
ــة املقاومة  ــي حلرك ــب السياس ــس املكت ــب رئي نائ
ــتاذ خالد  ــالمية "حماس" ، وحضر اللقاء األس اإلس

ــس األمناء،  ــب رئيس مجل الهندي- نائ
والدكتور سامي أبو زهري- الناطق باسم 
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غزة/صوت اجلامعة:
ــلمني وجلنة  ــد جزائري من جمعية علماء املس ــالمية وف زار اجلامعة اإلس
ــه الشيخ يحيى صاري- عضو املكتب الوطني  اإلغاثة اجلزائرية، على رأس
ــة اإلغاثة، وكان في  ــلمني اجلزائريني، نائب رئيس جلن ــة علماء املس جلمعي

ــعث- رئيس  ــل ش ــني كام ــور كمال ــد الدكت ــتقبال الوف اس
ــس اجلامعة  ــراج- نائب رئي ــور يحيى الس ــة، والدكت اجلامع

ÚÓfl˝ç�a@Ú»flb¶a@âÎåÌ@äˆaåu@?flböm@ÜœÎ

Ú»flb¶a@ø@Ô„br€a@›ñ–€a@ÚÌbË„@pb„bznfla@ıÜi
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غزة/صوت اجلامعة:

استقبل النائب جمال ناجي اخلضري- رئيس مجلس 
ــور كمالني كامل  ــالمية، والدكت أمناء اجلامعة اإلس
ــى أبو مرزوق-  ــعث- رئيس اجلامعة، الدكتور موس ش

2
باحث من اآلداب يحصل علــى المــركز 
الثالث في الجائزة العربية للتراث 

غالء المهور سيف مسلط على 
رقاب الشباب الراغبين في الزواج 

الشعراء الشباب.. مواهب
 في طريق اإلبداع والتميز  
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@ãÏ–Ì@Úœbzñ€a@·é”@Âfl@k€bü
ÚÓ€ÎÖ@Ú‘ibéfl@ø@fiÎ˛a@å◊äΩbi

غزة-صوت اجلامعة:
ــة الفنانني  ــع رابط ــاون م ــون بالتع ــة والفن ــا للثقاف ــز بلدن ــن مرك أعل
ــل فاصل  ــابقة دولية ألفض ــن نتائج مس ــا، ع ــي أوروب ــطينيني ف الفلس
ــداء  ــرى اعت ــي ذك ــزة، ف ــاع غ ــار قط ــد حص ــو"، يجس ــي "بروم تلفزيون

ــة، التي  ــرة التركي ــفينة مرم ــرائيلي على س ــش اإلس اجلي
ــام ٢٠١٠. ــن القطاع ع ــر احلصار ع ــت متوجهة لكس 5كان

غزة/صوت اجلامعة:
ــد  ــزة وف ــالمية بغ ــة اإلس زار اجلامع
ــل الدولية ، وضم  ــة العم من منظم
الوفد األستاذ منير قليبو ، واألستاذة 
ــب املنظمة  ــرفا- من مكت ــا الش رش

Ú»flb¶a@âÎåÌ@ÚÓ€ÎÜ€a@›‡»€a@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@ÜœÎ
ــيد  ــة الغربية، واملهندس رش بالضف
الرزي من مكتب املنظمة بغزة، وكان 
ــور نظمي  الدكت ــتقبالهم  ــي اس ف
ــع  اتم ــة  ــد خدم – عمي ــري  املص
والدكتور سعيد  والتعليم املستمر، 

ــدس  ــد، واملهن ــب العمي ــرة –نائ الغ
ــل قنديل- رئيس قسم املشاريع  باس
ــاد املصري-  ــادة، واملهندس عم بالعم

مدير مشروع إرادة.
ــار االطالع  ــذه الزيارة في إط وتأتي ه

ــروع  ــطة املش ــى تفاصيل وأنش عل
ــني منظمة العمل  ــوي توقيعه ب املن
ــادة خدمة اتمع الذي  الدولية وعم
ــز مهارات  ــة وتعزي ــي تنمي يهدف إل
ــن حيث  ــة م ــة الهندس ــه كلي طلب

مالئمتها ملتطلبات سوق العمل.
ــور املصري  ــب الدكت ــن جانبه، رح م
بوفد منظمة العمل الدولية، وأشاد 
ــي يقدمونها  ــات الت ــتوى اخلدم مبس
ــطيني،  الفلس ــعب  الش ــاء  ألبن
ــن طبيعة  ــة ع ــذة تعريفي ــدم نب وق
ــاريعها،  ــادة، وأهم مش ــل العم عم
وشراكاتها السابقة واحلالية، ووقف 
ــتراتيجية  ــور املصري على إس الدكت

العمل للمرحلة القادمة.
وجتول الوفد في مبنى مشروع "إرادة" 
ــي، واطلع  ــب املهن ــل والتدري للتأهي
ــي يضمها  ــورش الت ــال ال ــى أعم عل
ــروع، حيث أثنوا على أنشطته،  املش

والنجاحات التي حققها.

ÚÓ‡‹»€a@Ú»flb¶a@paãb¨bi@ÜÓíÌ@÷Îãäfl@Ïic.Ö
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غزة/صوت اجلامعة:
ــزة امتحانات  ــالمية بغ ــي اجلامعة اإلس ــل ف تتواص
ــي ٢٠١٣- ــام الدراس ــي من الع ــة الفصل الثان نهاي

ــهر  ــة ش ــى نهاي ــات حت ــتمر االمتحان ٢٠١٤م، وتس
ــتاذ الدكتور محمد  ــار/ مايو اجلاري. وقد تفقد األس آي
شبات- نائب رئيس اجلامعة لشئون البحث العلمي 
ــتاذ الدكتور عليان احلولي  ــات العليا، واألس والدراس
ــير  ــئون األكادميية، س ــة للش ــب رئيس اجلامع –نائ

االمتحانات في اليوم األول لبدئها، ورافقهما الدكتور 
ــفيان تايه- مساعدا نائب  حامت العايدي، والدكتور س
ــور رائد صاحلة-  ــئون األكادميية، والدكت الرئيس للش
ــتاذ  مدير دائرة العالقات العامة. من جانبه أكد األس
ــة  ــير بسالس ــبات  أن االمتحانات تس ــور ش الدكت
ــراءات املوضوعة، ودعا الطلبة إلى  وترتيب ووفق اإلج

تكثيف مثابرتهم واجتهادهم, وأعرب 
ــق والنجاح.  ــن متنياته لهم بالتوفي 5ع

3
ث علمــه  د. أحمد ثابــت ُيــورِّ

وفكــره لطالبــه ومحبيــه 
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جانب من افتتاح معرض الصور والكاريكاتير

غزة – معاذ مقداد
ــطة الالمنهجية  ــد وحدة األنش تعق
ــة  ــة باجلامع ــئون الطلب ــادة ش بعم
ــاالً  ــرة احتف ــي كل فت ــالمية ف اإلس
للمواهب الطالبية، يعرض من خالله 
الطلبة املشاركون مواهبهم الفردية 
ــروض تضفي  ــزون بها وبع ــي يتمي الت

الفرح واإلبداع على االحتفال.
ــالمية هذه املرة نظمت  اجلامعة اإلس
ــار"، إضافة  حفل "مواهب حتت احلص
ــة  ــات الفني ــور واللوح ــرض الص ملع
ــهد  ــذي ش ــر وال ــوم الكاريكاتي ورس
ــي ومصوري  ــاركة نخبة من فنان مش

قطاع غزة.
ــئول  ــتاذ مازن النخالة مس وقال األس
وحدة األنشطة الالمنهجية بالعمادة 
إن تنظيم احلفل جاء بهدف تشجيع 
ــني طلبة اجلامعات  املواهب الفنية ب
ــدرات  الق ــراز  إلب ــة  إضاف ــدارس،  وامل
والطاقات التي يحتضنها قطاع غزة.

ــل فقرات فنية متنوعة،  وتضمن احلف
ــيد،  والنش ــعر،  الش ــاء  إلق ــا:  منه
ــد  وتقلي ــرح،  املس ــى  عل ــل  والتمثي
ــب  املواه ــب  جان ــى  إل ــوات،  األص

االستعراضية في السيرك، واجلمباز.
ــات  "اجلامع ــة  النخال ــاف  وأض
واملؤسسات التعليمية الفلسطينية 
ــابة بإمكانها  ــدرات فنية ش متتلك ق
الوصول لقمة الفن اجلميل والهادف، 
ة للعالم من خالل  وإيصال رسائل جمّ

مواهبهم".
ــتاذ النخالة أن اجلامعة  وأوضح األس

ــب الفنية  ــتمر في دعم املواه ستس
ــي  ف ــابة  الش ــات  الطاق ــان  واحتض
ا حرصهم على تقدمي  ا حرصهم على تقدمي فلسطني، مؤكدً ا حرصهم على تقدمي فلسطني، مؤكدً مؤكدً

املزيد ملا يخدم اتمع الفلسطيني.
ــت العمادة  ــياق، أقام ــي ذات الس وف
ــور واللوحات  ــرض الص ــات مع فعالي
الفنية ورسوم الكاريكاتير السادس، 
والذي كان على رأس افتتاحه الدكتور 

كمالني شعث رئيس اجلامعة.
ــال غنيم  عميد  ــكر الدكتور كم وش
ــالمية   ــئون الطلبة اجلامعة اإلس ش
ــى  عل ــال  االحتف ــى  عل ــني  والقائم
ــم املواهب  ــم احلثيثة في دع جهوده

الشبابية في القطاع.
ويضم املعرض بني جنباته زوايا خاصة 
برسوم الكاريكاتير، واللوحات الفنية، 
ــطيني،  ــع الفلس ــد الواق التي جتس
ــاع غزة،  ــروض على قط ــار املف واحلص
إضافة إلى الصور الفوتوغرافية التي 
ــاع غزة  ــورون من قط ــا مص التقطه
ــه ايمات  ــوا خاللها ما تعيش عرض
ــم يفارقه  ــم ل ــاة وأل ــن معان ــزة م بغ
ــل بتكرمي أصحاب  ــل. واختتم احلف أم
ــي فقرات  ــاركني ف ــة من املش املوهب
ــات واملدارس،  احلفل من طلبة اجلامع
وتوزيع شهادات الشكر والتقدير على 

ــاركة في إجناح فعاليات  اجلهات املش
وكان قد حضر فعاليات احلفل  احلفل.
ــني  ــور كمال ــن الدكت ــرض كل م واملع
شعث رئيس اجلامعة، والدكتور كمال 
غنيم  عميد شئون الطلبة، واألستاذ 
مازن النخالة مسئول وحدة األنشطة 
ــخصيات  الالمنهجية، وعدد من الش

واجلمهور الكبير.
قد بالتعاون بني اجلامعة  يذكر أن احلفل عُ
اإلسالمية وفريق سمو لتنمية القدرات 
ــطني،  ــبابية، وفريق مصوري فلس الش
ومؤسسة أفكار للثقافة، وقد أقيم في 

قاعة املؤمترات الكبرى باجلامعة.

غزة/صديق فلفل:
ــي  ف ــض  التمري ــة  كلي ــت  بحث
ــالمية بغزة أحدث  ــة اإلس اجلامع
ــل إليها العلم  ــرق التي توص الط
ــة  ــة الفائق ــاالت العناي ــي مج ف
ــاالت احلرجة برفقة  ــعاف احل واس
ــنطن  ــد طبي من جامعة واش وف

األمريكية.
ــتقبال الوفد كل من  وكان في اس
د.عبد الكرمي رضوان عميد الكلية 

ود.يوسف اجليش نائب العميد.
وحتدث أخصائي القلب األمريكي 
ــس عن آخر  ــور روبرت هاين الدكت
ــاش  ــم اإلنع ــي عل ــورات ف التط
ــي، فيما تطرق  والتنفس الصناع
ــس ود.لورا  ــري هاين ــن د.جي كل م
ــراض  أم ــن  ع ــث  للحدي ــارت  ه
ــالك البولية وسبل العناية  املس

التلطيفية باألمراض السريرية.
ــتقباالً  الكلية اس وأعدت عمادة 
ــن خالل  ــي م ــد الطب ــزاً للوف ممي
ــتوى الثالث  ــة املس ــة طلب تهيئ
التمريض  ــي  والرابع من تخصص
والقبالة ليكونوا في صدارة اليوم 
ــند إليهم  ــث اس ــي، حي الدراس
ــام التحضيرية وإدارة حلقات  امله
النقاش خالل اجللسات العلمية 

الثالث.


من جهة أخرى عقد لقاء مشترك بني 
ــر "الفيديو  ــزة والضفة الغربية عب غ
كونفرنس" لتحديد معايير التوظيف 
ــلك العمل  ــول في س ــادئ الدخ ومب
الطبي، في محاولة لتمكني طلبتها 
ــى التقييمات  ــول على أعل من احلص

بعد امتامهم ملتطلبات التخرج. 
ــر أن كلية التمريض نظمت يوماً  يذك

بعد امتامهم ملتطلبات التخرج. 
ــر أن كلية التمريض نظمت يوماً  يذك

بعد امتامهم ملتطلبات التخرج. 

ــات وموظفي  ــاً مجانياً لطالب صحي
ــتهدف قرابة  وموظفات اجلامعة، اس
ــف داخل اجلامعة،  ٦٨٠ طالبة وموظ
ــاركت خالله طالبات سنة رابعة  ش

متريض و"القابالت" بإدارة اليوم ااني، 
ــة يحتم  ــاعة تدريبي ــن ٣٠٠ س ضم
على طالب التمريض اجتيازها إلمتام 
ــي إطار  ــرج، وذلك ف ــات التخ متطلب
ــي للتمريض  ــاء باليوم العامل االحتف
ــرق  ــكيل ف ــث مت تش ــة، حي والقبال
صحية من طالبات التمريض والقبالة 
ــات  ــالث محط ــى ث ــن عل مت توزيعه
ــة لتقدمي  ــي مباني اجلامع ــة ف رئيس
ــكر،  خدمة فحص ضغط الدم، والس
ــل،  ــألم احلام ــي ل ــف الصح والتثقي
ــوالدة،  لل ــع  املتوق ــد  ــاب املوع وحس
ــن احلوامل  ــل احلاالت احلرجة م وحتوي

ــهمت نقابة  ــة. وأس ــرة الطبي للدائ
التابع  التمريضي  ــادي  والن التمريض 
ــات بتوفير الدعم لهذا  لس الطالب
النشاط الذي شهد إقباالً شديداً من 
ــات بتوفير الدعم لهذا  لس الطالب
النشاط الذي شهد إقباالً شديداً من 
ــات بتوفير الدعم لهذا  لس الطالب

بل الطالبات واملوظفني واملوظفات. قِ
ــار الدكتور عبد الكرمي  من جانبه، أش
ــض-  التمري ــة  كلي ــد  عمي ــوان-  رض
ــن  ــي ضم ــاط يأت ــذا النش ــى أن ه إل
ــة التي  ــة واملهني ــطة العلمي األنش
تعقدها العمادة بهدف تقدمي أفضل 
ــي  ــة ف ــني والطلب ــات للعامل اخلدم
اجلامعة مبا يسهم في تعزيز العملية 

التعليمية.
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غزة/صوت اجلامعة:
حصل الدكتور زكريا السنوار– عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ واآلثار بكلية 
ــة، على املركز الثالث في اجلائزة العربية للتراث في دورتها الثانية  اآلداب باجلامع
للعام ٢٠١٤م، التي تنظمها املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، 
ــت ممثلة  ــتضيفها دولة الكوي وتس
ــي للثقافة والفنون  بالس الوطن

واآلداب. 
ــزة  للجائ األول  ــز  باملرك ــاز  وف
ــام  ــذ الع ــراث له ــة للت العربي
الدكتور مصطفى جاد من مصر 
ــز الفولكلور"،  عن عمله "مكن
فيما فاز باملركز الثاني الدكتور 
ــن  ــري م ــر املص ــعيد صاب الس
ــاج التراث  ــر عن عمله "إنت مص
ــبث  يتش ــعبي..كيف  الش
الفقراء باحلياة في ظل الندرة"، 
وكان املركز الثالث مناصفة بني 
العملني "العادات والتقاليد في 
دورة حياة اإلنسان الفلسطيني 
ــكل من ربا  ــل نكبة ١٩٤٨" ل قب
ــور زكريا  ــار والدكت ــال الزه جم
السنوار من اجلامعة اإلسالمية 
ــحات  ــزة، و"الصهبة واملوش بغ

األندلسية في مكة املكرمة" للدكتور عبداهللا محمد أبكر.
وشارك في اجلائزة ٥٦ عمالً جرى دراستها من قبل جلنة حتكيمية تتكون 

األندلسية في مكة املكرمة" للدكتور عبداهللا محمد أبكر.
وشارك في اجلائزة ٥٦ عمالً جرى دراستها من قبل جلنة حتكيمية تتكون 

األندلسية في مكة املكرمة" للدكتور عبداهللا محمد أبكر.

من تسعة أساتذة، مشهود لهم بخبراتهم الواسعة وكفاءتهم العلمية 
من مختلف تخصصات الثقافة والتراث وميثلون عدداً من الدول العربية.

من تسعة أساتذة، مشهود لهم بخبراتهم الواسعة وكفاءتهم العلمية 
من مختلف تخصصات الثقافة والتراث وميثلون عدداً من الدول العربية.

من تسعة أساتذة، مشهود لهم بخبراتهم الواسعة وكفاءتهم العلمية 

يذكر ان اجلائزة العربية للتراث تقدمها املنظمة العربية للتربية والثقافة 
ــداً للمكانة العامة التي  ــجيعاً وتأكي ــو) كل عامني تش والعلوم (ألكس
ــياً من مكونات الهوية  توليها للتراث، باعتباره رمز الذات ومكوناً اساس
ــداً للمكانة العامة التي  ــجيعاً وتأكي ــو) كل عامني تش والعلوم (ألكس
ــياً من مكونات الهوية  توليها للتراث، باعتباره رمز الذات ومكوناً اساس
ــداً للمكانة العامة التي  ــجيعاً وتأكي ــو) كل عامني تش والعلوم (ألكس

وشاهداً على مدى ثرائها وتنوعها.
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والعديد من الدول العربية منها بغداد 
ــف  وليبيا, وحصل على جائزة "يوس
ــد كانو للتفوق واإلبداع", في  بن أحم

مجال الطب والعلوم الطبية 
على مستوى األقطار العربية 
عام٢٠٠٦, وفي الفترة الواقعة 
ــام ١٩٧٥م وحتى الوقت  من ع
ــارب ١٨  ــر ما يق ــر, نش احلاض
ــرى في  ــاطات أخ ــاً ونش بحث
مجال العلوم والتغذية, وألف 
ــرها  ــا يقارب ١٢ كتاباً مت نش م
مجال العلوم والتغذية, وألف 
ــرها  ــا يقارب ١٢ كتاباً مت نش م
مجال العلوم والتغذية, وألف 

ــع داخل الدول  على نطاق واس
العربية.

أن  ــوط  الزعب ــه  زميل ــر  وذك
ــو " تغذية  ــاب ألفه ه آخر كت
ــان من املهد إلى اللحد,  اإلنس
ــى ١٥٠٠ صفحة  ــوي عل يحت
ــان  ث فيه عن حياة اإلنس وحتدّ
منذ والدته حتى مماته, وهو اآلن 
بيناً  في طريقه إلى الصدور, مُ
منذ والدته حتى مماته, وهو اآلن 
بيناً  في طريقه إلى الصدور, مُ
منذ والدته حتى مماته, وهو اآلن 

ــخر حياته  أن الفقيد ثابت س
للعلم والبحث والدراسة حتى ينفع 

غيره بعلمه.


ــل آذن في  ــة الذي يعم ــه عفان صديق
ــه, يروي  ــوار مكتب ــم العلوم بج قس
ــا  ــي رأى فيه ــرة الت ــات األخي اللحظ
الفقيد ثابت, فيقول "جاء إلى اجلامعة 
ــكى لي بأنه  ــاً وحينما رآني ش صباح
الفقيد ثابت, فيقول "جاء إلى اجلامعة 
ــكى لي بأنه  ــاً وحينما رآني ش صباح
الفقيد ثابت, فيقول "جاء إلى اجلامعة 

يشعر بضيق في صدره, ووضع حقيبته 

ــي غرفته,  ــي ف وجاكيته على الكرس
ــه يحافظ على  ــروف عنه أن ــن املع وم
ــمح للتقلبات  ــراً وال يس صحته كثي
ــه يحافظ على  ــروف عنه أن ــن املع وم
ــمح للتقلبات  ــراً وال يس صحته كثي
ــه يحافظ على  ــروف عنه أن ــن املع وم

ــه, فكان أمراً غريبا  اجلوية أن تؤثر علي
أن  يترك جاكيته ويخرج للمرة األولى, 
ــذر للطالب,  ــب إلى احملاضرة واعت فذه
ــرة,  ــدمي احملاض ــتطاعته تق ــدم اس لع
ــت انتظره أنا والدكتور بكر, وأثناء  وكن
ــال أمن اجلامعة  ــه تقابل مع رج عودت
ــوا عليه  ــدس فالحظ ــد مبنى الق عن
ــارعوا ليقدموا  ــرض, وتس امل ــح  مالم
إليه ما يسعفه, لكنه رفض واستقل 
سيارته وذهب إلى مستشفى أصدقاء 

ــات  اللحظ ــت  كان ــاك  وهن ــض,  املري
ــت فوافته  ــروح الدكتور ثاب ــرة ل األخي

املنية, وفارق الدنيا ومن عليها.
ــت بخبر  دم ــة: صُ ــول عفان يق
ــدت  فق ــي  أنن ــة  لدرج ــه  وفات
ــمه,  ــيطرة على متييز اس الس
وذهبت مسرعاً إلى بيته ووقفت 
ــمه,  ــيطرة على متييز اس الس
وذهبت مسرعاً إلى بيته ووقفت 
ــمه,  ــيطرة على متييز اس الس

ــى أن حان  ــه وأبنائه, إل ــع أهل م
ــه, وتوجهنا  موعد الصالة علي
ــجد لنودعه, فانفطر  إلى املس
ــاً عليه حينما رأيته  قلبي  حزن
ــجد لنودعه, فانفطر  إلى املس
ــاً عليه حينما رأيته  قلبي  حزن
ــجد لنودعه, فانفطر  إلى املس

ــع نوراً  ألنني وجدت وجهه يش
ــاً عليه حينما رأيته  قلبي  حزن
ــع نوراً  ألنني وجدت وجهه يش
ــاً عليه حينما رأيته  قلبي  حزن

ــلٌ للقمحي,  ــم أن لونه مائ رغ
ــع نوراً  ألنني وجدت وجهه يش
ــلٌ للقمحي,  ــم أن لونه مائ رغ
ــع نوراً  ألنني وجدت وجهه يش

ــم نومة هادئة أكرمه  وكأنه نائ
ــا, وكان أملي على فراقه  اهللا به

بقدر حبي وتعلقي به. 
ــل حوالي  ــر د. بكر أن  قب ويذك
ــة  كيفي ــن  ع ــأله  س ــهر  ش
ــذ بورقةٍ  ــيم امليراث, فأخ تقس
ــدأ يحدثه عن هذه  عن ميينه وب
ثابت  ــظ   واحتف ــيمة,  التقس
ــعر بأن القدر  بتلك الورقة, وكانه يش

قد اقترب وعليه أن يتجهز لذلك. 
ــد احللبي من  ــف الطالب محم ووص
كلية العلوم رحيل الدكتور ثابت بأنه 
ــراً عن تقديره  ــالً هادئاً, معب كان رحي
كلية العلوم رحيل الدكتور ثابت بأنه 
ــراً عن تقديره  ــالً هادئاً, معب كان رحي
كلية العلوم رحيل الدكتور ثابت بأنه 

ــدره للطلبة,  ــعة ص ــه وس واحترام
ــه كان يتعامل مع طالبه كاألب  وكأن
ــى أبنائه, وأكد أن الطلبة  احلريص عل
ــيبقون مخلصني لروحه ولعلمه  س

الغزير وحكمته.

ــد اهللا ثابت من مواليد  أ.د. أحمد عب
ــزوج  ــام ١٩٤٧م, مت ــبع, ع ــر الس بئ
ــاء ابنتان  ــن أم محمد ولديه ٤ أبن م
ــد. قضى  ــا محم ــان و يكبرهم وابن
معظم حياته في الدراسة و العلم 
و البحث, وهو عضو هيئة التدريس 
في قسم الكيمياء بكلية العلوم, 
ــتاذ الكيمياء احليوية وكيمياء  وأس
ــالمية,  ــي اجلامعة اإلس ــة ف األغذي
ــي مهنة التدريس  وعمل ٣٨ عاماً ف
ــالمية,  ــي اجلامعة اإلس ــة ف األغذي
ــي مهنة التدريس  وعمل ٣٨ عاماً ف
ــالمية,  ــي اجلامعة اإلس ــة ف األغذي

ــاً  حيث قضى منها ١٨ عاماً مدرس
ــي مهنة التدريس  وعمل ٣٨ عاماً ف
ــاً  حيث قضى منها ١٨ عاماً مدرس
ــي مهنة التدريس  وعمل ٣٨ عاماً ف

ــي اجلامعة  ــا, و٢٠ عاماً ف ــي ليبي ف
ــاً  حيث قضى منها ١٨ عاماً مدرس
ــي اجلامعة  ــا, و٢٠ عاماً ف ــي ليبي ف
ــاً  حيث قضى منها ١٨ عاماً مدرس

اإلسالمية.
تقول زوجته أم محمد بصوتها احلزين 
ــعيداً  املتألم على فراقه, إنه كان س
تقول زوجته أم محمد بصوتها احلزين 
ــعيداً  املتألم على فراقه, إنه كان س
تقول زوجته أم محمد بصوتها احلزين 

ــغله أعباء  وأباً حنوناً عطوفاً ال تش
ــعيداً  املتألم على فراقه, إنه كان س
ــغله أعباء  وأباً حنوناً عطوفاً ال تش
ــعيداً  املتألم على فراقه, إنه كان س

ــه عن أبنائه, وكان يحبهم حباً  عمل
ــل معهم كصديق,  عظيماً, ويتعام
ــه عن أبنائه, وكان يحبهم حباً  عمل
ــل معهم كصديق,  عظيماً, ويتعام
ــه عن أبنائه, وكان يحبهم حباً  عمل

راحتهم وسعادتهم,  وحريصاً على 
ــل معهم كصديق,  عظيماً, ويتعام
راحتهم وسعادتهم,  وحريصاً على 
ــل معهم كصديق,  عظيماً, ويتعام

ــم  فيداعبه ــاده  بأحف ــاً  ومهتم
راحتهم وسعادتهم,  وحريصاً على 
ــم  فيداعبه ــاده  بأحف ــاً  ومهتم
راحتهم وسعادتهم,  وحريصاً على 

ويالطفهم دائما, ويحب أن يكرمهم 
مبا ميلك ولو ببعض الشواكل.

ــر الزعبوط الذي  ــا عن زميله د. بك أم
ــدة منذ  ــي غرفة واح ــى معه ف التق
بداية التخصص في اجلامعة, يعتبره 
ــخصيات املتواضعة  ــر الش ــن أكث م
ــف أنه متيز  ــه, ويُضي ــي مرّت علي الت
بخبرته العلمية الطويلة, إضافةً إلى 
ــف أنه متيز  ــه, ويُضي ــي مرّت علي الت
بخبرته العلمية الطويلة, إضافةً إلى 
ــف أنه متيز  ــه, ويُضي ــي مرّت علي الت

التزامه الدقيق باملواعيد, حتى لو أن 
ــاي كان جاهزاً وجاء موعد  كأس الش
التزامه الدقيق باملواعيد, حتى لو أن 
ــاي كان جاهزاً وجاء موعد  كأس الش
التزامه الدقيق باملواعيد, حتى لو أن 

ــه ويذهب, ومع أنه كان  احملاضرة يترك
شديداً على طلبته, إال أنهم يوقنون 
ــه ويذهب, ومع أنه كان  احملاضرة يترك
شديداً على طلبته, إال أنهم يوقنون 
ــه ويذهب, ومع أنه كان  احملاضرة يترك

ــو حرصه  ــك  ه ــن ذل ــدف م ــأن اله ب
عليهم, وعلى تخريج فئة حتمل هم 

العلم والبحث إلفادة من بعدها.


درس د. ثابت بكالوريوس وماجستير 
ــاء احليوية  في  ــوراه في الكيمي ودكت
ــة  ــر, وجامع ــرة مبص ــة القاه جامع
ــو في ليبيا, وكان باحثاً علمياً  وارس
ــي جامعة  ــاء احليوية, ف في الكيمي
ميرالندا بالواليات املتحدة عام ٢٠٠٢-

ــة,  ــوم األغذي ــال عل ــي مج ٢٠٠١, ف


يتحدث نعيم عفانة  صديق الدكتور 
ثابت والذي عرفه منذ ٦ سنوات, عن 
عالقته معه فيقول "كان يستقبلني  
كل صباح مبشيته الهادئة, وسالماته 
ــامته الدائمة  وترحابه املميز, وابتس
ــي كان يتصدق بها  ــاه الت حيّ على مُ
على كل من يلتقى به, فكان إنساناً 
ــي كان يتصدق بها  ــاه الت حيّ على مُ
على كل من يلتقى به, فكان إنساناً 
ــي كان يتصدق بها  ــاه الت حيّ على مُ

ــى  عل ــف  ويعط وأدب,  ــقٍ  خل ــى  عل
الصغير والكبير, فكنت أجلس معه 
ــى  عل ــف  ويعط وأدب,  ــقٍ  خل ــى  عل
الصغير والكبير, فكنت أجلس معه 
ــى  عل ــف  ويعط وأدب,  ــقٍ  خل ــى  عل

ــاعةً يومياً  ــا يقارب س في مكتبه م
الصغير والكبير, فكنت أجلس معه 
ــاعةً يومياً  ــا يقارب س في مكتبه م
الصغير والكبير, فكنت أجلس معه 

ــن املعاملة  ــث وحس ــي احلدي يبادلن
ــعر بعالقة خاصة جتمعنا, فأراه  وأش

وكأنه أباً لي وأكثر من ذلك.
ــه كان دائما يحمل  ــع, ما مييزه أن وتاب
ــه, وعندما  ــده وال يترك ــي ي القلم ف
أسأله عن سر ذلك, يقول أنا أحب أن 
ــبل  أخدم اجلميع,  وأقدم للطالب س
ــات  ــث كان  يجري دراس ــة, حي الراح
ــات  بتخصص ــة  متعلق ــه  بنفس
ــم, وكأن همه  ــة ويقدمها له الطلب

فقط العلم والتعلم.






. 
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غزة/صوت اجلامعة:
ــة  بكلي ــا  اجلغرافي ــم  قس ــم  نظ
ــياً حول  ــة يوماً دراس اآلداب باجلامع
ــة  بكلي ــا  اجلغرافي ــم  قس ــم  نظ
ــياً حول  ــة يوماً دراس اآلداب باجلامع
ــة  بكلي ــا  اجلغرافي ــم  قس ــم  نظ

ــات اجلغرافية  ــات نظم املعلوم تقني
ــدت  ــد، وانعق ــن بع ــعار ع واالستش
ــة  قاع ــي  ف ــة  االفتتاحي ــة  اجللس
املؤمترات العامة مببنى طيبة للقاعات 
ــور كامل  ــية، بحضور الدكت الدراس
ــم اجلغرافيا،  ــر –رئيس قس أبو ضاه
ــر دائرة  ــد صاحلة– مدي ــور رائ والدكت
ــة  هيئ ــو  عض ــة،  العام ــات  العالق
التدريس بقسم اجلغرافيا، واملهندس 
ــركة  ــر عام ش ــقر– مدي ــام األش وس
ــني  األكادميي ــن  م ــدد  ع  ،Silver Map

واملهتمني والطلبة.
ــر اهتماماً  ــور أبو ضاه ــدى الدكت وأب
ــم  ونظ ــا  اجلغرافي ــم  قس ــر  بتطوي
ــت إلى أن  ــات اجلغرافية، ولف املعلوم
ــتقطاب  ــعى دوماً الس ــم يس القس
ــت إلى أن  ــات اجلغرافية، ولف املعلوم
ــتقطاب  ــعى دوماً الس ــم يس القس
ــت إلى أن  ــات اجلغرافية، ولف املعلوم

الكفاءات األكادميية، وحتدث الدكتور 
ــاون التي  ــات التع ــن عالق صاحلة ع
ــات  ــم اجلغرافيا باملؤسس تربط قس
ــب  جان ــى  إل ــة،  واخلاص ــة  احلكومي
االهتمام باجلانب التدريبي الذي يعزز 

اجلانب النظري.
ــع  ــقر أن اتم ــدس األش ــني املهن وب
ــى منح نظم  ــطيني يتجه إل الفلس
ــن  م ــداً  مزي ــة  اجلغرافي ــات  املعلوم
ــى منح نظم  ــطيني يتجه إل الفلس
ــن  م ــداً  مزي ــة  اجلغرافي ــات  املعلوم
ــى منح نظم  ــطيني يتجه إل الفلس

االهتمام من خالل االستفادة منه في 
أعمال املؤسسات احلكومية واخلاصة، 
وحث على تطوير اجلانب التدريبي من 

البرامج والدورات التدريبية.


ــي على مدار  وقد انعقد اليوم الدراس

ــرأس  ــث ت ــني، حي ــتني علميت جلس
ــى الدكتور  ــة األول ــة العلمي اجللس
ــير عبيد  صاحلة، وتناول الدكتور بش
– األستاذ املساعد بقسم اجلغرافيا 
ــات  التوجه ــالمية،  اإلس ــة  باجلامع
احلديثة لنظم املعلومات اجلغرافية، 
ــة إلى  ــة، إضاف ــا الدولي وتطبيقاته

مميزات برمجياتها.
ــي–  ــدس محمد الهس وحتدث املهن
ــة  بكلي ــس  التدري ــة  هيئ ــو  عض

ــة باجلامعة اإلسالمية، عن  الهندس
ــح اجلوي بالليزر، وشرح منوذجاً  املس
ــة باجلامعة اإلسالمية، عن  الهندس
ــح اجلوي بالليزر، وشرح منوذجاً  املس
ــة باجلامعة اإلسالمية، عن  الهندس

للمدن ثالثية األبعاد، وكيفية كشف 
الضوء واملدى.

ــماء معروف–  ــة أس ــت الطالب وحتدث
ــة،  باجلامع ــا  اجلغرافي ــم  قس ــن  م
املعلومات  ــم  ــتخدامات نظ عن اس
ــات : األلعاب  ــة في تطبيق اجلغرافي
ــط  وخرائ ــاز،  واأللغ ــة،  اإللكتروني

جوجل.
وعرض املهندس بسام شخصة– من 
ــح، واقع نظم  ــركة الراعي الصال ش
ــطني  املعلومات اجلغرافية في فلس
ــة ومزودي  ــا بالهندس ــني ارتباطه وب

اخلرائط واخلدمات املصورة.
ــة الثانية، فقد  وفيما يتعلق باجللس
ــها الدكتور عبيد، وحتدث فيها  ترأس
ــد أبو خاطر – ــتاذ الدكتور أحم األس

املدير االستراتيجي لنظم املعلومات 
ــل، عن  ــركة ترمب ــة في ش اجلغرافي
االجتاهات املتطورة وأفضل املمارسات 
ــات  املعلوم ــم  نظ ــات  تطبيق ــي  ف
ــة لتوظيف  ــرح أمثل ــة، وط اجلغرافي
ــؤ باحلرائق،  ــي التنب ــم ف ــك النظ تل
ــار -عضو  ــدس أمين نص ــاول املهن وتن
ــة  ــس بكلية الهندس ــة التدري هيئ
ــالمية- التكامل في  ــة اإلس باجلامع
ــات اجلغرافية  ــات نظم املعلوم تقني
ــي مصادر  ــن بعد ف ــعار ع واالستش
ــتخراج األحواض  ــة اس ــاه وتقني املي

.DCM"" املائية من
ــال مرجتى – من  ــت الطالبة آم وعرض
قسم اجلغرافيا باجلامعة اإلسالمية، 
ــات  املعلوم ــم  نظ ــات  تطبيق
ــالل، وحتدثت  ــدى االحت ــة ل اجلغرافي
ــم  ــي – من قس ــرمي معال ــة م الطالب
ــالمية، عن  اجلغرافيا باجلامعة اإلس
ــا،  ومميزاته  Google Fusion ــة  خدم
ــرض  ــي ع ــتخدامها ف ــة اس وكيفي
ــط، والتعديل عليها  ــداول واخلرائ اجل
ــاركتها مع األصدقاء والعامة،  ومش
ــى الزميلي – من  وقدمت الطالبة من
قسم اجلغرافيا باجلامعة اإلسالمية، 
ــل عن لغة برمجة الباينون،  ورقة عم

ومميزاتها، وفوائدها.

غزة/صوت اجلامعة:
ــاريع التخرج املنجزة في كلية تكنولوجيا املعلومات  فاز مشروع من مش
باملركز األول على مستوى فلسطني في مسابقة تطوير تطبيقات الهواتف 
الذكية واأللعاب اإللكترونية التي تنظمها مؤسسة USAID ضمن مشروع 
ــا بحضور فريق  ــابقة في مدينة أريح ــت املس ــث مت Compete Project حي
العمل الذي أجنز املشروع واملكون من : أحمد جهاد العف، وعبد الكرمي أمين 
أبو سمرة، و حسني جميل الزعانني، وقد أشرف على املشروع األستاذ/ رمزي 

عابد املدرس بقسم تكنولوجيا الوسائط املتعددة وتطوير الويب.
وقدم الفريق عرضاً ملشروع التخرج اخلاص بهم وهي لعبة بعنوان : "عودة 

عابد املدرس بقسم تكنولوجيا الوسائط املتعددة وتطوير الويب.
وقدم الفريق عرضاً ملشروع التخرج اخلاص بهم وهي لعبة بعنوان : "عودة 

عابد املدرس بقسم تكنولوجيا الوسائط املتعددة وتطوير الويب.

