعة مبش
العالقات العامة وجاء ذلك من خالل 
بتوفير  ــاص  اخل ــم  والدع ــاعدة  املس

احملتوى".
ــح م. قنّوع أن خصائص اعتماد  وأوض
ــل في وجود  ــام إدارة احملتوى تتمث نظ
ــات القبول  ــي حتديث بيان ــة ف مركزي
ــجيل من خالل إظهار اخلطط  والتس

ــية واملعتمدة احملدثة, وبيانات  الدراس
املساقات لكل برنامج, وكذلك الربط 
التلقائي لبيانات املدرسني من خالل 
ــان حتديثها  ــني وضم ــئون املوظف ش

بشكل تلقائي.
وأشار إلى املشاكل التي عانت منها 
ــي  ــل ف ــادات وتتمث ــات والعم الكلي
ــدة جتمع  ــة موح ــدم وجود سياس ع
ــع  ــادات واملواق ــات والعم ــني الكلي ب
الداخلية, وعدم وجود آليات واضحة 
ــك املواقع,  ــث البيانات في تل لتحدي
ــم الفني عند  ــار الدع ــاً اقتص وأيض
ــك املواقع,  ــث البيانات في تل لتحدي
ــم الفني عند  ــار الدع ــاً اقتص وأيض
ــك املواقع,  ــث البيانات في تل لتحدي

تسليم املوقع جلهة منفذة.
وأضاف م. قنّوع: "إن نظام إدارة احملتوى 
ــا: منها توحيد  ــر العديد من املزاي وفَّ
وأضاف م. قنّوع: "إن نظام إدارة احملتوى 
ــا: منها توحيد  ــر العديد من املزاي وفَّ
وأضاف م. قنّوع: "إن نظام إدارة احملتوى 

اجلهود املتفرقة واعتماد السياسات 
ــث  ــى التحدي ــدرة عل ــدة والق املوح
ــدوري, ويضمن  ــدروس ال ــر امل والتغيي
ــة  احتياطي ــخ  نس ــود  وج ــام  النظ
ــاء  ــه, ويتيح إنش ــات داخل للمعلوم
ــب  ــات برمجية متنوعة حس شاش

طلب الكلية".
وأردف قائالً: "النظام ساعد في توفير 

الوقت الالزم لعملية التطوير بشكلٍ 
ــي, وهذا واضح في عدد املواقع  قياس
املنشورة واملتطورة حالياً والذي يصل 
ــي, وهذا واضح في عدد املواقع  قياس
املنشورة واملتطورة حالياً والذي يصل 
ــي, وهذا واضح في عدد املواقع  قياس

ــاً الكترونياً  ــا إلى أربعني موقع عدده
املنشورة واملتطورة حالياً والذي يصل 
ــاً الكترونياً  ــا إلى أربعني موقع عدده
املنشورة واملتطورة حالياً والذي يصل 

داخل نظام اجلامعة.
ــع اجلامعة مر  ــر مواق ــر أن تطوي يُذك

ــدءّا من  ــة ب ــل مختلف مبراح
ــهد  ش ــذي  ال  ٢٠٠٥ ــام  الع
تطوير املواقع كاملة وخاصة 
ــام ٢٠٠٧  ــكل كلية, وفي ع ب
الكليات في اجلامعة  توالت 
ــر مواقعها, حيث توفر  بنش
ــة وعمادة  ــكل كلي ــع ل موق
ــك املواقع  ــمل ذل دون أن يش
ــة اإلجنليزية , وفي عام  باللغ
ــق نظام  ــد تطبي ٢٠١٣ اعتُمِ
ــة اإلجنليزية , وفي عام  باللغ
ــق نظام  ــد تطبي ٢٠١٣ اعتُمِ
ــة اإلجنليزية , وفي عام  باللغ

إدارة احملتوى بناءً على معايير 
ــابقة  ــتبدال املواقع الس اس
وقد مت ترتيبها حسب اجلودة.

ــي يحققها  ــا الت ــن املزاي وم
ــات  الكلي ــع  مواق ــر  تطوي
والعمادات واملواقع الداخلية 
في اجلامعة إمكانية وصول 
للمعلومات  ــي  اخلارج الزائر 

املطلوبة في مواقع اجلامعة اتلفة 
ــواء أكانت بالعربية أم اإلجنليزية,  س
وسرعة استجابة الصفحات لذلك, 
ــع األخرى  ــع املواق ــط م ــك الرب وكذل
ــة موقع  ــني رتب ــاعد في حتس مما يس
ــم  ــر التقيي ــن معايي ــة ضم اجلامع
ــر م. قنّوع, أما على  ــة, كما ذك الدولي
ــي  موظف ــة  هيئ ــاء  أعض ــتوى  مس
ــة فتتمثل  ــس وطالب اجلامع التدري

ــة الطالب  ــي خدم ــام ف ــزة النظ مي
ــية في القدرة على  والهيئة التدريس
ــي بني املدرس والكلية  الربط األكادمي
ــب من جهة  ــني الطال ــن جهة , وب م
أخرى وذلك من خالل حصول الطالب 
ــي  ــكل إلكترون ــزم بش ــا يل ــى م عل

وبصورة سلسة ومستقرة. 
ــار م. قنّوع إلى أنه مت وضع خطة  وأش
إجناز املواقع العربية واإلجنليزية لكل 
ــاظ على احملتويات  ــات مع احلف الكلي
القدمية وقد مت تطبيقها خالل العام 
ــة  ــالل اعتماد سياس ــي من خ احلال
ــالل  ــر خ ــر والتغيي ــب للتطوي وقوال
ــنوات القادمة حسب  الفصول والس

االحتياجات اخلاصة بكل جهة.



ويندوز  ــتخدمي  ن ملس كِ ميُ
 " ــج  ببرنام ــتعانة  االس
ويندوز  ــتخدمي  ن ملس كِ ميُ
 " ــج  ببرنام ــتعانة  االس
ويندوز  ــتخدمي  ن ملس كِ ميُ

والذي  "herdProtectااني 
 " ــج  ببرنام ــتعانة  االس
والذي  "herdProtectااني 
 " ــج  ببرنام ــتعانة  االس

ــب  ــص احلاس ــوم بفح يق
والذي  "herdProtectااني 
ــب  ــص احلاس ــوم بفح يق
والذي  "herdProtectااني 

ــج  برنام ــتخدام٦٨  باس
ــه لوحده  ــهومن خالل تثبيت ــهومن خالل تثبيت
ــب فقط, وبعد  على احلاس
ــتخدم  التثبيت يقوم املس
 "Scan"ــى زر ــط عل بالضغ

ليتم بدأ الفحص.
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ــركة  ش أن   ZDNet ــع  موق ــد  أك
ــتزود هاتفها املرتقب  Samsung س
 QHD " بشاشة بدقة " Galaxy S٥"
"" باإلضافة إلى نظام للتحقق من 
هوية املستخدم عن طريق قزحية 
العني بالتناوب مع تقنية للتحقق 
ــيعمل  ــة وس ــق البصم ــن طري ع
ــمى  ــد يس ــام جدي ــف بنظ الهات
ــة إلى كاميرا  "Tizen OS" ,باإلضاف
ــل،  تصل دقتها إلى ١٦ ميجا بكس
وهى مزودة بشريحة املثبّت البصرى 

 "Galaxy s٤ zoom" للصورة، وهى نفس الشريحة املستخدمة في هاتف
ا ما بني الهاتف والكاميرا. الذى يُعتبر مزيجً

 "Galaxy S5"
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ــهالً يوم جيتونا ...وشرفتوا  "أهال وس
منازلنا حني جيتونا وأنا لو أعلم يوم 
ــال ومرحباً"   ــا.. زرعت الدرب أه جيتون
منازلنا حني جيتونا وأنا لو أعلم يوم 
ــال ومرحباً"   ــا.. زرعت الدرب أه جيتون
منازلنا حني جيتونا وأنا لو أعلم يوم 

ــاج رجب حديثه بأبيات  هكذا بدأ احل
شعبية يرحب  من خاللها  بزواره ولم 
ــوة  العربية من  ــني القه تغب فناج

ضيافة هذا البيت العريق .