ــة األبعاد تهدف  ــة إلكترونية ثالثي ــارة عن لعب ــروع عب ــندباد"، واملش الس
لتعليم اللغة العربية.
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غزة/صوت اجلامعة:
في إطار البحث العلمي املتواصل واجلهد املبذول من كلية الهندسة لالرتقاء 
 Journal of Engineering لة العلميةــث العلمي، أصدرت الكلية ا بالبح
ــة دولية محكمة وجميع  ــي مجل Research and Technology (JERT)، وه

األوراق املنشورة فيها معتمدة للترقية في اجلامعة اإلسالمية،
وتصدر الة من خالل شئون البحث العلمي والدراسات العليا باجلامعة، 

وحصلت مؤخراً على ٢٣١٢ ISSN-٢٣٠٧ وهو املعيار الدولي للمجلة.
وتصدر الة من خالل شئون البحث العلمي والدراسات العليا باجلامعة، 

وحصلت مؤخراً على ٢٣١٢ ISSN-٢٣٠٧ وهو املعيار الدولي للمجلة.
وتصدر الة من خالل شئون البحث العلمي والدراسات العليا باجلامعة، 

األربعاء 2014/5/28م



األربعاء 2014/5/28م
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غزة/محمد قاعود:
نظم فرع اجلامعة اإلسالمية جنوب 
ــي الثاني  ــزة املعرض الثقاف قطاع غ
ــطينية  إلحياء ذكرى النكبة الفلس
ــك بالتعاون مع وزارة الثقافة  "٦٦" وذل
ــات  طالب ــس  ومجل ــطينية,  الفلس
ــوب,  ــرع اجلن ــالمية ف ــة اإلس اجلامع
وحضر حفل االفتتاح الدكتور محمد 
ــباب  والش ــة  الثقاف ــر  وزي ــون-  املده
والرياضة، وأ.د. ماجد الفرا- عميد فرع 
ــد أبو صقر-  ــوب، والدكتور محم اجلن
ــوب، واملهندس  ــب عميد فرع اجلن نائ
ــس بلدية خان  ــطل- رئي يحيى األس
ــور-  ــان عاش ــيخ إحس يونس, والش
ــور  ــة اجلنوب،والدكت ــي محافظ فت مُ
ــة  اللجن ــس  رئي كالب-  ــد  محم
التحضيرية للمعرض, واألستاذ عبد 
ــرف اإلداري،  ــور- املش ــميع العم الس
ــن أعضاء الهيئتني األكادميية  وعددٌ م
ــوب, وجمع من  ــرع اجلن ــة بف واإلداري
ــة والوجهاء  ــخصيات االعتباري الش
ــد من  ــر ورجال اإلصالح, وحش وااتي

طلبة فرع اجلنوب.
ــى أن إقامة  ــون إل ــت املده ــدوره، لف ب
ــاء ذكرى  ــة بإحي ــات املتعلق الفعالي
النكبة الفلسطينية تسعى إلى إبقاء 
ــرى ماثلةً في أذهان األجيال  هذه الذك
النكبة الفلسطينية تسعى إلى إبقاء 
ــرى ماثلةً في أذهان األجيال  هذه الذك
النكبة الفلسطينية تسعى إلى إبقاء 

ــطينية املتعاقبة, مشيراً إلى  الفلس
ــرى ماثلةً في أذهان األجيال  هذه الذك
ــطينية املتعاقبة, مشيراً إلى  الفلس
ــرى ماثلةً في أذهان األجيال  هذه الذك

أهمية العمل على جتديد األمل دائماً 
ــطينية املتعاقبة, مشيراً إلى  الفلس
أهمية العمل على جتديد األمل دائماً 
ــطينية املتعاقبة, مشيراً إلى  الفلس

بقرب العودة، وانتهاء هذه النكبة التي 
ــالمية،  ــة العربية واإلس ــت األم أصاب
ــون أن  ــور املده ــي الدكت ــد معال وأك
تعميق الوعي بالنكبة الفلسطينية 

وأسباب حدوثها والنتائج التي ترتبت 
عليها هي رسالة هامة لرسم املسار 
ــودة, وأضاف  ــح لتحقيق الع الصحي
ــذا العام  ــت ه ــة أطلق أن وزارة الثقاف
مجموعة الفعاليات املتعلقة بإحياء 
ذكرى النكبة حتت عنوان " راجع يا دار 
ــاراً منها بقرب موعد  " وذلك استبش
ذكرى النكبة حتت عنوان " راجع يا دار 
ــاراً منها بقرب موعد  " وذلك استبش
ذكرى النكبة حتت عنوان " راجع يا دار 

العودة إلى الديار, وثمن معالي الدكتور 
ــون دور فرع اجلنوب في االهتمام  املده
ــطيني،  الفلس ــعب  الش ــا  بقضاي
والعمل على االرتقاء باتمع حضارياً 
ــطيني،  الفلس ــعب  الش ــا  بقضاي
والعمل على االرتقاء باتمع حضارياً 
ــطيني،  الفلس ــعب  الش ــا  بقضاي

واجتماعيا ووطنياً .
والعمل على االرتقاء باتمع حضارياً 

واجتماعيا ووطنياً .
والعمل على االرتقاء باتمع حضارياً 

ــتاذ الدكتور الفرا  من جانبه، نوه األس
ــوب على مواكبة  إلى حرص فرع اجلن
ــالل عقد  ــة من خ ــا اتمعي القضاي
الفعاليات واملعارض الثقافية، واأليام 
الدراسية التي تُعنى بقضايا اتمع 
الفلسطيني, إلى جانب دورها الرئيس 
ــم األكادميي  ــدمي خدمة التعلي في تق
ــتاذ  ــزة, وطالب األس ــاء قطاع غ ألبن
ــع القرار  ــات صن ــرا جه ــور الف الدكت
بالعمل اجلاد نحو إنهاء نكبة الشعب 
الفلسطيني وعودته إلى أرضه ودياره, 
واالرتقاء مبستوى اخلدمات التي تقدم 

للفلسطينيني الالجئني املقيمني في  
ــتاذ  ــم كافة, ولفت األس ــاع العال بق
ــى أهمية تفعيل دور  الدكتور الفرا إل
ــالم جتاه هذه القضية الهامة في  اإلع

تاريخ الشعب الفلسطيني.
ــي العديد من  ــم املعرض الثقاف ويض
الفنية, منها:  ــرات  الفعاليات والفق
اكي ذكرى  القصائد الشعرية التي حتُ
الفنية, منها:  ــرات  الفعاليات والفق
اكي ذكرى  القصائد الشعرية التي حتُ
الفنية, منها:  ــرات  الفعاليات والفق

النكبة الفلسطينية, ومعرض لصور 
الزوايا  الفلسطينية, وبعض  النكبة 

األثرية اتلفة.

ûä»Ωa@·ƒ‰Ì@è„ÏÓ„bÅ@ø@Ú»flb¶a@ äœ
B66B@Újÿ‰€a@Ùä◊á@ıbÓy�@Ô„br€a@øb‘r€a@

غزة – محمود فودة
ــن قبل  ــارات املتواصلة م ــار الزي ــي إط ف
ــات اتلفة  ــود اخلارجية, واملؤسس الوف
ــات احمللية في قطاع غزة, زار وفد  للجامع
ــرز جامعة  ــة كويك أمريكي من مؤسس
ــزة، للتعرف على اجلامعة وللقاء  األزهر-غ
ــتقبل الوفد  مجموعة من طلبتها، واس
ــح نائب  ــامي مصل ــتاذ الدكتور س األس
ــة  األكادميي ــئون  للش ــة  اجلامع ــس  رئي
ــاعد  ــمعان مس ــي أبو س ــور عون والدكت

النائب األكادميي.
ــتاذ الدكتور  ــي بداية اللقاء، رحب األس ف
ــر، وتطرق إلى  ــامي مصلح بالوفد الزائ س
ــة اجلامعة وبرامجها التعليمية  سياس
ــا ورؤيتها  ــة امللتحقني فيه وعدد الطلب

املستقبلية.
ــمعان  ــدد الدكتور أبو س ــه ج ــن جانب  م
ــاً حملة تعريفية عن  ترحيبه بالوفد مقدم
اجلامعة وما توصلت إليه من تقدم وتطور 

على الصعيدين األكادميي والبحثي.
 كما رحب بالتعاون مع  مؤسسات اتمع 
ــات األكادميية  ــى العالق ــاً إل ، الفت
 كما رحب بالتعاون مع  مؤسسات اتمع 
ــات األكادميية  ــى العالق ــاً إل ، الفت
 كما رحب بالتعاون مع  مؤسسات اتمع 

ــة كاف

والتعاونية التي تربط اجلامعة باجلامعات 
العربية واألجنبية، مؤكداً على أن شعب 
والتعاونية التي تربط اجلامعة باجلامعات 
العربية واألجنبية، مؤكداً على أن شعب 
والتعاونية التي تربط اجلامعة باجلامعات 

فلسطني شعب مسالم بطبعه ويحب 
السالم ويرغب في العيش بأمن وأمان وهو 
ــغله  ــب بقتل أحد أو إبادة احد وش ال يرغ

الشاغل حتقيق حريته.
 بدوره عبر الوفد عن إعجابه باجلامعة ومبا 

توصلت إليه من اجنازات علمية عظيمة.
ــور أبو  ــة الدكت ــد برفق ــه الوف ــم توج  ث
سمعان إلى قاعة املؤمترات مببنى الكتيبة، 
ــث مت عقد لقاء ما بني الوفد األمريكي  حي
ــف كليات  ــالب من مختل ــة ط ومجموع
ــاكل  ــتماع ألهم املش اجلامعة، ومت االس
ــى الصعيد  ــا الطلبة، عل ــي يواجهه الت

السياسي واالقتصادي والتعليمي.
ــالق املعابر وحالة  ــة عن إغ وحتدث الطلب
ــة  االقتصادي ــاع  األوض ــوء  وس ــار  احلص
ــا  ــم، كم ــر عليه ــي تؤث ــة الت والتعليمي
ــة عن بعض  ــتمع الطلبة إلى اإلجاب اس
ــم  وتقيي ــاراتهم  واستفس ــئلتهم  أس
ــة األمريكية جتاه  أعضاء الوفد للسياس

القضية الفلسطينية.

غزة/ معاذ أبو القمصان:
ــة  بكلي ــس  التدري ــاليب  أس ــم  ــم قس نظ
ــياً  ــة األقصى يوماً دراس ــي جامع ــة ف التربي
ــة  بكلي ــس  التدري ــاليب  أس ــم  ــم قس نظ
ــياً  ــة األقصى يوماً دراس ــي جامع ــة ف التربي
ــة  بكلي ــس  التدري ــاليب  أس ــم  ــم قس نظ

بعنوان"استراتيجيات التدريس 
ــث"  والتحدي ــة  النمطي ــني  ب
ــة د.  ــس اجلامع ــور رئي بحض
ــب الرئيس  ــا، ونائ ــالم األغ س
ــن  ــة د. أمي ــئون األكادميي للش
ــد كلية التربية   صبح ، وعمي
ورئيس  ــوح،  جحج ــى  د.يحي
ــاليب التدريس د.  ــم أس قس
ــادر، و أعضاء  ــد الق ــد عب خال
ــس اجلامعة ، وجمع  من مجل
ــاء الهيئة األكادميية  من أعض

واإلدارية ، وعدد من الطلبة.
ــالم باحلضور، وأكد  رحب د. س
ــية  على أهمية األيام الدراس

ــهم في  ــة ألنها تس ــا اجلامع ــي تنظمه الت
ــة وارتقائها إلى أفضل  ــالة اجلامع تطوير رس
ــس  ــة، وذلك لبناء أس ــتويات التعليمي املس
ــن روح النقاش  ــق م ــة تخل ــد تعليمي وقواع
والتعاون بني املشاركني ليخرجوا منها وبرؤية 
ــداً على حرص  ــة ميكن حتقيقها، مؤك واضح
ــادل األفكار  ــة لتب ــى توفير بيئ ــة عل اجلامع
واخلبرات بني األكادمييني مبختلف التخصصات 
ــى مع  ــرورة رفع جودة التعليم مبا يتماش وض
ــود كلية  ــاكراً جه ــورة التكنولوجية، ش الث
ــى مع  ــرورة رفع جودة التعليم مبا يتماش وض
ــود كلية  ــاكراً جه ــورة التكنولوجية، ش الث
ــى مع  ــرورة رفع جودة التعليم مبا يتماش وض

التربية على تنظيمها العديد من النشاطات 
الهادفة إلى تطوير كادرها.

ــه انطالقا  ــى أن ــح عل ــح د. صب ــدوره أوض وب

ــني اجلامعات  ــي حتقيق التميز ب ــن رؤيتنا ف م
الفلسطينية واالقليمية  ورسالتها الواضحة 
ــة واملهارة,  ــزود باملعرف ــان م ــداد انس ــي إع ف

وخدمة الطلبة بتسخير جميع  اإلمكانيات 
ــط  ــة واخلط ــج األكادميي ــر البرام ــي تطوي ف
الدراسية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة، مت 
عقد  املؤمترات واأليام الدراسية التي تنظمها 
ــجيع دور  الكليات اتلفة في اجلامعة، وتش
احملاضر باملشاركة في تنمية قدراته عن طريق 
ــتها  تقدميه لبعض األوراق البحثية ومناقش

كل حسب موضوعه.
ــوح أن كلية  ــو جحج ــني د. أب ــن جهته ب وم
ــعى  إلى إعداد خريجني متميزين  التربية تس
وتأهيلهم في مجاالت العلوم التربوية، ودعم 
ــب البحثية  ــي وتنمية املواه ــث العلم البح
لدى الطلبة من خالل إشراكهم في العملية 

البحثية، وتبادل اخلبرات البحثية بني الكلية 
ــي، متمنياً أن  ــتوى احملل ومثيالتها على املس
ــق جميع  ــاح وتطب ــوم النج ــق هذا الي يحق

التوصيات والنتائج  املعلنة.
ومن جانبه أشار د. عبد القادر 
ــس ضمن  التدري ــة  إلى أهمي
استراتيجية محددة ومتميزة 
ــدة ذات قاعدة  ــة معتم وخط
أساسية ورؤية واضحة لتلبي 
ــكادر األكادميي  ــات ال احتياج
ــاً  متمني ــة،  اجلامع ــة  وطلب
ــكادر األكادميي  ــات ال احتياج
ــاً  متمني ــة،  اجلامع ــة  وطلب
ــكادر األكادميي  ــات ال احتياج

للجميع النجاح والتوفيق.
ــي  الدراس ــوم  الي ــمل  وش
و  رئيسيتني،  ــتني  على جلس
تضمنت اجللسة األولى  أربعة 
استراتيجيات  تناولت  محاور 
ــة،  الرقمي ــص  القص
واستراتيجيات الويب كويست منوذج واقعي 
لتوظيف استراتيجيات التدريس احلديثة في 
ــتراتيجيات التدريس  فلسطني، وتطبيق اس
ــر  ــة عب ــائط التعليمي ــى الوس ــدد عل املتع
ــتراتيجية التدريس  الشبكة العلمية ، واس

بني التأطير النظري واملمارسة العملية.
ــة محاور وهي،   ــة الثانية أربع وتناولت اجللس
ــط الذهنية في  ــتراتيجية اخلرائ توظيف اس
ــتراتيجية  ــة الس مقترح ــة  ورؤي ــس،  التدري
العلم  واستراتيجية حديثة لتنمية مهارات 
ــتراتيجية  ــة، واس ــدي الطلب ــتقصاء ل االس
ــم املتمركز حول  ــي " التعلي ــم البنائ التعلي

املشكلة.
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غزة/مرام املدقة:
ــرة تفاهم مع جمعية  ــة في اجلامعة مذك ــت كلية العلوم الصحي وقع
اإلغاثة الطبية الفلسطينية هدفها حتسني اخلدمات واألنشطة املقدمة 
ألبناء الشعب الفلسطيني وتعزيزها من جانب، والطلبة الفلسطينيني 

في ااالت املشتركة بني الطرفني من جانب آخر.
ــا عن كلية العلوم الصحية  ــراكة التي وقعه وتفضي بنود اتفاقية الش
الدكتور عبد الرءوف املناعمة- عميد الكلية، وعن جمعية اإلغاثة الطبية 
ــطينية الدكتور عائد ياغي- مدير اإلغاثة الطبية في محافظات  الفلس
ــتاذ الدكتور بسام السقا- عميد  غزة، وحضر التوقيع من اجلامعة: األس
ــطة العلمية  ــوم، والدكتور عدنان الهندي- رئيس جلنة األنش كلية العل
ــرة العالقات  ــة- مدير دائ ــة، والدكتور رائد صاحل ــوم الصحي ــة العل بكلي
العامة، وممثلون عن جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية، إلى التنسيق 
والتعاون املشترك في مجال البحث العلمي، والتنسيق املشترك لتطوير 
ــترك من أجل فتح آفاق  ــرية للطرفني، والتنسيق املش ودعم املوارد البش
تعاون مع مؤسسات دولية مانحة، ومؤسسات أهلية ذات عالقة، بهدف 
ــى جانب التبادل  ــتوى اخلدمات الصحية، إل ــني مس تبادل اخلبرات وحتس
ــي جتاه القضايا الصحية  ــتوى الوعي اتمع اإلعالمي من أجل رفع مس

بشكل عام.
ويقع على عاتق الطرفني إتاحة املعلومات الالزمة وتوفيرها إلعداد األبحاث 
والدراسات العلمية، حسب اإلمكانات املتاحة لدى كل طرف، وتشكيل 
جلنة من الطرفني ملتابعة هذا االتفاق وتفعيله وإجناحه تتكون من منسق 

أو أكثر تنسبه الكلية، ومنسق أو أكثر تنسبه اجلمعية.

األربعاء 2014/5/28م
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"النجاح" توقع اتفاقية دعم وشراكة 
إلطالق مشروع "من الجامعة إُّـ العمل"

غزة- هدير الرقب
ــاح وبالتعاون  ــة النج ــت جامع وقع
ــة  مع مجموعة االتصاالت ومؤسس
ــة اتفاقية دعم  ــركاء في التنمي ش
ــن  "م ــروع  مش ــالق  إلط ــراكة،  وش
ــك في  ــل"، وذل ــى العم ــة إل اجلامع
ــي مدينة نابلس يوم  مقر اجلامعة ف
ــابع عشر من  اخلميس، املوافق الس
ابريل للعام احلالي، بحضور األستاذ 
الدكتور ماهر النتشة القائم بأعمال 
ــون  ــو ع ــواد أب ــة وج ــس اجلامع رئي
ــة شركاء  الرئيس التنفيذي ملؤسس
ــاد  وعم ــتدامة  املس ــة  التنمي ــي  ف
ــر إدارة العالقات العامة  اللحام مدي
ــاالت والدكتورة  في مجموعة االتص
ــرة مركز التعلم  ــائدة عفونة مدي س
ــة، إلى جانب  اإللكتروني في اجلامع

عدد من عمداء الكليات.
وأشار أ.د. ماهر النتشة القائم بأعمال 
ــة النجاح الوطنية إلى  رئيس جامع
ــاريع التي مت تنفيذها بالتعاون  املش
ــاالت، كدعم  ــة االتص ــع مجموع م
مستشفى النجاح الوطني اجلامعي 
ــوى  احملت ــر  تطوي ــدات  وح ــاح  وافتت
التعليمي ضمن مشروع نت كتابي، 
ــيتم إعداد خطة  مؤكداً على أنه س
التعليمي ضمن مشروع نت كتابي، 
ــيتم إعداد خطة  مؤكداً على أنه س
التعليمي ضمن مشروع نت كتابي، 

متكاملة لتطوير احملتوى التعليمي.
وأفاد جواد أبو عون الرئيس التنفيذي 
ــة  التنمي ــي  ف ــركاء  ش ــة  ملؤسس
ــركاء في التنمية  ــتدامة أن"ش املس
ــعى لرفع مستوى  ــتدامة" تس املس
ــم التعلم االلكتروني  الوعي مبفاهي
ــرين  ــرن احلادي والعش ــارات الق ومه
ــي  ف ــم  التعلي ــة  بأنظم ــا  ودمجه
املدارس، مشيراً إلى الشراكة الدائمة 
ــي  ف ــم  التعلي ــة  بأنظم ــا  ودمجه
املدارس، مشيراً إلى الشراكة الدائمة 
ــي  ف ــم  التعلي ــة  بأنظم ــا  ودمجه

ــة  بني مجموعة االتصاالت ومؤسس
ــركاء في التنمية املستدامة من  ش
ــاريع تنموية تدعم  خالل تنفيذ مش
قطاع التعليم وتعمل على تطويره 

ملالءمة احتياجات السوق.
إدارة  ــر  مدي ــام  اللح ــاد  عم ــال  وق
ــي مجموعة  ــة ف ــات العام العالق
ــم   دع ــى  عل ــرص  "نح ــاالت  االتص

ــر  ــطني وتطوي ــي فلس ــم ف التعلي
ــة للطالب ومواكبة  املهارات املهني
ــى  التكنولوجي مبا يتماش التقدم 
ــك  لذل ــر،  العص ــات  متطلب ــع  م
ــراكات بني  ــرص على عمل الش نح
التعليمية  ــات  املؤسس ــف  مختل
ــج التي  ــاريع  والبرام ــذ املش لتنفي
ــة الطالب  ــدة على فئ ــود بالفائ تع

واخلريجني".
ــذه االتفاقية   ــام أن ه ــح اللح وأوض
و  ــاءات  الكف ــني  ــى حتس إل ــدف  ته
املهارات التي ميتلكها خريجو كلية 

ــة و تكنولوجيا املعلومات  الهندس
ــوق العمل  لتتالءم مع احتياجات س
ــة  اجلامع ــني  ب ــة  العالق ــني  وحتس
والشركات املشغلة لطلبة الكليات 

ذات املساقات املذكورة.
ــار اللحام إلى حرص مجموعة  وأش
االتصاالت على املساهمة في توفير 
فرص عمل مالئمة خلريجي اجلامعات 

ــك  ذل و  ــم،  اختصاصاته ــن  ضم
ــبة البطالة املنتشرة  للحد من نس
ــبب وجود فجوة واضحة ما بني  بس
االحتياجات املطلوبة لسوق العمل 
ــطينية،  الفلس اجلامعات  وخريجي 
ــي  ــتمر ف ــور املس ــاً "إن التط مضيف
ــطينية،  الفلس اجلامعات  وخريجي 
ــي  ــتمر ف ــور املس ــاً "إن التط مضيف
ــطينية،  الفلس اجلامعات  وخريجي 

ــات  املعلوم ــا  تكنولوجي ــال  مج
ــم على  ــاالت يحت ــة االتص وهندس
ــوى التعليمي  اجلامعات تطوير احملت
ــرات الطارئة  ــع  املتغي ــب م ليتناس
والسريعة واملتطلبات احلالية لسوق 

العمل وحتسني االقتصاد احمللي".

"" ""
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رام اهللا - جنالء السكافي:
فازت جامعة بيرزيت، في املركز األول خالل التصفيات 
ــابقة  ــطينية ملس ــتوى اجلامعات الفلس ــى مس عل
ــركة  ــلImagine Cup، التي تنظمها ش كأس التخي

مايكروسوفت بشكل سنوي. 
وشارك في املسابقة ثمانية عشر فريقاً من مختلف 

مايكروسوفت بشكل سنوي. 
وشارك في املسابقة ثمانية عشر فريقاً من مختلف 

مايكروسوفت بشكل سنوي. 

اجلامعات الفلسطينية.
ــابقة،  ــت الفرق من طلبة اجلامعات في املس وتنافس
ــاريعهم على جلان حتكيم  من خالل تقدمي عرض ملش
ــاريع  ــث قامت بإجراء تقييم للمش متخصصة، حي
ــاركة وفق مجموعة من املعايير الصارمة منها  املش
ــروع، واجلدوى االقتصادية، واجلانب  أصالة فكرة املش

البرمجي والتقني.
ومتخضت اجلولة األولى عن تأهيل ستة فرق للجولة 

الثانية.
ــة بيرزيت (Lazer Team)  واملكون من  وفاز فريق جامع
ــوب داوود شاهني، وأمير  طلبة هندسة أنظمة احلاس
ــز األول في اجلولة  ــلم باملرك ــر اهللا، وفادي أبو مس نص
ــن جلنة  ــى التقييمات م ــى أعل ــل عل ــة وحص الثاني
ــل لدولة  ــون الفريق املمث ــا يؤهله ليك التحكيم، م
 Semi Pan  ــة ــبه النهائيات العربي ــطني في ش فلس
ــهر حزيران  ــتعقد في أوائل ش Arab Finals  والتي س
ــارك فيه ١٢ دولة عربية وتبلغ قيمة  في قطر وستش

جائزته ١٥٠٠٠ دوالر. 
ــتوى الوطن العربي  ــيتأهل أول فريقني على مس وس
للمنافسة على املستوى العاملي في الواليات املتحدة 
ــغ قيمة اجلوائز النقدية ٥٠ ألف  األميركية، حيث تبل
ــرف عليه  ــز والذي يش ــروع الفائ ــر أن املش دوالر. يُذك
عزيز قرعوش عبارة عن نظام الكتروني يُراقب طريقة 

ــوب ويطالبه  ــام جهاز احلاس ــتخدم أم جلوس املس
بتصحيحها حفاظاً على صحته وسالمته،  ويعتمد 
ــوب ويطالبه  ــام جهاز احلاس ــتخدم أم جلوس املس
بتصحيحها حفاظاً على صحته وسالمته،  ويعتمد 
ــوب ويطالبه  ــام جهاز احلاس ــتخدم أم جلوس املس

ــة عوامل منها  ــى مجموع ــي برمجته عل النظام ف
املسافة بني املستخدم والشاشة، وطريقة اجللوس، 
ــل من قبل من  ــور رصده ألي خل ــة الرقبة، وف ووضعي
ــه بتعديل  ــه تنبيها يطالب ــل ل ــس أمامه، يرس يجل

جلوسه للوضع السليم.
ــي تكنولوجيا  ــاد زعني للتميز ف ــال مدير مركز جن وق
ــابقة  ــو قطيش، إن هذه املس ــات، إبراهيم أب املعلوم
ــى خارطة العالم  ــطني عل العاملية تأتي لتضع فلس
ــز جناد زعني  ــة بيرزيت ومرك ــاً، مؤكداً أن جامع تقني
ــى خارطة العالم  ــطني عل العاملية تأتي لتضع فلس
ــز جناد زعني  ــة بيرزيت ومرك ــاً، مؤكداً أن جامع تقني
ــى خارطة العالم  ــطني عل العاملية تأتي لتضع فلس

ــة ورعايتها  ــتضافة التصفيات احمللي ــران باس يفتخ
ــل التي تأتي  ــوفت كأس التخي ــابقة مايكروس ملس
ــاطات مركز التميز في اجلامعة  ضمن مجموعة نش
ــداع وتطويرها بني  ــادة واالب ــز روح الري ــدف لتعزي وته

طلبة اجلامعات.
ــوفت في فلسطني  ــارت ممثلة شركة مايكروس وأش
ــابقة كأس التخيل هي  ــاهني، إلى أن مس ــا أبو ش رمي
ــا إيجاد حلول  ــة عاملية هدفه ــابقة تكنولوجي مس
ــاكل والتحديات التي تواجه  برمجية مبتكرة للمش
ــابقة حتديا للطلبة األكثر  عاملنا، وتشكل هذه املس
إبداعا في فئات تصميم البرمجيات وتطوير األلعاب 
ــى تكنولوجيا تنتجها  ــي ترتكز عل ــة الت االلكتروني

شركة مايكروسوفت.
ــن مجموعة من  ــت بتنظيم م ــابقة مت يذكر أن املس
ــوفت في جامعة بيرزيت،  ــركة مايكروس ــفراء ش س
ــات محمد العملة،  ــة تكنولوجيا املعلوم وهم طلب
ــيماء أبو نعيم،  ــماح عوض، وش ــي حمايل، وس وأمان

وأحمد اتار.

غزة-صوت اجلامعة:
ــة الفنانني  ــون بالتعاون مع رابط ــة والفن ــز بلدنا للثقاف أعلن مرك
ــابقة دولية ألفضل فاصل  ــطينيني في أوروبا، عن نتائج مس الفلس
تلفزيوني "برومو"، يجسد حصار قطاع غزة، في ذكرى اعتداء جيش 
ــفينة مرمرة التركية، التي كانت متوجهة لكسر  االحتالل على س

احلصار عن القطاع عام ٢٠١٠.
وقد فاز في املركز األول الطالب في قسم الصحافة واإلعالم باجلامعة 
ــم شهداء مرمرة   ــالمية ارج صديق فلفل وحملت اجلائزة اس اإلس
ــي تفاصيل احلصار  ــروي الفاصل التلفزيون ــي دوالر، وي وقيمتها ألف

املفروض على قطاع غزة للعام الثامن على التوالي. 
ــعبية مت في  ــرات الفنية والش ــدد من الفق ــد تخلل االحتفال ع وق

ختامها اإلعالن عن نتائج املسابقة الدولية .
يذكر ان قوا االحتالل شنت اعتداءً داميا على سفينة "مافي مرمرة"، 
رف باسم (أسطول  ــاعدات تركي، عُ ــطول مس التي كانت ضمن أس
ــفر عن  ــي ٣١ مايو/ أيار ٢٠١٠، وأس ــا إلى غزة ف ــة)، كان متوجه احلري

مقتل ٩ متضامنني أتراك.

@ãÏ–Ì@Úœbzñ€a@·é”@Âfl@k€bü
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غزة/صوت اجلامعة:
افتتح الدكتور كمالني شعث- رئيس 
اجلامعة، واألستاذ الدكتور وليد عامر- 
عميد كلية اآلداب، واألستاذ الدكتور 
ــئون الطلبة،  كمال غنيم- عميد ش
والدكتور باسم البابلي- نائب عميد 
شئون الطلبة، والدكتور رائد صاحلة- 
ــرة العالقات العامة، جدارية  مدير دائ
ــا"، ضمن  ــة نكبتن ــروي حكاي "فن ي
ــا مجلس  ــي نظمه الت ــات  الفعالي

الطالب في إحياء ذكرى النكبة.
ــعث إلى  من جانبه، لفت الدكتور ش
ــات إحياءً  ــة تنظيم الفعالي أن أهمي
لذكرى النكبة في كل عام في جتسيد 
ــعب الفلسطيني منذ  ما ألم بالش
ــن أرضه, وأكد على معاني  جر ع أن هُ
الصمود والصبر والثبات التي يتحلى 
بها أبناء الشعب الفلسطيني رغم 
ما أحل به من نكبات وحروب وحصار، 
ــن إعجابه  ــعث ع وأعرب الدكتور ش
باألنشطة الالمنهجية التي تخللت 
ــرى النكبة في  ــاء ذك ــات إحي فعالي
ــر عن معاناة  ــة، وبني أنها تعب اجلامع
ــح  وتوض ــطيني،  الفلس ــعب  الش

االنتهاكات التي تعرض لها.
ــتاذ الدكتور  ــن ناحيته، حتدث األس م
عامر عن واقع الهجرة الفلسطينية، 
ــم  مدنه ــن  م ــكان  الس ــر  وتهجي
ــرعية، ووقف  ــرق غير ش ــم بط وقراه
ــف احلقائق  على دور اإلعالم في كش
ــعب  ــق أبناء الش ــي ارتكبت بح الت
الفلسطيني، وأشار األستاذ الدكتور 
ــبكات التواصل  ــر إلى أهمية ش عام
ــورة  الص ــال  إيص ــي  ف ــي  االجتماع
ــه  الذي يعيش ــع  والواق ــة،  الواضح

الفلسطينيني.

افتتاح جدارية افتتاح جدارية 
"فن يروي حكاية 

نكبتنا" في الجامعة
Ú»flb¶a@ø@Ô„br€a@›ñ–€a@ÚÌbË„@pb„bznfla@ıÜi

غزة/صوت اجلامعة:
ــات نهاية  ــالمية بغزة امتحان ــي اجلامعة اإلس بدأت ف
الفصل الثاني من العام الدراسي ٢٠١٣-٢٠١٤م، وتستمر 
االمتحانات حتى نهاية شهر آيار/ مايو اجلاري. وقد اطلع 
ــبات- نائب رئيس اجلامعة  ــتاذ الدكتور محمد ش األس
ــات العليا، واألستاذ  ــئون البحث العلمي والدراس لش
ــئون  ــور عليان احلولي –نائب رئيس اجلامعة للش الدكت
ــذ الفترة  ــير االمتحانات من ــة، على أجواء س األكادميي
ــا الدكتور حامت  ــة األولى النعقادها، ورافقهم الصباحي
العايدي، والدكتور سفيان تايه- مساعدا نائب الرئيس 
ــة- مدير دائرة  ــئون األكادميية، والدكتور رائد صاحل للش
ــبات  ــتاذ الدكتور ش العالقات العامة. بدوره، لفت األس

ــير بسالسة وترتيب ووفق  إلى أن أجواء االمتحانات تس
اإلجراءات املوضوعة، ودعا الطلبة إلى تكثيف مثابرتهم 
واجتهادهم, وأعرب عن متنياته لهم بالتوفيق والنجاح. 
ــئون األكادميية  ــي أن الش ــتاذ الدكتور احلول ــوه األس ون
وجميع دوائر اجلامعة اتخذت كافة اإلجراءات املتعلقة 
بتجهيز القاعات، واملراقبني، والترتيبات اخلاصة بالعيادة 
ــات بطريقة  ــير االمتحان ــن س الطبية مبا يضمن حس

جيدة اعتباراً من اليوم األول لالمتحانات.
ــومي األكادميي للعام  ــه وفقاً للتق ــر بالذكر أن ومن اجلدي

جيدة اعتباراً من اليوم األول لالمتحانات.
ــومي األكادميي للعام  ــه وفقاً للتق ــر بالذكر أن ومن اجلدي

جيدة اعتباراً من اليوم األول لالمتحانات.

ــي ٢٠١٣-٢٠١٤م فإن الدراسة للفصل الصيفي  الدراس
من العام الدراسي املذكور ستبدأ -مبشيئة اهللا تعالى- 
ــي ٢٠١٣-٢٠١٤م فإن الدراسة للفصل الصيفي  الدراس
من العام الدراسي املذكور ستبدأ -مبشيئة اهللا تعالى- 
ــي ٢٠١٣-٢٠١٤م فإن الدراسة للفصل الصيفي  الدراس

يوم السبت املوافق ١٤ حزيران/ يونيو من العام اجلاري.
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ــع في  تقول غيداء الزيان، طالبة الصف التاس
ــالمة اإلعدادية للبنات "مع  مدرسة حسن س
ــة العبرية، إال  ــة مادة اللغ أنني لم أختر دراس
ــتها  ا بها ، وأحبُ دراس ــدً ــتمتعة ج أنني مس
ــان مدى  ــي"، وبينت الزي ــدوام الدراس ــالل ال خ
ــة، قائلة  ــة لها كطالب ــة العبري ــة اللغ أهمي
"اجلميل في األمر هو تعلم لغة جديدة وخاصة 

أنها لغة العدوّ، واملتعة تكمن في ذلك".
ــاء اللغة العبرية في  ــت الزيان قرار الغ وعارض
املدارس قائلة "أنا أعارض هذا القرار ألنني بدأت 
ــتُ من صعوبة  ــم اللغة وخرج ــا في فه فعليً
املدارس قائلة "أنا أعارض هذا القرار ألنني بدأت 
ــتُ من صعوبة  ــم اللغة وخرج ــا في فه فعليً
املدارس قائلة "أنا أعارض هذا القرار ألنني بدأت 

ــتها في الصف  ل إكمال دراس البدايات، وأفضّ
العاشر".

ــع الطالبة ضحى  ــر مختلفاً م ــم يكن األم ول
اخلطيب طالبة الصف العاشر، حيث أوضحت 
سبب اختيارها ملادة اللغة العبرية كونها لغة 
العدو، وملشاهدة األخبار والبرامج التي تعرض 
ــرائيلية وفهم ما يتم تداوله  في القنوات االس
ــطيني" ،  ــعب الفلس ــي اعالمهم عن الش ف
وأكدت اخلطيب أن اللغة العبرية لغة بسيطة 
وسهلة وميكن تعلمها بشكل سريع، وتضيف 
ــي املادة خالل  ــى درجة االمتياز ف "حصلتُ عل
هذين العامني، وفيما يتعلق عن مستقبلي مع 
ــأواصل تعلمي للغة  اللغة العبرية، فإنني س
بشتى الوسائل، واإلطالع عليها بشكل أكبر 

وفهم الواقع االسرائيلي من خالل لغتهم".
وأكدت ميسم اخلطيب معلمة اللغة العبرية 

في مدرسة حسن سالمة، على أهمية اللغة 
ا  ــة جدً ــة العبرية مهم ــة "اللغ ــة قائل العبري
ــات لإلطالع على ثقافة العدو وطريقة  للطالب
تفكيره ، واكتساب لغة جديدة يعتبر ثقافة" 

ــاك تقبل للطالبات ملادة اللغة  وتضيف "هن
ــا خالل  ــعر بحبهم له ــة، وأش العبري

ا  ــهلة جدً ــها، وهي مادة س تدريس
ــن اللغة العربية،  ألنها قريبة م

وأجد رغبة من قبل الطالبات 
ــة  ومواصل ــة  اللغ ــم  لتعل
ــنوات  ــي الس ــتها ف دراس

القادمة".
تتبعها  ــي  الت ــاليب  األس
ــي تدريس املادة  املعلمة ف
ا جلذب وتشويق  مهمة جدً

الطالب لفهمها وممارستها 
خالل الدرس، وفي هذا االطار 

ــير اخلطيب إلى وجود عدد  تش
من األساليب املتبعة في تدريس 

ــتخدام األلعاب واألغاني  املادة كاس
ــائل التربوية اتلفة، واستخدام  والوس

ــرحيات من خالل  ــل واملس ــات والتمثي البطاق
ــف "وبذلك يتم جذب الطالب  احملادثات، وتضي
لتعلم اللغة بشكل يسير ومحبب، ولم يتم 

مواجهة أي صعوبة في املنهج واللغة".
ــب  ــعيد أبو حس ــير علي س ــن جهته يش وم
ــراف والتوجيه  ــر العام في دائرة االش اهللا املدي
ــب  ــعيد أبو حس ــير علي س ــن جهته يش وم
ــراف والتوجيه  ــر العام في دائرة االش اهللا املدي
ــب  ــعيد أبو حس ــير علي س ــن جهته يش وم

ــتقبل اللغة  في وزارة التربية والتعليم أن مس

ــم من أن  ــر، بالرغ ــتقبل زاه ــة هو مس العبري
ــل برنامج اللغة العبرية  ــوزارة قد قررت حتوي ال

ــدارس إلى  مراكز التدريب في من امل

املديريات وذلك في فترات خارج الدوام املدرسي، 
ــها في  ــات في تدريس ــة صعوب ــرًا ملواجه نظ
ــا أن حصتني ال تكفي  ــدارس، وأضاف "وجدن امل
ــة اللغة العبرية بشكل صحيح، وامنا  لدراس
ــى األقل  ــى خمس حصص عل ــي بحاجة إل ه

ــالك املهارات،  ــب من امت ــي يتمكن الطال حت
ــا في اجلدول  ــس حصص ال ميكن توفيره وخم
ــود كادر متميز من  ــع العلم بوج ــي، م الدراس

مدرسي اللغة العبرية".