ــد احلاج التوم  في غزة وعاش حياة  ول
ــطني ,   ــة يتنقل بني مدن فلس طويل
ــت أتنقل بني مدن  ــول احلاج :" كن يق
ــل أي ورقة ثبوتية  ــي دون أن أحم وطن
شخصية أو مواطنة ألنها أرض واحدة 
ــد " لكن األمر  ــعب واح ــا ش , وعليه
ــام النكبة الذي ارتوى  اختلف بعد ع
ا  ــطيني منه كئوسً الشعب الفلس
من الظلم والسلب والنهب من قبل 
ــافر إلى  ا س االحتالل،  خالل ذلك أيضً
تركيا ليعمل في جيشها قرابة العام 

وزار مصر مرات عدة , وعمل في لبنان 
ــني مع زوجته  ــج إلى بيت اهللا مرت وح
وزار مصر مرات عدة , وعمل في لبنان 
ــني مع زوجته  ــج إلى بيت اهللا مرت وح
وزار مصر مرات عدة , وعمل في لبنان 

في املرة الثانية كان قد بلغ من العمر 
مائة  وخمسة أعوام .

ــاق  ومع حياته الطويلة املليئة باملش
يؤكد يوسف التوم جنل احلاج أن والده 
ــب طيلة حياته  لم يتعرض ألي طبي
وال يعاني من أي أمراض حتى الضمور 
ــمى "بالزهامير ".  ــا يس ــي أو م العقل


ــتيقظ التوم في ساعات مبكرة  يس
في كل صباح ليبقى على عهد قدمي 
مضى منه سنوات كثيرة، فلم ينسَ 
ــل أورثها  ــأ عليها ب عاداته التي نش
ألبنائه وأحفاده، وأما عن إفطاره يروي 
احلاج :" أفطر كل صباح بيضة وزعتر 
ــي الغداء  ــت ووجبتي املفضلة ف وزي
نصف أرنب كل يوم؛ " لكنه ال يفضل 
ــاء كونه ينام  مبكراً، وال يحب  العش
نصف أرنب كل يوم؛ " لكنه ال يفضل 
ــاء كونه ينام  مبكراً، وال يحب  العش
نصف أرنب كل يوم؛ " لكنه ال يفضل 

ــه فيحافظ على  أن يثقل على نفس
تناوله بعضاً من الفواكه والعصائر .

ــه فيحافظ على  أن يثقل على نفس
تناوله بعضاً من الفواكه والعصائر .

ــه فيحافظ على  أن يثقل على نفس

ــا  ــي التكنولوجي ــاج ف ــن رأي احل وع
ــى العالم   ــرأت عل ــي ط ــده الت اجلدي
ــتعاذ باهللا"   ــوال" " إس ــة " اجل وخاص
ــى العالم   ــرأت عل ــي ط ــده الت اجلدي
ــتعاذ باهللا"   ــوال" " إس ــة " اجل وخاص
ــى العالم   ــرأت عل ــي ط ــده الت اجلدي

ــا فوائد  ــذه التكنولوجي ــال إن له وق
ومساوئ . 

ــل احلاج  ــوم جن ــال الت ــف  جم ويضي
ــث والدي  ــن حدي ــل م ــب: "  ال من رج
ــة جواره  ــوم نعقد جلس ففي كل ي
ليحدثنا عن أيام املاضي وكيف كانت 
ا متنوعة  فلسطني  ويروي لنا قصصً
عن التاريخ والدين ويتغنى باألشعار 
واملواويل الفلسطينية التراثية" وهنا 
قطع حديثنا احلاج رجب  بقوله :" يا 
متأمل في الدنيا وما فيها ملك املوت 

يفنينا ويفنيها ".


ــؤاله كيف حفظ والده هذه  وعند س
األشعار الكثيرة والقصص املتنوعة 
، واصل جمال  قائالً : " كان أبي قدميًا 
يشتري الكتب والقصص مع أنه أُمي 
، واصل جمال  قائالً : " كان أبي قدميًا 
يشتري الكتب والقصص مع أنه أُمي 
، واصل جمال  قائالً : " كان أبي قدميًا 

ال يعرف القراءة والكتابة مع ذلك كان 

ــم ليقرءوها  يعطيها ألصحاب العل
ــمع "  ــا من خالل الس ــه فيحفظه ل
ومن اجلدير ذكره أن احلاج يتقن اللغة 
ــا كلمات  ــم لن ــث ترج ــة حي التركي
بالتركية  فهو محب للعلم والتعليم 
ربى أحفاده على هذه اخلصلة فبرعوا 
ــة والصحافة  ــب والهندس ــي الط ف
ــات  ــس والتخصص ــوم والتدري والعل

كافة.
وعن األوضاع التي متر بها فلسطني" 
ــبيل  ــن الس ــت وي ــو قل ــة ذل ل الغرب

ــماتة  ــاء وش ــوت األحي ــجن م والس
ــداء " هكذا رد احلاج رجب عندما  األع
ــزة وفيها ما  ــألته ملاذا لم تترك غ س
فيها من ألم ؟ فهو يعشق فلسطني 
ــا  أوجاعه وكل  ــا  تفاصيله ــكل  ب
ــخ في  ــا على كاهله ويرس ويحمله
عقول أحفاده حب الوطن والفداء لها 
ــي مر بها خالل  ــن خالل جتاربه،  الت م
ــة وكافة  ــى والثاني ــة األول االنتفاض
املآسي التي عاشها الفلسطينيون 

منذ القدم وحتى االن .


ــاة تختلف  ــم كانت احلي ــع " ك ويتاب
ــطني  ــه اآلن ففلس ــا علي ــا عم قدميً
تغيرت وبحاجة إلى شباب واعٍ يفعل 
ــا لديه من  ــدم كل م ــا ويق ــر له اخلي
تغيرت وبحاجة إلى شباب واعٍ يفعل 
ــا لديه من  ــدم كل م ــا ويق ــر له اخلي
تغيرت وبحاجة إلى شباب واعٍ يفعل 

ــاً فقدم  ــاج كان ثري ــا " وألن احل أجله
ــا لديه من  ــدم كل م ــا ويق ــر له اخلي
ــاً فقدم  ــاج كان ثري ــا " وألن احل أجله
ــا لديه من  ــدم كل م ــا ويق ــر له اخلي

كل ما يحتاجه الثوار الفلسطينيون 
ــذاك  وذكر أن  ليقفوا ضد احملتل حين
ــون فيها  ــي كانوا يبتاع ــة الت العمل
ــى جيل " فكنا  ــت من جيل إل اختلف
نستخدم العملة الفلسطينة التي 
ــتقله  تثبت  أن لنا وجوداً  ودولة مس
نستخدم العملة الفلسطينة التي 
ــتقله  تثبت  أن لنا وجوداً  ودولة مس
نستخدم العملة الفلسطينة التي 

بذاتها " على حد قوله لكنه اآلن ومع 
االحتالل دخلت العملة اإلسرائيلية 

وغيرت معالم كثيرة في البالد . 
ــرب  الع كل  ــاج  احل ــى  أوص ــراً  وأخي

وغيرت معالم كثيرة في البالد . 
ــرب  الع كل  ــاج  احل ــى  أوص ــراً  وأخي

وغيرت معالم كثيرة في البالد . 