ــرف اللغة  وأعرب جمال احلداد مش
العبرية في وزارة التربية والتعليم 
أن املنهج الدراسي للمستويني 
ــع والعاشر هو منهج  التاس
ــن أن هذه  ــم م ــد، بالرغ جي
ــرة ال تكفي  الفترة القصي
التقان اللغة العبرية، لكن 
ــيات  أساس لتعلم  تكفي 
ا اخللل الذي  اللغة" موضحً
مت مواجهته في املدارس في 
عدد احلصص املقررة لتدريس 
ــة، باإلضافة إلى  ــة العبري اللغ
لتدريس  ــاء  األكف ــني  املدرس قلة 

اللغة.
ــيخ خليل  وفي حوار خاص مع نهاد الش
أستاذ مساعد في كلية اآلداب قسم التاريخ، 
ــح خالله أهمية اللغة العبرية وتعلمها  أوض
ــة العبرية لنا  ــم اللغ ــول " إن تعل ــث يق حي
ا من  ا، وانطالقً ــدً ــام ج ــطينيني أمر ه الفلس
ــة العبرية لنا  ــم اللغ ــول " إن تعل ــث يق حي
ا من  ا، وانطالقً ــدً ــام ج ــطينيني أمر ه الفلس
ــة العبرية لنا  ــم اللغ ــول " إن تعل ــث يق حي

مقولة "من تعلم لغة قومٍ أمن مكرهم/شرهم" 
ــطينية  ــم األجيال الفلس ــة تعل ــرز أهمي تب
مقولة "من تعلم لغة قومٍ أمن مكرهم/شرهم" 
ــطينية  ــم األجيال الفلس ــة تعل ــرز أهمي تب
مقولة "من تعلم لغة قومٍ أمن مكرهم/شرهم" 

و  ــة العدّ ــل معرفة طريق ــة من أج هذه اللغ

ــة العدوان  ــر والتخطيط ملمارس في التفكي
ــع االحتالل  ــف "مجتم ــعبنا" ويضي على ش
ــائل  ــط وفيه الكثير من وس هو مجتمع نش
االعالم التي تنشر عن القضية الفلسطينية 
ومختلف القضايا، ويجب على أفراد الشعب 
ــم ودراية  ــى عل ــوا عل ــطيني أن يكون الفلس
ــرائيلي، وتقدمي  ــل اتمع االس مبا يجري داخ

االقتراحات السليمة لصناع القرارات".
ــة في  ــة العبري ــس اللغ ــح تدري ــى ينج وحت
ــل متطلبات ذلك،  ــيخ خلي املدارس، ذكر الش
ومنها تهيئة كادر متميز من املدرسني، وجعل 
املادة العبرية جزءًا من املعدل العام للطالب، 
ــدة قادرة  ــج جي ــر مناه ــى توفي ــة إل باإلضاف
ــاب الطالب هذه اللغة  بسالسة  على إكس

ويسر".
وينصح الشيخ خليل في هذا الشأن ضرورة 
ــة، ويفضل أن  ــتمرار تدريس اللغة العبري اس
تكون في املرحلة الثانوية، وعلى مدار عامني 
فقط يضع الشباب على أرض جيدة ومريحة، 

وتؤهلهم ملواصلة تعلم اللغة بعد ذلك".
ــديد  ــفه الش ــيخ خليل عن أس ويعرب الش
بقرار السلطة الفلسطينية التي تأسست 
ــج اللغة العبرية في  عام ١٩٩٤م بإلغاء منه
ا،  ــا جدً ــذا قرارًا خاطئً ــالً "كان ه ــدارس قائ امل
ــج اللغة العبرية في  عام ١٩٩٤م بإلغاء منه
ا،  ــا جدً ــذا قرارًا خاطئً ــالً "كان ه ــدارس قائ امل
ــج اللغة العبرية في  عام ١٩٩٤م بإلغاء منه

ــون ومناهج، وكان من  حيث كان هناك مدرس
ــف  ــينها، ولكن لألس املمكن تعديلها وحتس
ــديد القرارات التربوية تؤخذ على عجل  الش

ودون دراسة كافية".
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ــي، أن اإلجازة  ــد الدكتور محمود الرنتيس أك
ــن اجلميع,  ــم منتظر م الصيفية هي موس
سواء أكان من الطلبة وذلك بعد عام دراسي 
ــن املوظفني حتى  ــاق وعمل مضني, أم م ش

يستريحوا قليال من عناء العمل. 
ــل "صوت اجلامعة"،  ــي، ملراس وقال الرنتيس
ــن قد تكون هناك نقطة مهمة, أال وهي  "لك
ــازة الصيفية ،  ــذه اإلج ــتغالل ه كيفية اس
ــباب  ــغل أوقات الش ــبة لش وخاصة بالنس
ــازة الصيفية،  ــتغالل اإلج في الصيف و اس

وكيفية إدارة الوقت .
وأضاف الدكتور إن بداية كل عمل ناجح هو 
ــم اخلطط  ــداد والتخطيط اجليد، ورس اإلع
التي تساعد الشاب على االستغالل األمثل 

لتحقيق أفضل النتائج.
ــة،  ــل اجلدي ــاب أن يتمث ــى الش ــع "عل وتاب
ــار األهداف  ي ــى اختِ ــدرُّب عل ــا يتطلَّب الت م
ــة،  ــل اجلدي ــاب أن يتمث ــى الش ــع "عل وتاب
ــار األهداف  ي ــى اختِ ــدرُّب عل ــا يتطلَّب الت م
ــة،  ــل اجلدي ــاب أن يتمث ــى الش ــع "عل وتاب

ــى اإلجناز  ــاب الصبر عل ــة، واكتِس العظيم
ــير للوصول  ــى املتاعب، وعلى طول الس وعل
ــارةَ الوقت  م ــب عِ ــداف، كما يتطلَّ ــى األه إل
ــير للوصول  ــى املتاعب، وعلى طول الس وعل
ــارةَ الوقت  م ــب عِ ــداف، كما يتطلَّ ــى األه إل
ــير للوصول  ــى املتاعب، وعلى طول الس وعل

وليس تضييعه أو إماتته.
ــتغالل فرصة  ــباب بضرورة اس ــب الش وطال
ــال  باألعم ــف  الصي ــة  عطل ــي  ف ــراغ  الف
ــي  ــراغ ف ــن الف ــتفادة م ــة، و االس التطويري
اكتساب مهارات جديدة، وأخذ دورات تطوير 
ــادة "  ــة الق ــا "مصاحب ــن أغناه ــذات، وم ال

واالقتداء بهم فالتشبه بالكرام فالح.


حيث أكد أستاذ الفقه املقارن محمود عجور 
أن اإلجازة الصيفية هي الوقت األمثل حلفظ 
ــيما مع توفر األوقات الطويلة  كتاب اهللا الس
أن اإلجازة الصيفية هي الوقت األمثل حلفظ 
ــيما مع توفر األوقات الطويلة  كتاب اهللا الس
أن اإلجازة الصيفية هي الوقت األمثل حلفظ 

وايمات الصيفية التي تشرف عليها مراكز 
حتفيظ القرآن الكرمي.

ــة" "نحن في  ــوت اجلامع ــور لـ"ص وقال عج
ــكان فيه  ــرٍ ال م ــة، و في عص ــر الثقاف عص
ــباب  ــال وال لألغبياء، ويجب على الش هَّ للجُ
ــكان فيه  ــرٍ ال م ــة، و في عص ــر الثقاف عص
ــباب  ــال وال لألغبياء، ويجب على الش هَّ للجُ
ــكان فيه  ــرٍ ال م ــة، و في عص ــر الثقاف عص

ــار من أوقات  ــروا في الثقافة، واإلكث أن يتبح
ــة، وأوَّل   املطالعة واملتابعة والبحث والدراس
ــار من أوقات  ــروا في الثقافة، واإلكث أن يتبح
ــة، وأوَّل   املطالعة واملتابعة والبحث والدراس
ــار من أوقات  ــروا في الثقافة، واإلكث أن يتبح

ها وأهمها وأهمها (القرآن العظيم). وأهممصادر الثقافة وأهممصادر الثقافة 

ــاة، وهبها اهللا  ــار إلى أن "الوقت هو احلي وأش
ــق الغاية من اخللق وهي "العبادة"،  لنا لنحق

ولكن ملا حتققت الغفلة في القلوب 
ــكنت الذنوب في األرواح، كان  وس

النتيجة "قتل الوقت".
ــة تتكرر في كل  ــع " إنها جرمي وتاب
ــازة تتكاثر  ــا في اإلج يوم، ولكنه
ويرتفع رصيدها، فقد قتل الرجال 
ــت بتلك  ــاء قام ــم، والنس أوقاته
ــار األطفال على  ا، وس اجلرمية أيضً
ــوا  وقتل ــات  واألمه ــاء  اآلب ــا  طَ خُ

أوقاتهم".
ــى أهمية الوقت  ــدد عجور عل وش
ــالً إن "الوقت هو فرصتك لبناء  قائ
ــى أهمية الوقت  ــدد عجور عل وش
ــالً إن "الوقت هو فرصتك لبناء  قائ
ــى أهمية الوقت  ــدد عجور عل وش

ــك،  أمت ــتقبل  ومس ــتقبلك  مس
ــدودة لك لتغرس فيه  وهو املدة احمل
ــك في قبرك  ــاالً صاحلة تنفع أعم
ــرك ونشرك، وهو الوعاء  ويوم حش
ــر والنفع،  ــأله باخلي ــذي إن لم مت ال
ــاع  والضي ــر  بالش ــيمتلئ  فس

والغفلة".
ــول  وختم عجور، حواره بقول رس

اهللا عليه الصالة والسالم، "لن تزول 
ــأل عن أربع  قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يس
ــبابه  ــن عمره فيما أفناه، وعن ش خصال: ع
فيما أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 

أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه".


ــياق أكد أستاذ اللغة العربية   وفي ذات الس

عبد احلميد مرجتى، ضرورة أن يشغل الشاب 
ــغلها  ــد ألنه إن لم يش ــع املفي ــه بالناف وقت

فستشغله بأهوائها وما يغضب اهللا.
ــة" أن األمة  ــى ل"صوت اجلامع ــح مرجت وأوض
ــرأ، داعياً  ــة اق ــالمية هي أم ــة واإلس العربي
ــة" أن األمة  ــى ل"صوت اجلامع ــح مرجت وأوض
ــرأ، داعياً  ــة اق ــالمية هي أم ــة واإلس العربي
ــة" أن األمة  ــى ل"صوت اجلامع ــح مرجت وأوض

الشباب إلى استثمار أوقاتهم بقراءة الكتب 
في جميع ااالت لتطوير أنفسهم وتوسيع 
ــاس نكباتنا عزوف الشباب  إداركهم، ألن أس

عن القراءة.

ــوق العمل  ــباب بالنزول إلى س ــب الش وطال
ــواعدهم،  ــب الرزق واالعتماد على س لكس

ــطوانة البطالة وعدم  ــف عن ترديد اس والك
ــود فرص عمل، ألن العمل ال يقتصر على  وج

الوظائف فقط.
ــا الدكتور الطالب إلى االلتحاق بالدورات  ودع
ــا  تعقده ــي  الت ــة  والتثقيفي ــة  التدريبي
ــي اإلجازات  ــكل مكثف ف ــات بش املؤسس

الصيفية.
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ــروع أن  ــد أحمد البيك أحد أفراد فريق العمل في املش أك
ا من حرصهم  مشروعهم استراتيجي ريادي جاء انطالقً
ــروع أن  ــد أحمد البيك أحد أفراد فريق العمل في املش أك
ا من حرصهم  مشروعهم استراتيجي ريادي جاء انطالقً
ــروع أن  ــد أحمد البيك أحد أفراد فريق العمل في املش أك

على تكريس حصول اجلامعات الفلسطينية في قطاع 
غزة على كرسي اليونسكو لعلم الفلك، وقال البيك:" إن 
ــروع يشمل  مركزًا للفلك ومراصد فلكية متنوعة،  املش
غزة على كرسي اليونسكو لعلم الفلك، وقال البيك:" إن 
ــروع يشمل  مركزًا للفلك ومراصد فلكية متنوعة،  املش
غزة على كرسي اليونسكو لعلم الفلك، وقال البيك:" إن 

ومباني تعليمية خاصة بعلم الفلك، كما ويشمل على 
ــياحية فلكية مكونة من قبة فلكية  مناطق ثقافية س

ومعرض ومتحف ومرافق ترفيهية ". 
ــم  ــروع من أربعة طالب من قس ــون فريق عمل املش يتك
الهندسة املعمارية في اجلامعة اإلسالمية بغزة، وبإشراف 
من الدكتور عبد الكرمي محسن، حيث يؤكد أحمد البيك 

ــروعهم وإرشاد  على دور الدكتور عبد الكرمي في دعم مش
ــاري والتصميمي والتخطيطي،  الفريق من اجلانب املعم
ــط الفريق مع  ــك دور د.فريد القيق الذي رب ــا ثمن البي كم
عالم الفلك القدير د.سليمان بركة الذي كان له دور كبير 

ا في تفاصيل املشروع . في املضي قدمً


ــداف من  ــار :" إن األه ــذا اإلط ــد البيك في ه ــول أحم يق
ــة واالقتصادية  ــني األهداف العلمي ــروع تتنوع  ما ب املش
ــروع من الناحية  ا :" يهدف املش ــة "، مضيفً واالجتماعي
ــة واالقتصادية  ــني األهداف العلمي ــروع تتنوع  ما ب املش
ــروع من الناحية  ا :" يهدف املش ــة "، مضيفً واالجتماعي
ــة واالقتصادية  ــني األهداف العلمي ــروع تتنوع  ما ب املش

ــتقطاب علماء الفضاء والفلك والتواصل  العلمية الس
معهم "، ويؤكد البيك أن  هذا االتصال الذي سيقوم على 










ــطيني  ــاب فلس ــال مصطفي اجلرمي ش نض
يهوى الفن، عشق مصر فجسد معاملها على 
ــي صيانة  ــو يعمل حاليا ف ــطح منزله وه س
ــمال  ــفى العودة ش اجهزة طبية في مستش

قطاع غزة .
بدأت تتبلور فكرته االبداعية مبكرا بعد حديث 
ــكلت  ــن مصر ومعاملها فتش ــه املتكرر ع أبي
ــيء يعبر عن  ــدمي ش ــة قوية في تق ــه رغب لدي
امتنانه وتقديره للشعب املصري وخاصة بعد 



الجرمي يجسد معالم مصر على سطح منزلهالجرمي يجسد معالم مصر على سطح منزلهالجرمي يجسد معالم مصر على سطح منزله
عما قدمته لنا وهذا اقل شيء أقدمه ملصر.


ــف: لقد  ــذا العمل فيضي ــازه له ــن اجن اما ع

ــل مصر يهون كل  ــاً جداً ولكن ألج كان متعب
ــتمر العمل ملدة ٨ شهور مبساعدة  شيء واس
ــي واوالد عمي، وكان ذلك قبل أحداث  ٢٥  اخوت
ــراً  ــيء كان ميس ــنه تقريبا، وكل ش يناير بس
ــي واوالد عمي، وكان ذلك قبل أحداث  ٢٥  اخوت
ــراً  ــيء كان ميس ــنه تقريبا، وكل ش يناير بس
ــي واوالد عمي، وكان ذلك قبل أحداث  ٢٥  اخوت

ــه األولى ملصر حينما كان يبلغ من العمر  زيارت
٢٠عاماً.

ــه األولى ملصر حينما كان يبلغ من العمر  زيارت
٢٠عاماً.

ــه األولى ملصر حينما كان يبلغ من العمر  زيارت


ــع إخوته  ــاور م ــد التش بع
ــرر أن يكون  ــه ق ــاء عم وأبن
املنزل مقراً لعمل  ــطح  س
ــد  جتس ــي  الت ــمات  اس
ــارة املصرية  ــم احلض معال
ــول  اله ــو  وأب ــات  كاألهرام
ورمسيس ونهر النيل ومبني 
ــة والتلفزيون وقهوة  االذاع
ــرة  ــرج القاه ــوم وب أم  كلث
 ٨ ــي  حوال ــه  ارتفاع وكان 
ــورة  ــه ص ــه وكأن م بإضاءت
ــراه. إضافة  ــة ملن ي حقيقي
ــع فيديو  ــرض مقاط إلى ع
صورها بنفسه ملشاهد من 

مدينة القاهرة .
وعن املواد املستخدمة في 
صنع اسمات قال اجلرمي: 

ــب والصاج  ا جيداً من اخلش ــتخدمنا نوعً اس
صنع اسمات قال اجلرمي: 

ــب والصاج  ا جيداً من اخلش ــتخدمنا نوعً اس
صنع اسمات قال اجلرمي: 

ــاء، وكانت التكلفة كبيرة خاصة في  ومواد بن
ــه ولكن  ــع االقتصادي الذي نعيش ظل الوض
ــث يعجز الوصف  ــتحق الكثير حي مصر تس

ــلس جداً رغم أن إخوتي واوالد  ــكل س ومر بش
ــذا اال  ــاب خبرة في ه ــوا بأصح عمي ليس
لكن االنتاج النهائي كان رائعا ،واصفا العمل 

بخلية نحل مصرية. 
ــوال  األح ــر  تأثي ــن  وع
ــي  ف ــة  خاص ــة  اجلوي
ــتاء عمل  ــل الش فص
تغطية  ــى  عل اجلرمي 
سطح املنزل بالنايلون 
طالء  ــي  ال ــة  باإلضاف
ــا  ــمات حلمايته اس
ــا، أو  ــة عليه واحملافظ
ــا  ونقله ــا  تفكيكه

ملكان آمن .


ــذا  ــدف ه ــن ه ــا ع ام
ــم  ل ــال:  ق ــروع   املش
ــل  العم ــذا  ه ــن  يك
أو  ــهرة  الش ــدف  به
ــي  ــره ف ــره وتصوي نش
ــخصياً فقد كنا  ــائل االعالم  وإمنا كان ش وس
ــي  ــره ف ــره وتصوي نش
ــخصياً فقد كنا  ــائل االعالم  وإمنا كان ش وس
ــي  ــره ف ــره وتصوي نش

ــز الجتماع أفراد العائلة  دائما نفكر مبكان ممي
ــتمرار، املكان  ــش أجواء  مصر باس وحتى نعي
ــون  ــة واألصدقاء الذين يجلس ــاص بالعائل خ

ــدأ احلديث عن  ــنا نب فيه دائما، وخالل جلوس
مصر وشعبها، فمجرد اجللوس في املكان فإن 

مخيالتنا وتفكيرنا سيذهب إلى مصر
ــران وأهالي  ــرة إقباال من قبل اجلي والقت الفك
ــي  ــوا الدعم النفس ــح الذين قدم ــة رف مدين
ــي  ــه ف ــرة عمل ــوال فت ــال ط ــوي لنض واملعن
اسمات، ثم تهافتوا على زيارة سطح املنزل 
ــاهدوه  ــأة غير متوقعه حينما ش وكان مفاج
ــائل االعالم وخاصة  ــل األمر إلى وس حتى وص
ــرة  باهتمام  ــت الفك ــا فحظي ــة منه املصري
وتغطية كاملة إضافة إلى وسائل إعالم دولية 

ومحلية .
ــكان إلضافة  ــيع امل ــل اجلرمي على توس ويعم
معالم أخرى كمسجد احلسني وإعادة  ترميم 
ــمات لتظهر بشكل أجمل . وعن  بعض اس
ــرى عبر عن  ــيد معالم لدول أخ ــه في جتس رأي
ــن هذا األمر يحتاج إلى مكان  رغبته بذلك لك

أوسع وتكلفة كبيرة .
وقد زار نضال مصر أكثر من مرة، ورغم ابتعاده 
ــبب الظروف إال  ــة األخيرة بس ــا في اآلون عنه
ــاها أبدا كما يقول، مضيفا: "لقد  أنه لن ينس
ــعب  ــعبية واختلطت بالش زرت األحياء الش
ــؤال،  املصري، وكان حبهم يظهر لنا من أول س
ــعب املصري قدم لنا الكثير وهذا واضح  فالش

ولن يحتاج لبحث.





   





. 

ــيفتح اآلفاق السياسية املغلقة ولرمبا  أسس علمية س
ــدد البيك على األهمية  ــهم في فك احلصار، كما ش يس
ــيجذب السياح وبالتالي  ــياحية للمشروع الذي س الس

ــاش األوضاع  ــيعمل على انتع س
االقتصادية .


ــذا الصدد:"  ــك في ه ــول البي يق
ــات جمة متثلت  واجهتنا صعوب
ــدرة املراجع وقلتها، وإن  أوالً في ن
ــة اإلجنليزية  ــي باللغ وجدت فه
ــة"،  الترجم ــى  إل ــاج  حتت ــي  الت
ــة  اخلاص ــات  املعلوم ــاف":  وأض
ــة  املركزي ــة  الفلكي ــد  باملراص
ــرية وال  ــي العالم س املوجودة ف
ميكن احلصول عليها بسهولة". 

ــود  ــى وج ــك عل ــد البي ــا أك كم
ــة  الناحي ــن  م ــات  صعوب

ــي التقنية  ــة والنواح التصميمي
ــتقبلي يحتاج إلى الكثير من  فاملباني ذات شكل مس

الدقة  اإلنشائية، وإتباع الطرق احلديثة في تطبيقه . 
يأمل البيك تطبيق املشروع على أرض الواقع، ويقول :" 

مثل هذه املشاريع من شانها أن تغير حال اتمع نحو 
ــعى د.سليمان بركة  األفضل"، وأضاف:" في املقابل يس
ــروع وجلب الدعم املادي والدولي له"،  ــويق املش إلى تس

ــابق لبركة في حصول اجلامعات  ا على الدور الس مؤكدً
الفلسطينية على كرسي اليونسكو في علوم الفضاء 

والفلك وهو الكرسي العربي الوحيد في هذا اال .

األربعاء 2014/5/28م



حركة املقاومة اإلسالمية "حماس".
ــي حققتها  ــى التطورات الت ــو مرزوق عل ــع الدكتور أب واطل
ــي مجاالت  ــي، وذلك ف ــم العال ــي حقل التعلي ــة ف اجلامع
ــة اتمع، إلى  ــي، والبحث العلمي، وخدم التعليم األكادمي
ــعة التي تربط اجلامعة مع  ــبكة العالقات الواس جانب ش
العديد من مؤسسات التعليم العالي على الصعد الوطنية، 

واإلقليمية، والدولية.
وجتول الدكتور أبو مرزوق في عدد من مرافق اجلامعة، ومنها: 
ــة،  ــروع إرادة، ومختبرات كلية الهندس ــة الطب، ومش كلي

والصالة الرياضية.

للشئون اخلارجية.

ــيس  ــعث على أهمية تأس ــد الدكتور ش ــن ناحيته، أك م

ــعب  الش ــاء  ألبن ــبة  بالنس ــطينية  الفلس ــات  اجلامع

الفلسطيني، مشيراً إلى املراحل التي وصل إليها التعليم 

ــاري، ووقف الدكتور  ــور التكنولوجي واحلض ــي ظل التط ف

شعث على مراحل تطور اجلامعة اإلسالمية، والصعوبات 

ــعث  التي تعرضت لها في ظل احلصار، وتناول الدكتور ش

ــالمية على الصعد  اإلجنازات التي حققتها اجلامعة اإلس

اإلقليمية، والدولية، واحمللية.

ــالمية دورها  ــيخ صاري للجامعة اإلس من جانبه قدر الش

ــي في اتمع،  ــكيل الوعي املعرفي والعلم ــارز في تش الب

وأكد أن منو اجلامعات يعزز من صمود اتمع، ولفت الشيخ 

صاري إلى أن اجلامعة اإلسالمية بغزة قدمت منوذجاً يحتذى 

ــهمت في بناء  ــي، وأس ــي العمل األكادميي واملؤسس به ف

املشروع اإلسالمي واحلضاري بالرغم من الظروف الصعبة 

التي مرت بها.



 . . 

كالم املصاحلة عاد من جديد ولكن ما مييز هذه 
املرة أن جوالتها وحواراتها ستُدار من غزة وليس 
ــتضفي  ــر، ورمبا هذه اخلطوة س ــن أي بلد آخ م

على أجواء املصاحلة شيئاً من التفاؤل. 
ــتضفي  ــر، ورمبا هذه اخلطوة س ــن أي بلد آخ م

على أجواء املصاحلة شيئاً من التفاؤل. 
ــتضفي  ــر، ورمبا هذه اخلطوة س ــن أي بلد آخ م

القضية الفلسطينية بحاجة إلى كل اجلهود 
ــوى والفصائل وبحاجة  ــة إلى كل الق وبحاج
ــطيني مخلص مؤمن بحقه  إلى كل فرد فلس
ــي العودة التي يحتفي بذكرى النكبة الـ ٦٦  ف
ــوم العودة بات قريباً  هذه األيام وهو يؤمن أن ي
ــي العودة التي يحتفي بذكرى النكبة الـ ٦٦  ف
ــوم العودة بات قريباً  هذه األيام وهو يؤمن أن ي
ــي العودة التي يحتفي بذكرى النكبة الـ ٦٦  ف

ــي أول الطريق  ــدة واملصاحلة ه ــذه الوح وأن ه
ــر اإليجابية  ــواء غي ــم بعض األج ــودة رغ للع
ــتزول مع مرور  ــلبية إال أنها س ــف الس واملواق
ــق لنا إال  ــه ال طري ــر عليها ألن ــت والصب الوق
ــاق املصاحلة مبا مت التوافق  الوحدة وتنفيذ اتف

عليه.
ــهولة  ــن في ظني أن األمر ليس بهذه الس ولك
ــي بالتصريحات الرنانة  ــة لن تنته وأن املصاحل

ــرارات إيجابية  ــد تتحقق بق ــا بالتأكي ولكنه
ونوايا صادقة .

ــاعة أجواء  ــى ضرورة إش ــا أن نحرص عل علين
ــاركة وطي صفحات  ــات و التعاون واملش احلري
ــي , ومعاجلة اجلراحات ألن في ذلك فتحاً  املاض
ــاركة وطي صفحات  ــات و التعاون واملش احلري
ــي , ومعاجلة اجلراحات ألن في ذلك فتحاً  املاض
ــاركة وطي صفحات  ــات و التعاون واملش احلري

ــاء التي نريد  ــق إال مبزيد من الدم ــاب لن يغل لب
ــب كل واحد منا  أن نحافظ عليها وأن يحتس
ــل الوطن ، يجب أن نتعالى  األمر هللا ثم من أج
على اجلراحات مهما تكن ألن اجترارها في كل 
ــتقرار األمني  ــيؤدي إلى عدم االس مناسبة س
ــى مربع  ــيعيدنا إل ــي وس ــي واتمع والنفس
ــائل  ــام الذي يجب اجتيازه بكل الوس االنقس
ــترك والى  والطرق حتى نلتفت إلى عدونا املش
ــي بحاجة إلى جهد كبير  قضايانا الكبرى الت
ــا لن يهزم  ــوارنا طويل وعدون ومتواصل فمش
بضربة قاضية ولكن بعمل منظم دؤوب وبفعل 

متدرج في التصعيد وخطوات متراكمة.

المصالحة ماضية ولن تتوقف

تأمالت على الشاطئ

بينما كنت جالسةً على شاطئ 
ــدق في تلك  ــة أح ــال الذهبي الرم
األمواج املتالطمة وأرى ارتطامها 
ــك األصداف  ــك الصخور ، وتل بتل
ــوط  وخي ــي  حول ــن  م ــرة  مبعث
ــق تلك  ــة تعان ــمس الذهبي الش
ــواق  ــا أش ــل معه ــواج وحتم األم
احملبني... وأرى القوارب تشق البحار 
وجتول بني شواطئ غزة لتوفر قوت 
ــال الذين  ــر إلى االطف يومها أنظ
ــة  ــالع رملي ــاء ق ــارعون لبن يتس
فتأتي األمواج وتهدم ما بنوا وهم 
ــي  ــزا ف ــوا حاج ــون ان يقف يحاول
ــاذ قالعهم من املوج  وجهها إلنق
ــن يلعبون  ــة الذي ــض الفتي ، وبع
ــوات  ــى اص ــرة وتتعال ــرة الطائ ك
ــم أنظر اليهم جميعاً  ضحكاته
ــوات  ــى اص ــرة وتتعال ــرة الطائ ك
ــم أنظر اليهم جميعاً  ضحكاته
ــوات  ــى اص ــرة وتتعال ــرة الطائ ك

ــعادة.. فتارة  ــة الس ــي غاي وأنا ف
ــن يالعبون  ــي نظري إلى م يأخذن

ــدون النار  ــى من يوق ــر وتارة إل ــواج البح أم
لتجهيز وجبة الغداء..

ــاال في عمر  ــي  أن أرى أطف ــا ما يحزنن  وأم
ــدوا رمق  ــم ليس ــوا طفولته ــور  ترك الزه
ــلون لك  ــرعون ويتوس ــهم وهم يس عيش
ــي جعبتهم ،، اقول  ــتري منهم ومما ف لتش
ــاءوا الي البحر  ــي هؤالء الناس ج في نفس

ــاة ، جاءوا   ــاق احلي ــم هموم ومش ــني ورائه تارك
ليجددوا نشاط ايام مضت ومن اجل ان  يعيشوا 
جواً نقياً صافياً بعيداً عن الكآبة  من أزمة قطع 
ليجددوا نشاط ايام مضت ومن اجل ان  يعيشوا 
جواً نقياً صافياً بعيداً عن الكآبة  من أزمة قطع 
ليجددوا نشاط ايام مضت ومن اجل ان  يعيشوا 

ــاكل   ــتعدادات لالمتحانات ومش ــاء واس كهرب
كثيرة ال نعلمها بل اهللا تعالى وحده يعلم . 

ــفق  وملا حل الغروب وأحاطت بالكون حمرة الش
ــات الوداع  ــام آت  والبد من حلظ ــرت أن اخلت تذك

فتمنيت لو أني أمسكت بإحدى خيوط الشمس 
و أرحل معها في الفضاء الكوني الال محدود. ما 
ــاحرة !! متنيت لو أنها  ــل أمواج البحر الس أجم
ــي تاركة هموم  ــي إلى عاملها وأهيم حول تأخذن

هذه الدنيا الوضيعة، ولكن:
ما كل ما يتمنى املرء يدركه 

جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن





ــماع كلمة فيروس األمراض  يتبادر إلى الذهن، عند س
املعدية التي تصيب اإلنسان.. واذا جئنا للحقيقة فان 
ــات الكمبيوتر  ــك ليس بعيداً ابدا، حيث إن فيروس ذل
املعدية التي تصيب اإلنسان.. واذا جئنا للحقيقة فان 
ــات الكمبيوتر  ــك ليس بعيداً ابدا، حيث إن فيروس ذل
املعدية التي تصيب اإلنسان.. واذا جئنا للحقيقة فان 

ــزاءه متاما مثلما  ــي احد اج ــبب بإحداث تلف ف تتس
ــم  ــراض بإرهاق اجزاء اجلس ــات االم ــبب فيروس تتس

وتنتقل هذه الفيروسات من جهاز آلخر متاما 
ــات االمراض من  ــات االمراض من مثلما تنتقل فيروس مثلما تنتقل فيروس

ــخص  ــخص املصاب الى الش ــخص الش ــخص املصاب الى الش الش
ــا (الوقاية  ــح , و قيل قدمي ــا (الوقاية الصحي ــح , و قيل قدمي الصحي

خير من العالج) وهذه القاعدة خير من العالج) وهذه القاعدة 
ــة  ــى نوعي ــا عل ــق متام ــة تنطب ــى نوعي ــا عل ــق متام تنطب
التعامل الالزم مع فيروسات التعامل الالزم مع فيروسات 
الكمبيوتر خصوصا في ظل الكمبيوتر خصوصا في ظل 

التزايد الكبير للفيروساتالتزايد الكبير للفيروسات
ــو  ه ــر  الكمبيوت ــروس  ــو في ه ــر  الكمبيوت ــروس  في

ــم  تت ــر  صغي ــج  ــم برنام تت ــر  صغي ــج  برنام
قبل  ــن  م برمجته 

ــني  العابث ــد  اح
ــاء  الرض ــك  وذل

الطفولية  متعته 
وتختلف الفيروسات 

ــا  تاثيراته ــة  ناحي ــن  ــا م تاثيراته ــة  ناحي ــن  م
ــار الذي من  ــتوى الدم ــار الذي من ومس ــتوى الدم ومس

ــات  ــبب فيه. اغلب هذه الفيروس ــات املمكن ان تتس ــبب فيه. اغلب هذه الفيروس املمكن ان تتس
تكون مبرمجة عن طريق برنامج الفيجوال بيسك .

و ميكن تقسيم الفيروسات الى عدة انواعها أشهرها 
ــذا النوع من  ــالع (start up) ويقوم ه ــات اإلق , فيروس
ــلل إلى القطاع اخلاص ببرنامج  ــات بالتس الفيروس
ــه والعبث  ــالف محتويات ــرص , وإت ــى الق ــالع عل اإلق
ــة اإلقالع, وعدم عمل  ــا، ما يؤدي إلى تعطل عملي به
النظام وهناك أيضا  فيروس امللفات الذي يهاجم هذا 
النوع نظام التشغيل  وأي برامج أخرى موجودة على 

الكمبيوتر، كالتطبيقات املكتبية واأللعاب وغيرها .
ــات، وتشمل  وتوجد طرق متعددة لإلصابة بالفيروس
انتقال الفيروسات من خالل اإلنترنت , وتبادل امللفات 

الفيروسات.. الوقاية خير من العالج


من خالل استخدام البريد اإللكتروني , واملشاركة في 
استخدام القرص املرن أو الفالش ميموري .  

ــب عليك  ــازك يج ــالمة جه ــظ على س ــي حتاف ولك
ــج املضادة  ــازك باحد البرام ــم جه ــروري ان تدع الض
للفيروسات على اجلهاز مثل , نورتون  و كاسبرسكاي 
ــات  ــف الفيروس ــث برنامج مستكش ــاً حتدي , وايض
للفيروسات على اجلهاز مثل , نورتون  و كاسبرسكاي 
ــات  ــف الفيروس ــث برنامج مستكش ــاً حتدي , وايض
للفيروسات على اجلهاز مثل , نورتون  و كاسبرسكاي 

ــات  ــات بصورة دورية, وتأكد من خلو الفالش من الفيروس بصورة دورية, وتأكد من خلو الفالش من الفيروس
ــي هيئة  ــا  و أن جتعله ف ــوم بفتحه ــل أن تق ــي هيئة قب ــا  و أن جتعله ف ــوم بفتحه ــل أن تق قب
القراءة فقط , و االنتباه إلى عدم تشغيل القراءة فقط , و االنتباه إلى عدم تشغيل 
أو إعادة تشغيل الكمبيوتر بوجود أو إعادة تشغيل الكمبيوتر بوجود 
ــرن في موقعه , و ال  ــرن في موقعه , و ال القرص امل القرص امل
ــالة ال تعلم  ــالة ال تعلم تفتح اية رس تفتح اية رس
اذا  املرسل وخصوصا  من 
ــل مرفقات او  كانت حتم
ــك زيارة موقع  تطلب من
ــب عليك  ــبوه , يج مش
االنتباه من الرسائل التي 
ــل من احد البرامج  ترس
التي قد تخدعك بوضع 
املعروفة  االسماء  احد 

لديك  . 
ــرق الوقاية  إن اتباع ط
واعتمادها  ــابقة،  الس
ــم في  ــي دائ ــام يوم كنظ
ــازك، يضمن  ــل مع جه التعام
ــى صحة كمبيوترك ووقايته من اإلصابة  احملافظة عل
بالفيروسات ولكن يجب ان نعلم بان اولئك العابثني 
ــات  ال يتوقفوا ويقومون باختراع العديد من الفيروس
اجلديدة يوميا وهكذا سنظل دوما في حرب مستمرة 

مع الفيروسات.
ــائل  ــارة  لتلك الرس ــا اجد انه من املهم  االش وختام
ــني احلني واالخر وتتطلب منا حذف احد  التي تصلنا ب
امللفات واالدعاء بانه فايروس وهنا يجب علينا قبل ان 
نقوم بحذف اي ملف قد يكون مهما ان نتأكد من ذلك 

من املواقع الرسمية التي تغطي اخبار الفيروسات.

األربعاء 2014/5/28م
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ــي أن اجلامعة تطرح ألول  ــد الدكتور احلول أك
ــي اللغة العربية بعد  مرة برنامج دكتوراة ف
أن متت املوافقة عليه، باالضافة إلى البرنامج 
ــي احلديث  ــج دكتوراة ف ــابق وهو برنام الس
الشريف، الذي قطع الطلبة فيه شوطاً حيث 
ــي احلديث  ــج دكتوراة ف ــابق وهو برنام الس
الشريف، الذي قطع الطلبة فيه شوطاً حيث 
ــي احلديث  ــج دكتوراة ف ــابق وهو برنام الس

ــة وأخذوا االمتحان  ــوا عامني من الدراس أنه
الشامل ويبدأ الطلبة بتقدمي رسائلهم بعد 
ــامل  ومن املقرر  ــاح  في االمتحان الش النج
قبول الطلبات لإللتحاق   في برنامج دكتوراة 
اللغة العربية في اجلامعة االسالمية للعام 

اجلامعي اجلديد ٢٠١٥/٢٠١٤م.
ــذا الفصل حققت  ــد احلولي أنه خالل ه وأك
ــن اجتاه:  ــي أكثر م ــدة إجنازات ف ــة ع اجلامع
ففي اجلانب األول مت وضع خطة في الشئون 
االكادميية في عشر نقاط منها تعزيز اجلوانب 
ــتهدفةً  ــي البرامج اتلفة مس العملية ف
االكادميية في عشر نقاط منها تعزيز اجلوانب 
ــتهدفةً  ــي البرامج اتلفة مس العملية ف
االكادميية في عشر نقاط منها تعزيز اجلوانب 

ــكل  ــع برامج اجلامعة، ومت التركيز بش جمي
ــم الصحافة  ــر وضوحاً على قس أكبر وأكث
ــكل  ــع برامج اجلامعة، ومت التركيز بش جمي
ــم الصحافة  ــر وضوحاً على قس أكبر وأكث
ــكل  ــع برامج اجلامعة، ومت التركيز بش جمي

ــام  ــم اجلغرافيا وبعض األقس واإلعالم وقس
ــال  ــش للمج ــة هام ــى اتاح ــرى، مبعن األخ
ــواء أكان في  ــاقات س ــي لبعض املس العمل
مساق احلاسوب أم مساق اإلعالم اإللكتروني 
أو حتى مساقات التحرير، فحاولنا تقسيم 
ــري واآلخر عملي،  ــى جزءين جزء نظ املادة إل
ــب العملية  ــيتم زيادة جميع اجلوان وأنه س
وتطبيقاتها للبرامج بنسبة معقولة وهذا 
ــاقات عملية  ال ميكن أن يتم إال بإضافة مس
ــب  أو جعل الطالب ميارس من أجل ان يكتس
مهارات في داخل اجلامعة وخارجها وعملنا 
على ذلك من خالل توفير مائة ساعة تدريبية 

للطالب.
ــة واإلعالم مت  ــم الصحاف ــى صعيد قس وعل

ــرة للحديث والتخطيط  اجللوس اكثر من م
ــوب، وهناك نية لفتح  لتطوير مختبر احلاس
مركز إعالمي يتكون من مختبرات احلاسوب 
والتحرير اإللكتروني، ثم تكون إذاعة اجلامعة 

االسالمية " إذاعة القرآن 
ــة  و فضائي  " ــرمي  الك
تدريب  ــن  ره الكتاب 
ــون  ــأن يك ــة ب الطلب
ــني  ب ــاق  اتف ــاك  هن
ــة  الصحاف ــم  قس
ــة  وفضائي ــالم  واإلع
الكتاب وإذاعة القرآن 
ــث يقوم  ــرمي بحي الك
الطلبة بإنتاج برامج 
من خالل مساقاتهم 

الدراسية.  
ــب  النائ ــاف  وأض
ــب  "اجلان ــي:  األكادمي
ــز  ــو املمي ــي وه الثان
حيث مت افتتاح موقع 
ــة  اجلامع ــات  ملتطلب
ــي إطار  ــازال ف وهو م
العمل والتطوير ويتاح 
للطلبة من خالل هذا 

املوقع التعرف على هذه 
املتطلبات وتوصيف موادها ومعرفة مدرسي 
ــرات املصورة  ــور احملاض ــاق وحتى حض املس
ــجيل املتطلب، كما أنه سيتم  لها قبل تس
ــاً وتوفير االمتحانات  توفير الكتب إلكتروني
ــجيل املتطلب، كما أنه سيتم  لها قبل تس
ــاً وتوفير االمتحانات  توفير الكتب إلكتروني
ــجيل املتطلب، كما أنه سيتم  لها قبل تس

ــكل متاح  ــذه املتطلبات بش ــابقة له الس
إضافةً إلى توفير املواد الداعمة للمساق" .

ــكل متاح  ــذه املتطلبات بش ــابقة له الس
إضافةً إلى توفير املواد الداعمة للمساق" .

ــكل متاح  ــذه املتطلبات بش ــابقة له الس

ــن اإلجنازات فقد تضمن  أما اجلانب الثالث م
تطوير نظام التسميع الشفوي المتحانات 

ــميع في  ــث كان التس ــرمي، حي ــرآن الك الق
ــن اآلن هناك  ــابق يتم في املمرات، ولك الس
مركز مخصص  للتسميع وهو مركز شئون 
ــد الدرجات  ــدمي، وقد أصبح رص ــة الق الطلب

إلكترونياً مباشرة من قبل األستاذ الذي يقوم 
ــميع األجزاء للطلبة، والنقطة الثانية  بتس
ــاك الطالب من  ــذا اجلانب ومنعاً الرتب في ه
ــميع األجزاء للطلبة، والنقطة الثانية  بتس
ــاك الطالب من  ــذا اجلانب ومنعاً الرتب في ه
ــميع األجزاء للطلبة، والنقطة الثانية  بتس

األسئلة الشفوية فقد مت عمل بنك أسئلة 
وذلك عن طريق إعداد مجموعة من األسئلة 
وكتابتها على الورق ثم يقوم الطالب باختيار 
ــوائي مما يساعد  ورقة األسئلة بشكل عش

على االطمئنان النفسي.

ــع يتضمن  ــب الراب ــي أن اجلان ــوه د. احلول ون
ــة  ــي الئح ــي، وه ــل التطوع ــة للعم الئح
ــث يتم اعتمادها في  متقدمة وحديثة بحي
ــن خاللها يجب على  ــة العام القادم وم بداي
ــاعات  ــب إمتام س الطال
التطوعي  العمل  من 
ــا  اعتباره ــن  ميك
ــن متطلبات  ــزءاً م ج
ــا  اعتباره ــن  ميك
ــن متطلبات  ــزءاً م ج
ــا  اعتباره ــن  ميك

درجة  ــى  عل احلصول 
ــوس، حيث  البكالوري
ــرج  يتخ أن  ــع  مين
إجنازها،  قبل  الطالب 
من  ــزءٌ  ج ــيكون  وس
داخل  الساعات  هذه 
ــزءٌ آخر  ــة، وج اجلامع
ــة،  اجلامع ــارج  خ
الالئحة  هذه  وتهدف 
ــات  طاق ــج  دم ــى  إل
ــع  باتم ــباب  الش
ــي  ــد وف ــكل جي بش
نفس الوقت اكتساب 
مهارةٍ جيدةٍ في الئحة 

العمل التطوعي .
ذاته،  ــياق  الس ــي  وف
ــة  ــل الئح ــد مت عم فق
ــاط    ــادة نش ــة لزي ــة الطالبي ــدة لألندي جدي
ــام بدورها  ــا للقي ــة وتطويره ــع األندي جمي

اإليجابي للكلية والقسم اخلاص به .
مبيناً أن اجلانب اخلامس من إجنازات اجلامعة 

اإليجابي للكلية والقسم اخلاص به .
مبيناً أن اجلانب اخلامس من إجنازات اجلامعة 

اإليجابي للكلية والقسم اخلاص به .

لهذا الفصل هو تقييم عضو هيئة التدريس، 
ــاتذة، وأن  ــاء من تقييم األس ــث مت االنته حي
ــئون األكادميية  ــح لدى الش ــذا العام أصب ه
ــاتذة تقريباً،  ــةٍ عن األس ــاتٍ متكامل معلوم
ــئون األكادميية  ــح لدى الش ــذا العام أصب ه
ــاتذة تقريباً،  ــةٍ عن األس ــاتٍ متكامل معلوم
ــئون األكادميية  ــح لدى الش ــذا العام أصب ه

ــي للهيئة  ــج تدريب ــاك برنام ــوازي هن وبالت
ــيتم البدء به  ــية بني الفصلني س التدريس
في ١٠-٦ حيث ستكون هناك مجموعة من 
ــاتذة  الدروات التدريبية لتطوير مهارات األس
من حيث التدريس ومهارات اللغة اإلجنليزية 
واحلاسوبية وطرق التدريس وإعداد االختبارات 
وهذه الدورات ستكون مجانيةً وهذا يأتي في 
واحلاسوبية وطرق التدريس وإعداد االختبارات 
وهذه الدورات ستكون مجانيةً وهذا يأتي في 
واحلاسوبية وطرق التدريس وإعداد االختبارات 

إطار النمو املهني ألعضاء هيئة التدريس .


ــالمية  ــة االس ــي أن اجلامع ــح د. احلول وأوض
تعاني مثل غيرها من املؤسسات التعليمية 
ــطني صعوبات كثيرة، فهي واحدة  في فلس
ــات تؤثر وتتأثر  ــرات املؤسس من ضمن عش
بالوضع العام واملوجود في فلسطني، والتي 
متارَس عليها ضغوطات شديدة سواء أكانت 
ــة أم اقتصادية وهذا  ــية أم اجتماعي سياس
الوضع ألقى بظالله على اجلامعة االسالمية 
ــل األزمة املالية  ــن اجلامعات، ولع وغيرها م
املوجودة في اجلامعات الفلسطينية عموماً 
ــه اخلصوص،  ــالمية على وج واجلامعة االس
ــول دون القيام  ــي من أبرز العقبات التي حت ه
بتلبية العمل بكفاءةٍ عالية وبأقصى درجة، 
ــتغالل ما  ومع ذلك نحن جنتهد من أجل اس
ــرية في  ــات مادية وبش ــاح من إمكان هو مت
ــل تقدمي تعليم  ــالمية من أج اجلامعة االس
ــالمية وأن تكون  ــة االس ــي اجلامع ــي ف نوع
ــطني بل في الوطن  اجلامعة الرائدة في فلس
ــار د. احلولي إلى أن اجلامعة قد  العربي .و أش
أكملت كل جتهيزاتها الستقبال فوج جديد 
ــة، و أن فتح باب  ــة العام ــالب الثانوي من ط
ــي الثانوية العامة يتم  القبول للناجحني ف

خالل شهر بإذن اهللا تعالى.
ــي الثانوية العامة يتم  القبول للناجحني ف

خالل شهر بإذن اهللا تعالى.
ــي الثانوية العامة يتم  القبول للناجحني ف

د.الشقاقي يطور أنظمة القيادة االلكترونية الحديثة للتقليل من حوادث السير

ــدس بالل  ــت املهن ــاوالت لف ــذا احمل ــام ه أم
ــة بعنوان  ــالته البحثي ــقاقي في رس الش
تطوير أنظمة القيادة االلكترونية احلديثة" 
ــن آثار  ــراع يحد م ــى اخت ــم إل ــار العال انظ
ــة  ــر أنظم ــر تطوي ــرية عب ــاء البش األخط
مساعدة السائق عبر تنبيهه ملدى خطورة 

الوضع الذي يواجهه أثناء القيادة.


ــقاقي فإن  ــخيص الدكتور الش ــا لتش وفق
ــل في النظام  احلوادث تقع عادة نتيجة فش
املكون من السائق والسيارة والبيئة، محمالً 
ــل في النظام  احلوادث تقع عادة نتيجة فش
املكون من السائق والسيارة والبيئة، محمالً 
ــل في النظام  احلوادث تقع عادة نتيجة فش

ــئولية حوادث الطرق نتيجة  السائقني مس
عدم فهمهم بدقة ملا يواجههم أثناء القيادة 

بسبب سوء تقدير املسافات احمليطة.


ــروع تطوير أنظمة القيادة االلكترونية  مش
ــية  ــون من ثالث وحدات رئيس احلديثة يتك
ــات وقياس  ــف  عن املركب هي وحدة الكش
ــبية للسيارات  ــرعة النس ــافة والس املس

اهزة بالنظام وتتبع املسارات.
ــارات   إضافة إلى وحدة تصنيف الفتات إش
املرور، ووحدة الكشف عن التعب والنعاس، 
ــذه النظم  ــرات توفر ه وبعد التقاط املؤش
ــة الطريق  ــن حالة بيئ ــات فورية ع معلوم
ــيارة، حيث يتم استخراج بعض  حول الس
املؤشرات الديناميكية للبيئة، يتم بعدها 
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تنبيه السائق.


ــقاقي أن نتائج جتربة الوحدات  ويؤكد الش
ــع مراحلها، حيث  ــت إيجابية في جمي كان
ــالل التجارب  ــت فاعليتها من خ ــا أثبت إنه
ــي تعتمد على كل من العمل  العلمية، الت
ــي البيئة  ــة ف ــارب العملي ــي والتج البحث

اخلارجية للحصول على نتائج واقعية.
د. الشقاقي اعتبر أن ما مييز مشروعه، أنها 
ــة، تعتبر  ــالة بحثي ــياق رس ــت في س قدم
ــل الطابع  ــا املتميزة بحم ــى من نوعه األول
ــوراه التي تتخطى  ــائل الدكت العاملي لرس
ــة  ــون مبثاب ــات واألدراج لتك ــز املكتب حاج
ــالة بحثية تطبيقية، ما دفع مناقشو  رس
ــالة املقدمة واملعدة في جامعة وهران  الرس
ــهامات  ــر، إلى اعتبار كمية اإلس في اجلزائ
ــداً، إضافة إلى أن  اجلديدة املقدمة كبيرة ج
ــهامات  ــر، إلى اعتبار كمية اإلس في اجلزائ
ــداً، إضافة إلى أن  اجلديدة املقدمة كبيرة ج
ــهامات  ــر، إلى اعتبار كمية اإلس في اجلزائ

ــالة مقارنة  الوقت الذي خصص إلجناز الرس
ــياً، إلى أن مت منح  مبحتواها كان وقتاً قياس
ــالة مقارنة  الوقت الذي خصص إلجناز الرس
ــياً، إلى أن مت منح  مبحتواها كان وقتاً قياس
ــالة مقارنة  الوقت الذي خصص إلجناز الرس

ــه اجلامعات  ــقاقي أعلى تقدير متنح د.الش
ــداً مع تقدير جلنة  ــرف ج اجلزائرية وهو مش
ــه اجلامعات  ــقاقي أعلى تقدير متنح د.الش
ــداً مع تقدير جلنة  ــرف ج اجلزائرية وهو مش
ــه اجلامعات  ــقاقي أعلى تقدير متنح د.الش

املناقشة.


إثر اختراعه ملشروع أنظمة القيادة احلديثة، 
ــتعد الدكتور بالل الشقاقي للحصول  يس
على براءتي اختراع، تزامناً مع حصوله على 
ــتعد الدكتور بالل الشقاقي للحصول  يس
على براءتي اختراع، تزامناً مع حصوله على 
ــتعد الدكتور بالل الشقاقي للحصول  يس

درجة الدكتوراه في الهندسة االلكترونية- 
ــة  احلديث ــاالت  االتص ــات  تقني ــص  تخص

ــرف،  ــع مرتبة الش ــرف جداً م ــر مش بتقدي
ــم  كما مت تكليفه مبنصب نائب رئيس قس
ــتاذ  ــك وترقيته في اجلامعة ألس اإللكتروني
ــراً لكل  ــذي يعتبره فخ ــر ال ــر، األم محاض
ــتاذ  ــك وترقيته في اجلامعة ألس اإللكتروني
ــراً لكل  ــذي يعتبره فخ ــر ال ــر، األم محاض
ــتاذ  ــك وترقيته في اجلامعة ألس اإللكتروني

ــم في الداخل  ــطينيني الذين ميثله الفلس
واخلارج.
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(ن،ع) والتي تبلغ من العمر ٢٤ سنة، متزوجة 
ــة  ــة بجرمي ــال، متهم ــة أطف ــا أربع ولديه
ــل، موقوفة منذ  ــاعدة في عملية القت املس
سنتني وثالثة شهور، وتقول (ن،ع) عن بداية 
دخولها للسجن "في بداية األمر كان دخولي 
ــررت بحالة  ــي املعاناة، وم ــجن قمة ف للس

ا حتى اعتدتُ على هذا املكان". صعبة جدً
ــررت بحالة  ــي املعاناة، وم ــجن قمة ف للس

ا حتى اعتدتُ على هذا املكان". صعبة جدً
ــررت بحالة  ــي املعاناة، وم ــجن قمة ف للس

ــة جدران  ــني أربع ــجن وب ــاة داخل الس احلي
تفصل بني عاملني مختلفني هي حياة صعبة 
ا،  ا، وتضيف (ن،ع) "نظام يومي عادي جدً جدً
يبدأ من استيقاظي من النوم وترتيب املكان، 
ــع زميالتي في الغرفة والغرف  ثم اجللوس م
ااورة، جنهز الفطور والشاي، نصلي صالتنا، 
نسبح ونستغفر، وأقضي معظم وقتي في 

الرسم والتطريز".
ــجن تقول  ــن اخلدمات املوفرة داخل الس وع
ــتلزمات  (ن،ع) "إن املركز يوفر لنا أغلب املس

ــدودة االختيارات، كذلك  (ن،ع) ، فهي حياة مح
ــنة، متزوجة  (س،ج) والتي تبلغ من العمر ٢٤ س
ــرعي يعيش  ــل غير ش ــا طفلتان، وطف ولديه
ــجن، متهمة بجرمية  ــا داخل الس معها حاليً
ــري  أخالقية، تعاني عائلتها من التفكك األس
ــذي أودى بها  ــاة أمها، وهذا الدافع ال نتيجة وف

إلى هذا املكان.


ــجن هي حياة  تقول (س،ج) "حياتي داخل الس
ا، وال أود اخلروج  ا واعتدت عليها سريعً عادية جدً
ــجن هي حياة  تقول (س،ج) "حياتي داخل الس
ا، وال أود اخلروج  ا واعتدت عليها سريعً عادية جدً
ــجن هي حياة  تقول (س،ج) "حياتي داخل الس

، وهذا املكان هو املأوى  لعدم وجود مأوى آخر لديّ
الوحيد بالنسبة لي".

ــف " تقوم  ــا اليومية، تضي ــام حياته وعن نظ
ــل  ــف داخ ــل التنظي ــيم عم ــي بتقس زميالت
ــوم بعملها من  ــا تق ــدة من ــة، وكل واح الغرف
ــور، وأحيانًا نقوم  تنظيف وترتيب وتوزيع الفط
ــوم بعملها من  ــا تق ــدة من ــة، وكل واح الغرف
ــور، وأحيانًا نقوم  تنظيف وترتيب وتوزيع الفط
ــوم بعملها من  ــا تق ــدة من ــة، وكل واح الغرف

ــجن، فنحن نقضي  بالصعود إلى سطح الس
ــاك"، وتصف (س،ج) معاملة  معظم أوقاتنا هن

ــة إلى  ــن نحن بحاج ــرب، لك ــأكل ومش من م
ــر األدوات  ــس، وتوفي ــة كامللب ــات إضافي خدم

الالزمة للتطريز والرسم".
ــجن،  ــي لزيارتي داخل الس ــف "يأتي أهل وتضي
ا كونهم بجانبي، وخرجت مؤخرًا  ــعد جدً وأس
ــجن،  ــة قامت بها إدارة الس ــي رحلة ترفيهي ف
وكان لها دافع قوي لتفريغ ما بداخلنا من هموم 

وأسى".
ــي خاطرها داخل  ــن املواقف التي جتول ف أما ع
ــا قبل دخولها  ــجن، فتصف (ن،ع) حياته الس
ــجن بحياة العصيان والفشل، وتعرب عن  الس
ــك احلياة التي قضتها  ــديد على تل ندمها الش
ــماعها للنصائح  ــا، وعدم س بعصيان والديّه
ــا، وتضيف " لو قمت  ــي كانوا يقدمونها له الت
بسماع كالم والديّ ملا كنت اآلن في هذا املكان، 
ــي اخلروج إلى أحضان أمي،  وأمنيتي الوحيدة ه
ــاة التي لم أكن أفهم  وتعويضها عن تلك احلي

فيها أهمية بر الوالدين".
ــجينات عن وضع  ــف وضع بقية الس وال يختل
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ــب املرحلة العمرية التي مير بها فيوجه  كلٌ حس
األطفال إلى اإلنفاق فيما يفيدهم كشراء األغذية 
ــراء  ــة، أو االدخار لش املغلفة من مقصف املدرس
لعبة يرغبون في اقتنائها، منوهةً بأهمية حثهم 
ــراء  ــة، أو االدخار لش املغلفة من مقصف املدرس
لعبة يرغبون في اقتنائها، منوهةً بأهمية حثهم 
ــراء  ــة، أو االدخار لش املغلفة من مقصف املدرس

ــيراً من املصروف  على تخصيص جزء ولو كان يس
لعبة يرغبون في اقتنائها، منوهةً بأهمية حثهم 
ــيراً من املصروف  على تخصيص جزء ولو كان يس
لعبة يرغبون في اقتنائها، منوهةً بأهمية حثهم 

ــذ الصغر معنى  ــال اخلير؛ ليدرك الطفل من ألعم
البذل، والعطاء، والتكافل االجتماعي.

ــن اآلباء من  ــمر أنّ هناك م ــت األخصائية س وبين
ــيلة  ــى حرمان الطفل من املصروف كوس يلجأ إل
ــيلة غير  ــر، معتبرةً أنّها وس ــل من التبذي للتقلي
ــيلة  ــى حرمان الطفل من املصروف كوس يلجأ إل
ــيلة غير  ــر، معتبرةً أنّها وس ــل من التبذي للتقلي
ــيلة  ــى حرمان الطفل من املصروف كوس يلجأ إل

ــل املصروف  ــى إعطاء الطف دةً عل ــة، مؤكّ مجدي
ــيلة غير  ــر، معتبرةً أنّها وس ــل من التبذي للتقلي
ــل املصروف  ــى إعطاء الطف دةً عل ــة، مؤكّ مجدي
ــيلة غير  ــر، معتبرةً أنّها وس ــل من التبذي للتقلي

ــي مير بها، ويكون  ــب للمرحلة العمرية الت املناس
ــادي  واالقتص ــي  ــتوى االجتماع ــباً للمس مناس
ــي مير بها، ويكون  ــب للمرحلة العمرية الت املناس
ــادي  واالقتص ــي  ــتوى االجتماع ــباً للمس مناس
ــي مير بها، ويكون  ــب للمرحلة العمرية الت املناس

موعة أصدقائه في املدرسة، وتعويده على عدم 
التبذير.

إن املصروف يعتبر أدنى حق الذي يحتاجه الطفل 
ــه يعتمد  ــه وحاجياته ومما يجعل ــباع رغبات إلش
ــخصيته، وفي حالة  ــتقالل ش ــه واس على نفس
حرمانه سيؤثر بشكل سلبي على الطفل والذي 
ــر مرضية والتي جتعل  ــلوكيات غي يضطره إلى س
ــل ينظر بنظرة الفقد واحلرمان إلى غيره من  الطف
الزمالء الذين تتوفر معهم حاجياتهم وفي حالة 
ــيؤثر سلباً على لطفل  زيادته عن احلد املعقول س
الزمالء الذين تتوفر معهم حاجياتهم وفي حالة 
ــيؤثر سلباً على لطفل  زيادته عن احلد املعقول س
الزمالء الذين تتوفر معهم حاجياتهم وفي حالة 

ــل أن يكون املصروف في حالة  وبالتالي من األفض
ــراف الطفل إلى  ــن عدم انح ــن االعتدال لتضم م

سلوكيات مشينة .

ــد يحميهم من  ــاً محدوداً ق ــح األبناء مصروف من
ــه  األخطار احملدقة بهم، ولكنهم في الوقت نفس
يخشون أن يشعر الصغار بنوع من احلرمان؛ لقلة 

املصروف مقارنة بغيرهم من الطالب.
وأشارت إلى ضرورة متابعة الوالدين ألبنائهما في 
ــم ولكن بطريقة  ــة تصرفهم في مصروفه كيفي
غير مباشرة، وهي عن طريق التوجيه غير املباشر 
ــة، حتى ال  ــئونهم املادي ــادهم في تدبير ش بإرش

ينحرفوا عن املسار الصحيح في اإلنفاق .
ــك بالتفاهم معهم  ــت حمد أنه ويتم ذل وأوضح

يقول أحد اآلباء سعيد خميس "إنني أعاقب ابني 
عندما يخطئ من خالل حرمانه من املصروف حتى 
يبتعد عن ذلك اخلطأ الذي ارتكبه , وأنا اعتقد بأن 
هذه طريقة صحيحة في حتسني تصرف ابني إلى 
ــا ال يتوفر املال  ــواب، وأجلأ أحياناً إليها عندم الص
هذه طريقة صحيحة في حتسني تصرف ابني إلى 
ــا ال يتوفر املال  ــواب، وأجلأ أحياناً إليها عندم الص
هذه طريقة صحيحة في حتسني تصرف ابني إلى 

باملنزل لتأخر راتبي لذلك أجدها الطريقة املثالية 
ــال وتوفير املال عند  ــلوكيات األطف في تعديل س
ــعيد الذي يبلغ من  ــة ". وردّ ابنه محمود س احلاج
العمر ١٢عاماً قائالً " ليس من حق والدي حرماني 
ــعيد الذي يبلغ من  ــة ". وردّ ابنه محمود س احلاج
العمر ١٢عاماً قائالً " ليس من حق والدي حرماني 
ــعيد الذي يبلغ من  ــة ". وردّ ابنه محمود س احلاج

ــروف، ألنه حق مفروض عليه أن يعطيني  من املص
ــا أقول له ذلك الكالم فيحرمني  اياه، ولكن عندم
ــه في الكالم،   ــة أني أتطاول علي ا بحج ــه أيامً من
ــبب لي احلرج الكبير أمام زمالئي في  وهذا مما يس
ــدون على  ــم كل ما يري ــث يتوفر له ــة حي املدرس

عكسي متاماً."
ــدون على  ــم كل ما يري ــث يتوفر له ــة حي املدرس

عكسي متاماً."
ــدون على  ــم كل ما يري ــث يتوفر له ــة حي املدرس

ــب من غير  ــا يجعلني أطل ــاف قائالً " هذا م وأض
عكسي متاماً."

ــب من غير  ــا يجعلني أطل ــاف قائالً " هذا م وأض
عكسي متاماً."

ــا أريد من  ــراء م ــبيل ش ــدي املال،  وذلك في س وال
ــى الغريب  ــد عل ــي اعتم ــا جعلن ــات،  ومم حاجي
ــدي الى من  ــن خالل مد ي ــر مصروفي، م ــي توفي ف
ــراً، ودائماً ما  ــاعدني ألن أبي يبخل علينا كثي يس
ــدي الى من  ــن خالل مد ي ــر مصروفي، م ــي توفي ف
ــراً، ودائماً ما  ــاعدني ألن أبي يبخل علينا كثي يس
ــدي الى من  ــن خالل مد ي ــر مصروفي، م ــي توفي ف

يردد على أسماعنا الوضع ما بسمح."
ــي أفضل أن  ــد محمد "إن ــال الوالد أحم ــا ق بينم
ا،  ا زائدً ــجع أبنائي من خالل إعطائهم مصروفً أش
ــي أفضل أن  ــد محمد "إن ــال الوالد أحم ــا ق بينم
ا،  ا زائدً ــجع أبنائي من خالل إعطائهم مصروفً أش
ــي أفضل أن  ــد محمد "إن ــال الوالد أحم ــا ق بينم

وعندما أطلب أي طلب من أبنائي أكافؤهم  باملال 
ــجيعاً لهم  ــه لهذا الطلب، وذلك تش عند تلبيت
وعندما أطلب أي طلب من أبنائي أكافؤهم  باملال 
ــجيعاً لهم  ــه لهذا الطلب، وذلك تش عند تلبيت
وعندما أطلب أي طلب من أبنائي أكافؤهم  باملال 

على الطاعة وعدم عصياني أو عصيان والدتهم ".
وردّ على قول أبيه ابنه عمر الذي يبلغ من العمر ١٣ 
عاماً قائالً " إني أطيع والدي ألحصل على مكافاة 
وردّ على قول أبيه ابنه عمر الذي يبلغ من العمر ١٣ 
عاماً قائالً " إني أطيع والدي ألحصل على مكافاة 
وردّ على قول أبيه ابنه عمر الذي يبلغ من العمر ١٣ 

ــتري ما ينقصني من الدخان بعد  ما  من املال ألش
تعلمته من أصدقائي، نتيجة وفرة املال معي التي 
ــدي، ولكن في حالة لم يعطني  عودني عليها وال

ما أتوقع من املال أذهب وال أطيعه".


ــي جامعة  ــي ف ــي النفس ــنيّ األخصائ ــدوره , ب وب
ــه  ــروف ل ــى أنّ املص ــاعر إل ــى د. درداح الش األقص
ــئة االجتماعية للطفل؛ كتنمية  دوره في التنش
شخصية الطفل من حيث استقالل شخصيته 
ــه الفعلية دون  ــن، وتقديره الحتياجات ــن اآلخري ع

النظر لآلخرين، إضافة إلى حتمل املسئولية.
ــار الشاعر إلى أنّ حرمان الطفل من املصروف  وأش
ــن أن يؤدي به إلى أفعال غير مقبولة؛  كعقاب ممك
ــذ من أصدقائه إما بطلب ذلك ودياً أو عن  كأن يأخ
ــن أن يؤدي به إلى أفعال غير مقبولة؛  كعقاب ممك
ــذ من أصدقائه إما بطلب ذلك ودياً أو عن  كأن يأخ
ــن أن يؤدي به إلى أفعال غير مقبولة؛  كعقاب ممك

طريق القوة، أو يؤدي به إلى السرقة من أصدقائه، 
ــيختلف رد فعل كل  ــقاء، وس أو الوالدين، أو األش

طفل حسب سلوكه.
ــروف يخلق  ــل من املص ــان الطف ــح إن حرم وأوض
ــد دافعاً له نحو  ــخصية عدوانية وعاجزة، وتع ش
ــروف يخلق  ــل من املص ــان الطف ــح إن حرم وأوض
ــد دافعاً له نحو  ــخصية عدوانية وعاجزة، وتع ش
ــروف يخلق  ــل من املص ــان الطف ــح إن حرم وأوض

ــها ميثل  ــلوك املنحرف، فإنه وبالدرجة نفس الس
ــد أحد أهم  ــاً زائداً عن احل ــاء الطفل مصروف إعط
ــها ميثل  ــلوك املنحرف، فإنه وبالدرجة نفس الس
ــد أحد أهم  ــاً زائداً عن احل ــاء الطفل مصروف إعط
ــها ميثل  ــلوك املنحرف، فإنه وبالدرجة نفس الس

ــل ، قائالً " إن  ــلوكي للطف ــل االنحراف الس عوام
ــد أحد أهم  ــاً زائداً عن احل ــاء الطفل مصروف إعط
ــل ، قائالً " إن  ــلوكي للطف ــل االنحراف الس عوام
ــد أحد أهم  ــاً زائداً عن احل ــاء الطفل مصروف إعط

ــر ااطر التي يجب أن يدرك فيها  احلرمان من أكب
األهل عظم الثواب عندما مينحه املصروف، مضيفاً 
ــر ااطر التي يجب أن يدرك فيها  احلرمان من أكب
األهل عظم الثواب عندما مينحه املصروف، مضيفاً 
ــر ااطر التي يجب أن يدرك فيها  احلرمان من أكب

أنه ال وجود لبديل يعوض حرمان الطفل ".
ــراف،  ــى اإلس ــوده عل ــادة تع ــالً " الزي ــاف قائ وأض
ــال، أو تقدير  ــر ألهمية امل ــاالة، وعدم تقدي والالمب
قيمته، كما يشعره بالتميز الكبير عن زمالئه، مما 
ــلوكيات سلبية، جتعله يشعر بالزهو  يدفعه لس
واالفتخار، وكل هذه األمور ليست في مصلحته، 
وإن كبرت معه، فسوف جند شخصيته غير سوية، 

وغير محبوبة من احمليطني.


ــدة تربوية  ــحادة مرش  ومن جانبها قالت دعاء ش
"إنه من األفضل أن يكون للطفل مصروف محدد، 
ــتطيع اآلباء حتديد قيمة املصروف استناداً  إذ يس
"إنه من األفضل أن يكون للطفل مصروف محدد، 
ــتطيع اآلباء حتديد قيمة املصروف استناداً  إذ يس
"إنه من األفضل أن يكون للطفل مصروف محدد، 

ــبوعي الذي  ــى وضع تصور عام للمصروف األس إل
ــي الترفيه واحللوى  ــي احتياجاته ونفقاته ف يغط
ــي تغطية  ــؤولية الطفل ف ــب وحتديد مس واللع

مصروفه لهذه النفقات.
ــد احلرمان من  ــة ال يع ــذه احلال ــي ه ــت "وف وأضاف
ــواع العقوبات  ــي على أنه أحد أن ــروف اليوم املص
ــة ، لوجود  ــي التربي ــرة إليها ف ــأ األس ــي تلج الت
ــواع أخرى من العقوبات املرتبطة به، كأن يحرم  أن
ــاهدة التلفازو أن جنعل  ــن حفلة أو رحلة أو مش م
ــي تنمية اجتاهات  ــروف تعزيزاً للطفل ف من املص
ــع الواقع االجتماعي  ــلوكية محببة وتتالءم م س

والضبط األخالقي. 
ــحادة إلى أن الهدف من املصروف، أو  وأوضحت ش
ــن االعتماد على  ــدة التي يجنيها الطفل م الفائ
نفسه في املصروف بأن يشعر الطفل منذ صغره 
ــار، ويجب  ــف قيمة االدخ ــتقالليته ويكتش باس
ــتعمال  ــن مبكرة على اس ــب الطفل في س تدري
ــعر باالرتياح واالعتماد  ــود التي معه كي يش النق
على النفس واالستقالل لتنمية قوة الشخصية 

لديه. 
ــية عند  ــروف حاجة أساس ــارت إلى إن املص وأش
ــي ايء  ــجع ف ــة األطفال يتش ــال وغالبي األطف
ــيّرةً  ــى املصروف,مش ــة للحصول عل إلى املدرس
ــي ايء  ــجع ف ــة األطفال يتش ــال وغالبي األطف
ــيّرةً  ــى املصروف,مش ــة للحصول عل إلى املدرس
ــي ايء  ــجع ف ــة األطفال يتش ــال وغالبي األطف

ــية للطفل  إلى أن احلرمان يؤدي إلى تأثيرات نفس
ــذا يؤثر على  ــتت االنتباه وه ــرحان وتش ــن الس م
التحصيل الدراسي للطفل إضافة إلى التأثيرات 

السلوكية السلبية من السرقة والتسول.
ــم يتعاملون مع  ــى أنه ــدة دعاء إل ــت املرش ونوه
ــن املصروف  ــون من حرمان م ــال الذين يعان األطف
بحاجة لإلرشاد من دعم نفسي وتوفير مساعدة 
مادية من قبل املدرسة التي يدرس بها وإضافة إلى 

إرشاد األهالي أن يبتعدوا عن حرمان أطفالهم .


بدوره أكد د. أمني شبير محاضر في قسم اخلدمة 
االجتماعية في اجلامعة اإلسالمية بغزة إن حرمان 
ــه ليصبح طفالً  ــن مصروفه قد يدفع ب الطفل م
االجتماعية في اجلامعة اإلسالمية بغزة إن حرمان 
ــه ليصبح طفالً  ــن مصروفه قد يدفع ب الطفل م
االجتماعية في اجلامعة اإلسالمية بغزة إن حرمان 

ــة بآداب  ــكاب أعمال مخل ــاً يؤهله إلى ارت جانح
ــه ليصبح طفالً  ــن مصروفه قد يدفع ب الطفل م
ــة بآداب  ــكاب أعمال مخل ــاً يؤهله إلى ارت جانح
ــه ليصبح طفالً  ــن مصروفه قد يدفع ب الطفل م

اتمع وبالتالي يؤثر عليه بشكل سلبي.
ــلوك الطفل   ــان يؤثر على س ــار إلى إن احلرم وأش
ــالل  ــن خ ــاً م ــلوكاً منحرف ــلك س ــه يس ويجعل
ــلوك الطفل   ــان يؤثر على س ــار إلى إن احلرم وأش
ــالل  ــن خ ــاً م ــلوكاً منحرف ــلك س ــه يس ويجعل
ــلوك الطفل   ــان يؤثر على س ــار إلى إن احلرم وأش

ــبيل تلبية  ــال ال يقره اتمع في س ــه بأعم قيام
ــى أهمية دور اتمع   ــبير إل احتياجاته.  ولفت ش
والوزارات مبا فيها الشئون االجتماعية والداخلية 
د فئة األهالي الذين يكثر عندهم األطفال  في تفقّ
ــى رعايتهم لتوفير احلد  ــس لديهم القدرة عل ولي
ــات أبنائها للحد من  ــى لهم لتلبية احتياج األدن
ــات اإلعالمية  هذه الظاهرة . ودعا إلى أن املؤسس
ــارز في تقدمي التوعية الالزمة لهم للحد  لها دور ب

من هذه الظاهرة. 
ــرية "إن  ــمر حمد أخصائية أس ــا قالت س وبدوره
ــني املوضوعات األكثر  ــروف األبناء يعتبر من ب مص
أهمية واألعلى حساسية في األسر؛ ألنّه يحتاج 
ــية مقرونة باحلكمة  ــرق اجتماعية ونفس إلى ط

ــاء عند  ــي التعامل مع األبن ــدة ف ــرة البعي والنظ
منحهم مصروفهم.

وأضافت "إن املوضوع يزداد حساسية عندما يرى 
األب أنّ منح األبناء مصروفاً كبيراً، يحفزهم على 
وأضافت "إن املوضوع يزداد حساسية عندما يرى 
األب أنّ منح األبناء مصروفاً كبيراً، يحفزهم على 
وأضافت "إن املوضوع يزداد حساسية عندما يرى 

ــهم، ومينعهم ذلك  املذاكرة  واالجتهاد في مدارس
ــف محرجة أمام زمالئهم، على  من التعرض ملواق
ــروف الزائد عن  ــون أنّ املص ــن أنّهم يوقن الرغم م
احتياجات االبن قد يكون عامل إفساد يدفع االبن 

التباع وارتكاب سلوكيات مشينة".
ــاء على دراية واضحة بأنّ  ولفتت حمد  إلى أن اآلب
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ــى وصلت  ــى جيل حت ــل ال ــت من جي انتقل
ــن  ــر ع ــائري، يعب ــاء العش ــا، وأن "القض إلين
ــطينية،  ــة الفلس ــاري للحال ــه احلض الوج
ــي، ويصون  ــح، والتراض ــه يصل الى الصل ألن
ــطينية،  ــة الفلس ــاري للحال ــه احلض الوج
ــي، ويصون  ــح، والتراض ــه يصل الى الصل ألن
ــطينية،  ــة الفلس ــاري للحال ــه احلض الوج

ــني الناس". ــط احملبة والتعايش ب أواصر ورواب
ــي، ويصون  ــح، والتراض ــه يصل الى الصل ألن
ــني الناس". ــط احملبة والتعايش ب أواصر ورواب

ــي، ويصون  ــح، والتراض ــه يصل الى الصل ألن


ــتطلعت  وأقر جلُّ ذوي االختصاص الذين اس
ــود كثير من  ــم بوج ــة" آراءه ــوت اجلامع "ص
ــريعة وحقوق اإلنسان،  العادات االفة للش
ــي تعني منع  ــوة الصافية" والت ــل "العط مث
ــه من  ــدث وحرمان ــن التح ــر م ــرف اآلخ الط
ــة  ــراض أو مناقش ــه أو االعت ــداء رأي ــق اب ح
ــألة "فورة الدم" و"قاعود  احلكم، وكذلك مس
ــة،  الدي ــن  ــن ضم ــب م اذا ال يحس ــوم"  الن
ــل القاتل وعائلته. ــوة" وهي تهجير أه و"اجلل

ــا  بأنه ــات  االف ــك  تل ــي  احلول ــف  ووص
ــل القاتل وعائلته. ــوة" وهي تهجير أه و"اجلل

ــا  بأنه ــات  االف ــك  تل ــي  احلول ــف  ووص
ــل القاتل وعائلته. ــوة" وهي تهجير أه و"اجلل

ــن ال ذنب  ــراض وحرمات م ــى أع ــداء عل "اعت
ــا  بأنه ــات  االف ــك  تل ــي  احلول ــف  ووص
ــن ال ذنب  ــراض وحرمات م ــى أع ــداء عل "اعت
ــا  بأنه ــات  االف ــك  تل ــي  احلول ــف  ووص

ــذه االفات  ــرى الكجك أن ه ــم"، فيما ي له
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الُكُجك: "اإلسالمية" 
صبغت العشائرية 
بالثقافة الشرعية

  
ــوزراء ووزير الداخلية  ــار رئيس ال قال مستش
ــاج أبوناصر  ــائر واإلصالح احل ــؤون العش لش
ــك إن "القضاء وجد منذ زمن بعيد وهو  الكج
قضاء فصل أي ليس فيه منازعة أو مراجعة، 
ويتكون من مدارس ومشارب عدة كـ"القضاء 
ــمالي"،  الغزي، القضاء البدوي، القضاء الش
ــائري في حد ذاته قوي ولديه  والقضاء العش
ــي ينصاع لها الناس.  العديد من األعراف الت
ــائري في حد ذاته قوي ولديه  والقضاء العش
ــي ينصاع لها الناس.  العديد من األعراف الت
ــائري في حد ذاته قوي ولديه  والقضاء العش

ــائر  ــئون العش ويرى رئيس الهيئة العليا لش
ــراف تختلف  ــك االع ــي أن تل ــني املغن حس
ــكان  ــب طبيعة الس ــن بلد الى بلد بحس م
ــن ال يكاد يخلو  ــم وتقاليدهم، ولك وعاداته
بلد عربي من العشائرية، موضحاً أن القضاء 
ــن ال يكاد يخلو  ــم وتقاليدهم، ولك وعاداته
بلد عربي من العشائرية، موضحاً أن القضاء 
ــن ال يكاد يخلو  ــم وتقاليدهم، ولك وعاداته

ــاة  ــة حلي ــيلة ناظم ــاء كوس ــائري ج العش
ــئونه، وهو علم متجدد،  االنسان وتسيير ش
ــذا  ــون، وه ــرع والقان ــرأي الش ــتنيرين ب مس
ــم ميداني. ــاً نظرياً بل عل ــم ليس علم العل

ــذا  ــون، وه ــرع والقان ــرأي الش ــتنيرين ب مس
ــم ميداني. ــاً نظرياً بل عل ــم ليس علم العل

ــذا  ــون، وه ــرع والقان ــرأي الش ــتنيرين ب مس

ــيادة القانون  وبني نائب مدير برنامج دعم س
ــمالة أن  ــم أبو ش ــة إبراهي ــول للعدال والوص
القضاء العشائري يقف على العرف والعادة 
ونشأ منذ بدء البشرية، مشيراً أن بعض هذه 
القضاء العشائري يقف على العرف والعادة 
ونشأ منذ بدء البشرية، مشيراً أن بعض هذه 
القضاء العشائري يقف على العرف والعادة 

القضاءات مخالفة حلقوق اإلنسان، وتستخدم 
ــرية. ــق مع الطبيعة البش ــاليب ال تتواف أس

ــاء باجلامعة  ــر رئيس مجلس اإلفت ــدوره، ذك ب
ــادة" هي  ــي أن "الع ــر احلول ــالمية د.ماه اإلس
ــي  وبالتال ــوس  النف ــا  عليه ــتقرت  اس ــا  م

ــند  ــا بعض الوجهاء، كـ"العطوة وس أوجده
ــة، وقومة  ــه والكفال ــم وأخذ الوج التحكي
ــك  ــن تل ــار"، عادي ــذ العم ــر، وأخ ــع الش من
ــام أمان  ــائرية صم ــادات واالعراف العش الع
ــط اتمعي.  ــلم والتراب ــاظ على الس للحف

  
ويرى احلولي أن الشريعة االسالمية تسعى إلى 
حتقيق منظومة العدالة واالستقرار والسلم 
ويرى احلولي أن الشريعة االسالمية تسعى إلى 
حتقيق منظومة العدالة واالستقرار والسلم 
ويرى احلولي أن الشريعة االسالمية تسعى إلى 

اتمعي، موضحاً أن منظومة العدالة تتمثل 
حتقيق منظومة العدالة واالستقرار والسلم 
اتمعي، موضحاً أن منظومة العدالة تتمثل 
حتقيق منظومة العدالة واالستقرار والسلم 

ــريعة  ــاء؛ كجزء من منظومة الش في القض
كلها، والتي منها القضاء العشائري، ولفت 
ــطيني توارث جملة من  إلى أن اتمع الفلس
كلها، والتي منها القضاء العشائري، ولفت 
ــطيني توارث جملة من  إلى أن اتمع الفلس
كلها، والتي منها القضاء العشائري، ولفت 

ــك العادات  ــد، وأظهر أن تل ــادات والتقالي الع
ــطيني توارث جملة من  إلى أن اتمع الفلس
ــك العادات  ــد، وأظهر أن تل ــادات والتقالي الع
ــطيني توارث جملة من  إلى أن اتمع الفلس

مة"  حكّ تخضع للقاعدة الشرعية "العادة مُ
ــذ بها اذا  ــادات والتقاليد يؤخ ــى أن الع مبعن
ــفاً  ــالمية، كاش ــريعة االس توافقت مع الش
ــذ بها اذا  ــادات والتقاليد يؤخ ــى أن الع مبعن
ــفاً  ــالمية، كاش ــريعة االس توافقت مع الش
ــذ بها اذا  ــادات والتقاليد يؤخ ــى أن الع مبعن

ــارك  ــالم "ش ــول "عليه الصالة الس أن الرس
ــو "حلفُ  ــائرية"، وه ــهٍ وصورةٍ للعش في وج
ــارك  ــالم "ش ــول "عليه الصالة الس أن الرس
ــو "حلفُ  ــائرية"، وه ــهٍ وصورةٍ للعش في وج
ــارك  ــالم "ش ــول "عليه الصالة الس أن الرس

ــه.  ــاكراً ملن أسس ــول" مادحاً إياه وش الفض
ــو "حلفُ  ــائرية"، وه ــهٍ وصورةٍ للعش في وج
ــه.  ــاكراً ملن أسس ــول" مادحاً إياه وش الفض
ــو "حلفُ  ــائرية"، وه ــهٍ وصورةٍ للعش في وج

ــود  املوج ــائري  العش ــاء  القض أن  ــاً  مرجح
ــه.  ــاكراً ملن أسس ــول" مادحاً إياه وش الفض
ــود  املوج ــائري  العش ــاء  القض أن  ــاً  مرجح
ــه.  ــاكراً ملن أسس ــول" مادحاً إياه وش الفض

ــالمية،   ــريعة االس ــي أغلبه يتفق مع الش ف
ــود  املوج ــائري  العش ــاء  القض أن  ــاً  مرجح
ــالمية،   ــريعة االس ــي أغلبه يتفق مع الش ف
ــود  املوج ــائري  العش ــاء  القض أن  ــاً  مرجح

ــاة العرفيني، هم  ــى اعتبار أن القض وذلك عل
ــالمية،   ــريعة االس ــي أغلبه يتفق مع الش ف
ــاة العرفيني، هم  ــى اعتبار أن القض وذلك عل
ــالمية،   ــريعة االس ــي أغلبه يتفق مع الش ف

مسلمون، ويتحروّن أن ال تكون هناك مخالفات 
شرعية في احكامهم، وأَبَانَ وجود العديد من 
مسلمون، ويتحروّن أن ال تكون هناك مخالفات 
شرعية في احكامهم، وأَبَانَ وجود العديد من 
مسلمون، ويتحروّن أن ال تكون هناك مخالفات 

االفات، غير املقصودة، وأصبحت قليلة اآلن 
شرعية في احكامهم، وأَبَانَ وجود العديد من 
االفات، غير املقصودة، وأصبحت قليلة اآلن 
شرعية في احكامهم، وأَبَانَ وجود العديد من 

بعد انتشار العلم واملعرفة، وأخذ رأي الشرع.