ــن أجل  ــدوا م ــأن يتوح ــلمني ب واملس
ــطني  ــم الوحيدة هي فلس قضيته
ــر ال يتحقق عندما تصفق  "وأن النص
يد واحدة مبفردها بل بجهود اجلميع" 

.
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قال د. فضل أبوهني االختصاصي النفسي "إن 
رؤية الكابوس أو احللم ال يعكر مزاج اإلنسان 
ــزءاً من يومه  ــوال النهار ؛ ولكنها تعكر ج ط
رؤية الكابوس أو احللم ال يعكر مزاج اإلنسان 
ــزءاً من يومه  ــوال النهار ؛ ولكنها تعكر ج ط
رؤية الكابوس أو احللم ال يعكر مزاج اإلنسان 

ــتطيع  الشخص القيام بوظائفه  وحتى يس
ــه أن يأخذ  ــل وجه علي ــار على أكم في النه
ــد هذه الراحة  ــة في الليل وعندما يفق الراح
ــإن ذلك ينقلب  ــم املزعج أو الكابوس ف باحلل
على مزاجه اليومي ويجعله في حالة فوضى، 
متمثلة بانفعاالت غير مسيطر عليها، وصور 
ــاعر متخبطة، وميكن أن تكون  مرعبة ، ومش
ــدرة على اجناز  ــدم الق ــدراً للصداع أو ع مص
ــاعر متخبطة، وميكن أن تكون  مرعبة ، ومش
ــدرة على اجناز  ــدم الق ــدراً للصداع أو ع مص
ــاعر متخبطة، وميكن أن تكون  مرعبة ، ومش

األعمال بطريقة جيدة وحاالت التوتر" .
ــاالت التي  ــم االنفع ــني أن حج ــو ه ــد أب وأك
ــان في حلمه جتعله يفقد  يستنزفها اإلنس
طاقته للقيام بواجباته في يومه ، موضحاً أن 
ــان في حلمه جتعله يفقد  يستنزفها اإلنس
طاقته للقيام بواجباته في يومه ، موضحاً أن 
ــان في حلمه جتعله يفقد  يستنزفها اإلنس

األحالم املزعجة والكوابيس ليست مستمرة 
ــذه األحالم  ــهر او أكثر وه ــد تكون كل ش , ق
ــخص غير  عبارة عن لغة , وعندما يكون الش
قادر على التعبير عن مشاعره وعن ذاته وغير 
ــرى أحداثاً  ــه فإنه ي ــباع رغبات ــادر على إش ق
قادر على التعبير عن مشاعره وعن ذاته وغير 
ــرى أحداثاً  ــه فإنه ي ــباع رغبات ــادر على إش ق
قادر على التعبير عن مشاعره وعن ذاته وغير 

ــر بظروف  ــا أو مي ــاح عنه ــتطيع اإلفص ال يس
ا سيئًا حلدوث األحالم  صعبة قد تكون أساسً
ــر بظروف  ــا أو مي ــاح عنه ــتطيع اإلفص ال يس
ا سيئًا حلدوث األحالم  صعبة قد تكون أساسً
ــر بظروف  ــا أو مي ــاح عنه ــتطيع اإلفص ال يس

املزعجة.
ــي أنّ الكوابيس  واعتبر االختصاصي النفس
و"  ــوح  الب ــتطيعون  يس ال  ــن  للذي ــي  تأت
كل  ــخص  الش ــرج  أخ إذا  و   " ــة  الفضفض
ــة أو كالمية ,  ــة حركي ــي داخله بطريق ما ف
ــى األغلب واحللم  فالكوابيس لن تأتي له عل
فرصة إلخراج كل ما في الداخل .. منوهاً إلي 
ــى األغلب واحللم  فالكوابيس لن تأتي له عل
فرصة إلخراج كل ما في الداخل .. منوهاً إلي 
ــى األغلب واحللم  فالكوابيس لن تأتي له عل

أنّ من ميتلك الشجاعة للتعبير عما في ذاته  
من موضوعات ال حتدث له الكوابيس.

ا  ــؤاالً , ملاذا نرى أحالمً ــنا س ــأل أنفس قد نس
ــؤال  ــرى مزعجة ؟ , طرحنا الس ــة وأخ جميل
ــال "حينما تكون أحالمنا  على د. أبو هني فق
ا  ــيطة نحلم أحالمً ــاعرنا وأفكارنا بس ومش
ــال نحلم  ــون هادئني مثْ ــا نك ــة . عندم عادي
ا  ــيطة نحلم أحالمً ــاعرنا وأفكارنا بس ومش
ــال نحلم  ــون هادئني مثْ ــا نك ــة . عندم عادي
ا  ــيطة نحلم أحالمً ــاعرنا وأفكارنا بس ومش

ا وردية وجميلة , مضيفاً " قسوة احلياة  أحالمً
ــال نحلم  ــون هادئني مثْ ــا نك ــة . عندم عادي
ا وردية وجميلة , مضيفاً " قسوة احلياة  أحالمً
ــال نحلم  ــون هادئني مثْ ــا نك ــة . عندم عادي

وشدتها واألوضاع داخل األسرة وظروف معينة 
هي السبب وراء حدوث األحالم املزعجة " .

ــل "من العقل  ــم يأتي من الداخ ــنيَّ أن احلل وب
ــدرة العقل  ــا يفوق احللم ق ــن ", وعندم الباط
ــن طريق  ــل ع ــط العق ــرج ضغ ــن أنّ يخ ميك
ــوات أو البكاء أو حتى احلركة أثناء النوم  األص
, واحللم عبارة عن نشاط ضائع ولكن إذا كان 
ــتقبل  ــان للتفكير باملس ــم يقود اإلنس احلل
والعمل اجلاد لتحقيق الهدف، فيعتبر حلماً 
ــتقبل  ــان للتفكير باملس ــم يقود اإلنس احلل
والعمل اجلاد لتحقيق الهدف، فيعتبر حلماً 
ــتقبل  ــان للتفكير باملس ــم يقود اإلنس احلل

ــه وقد  ــان لتحقيق ــعى اإلنس ــا يس إيجابيً
يتحقق بالفعل.

ــن حدوث  ــة للتخفيف م ــن الطرق املتبع وع
ــار د. أبو هني  الكوابيس واألحالم املزعجة أش
ــل النوم ,  ــترخاء قب ــلوب االس ــى اتباع أس إل
ــاد عن  ــي , واالبتع ــس الصح ــك التنف وكذل
مشاهدة األشياء املرعبة وايفة قبل النوم 
ــا تغيير اجتاهاتنا الفكرية حتى  وقال: " علين

نستطيع تغير أحالمنا املزعجة "
لم نكتف بالتحليل النفسي لألحالم املزعجة 
وحاولنا طرق الباب الديني في املوضوع فكان 
ــيخ الداعية عبد الباري خلة  حديثنا مع الش
فقال: " الرؤيا من اهللا عزوجل والرؤيا الصاحلة 
ــيخ الداعية عبد الباري خلة  حديثنا مع الش
فقال: " الرؤيا من اهللا عزوجل والرؤيا الصاحلة 
ــيخ الداعية عبد الباري خلة  حديثنا مع الش

ــوة , وهي تختلف  ــزءًا من النب ــزء من ٣٦ ج ج
ــيطان" , مؤكداً  عن احللم الذي يأتي من الش
ــوة , وهي تختلف  ــزءًا من النب ــزء من ٣٦ ج ج
ــيطان" , مؤكداً  عن احللم الذي يأتي من الش
ــوة , وهي تختلف  ــزءًا من النب ــزء من ٣٦ ج ج

ــببها ضعف اإلميان في  أنّ رؤية الكوابيس س
قلب الشخص , وكل الكوابيس من وسوسة 
ــان  ــيطان الذي توعد أن يبقى عدو اإلنس الش
ــتطيع أن يؤثر إال  ــى يوم القيامة وهو ال يس إل

على ضعيف االميان. 
أما عن االشخاص الذين يحاولون تفسير كل 
ــاهدون من أحالم سواء أكانت جميلة  ما يش
أم مزعجة ،  فأوضح أن بعض األحالم ال تأويل 
ــير لها , ومن يسعى وراء تفسير كل  وال تفس

شيء فإنه "يلهث وراء سراب وهذا غير جاهز 
. "

وعن الطريقة املثلى التباعها للحصول على 
ــس فدعا خلة  ــداً عن الكوابي ــوم هادئ بعي ن
وعن الطريقة املثلى التباعها للحصول على 
ــس فدعا خلة  ــداً عن الكوابي ــوم هادئ بعي ن
وعن الطريقة املثلى التباعها للحصول على 