ــال: "إن وجود هذه االفات ال يلغي جملة  وق
ــي القضاء  ــن املوجودة ف ــات واحملاس االيجابي
ــال: "إن وجود هذه االفات ال يلغي جملة  وق
ــي القضاء  ــن املوجودة ف ــات واحملاس االيجابي
ــال: "إن وجود هذه االفات ال يلغي جملة  وق

ــائري"، مبيناً أن دورهم هو محاربة هذه  العش
ــي القضاء  ــن املوجودة ف ــات واحملاس االيجابي
ــائري"، مبيناً أن دورهم هو محاربة هذه  العش
ــي القضاء  ــن املوجودة ف ــات واحملاس االيجابي

االفات، والسعي إلى تصحيحها، والتخلص 
ــائري"، مبيناً أن دورهم هو محاربة هذه  العش
االفات، والسعي إلى تصحيحها، والتخلص 
ــائري"، مبيناً أن دورهم هو محاربة هذه  العش

منها ووضع املفاهيم في قوالبها السليمة.
ــالمية  ــة اإلس ــك أن اجلامع ــف الكج وكش
منها ووضع املفاهيم في قوالبها السليمة.

ــالمية  ــة اإلس ــك أن اجلامع ــف الكج وكش
منها ووضع املفاهيم في قوالبها السليمة.

ــر الثقافة الشرعية  كانت السباقة في نش
ــراف والعادات  ــر األع ــائر وتغيي ــل العش داخ
ــر الثقافة الشرعية  كانت السباقة في نش
ــراف والعادات  ــر األع ــائر وتغيي ــل العش داخ
ــر الثقافة الشرعية  كانت السباقة في نش

ــرع، وذلك على أيدي أساتذة  لتتوافق مع الش
ــون،  والقان ــن  الدي ــول  وأص ــريعة  الش ــي  ف
ــرع، وذلك على أيدي أساتذة  لتتوافق مع الش
ــون،  والقان ــن  الدي ــول  وأص ــريعة  الش ــي  ف
ــرع، وذلك على أيدي أساتذة  لتتوافق مع الش

ــن  ــاءت م ــات ج ــذه التوجيه ــاً أن ه مفصح
ــون،  والقان ــن  الدي ــول  وأص ــريعة  الش ــي  ف
ــن  ــاءت م ــات ج ــذه التوجيه ــاً أن ه مفصح
ــون،  والقان ــن  الدي ــول  وأص ــريعة  الش ــي  ف

ــتطعنا  ــني، قائالً: "اس ــد ياس ــيخ أحم الش
ــن  ــاءت م ــات ج ــذه التوجيه ــاً أن ه مفصح
ــتطعنا  ــني، قائالً: "اس ــد ياس ــيخ أحم الش
ــن  ــاءت م ــات ج ــذه التوجيه ــاً أن ه مفصح

ــة، وعملنا على  ــاس بالطريقة الودي أخذ الن
ــوائب". ــن تلك الش ــائرية م ــف العش تنظي


ــمي:  ــال املغني حول جدوى القضاء الرس وق
ــائري  ــا الدم إال القانون العش "ال يحلُ قضاي
ــمي:  ــال املغني حول جدوى القضاء الرس وق
ــائري  ــا الدم إال القانون العش "ال يحلُ قضاي
ــمي:  ــال املغني حول جدوى القضاء الرس وق

ــمي  ــل عديدة، وليس الرس ــك من بدائ ملا ميل
ــس" أو احلب ــدام  ــوى االع ــك س ــذي ال ميل ال

ــمي  ــل عديدة، وليس الرس ــك من بدائ ملا ميل
ــس" أو احلب ــدام  ــوى االع ــك س ــذي ال ميل ال

ــمي  ــل عديدة، وليس الرس ــك من بدائ ملا ميل

ــطيني مييل بطبعه  وأشار أن اتمع الفلس
ــس" أو احلب ــدام  ــوى االع ــك س ــذي ال ميل ال

ــطيني مييل بطبعه  وأشار أن اتمع الفلس
ــس" أو احلب ــدام  ــوى االع ــك س ــذي ال ميل ال

ــائري أكثر من القضاء  للحل والصلح العش
ــطيني مييل بطبعه  وأشار أن اتمع الفلس
ــائري أكثر من القضاء  للحل والصلح العش
ــطيني مييل بطبعه  وأشار أن اتمع الفلس

ــات وانعكاس  ــك من ايجابي ــمي ملا لذل الرس
ــع، وقال: "النيابة  على العالقات داخل اتم
ــات وانعكاس  ــك من ايجابي ــمي ملا لذل الرس
ــع، وقال: "النيابة  على العالقات داخل اتم
ــات وانعكاس  ــك من ايجابي ــمي ملا لذل الرس

والشرطة واحملاكم يحيلون القضايا واملنازعات 
ــرعة كبيرة وبتراضي  الينا لنقوم بحلها بس
ــان مدير عام  ــراف"، وبني على لس ــة االط كاف
ــرطة أن "٧٠٪ من القضايا يتم حلها من  الش
ــمي  ــم"، وأكد أن جهود القضاء الرس خالله
ــائري جهود جبارة وكبيرة ومشتركة،  والعش
ــي مجتمعنا"،  ــان ف ــن واالم ــى يعم االم حت
محاولني أن نتمثل القاعدة التي أسسها عمر 
ــي مجتمعنا"،  ــان ف ــن واالم ــى يعم االم حت
محاولني أن نتمثل القاعدة التي أسسها عمر 
ــي مجتمعنا"،  ــان ف ــن واالم ــى يعم االم حت

بن اخلطاب "ما حل بالتراضي أقرب الى القلب 
محاولني أن نتمثل القاعدة التي أسسها عمر 
بن اخلطاب "ما حل بالتراضي أقرب الى القلب 
محاولني أن نتمثل القاعدة التي أسسها عمر 

مما حل بالتقاضي الن التقاضي فيه اخلصومة"، 
ــول وأعقد القضايا في القضاء  وأوضح أن أط
مما حل بالتقاضي الن التقاضي فيه اخلصومة"، 
ــول وأعقد القضايا في القضاء  وأوضح أن أط
مما حل بالتقاضي الن التقاضي فيه اخلصومة"، 

ــهر. ــاوز حلها أكثر من ش ــائري ال يتج العش
ــول وأعقد القضايا في القضاء  وأوضح أن أط
ــهر. ــاوز حلها أكثر من ش ــائري ال يتج العش

ــول وأعقد القضايا في القضاء  وأوضح أن أط

ــك  ــطني ال منل ــي فلس ــا ف ــي أنن ورأى احلول
ــهر. ــاوز حلها أكثر من ش ــائري ال يتج العش

ــك  ــطني ال منل ــي فلس ــا ف ــي أنن ورأى احلول
ــهر. ــاوز حلها أكثر من ش ــائري ال يتج العش

"مؤسسة قضاء شرعي مستقل"؛ فاحملاكم 
ــك  ــطني ال منل ــي فلس ــا ف ــي أنن ورأى احلول
"مؤسسة قضاء شرعي مستقل"؛ فاحملاكم 
ــك  ــطني ال منل ــي فلس ــا ف ــي أنن ورأى احلول

ــدودة، واألصل أن  ــرعية اختصاصها مح الش
"مؤسسة قضاء شرعي مستقل"؛ فاحملاكم 
ــدودة، واألصل أن  ــرعية اختصاصها مح الش
"مؤسسة قضاء شرعي مستقل"؛ فاحملاكم 

ــعاً، وتستوعب كل القضايا  تكون اكثر توس
ــدودة، واألصل أن  ــرعية اختصاصها مح الش
ــعاً، وتستوعب كل القضايا  تكون اكثر توس
ــدودة، واألصل أن  ــرعية اختصاصها مح الش

االخرى، مما يستدعي التوصل حللول توافقية، 
ــمي. ــة القضاء الرس ــل وصولها ملنظوم قب

ــاء  القض ــى  إل ــه  تتج ــاس  الن أن  ــاً  مضيف
ــمي. ــة القضاء الرس ــل وصولها ملنظوم قب

ــاء  القض ــى  إل ــه  تتج ــاس  الن أن  ــاً  مضيف
ــمي. ــة القضاء الرس ــل وصولها ملنظوم قب

ــي الفترة  ــادات والتقاليد ف ــائري والع العش
التي يغيب فيها تطبيق األحكام االسالمية. 
ــي الفترة  ــادات والتقاليد ف ــائري والع العش
التي يغيب فيها تطبيق األحكام االسالمية. 
ــي الفترة  ــادات والتقاليد ف ــائري والع العش

بينما وصف أبو شمالة حالة القضاء الرسمي 
التي يغيب فيها تطبيق األحكام االسالمية. 
بينما وصف أبو شمالة حالة القضاء الرسمي 
التي يغيب فيها تطبيق األحكام االسالمية. 

بالضعف والترهل وعدم استقالليته، مما حذا 
ــا توفره  ــائرية، مل ــاس للتوجه إلى العش بالن
ــن الصعوبات التي  ــن جهد ومال، ناهيك ع م

ــاب للمحاكم،  ــد الذه ــن عن ــرض املواط تعت
ــي ال ميكن  ــض القضايا الت ــتدركاً أن بع مس
ــاب للمحاكم،  ــد الذه ــن عن ــرض املواط تعت
ــي ال ميكن  ــض القضايا الت ــتدركاً أن بع مس
ــاب للمحاكم،  ــد الذه ــن عن ــرض املواط تعت

ــة،  للمحكم ــا  توجهه ــتدعي  تس ــا  حله
ــيخ  ــكل تفس فيما يرى أن أروقة احملاكم تش
ــة،  للمحكم ــا  توجهه ــتدعي  تس ــا  حله
ــيخ  ــكل تفس فيما يرى أن أروقة احملاكم تش
ــة،  للمحكم ــا  توجهه ــتدعي  تس ــا  حله

ــيج الوطني. ــة والنس ــات االجتماعي للعالق
ــم النظامية يحدث  ــك أن احملاك ــرى الكج وي
ــيج الوطني. ــة والنس ــات االجتماعي للعالق

ــم النظامية يحدث  ــك أن احملاك ــرى الكج وي
ــيج الوطني. ــة والنس ــات االجتماعي للعالق

ــيد  ــون احملامي هو س ــم، حيث يك ــا ظل فيه
ــن محام  ــون محام أحلن م ــف، فقد يك املوق
ــيد  ــون احملامي هو س ــم، حيث يك ــا ظل فيه
ــن محام  ــون محام أحلن م ــف، فقد يك املوق
ــيد  ــون احملامي هو س ــم، حيث يك ــا ظل فيه

ــول اهللا صلى  ــهد بحديث رس ــر، واستش آخ
ــن محام  ــون محام أحلن م ــف، فقد يك املوق
ــول اهللا صلى  ــهد بحديث رس ــر، واستش آخ
ــن محام  ــون محام أحلن م ــف، فقد يك املوق

ــون إلي  ــم تختصم ــلم " إنك ــه وس اهللا علي
ــول اهللا صلى  ــهد بحديث رس ــر، واستش آخ
ــون إلي  ــم تختصم ــلم " إنك ــه وس اهللا علي
ــول اهللا صلى  ــهد بحديث رس ــر، واستش آخ

ــن بحجته من  ــم أن يكون أحل ــل بعضك ولع
ــون إلي  ــم تختصم ــلم " إنك ــه وس اهللا علي
ــن بحجته من  ــم أن يكون أحل ــل بعضك ولع
ــون إلي  ــم تختصم ــلم " إنك ــه وس اهللا علي

ــمع منه  ــي له على نحو مما أس بعض فأقض
ــيئا فال  ــق أخيه ش ــه من ح ــن قطعت ل فم
ــمع منه  ــي له على نحو مما أس بعض فأقض
ــيئا فال  ــق أخيه ش ــه من ح ــن قطعت ل فم
ــمع منه  ــي له على نحو مما أس بعض فأقض

ــن النار"،  ــه به قطعة م ــذه فإمنا أقطع ل يأخ
ــاء وقوانينه التي  خاصة في ظل ركود القض
ــم يحدث عليها تعديل. ال تصلح لزماننا، ول


ــه "ليس  ــى أن ــي عل ــك واملغن ــق الكج وتواف
ــائريًا أو  ــح ليكون رجالً عش كل مختار يصل
ــه "ليس  ــى أن ــي عل ــك واملغن ــق الكج وتواف
ــائريًا أو  ــح ليكون رجالً عش كل مختار يصل
ــه "ليس  ــى أن ــي عل ــك واملغن ــق الكج وتواف

ــه وجيرانه  ــيلة لعائلت ــا"، فاتار وس قاضيً
ــل "الزواج  ــهيل بعض املهام واألمور مث لتس
ــن  ــد م ــك ال ب ــر اإلرث"، ولذل ــالق وحص والط
ــائري  ــي الصلح العش ــني ف ــة العامل متابع
ــوة، مؤكدين  ــى ال يظلموا أو يتقاضوا رش حت
ــائري  ــي الصلح العش ــني ف ــة العامل متابع
ــوة، مؤكدين  ــى ال يظلموا أو يتقاضوا رش حت
ــائري  ــي الصلح العش ــني ف ــة العامل متابع

ــي مصداقيته  ــيء ف أن من يثبت عليه أي ش
ــوراً. ف ــه  اقالت ــم  يت ــوة  للرش ــه  تقاضي او 

ــي مصداقيته  ــيء ف أن من يثبت عليه أي ش
ــوراً. ف ــه  اقالت ــم  يت ــوة  للرش ــه  تقاضي او 

ــي مصداقيته  ــيء ف أن من يثبت عليه أي ش

ــان االصالح  ــني جل ــرق ب ــي الف ــح احلول وأوض
والقضاء العشائري، أن األخير يكون عند أهل 
ــان االصالح  ــني جل ــرق ب ــي الف ــح احلول وأوض
والقضاء العشائري، أن األخير يكون عند أهل 
ــان االصالح  ــني جل ــرق ب ــي الف ــح احلول وأوض

االختصاص ومن أعمدة هذا الشأن وهم قلة، 
والقضاء العشائري، أن األخير يكون عند أهل 
االختصاص ومن أعمدة هذا الشأن وهم قلة، 
والقضاء العشائري، أن األخير يكون عند أهل 

ــوم بها بعض الوجهاء  أما جلان االصالح فيق
ــيير شئون الناس  وااتير ويكون الهدف تس
ــه الكجك  ــات اخلفيفة، و وافق ــل النزاع وح
ــالح هي ضبط  ــان اإلص ــة جل ــه: "وظيف بقول
ــرعيني".  ــداث ورفعها إلى اتصني الش األح
ــالح هي ضبط  ــان اإلص ــة جل ــه: "وظيف بقول
ــرعيني".  ــداث ورفعها إلى اتصني الش األح
ــالح هي ضبط  ــان اإلص ــة جل ــه: "وظيف بقول

ــر على تلك  ــى أن ما يتعس ــي إل ــار احلول وأش
الهيئات يُحال إلى "جلان التحكيم الشرعية" 
ــر على تلك  ــى أن ما يتعس ــي إل ــار احلول وأش
الهيئات يُحال إلى "جلان التحكيم الشرعية" 
ــر على تلك  ــى أن ما يتعس ــي إل ــار احلول وأش

ــة من علماء  ــرع، وهي مكون ملعرفة رأي الش
ــة والقدرة  ــم والدراي ــني لديهم العل مختص
ــك اللجان  ــاس، وتل ــم بني الن ــى التحكي عل
ــى أن أخذ  ــيراً إل ــا الدم، مش ــص بقضاي تخت
ــك اللجان  ــاس، وتل ــم بني الن ــى التحكي عل
ــى أن أخذ  ــيراً إل ــا الدم، مش ــص بقضاي تخت
ــك اللجان  ــاس، وتل ــم بني الن ــى التحكي عل

ــال االصالح أجراً جراء تعبهم او أعمالهم  رج
ــى أن أخذ  ــيراً إل ــا الدم، مش ــص بقضاي تخت
ــال االصالح أجراً جراء تعبهم او أعمالهم  رج
ــى أن أخذ  ــيراً إل ــا الدم، مش ــص بقضاي تخت

ــاح وال حرج  ــم وجهدهم فهذا أمر مب ووقته
ــوة، ومحاباة  فيه، ولكن ال يجوز لهم أخذ رش
ــادة أال  ــر، وجرت الع ــاب اآلخ طرف على حس
ــالح، فالبعض تأبى  يأخذ ااتير ورجال االص
ــر من احلق،  ش ــهم والبعض يأخذ العُ نفوس
رم. ويسهم فيه في التخفيف عن أصحاب الغُ

ــر من احلق،  ش ــهم والبعض يأخذ العُ نفوس
رم. ويسهم فيه في التخفيف عن أصحاب الغُ

ــر من احلق،  ش ــهم والبعض يأخذ العُ نفوس

ــنة، وأنهم  ــجن لهم باملعاملة احلس ادارة الس
مبثابة أخواتٍ لها، وتطرقت مبتسمةً للحديث 
ــنة، وأنهم  ــجن لهم باملعاملة احلس ادارة الس
مبثابة أخواتٍ لها، وتطرقت مبتسمةً للحديث 
ــنة، وأنهم  ــجن لهم باملعاملة احلس ادارة الس

ــوا بقضائها  ــة الترفيهية التي قام ــن الرحل ع
ــه وخروج من  ــع النور، من فرح وترفي في منتج
ــجن واالنطالق  الكبت والتحرر من بوابات الس
الستنشاق أنفاس جتدد احلياة بداخلها، وتضيف 
ا على هذا العمل، ألنني أجنبت طفلي  "أندم جدً
ــب بعقوبة ال  ــة، وهو اآلن يعاق ــة خاطئ بطريق
ذنب له بها، أما أكثر ما يجول بخاطري اآلن هو 
ا، وأنا أنتظرها كي  ــدً ــاه أب يوم وفاة أمي، لن أنس

تأتي إلى هنا، وأعلم أنها لن تأتي".
ــجن أنصار  ــل مديرة س ــول أم صهيب نوف وتق
ــاء من سن ١٨-٦٠  ــاء : يتم سجن النس للنس
ــاكل صحية  ــود مش ــرط عدم وج ــنة، بش س
ــكل  لدى النزيلة، ويتم القبض على األنثى بش
ــة، أو بواسطة تبليغ  طبيعي كالرجل (متلبس
ــل  ــم التعام ــن يت ــرطة) لك ــن الش ــمي م رس
ــرطة  ــطة الش ــق وأخذ افادتها بواس والتحقي
ــائية، وتوقيفها في مركز اصالح وتأهيل  النس
ــاء" باعتبارها  ــار للنس ــجن أنص ــاء "س النس

متهمة (حتمل قضية).
ــف النزيلة  ــد أن يتم توقي ــل "بع ــف نوف وتضي
ــب اذا كانت  ــا على الطبي ــميًا يتم عرضه رس
ــاكل صحية، ثم تعرض على  تعاني من أي مش
دائرة األحوال، ويرفق لها صورة في ملف بياناتها 
ــليمها إلى أمن النزيالت، ويتم تفتيشها  وتس
، ثم وضعها في غرفة من غرف  ــا كامالً تفتيشً
ــليمها إلى أمن النزيالت، ويتم تفتيشها  وتس
، ثم وضعها في غرفة من غرف  ــا كامالً تفتيشً
ــليمها إلى أمن النزيالت، ويتم تفتيشها  وتس

السجن حسب تهمتها، بعد ذلك يتم عرضها 
على األخصائية االجتماعية وعمل تقرير خاص 
ــة قضيتها دراسة دقيقة، ثم ايجاد  بها ودراس
احللول لهذه القضية فإما أن تكون وديّة، وإما أن 

تكون معقدة وحتتاج إلى وقت أكبر.


ــدم داخل  ــطة التي تق ــات واألنش ــن اخلدم وع
ــطة التي يقوم بها  ــجن تعدد نوفل األنش الس
ــام داخل  ا تق ــرة جدً ــاك برامج كثي ــز "هن املرك
السجن، منها برنامج محو األميّة ويستهدف 
ــة والقراءة،  ــن الكتاب ــي ال يعرف ــالت الالت النزي
ــذي يتم باالتفاق  ــاد وال وبرنامج الوعظ واالرش
مع وزارة األوقاف، وبرنامج مهني خاص بتدريب 
ــة" ، وتضيف "  ــى التطريز واحلياك النزيالت عل
ــطة  ــالت باالندماج مع هذه األنش ــوم النزي تق
ا جلسات الترفيه  ــجن، وهناك أيضً داخل الس
ــطة  ــالت باالندماج مع هذه األنش ــوم النزي تق
ا جلسات الترفيه  ــجن، وهناك أيضً داخل الس
ــطة  ــالت باالندماج مع هذه األنش ــوم النزي تق

ــي والتنشيط، وقد قامت ادارة  والتفريغ النفس
السجن مؤخرًا بعمل رحلة ترفيهية للنزيالت 
ــن، وكان ذلك  ــور برفقة أبنائه ــى منتجع الن إل
ا لهن، حيث أمدهن بدفعة من الدعم  ا جدً مفيدً

النفسي".
ــبة للعقوبات التي تتم داخل السجن،  وبالنس
ــات اذا التزمت  ــول نوفل "ليس هناك عقوب فتق
ــة القوانني التي تقرأ عليها حال  النزيلة بالئح
ــزم النزيلة  ــجن، واذا لم تلت ــى الس ــا إل دخوله
ــات، وهو  ــوف تتعرض لعقوب ــا ورد فيها فس مب

وضعها في السجن اإلنفرادي، وحرمانها من 
ــجل في  ــة (مبلغ مالي محدد ومس الكنتين
ــمية أو  ــن األهل أو جهات رس ــة وتكون م ورق

جهات خاصة)" .
ــجينات الذين لم تتجاوز  ومن جهة أبناء الس
ــد نوفل على وجود  ــنتني فتؤك أعمارهم الس
ــجن، وهن  أزمة جديّة في وجودهن داخل الس
ــات خاصة  ــتلزمات وضروري بحاجة إلى مس
ــك، فإذا كان  ــن، وليس هناك من يكفل ذل به
الطفل شرعيًا فإنه يبقى معها، وان لم يكن 

شرعيًا يرسل إلى مبرة الرحمة.
وفي سياق متصل استهجن جميل الطهراوي 
"أستاذ الصحة النفسية املشارك في كلية 
ــجن  ــالمية" كون الس التربية باجلامعة اإلس
ــر أنه عملية تعذيب  ــا عن اجلرمية، واعتب رادعً
ــح الطهراوي أن  ــى اجلرمية، وأوض للقضاء عل
ــجون في  ــرأت على الس ــرات ط ــاك تغيي هن
ــح هناك تطريز وعمل  قطاع غزة، حيث أصب
نشاطات مختلفة، ورحالت ترفيهية، وهذا ما 
ــالم في الدعوة باحلكمة واملوعظة  يتبع اإلس
احلسنة، وهذه مراكز إصالح وتأهيل وليست 

سجنًا.
احلسنة، وهذه مراكز إصالح وتأهيل وليست 

سجنًا.
احلسنة، وهذه مراكز إصالح وتأهيل وليست 

ــي تدفع ارم  ــراوي أن الدوافع الت وأكد الطه
ا في مغنم، أو  الرتكاب اجلرمية تكون إما طمعً
ــي تدفع ارم  ــراوي أن الدوافع الت وأكد الطه
ا في مغنم، أو  الرتكاب اجلرمية تكون إما طمعً
ــي تدفع ارم  ــراوي أن الدوافع الت وأكد الطه

ــيء صالح يريده، أو  هربًا من مغرم، أيّ إما لش
شيء سيء يخاف من عقوبته، وميكن أن تكون 

اجلرمية هي حلظة اندفاع وغضب فقط.

نوفل: برامج لتعليم الكبار واالرشاد نوفل: برامج لتعليم الكبار واالرشاد 
والتدريب اِّـهني للنزيالتوالتدريب اِّـهني للنزيالت B›;;;;ÓÁdmÎ@Ä˝ïg@å◊äflB@âbñ„c@ø@ıbé‰€a@Âvç
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برنامج النجم يسعى لالرتقاء بالفن والنشيد الوطني

ــاب الفضائية  ــاة الكت ــر عام قن مدي
م.وسام احملالوي قال لصوت اجلامعة إن 
فكرة البرنامج "نبعت بدايًة في أروقة 
القناة ما بني مجلس اإلدارة والطاقم 
ــرى التفكير في األمر  التنفيذي"، وج
ــة جديدة  ــكل إضاف ــا يش ــا، مب جديً

ونوعية تمعنا الفلسطيني".
ــن خالل "  ــعى م ــني أن القناة تس وب
النجم " إلى االرتقاء بالفن والنشيد 
ــاف املواهب  الوطني من خالل اكتش
ــال، "و محاولة  ــذا ا ــابة في ه الش
ــا يتيح لها  ــويقها للمجتمع، مب تس

الوصول إلى عدد أكبر من الناس".
ــوت اجلامعة  ــد خالل حديثه لص وأك
ــها  ــروف الصعبة التي يعيش أن الظ
ــع أن يكون لدينا  ــزة  " ال متن قطاع غ
ــب علينا  ــاحة لإلبداع" ، "فيج مس
ا جديدة للموهوبني في  ــح آفاقً أن نتي
ــب علينا  ــاحة لإلبداع" ، "فيج مس
ا جديدة للموهوبني في  ــح آفاقً أن نتي
ــب علينا  ــاحة لإلبداع" ، "فيج مس

ااالت اتلفة سواء أكانت فنية أم 
دينية أم علمية، وهو ما شكل لدينا 
ــج، وبالتأكيد  ــفة لهذا البرنام فلس

فهو مقدمة لغيره من البرامج".

ــة التحكيم في  وفيما يتعلق بلجن
البرنامج أشار احملالوي إلى أنها تتكون 
من عدد من اتصني في اال الفني، 

ــوت  الص ــمل  ــا يش مب
واختيار الكلمات ولغة 
ــكل"،  والش ــد  اجلس
معزيًا  التغييرات التي 
ــاء  ــى أعض ــرأت عل ط
ــالل املراحل  اللجنة خ
البرنامج،  ــن  م الثالثة 
ــغاالت  انش ــى  "إل
أدت  والتي  ــم"،  بعضه
إلى عدم قدرتهم على 

مواصلة العمل.
ــل  الفع ردة  ــر  واعتب
ــببها  الكبيرة التي س
ــالً على  دلي ــج  البرنام
ــببها  الكبيرة التي س
ــالً على  دلي ــج  البرنام
ــببها  الكبيرة التي س

جناحه، "فالضجة التي 
على  ــت  برهن ــت  حدث

انتشار العمل بشكل كبير"، و "نحن 
ــا أو انتقدنا"،  ــى علين ــن أثن ممتنني مل
ــة  االيجابي اآلراء  كل  ــا   أخذن ــد  فق

ــهم في  ــار، بحيث تس ــني االعتب بع
ــادة بريقه"، وبنيّ  ــر البرنامج وزي تطوي
أن بعض اآلراء السلبية متخضت عن 

عدم متابعة أصحابها للعمل كامالً 
ــة "نظر  ــاء وجه ــم من بن ــا ميكنه مب
ــليمة"، فالبرنامج ومنذ انطالقه  س

ــن الوطني"،  ــت مظلة الف يعمل "حت
ــدم  ــاب "تخ ــاة الكت ا  أن قن ــدً مؤك
ــطيني بكل مكوناته  اتمع الفلس

وأطيافه".
ــن  الذي ــابقني  ــع املتس ورأى أن جمي
ــرة "جنوم  ــى املرحلة األخي ــوا إل وصل
ويستحقون اللقب"، "فكلهم قدموا 
ــتمر عرضها عبر  أعماال مميزة سيس
ــة لن  ــي النهاي ــن ف ــتنا"، لك شاش
ــابقة تقوم  ــوز اجلميع "ألنها مس يف
ــة وفقا لتصويت  على مبدأ التصفي
ــب قوانني البرنامج  اجلمهور"، فحس
ــي كل حلقة من  ــادر ف يغ
األخيرة  ــة  املرحل حلقات 
ثالثة مشتركني ممن نالوا 

أقل نسبة تصويت.
وأكد احملالوي أنه "سيكون 
ــانٍ من  ث ــم  ــاك موس هن
ــيتيح  س مما  ــج"،  البرنام
ــب جديدة  ــة ملواه الفرص
ــي  ف ــة  التجرب ــوض  خل

محاولة للوصول للقب.
أما منتج ومخرج البرنامج 
م. سامر اشتيوي  فتحدث 
لصوت اجلامعة عن مدى 
ــاج مثل هذه  إنت صعوبة 
ــج  البرام ــن  م ــة  النوعي
ــزة في ظل  ــاع غ في قط
ــاع اقتصادية  ــن أوض ــه م ما يعيش
ــث تتقلص املوارد الالزمة  صعبة، حي
للعمل إلى درجة كبيرة " وجند أن آثار 

ــكل سلبي  ــت بش انعكس احلصار 
ــي  ــي البرامج ــل اإلعالم ــى العم عل
ــم مالي كبير" و  الذي يحتاج إلى دع
ــتفادت من معداتها  بني أن القناة اس
ــا مكنّها من  ــة، مب ــة املتاح اإلنتاجي
اخلروج بالبرنامج بالشكل الذيٍ يليق 

باملشاهد.
اخلروج بالبرنامج بالشكل الذيٍ يليق 

باملشاهد.
اخلروج بالبرنامج بالشكل الذيٍ يليق 

ــي ٢٥  ــالل البطنيج ــترك ب ورأى املش
ا - الذي وصل إلى املرحلة الثالثة  عامً
ــي  ــاركته ف ــم" – أن مش ــن "النج م
البرنامج أتاحت له فرصة الوصول إلى 
ــهل، وأسهمت  اجلمهور بطريقة أس
ــر، باإلضافة  ــابه خبرة أكب في اكتس

إلى التعرف على " وجوه جديدة ".
ــر صاحب الرقم (٤٩) عن إعجابه  وعب
ــت  تأهل ــي  الت ــوات  األص ــع  بجمي
ا "لكن في  ــة األخيرة، مضيفً للمرحل
ــت  تأهل ــي  الت ــوات  األص ــع  بجمي
ا "لكن في  ــة األخيرة، مضيفً للمرحل
ــت  تأهل ــي  الت ــوات  األص ــع  بجمي

ــور هو من  ــت اجلمه ــة تصوي النهاي
ــاء اهللا  ــل"، و" إن ش ــيحدد  األفض س
ــور للوصول إلى  ــال إعجاب  اجلمه أن

اللقب ".
من جهة أخرى تستعد قناة الكتاب 
الفضائية خالل األيام القادمة، لبدء 
ــن برنامج  ــات األولى م ــر احللق تصوي
ــس  ــث يتناف ــاب "، حي ــارئ الكت " ق
ــراوح أعمارهم بني  خالله أطفال - تت
ــنة - على تالوة القرآن الكرمي  ٦-١٢ س
ا منها على  ــجيعً وجتويده، وذلك تش
ــيتم  ــاب اهللا، وتالوته، وس حفظ  كت
عرض حلقات البرنامج الثالثني خالل 

أيام شهر رمضان املبارك.


ــر اذاعة حواء  ــاء عابد مدي ــد أ. به أك
ــوا أون الين " تعد األولى  ــة " ح أن اذاع
ــة ,  ــرأة العربي ــوت امل ــة بص الناطق
انطلقت في يوم املرأة العاملي في ٨ / ٣  
عبر االنترنت استمرارا ملسيرة بدأها 
مركز وطن الفني في تنمية القدرات 
ــبابية والتي يسعى من خاللها  الش
ــبابية عاملة ومؤثرة   إلعداد كوادر ش
ــتقطابها وتدريبها في   من خالل اس
مجاالت عدة ومن ثم خلق فرص عمل 

لها ليكون لها بصمة في اتمع .
ــأن املرأة  ــا ب ــاً من ــد " إميان ــال عاب  وق

لها ليكون لها بصمة في اتمع .
ــأن املرأة  ــا ب ــاً من ــد " إميان ــال عاب  وق

لها ليكون لها بصمة في اتمع .

ــانة  ــا وجدت هي إنس ــة أينم العربي
ــادرة على إدارة عملها وإتقانه وإجناز  ق
ــا وأن لديها احلق  ما هو مطلوب منه
ــن الرجال إلثبات مكانتها  كغيرها م
وحتقيق طموحها وأهدافها انطلقنا 

بهذه االذاعة " .
ويبني أن فكرة انشاء اذاعة حوا جاءت 
ــر الصورة  ــورة جديدة غي لتظهر بص
ــات  ــن املؤسس ــد م ــه للعدي املتبع
ــوية ,  مشيرا إلى أن  واجلمعية النس
ــذة التي تطل  ــتكون الناف االذاعة س

على املرأة املبدعة واملثقفة .
ــة في املرحلة األولى من  تهدف االذاع
ــر عدد من  ــد أكب ــائها إلى حش إنش
املتابعني واملتابعات واملستمعني لها 
فقد أخذت بعني االعتبار في خطتها 
ــريحة األكثر  ــة األولى الش البرامجي
ــريحة  ا على االنترنت وهي ش تواجدً
الفتيات ما بني سن اخلامسة عشرة 
ــر  ــن العم ــرين م ــة والعش واخلامس
ــة متكاملة  ــة برامجي ــدت خط وأع
ــة . كما تهدف  ــب وهذه الفئ تتناس
إليصال صوتها في مراحلها املبكرة 

ــات  وللمؤسس ــره  بأس ــم  للعال
واجلمعيات وأصحاب القرار والساسة 
بحثا عن الوصول لشبكة اجتماعية 

متكاملة .


ــاكل التي  ــد أن ابرز املش ــع عاب يوض
ــات املالية  ــه االذاعة هي العقب تواج
ــا " البد من الدعم  والتمويل , مضيف
ــتطيع  ــتمر وتس ــل كي تس والتموي
ــق اهدافها "  ــالتها وحتقي ايصال رس
ــالت فيها يعملن  حيث إن كل العام
بشكل تطوعي دون احلصول على أي 

أجر .
ــة البرامج في  ــدة ومقدم وبينت مع
ــائل  االذاعة " االء يونس " أن أبرز الرس
ــي حتملها هذه االذاعة هي اخلروج  الت
ــدمي قضايا املرأة  عن النمطية في تق
وبالتحديد القضايا التي تبرز دور املرأة 
في اتمعات العربية , وإلقاء الضوء 
ــاء املبدعات وابراز اجلانب  على النس

املشرق في حياتها .
ــي دورتهم  ــز ف ــبب التركي ــن س  وع
البرامجية األولى على الفئة العمرية 
من (١٥-٢٥)  قالت يونس " الفتاة أحوج 
ــاندة في هذه  ما تكون للدعم واملس
ــمى فترة املراهقة  الفترة , والتي تس
وهي مرحلة انتقالية مهمة في حياة 
ــالل برامجنا  ــاول من خ ــاة , نح الفت
املتنوعة " االجتماعية والكوميدية " 

أن نصل بها الى بر األمان .
ــدة ومقدمة  ــت مع ــن جهتها قال م
البرامج " ابتسام أبو شمالة " نحاول 

ــم  ــي ته ــات الت ــرح املوضوع أن نط
ــطينية والعربية على  ــرأة الفلس امل
ــواء , وأن التواصل مع العالم  ــد س ح
اخلارجي من ضيوف وحتى مستمعني 
ــم املواضيع  ــدوننا دائما إلى أه يرش

الواجب تغطيتها .
ــم  ــمالة " أن الطاق ــو ش ــدت "أب وأك
ــائي  من معدات برامج  بالكامل نس
ــات صوت  ــات وحتى مهندس ومقدم
ــن الثامنة   ــة  يبدأ م ــث اإلذاع , وأن ب
ــة مساء في  صباحا وحتى السادس
ــذه الفترة والتي يعتبر فيها البث "  ه

بثًا جتريبيًا " .
ــذه الفترة والتي يعتبر فيها البث "  ه

بثًا جتريبيًا " .
ــذه الفترة والتي يعتبر فيها البث "  ه


ــة اال  ــات احلالي ــة االمكاني ــم قل ورغ
ــول للعالم  ــعى للوص أن اإلذاعة تس
   AM ــى اذاعة ــا إل ــالل تطويره من خ

ــد البث إلى  ــات مختلفة  ومتدي وبلغ
أربع وعشرين ساعة . وال يقف سقف 
طموحها الى هذا احلد بل تطمح إلى 
أن يكون لها قناة فضائية مستقله 
ــا  ــة . كم ــة متكامل ــة اعالمي ووكال

ــة حوا اون  ــح قريبا لطرح مجل تطم
الين االلكترونية واملطبوعة .

ــذ  ــن من ــوا أون الي ــة ح ــازت اذاع وح
ــاب اجلماهير  ــى اعج انطالقتها عل
ــا ودوليا . كما أن حجم االقبال  محلي
والتفاعل مع برامج االذاعة في تزايد 
مستمر وخصوصا أن االذاعة تعتمد 
ــى ضيوف من  ــتضافاتها عل في اس
ــطني هذا ما أعطاها لونًا  خارج فلس
ــى ضيوف من  ــتضافاتها عل في اس
ــطني هذا ما أعطاها لونًا  خارج فلس
ــى ضيوف من  ــتضافاتها عل في اس

ــات احمللية فتجد  ا عن االذاع مختلفً
ــطني هذا ما أعطاها لونًا  خارج فلس
ــات احمللية فتجد  ا عن االذاع مختلفً
ــطني هذا ما أعطاها لونًا  خارج فلس

البرنامج يستقبل اتصاالت وضيوف 
من مناطق عديدة من العالم . 