الشخص أن ينام على كامل طهوريّة , وعليه 
ــر من القرآن  قراءة املعوذتني والفاحتة وما تيسّ
ــبحان اهللا ) و ٣٣ (  , ثم ذكر اهللا عزوجل ٣٣ (س
احلمد هللا )  و٣٣ (اهللا أكبر )  "ختم الصالة"  ثم 
ــتطيع الشيطان  ال اله إال اهللا وحينها ال يس

االقتراب منه . 
ــول : " أما إذا نام  ــيخ "خله " بالق وختم الش
على غير وضوء أو من غير صالة فإن الشيطان 
طوال الليل يوسوس له ويريه األشياء ايفة 

املزعجة فعلينا أن نقوى امياننا " 
ــا أن تتحقق وكم  ــالم رأيناه ــا ألح ــم متنين ك
ــواء أكان هذا أو ذاك  خفنا من حتقق أخرى , س
علينا أن نوكل أمرنا هللا عزوجل وال نسعى وراء 
السراب وأن نقوى إمياننا قدر اإلمكان وأن ندعو 

ا . ا مزعجً اهللا بأن يرينا رؤيا صاحلة ال حلمً
السراب وأن نقوى إمياننا قدر اإلمكان وأن ندعو 

ا . ا مزعجً اهللا بأن يرينا رؤيا صاحلة ال حلمً
السراب وأن نقوى إمياننا قدر اإلمكان وأن ندعو 

األصمعي  أن  ــى  يحك  
ــأله  ــوم فس ــا ذات ي ــيّ إعرابيً لق
ــذا ؟؟فقال  ــن أنت يا ه اإلعرابي م
ــن حيث يذكر  ــه األصمعي أنا م ل
الرحمن فقال له اإلعرابي حدثني 

ا مما يقول الرحمن؟ بعضً
الرحمن فقال له اإلعرابي حدثني 

ا مما يقول الرحمن؟ بعضً
الرحمن فقال له اإلعرابي حدثني 

ــورة الذاريات  فتال له األصمعي س
حتى وصل إلى اآلية التي قال فيها 
ــماء رزقكم وما  تعالى :"وفي الس

توعدون".
فأمره اإلعرابي بالتوقف عن التالوة 
ليذهب بعدها إلى خيمته فيستّل 
ــا  ــه فعقره ــر ناقت ــيفه ليعق س
ــذى يقتات  ــيفه ال ــتّل س ثم اس
ــره لينتظر حتقق اآلية  منه فكس
ــماء بتدبير  ــر رزقه من الس وينتظ
ــة, وبعد عام  ــت اآلي ــا قال اهللا كم
ــي اإلعرابي األصمعي في احلج  لق
ــا أصمعي ما  ــه :"ذكرني ي فقال ل
ــيَّ العام املاضي فبدأ من  تلوت عل
ــي من اآلية  ــث انتهى األصمع حي
ــماء رزقكم  التي تقول: "وفي الس
وما توعدون , فورب السماء واألرض 

إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون".
ــان  بإمي ــة  القص ــي  تنته ــذا  وبه
ــد اهللا وحده  ــي ان األرزاق بي األعراب
ــان  بإمي ــة  القص ــي  تنته ــذا  وبه
ــد اهللا وحده  ــي ان األرزاق بي األعراب
ــان  بإمي ــة  القص ــي  تنته ــذا  وبه

ــن رزق  ــا فم ــه جميعً ــرزق خلق ي
ــه حتى لبعد  ــي وأحيا رزق األعراب
ــى أن يرزقنا ونحن  ــادر عل العام ق
ــار وأزمة الرواتب  في خضم احلص
ــوى أن  ــس علينا س ــا ,لي ونقصه
ــم  ــذه اآلية وهذا القس ــر ه نتذك
ــماء واألرض إنّ اهللا لن  ــورب الس ف
ــى عباده ولن ينسى رزقهم,  ينس
ــالم  فعلينا نحن أتباع  ملة اإلس
ــوة وعلى  ــى تلك الق ــون عل أن نك
تلك الثقة باهللا وبفهمنا العميق 
ــالم وإمياننا الدقيق  والثبات  لإلس

علي أن  ما بعد العسر إال اليسر.
فال يكن شغلنا الشاغل احلديث 
ــب هل  ــن الروات ــوات وع ــن األق ع
ــتلمها  نزلت إلى البنوك؟ وهل اس
ــة أم  ــي كامل ــل ه ــون؟ ه املوظف
ُت  ناقصة وعلى قول جدتّي:" لم ميَ

أحد من اجلوع ولن ميوت".
ــنا مبا  ــا وأحاسيس ــي ضمائرن ه
ــا  هي التي متوت  يحدث من حولن
ــي  نفس ــول  يق ــد  واح كل  وكأن 
نفسي ولم يفكر مبن هم أقل منه 
في مستوى املعيشة أو من هم بال 

دخل أو حتى أب يعيلهم.
ــر علينا  ــر علينا مت ــر علينا مت ــا  ــه أنه مهم ــا أقول م
ظروف عسرة متتالية حتاول كسر 
ــإن الوعي  ــا ف ــموخنا وكرامتن ش
والصبر واألمل واحلكمة نستطيع 
ــول احلصار الي حرية واحملنة  أن نح
ــد أنه مهما  ــة ، ولنتأك ــي منح ال
ــتنفرج وليبقى  ــتد  األزمة س تش
نصب أعيننا قوله عز وجل :"حتى 
ــل وظنوا أنهم  إذا استيأس الرس

قد كذبوا جاءهم نصرنا".

�b”aãâc@ä�‡nç
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وقال سامح القصاص حكم الساحة 
ــاوزات  ــاز أن التج ــزة املمت ــي دوري غ ف
ــت من أخالق اللعبة  ضد احلكام ليس
ــالمي وهذا  ــي تمعنا االس وال تنتم
نتيجة عدم تقبل الالعب قرار احلكم 
ــدم  ــه وع ــور لفريق ــب اجلمه وتعص
ــه للحد من هذه  ــود توعية وتوجي وج

االعتداءات.
هذا وقد شهد دوري غزة املمتاز  جتاوزات 
عدة ضد احلكام من الالعبني تارة ومن 
اجلمهور تارة أخرى وصلت حلد الشتم 
ــي ضرب  ــا تطور ال ــب وبعضه والس
ــات ضد هذه  ــاذ عقوب ــم ومت اتخ احلك
ــا جلنة االنضباط  التجاوزات أصدرته

في احتاد الكرة بغزة.
ــه أنه علينا  ــل القصاص حديث وأكم
ــارة ووجود  ــة تقبل اخلس تعلم كيفي
ــب عليها  ــةال يغل ــة عالي روح رياضي
ــيخه بني  ــب وهذا يجب ترس التعص
بني عناصر اللعبة وتقوية أواصر الثقة بني عناصر اللعبة وتقوية أواصر الثقة بني 

احلكام والالعبني وحتى اجلمهور.
ــدرب نادي  ــم م ــاد هاش ــاف عم وأض
ــذه تصرفات غير  ــباب جباليا أن ه ش
ــاً وال جتوز ألنها انتهاك  مقبولة اطالق
التصرفات  ــك  ,وتل اللعبة  ألخالقيات 
ــة واضحة لعدم توجيه املدرينب  نتيج
ــكام وقراراتهم  ــم الحترام احل العبيه
كما وأن العالقات الودية بني الالعبني 
ــخصية  واحلكام في نطاق احلياة الش
ــاء  ــم أثن ــاكل بينه ــي مش ــؤدي ال ت
ــات داخل امللعب وهذا ينعكس  املباري

سلباً على صورة الكرة الغزية.
ــى جلنة  ــب عل ــم :"يج ــل هاش وأكم
ــاط باحتاد الكرة وضع عقوبات  االنضب
ــات التي ال  ــذه التصرف ــة ملثل ه رادع
ــطينية  ــط الكرة الفلس ــي حملي تنتم
ــة خصوصاً للتخفيف  عموماً والغزي
ــطينية  ــط الكرة الفلس ــي حملي تنتم
ــة خصوصاً للتخفيف  عموماً والغزي
ــطينية  ــط الكرة الفلس ــي حملي تنتم

من هذه التصرفات  ".
ووخالل حديثه دعا هاشم كل عناصر 
ــاح  ــم إلجن ــرام بعضه ــة الحت اللعب
ــاز خالٍ من  ــة واخلروج بدوري ممت اللعب
املشاكل وأن الكل يخطئ سواء أكان 
ــاز خالٍ من  ــة واخلروج بدوري ممت اللعب
املشاكل وأن الكل يخطئ سواء أكان 
ــاز خالٍ من  ــة واخلروج بدوري ممت اللعب

مدرباً أم العباً وعلينا تقدير دور احلكم 
خالل املباريات.  