إذاعة حواء من قطاع غزة إُّـ اِّـرأة حول العالم إذاعة حواء من قطاع غزة إُّـ اِّـرأة حول العالم 

ــام من إنهاء  نحن على بعد أي
ــية في  ــا الدراس ــر أعوامن آخ
اجلامعة اإلسالمية، وبإعتباري 
ــم الصحافة  ــة في قس طالب
واإلعالم، ها أنا اكتب مقالتي 
ــي صحيفتها التي  األخيرة ف
مدت لنا ورقاتها بيضاء طوال 
ــا  لنخطه ــرة،  األخي ــنتنا  س
ــا، وأحالمنا وخيباتنا،  بأفكارن

وجناحاتنا.
ــي  ــة العام الدراس ــع بداي وم
القادم، سيكون طلبة جدد قد 
سلبوا منا صفحاتها، ليبدءوا 
وبالتأكيد  معها،  ــوارهم  مش
ــناها  ــان التجربة التي عش ف
ــة " على  ــوت اجلامع ــي " ص ف
ــداد متتالية  أع ــة  ثماني مدار 
ــرًا فينا، كونها  تركت أثرًا كبي
ــى ملعظمنا في  التجربة األول

الكتابة لصحيفة مطبوعة.
ــراف  ــذا العام وبإش فخالل ه
ــا  طرحن ــني،  رائع ــاتذة  أس
ــت  وخط ــزة،  ممي ــات  موضوع
أقالمنا مقاالت متنوعة عبرنا 
ــخطنا على ما  ــن س فيها ع
ــا،أو إعجابنا به !!،  ــدور حولن ي
تغلبنا على مخاوفنا، والتقينا 
ــنا  المس ــددًا،  ج ا  ــخاصً أش
معهم واقع العمل الصحفي 
ــزة عن قرب،  ورمبا  في قطاع غ
ــاعدتنا هذه التجربة على  س
صقل ما منلك من مهارات في 
ــئلة وغيرها  احلوار وطرح األس
ــبة لي فقد  ــر ، وبالنس الكثي
ــفت أن الكتابة أسهل  اكتش
ــد، ماذا  ــا كنت اعتق بكثير مم

عنك ؟!
أربعة أعوام دراسية قضيناها 
ندرس فنون "السلطة الرابعة" 
ــوى اجلامعات  أق ــدى  إح ــي  ف
أأبلينا  ــواء  س الفلسطينية، 
ــنًا أم ال !!، فقد  فيها بالءً حس
ــي، وبها  ــن املاض ــت اآلن م بات
ــا األولى نحو  ــا خطوتن اجتزن
ــون  ــا ال تك ــدة، رمب ــاة جدي حي
ــة  بدرج ــة  واضح ــا  مالمحه
ــارات   ــا، واخلي ــة ملعظمن كافي
ــت  املطروحة أمامنا  اآلن ليس
كثيرة، بالرغم من أن جامعتنا 
ــني  ــل عام ا قب ــدً ــا واح زادته
ــات  ــا برنامج الدراس بطرحه
العليا في الصحافة واإلعالم، 
ــرص التدريب والعمل تبدو  فف

ا. محدودة جدً
ــا أن نكون  ــب علين لذلك يج
واقعيني بتقييم ذواتنا، وتقدير 
ما نستحق من فرص، بشكل 
ــال  ــا حل ــع فهمن ــى م يتماش

اإلعالم الفلسطيني اليوم.
ــمى اآلن من  ــيء أس لكن ال ش
ــدالً من  ــاؤل، ب ــا التف أن يقودن
ــمى اآلن من  ــيء أس لكن ال ش
ــدالً من  ــاؤل، ب ــا التف أن يقودن
ــمى اآلن من  ــيء أس لكن ال ش

وألن   ،!! ــأس  الي ــا  يخطفن أن 
ا من قبل  ــل لم يعد أحدً اجلمي
بأن يأتيه على  طبق من ذهب، 
ولن يفعل، فلنسعى جاهدين 

خللق القادم الذي نريد !!.

صفحة أخرى

بقلم - حال احلوت
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ــاع غزة  ــات في قط ــن آراء الفتي تتباي
ــل األوضاع  ــاع املهور في ظ حول ارتف
االقتصادية الصعبة، وما يترتب عليها 
ــف الزواج في الوقت  من ارتفاع تكالي
ــباب إلى  ــر دفع بالش ــن، وهو أم الراه
ــريكة  ــزوف عن الزواج أو اختيار ش الع
ــبب  ــن خارج القطاع، وهو س حياة م
ــرن في  ــبة من تأخ ــاع نس ــر إلرتف آخ
الزواج إلى جانب فقدان عدد كبير من 
ــباب في احلروب والتصعيدات مع  الش

االحتالل اإلسرائيلي.
ــول : "إذا بقيت  ــاً) تق ــيرين (٢٤ عام ش

االحتالل اإلسرائيلي.
ــول : "إذا بقيت  ــاً) تق ــيرين (٢٤ عام ش

االحتالل اإلسرائيلي.

ــة للمهر  ــي أولوي ــل تعط ــرة األه نظ
ــات زواج  ــل تأمني نفق ــع من أج املرتف
ــى أن يدفع ولي  ــة إل ــا دون احلاج ابنته
ــر يترتب عليه  ــإن األم ــيئاً، ف أمرها ش
ــى أن يدفع ولي  ــة إل ــا دون احلاج ابنته
ــر يترتب عليه  ــإن األم ــيئاً، ف أمرها ش
ــى أن يدفع ولي  ــة إل ــا دون احلاج ابنته

ــنوياً، مبا  ــع في معدالت الزواج س تراج
ــر يترتب عليه  ــإن األم ــيئاً، ف أمرها ش
ــنوياً، مبا  ــع في معدالت الزواج س تراج
ــر يترتب عليه  ــإن األم ــيئاً، ف أمرها ش

ــة ،  ــى ارتفاع ظاهرة العنوس ــؤدي إل ي
ــن الطبيعي أن  ــيرين : "م وتضيف ش
ــم، كما أن  ــل براحة ابنته ــم األه يهت

ــيء في ارتفاع، وبالكاد  أسعار كل ش
ــاب  ــذي يقدمه الش ــر ال ــي امله يكف
ــية لكل  ــراء االحتياجات األساس لش
عروس، لكن هذا األمر غير محتمل من 
ــاب الذي بالكاد يجد قوته  طرف الش

اليومي".
ــمر  ــه؛ قالت س ــياق نفس ــي الس وف
ــت في  ــا) : "إن القضية ليس (٢١ عام
ــاب، وإمنا  مقدار املال الذي يدفعه الش
ــاة، ألن بعضهن يعتقدن  ــة الفت بقيم
ــاس باملهر، وهنا مربط  أن قيمتهن تق
ــكلة، وأضافت  ــرس ومكمن املش الف
ــب درجة  ــمر : "الفتاة تقاس بحس س
ــن،  ــب والدي ــب والنس ــم واحلس العل
ــا أن لها حقوقاً  ــع اجلمال، كم وبالطب
ــن،  ــب والدي ــب والنس ــم واحلس العل
ــا أن لها حقوقاً  ــع اجلمال، كم وبالطب
ــن،  ــب والدي ــب والنس ــم واحلس العل

ــى  ــر، حت امله ــا  أبرزه ــن  م ــرعية،  ش
تستطيع أن تقف صامدة في مواجهة 

نوائب الدهر".
ــذي يترتب  ــزواج ال ــيرين ال وترفض ش
ــرعية املادية  عليه ضياع احلقوق الش
ــارب، وزواج "البدل"،  للفتاة، كزواج األق

وتعتقد أن مهر الفتاة حق مشروع لها 
تتصرف به كيف تشاء.


ويرى الدكتور خليل قنن أستاذ الفقه 
ــكلة يتمثل في  ــل املش ــارن أن ح املق
ــرعية، وعدم  ــد الش ــزام بالقواع االلت
الوقوف عند تقاليد بالية، موضحاً أن 
ــرعية، وعدم  ــد الش ــزام بالقواع االلت
الوقوف عند تقاليد بالية، موضحاً أن 
ــرعية، وعدم  ــد الش ــزام بالقواع االلت

ــالمي يتجه نحو التيسير  الدين اإلس
ــار إلى أنه ال يوجد  في كل األمور، وأش
ــدود عليا أو دنيا  ــرع ح في قواعد الش
ــب  ــق واج ــر ح ــال :"امله ــور, وق للمه
ــق واقعها  ــه وف ــرف ب ــة، وتتص للزوج

االجتماعي".
ــاء األمور أن يراعوا ظروف  ودعا قنن أولي
ــي نفس الوقت  ــباب، ويضمنوا ف الش
ــة، فمتطلبات  ــم املالي ــوق ابنته حق
ــروف املادية صعبة  ــاة كثيرة والظ احلي
م ظروف  ــاً إلى ضرورة تفهّ للغاية, الفت
ــباب  الناس وعدم التضييق على الش
ــة التكوين  ــي مرحل ــزال ف ــذي ما ي ال
والتأسيس للحياة األسرية، منوهاً إلى 
ــة التكوين  ــي مرحل ــزال ف ــذي ما ي ال
والتأسيس للحياة األسرية، منوهاً إلى 
ــة التكوين  ــي مرحل ــزال ف ــذي ما ي ال

أن القاعدة في اختيار الزوج أو تفضيل 
ــن  ــي "الدي ــب ه ــى خاط ــب عل خاط
واألخالق"، مثاالً لقوله صلى اهللا عليه 
ــن  ــي "الدي ــب ه ــى خاط ــب عل خاط
واألخالق"، مثاالً لقوله صلى اهللا عليه 
ــن  ــي "الدي ــب ه ــى خاط ــب عل خاط

ــلم "إذا جاءكم من ترضون خلقه  وس
ودينه فزوجوه".


ويعتقد القاضي الشرعي نايف أحمد 
راضي أن غالء املهور ال يتوافق مع السنة 
ــثّ النبي  ــريفة، فقد ح ــة الش النبوي
راضي أن غالء املهور ال يتوافق مع السنة 
ــثّ النبي  ــريفة، فقد ح ــة الش النبوي
راضي أن غالء املهور ال يتوافق مع السنة 

ــى البركة  ــلم عل صلى اهللا عليه وس
ــثّ النبي  ــريفة، فقد ح ــة الش النبوي
ــى البركة  ــلم عل صلى اهللا عليه وس
ــثّ النبي  ــريفة، فقد ح ــة الش النبوي

ــراً أن غالء املهور  في قلة املهور، معتب
ــى البركة  ــلم عل صلى اهللا عليه وس
ــراً أن غالء املهور  في قلة املهور، معتب
ــى البركة  ــلم عل صلى اهللا عليه وس

ال يتوافق مع احلالة الفلسطينية في 
ــج الفقر املدقع،  ــل احلصار الذي أنت ظ
ــرة التي تزيد  ــى البطالة الكبي وأدى إل
عن نصف القوى العاملة في اتمع، 

ــر ترتب  ــو أم وه
عليه عدم وجود 
ــي  ــال وبالتال امل
ــباب  الش عزف 
ــزواج ما  ــن ال ع
مما أدى إلى زيادة 
وهو  العنوسة، 
مرض اجتماعي 
ــى  ويتناف ــار  ض
ــانية،  مع اإلنس
محلياً وإقليمياً 
ــانية،  مع اإلنس
محلياً وإقليمياً 
ــانية،  مع اإلنس

ودولياً.
محلياً وإقليمياً 

ودولياً.
محلياً وإقليمياً 

وأضاف القاضي 
أنه قد جاء رجل 
ــن  احلس ــى  إل
فقال  ــري  البص
له: يا أبا سعيد: 
ــا  ــدي بنتً إن عن
خطابها,  ــر  كث

فمن ترى أزوجها؟ 
قال: " يا ابن أخي زوجها من يخاف اهللا 
ــا أكرمها وإن  ــه إن أحبه ــه, فإن ويتقي
ــا ". فيتعني على  أبغضها لم يظلمه
ــوا في املهور وأن  ــاء البنات أال يغال أولي
ــم الرجل الكفء الذي  يختاروا لبناته
ــه  ــا كان علي ــه كم ــاف اهللا ويتقي يخ
ــم الرجل الكفء الذي  يختاروا لبناته
ــه  ــا كان علي ــه كم ــاف اهللا ويتقي يخ
ــم الرجل الكفء الذي  يختاروا لبناته

ــة في  ــح. وأي مصلح ــلف الصال الس
غالء املهر؟ فإن النساء شقائق الرجال, 
فكما أن الرجل محتاج إلى املرأة, كذلك 
املرأة محتاجة إلى الرجل, فغالء املهر 

ــريعة, ولم يؤيده عقل،  لم يرد في الش
والرجل متى زوج ابنته أو أخته أما علم 
أنها عورة سترت ومئونة كفيت، فغالء 
املهور لم تأت به الشريعة ويجب على 

ــلمني ترك الغالء والتساهل في  املس
ــر,  ــور وهو أن املتزوج يدفع ما تيس امله
وولي البنت يقبله ويزوجه ابنته , ومن 
ــول  ابنته مثل فاطمة وأبوها مثل رس
ــول ابنته بشيء  اهللا ؟! فقد زوج الرس
قليل ال يساوي ست دراهم اليوم. واهللا 
ــول ابنته بشيء  اهللا ؟! فقد زوج الرس
قليل ال يساوي ست دراهم اليوم. واهللا 
ــول ابنته بشيء  اهللا ؟! فقد زوج الرس

ــي أولياء  ــد القاضي راض ــم. وناش أعل
األمور بأن يراعوا احلالة املادية املوجودة 
ــزة، وأن يترفقوا مبن تقدم  في قطاع غ

لبناتهن بنية الزواج.
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مخيمات حتفيظ القران الكرمي ستفتح 
أبوابها  مطلع الشهر القادم أمام الطالب 
ــني في االلتحاق بركب  والطالبات الراغب
ــي ، فكيف  ــاب اهللا تعال ــني لكت احلافظ
ــني في االلتحاق بركب  والطالبات الراغب
ــي ، فكيف  ــاب اهللا تعال ــني لكت احلافظ
ــني في االلتحاق بركب  والطالبات الراغب

ــة مبا  ــازة الصيفي ــتثمار اإلج ــن اس ميك
يرضي اهللا - عز وجل - ؟  "صوت اجلامعة " 
ــة مبا  ــازة الصيفي ــتثمار اإلج ــن اس ميك
يرضي اهللا - عز وجل - ؟  "صوت اجلامعة " 
ــة مبا  ــازة الصيفي ــتثمار اإلج ــن اس ميك

أعدت التقرير التالي : 


ــاً )  ــكافي  ( ٢١ عام ــة جنالءالس الطالب
ــت  ــول " كان ــاب اهللا  تق ــة لكت احلافظ
ــاً )  ــكافي  ( ٢١ عام ــة جنالءالس الطالب
ــت  ــول " كان ــاب اهللا  تق ــة لكت احلافظ
ــاً )  ــكافي  ( ٢١ عام ــة جنالءالس الطالب

ــبة لي مثل  ــة بالنس ــة الصيفي العطل
ــئ ، فكنت  ــا ش ــر فيه ــازة ال يتغي أي إج
أقضيها في مشاهدة التلفزيون وتصفح 
ــى أن هداني اهللا في أن  مواقع االنترنت إل
أقضيها في مشاهدة التلفزيون وتصفح 
ــى أن هداني اهللا في أن  مواقع االنترنت إل
أقضيها في مشاهدة التلفزيون وتصفح 

ــرأن الكرمي  ــي مركز حتفيظ الق التحق ف
في العام ٢٠١٠  وأمتمت حفظ كتاب اهللا 
ــرأن الكرمي  ــي مركز حتفيظ الق التحق ف
في العام ٢٠١٠  وأمتمت حفظ كتاب اهللا 
ــرأن الكرمي  ــي مركز حتفيظ الق التحق ف

ــتغرقت شهرين   في مدة قصيرة جدا اس
فقط ، وأشارت فتحي إلي أن الصعوبات 
التي واجهتنا خالل احلفظ هي الضغط 
ــديد حيث يطلب منها في ساعات  الش
قليلة حفظ كم كبير من اآليات القرآنية  
والعمل علي تثبيتها باألحكام ، فكانت 
ــا باملركز حتفظ  ــابق قبل التحاقه بالس

أجزاء من القران ولكنها متفرقة . 
ــرآن جعلني أخرج  وقالت إن حفظي للق
ــتحضر  ــر اتزانا وأن اس ــخصية أكث بش
ــي أحفظها عندما  ــا من اآليات الت بعضً
ــي  ــي حيات ــف ف ــض املواق ــرض لبع أتع
ــظ  ــي حف ــكلة ف ــر مش ــن " أكب ، ولك

القران خالل شهرين أننا ال نستطيع 
تثبيته ويصبح حجة علينا  ويجب 

االلتحاق مبركز اخر ملراجعته  " . 
ــي النصيحة  ــت جنالء فتح ووجه
ملن لم يلتحق بعد مبراكز حتفيظ 
ــة حلفظ  ــز جزئي ــق مبراك أن يلتح
ــة أو عشرة أجزاء ومحاولة  خمس
ــق منها  ــم ينطل ــا ومن ث تثبيته

ــلم  ــة صعود الس ــا بداي واعتباره
ــال ، وأما  ــرمي كام ــران الك ــظ الق حلف

بالنسبة للذين حفظوا القران  كامالً 
ــال ، وأما  ــرمي كام ــران الك ــظ الق حلف

بالنسبة للذين حفظوا القران  كامالً 
ــال ، وأما  ــرمي كام ــران الك ــظ الق حلف

ــيكون حجة عليهم  أن ال يتركوه ألنه س
ــبون أمام اهللا  ــوم القيامة وهم محاس ي

تعالي عن كل أية حفظوها . 
ــجد أحمد  إميان عز الدين  محفظة مس
ــني  تقول " انخرطت في العمل في  ياس
ــتوي  ــاج الوقار وأنا في املس ــات ت مخيم
ــد عملت في مخيمني  اجلامعي األول وق

ــة  ــدد احللق ــت كان ع ــني ، وأضاف متتال
يتراوح من ١٠  إلي ١١  طالبة جئن حلفظ 
ــم األول وبحمد  ــالً ففي اي القرآن كام
يتراوح من ١٠  إلي ١١  طالبة جئن حلفظ 
ــم األول وبحمد  ــالً ففي اي القرآن كام
يتراوح من ١٠  إلي ١١  طالبة جئن حلفظ 

ــرف في  ــات الش ــف كل الطالب اهللا حال
ــم األول وبحمد  ــالً ففي اي القرآن كام
ــرف في  ــات الش ــف كل الطالب اهللا حال
ــم األول وبحمد  ــالً ففي اي القرآن كام

ــم الثاني  ــز أما اي ــظ كتابه العزي حف
فبعضهن حالفهن احلظ والبعض األخر 

لم يحالفهن احلظ . 
و أشارت عز الدين إلى األساليب املتنوعة 
ــع الطالبات  ــتخدامها م ــم اس التي يت

ــعرهن  يش ــا  مم

بالراحة 
ــم  فل ــان  واألم

استعمل معهن أسلوب األستاذية فكنا 
كاألسرة الواحدة ، إذا حان موعد الفطور 

ــاول الفطور  ــدي وأتن ــئ بي ــرك كل ش أت
معهن كان هذا الشئ يجعلهم يشعرن 
ــويا  ــز و احلرية وبعدها نواصل س بالتمي
ــن جديد ، حيث  بهمة عالية للحفظ م
ــة من  ــز واملنافس ــلوب التحفي كان أس
ــكام والتجويد والترتيل  ــز أوالً باإلح تنج
ــا بجائزة رمزية  ــوز يتم مكافأته ومن تف

تدفع زميالتها  إلي الهمة . 
وأما عن تقيمي للمخيمات بشكل عام 
ــر واع يحمله صناع  ــم عن فك فإنها تن
ــنة  ــي دار القرآن الكرمي والس القرار ف
بأنهم يريدون جيل النصر هم من 
حفظة كتاب اهللا ، مع احلرص 
واملتابعة  ــة  املراجع علي 
ــات  الطالب ــم  ودع
الفقه  ــور دروس  حلض
واألخالق  ــدة  والعقي
وبذلك حققنا جيالً 
ــكاد أن يصل حد  ي

الكمال . 


ــز  ع ــان  إمي ــارت  وأش
الدين إلى أن املركز لم 
ــي حلقات  ــر عل يقتص
ــرمي بل  ــظ القرآن الك حف
ــطة منوعة ما  ــت األنش كان
ــة وترفيهية  ــطة ثقافي بني أنش
 ، ــن  األماك ــض  لبع ــارة  وزي ــالت  ورح
ــو تزويد اجلدول  ولكن ما أحب إضافته ه
ــرية مثل  ــرات عن التنمية البش مبحاض
ــة علمية ممنهجة في  تعليمهم بطريق

كيفية التخطيط للحفظ وابتكار طرق 
ــا البعض  ــط اآليات ببعضه ــدة لرب جدي
ــة وعقد محاضرات  لكل الفئات العمري
ــرة  ــة التعامل مع الذات واألس في كيفي
ــع اخلارجي وبذلك تخرج احلافظة  واتم
من املركز وقد اكتسبت شخصية واثقة 

بنفسها وفي نفس الوقت متفائلة . 


ــد القادر فرحات مديرة  أكدت أ . هيام عب
فرع غرب غزة في دار القرأن الكرمي والسنة 
عن  بدء إطالق مخيمات مميزة  لهذا العام 
ــاطئ  ٢٠١٤   ألول مرة " مثال ًمنطقة الش
تنقسم إلي قسمني حيث فيها مخيم 
مركزي وأخرمميز في مبني الشيخ أحمد 
ياسني ويقتصر ذلك ايم على الطالبات 
ــدرة على إمتام  ــن لديهن الق املتميزات مم
ــال ومراجعته ،  ــظ القرآن الكرمي كام حف
ــا حفظ ٥٠٠ حديث أو ١٠٠٠ حديث  وأيض
ــدد من قبل  ــج احمل ــزام بالبرنام ــع االلت م
ــوي يهدف إلى  ــز فهناك برنامج ترب املرك
تربية الطالبات إميانيا وأخالقيا وذلك من 
الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية 
عشرة ظهراً  ، وأشارت فرحات إلى وجود 
الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية 
عشرة ظهراً  ، وأشارت فرحات إلى وجود 
الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية 

مخيمات تقليدية تستقطب الطالبات 
ــات املتميزة  ــي ايم ــاركات ف غير املش
ــتطاعتها  ــدر اس ــة بق ــظ الطالب وحتف
ــدر معني ،  ــظ ق ــا بحف ــر إلزامه ــن غي م
فمخيمات حفظ القران الكرمي ال تقتصر 
على احلفظ فقط بل يتخللها العديد من 
األنشطة الدينية والثقافية والترفيهية 

حتى ال تكون الطالبة خاوية . 

تقرير / آالء سعيد دومية 
ــان نفسه كريشة في مهب الريح أينما تأخذه  " من الصعب أن يترك اإلنس
ــير وفقه " فنحن على أعتاب  الرياح ميضي إذا ال بد من تخطيط حلياته يس
ــات من أبنائنا  ــا املئات من الطالب والطالب ــازة الصيفية التي ينتظره اإلج
ليستريحوا من عناء السهر واملذاكرة والذهاب يوميا إلي املدارس واجلامعات 
واملعاهد ، وحتى تكون ناجحة ومثمرة حتتاج إلى تخطيط وتنظيم   لنخرج 

منها وقد حققنا بعضا من أمانينا .
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كن إيجابيا 
ــتطيع أن افعل كذا وكذا  ال أس
ــاح وتخطي  ــي النج ــف ل وكي
ــات التي حتيط بي  كل الصعوب
ــاؤل يطرح نفسه عندما  ؟ تس
ــا نعتقد  ــي مواقف رمب نضع ف
ــة  ــا صعب ــي أنه ــة األول للوهل
ــك يعتمد علي  للغاية وكل ذل
ــى عليها  ــي ترب ــلبية الت الس
ــان  اإلمي ــدم  وع ــراد  األف ــؤالء  ه
وما  ــم  وإمكانياته ــم  بقدراته
ــة  فااليجابي ــه  حتقيق ــن  ميك
ــي صفة  ــدث عنها ه ــي أحت الت
ــخص منذ  يتم زرعها في الش
ــيه  ــر والديه ومدرس صغره عب
واحمليط الذي يعيش فيه لذلك 
ــظ بوضوح  ــتطيع أن تالح تس
ــعبًا بأكمله  كيف أن هناك ش
ــة بينما  ــك الصف ــع بتل يتمت
ــم بالسلبية  ــعبا أخر يتس ش

وهي علي عكس االيجابية 
ــورة  ــق بالص ــر يتعل ــذا األم وه
الذهنية واالنطباع العام الذي 
يتكون داخل املرء منا عن نفسه 
ــنوات عمره ومن  ــك عبر س وذل
مخزون الكلمات واألفعال التي 
تعرض لها ، واملواقف واألحداث 
ــت معه .  ــددة التي حصل املتع
ــرج طفالً من بيته  فعندما يخ
ــت معه .  ــددة التي حصل املتع
ــرج طفالً من بيته  فعندما يخ
ــت معه .  ــددة التي حصل املتع

ــة واخلطأ   ــن بالتجرب ــو يؤم وه
ــر ميزة ميكن أن تقدمها  وأن أكب
ــرته منحه فرصة أخري  له أس
عندما يخطئ وإحاطته باحلب 
ــون  ليك ــة  والرعاي ــام  واالهتم
ــر  ويفك ــا   ايجابي ــخصا  ش
ــن  الذي ــني  االيجابي ــر  بتفكي
ــون بقدراتهم وما ميكن أن  يؤمن
ــوه  ويحاولوا أن يجعلوا  يحقق
ــا وكل ذلك  ــل جناحً من الفش
ــدي  ــرة وم ــي األس ــد عل يعتم
ــى ال  ــم وحت ــم ألبنائه تربيته
ــرة مجاالً البناءها أن  تترك األس
ــى ال  ــم وحت ــم ألبنائه تربيته
ــرة مجاالً البناءها أن  تترك األس
ــى ال  ــم وحت ــم ألبنائه تربيته

ــلبية ويحطوا من  يفكروا بس
إبداعا

ــر  األم ــيختلف  ــد س بالتأكي  
ــلبية  عن طفل تربي علي الس
ــباب مما  ــه األس ــاب ألتف والعق
ــق والديه  ــلك طري يجعله يس
ــه كيف  ــرون ل ــن يفك ــم م وه
ــئوليات  يقوم بالواجبات واملس

املكلف هو بها . 
لذلك جند الكثير إذا ما تعرضوا 
ــي النجاح  ــوا ف ــدٍ وأخفق لتح
ــعر أنه نهاية  بذلك العمل يش
احلياة ويلقب نفسه بالفاشل 
ــي  ــام عل ــع االته ــه إصب ويوج
ــه  لقول ــه  وإمكانيات ــه  قدرات
ــلم " ال  ــه وس ــي اهللا علي صل
ــه  لقول ــه  وإمكانيات ــه  قدرات
ــلم " ال  ــه وس ــي اهللا علي صل
ــه  لقول ــه  وإمكانيات ــه  قدرات

ــذا لكان  ــو أني فعلت ك تقل ل
كذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء 
ــذا لكان  ــو أني فعلت ك تقل ل
كذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء 
ــذا لكان  ــو أني فعلت ك تقل ل

فعل " والتفكير بتلك الطريقة 
ــت  ــي املنب ــود إل ــلبية يع الس
ــرته  ــي للفرد وهي أس األساس
ــك التحلي  ــل البيت ، لذل داخ
ــري  جوه ــئ  ش ــة  بااليجابي
ــط  واخل ــالة  الرس ــب  لصاح
ــخص  ــل بني كون الش الفاص
عاديا وبني كونه عظيما يتوقف 
ــكه أو عدمه  ــدي متس ــي م عل

بأفعال وسلوك اإليجابيني .

األربعاء 2014/5/28م
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تزوير العمالت .. سرقة و ضياع للحقوق

ــد البهتيني  ــرة محم ــائق األج س
ــب  ــه الراك ــا أن يعطي ــنة  م ٣٥س
ــوم  يق ــى  حت ــت  كان ــاً  أي ــة  عمل
بتدقيقها بشكل ملفت لالهتمام 
ــؤالي له عن ذلك التدقيق  وعند س
أجاب بأنه يخاف من الوقوع بعملة 
مزورة خاصة فئة خمسة شواقل و 

عشرة شواقل.


ــوم  ــاد والعل ــتاذ االقتص ــال أس وق
ــر  ــة األزه ــي جامع ــية ف السياس
ــب " إن تزييف  ــني رج ــور مع الدكت
ــة ثرية  ــي ظهور طبق العملة يعن
يكسبون املال بطريقة غيرمشروعة 
ــتغلون فرق السعر  بني ما هو  ويس
ــي  , فيصبح  ــف وما هو حقيق مزي
التزيف  املواطنون ضحايا عمليات 

وبالتالي سيفقدون قيمة هذا املال.
ــد حرزاهللا  ــو محم ــراف أب ــا الص ام
وبالتالي سيفقدون قيمة هذا املال.

ــد حرزاهللا  ــو محم ــراف أب ــا الص ام
وبالتالي سيفقدون قيمة هذا املال.

ــزورة  امل ــالت  العم ــت  فقال"أصبح
منتشرة بشكل كبير وبالرغم من 
ــف العملة أال أنني  خبرتي في كش
ــة للتزوير" ويردف  احيانا أقع ضحي
قائالً: من كثرة استخدامي للعمالت 
ــة للتزوير" ويردف  احيانا أقع ضحي
قائالً: من كثرة استخدامي للعمالت 
ــة للتزوير" ويردف  احيانا أقع ضحي

أحيانا أستطيع كشف املزورة منها 
من خالل ملمسها حيث إن املزيفة 
تختلف في ملمسها عن االصلية 

خصوصا فئة ١٠٠دوالر.
ــاذ إجراءات  ــرورة اتخ ــد على ض وأك
ــأن من يقومون بتزييف  حازمة بش
العمالت  النه سيساهم في إحداث 
إرباك في العمل املصرفي وارباك في 
تدوال العمالت النقدية في السوق 
وضعف ثقة املتعاملني بها بسبب 

عمليات التزيف التي تتطالها .

ــار إلى ان االنفاق أسهمت في  وأش
ــالت املزيفة  ــهيل انتقال العم تس
ــهدت  ــد ش ــزة , وق ــاع غ ــى قط ال
العمالت املزيفة قدرات فنية عالية 
ــة التزوير وصلت  ــي إحكام عملي ف

ــة بالعملة  ــبه الكامل ــة ش لدرج
األصلية .


وحذر االكادميي و اخلبير االقتصادي 
ــداول العمالت املزورة الضرارها  من ت

ــا على  ــر تداعياته ــراد , وتأثي باالف
ــرعية  ــاد الوطني لعدم ش االقتص

تلك االوراق املزيفة 
ــه األضرار يتمثل  ــد رجب أن وج وأك
ــة في  ــات الثري ــور الطبق ــي ظه ف

ــطينية و الكسب  األراضي الفلس
غير املشروع على حساب طبقات 
ــة  ــى ان عملي ــددا عل ــرى , مش أخ
ــاك واضح  ــى ارب ــؤدي ال ــف ت التزي
ــي العمل املصرفي و ارباك  وخالل ف
تداول العمالت النقدية في السوق 

لضعف ثقة املتعاملني بها بسبب 
عمليات التزييف  التي تتطالها.


ــارة تلحق  وقال اخلبير رجب " اخلس
باالفراد وتضر باالقتصاد 
ــد تراكمها  ــي بع الوطن
يتمثل في  تاثيرها  وقوة 

حجم الظاهرة .
ــج  التروي ــاف  وأض
ــة  املزيف ــالت  للعم
ــدد األمن  ــا يه ــر م أخط
ــرا لعدم  االقتصادي نظ
و  وقانونيته  ــريعيته  ش
ــدم إمكانية اجلهات  لع
ــة  املعني و  ــة  احلكومي

كشف مصادره ".
ــة  القبض ان  ــني  وب
الشرطية وتتبع مصادر 
و  ــبوهة  املش ــوال  االم
ــريعات  التش ــديد  تش
ــاع  إيق و  ــة   القانوين
ــق املروجني تتضمن  ــات بح العقوب
ــي اإلراضي  ــدم تفحل الظاهرة ف ع
الفلسطينية  موضحا أن التوعية 
ــي  املصرف و  ــدي  النق ــاد  اإلرش و 
للمواطنني كفيل بأن ينهي ظاهرة 

التزوير .
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ــاق اهللا  ــام س ــة م.وس ــر الورش مدي
ــة يعد إضافة  قال: إن "افتتاح الورش
نوعية ال صيانة أعطال السيارات 
ــة وفق برامج  ــورة وأيضا القدمي املتط
ــة وكادر متخصص ذو  ومعدات حديث

خبرة".
ــق يتميز  ــة  على فري ــوي الورش وحتت
ــى  عل ــل  يعم ــرة،  واخلب ــراف  باالحت
ــة وبرامج  ــدات حديث ــة مع مجموع
ــى  عل ــاعد  تس ــورة،  متط ــزة  وأجه
ــاكل  مش ــة  وصيان ــخيص  تش
ــن نوعها  ــيارات بغض النظر ع الس

وسنة تصنيعها.

ــه  حديث ــي  ف اهللا  ــاق  س ــاف  وأض
ــرف  ــوت اجلامعة "يش لصحيفة"ص
ــي ذو مؤهالت  ــة  كادر فن على الورش
ــا أن أغلب  ــة"، مبين ــة وعملي علمي
ــي  ف ــودة  املوج ــدات  واملع ــزة  األجه
ــي  ــوق احملل ــا الس ــة يفتقده الورش

الفلسطيني.
ــة تدرب على  ــح أن فريق الورش وأوض
ــة كافة،  ــزة الورش ــات عمل أجه آلي
ــال  ــخيص أعط ــاعد تش ــي تس الت
السيارات وحتديد مكان العطل بدقة 
ــر الوقت واملال  ــت قصير، مما يوف وبوق

واجلهد على طرفي اخلدمة.
ــة  ــاق اهللا أن الورش وذكر املهندس س

واجلهد على طرفي اخلدمة.
ــة  ــاق اهللا أن الورش وذكر املهندس س

واجلهد على طرفي اخلدمة.

ــن  ــد م العدي ــالج  ــن ع ــت م متكن
ــيارات  ــي تواجه الس ــاكل الت املش
ــتمر ملدة عام  احلديثة، والتي قد تس

أو يزيد.
ــادرة على صنع  ــة ق ــني أن الورش وب
ــة  ــيارة احلديث ــد للس ــاح جدي مفت
ــخ كود  ــده، بعد نس ــي حالة فق ف
ــيارة من خالل األجهزة املتوفرة  الس
ــب قدرتها على  ــة، بجان في الورش

ــف  ــة التكيي ــة أنظم معاجل
الداخلي.

ــاق اهللا سبب تأخر  وأرجع س
الداخلي.

ــاق اهللا سبب تأخر  وأرجع س
الداخلي.

افتتاح الورشة الفنية التي 
ــديدة في  ــد احلاجة الش تس
ــيارات  الس ــة  صيان ــال  مج
ــال احلصار  ــى ح ــة؛ إل احلديث
ــاع غزة  ــى قط ــروض عل املف
ــول املعدات  ــاق دخ ــذي أع ال
ــزة التقنية التي تعد  واألجه

العمود الفقري للورشة.
وشهد القطاع خالل اخلمس 
ــال  إدخ ــة  املاضي ــنوات  س
دفعات متفاوتة من السيارات 
ــن الطريق األنفاق  احلديثة ع
ــح ومصر، أو  احلدودية بني رف

عبر معبر كرم أبو سالم حيث 
سمح االحتالل اإلسرائيلي بإدخال 
بعض أنواع السيارات احلديثة بعد 

رفضه إدخالها لسنوات.


ــئول الفنيني  ــال مس ــن جانبه، ق م
ــة ممدوح احلايك: إن" فريق  في الورش

ــة نال جملة من الدورات  عمل الورش
ــال ميكانيكيا  ــي مج ــة ف التدريبي
ــي داخل غزة  ــيارات ف ــاء الس وكهرب
ــع  بواق واألردن  ــر  كمص ــا   وخارجه

٤٠٠ساعة تدريبة".
ــه  حديث ــي  ف ــك  احلاي ــاف  وأض
لصحيفة"صوت اجلامعة "أن الورشة 
ــات  األفراد واملؤسس ــام  أم مفتوحة 
ــعار الورش  ــعار توازي أس كافة، بأس

العادية، بل تنافسها".
ــك أن األجهزة واملعدات  وأوضح احلاي
ــرز ما مييزها  ــة أب التي حتتويها الورش
عن باقي الورش في القطاع، مشيرا 
ــك األجهزة مت وفق  ــتيراد تل إلى أن اس
ــن دول متقدمة  ــة وم ــر حديث معايي
كإيطاليا الويالت املتحدة االمريكية 

واليابان وأملانيا.
ــة املتخصصة  ــار إلى أن  الورش وأش
ــن  م ــر  تعتب ــيارات  الس ــال  بأعط
ــي حتتضنها  ــزة الت ــاريع املتمي املش
ــا أن وجود  ــة، مبين ــة اجلامعي الكلي
ــوق الوطني  ــة يوكاس في الس ورش
الفلسطيني إجناز في وجوه املعيقات 

والتحديات كافة.
ــر أن قطاع غزة كان يفتقر خالل  يذك

ــزة  ــى األجه ــة  إل ــنوات املاضي الس
ــة املتخصصة في  واملعددات التقني
ــيارات احلديثة، مما يجبر  صيانة الس
ــياراتهم  ــا على بيع س أصحابها أم
ــعار رخيصة أو حتمل التكاليف  بأس
الباهظة الستيراد قطع الغيار والتي 

قد يتأخر دخولها أشهر عدة.
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إقتصاد مندثر

ــب من كل من يقول إن  أتعج
ــطيني  ــاك اقتصاد فلس هن
ــا  جميع ــم  منك ــب  وأتعج
ــطيني  ــاك اقتصاد فلس هن
ــا  جميع ــم  منك ــب  وأتعج
ــطيني  ــاك اقتصاد فلس هن

ــبون أننا منلك  فكلكم حتس
اقتصاد وطني أي اقتصاد هذا 
و معدالت البطالة مرتفعة و 
غالء معيشة باهظ ومصانع 
فة ومشاريع لم تكتمل قفة ومشاريع لم تكتمل قفة ومشاريع لم تكتمل  متو
ــاذا نثقل  ــره الكثير فلم وغي
ــا أن هناك  ــا باعتقادن كاهلن

اقتصاداً؟!.
ــا أن هناك  ــا باعتقادن كاهلن

اقتصاداً؟!.
ــا أن هناك  ــا باعتقادن كاهلن

ــان إحداهما في غزة  حكومت
ــي الضفة موردهم  و اخرى ف
ــوال الدعم التي  ــو أم األول ه
ــي الضفة موردهم  و اخرى ف
ــوال الدعم التي  ــو أم األول ه
ــي الضفة موردهم  و اخرى ف

ــع املواقف  ــي حصيلة لبي ه
ــدول الكبرى  ــية لل السياس
ــو جيبة  ــم الثاني ه وايراده
ــالل الضرائب  املواطن من خ
ــى املواطنني  التي تفرض عل
ــى املعابر او  ــواء كانت عل س
من خالل الضرائب املعهودة.