ــود فحجان العب  ــار محم وبدوره أش
ــات  التعدي أن  ــس  خانيون ــباب  ش
ــكام في امللعب  ــاوزات ضد احل والتج
ــدث وإن حدثت  هي تعديات بالكاد حت

ــة التتخطى أخالقيات  فتكون طفيف
ــة الكروية ونتمي زوال مثل هذه  اللعب

احلوداث من الدوري املمتاز.
وعند سؤاله عن سبب هذه التجاوزات 

ــارب األندية من  ــبب تق ــال أنها بس ق
نفس املستوي وأن اجلميع يريد الظفر 
بكأس الدوري ,وأن جمهور الكرة عندنا 
ــجيع  ــض األخطاء في التش لديه بع

نتيجة اخلوف علي فريقه من الهزمية 
وأن رؤيته تختلف عن رؤية احلكم.  


ــي  االعالم ــازي   حج ــادي  ف ــال  وق
ــي إن ما  ــأن الرياض املتخصص  بالش
ــف  ــزة أمر مؤس ــي دوري غ ــدث ف يح
للغاية بعد وجود حاالت كثيرة تعرض 
لها احلكام من شتم باأللفاظ اجلارحة 

واخلارجة عن حدود املألوف.
ــاد كرة القدم  وأن جلنة االنضباط باحت
ــن هذا  ــر للحد م ــل بجهد كبي تعم
األمر, حيث تصدر كل جولة عقوباتها 
بحق الالعبني وحتى املدربني واجلمهور 

أيضاً.
بحق الالعبني وحتى املدربني واجلمهور 

أيضاً.
بحق الالعبني وحتى املدربني واجلمهور 

ــكل إيجابي  ــك ينعكس بش وكل ذل
ــي بعض  ــلبي ف ــاً س ــا وأحيان أحيان
ــكل إيجابي  ــك ينعكس بش وكل ذل
ــي بعض  ــلبي ف ــاً س ــا وأحيان أحيان
ــكل إيجابي  ــك ينعكس بش وكل ذل

األوقات. تكون بشكل إيجابي يجعل 
ــكل  ــرة وبش ــني عب ــني املعاقب الالعب
ــلبي من املمكن أن تكون العقوبة  س
ــب  ــود الالع ــم يع ــرة ث ــا قصي فترته

الرتكاب خطأ أكبر مرة أخرى.

القصاص : عمل غير مقبول وليس من أخالق اللعبة
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ــي  الرياض ــم  القس ــم  اختت ــد  فق
ــاطاته  نش ــالمية  اإلس ــة  باجلامع
ــا خالل الفصل  ــة التي بدأه الرياضي
ــام , فيما  ــذا الع ــي األول له الدراس
تنوعت هذه النشاطات في  مجاالت 
ــةٍ فصلية  ــير وفقاً خلط ــدة , لتس ع
تنوعت هذه النشاطات في  مجاالت 
ــةٍ فصلية  ــير وفقاً خلط ــدة , لتس ع
تنوعت هذه النشاطات في  مجاالت 

ــم , لتشمل النواحي  وضعها القس
والثقافية  ــة  واالجتماعي ــة  الرياضي

كافة .


ومتثل النشاط األبرز للقسم بتدشني 
ــاطئية , ليكون  ــرة الش ــب الك ملع
ــب امللعب  ــة الطلبة بجان في خدم
ــن العزازي  ــب, حيث قال مؤم املعش
ــي باجلامعة  ــم الرياض ــس القس رئي
اإلسالمية إن هذا اإلجناز جاء ليسهم 
في رفع شأن لعبة الكرة الشاطئية 
ــتوى القطاع  ــى مس ــا عل وتطويره
ــى  ــم عل ــرص القس ــار ح ــي إط , وف
إستغالل الطالب للوقت احلر الواقع 
ــم  ــرات , الفتاً لنية القس بني احملاض
إستغالل الطالب للوقت احلر الواقع 
ــم  ــرات , الفتاً لنية القس بني احملاض
إستغالل الطالب للوقت احلر الواقع 

ــني الكليات  ــي ب ــم دوري رياض تنظي
ــب  ــى أرض امللع ــة عل ــل اجلامع داخ

اجلديد.
ــه أيضاً  دورة  ــن املقرر أن يقام علي وم
ــرة  الك ــكام  وح ــي  ملدرب ــة  متكامل
ــاطئية والتي تقام خالل الفترة  الش
ــي , وذلك  ــمبر احلال ــن ١٦-٢٢ ديس م
بهدف ترسيخ اللعبة ونشرها وإيجاد 
ــال التحكيم  ــة في مج كوادر عامل
ــى دوري  ــن مت العمل عل ــب وم والتدري
عام للكرة الشاطئية في محافظات 

القطاع .


ــى إملام  ــم عل ــن باب حرص القس وم
ــة أوضح  ــة الرياضي ــق بالثقاف الفري
ــدورة  ل ــم  القس ــم  تنظي ــزازي  الع
تأهيلية تثقيفية لتدريب كرة القدم 
, مبشاركة عدد من العبي كرة القدم , 
فيما يشرف عليها  نخبة من املدربني 

ــزة , تهدف  ــي قطاع غ ــن ف املعتمدي
لتمهيد الطريق أمام الالعب ليصبح 
مدرباً ذا كفاءة عالية ,  وعقد القسم 
لتمهيد الطريق أمام الالعب ليصبح 
مدرباً ذا كفاءة عالية ,  وعقد القسم 
لتمهيد الطريق أمام الالعب ليصبح 

ــدورات التدريبية املتنوعة  عدداً من ال
ــاط  النش ــي  ف ــني  الفاعل ــة  للطلب

الرياضي باجلامعة.


وحول الدور االجتماعي الذي يقوم به 
منتخب اجلامعة  نحو فئات اتمع 
ــزي  , أكد املدير الفني للمنتخب  الغ
ــة حرص  ــو عرمان ــادي أب الكابنت ش

منتخبه على املسئولية االجتماعية 
التي تقع على عاتقه , مدلالً على ذلك  
منتخبه على املسئولية االجتماعية 
التي تقع على عاتقه , مدلالً على ذلك  
منتخبه على املسئولية االجتماعية 

أنشطة عدة قام بها املنتخب في هذا 
ــارة معهد األمل  ــال كان آخرها زي ا

لأليتام بغزة ,حيث تخللها منافسة 
ــوم املنتخب في  ــال املعهد لنج أطف
مباراة رسمت االبتسامة على شفاه 
جميع أطفال املعهد , وتأكيداً على أن 
مباراة رسمت االبتسامة على شفاه 
جميع أطفال املعهد , وتأكيداً على أن 
مباراة رسمت االبتسامة على شفاه 

لعبة كرة القدم تتعدى كونها مجرد 
ــائل  ــيلة من وس لعبة, لتصبح وس
ــعور املتبادل  التقارب اتمعي والش

بالفرحة والسرور. 


إستمراراً لبرنامج املتابعة األكادميية 
الذي يهدف القسم من خالله االطالع 

ــة  ــية للطلب ــوال الدراس ــى األح عل
الفاعلني بالقسم, استكمل القسم 
ــى الطلبة,  ــاذج املتابعة عل توزيع من
حيث بنيَ العزازي هدف املتابعة بأنه 
يكمن في حتقيق التوزان ما بني احلياة 
الرياضية, حيث  ــاة  ــية واحلي الدراس
ــة التعزير  ــم سياس ــج القس ينته

للمقصر والتحفيز للمتفوق. 

 – – 
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كرة القدم بين 
الهواية والمهنة


ما أجمل تلك اللحظات التي يتجمع 
ــاء ليجلس اجلميع أمام  بها األصدق
ــدء تلك  ــوق ب ــة ينتظر بش الشاش
ــة فيتهيأ اجلميع  ــة األوروبي البطول
ــتمتاع  ــل االس ــك من أج ــن حول م
ــق معني  ــز لفري ــاهدة والتحي باملش
ــوق وحماسة  ــجيعه بكل ش وتش
ــدء املباراة   ــني اجلميع تنتظر ب ، فأع
ــالت  ــع التحلي ــدأ بوض ــع يب واجلمي
ــاراة ، ليحدث  ــالت لتلك املب والتخي
النقاش بني احلضور ليتوقف الكالم 
ــأة عند بدء املباراة ، تلك األجواء  فج
ــها البعض  ــي يعيش ــة الت اجلميل
ــوالت األوربية تأخذنا  في وقت البط
بعيداً عن تلك الهموم واألوجاع ولو 
ــوالت األوربية تأخذنا  في وقت البط
بعيداً عن تلك الهموم واألوجاع ولو 
ــوالت األوربية تأخذنا  في وقت البط

لوقت قصير 
ــرة القدم  ــي ك ــر ف ــا النظ ــو متعن ل
ــباب النجاح  األوربية ونظرنا إلى أس
ــاح  النج ــذا  ه ــا  لوجدن ــوظ  امللح
ــيس  ــاس على التأس يعتمد باألس
الصحيح  والذي لم يأت صدفة، بل 
ــارب عدة الى  ــات وجت من خالل دراس
ــدوا هذا النجاح الرهيب من  أن حص
ــي األندية  ــدارس كرة القدم ف أول م
ــدارس التابعة  كبيرة أم صغيرة وامل
ــي  الت ــرة  الك ــدارس  وم ــات  للبلدي
ــة، كل  ــركات اخلاص ــئها الش تنش
ــئ يلعب  ــيس نش هذا أدى إلى تأس
كرة القدم باحتراف، ومدارس الكرة 
ــتفادة من عدد  عادة تبحث في االس
ــويق  قليل من الالعبني ماليا بالتس
ــو العائد  ــرة وهذا ه ــة الكبي لألندي
ــتمرار العمل فيها ولكن  املادي الس
ــن الالعبني  ــدد الباقي م ــاك الع هن
ــم العبي كرة  ــوم ولكنه ــر النج غي
ــتفادة منهم ونراهم  قدم يتم االس
في األندية األخرى فهؤالء اكتسبوا 
ــا فيكتب في خانة  املهنة وأتقنوه
العمل في بطاقاتهم العب كرة قدم 
. وهذا ليس وليد الصدفة أو العبثية 

ولكنه يأتي بالعمل ثم العمل
ــل اإلداري والتنظيم اإلداري  إن العم
ــهرية  والش ــنوية  الس ــط  واخلط
ــالص من  ــات واإلخ ــذه املؤسس له
ــن قبل  ــم م ــني والدع ــل القائم قب
ــاط الذي  الدولة الراعية لهذا النش
ــتفاد  ــال يس ــاج أجي ــس إلنت يؤس
ــدة مهنيا  ــتويات ع منها على مس
ــابات هنا  ــا، فاحلس ــا ومادي وأخالقي
ــاه معني  ــورة في اجت ــت مقص ليس
ــي املهام  ــع والتنوع ف ــن التوزي ولك
ــاج هذه العينات  هو القادر على إنت
ــع، وهنا  ــدة واملطورة للمجتم املفي
نرى جناح الدول األوربية في تأسيس 
ــد  ــى حص ــادرة عل ــات الق املنتخب
ــي أوال بنجاح  ــذا يأت ــوالت وه البط
ــرى جناح  ــة وهنا ن ــوالت احمللي البط
ــبانية منذ  ــار البطولة اإلس وانتش
ــهمها أدى إلى  ــنوات وصعود أس س
ــباني واألندية  ــب اإلس جناح املنتخ
األسبانية وسيطرتهم على العالم 
ــورة  بص ــة  املاضي ــنوات  الس ــي  ف

مطلقه. 
ــرة القدم مهنه ولها أصول وهي  فك
ــدار من  ــة بل ت ــت لعبه عبثي ليس
ــنوات في  قبل متخصصني افنوا س
ــات من اجل تطوير  العمل والدراس
ــميها مهنة  ــة التي اس ــذه املهن ه
وبكل امتياز من أفضل وأمتع املهن..
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غزة – إبراهيم مقبل:
ــدت في اآلونة األخيرة إقبال الطلبة، على مراكز ومعاهد تعليم  ــدت في اآلونة األخيرة إقبال الطلبة، على مراكز ومعاهد تعليم تزاي تزاي
اللغات وخاصة (اإلجنليزية والفرنسية والتركية)، في ظل حالة من اللغات وخاصة (اإلجنليزية والفرنسية والتركية)، في ظل حالة من 

الدوافع املتباينة التي تقود الطالب لاللتحاق بهذه املراكز.
ــرى الطالب بجامعة األقصى حمادة الهبيل "أن من يذهب ملراكز  ــرى الطالب بجامعة األقصى حمادة الهبيل "أن من يذهب ملراكز وي وي
اللغات هم الباحثون عن السفر أو الوظيفة اخلارجية"، وأفاد أن هذه اللغات هم الباحثون عن السفر أو الوظيفة اخلارجية"، وأفاد أن هذه 
املراكز تقدم محتوى قوياً ولديها كادر متميز، ويرى الطالب بجامعة املراكز تقدم محتوى قوياً ولديها كادر متميز، ويرى الطالب بجامعة 
اللغات هم الباحثون عن السفر أو الوظيفة اخلارجية"، وأفاد أن هذه 
املراكز تقدم محتوى قوياً ولديها كادر متميز، ويرى الطالب بجامعة 
اللغات هم الباحثون عن السفر أو الوظيفة اخلارجية"، وأفاد أن هذه اللغات هم الباحثون عن السفر أو الوظيفة اخلارجية"، وأفاد أن هذه 
املراكز تقدم محتوى قوياً ولديها كادر متميز، ويرى الطالب بجامعة 
اللغات هم الباحثون عن السفر أو الوظيفة اخلارجية"، وأفاد أن هذه 

ــتيج"  ــه للغة ما هو إال "بريس ــد املعطي أن تعلم ــر صالح عب ــتيج" األزه ــه للغة ما هو إال "بريس ــد املعطي أن تعلم ــر صالح عب األزه
يعطيه قوة حضور في االجتماعات العائلية وبني أصدقائه، وتتيح يعطيه قوة حضور في االجتماعات العائلية وبني أصدقائه، وتتيح 
ــة معتمدة ميكن أن  ــهادة دولي ــي الوقت ذاته احلصول على ش ــة معتمدة ميكن أن له ف ــهادة دولي ــي الوقت ذاته احلصول على ش له ف

تنفعه مستقبالً.
ــة معتمدة ميكن أن  ــهادة دولي ــي الوقت ذاته احلصول على ش له ف

تنفعه مستقبالً.
ــة معتمدة ميكن أن  ــهادة دولي ــي الوقت ذاته احلصول على ش له ف

ــز وتعلم اللغات التي  ــا الطالب أحمد جمال رفض هذا املراك ــز وتعلم اللغات التي  بينم ــا الطالب أحمد جمال رفض هذا املراك  بينم
ــب وصفه، وقال  ــا األم" حس ــا "مدمرة للغتن ــا معتبرا إياه ــب وصفه، وقال تقدمه ــا األم" حس ــا "مدمرة للغتن ــا معتبرا إياه تقدمه
ــالمية محمد إسماعيل بأنه تعلم التركية  ــالمية محمد إسماعيل بأنه تعلم التركية الطالب باجلامعة اإلس الطالب باجلامعة اإلس
ــع التواصل  ــالل مواق ــراك من خ ــع األت ــات صداقة م ــي عالق ــع التواصل ليبن ــالل مواق ــراك من خ ــع األت ــات صداقة م ــي عالق ليبن
ــته  ــتواه اللغوي فهو يود إكمال دراس ــته االجتماعي، وليطور من مس ــتواه اللغوي فهو يود إكمال دراس االجتماعي، وليطور من مس

العليا في تركيا.