نحن شعب يرزح حتت احتالل 
غاشم يجب عليه أن يتكفل 
ــر  ــاذا نكاب ــئ فلم ــكل ش ب
ــاك اقتصاداً ؟!  ــول إن هن ونق
ــر  ــاذا نكاب ــئ فلم ــكل ش ب
ــاك اقتصاداً ؟!  ــول إن هن ونق
ــر  ــاذا نكاب ــئ فلم ــكل ش ب

ــالل يحاصرنا في كل  فاالحت
ــئ ليس فقط في الوقود  ش
ومواد البناء حتى في االكل و 
املشرب فيقوم باقفال املعابر 
ويتحجج بأعذار واهية أعياد 
ــأي اقتصاد  ــك ف ــا إلى ذل وم
هذا الذي يعتمد على معابر 
ــزاج جيش  ــق مب ــح وتغل تفت

االحتالل؟!
ونعود ونقول ملاذا ال يستثمر 
ــرب في  ــال الع ــال األعم رج
ــطيني؟  الفلس ــاد  االقتص
ــف حتث رجل أعمال  لكن كي
ــطيني؟  الفلس ــاد  االقتص
ــف حتث رجل أعمال  لكن كي
ــطيني؟  الفلس ــاد  االقتص

ــدورات  ال ــني  ــع مالي أن يضي
ــوم ينتعش  ــي اقتصادي ي ف
ــال نبض و  ــت ب ــوم مي و ٣٦٤ي
الحياة، واقتصاد بال ضمانات 
تكفل للمستثمر أي خسارة 

تلحق به.
لو نظرنا اآلن لوضع القطاع 
ــنجد أنه يعتمد بشكل  س
رئيس على كيس االسمنت 
ــغل  ــنمت يش فكيس االس
العمال و املدرسيني و التجار 
ــات  القطاع ــن  م ــا  وغيره
ــي تكون اتمع  اتلفة الت
الغزي كلها تنتعش بدخول 

كيس االسمنت للبلد .
ــال)  ــد أص (إن وج ــا  اقتصادن
ــة  صياغ ــادة  إلع ــة  بحاج
وجدولة وحترر من االتفاقيات 
ــه.  قيدت ــي  الت ــة  االقتصادي
اقتصاد  ــاك  ولكي يكون هن
يعتمد عليه, اقتصاد يضمن 
ــة كرمية لشعب كادح  عيش
يعيش في نكبات متتاليةفال 
ــة  بد أن تكون هناك سياس
يعيش في نكبات متتاليةفال 
ــة  بد أن تكون هناك سياس
يعيش في نكبات متتاليةفال 

اقتصادية مقاومة لسياسة 
ــتنزف  تس ــي  الت ــالل  االحت

مقدراتنا االقتصادية.
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ــت من رحم  ــا اخلجولة خرج بدايته
ــية" التي  ــع التعبير املدرس " مواضي
ــكل جميل، لكن  كانت تكتبها بش
ــن املطلوبة،  ــن العناوي دون خروج ع
ــبيالً إلخراج  حتى رأت في قلمها س
ــن املطلوبة،  ــن العناوي دون خروج ع
ــبيالً إلخراج  حتى رأت في قلمها س
ــن املطلوبة،  ــن العناوي دون خروج ع

ــا يجول  ــة كل م ــا وكتاب مكنوناته
ــاً للتخفيف من  ــا وأحيان في ذهنه
ــي فالكتابة راحة  ــط النفس الضغ

القلوب.
ــدأت تخط عن كل  ــع مرور الوقت ب م
ــخصية  ــيء تقابله فاحلالة الش ش
ــت عن زمالء  ــعت حتى كتب قد اتس
ــة وهموم  ــاهد اليومي احلافلة واملش
ــاكلهم ومن فرحهم  ــن ومش اآلخري
ــنوات قليلة من  ــم، س ــى حزنه حت
بدايات الـ٢٠١١ حتى صارت تتخذ من 
كل ما تراه قاعدة جيدة لتبني عليها 
خياالً ضخماً يساعدها لكتابة املزيد 
كل ما تراه قاعدة جيدة لتبني عليها 
خياالً ضخماً يساعدها لكتابة املزيد 
كل ما تراه قاعدة جيدة لتبني عليها 

وأصبحت من وقتها" الكاتبة نبال ".
تهدف نبال من كتابتها إلى الغوص 
ــعور اإلنساني بجانب  في بحر الش
الطبيعة صباحها ومساءها شتاءها 

وصيفها، وتقول:" أكتب ألن في قلبي 
الكثير من األحاديث التي لم ترو بعد 
ــي أريد أن أترك في احلياة بصمة  وألنن

وأثر".
يغريها الكتابة عن األمل فهي ابنته 
ــوط النور  ــي تبث خي ــرعية الت الش
ــاق اليأس  ــم من أنف ــراء وتنقذه للق

املظلمة.
ــق القراءة بنهمِ حتى وصفت  تعش
ــب" وتقول:"  ــها بـ " دودة الكت نفس
ــة هي التي  ــل الروايات الوطني أفض
ــطني وأحداثها  ــش نكبة فلس تعاي
ــب التي  ــن أفضل الكت ــا م وتعتبره
ــطيني، كما  حظي بها األدب الفلس
ــص الناجحني كونها  ــا قص وتلفته
ــرة إضافة  ــا التجربة والعب ترى فيه
ــقها لدرويش الذي تراه خير  إلى عش

معلم لكاتب جديد.
ــن ال نتوقف عن  ــول قندس: " نح تق
ــه إن حتققت أحالمنا  احللم" ذلك ألن
فاننا نخلق أحالمنا جديدة" ال عجب 
ــم ووريثة درويش فيه،  فهي ابنة احلل
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سلوك اتمع هو مرآة ثقافته، ذلك 
ــني جانبيّ  ــن فقط ب ــا ال تكم ألنه
ــد لطاولةٍ  ــي زوايا مقع ــاب وال ف كت
في مكتبة، األمر يتسع بآفاقنا كي 
ــدرك أخيراً أن حمل واجب الثقافة  ن
في مكتبة، األمر يتسع بآفاقنا كي 
ــدرك أخيراً أن حمل واجب الثقافة  ن
في مكتبة، األمر يتسع بآفاقنا كي 

يكلفنا حمل هدف أو رسالة.
ــة  الثقافي ــادرات  املب ــت  كان ــا  ورمب
ــراءة هي أروع ما يقوم  املُطالبة بالق
ــئ، لكن األمر  ــبابي ناش به فريق ش
ــب أخرى  ــاً دفع ضرائ ــم أيض يُلزمه
ــئ، لكن األمر  ــبابي ناش به فريق ش
ــب أخرى  ــاً دفع ضرائ ــم أيض يُلزمه
ــئ، لكن األمر  ــبابي ناش به فريق ش

ــل مع  ــة التعام ــي معرف ــل ف تتمث
ــذه  ــة ه ــلوب مناقش ــب وأُس الكت
ــل مع  ــة التعام ــي معرف ــل ف تتمث
ــذه  ــة ه ــلوب مناقش ــب وأُس الكت
ــل مع  ــة التعام ــي معرف ــل ف تتمث

األفكار مع اآلخرين.
ــواء  ــع ل ــرأ أن ترف ــك تق ــي أن ال يعن
الثقافة، أو حتمل بني مصرعي كتبك 
ــة أو العملية كتاباً روائياً أو  اجلامعي
الثقافة، أو حتمل بني مصرعي كتبك 
ــة أو العملية كتاباً روائياً أو  اجلامعي
الثقافة، أو حتمل بني مصرعي كتبك 

حتى علمياً خارجياً، أنك من أولئك 
الذين يعتقدون أنه يحق لهم ارتداء 
ــم مشهدهم في  النظارات ليرتس
ــا صديقي  ــى الناس، ي ــر عل التنظي
ــي أن أُقنع اآلخرين  ــر ال يكمن ف األم
ــا صديقي  ــى الناس، ي ــر عل التنظي
ــي أن أُقنع اآلخرين  ــر ال يكمن ف األم
ــا صديقي  ــى الناس، ي ــر عل التنظي

بأني " مثقف "، إمنا في أن أشعر في 
ضميرة نفسي بذلك وأنني قادر على 
أن أجادل اخر ويفهم هو دون مجهود 

مني .
ــن  م أن  ــا،  مجتمعن ــي  ف ــب  الغري
ــه وينطق  ــرأ كتابني يعلن ثقافت يق
ــع  ــن يتاب ــة، وأن م ــهادتيّ اللغ بش
ــح "محلالً  ــه أصب ــن أن ــرة يظ اجلزي
ــع  ــن يتاب ــة، وأن م ــهادتيّ اللغ بش
ــح "محلالً  ــه أصب ــن أن ــرة يظ اجلزي
ــع  ــن يتاب ــة، وأن م ــهادتيّ اللغ بش

ــتني في  ــياً "، ومن يقرأ دراس سياس
ــح "محلالً  ــه أصب ــن أن ــرة يظ اجلزي
ــتني في  ــياً "، ومن يقرأ دراس سياس
ــح "محلالً  ــه أصب ــن أن ــرة يظ اجلزي

ــيكولوجية والنفسية  العلوم الس
يحلل شخصيات اآلخرين كما يريد, 
ــان ألي  ــني ال ينتمي ــن يكتب بيت وم
ــعري قد أصبح شاعر القرن  بحر ش

احلديث .
ال أخفيكم ما بتُّ أشعره حني أجد 

احلديث .
ال أخفيكم ما بتُّ أشعره حني أجد 

احلديث .

ــات اجلامعيات يحملنّ  بعض الفتي
في حقائبهن اجلامعية رواية إلحدى 
ــدالً من أن  ــات، وب ــات العربي الكاتب
في حقائبهن اجلامعية رواية إلحدى 
ــدالً من أن  ــات، وب ــات العربي الكاتب
في حقائبهن اجلامعية رواية إلحدى 

ــان صورة  ــك الستحس يدفعني ذل
ــي أقول:" قد  ــاة الثقافية أجدن الفت
غرّها أن يحمل غيرها كتاباً وال حتمل 
ــي أقول:" قد  ــاة الثقافية أجدن الفت
غرّها أن يحمل غيرها كتاباً وال حتمل 
ــي أقول:" قد  ــاة الثقافية أجدن الفت

ــن، وأن مجتمعنا يحاول  ــي مثله ه
ــد الثقافة" دون وعي بنوع من  "تقلي

الغيرة أو البرستيج.
ــة الهرب من  ــارس آخرون لعب رمبا مي
ــورة خيالية  ــع مجتمعيّ إلى ص واق
من ورق يبتدعون فيها رسم ذواتهم 
وإقحام قصصهم الواقعية وربطها 
ــة  ــالت قص ــة أو تفصي ــل رواي ببط
ــارس البعض "لعبة  ــة، ورمبا م روائي
ــن الترفيه واخلروج  الثقافة" بنوع م
ــس عيباً،  ــر، ذاك لي ــن ظل إلى أخ م
ــن الترفيه واخلروج  الثقافة" بنوع م
ــس عيباً،  ــر، ذاك لي ــن ظل إلى أخ م
ــن الترفيه واخلروج  الثقافة" بنوع م

لكن علينا أن نحرص بعد كل ترفيه 
نخرج إليه أننا عائدون إلى بيوتنا.

ــتكمال الصورة الثقافية في   والس
ــر عمليات  ــد من ذك ــات ال ب اتمع
ــراء وتداولها  ــب بني الق ــادل الكت تب
ــة ثقافياً،  ــك الرخيص ــيما تل ال س
ــس هذا فقط إمنا في عدم اقتناع  لي
األفراد برأي القارئ األول في الكتاب 
ــراءة الكتاب ذاته  ــم على ق وإصراره
ــتصدروا حكماً آخر يخرج  رمبا ليس
ــراءة الكتاب ذاته  ــم على ق وإصراره
ــتصدروا حكماً آخر يخرج  رمبا ليس
ــراءة الكتاب ذاته  ــم على ق وإصراره

عن كونه " تافهاً ".
ــتصدروا حكماً آخر يخرج  رمبا ليس

عن كونه " تافهاً ".
ــتصدروا حكماً آخر يخرج  رمبا ليس

ــكاوى  ــتمع إلى الش ــا نس دائما م
القائلة بأن األمةَ العربية باتت تضيع 
ــكاوى  ــتمع إلى الش ــا نس دائما م
القائلة بأن األمةَ العربية باتت تضيع 
ــكاوى  ــتمع إلى الش ــا نس دائما م

ــة ال تقرأ،  ــا الثقافي وأننا أم واقعه
ــخص ما في بريطانيا  فيما يقرأ ش
منسوبًا من الكتب أسبوعياً، وحتى 
ــخص ما في بريطانيا  فيما يقرأ ش
منسوبًا من الكتب أسبوعياً، وحتى 
ــخص ما في بريطانيا  فيما يقرأ ش

ــا الكتب هل  ــا وتداولن ــا قرأن عندم
ــي؟، القضية  ــن واقعنا الثقاف حتس

تكمن في ماذا نقرأ وملاذا نقرأ ؟!

موضة الثقافة


ــير أبو نعمة إلى أان أول قصيدة  ويش
له كانت في حب اهللا عز وجل تكونت 
ــير أبو نعمة إلى أان أول قصيدة  ويش
له كانت في حب اهللا عز وجل تكونت 
ــير أبو نعمة إلى أان أول قصيدة  ويش

ــعر  من ٥٠ بيت, وأضاف "أفضل الش
ــودي, وفي بعض األحيان أفضل  العم
ــاعر  ــر كونه يعطي الش ــعر احل الش
ــاحة في التعبير عما يجول في  مس

خلجات صدره". 
ــل اخليال  ــة: "ال أفض ــو نعم ــال أب وق
ــل  ــب أن أوص ــزي , أح ــعر الرم والش
ــا من خالل  ــالة وال يتم توصيله رس
الشعر الرمزي بل الواقعية ومالمسة 
ــس  ولي ــة  واقعي ــورة  بص ــداث  األح
ــعراء  ــراً من الش ــة , وأرى كثي غامض
ــزي وأعترض  ــعر الرم مييلون إلى الش
ــة نظر ويبقى  ــم ولكنها وجه عليه

لها بعض اإليجابيات".
وحول تأثره بالشعراء أوضح أبو نعمة 
أنه تأثر بالشعراء القدامى من أمثال 
الصحابي علي بن أبي طالب كرم اهللا 

ــداده صفحات  ــه , الذي كتب مب وجه
ــاف: "وتأثرت  ــالم اجلهل, وأض تبدد ظ
أيضاً بالشاعر اإلمام الشافعي قرأت 
ــاف: "وتأثرت  ــالم اجلهل, وأض تبدد ظ
أيضاً بالشاعر اإلمام الشافعي قرأت 
ــاف: "وتأثرت  ــالم اجلهل, وأض تبدد ظ

دواوينه وتأثرت به وكان شعره واضحاُ 
أيضاً بالشاعر اإلمام الشافعي قرأت 
دواوينه وتأثرت به وكان شعره واضحاُ 
أيضاً بالشاعر اإلمام الشافعي قرأت 

وليس خيالياً".
ــعرية قال:  ــول آخر إصداراته الش وح
ــر , وديوان  ــوان غزة تنتص ــدر لي دي ص
القرآن روح احلياة , وديوان ثورة الضفة 
ــيراً إلى  ــورة باب" ، مش ــة "للث الغربي
القرآن روح احلياة , وديوان ثورة الضفة 
ــيراً إلى  ــورة باب" ، مش ــة "للث الغربي
القرآن روح احلياة , وديوان ثورة الضفة 

انه حتدث في قصيدة غزة تنتصر عن 
عظمة قطاع غزة الذي عانى حصاراً 
انه حتدث في قصيدة غزة تنتصر عن 
عظمة قطاع غزة الذي عانى حصاراً 
انه حتدث في قصيدة غزة تنتصر عن 

ظاملاً وآالماً كثيرة , تعرض الضطهاد 
عظمة قطاع غزة الذي عانى حصاراً 
ظاملاً وآالماً كثيرة , تعرض الضطهاد 
عظمة قطاع غزة الذي عانى حصاراً 

من القريب والبعيد والصديق والعدو , 
وحكيت ضده مؤامرات ليل نهار , ومع 
ــا إرادة وإجنازاً  هذا بقي كنخيل أرضن
وحكيت ضده مؤامرات ليل نهار , ومع 
ــا إرادة وإجنازاً  هذا بقي كنخيل أرضن
وحكيت ضده مؤامرات ليل نهار , ومع 

ومقاومة الظلم , وغزة تنتصر .
وأكد أبو نعمة أن الكتابة تعبر عن 
ــان وما يدور بداخله,  مكنون اإلنس
ــي أن أجد  ــن الطبيع ــاف: " م وأض

ــعر وأرى ما  ــي وأنا أكتب الش نفس
ــدور بداخلي  ــا ي ــه , فم ــح إلي أطم
ــال وآالم وحب  من أفراح وأحزان وآم
ــر عنه بطريقتي اخلاصة  وكره , أعب
ــو الذي يكتب  ــاعر املميز ه , فالش
ــر عنها ,  ــة ويعب ــر عنها , كاف ــة ويعب ــر عنها , كاف ويعب ــاالت  ــي ا ــة ف ــاالت كاف ــي ا ــة ف كاف
ــبة لي كل شيء ,  ــعر بالنس والش
ــعر  ــطني ملا كتبت الش ولوال فلس
ففلسطني أعطت للشعر بالنسبة 

لي قوة وعنفواناً وثورة وعزة ".
ــواره بأبيات  ــة ح ــو نعم ــم أب واختت

محببة لديه:
أمل تدفق في عروقى يبعث العزم الوطيد

هذه أخي هي دعوة اإلسالم تزحف من جديد
وتظل متعن في التقدم ال تبالي بالعبيد

فغداً سنرجع مجدنا ونعيد ما ضيع التليد
وتظل متعن في التقدم ال تبالي بالعبيد

فغداً سنرجع مجدنا ونعيد ما ضيع التليد
وتظل متعن في التقدم ال تبالي بالعبيد

وتلوح في األفق رايات من الفجر الوليد
صوت املؤذن سوف يعلو إنه وعد أكيد


ــب  املواه ــة  رعاي ــرورة  ض ــول  وح
الشعرية الشابة، فقد اكد أ.د. عبد 
ــوت اجلامعة، أن  ــق العف لص اخلال
ــعر هو لسان العرب وال يخفى  الش
ــذا الفن بني  ــة ه ــد أهمي ــى أح عل
ــعر من  ــيراً إلى أن الش الناس، مش
ــذا الفن بني  ــة ه ــد أهمي ــى أح عل
ــعر من  ــيراً إلى أن الش الناس، مش
ــذا الفن بني  ــة ه ــد أهمي ــى أح عل

ــار  املواهب التي حتتاج لصقل، وأش
ــاعر أن  ــن ألي ش ــه ال ميك ــف أن الع
ــه إال ما ندر،  يصقل موهبته بنفس
ــعر تخضع  ــل موهبة الش وأن صق
ــا االحتكاك  ــرة منه ــل كثي لعوام
بالشعراء وأيضاً عرض املوهبة على 

ــؤال عن أغراض  ــاعر ماهر والس ش
الشعر وفنه ومقوماته. 

ــف أن اخلجل بعد إظهار  أكد د. الع
ــة قتلها،  ــعر هو مبثاب ــة الش موهب
ــعراء. فيجب  ــل الش ــل يقت فاخلج
ــداً أال حتطمه  ــه أن يعمل جاه علي

ــن أي  ــخرية م ــرة أو س ــة عاب كلم
شخص. 

وأفاد العف أن طريق النجاح والتميز 
ــرة  ــة ومثاب ــد صعوب ــي إال بع ال يأت
ــاعر أن  وحتدٍ للمصاعب فعلى الش
ــه ويبتعد عن اخلوف من  يثق بنفس
ــدة أو مثيرة  ــون قصيدته جي أال تك
لالهتمام وكذلك خوفه من مقارنته 
ــي تنمي  ــن، ولك ــعراء األخري بالش
موهبة الشعر عليك أن تقرأ وحتفظ 

لتكتسب مهارة اإلبداع.
ــعر قد يكون  ــف أن الش ــار الع وأش
ــرق  الف وأن  ــاب،  اكتس أو  ــة  موهب
ــني تنميتها  ــة ح ــم أن املوهب بينه
ــخص الذي  ــوى، أما الش تكون األق
ــب عليه  ــابها يصع ــاول اكتس يح

اتقان الشعر واحترافه.
وحول أهمية النقد األدبي للشعراء 
ــداً أن  ــن الضروري ج ــال العف: م ق
وحول أهمية النقد األدبي للشعراء 
ــداً أن  ــن الضروري ج ــال العف: م ق
وحول أهمية النقد األدبي للشعراء 

يتسع صدر شعرائنا للنقاد ألنهم 
حريصون على جتويد الشعر وتطويره 
ــس نقضه أو هدمه , فإذا  وبنائه ولي
ما أراد الشاعر أن يتطور أداؤه فيجب 
عليه أن يستفيد من الرؤى النقدية 
ــاءً على  ــه األدبي بن ــوم خطاب , ويق

وإرشاداتهمتوجيهات النقاد وإرشاداتهمتوجيهات النقاد وإرشاداتهم. 
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عماد أبو نعمة أ.د. عبد اخلالق العف

ــا حتقق  ــى م ــا إل ــت أحالمه فصنف
"كنشر أول كتاب لها" والبعض تعثر 
ــل منها  ــه كما تنص ــت من فتنصل
ــرى على قائمة االنتظار ما زالت  وأُخ
ــل منها  ــه كما تنص ــت من فتنصل
ــرى على قائمة االنتظار ما زالت  وأُخ
ــل منها  ــه كما تنص ــت من فتنصل

ــو كتاباتها  ــم تخل ــعى إليها ل تس
ــة  ــي طبيع ــذه ه ــاد فه ــن االنتق م
الناجحني وما يالقونه من نقد، وكما 
ــدة كان  كان هناك قراء راق لهم بش
ــم من انتقدوا فكرة أو  على نقيضه

ــا الرياضية  ــلوب، وبروحه أس
ــك  ــي ذل ــم يزعجن ــول:" ل تق
ــمع  أذواق، كنت أس ــر  فالبش
ــاول قدر ما أمكن  االنتقاد وأح
أن آخذ حاجتي منه ألطور من 
وتضيف:"  وأفكاري"،  أسلوبي 
كان لي قريب يرى في الكتابة 
عيباً على الفتاة وكان سيحول 
كان لي قريب يرى في الكتابة 
عيباً على الفتاة وكان سيحول 
كان لي قريب يرى في الكتابة 

بيني وبني أحالمي حتى فكرت 
ــتحق احليلولة  بأن ال أحد يس
دون أحالمي، نحن في مجتمع 
ــني  ــرة بالناجح ــب املفاخ يح
ــي األول أقنعه دون  وجناح كتاب

أن أحاول التبرير له".
ــوت،  امل ــام  أم ــزة  عاج ــف  تق
ــول:" أحتاج مدة  والفقد، فتق
ــوف  الوق ــتطيع  ــة ألس طويل

ــروع  ــي من جديد والش على قدم
بالكتابة بعد كل جتربة فقد"، وألنها 
تثق أن الوطن يحتاج للفعل أكثر مما 
ــات، وألنه في القلب  يحتاج للكلم
ــنكتبه  ــا نكتبه وس ــاً فكل م دائم
ــات، وألنه في القلب  يحتاج للكلم
ــنكتبه  ــا نكتبه وس ــاً فكل م دائم
ــات، وألنه في القلب  يحتاج للكلم

ألجله سيظل قليالً عليه، فهي من 
ــب، واحلبيبة  ــن هو احل رأت أن " الوط

ــي األرض. ال  ــة واألم ه ــي البندقي ه
ــطني عن  ــل في فلس ــيء ينفص ش

اآلخر كل املفاهيم هنا مترابطة".
ــراً  كثي ــن  الوط ــب  أكت ــف:"  وتضي

اآلخر كل املفاهيم هنا مترابطة".
ــراً  كثي ــن  الوط ــب  أكت ــف:"  وتضي

اآلخر كل املفاهيم هنا مترابطة".

وأحتفظ به لنفسي حتى يكبر في 
ربيع القلب ويزدهر احلرف فآل أي حرف 
يليق به وال أي حرف سأكتبه سيوازي 
ــاق لألرض  ــه قبلي من عش من كتب
ــني  ــك ح ــي"، لذل ــش وكنفان كدروي

ــأقدمه  ــعر بالرضا عن حرفي س أش
للوطن على طبق الياسمني.

ــا، وبحرها  ــى حيف ــل النظر إل تطي
فتقول: "هناك أكتب أجمل قصائدي 
ــأكتب احلب  ــاك س ــي وهن وحكايات
كما هو شهيً ونقي وكما يستحق 

أن يُكتب".
ترى في وسائل التواصل االجتماعي 
ــه  ــب حرفَ ــال الكات ــيلة إليص وس
ترى في وسائل التواصل االجتماعي 
ــه  ــب حرفَ ــال الكات ــيلة إليص وس
ترى في وسائل التواصل االجتماعي 

ــن، وأصبحت الكلمات تصل  لألخري
ــده مضيفة:"  ــكان تواج إليه في م
أنه ما زال هناك شريحة مميزة تُعني 
ــده مضيفة:"  ــكان تواج إليه في م
أنه ما زال هناك شريحة مميزة تُعني 
ــده مضيفة:"  ــكان تواج إليه في م

باألدب وتقدره وتصفها بالفئة التي 
جنت من برستيج الثقافة وجتارتها"

وألن األصل الطيب ال يليق إال بأهله، 
لم تنسَ كل من مروا بحياتها 
ــة  ــم بداي ــا الدع ــوا له وقدم
بأهلها وأقرانها وزمالئها التي 
ــى إكمال  ــتعانت بهم عل اس
ــة وكانت مصدر  طريق الكتاب
ثقة في ان يخبروها أسرارهم 
ــة  ــطور أدبي ــي س ــا ف ويرونه

الحقاً".
ــة  ــطور أدبي ــي س ــا ف ويرونه

الحقاً".
ــة  ــطور أدبي ــي س ــا ف ويرونه

وعن سؤالها أين ترى نفسها 
ــت "أريد  ــنوات، أجاب ــد س بع
ــي  ــع ل ــد ألصن ــل بج أن أعم
ــماً مرموقاً في عالم األدب  اس
ــي  ــع ل ــد ألصن ــل بج أن أعم
ــماً مرموقاً في عالم األدب  اس
ــي  ــع ل ــد ألصن ــل بج أن أعم

ــا  له ــطينية  فلس ــة  ككاتب
ــمها ومكانتها في قلوب  اس

القراء".
ــادم  الق ــا  بكتابه ــا  صارحتن
ــوان " يافا  ــيكون بعن الذي س
ــي ترى  ــاب ومطر" الت ــة غي حكاي
ــداره ظروفاً خارجة عن  في تأخر إص
ــي ترى  ــاب ومطر" الت ــة غي حكاي
ــداره ظروفاً خارجة عن  في تأخر إص
ــي ترى  ــاب ومطر" الت ــة غي حكاي

إرادتها وترجو أن تسير األمور على ما 
ــرج روايتها للنور-التي  يرام حتى تخ
اعتبرتها طفلتها-. وتضيف:" أما ما 
بعد يافا فال أدرى رمبا هناك حكايات 

أخرى تستحق أن نكتبها".


ــروع  ــي من جديد والش ــي ترى على قدم ــاب ومطر" الت ــة غي حكاي

األربعاء 2014/5/28م
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غزة.سامي مشتهى:
ــدد  ــوغ ع ــن بل ــبوك” ع ــي “فيس ــل االجتماع ــع التواص ــف موق كش
ــرق األوسط وشمال  ــهريًا في منطقة الش مستخدميه النشطني ش
إفريقيا نحو ٦٢ مليون مستخدم، يدخل ٤٢ مليون منهم عبر هواتفهم 

املتحرِّكة.
ــتوى العالم إن  ــبكة االجتماعية التي تُعد األكبر على مس وقالت الش
استعدادات العالم اإلسالمي الستقبال شهر رمضان املبارك هذا العام 
ــبوك” في الواقع العام  تترافق مع التغييرات التي يحدثها موقع “فيس
ــخاص أم العالمات التجارية أو  ــبة لألش ــواء أكان بالنس للتواصل، س

أخصائيي التسويق، وخاصة من خالل الهاتف املتحرِّك.
ــبوك” مبدينة دبي،  ــركة “فيس ــتديرة نظمتها ش ــي خالل دائرة مس وف
أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة األبحاث العاملية “إبسوس” Ipsos بأن 
قه موقع التواصل  ــتخدمني الذي حقَّ ــهري للمس نسبة الوصول الش
أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة األبحاث العاملية “إبسوس” Ipsos بأن 
قه موقع التواصل  ــتخدمني الذي حقَّ ــهري للمس نسبة الوصول الش
أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة األبحاث العاملية “إبسوس” Ipsos بأن 

ــة العربية  ــة األخرى في اململك ــن املنصات الرقمي ــي يزيد ع االجتماع
السعودية واإلمارات العربية املتحدة ومصر.

وعن ذلك قالت “جو تينزر”، مدير علوم التسويق ألوروبا والشرق األوسط 
ــة تظهر بأن معدل دخول  ــبوك”، إن الدراس ــركة “فيس وإفريقيا في ش
األشخاص شهريًا إلى موقع “فيسبوك” يزيد مبقدار ١٫٣ مرة عن دخولهم 

إلى “يوتيوب” و ٢٫٥ مرة عن دخولهم إلى “تويتر” و ٤٫٩ إلى “ياهو”.
ــة، التي أجرتها مؤسسة إبسوس في  وأضافت قائلة، “أظهرت الدراس
تشرين الثاني/نوفمبر- كانون األول/ديسمبر ٢٠١٣، بأن “فيسبوك” يحتل 
املركز الثاني من حيث متابعة الشاشات املتعددة في نفس الوقت بعد 
التلفزيون، حيث يحظى مبتابعة تزيد مبقدار ١٫٧ مرة عن “يوتيوب” و ٣٫٣ 

عن “تويتر”.
ومن جهته، قال “جوناثان البني”، رئيس “فيسبوك” في منطقة الشرق 
ــتان إن شهر رمضان يختلف عن سائر شهور  األوسط وإفريقيا وباكس
ا، ويتخذون  العام، حيث يقيم له املسلمون في أرجاء العالم اعتبارًا خاص

ترتيبات خاصة من نواحي العبادة والعادات االجتماعية.

@ÈœÜÁ@�b«Îäífl@wn‰m@ÚÓ»flb¶a@ÚÓ‹ÿ€a
ÚÓ‰‘n€a@pb‘Ój�n€a@äÌÏ�mÎ@Ú©äi@fib©@ø@âb‡rnç¸a

ــة  الكلي ــرص  ح ــن  م ــا  وانطالق
اجلامعية للعلوم التطبيقية على 
توفير حلول تقنية وإبداعية تلف 
القضايا التكنولوجية في العديد 
ــة إلى  ــاءت احلاج ــاالت، ج ــن ا م
تنفيذ مشروع لتطوير بنية حتتية 
ــادرة على صناعة النهضة  قوية ق
في هذا اجلانب، فكان مشروع بال 
ــذه الكلية اجلامعية  ــز الذي تنف آب
ــراكة مع احتاد شركات أنظمة  بش
ــا  بيت ــطينية  الفلس ــات  املعلوم
وجوال، وبتمويل من صندوق تطوير 

اجلودة أحد مشاريع البنك الدولي.
ــح الدكتور  ــار أوض ــذا اإلط وفي ه
سعيد الزبدة مدير البرامج التنموية 
ــروع بال آبز  في الكلية ومدير مش
ــر مبادرة  ــروع تعتب ــرة املش أن فك
ــود في مجال  مهمة لتوحيد اجله
ــة التعليم  ــة بأهمي ــر التوعي نش
ــتثمار في  ــي وحتى االس التطبيق
ــر تطبيقات  ــال برمجة وتطوي مج
الهواتف الذكية وأجهزة احلاسوب 
وأن  ــة  ــة، خاص والكفي ــة  اللوحي
ــوق تطبيقات الهواتف الذكية  س
ــعاً وواعداً نظراً  ــوقاً واس يعتبر س

للطلب واإلقبال املتزايد على شراء 
واستخدام تلك األجهزة.

ــروع  ــذا املش أن ه ــدة  الزب ــر   وذك
ــر دبلوم  ــرة لتطوي ــاء ثم ــذي ج ال
البرمجة التابع لقسم تكنولوجيا 

ــروع  املش إن  ــث  حي ــات،  املعلوم
يتضمن تطوير املساقات الدراسية 
ــل مهارات وتبني قدرات  التي تصق
ــن االندماج  ــة ليتمكنوا م الطلب
السريع في سوق العمل ، مضيفا 

ــينفذ برامج تدريب  أن املشروع س
محلية و خارجية عدة للمدرسني 
ــر الذي  ــني، األم ــة و اخلريج والطلب
ــاحة التأثير ونقل  سيزيد من مس
ــن  م ــتفيدين  املس ــني  ب ــة  املعرف

املشروع.
من جانب آخر أوضحت املهندسة 
ــروع بال  ــقة مش نادين ديب منس
ــينفذ خالل ٣٦  ــروع س آبز أن املش
ــهرا، وأن العمل فيه انطلق في  ش
األول من نوفمبر لعام ٢٠١٣م، حيث 
ــطة  مت تنفيذ مجموعة من األنش
ــا افتتاح  ــن أبرزه ــة به وم املتعلق
ــر تطبيقات الهواتف  مركز لتطوي
ــة اجلامعية، والذي  الذكية بالكلي

ــدث  ــزا بأح ــرا مجه ــم مختب يض
األجهزة والهواتف الذكية.

ــز  ــك جتهي ــب: مت كذل ــت دي وأضاف
غرفة خاصة باملبرمجني واملطورين 

التابعني للمركز، باإلضافة إلى عقد 
مجموعة من ورش العمل لتطوير 
ــد  ــات وقواع ــاص البرمجي اختص
ــات، وتدريب ٢٥ أكادمييا على  البيان
تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.

وقالت ديب: سنعمل خالل املشروع 
ــا مدربا في  ــداد ٦٠ خريج ــى إع عل
مجال تطبيقات الهواتف الذكية، 
ــم وبرمجة ٥  ــى تصمي ــة إل إضاف
تطبيقات للهواتف الذكية املطورة 
ــوقة، وإطالق مسابقة حول  واملس
ــل تطبيق  ــة وتصميم أفض برمج
للهواتف الذكية، وتنظيم معرض 
ــاركة في  جلميع التطبيقات املش

هذه املسابقة.
وحول األثر االقتصادي ملشروع بال 
ــور عمر اجلعيدي  آبز، أوضح الدكت
ــال في  ــال واألعم ــم امل رئيس قس
ــروع  املش أن  ــة  اجلامعي ــة  الكلي
ــة  التوعي ــادة  زي ــى  عل ــيعمل  س
ــال  ــي مج ــتثمار ف ــة االس بأهمي
برمجة تطبيقات الهواتف الذكية 
ــع  اتم ــراد  أف ــني  ب أكان  ــواء  س
ــات التعليمية وشركات  واملؤسس

القطاع اخلاص احمللية.
ــتثمار في  ــدي أن االس وذكر اجلعي
ــهم في  ــال املهم سيس ــذا ا ه
ــي ويزيد من  ــة االقتصاد احملل تنمي
ــا  ــاع تكنولوجي ــاهمات قط مس
ــي الناجت  ــات واالتصاالت ف املعلوم
ــراء احملتوى  ــن إث ــي فضالً ع القوم
ــي الناجت  ــات واالتصاالت ف املعلوم
ــراء احملتوى  ــن إث ــي فضالً ع القوم
ــي الناجت  ــات واالتصاالت ف املعلوم

ــات الهواتف  ــن تطبيق ــي م العرب
ــي  العرب ــوق  الس ــي  ف ــة  الذكي

والعاملي.







.

أحمد مطر- صوت اجلامعة:
ــمي  ــن قس ــالب م ــة ط ــر ثالث ابتك
ــة  ــة وهندس ــة الكهربائي الهندس
احلاسوب في اجلامعة  فكرة تسهم 
ــيد استهالك الكهرباء في  في ترش

املنازل.
ــات تفكير  كان هذا احلل بعد جلس
ــل بينهم، من  ــة ونقاش طوي عميق
ــروع  ــاج فكرة جديدة ملش ــل إنت أج

تخرجهم من اجلامعة.
ــد روّاد  ــو عامر أح ــب أحمد أب الطال
ــبب اختيار فكرة  املشروع، أرجع س
ــاد حلول  ــرورة إيج ــروع إلى ض املش
ــأة،  ــار فج ــاع التي ــتمرار انقط الس
ــع مواطني  ــب جمي وبتكلفة تناس

غزة.
ــون  يك أن  ــة  الثالث ــالب  الط ورأى 
ــق يتم  ــن تطبي ــارة ع ــروع عب املش
ــوال تعمل  ــزة ج ــه على أجه تنزيل
ــارها  بنظام "Android"، نظرًا النتش
ــع في أيدي املواطنني بقطاع  الواس

غزة.
ــى  عل ــه  بـقدرت ــز  يتمي ــق  التطبي
ــاءة املنزل بطريقة  التحكم في إض
آمنة، إضافة إلى قدرته على التحكم 
ــع األجهزة الكهربائية عن  في جمي

بعد، من خالل الهاتف احملمول.
ــق بـ"جهاز  ــف الطالب التطبي ويص
ــن"، وذلك  ــان للمواط ــة واألم احلماي
ــداد الكهرباء  ــره على ع ــدم تأثي لع

املوجود في املنزل، من خالل توصيل 
قطع الكترونية صغيرة احلجم في 

"عداد كهرباء املنزل".
ــد أبو عامر في  ووضح الطالب أحم
حديث "لصوت اجلامعة" أن النظام 
ــتخدم في املشروع يتكون من  املس
ــوفت وير"،  ــارد وير" و "س ــني، "ه جزئ
ــع االلكتروني  ــى املوق ــة إل باإلضاف

املصمم له عبر االنترنت.
ويُبني أن حجم اجلهاز املستخدم في 

املشروع يساوي كفة اليد، وتركيبه 
ال يحتاج إلى وجود خط انترنت في 
ــتخدام  ــت، مبينا إمكانية اس البي
ــات  املؤسس ــل  لتوصي ــق  التطبي

احمللية احلكومية، والوزارات .
ــن تطوير البرنامج في  وأكد أنه ميك
ــبة له،  ــال مت عمل إضافات مناس ح
ــن يتوقفوا عن  ــى أنهم ل ــيرًا إل مش

حتديث البرنامج بشكل مستمر.
ــا  املعيقات التي واجهت الطالب  أم

ــروع، بني  ــدء بتنفيذ املش ــل الب قب
ــش، عن عدم  ــب محمود طاف الطال
ــر الالزمة للبدء  توفر قطع الهارد وي

بعمل التطبيق.
ــع الالزمة  ــش : "القط ــول طاف ويق
ــزة، ما  ــاع غ ــي قط ــرة ف ــر متوف غي
ــن مصر عن  ــتيرادها م ــا الس دفعن
طريق األنفاق، نظرًا لتدهور األوضاع 

السياسية اجلارية فيها".
وأضاف أن هذه القطع وصلت إليهم 
ــهرين من طلب شرائها من  بعد ش
املعبر، عن طريق أصدقاء لهم كانوا 

هناك.
ــعون إلضافة ميزة  ووضح أنهم يس
ــي إمكانية  ــج، وه ــدة للبرنام جدي
ــر" له القدرة على  وضع توقيت "تامي
ــغيل اجلهاز أو  ــم بوقت تش التحك

إغالقه.
وحول احلماية ، قال الطالب محمد 
قاسم: "حرصنا على تأمني البرنامج 
ــرض لها،  ــن أي اختراقات قد يتع م
ــتخدم  ــم للمس من خالل وضع اس

وكلمة مرور خاصة به".
وبنيّ أن البرنامج املوجود على اجلوال 
ــومية جميلة،  ــع بواجهة رس يتمت
مشيرًا إلى أن تكلفة البرنامج ٢٠٠ 
ــع املواطنني  ــاح جلمي ــو مت دوالر، وه
ــروع جناحه  بقطاع غزة. وأثبت املش
ــارب عليه في أحد  ــد إجراء التج بع

مختبرات اجلامعة اإلسالمية .
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تويتر تطلق ميزة لـ"كتم" 
المغردين مؤقتا

قد يكون لديك العديد من األصدقاء 
ــن  ــم، والذي ــع تغريداته ــن تتاب الذي
ــرة القدم على  ــوى معظمهم ك يه
ــد مباراة  ــي موع ــك أنت، وف نقيض
بتغريداتهم  مهمة ميتلئ حسابك 
عن تلك املباراة، وتود لو "تصمتهم" 
إلى أن ينتهوا من احلديث عنها. ملثل 

ــبب -وأسباب أخرى مشابهة- أطلقت شركة التدوين املصغر  هذا الس
ــاء الذين ال تود أن  ــم" (Mute) لكتم األصدق ــميا خدمة "كت "تويتر" رس

تزعجك تغريداتهم مؤقتا.