Òâbvßa@Úôb–n„a
ــائق  ــاعات التي أقدم فيها س ــى على أبناء قطاع غزة تلك الس ال يخف
شحن صهيوني، بدهس مجموعة من العمال وهم في طريق عودتهم 
ــزة ، ليقتل هذا  ــمال قطاع غ ــم عند ما يعرف مبعبر أيرز ش ــن عمله م
ــرارة انتفاضة  ــطني لتكون دماؤهم ش الصهيوني أربعة من أبناء فلس
ــف أنحاء قطاع غزة والضفة  ــة على العدو الصهيوني في مختل عارم

رداً على هذا اإلجرام. 
ــف أنحاء قطاع غزة والضفة  ــة على العدو الصهيوني في مختل عارم

رداً على هذا اإلجرام. 
ــف أنحاء قطاع غزة والضفة  ــة على العدو الصهيوني في مختل عارم

يت بهذا االسم ألن احلجارة كانت األداة الرئيسة فيها، وإعالن احلرب  سمّ
على كل ما ميس لالحتالل بصلة فكانت حجارة من سجيل عليهم.

ــكريني بعدها في موقع جباليا كون أن ثالثة من  اجتمع عدد من العس
ــود املشيعني  ــكر جباليا والذي مألته حش ــهداء كانوا من معس الش
ــاكر الدعم،  ــام حجم حركة االحتجاج طلب العس ــالل اجلنازة، وأم خ
لكن املشرف على اإلقليم رد بأنه لن يحصل أي شيء، وأضاف بأن احلياة 
ــتعود إلى طبيعتها في الغد ولم يتم القيام بطلب أي دعم أو إعالن  س

حظر جتوال.
ليكون الرد على هذا الوهم بانتفاضة عارمة شاركت فيها كل أطياف 
ــى ثكناتهم  ــوط التماس وعل ــع حول خط ــة للتجم ــعب اتلف الش
ــة  ــكرية , ولتكون هذه االنتفاضة فاحتة خير والقش وجيباتهم العس
التي قسمت ظهر البعير لتفتح تاريخاً جديداً للفلسطينيني وتنهى 
ــة  ــكرية , ولتكون هذه االنتفاضة فاحتة خير والقش وجيباتهم العس
التي قسمت ظهر البعير لتفتح تاريخاً جديداً للفلسطينيني وتنهى 
ــة  ــكرية , ولتكون هذه االنتفاضة فاحتة خير والقش وجيباتهم العس

ــعب  ــكال التعذيب واالهانة للش ــت ايم جتاه كل أش مرحلة الصم
ــطينيني  الصابر بظن الكيان الصهيوني بأن ما حصل من قتل للفلس
ــاح بعكس ما  ــن تأتي الري ــر وضع قائم ولك ــادة ولن يغي ــو أمر كالع ه
تشتهى السفن وينقلب السحر على الساحر وينتفض الشعب الثائر 

منتقماً للدماء الطاهرة التي سالت.
تشتهى السفن وينقلب السحر على الساحر وينتفض الشعب الثائر 

منتقماً للدماء الطاهرة التي سالت.
تشتهى السفن وينقلب السحر على الساحر وينتفض الشعب الثائر 

ــلوا  لم تنطفئ هذه االنتفاضة ولم يهدأ لها بال حتى جاء لنا قرار أس
ــى منه ويالت القضية  ــا ندفع ثمنه باهضاً ونعان ــئوم الذى ما زلن املش
ــلوا  لم تنطفئ هذه االنتفاضة ولم يهدأ لها بال حتى جاء لنا قرار أس
ــى منه ويالت القضية  ــا ندفع ثمنه باهضاً ونعان ــئوم الذى ما زلن املش
ــلوا  لم تنطفئ هذه االنتفاضة ولم يهدأ لها بال حتى جاء لنا قرار أس

ــف كان مبوافقة فلسطينية أثناء قدوم  إلى يومنا هذا والذى وبكل أس
السلطة وتشكلها على أراض الضفة وقطاع غزة 

لكنه وبفضل من اهللا استطاعت املقاومة إعادة تشكيل نفسها جيدا، 
السلطة وتشكلها على أراض الضفة وقطاع غزة 

لكنه وبفضل من اهللا استطاعت املقاومة إعادة تشكيل نفسها جيدا، 
السلطة وتشكلها على أراض الضفة وقطاع غزة 

حتى وصلت بنا األمور واألحداث إلى ما نحن عليه في خضم إنتفاضة 
األقصى وما بعدها والتي كان سبباً رئيسياً في اشتعالها زيارة احوم 
حتى وصلت بنا األمور واألحداث إلى ما نحن عليه في خضم إنتفاضة 
األقصى وما بعدها والتي كان سبباً رئيسياً في اشتعالها زيارة احوم 
حتى وصلت بنا األمور واألحداث إلى ما نحن عليه في خضم إنتفاضة 

ــارون لباحات املسجد االقصى، فكان للمقاومة كلمتها  حيا وميتا ش
ــات النوعية واملؤملة  ــد كان وما زال من العملي ــذ تلك اللحظة بعه من
ــجيل ومفاجئتها  ــي كان آخرها معركة حجارة الس ــدو الصهيون للع

الكبرى يوم أن قصفت "مدينة تل الربيع احملتلة"

1919/1/10  انعقد مؤمتر الصلح في باريس وكان من أهدافه رسم خريطة 
جديدة للعالم بعد احلرب العاملية األولى 

1919/1/27  انعقد املؤمتر الفلسطيني األول والذي اعتبر فلسطني جزءا من سوريا 
ــطني من وزارة اخلارجية البريطانية  ــراف على فلس 1921/1/15  نقل اإلش

إلى وزارة املستعمرات 
ــوات االحتالل البريطانية ترتكب مجزرة في قرية عتيل بحق  1938/1/6  ق

النساء واألطفال وتنتهك حرمة املساجد ومتزق املصاحف 
1947/1/31 الواليات املتحدة تعترف قانونياً بإسرائيل 

1948/1/1 اجلامعة العربية تشكل جيش اإلنقاذ
1948/1/19  وقوع مذبحة صفد على يد القوات اإلرهابية الصهيونية 

ــول أول فوج من جيش اإلنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي إلى  1948/1/25  وص
فلسطني 

1949/1/25  أصبح ديفيد بن غوريون أول رئيس لوزراء الكيان الصهيوني 
ــون أن القدس  ــر القدس ويعلن ــطني يعقدون مؤمت ــل فلس 1949/1/31 أه

مدينة عربية . 
1964/1/13 مؤمتر القمة العربي األول وإنشاء كيان فلسطيني 

1965/1/1 انطالقة الثورة الفلسطينية بقيادة فتح 
1973/1/6 الدورة احلادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني – القاهرة 

ــة القوة  ــرب العدو يعلن عن سياس ــني وزير ح ــحاق راب 1988/01/21  اس
والعنف والضرب ملواجهة اإلنتفاضة 

1992/1/6 قرار مجلس األمن رقم 726 بإدانة اإلبعاد وإعادة املبعدين 
1996/1/5 استشهاد املهندس يحى عياش

ــطينية والس  ــلطة الفلس ــو عمار رئيس للس ــاب أب 1996/1/20 انتخ
التشريعي

نجاة طفل سقط من الطابق الـ25
غزة – رمضان النيرب:

ــنة األولى من عمره، بعدما ضربته فتاة  جنا طفل صيني في الس
في العاشرة من العمر، ودفعته ليهوي من الطابق الـ٢٥ في أحد 

املباني بجنوب غرب الصني. 
ــينخوا) عن مصدر طلب  ــت وكالة أنباء الصني اجلديدة (ش ونقل
عدم الكشف عن هويتـه قوله إن صبياً اسمه "يوان يوان" سقط 
من الطابق الـ٢٥ في أحد املباني في مدينة تشونغشني بجنوب 
ــرة  غرب الصني، مؤكداً أن هذه احلادثة مرتبطة بفتاة في العاش
من الطابق الـ٢٥ في أحد املباني في مدينة تشونغشني بجنوب 
ــرة  غرب الصني، مؤكداً أن هذه احلادثة مرتبطة بفتاة في العاش
من الطابق الـ٢٥ في أحد املباني في مدينة تشونغشني بجنوب 

من العمر عرفت باسم "لي".
ــبعته ضرباً، لكن  ــت إلى أن الفتاة دفعت الطفل بعدما أش ولف

من العمر عرفت باسم "لي".
ــبعته ضرباً، لكن  ــت إلى أن الفتاة دفعت الطفل بعدما أش ولف

من العمر عرفت باسم "لي".

ال ميكن توقيفها أو محاكمتها ألن القوانني الصينية ال تسمح 

ــى أن الصغير جنا من  ــار إل ــة الصغار.  لكن املصدر أش مبحاكم
ــاً"، بالرغم من إصاباته  ــتقر مؤقت املوت، "ووضعه الصحي مس
ــى أن الصغير جنا من  ــار إل ــة الصغار.  لكن املصدر أش مبحاكم
ــاً"، بالرغم من إصاباته  ــتقر مؤقت املوت، "ووضعه الصحي مس
ــى أن الصغير جنا من  ــار إل ــة الصغار.  لكن املصدر أش مبحاكم

الشديدة. 
وتظهر تسجيالت فيديو أن الصبي كان برفقة جدته التي وضعته 
في مصعد وكانت حتاول الدخول عندما أغلق الباب وبقي الطفل 
ــي البداية ثم أخذت تضربه قبل أن  ــع الفتاة التي رمته أرضاً ف م
في مصعد وكانت حتاول الدخول عندما أغلق الباب وبقي الطفل 
ــي البداية ثم أخذت تضربه قبل أن  ــع الفتاة التي رمته أرضاً ف م
في مصعد وكانت حتاول الدخول عندما أغلق الباب وبقي الطفل 

تقذفه إلى خارج املصعد ثم أخذته إلى منزلها في الطابق الـ٢٥ 
وأخرجته إلى الشرفة فضربته من جديد ثم رمته. 

ــر، كما دفعت  ــف عالج الصغي ــة الفتاة بتكالي ــت عائل وتكفل
ــي ٩ آالف دوالر،  ولم تعرف دوافع  ــوان أي حوال ــه ٥٠ ألف ي لعائلت

الفتاة لإلقدام على فعلتها هذه .

Ÿ‰«@“ä»Ì@B›uÏuB
ŸmÜ€aÎ@Âfl@är◊c@

غزة – صوت اجلامعة:
ــهير  ــق الش ــريب الوثائ ــع تس ــس موق ــاجن، مؤس ــان أس ــر جولي ــهير فج ــق الش ــريب الوثائ ــع تس ــس موق ــاجن، مؤس ــان أس ــر جولي فج
"ويكليكس"، مفاجأة بالتأكيد على أن مواقع محركات البحث الكبرى "ويكليكس"، مفاجأة بالتأكيد على أن مواقع محركات البحث الكبرى 
مثل جوجل تعرف عن مستخدميها أكثر مما تعرف أمهاتهم عنهم . 

ــم "Cypherpunk" إذا كنت  ــان في كتاب جديد له حتت اس ــم "Cypherpunk" إذا كنت وقال جولي ــان في كتاب جديد له حتت اس وقال جولي
ــيء رمبا حتى  ــراً، فتأكد أنه يعرف عنك كل ش ــتخدم جوجل كثي ــيء رمبا حتى تس ــراً، فتأكد أنه يعرف عنك كل ش ــتخدم جوجل كثي تس
ــم "Cypherpunk" إذا كنت  ــان في كتاب جديد له حتت اس وقال جولي
ــيء رمبا حتى  ــراً، فتأكد أنه يعرف عنك كل ش ــتخدم جوجل كثي تس
ــم "Cypherpunk" إذا كنت  ــان في كتاب جديد له حتت اس ــم "Cypherpunk" إذا كنت وقال جولي ــان في كتاب جديد له حتت اس وقال جولي
ــيء رمبا حتى  ــراً، فتأكد أنه يعرف عنك كل ش ــتخدم جوجل كثي تس
ــم "Cypherpunk" إذا كنت  ــان في كتاب جديد له حتت اس وقال جولي

رؤيتك الدينية وأي من معارفك تفضل . 
ــات اخلصوصية  ــاجن من خالل كتابه الكثير من اختراق ــف أس ــات اخلصوصية ويكش ــاجن من خالل كتابه الكثير من اختراق ــف أس ويكش

رؤيتك الدينية وأي من معارفك تفضل . 
ــات اخلصوصية  ــاجن من خالل كتابه الكثير من اختراق ــف أس ويكش

رؤيتك الدينية وأي من معارفك تفضل . 

ــتخدمها تقريباً مستخدمي  ــتخدمها تقريباً مستخدمي التي تنتهجها املواقع الكبرى التي يس التي تنتهجها املواقع الكبرى التي يس
ــات اخلصوصية  ــاجن من خالل كتابه الكثير من اختراق ــف أس ويكش
ــتخدمها تقريباً مستخدمي  التي تنتهجها املواقع الكبرى التي يس
ــات اخلصوصية  ــاجن من خالل كتابه الكثير من اختراق ــف أس ــات اخلصوصية ويكش ــاجن من خالل كتابه الكثير من اختراق ــف أس ويكش
ــتخدمها تقريباً مستخدمي  التي تنتهجها املواقع الكبرى التي يس
ــات اخلصوصية  ــاجن من خالل كتابه الكثير من اختراق ــف أس ويكش

ــتغل العسكريون واألجهزة االستخباراتية  ــتغل العسكريون واألجهزة االستخباراتية االنترنت يوماً، وكيف يس االنترنت يوماً، وكيف يس
ــتخدمها تقريباً مستخدمي  التي تنتهجها املواقع الكبرى التي يس
ــتغل العسكريون واألجهزة االستخباراتية  االنترنت يوماً، وكيف يس
ــتخدمها تقريباً مستخدمي  ــتخدمها تقريباً مستخدمي التي تنتهجها املواقع الكبرى التي يس التي تنتهجها املواقع الكبرى التي يس
ــتغل العسكريون واألجهزة االستخباراتية  االنترنت يوماً، وكيف يس
ــتخدمها تقريباً مستخدمي  التي تنتهجها املواقع الكبرى التي يس

هذا . 
وأضاف مؤسس ويكليكس، إن حياة أناس كثيرين بكاملها على موقع وأضاف مؤسس ويكليكس، إن حياة أناس كثيرين بكاملها على موقع 
ــتغالل ذلك األمر ضد هؤالء الناس حني  ــهل اس ــتغالل ذلك األمر ضد هؤالء الناس حني مثل الفيس بوك ويس ــهل اس مثل الفيس بوك ويس

احلاجة لذلك . 
ويحذر الكثير من خبراء التقنية من سياسات اخلصوصية املتدنية في ويحذر الكثير من خبراء التقنية من سياسات اخلصوصية املتدنية في 
ــبكات التواصل االجتماعي وأبرزها الفيس بوك، وكيف يكون إبعاد  ــبكات التواصل االجتماعي وأبرزها الفيس بوك، وكيف يكون إبعاد ش ش

املعلومات الهامة واحلساسة عن شبكة االنترنت أمراً هاماً .
ــبكات التواصل االجتماعي وأبرزها الفيس بوك، وكيف يكون إبعاد  ش

املعلومات الهامة واحلساسة عن شبكة االنترنت أمراً هاماً .
ــبكات التواصل االجتماعي وأبرزها الفيس بوك، وكيف يكون إبعاد  ش