سوني تطور شريطا مغناطيسيا 
بسعة 185 تيرابايتا

ــركة سوني اليابانية عن  كشفت ش
تطويرها شريطا مغناطيسيا مبتكرا 
ــع  ــة هائلة إذ يتس ــعة تخزيني ذا س
ــات، وهي  ــن البيان ـــ١٨٥ تيرابايتا م ل
سعة تزيد ٧٤ مرة عن سعة األشرطة 
ــتخدمة حاليا،  ــية املس املغناطيس
ــجلة بذلك رقما قياسيا جديدا  مس

في فئة أعلى سعة تخزين لشريط مغناطيسي. وأوضحت الشركة أنها 
متكنت من حتقيق هذا اإلجناز اجلديد عبر تخزين ١٤٨ غيغابتا في كل بوصة 
ــي، في حني أن األشرطة املغناطيسية  ــريط املغناطيس مربعة على الش

احلالية تتيح تخزين غيغابايتني فقط في البوصة املربعة.

األربعاء 2014/5/28م
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وتشير زيارة الى أن الطفل عندما يولد 
يكون عقله عبارة عن إناء فارغ وهذا 
ــلوكيات  اإلناء يتم ملؤه باألفكار وس
ــط بالطفل   ــع احملي ــالل اتم من خ
ــع أصدقاء أو  ــن مجتم ــواء أكان م س
ــث أوضحت زيارة  أقارب أو عائلة, حي
أن التربية السليمة عبارة عن أطراف 
ــية األبعاد بدءاً باألسرة  مروراً  خماس

باملدرسة واإلعالم والشارع واألقران.
ــاظ  األلف ــكلة  ــارة: "مش زي ــول  وتق
ــال هي عبارة عن  البذيئة عند األطف
ــدوان اللفظي أي عندما  نوع من الع
ــخاص ألفاظا غير  يطلق بعض األش
مقبولة على أشخاص آخرين هذا ما 

نسميه بالعدوان اللفظي".


ــظ الطفل مبثل  ــاب تلف ــا عن أس أم

ــاظ, ذكرت زيارة  ــوع من األلف هذا الن
ــا أن الطفل يعبر بهذه الظاهرة  منه
ــديد و أكثر  عن غضبه و ضيقه الش
ــا يقوم  ــل حينم ــب الطف ــا يغض م
ــه و بني  اآلخرين,  األهل بالتمييز بين
ــاس الطفل أن  ــة الى إحس باالضاف
ــة وال يفهم  ــة جميل ــباب كلم الس
ــة أو خطورتها و يقوم  معنى الكلم
ــك لفت  ــتمرار, كذل ــا باس بترديده
ــا يصدر مثل هذه  االنتباه ألنه عندم
ــون ردود االفعال من قبل  االلفاظ تك
ــة و مستغربة  اآلخرين أنها مندهش

ويلفت انتباههم.
ــة  ــاً ذات العالق ــباب أيض ــن األس وم

ويلفت انتباههم.
ــة  ــاً ذات العالق ــباب أيض ــن األس وم

ويلفت انتباههم.

ــل  مبث ــال  األطف ــظ  بتلف ــرة  املباش
ــاظ, هي ظاهرة  ــذا النوع من األلف ه
االزدواجية في التعامل تتمثل عندما 
يقوم الكبار باستخدام عبارات غير 

ــون  يرفض و  ــة  مقبول
الطفل  يطلقونها  أن 
ــه لبس  ــح لدي فيصب
إذا  ــة  مبعرف ــل  خل أو 
ــا او  ــر خاطئً كان األم
إذا  ــة  مبعرف ــل  خل أو 
ــا او  ــر خاطئً كان األم
إذا  ــة  مبعرف ــل  خل أو 

ا  صحيحً
ــرق العالج  ــا عن ط أم
ــرت زيارة  ــول, ذك واحلل
ــول  ــع احلل ــن أجن أن م
ــل حيث  ــو التجاه ه
قولها  ــتطيع  يس لن 
ــا  كم  , ــرى  أخ ــرة  م
ــة  االخصائي ــذرت  ح
ــورة الضرب  ــن خط م
البدائل  آخر  واعتبرته 
ــكلة  املش ــذه  ه حلل 
ــرح  نش أن  ــب  ويج
ــيئة  الس ــاظ  االلف
ــم  يعل ــن  يك ــم  ل إن 

و  ــة  واملتابع ــا  معناه
ــذي يتعامل  ــخاص ال التواصل لالش
ــدم  ــادهم بع ــل وإرش ــم الطف معه
ــدداً, باالضافة الى  ــا مج ــظ بت التلف
ــدم  ــادهم بع ــل وإرش ــم الطف معه
ــدداً, باالضافة الى  ــا مج ــظ بت التلف
ــدم  ــادهم بع ــل وإرش ــم الطف معه

ــد اطالق بعض  ــب تأنيبه عن أنه يج
العادات السيئة ويجب شكر الطفل 
ــه بالعادات  ــد قيام ــجيعه عن و تش

احلسنة.


ــن  ــة م ــي الوقاي ــاس ف ــى األس يبق

ــنة  هذه الظاهرة هو املعاملة احلس
ــتعمال  للطفل من قبل والديه، واس
ــه  ــة ذات األثر الطيب في نفس اللغ
مثل كلمات: شكرًا ومن فضلك و لو 
ــمح وأعتذر. وضرورة  سمحت و أتس
ــتخدمه  ــد أن اللفظ الذي يس التأك
ــم توجيهه  ــر الئق لكي يت فعالً غي
ــتخدمه  ــد أن اللفظ الذي يس التأك
ــم توجيهه  ــر الئق لكي يت فعالً غي
ــتخدمه  ــد أن اللفظ الذي يس التأك

ــرد  ــس مج ــتخدامه، ولي ــدم اس لع
طريقة التلفظ هي املرفوضة، علماً 
ــرد  ــس مج ــتخدامه، ولي ــدم اس لع
طريقة التلفظ هي املرفوضة، علماً 
ــرد  ــس مج ــتخدامه، ولي ــدم اس لع

ــن األطفال الذين  أن هناك الكثير م
ــون أنها  ــون بكلمات ال يعرف يتفوه

ــة املتداولة  ــع مراقبة اللغ بذيئة، م
ــي والتعرف  ــه االجتماع في محيط
ــذه األلفاظ وعزله عن  على مصدر ه
ــتخدميها. وليعلم الوالدين. أن  مس
التربية الصارمة، والقائمة الطويلة 
ــبباً في  ــن املمنوعات قد تكون س م
ــر الذي  ــكلة، األم ــذه املش ظهور ه
ــات الطفل  ــم احتياج ــم تفه يحت
ــة بينه وبني  ــة والصراح وخلق الثق
ــليم  ــئة س ــلوب تنش والديه كأس

يجنبه الوقوع في هذه األلفاظ.
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الصبيان!"عبارة  ماتربيلك  "عقبال 
ــاء خاصة  ــائعة تتداولها النس ش
عندما تكون الطفلة األولى للعائلة 
أنثى, فنجد النساء كبيرات السن 
ــذه األم  ــون له ــن خاصة يدع منه
ــا بالصبي  ــوض اهللا عليه ــأن يع ب
ــذه األم  ــون له ــن خاصة يدع منه
ــا بالصبي  ــوض اهللا عليه ــأن يع ب
ــذه األم  ــون له ــن خاصة يدع منه

ــم تنجب أصالً,  الصالح ,وكأنها ل
ــا بالصبي  ــوض اهللا عليه ــأن يع ب
ــم تنجب أصالً,  الصالح ,وكأنها ل
ــا بالصبي  ــوض اهللا عليه ــأن يع ب

ــذه الدعوات تنهال عليها  وتبقى ه
ــدب وصوب حتى  تنجب  من كل ح
ــا كما تدعي  ا له ــندً ا يكون س ولدً
هؤالء النسوة, فبعضهن يتجاهلن 
ــم  ــر هبة من اهللا الذي يقس ان األم
األرزاق واألحوال, وهو من يرزق اإلناث 

ملن يشاء.
ــة رزقني  ــيدة أم فاطم ــول الس تق
ــة من اإلناث واحلمد هللا  اهللا بخمس
ــة رزقني  ــيدة أم فاطم ــول الس تق
ــة من اإلناث واحلمد هللا  اهللا بخمس
ــة رزقني  ــيدة أم فاطم ــول الس تق

ــن ,لكن ثقافة  ا به ــعيدة جدً أنا س
اتمع حولي سلبية يعتبرون اجناب 
الذكور أفضل من اإلناث,وال يدركون 
أن هذا يدخل ضمن االعتراض على 
حكم اهللا وقضائه,  وأسمع منهم 
ــول إجناب الذكور  الكالم الكثير ح
ــي وآمل من  ــك في نفس وأضمر ذل
ــى  ــر حت ــود ذك ــي مبول اهللا أن يرزقن
ــي وآمل من  ــك في نفس وأضمر ذل
ــى  ــر حت ــود ذك ــي مبول اهللا أن يرزقن
ــي وآمل من  ــك في نفس وأضمر ذل

أسكت األفواه من حولي ,وتخالفها 
السيدة أم ليان في القول بحديثها 
ــن اإلناث ولم أرزق  رزقني اهللا ثالثًا م
السيدة أم ليان في القول بحديثها 
ــن اإلناث ولم أرزق  رزقني اهللا ثالثًا م
السيدة أم ليان في القول بحديثها 

بطفل حتى اآلن وأنا ال أهتم لكالم 
ا  ــعيدة جدً ا فأنا س ــاس مطلقً الن
بطفل حتى اآلن وأنا ال أهتم لكالم 
ا  ــعيدة جدً ا فأنا س ــاس مطلقً الن
بطفل حتى اآلن وأنا ال أهتم لكالم 

ا ببناتنا  ــدً ــعيد ج وزوجي أيضا س
ــمع من  ــا أس ــرا ,وأن ــن كثي ويحبه
ــن الأهتم لهم  ــر لك ــاس الكثي الن
ا على نعمة  ــرً ــد هللا أوالً وأخي فاحلم
ــن الأهتم لهم  ــر لك ــاس الكثي الن
ا على نعمة  ــرً ــد هللا أوالً وأخي فاحلم
ــن الأهتم لهم  ــر لك ــاس الكثي الن

اإلجناب فهناك الكثير من الناس 
يتمنون ولو طفلة واحدة,وأكدت 
ــل  ــم األم,ب ــا ال يرح أن مجتمعن
ــا وينعتونها  ــي اللوم عليه ويلق
ــات وكأنها عيب ابتليت  بأم البن

به هذه السيدة.


ــد االختصاصي  ــه أك ــن جهت م
ــوزي أبو عودة على أن  التربوي د.ف
ــلبية  ــل ثقافة س ــع يحم اتم

ــر على األنثى  ــل املولود الذك تفض
وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية.

ــنة  ــذا مخالف لس ــف أن ه ويضي
ــلم"  ــول "صلى اهللا عليه وس الرس
ــالث بنات  ــن كان له ث ــذي قال(م ال
ــن كن له  ــن تأديبه فأدبهن وأحس
ــار, فقالوا ولو اثنتني يا  حرزًا من الن
ــول اهللا فقال ولو اثنتني, فقالوا  رس

ولو واحدة قال ولو واحدة ).
ــودة  هذه الثقافة وافدة  ويعد أبو ع
ــف الذي  ــا احلني ــة على دينن غريب
ــى جوهرة مصونة  يجعل من األنث
يحتفظ بها الرجل بعزها وكرامتها 

دون إذالل أو إهانة.
ــا العبارة التي  ــو عودة: أم ويتابع أب
تقال للمرأة عندما تلد األنثى "ربنا 
ــك بصبي" فهي ضمن  يعوض علي
ثقافة اتمع بتفضيل الذكور على 
ــاث , وأكد أن ذلك يكون له تأثير  اإلن
ــيتها, إذ يصبح  ــلبي على نفس س
ا أن ليس لها  ــخ لهاعلمً كأنه توبي
ذنب في عمليات احلمل والوالدة,وأن 
ــاث في رحم  ــرر الذكور واإلن من يق

األمهات هو اهللا عزوجل.
ــاث في رحم  ــرر الذكور واإلن من يق

األمهات هو اهللا عزوجل.
ــاث في رحم  ــرر الذكور واإلن من يق

ــس املولود  ــار إلى أن حتديد جن وأش
كما أثبت العلماء يرجع إلى الرجل 

وليس للمرأة بعد إرادة اهللا عزوجل, 
ــن إرادة ربانية وهي  فلم الغضب م
ــرة وليس  ــة خير لألس ــي احلقيق ف
شرًا لها, فهي اخلير الذي أنعم اهللا 
ــرة وليس  ــة خير لألس ــي احلقيق ف
شرًا لها, فهي اخلير الذي أنعم اهللا 
ــرة وليس  ــة خير لألس ــي احلقيق ف

ــرأة ملا وجد  ــى الرجل ولوال امل به عل
الرجل, فكيف بنعمة من اهللا حتول 
إلى نقمة بجهل البعض وتخلفهم, 
ومتسكهم بعادات تقليدية بائدة ال 
أصل لها في الشرائع السماوية وال 

حتى في القوانني الوضعية.
ــن دور البنت قائالً,  ــزز أبو عودة م وع

حتى في القوانني الوضعية.
ــن دور البنت قائالً,  ــزز أبو عودة م وع

حتى في القوانني الوضعية.

ــى بها  ــة وأوص ــززة مكرم ــي مع ه
ــلم"  ــول "صلى اهللا عليه وس الرس
ــى بها  ــة وأوص ــززة مكرم ــي مع ه
ــلم"  ــول "صلى اهللا عليه وس الرس
ــى بها  ــة وأوص ــززة مكرم ــي مع ه

ــاء  ــتوصوا بالنس ــا قال"اس عندم
خيرًا"


ــوص احلل لهذه املعضلة  أما بخص
ــن  فيكم ــة  االجتماعي ــة  الثقافي
ــا يجب  ــدة ومنه ــاليب ع ــي  أس ف
ــج التربية تعزيز  ــن مناه أن تتضم
األنثى كما تعزز الذكر, وأن ال يكون 
هناك متييز بني الذكور واإلناث حتى 

نضمن حياة كرمية لكل منهما,
ــذ  ــي نب ــرة ف ــى دور األس ــد عل وأك
ــر على  ــز للذك ــة والتحي العنصري
حساب األنثى ,ودور وسائل اإلعالم 
ــي اتمعي لقيمة  ــر الوع في نش
األنثى وأنه ال يجوز التمييز الصارخ 

بينهما
وعلى االم الرد في مثل هذه احلاالت 
بأن تقول احلمد هللا الذي رزقني هذه 
وعلى االم الرد في مثل هذه احلاالت 
بأن تقول احلمد هللا الذي رزقني هذه 
وعلى االم الرد في مثل هذه احلاالت 

البنت التي كنت أمتناها وقد حقق 
اهللا لي أمنيتي ونسأله ان يجعلها 
البنت التي كنت أمتناها وقد حقق 
اهللا لي أمنيتي ونسأله ان يجعلها 
البنت التي كنت أمتناها وقد حقق 

صاحلة مصلحة لنفسها وألسرتها 
ومجتمعها.

ــول أن القدر  ــام أردت ان أق وفي اخلت
بيد اهللا عزوجل فهو يهب ملن يشاء 
ــول أن القدر  ــام أردت ان أق وفي اخلت
بيد اهللا عزوجل فهو يهب ملن يشاء 
ــول أن القدر  ــام أردت ان أق وفي اخلت

إناثًا ويهب ملن يشاء الذكور ويجعل 
بيد اهللا عزوجل فهو يهب ملن يشاء 
إناثًا ويهب ملن يشاء الذكور ويجعل 
بيد اهللا عزوجل فهو يهب ملن يشاء 

ــاء عقيما, وأقول ملن رزقها  من يش
ــات أي كان عددهن  اهللا بنعمة البن
ــرًا  ــي عاق ــن أن تكون ــر م ــذا خي ه
ا فلتحمدي اهللا على  وزوجك عقيمً
ــرًا  ــي عاق ــن أن تكون ــر م ــذا خي ه
ا فلتحمدي اهللا على  وزوجك عقيمً
ــرًا  ــي عاق ــن أن تكون ــر م ــذا خي ه

ــي ملا يقال  ــة اإلجناب وال تهتم نعم
ــاء الناس غاية ال  من حولك "فإرض

تدرك"

.
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ــيب  على بوابة املعبر يش
ــر,  ــيح العم ــعر, يش الش
ــي كل  ف ــا  ــرق عمرن ويس
ــر  ــة العم ــى بواب ــرة, عل م
ــل أضحوكة,  الطف يصير 
ــع كل من قدم جوازه  ويرج
ــوة,  رش أو  ــيق  تنس دون 
ــر تقابل  ــى بوابة املعب عل
ــي كل  ــدك األول, ويحك ج
ــي  ف ــرد  ويس ــة  أقصوص
االفرجن  ملاذا حطم  ثناياها, 
ــي  ف ــرد  ويس ــة  أقصوص
االفرجن  ملاذا حطم  ثناياها, 
ــي  ف ــرد  ويس ــة  أقصوص

مكبلة  ــون  حص ــق  والزجن
ــود  أس ــارس  ح ــا  وعليه
وما  القصة  ــرد جدي  ويس
زالت بوابة املعبر لم تفتح 
ــس  ــا اخلام ــع باصن فيرج
ــماء  األس حامل  ــرخ  ويص
لكم في الغد موعد, أمام 
معبر مغلق ويرجع كل من 
ودع لقيا ما لها موعد على 
بوابة املعبر يطالب ظابط 
ــك  بأن ــات  إثب ــرطة  الش
ــع ورقة  ــطيني فترف فلس
ــول ال تكفي  ــراء فيق خض
ــود  األس ــوازك  ج ــدم  تق
ــر  ــي فتظه ــرد ال يكف في
حتويلة العالج باخلارج .. ال 
جدوى ال يكفي . فيأخذك 
ويسألك  التحقيق  لغرفة 
ــرى أريد  ــرة أخ ــب م ويطال
ــك أوراق ثبوتية أيعقل   من
ــع عمري  ــا العرب  أدف أيه
اثبات لشخصيتي لتفتح 

بوابة املعبر.
تقف اإلنسانية على بوابة 
هذا املعبر حائرة, االنسانية 
تسأل عن سبب إغالق هذا 
ــبب حصار  ــر ,عن س املعب
ــول  ــب ,تق ــني دون ذن الغزي
اإلنسانية أشعر بالضياع, 
ــن أن تضيع  هل من املمك
االنسانية؟ هل من املمكن 
أن يعيش املريض حائراً بني 
فتح املعبر أو املوت! ينتظر 
ــة  ــاعات طويل ــض س املري
ــروج  ــه باخل ــؤذن ل ــى ي حت
ــاك من ميوت  ــالج, وهن للع
ــد  ــمع , لب ــوت يس دون ص
ــانية  ــتيقظ االنس أن تس
داخل الضمائر احلية حتى 
ــإذا  ــاع ف ــعر بالضي ال تش
االنسانية ضاعت  ضاعت 
ــا كل الروابط املثلى  معه
ــا  عالقتن ــم  حتك ــي  الت  ,
ــعر  ــن وجتعلنا نش باألخري
ــه , ونقدر  ــعرون ب ــا يش مب
ــون  يعان ــي  الت ــاع  األوض
ــا , فيجب ان ال تضيع  منه

االنسانية.

 ضياع اإلنسانية
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ــرت في املاضي  ــر بعد أن اقتص العناص
ــى االختبارات  ــي  اختيار الالعبني عل ف

الفردية .


ــر  بني رزق على عزم اجلامعة على نش
ــة من خالل  ــني الطلب ــذه اللعبة ب ه
ــني الكليات  ــي ب ــاح دوري داخل افتت
ــام املقبل  ــالمية الع ــة اإلس اجلامع
ــدرب  ــن م ــراح م ــى اقت ــة إل باإلضاف
ــاطئية عماد  ــرة الش ــا للك منتخبن
ــني امللعب وتطويره  ــقر بتحس األش
ــة  العاملي ــروط  الش ــع  م ــق  ليتواف
ــاطئية من أجل تقدمي  للمالعب الش
ــتضافة بطولة غرب أسيا  طلب الس

في اجلامعة اإلسالمية .


ــة مصر العربية  يذكر قيام جمهوري
باستضافة  البطولة العربية الثالثة 
ــاطئية بشرم الشيخ ما  للكرة الش
بني الثامن إل السابع عشر من الشهر 
ــم ثمانية منتخبات  اجلاري التي تض
ــطني  ــعودية وفلس عربية وهي الس
واإلمارات واملغرب وليبيا وعمان ولبنان 
باإلضافة للبلد املضيف مصر , وتعد 
هذه البطولة من أهم الركائز من أجل 
ــيوية في  ــتعداد للبطولة اآلس االس

تايلند في شهر اكتوبر القادم . 

ــدوري نظمها على  ــة ال بعمل بطول
ــس على امللعب  ــب اجلامعة ولي ملع
ــهر مما  الذي افتتحته الوزارة منذ  أش
ــروط في ملعب  يدلل على توافر الش

اجلامعة .


ــد الكثير  ــى الفوائ ــالن عل ــق الرج اتف
ــدوري والتي من أهمها تعزيز صفوف  لل
ــب  املواه ــراز  وإب ــي  الوطن ــب  املنتخ
ــدرب ألول مرة  ــة إلي اعتماد امل باإلضاف
ــل اختيار  ــة داخلية من أج على بطول


ــكر  ــى واجب ش ــر عل ــو زاه ــد أب وأك
ــى قيامها  ــالمية عل ــة اإلس اجلامع
ــاطئية ألن  ــب الكرة الش ــاء ملع ببن
ــو بنية  ــة  ه ــاح أي رياض ــاس جن أس
ــة حقيقية وقوية وتلبي احلاجة  حتتي
ــكر أمران  ــد على وجوب الش مما يؤك
أساسيان األول أن اجلامعة اإلسالمية 
ــة رياضية ومع ذلك  ــت مؤسس ليس
ــا يدلل  ــذا امللعب مم ــاء ه ــت ببن قام
ــتقبل واعد لهذه الرياضة  على مس
ــب االحتاد  ــا رغ ــي عندم ــر الثان واألم


ــوز باللقب  ــى الف ــاءل عل ــع  تف اجلم
ــد أبو زاهر احمللل الرياضي  منهم  خال
ــلم  ــطني ورزق مس ــة فلس لصحيف
ــة  اجلامع ــي  ف ــي  الرياض ــرف  املش
ــن  ــدداً م ــرى ع ــاألول ي ــالمية ف اإلس
ــة  اجلامع ــي  ف ــي  الرياض ــرف  املش
ــن  ــدداً م ــرى ع ــاألول ي ــالمية ف اإلس
ــة  اجلامع ــي  ف ــي  الرياض ــرف  املش

ــباب حلصد اجلوائز  منها اخلبرة  األس
ــة  ــني نتيج الالعب ــدي  ل ــة  املتراكم
ــابقة في السنوات  ــاركات الس املش

األربعة املاضية أسيوية وعاملية .
ــم  ــا يض ــرى رزق أن منتخبن ــا ي بينم
العبني متميزين ومدرباً قديراً  ، وميتاز 
ــم  ــا يض ــرى رزق أن منتخبن ــا ي بينم
العبني متميزين ومدرباً قديراً  ، وميتاز 
ــم  ــا يض ــرى رزق أن منتخبن ــا ي بينم

ــوف  منتخبنا بالقوة واخلبرة التي س
تفيده بهذه البطولة  .


ــوب أن تعكس  ــو زاهر على وج نوه أب
ــتعدادات    رغبتنا في املنافسة  االس

ــتعدادات  ــما االس على اللقب مقس
ــن مع  ــة ولك ــة وخارجي ــي محلي إل
ــار املفروض على غزة أصبح من  احلص
ــكرات تدريب  ــل معس ــب عم الصع
خارجية ونكتفي فقط باملعسكرات 

الداخلية .
أما رزق فأكد استعداد اجلامعة الدائم 
ملد املنتخب الوطني باخلدمات اتلفة 
ملساعدته التي من أهمها يناء ملعب 
للكرة الشاطئية وإقامة دورة تدريبة 
لالعبني ودورة أخري حتكمية وتنظيم 
ــاطئية ألول مرة في  دوري للكرة الش
ــتوى محافظات  فلسطني على مس
ــتعداد اجلامعة  ــاع مبدين اس القط
لفتح امللعب بشكل دائم للمنتخب 
مع توفير كامل لألدوات واإلمكانيات 

الالزمة .
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ــا تتعرض  ــم من م ــي الرغ عل
ــطينية  ــة الفلس ــه الرياض ل
ــب ومعيقات إال أن  من مصاع
ــعبنا الفلسطيني  أصالة ش
الرياضية  ــوادر  الك ــة  وحكم
ــدا منيعا أمام  تقف دائما س
كل التجاوزات التي قد حتدث 
ــيرة  ــي املس ــاك ف ــا أو هن هن

الرياضية .
إن ثقافة شعبنا وتراثه وتاريخ 
ــطينية وما  ــة الفلس الرياض
ــة  ــروح الوطني ــن ال ــج م ينت
الفلسطينية من  التسامح 
ــذى ينطلق  ــة واإلخاء ال واحملب
ــعب  من أصالة هذا هذا الش
ــدم  ق ــذي  وال ــطيني  الفلس
ــن أجل  ــس م ــي والنفي الغال
ــن حقوقه  ــن والدفاع ع الوط
ــي إقامة  ــروعة وصوال إل املش
ــطينية  الفلس ــة  الدول

وعاصمتها القدس الشريف.
ــة  الرياض ــرض  تعت ــد  وق
ــض  بع ــطينية  الفلس
ــي قد تؤثر علي  التحديات الت
املسيرة الرياضية منها إغالق 
ــول النوادي  ــر وتعذر وص املعاب
ــارج  اخل ــى  إل ــطينية  الفلس
ــل  ــني للقت ــرض الرياضي وتع
ــاهدناه في  ــال وما ش واالعتق
ــف  ــى قص ــرة ف ــة األخي اآلون
ــي غزة  ــة ف ــب الرياضي املالع
الرياضية تنتصر  الروح  ولكن 

على الصعاب .
ــة  الوطني ــروح  ال ــذه  ه إن 
القدم  ــادت منذ  الرياضية س
ــتمدة من روح التسامح  مس
واحملبة واإلخاء بني أبناء الوطن 
ــرق الرياضية  الواحد وبني الف
والنوادي الرياضية التي كانت 
دائما حترص علي إظهار الوجه 
ــة  للرياض ــرق  واملش ــن  احلس
ــدة  مسترش ــطينية  الفلس
ــة  احلرك ــاء  أبن ــات  بتضحي
ــل الوطن  ــن أج ــة م الرياضي
أمام العالم فمنهم الشهداء 
واألسرى واجلرحى وكان منهم 
ــة ومازالت  الوطني ــادات  القي

تضحي من أجل الوطن .
ــا  ــر دائم ــي أتذك ــك فأنن لذل
التاريخ  ــذا  ــراث وه الت ــذا  به
ــي  الرياض ــطيني  الفلس
ــب علينا  ــذي يوج ــق ال العري
ــة واحملافظة  ــا االقتداء ب علين
ــامح واحملبة  علي ثقافة التس
ــن  الوط ــاء  أبن ــني  ب ــاء  واإلخ
الواحد وأبناء الفرق الرياضية 
ــة  الرياضي ــر  اجلماهي ــاء  وأبن
ــت  ترب ــي  الت ــطينية  الفلس
ــهداء العظام  علي أيدي الش
ــا  ــعارهم دائم ــن كان ش الذي
الوحدة الوطنية يجب علينا 
ــالة سامية بأن  أن نرسل رس
ــه  ورياضيي ــطني  ــاء فلس أبن
وجماهيره تسعي إلى توحيد 
الصفوف ونبذ العنف وإفشاء 

ثقافة احملبة والتسامح .

رسالة الرياضة 
الفلسطينية











غزة/عمر زين الدين:
فاز فريق اجلامعة اإلسالمية باملراكز 
ــة الوحدة الوطنية  األولى في بطول
ــتعراضية للقوة البدنية التي  االس
ــطيني للقوة  أقامها االحتاد الفلس
البدنية ومصارعة الذراعني بالتعاون 
مع وزارة الشباب والرياضة، وأقيمت 
ــاركة  ــة النادي األهلي مبش في صال

العديد من األندية الرياضية.
ــل  ــتاذ كام ــة األس ــر البطول وحض
ــتاذ  ــس االحتاد، واألس ــى -رئي اليازج
محمد حميد -مدير االحتاد، واألستاذ 
ــر  وزي ــدوب  -من ــى  العقيل ــال  جم
ــباب والرياضة، واألستاذ حسن  الش
العبيد -املدير الفني الحتاد مصارعة 
ــر -من  ــتاذ منر عام ــني، واألس الذراع
قسم النشاط الرياضي في اجلامعة 
اإلسالمية، واألستاذ طالل العجلة -

عضو االحتاد. 
ــي وزن ١٠٠ ك، تاله  ــز األول ف ــو راس املرك ــروان أب ــب محمد م ــرز الطال وأح
ــكافى في املركز الثاني في نفس الوزن، فيما حصل  الطالب محمود الس
الطالب محمد سعد على املركز الثاني في وزن ٧٠ ك، وتعد هذه البطولة 
ــبق اإلعداد لبطولة القطاع العامة، التي ستقام في  ــتعراضية وتس اس
ــارك فيها  ــدرة في مدينة دير البلح وستش ــهر املقبل على ملعب ال الش

اجلامعة اإلسالمية.
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¥«aâà€a@Ú«âbñΩ@ÒÜyÏ€a@Ú€Ï�i

غزة/صوت اجلامعة:
ــي اخلضري-  ــرم النائب جمال ناج ك
ــس أمناء اجلامعة ، فريق  رئيس مجل
ــبة  ــدم في اجلامعة، مبناس ــرة الق ك
حصوله على املرتبة األولى في بطولة 
ــات  ــيات كرة القدم ملؤسس خماس
التعليم العالي التي نظمها االحتاد 
ــطرجن  ــي، وفريق بطولة الش الرياض
التعليم العالي التي نظمها االحتاد 
ــطرجن  ــي، وفريق بطولة الش الرياض
التعليم العالي التي نظمها االحتاد 

احلاصل على املرتبتني األولى والثالثة 
ــات  ــطرجن ملؤسس ــي بطولة الش ف
التعليم العالي التي نظمها االحتاد 

الرياضي.
ــل التكرمي الذي جرى في  وحضر حف
ــة مببنى  ــات العام ــة االجتماع قاع
ــس،  التدري ــة  هيئ ــاء  وأعض اإلدارة 
األستاذ الدكتور أسعد أسعد – نائب 

ــئون اإلدارية،  ــة للش ــس اجلامع رئي
والدكتور يحيى السراج –نائب رئيس 
اجلامعة للشئون اخلارجية، والدكتور 
ــم البابلي – نائب عميد شئون  باس
الطلبة، والدكتور رائد صاحلة- مدير 
ــة، ولفيف من  دائرة العالقات العام
ــئون الطلبة،  العاملني في عمادة ش

واملكرمون.
ــب اخلضري على  ــى معالي النائ وأثن
ــة التي قام بها فريقا  اجلهود الفعال
كرة القدم والشطرجن وأضافت إجنازاً 
ــة التي قام بها فريقا  اجلهود الفعال
كرة القدم والشطرجن وأضافت إجنازاً 
ــة التي قام بها فريقا  اجلهود الفعال

ــاف إلى إجنازات اجلامعة،  رياضياً يض
كرة القدم والشطرجن وأضافت إجنازاً 
ــاف إلى إجنازات اجلامعة،  رياضياً يض
كرة القدم والشطرجن وأضافت إجنازاً 

ــاد بأدائهما املتميز، وإصرارهما  وأش
ــدر معالي  ــوز، وق ــق الف ــى حتقي عل
النائب اخلضري روح العمل اجلماعي 
التي كانت ضابطاً للعمل الرياضي.

النائب اخلضري روح العمل اجلماعي 
التي كانت ضابطاً للعمل الرياضي.

النائب اخلضري روح العمل اجلماعي 

وأكد األستاذ الدكتور أسعد على أن 
ــالمية تعد مؤسسة  اجلامعة اإلس
ــطيني  وطنية تخدم اتمع الفلس
في جميع ااالت، ومنها : الرياضة، 
ــة متنح فئة  ــى أن اجلامع ــدد عل وش
ــم عماد  ــاً؛ كونه ــباب اهتمام الش
ــة متنح فئة  ــى أن اجلامع ــدد عل وش
ــم عماد  ــاً؛ كونه ــباب اهتمام الش
ــة متنح فئة  ــى أن اجلامع ــدد عل وش

ــي،  ــه األساس ــتقبل، ومحرك املس
ــئون  ــى اهتمام عمادة ش ــى عل وأثن
ــباب  ــدرات الش ــة ق ــة بتنمي الطلب

ومواهبهم.
ــود إدارة  ــور البابلي جه وثمن الدكت
ــم الرياضي بعمادة  اجلامعة والقس
ــئون الطلبة، وفريقي كرة القدم  ش
والشطرجن التي أسهمت في حتقيق 
ــئون الطلبة، وفريقي كرة القدم  ش
والشطرجن التي أسهمت في حتقيق 
ــئون الطلبة، وفريقي كرة القدم  ش

إجنازين رياضيني يضافان إلى السجل 
الرياضي احلافل للجامعة.
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غزة- مرام املدقة:
ــان إلى االستمرار في ممارسة رذيلة معينة أهون عليه من  غالبا ما يلجأ اإلنس
أن يُفضح في اتمع وتبقى وصمة العار تالحقه حتى املمات, هذا الذي دفع د. 
يوسف عوض اهللا دكتور الطب النفسي في عيادة رفح النفسية جنوب قطاع 
أن يُفضح في اتمع وتبقى وصمة العار تالحقه حتى املمات, هذا الذي دفع د. 
يوسف عوض اهللا دكتور الطب النفسي في عيادة رفح النفسية جنوب قطاع 
أن يُفضح في اتمع وتبقى وصمة العار تالحقه حتى املمات, هذا الذي دفع د. 

غزة إلى ابتكار فكرة االستشفاء البيتي لعالج مدمني االترمال .
ــرف على فكرة  ــوض اهللا للتع ــت بدكتور ع ــوت اجلامعة" التق ــة "ص صحيف

غزة إلى ابتكار فكرة االستشفاء البيتي لعالج مدمني االترمال .
ــرف على فكرة  ــوض اهللا للتع ــت بدكتور ع ــوت اجلامعة" التق ــة "ص صحيف

غزة إلى ابتكار فكرة االستشفاء البيتي لعالج مدمني االترمال .

االستشفاء البيتي ومن أين جاءت, حيث قال : "جاءت الفكرة من وصمة اخلجل 
ــادة و ما يترتب عليها  ــارد و تالحقه املدمن عند التوجه للعي ــار التي تط و الع
من مشاكل اجتماعية ", مضيفا : " أن هناك تفكيرا مغلوطا عند الناس بأن 
األطباء العامون املوجودون باملصحات النفسية يتواصلون مع شرطة مكافحة 

ادرات و هذا غير صحيح  من منطلق أننا أمناء على أسرار املرضى " .
ــن في عالج املدمن  ــفاء البيتي تكم ــار د.عوض اهللا إلى أن فكرة االستش وأش

ادرات و هذا غير صحيح  من منطلق أننا أمناء على أسرار املرضى " .
ــن في عالج املدمن  ــفاء البيتي تكم ــار د.عوض اهللا إلى أن فكرة االستش وأش

ادرات و هذا غير صحيح  من منطلق أننا أمناء على أسرار املرضى " .

بشكل سري وبدون وجود ملفات له في العيادات احلكومية, مؤكدا أن املدمن ال 
يخرج من باب منزله إطالقا وإمنا الطبيب يترك عيادته ويتوجه إلى املريض في 

منزله حتى تنتهي فترة العالج . 
ويعرف الطبيب النفسي خدمة "االستشفاء البيتي" بأنها عبارة عن برنامج 
عالجي مكثف داخل البيت باحملاليل واملسكنات وعقارات أخرى بشكل سري 
ــوء إلى هذه الطريقة وجود  ــانية، مبيناً أن ما دفعه للج حلفظ الكرامة اإلنس
عالجي مكثف داخل البيت باحملاليل واملسكنات وعقارات أخرى بشكل سري 
ــوء إلى هذه الطريقة وجود  ــانية، مبيناً أن ما دفعه للج حلفظ الكرامة اإلنس
عالجي مكثف داخل البيت باحملاليل واملسكنات وعقارات أخرى بشكل سري 

ــاء  قطاع غزة   ــتفحلة بني أبن ــرية واملس ــكلة "إدمان االترامال" املستش مش
وشبابه وكمساهمة في القضاء على تلك الظاهرة .

 غزة-كنان املشهراوى :
املواطن الفلسطيني علي يوسف العبيات الذى يبلغ من العمر (٣٤ عاما) 
ــباني  ــجع  نادي ريال مدريد االس ــكان مدينة بيت حلم ,والذى يش من س
ــق الالعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بجنون , والذى رزق مبولود  وعاش
األسبوع املاضى,ومن عشقه  لكريسيانو رونالدوالالعب فى ريال مدريد 
ــيانو " علي مولوده اجلديد فى حادثة ,غير مسبوقة  أطلق اسم " كريس

وهي األولي من نوعها فى العالم العربى..
ــة الغربية إنه  ــم فى الضف ــرق بيت حل ــول العبيات الذى يقطن ش ويق
ــق فريق ريــال مدريد لدرجة اجلنون وخاصة الالعب رونالدو, و اخذ  يعش
ا إن جاءه مولود جديد سيقوم بتسميته باسم الالعب  على عاتقه عهدً

البرتغالي.
وقال العبيات إنه واجه معارضة كبيرة من قبل موظفني مديرية الداخلية 

في بيت حلم لعدم إدراجه ضمن األسماء املسموح بها.
ــق كرة القدم وبجنون ,حيث  ــعب الفلسطينى أنه يعش وقد أثبت الش
إنهم يشاهدون املباريات عن كثب , بل جميع الفئات العمرية تشاهدها 

وبدرجة تدفع الكثير منهم الى التعصب . 
ــر مواقع التواصل  ــن ردات الفعل عب ــات واجه الكثير م ــر  أن العبي يذك
االجتماعي ,ما بني مؤيد ملا قام به العبيات  ومشجع للفكرة , ومعارض 
ينتقد بشدة ما أقدم عليه هذا املواطن ,وما بني هذا وذاك يبقي العشق 

الفلسطيني لكرة القدم فى كل زمان وكل مكان  .

مولود باسم "كريستيانو"
فى بيت لحم

"االستشفاء البيتي" خدمة جديدة 
لعالج مدمني األترامال

"االستشفاء البيتي" خدمة جديدة 
لعالج مدمني األترامال

"االستشفاء البيتي" خدمة جديدة 

1/مايو 1919- أعلنت إجنلترا رسمياً وعد بلفور .
ــتمرت 15 يوماً أسفرت عن مقتل 47 يهودياً 146  1/مايو 1921م – اضطرابات في يافا اس

1/مايو 1919- أعلنت إجنلترا رسمياً وعد بلفور .
ــتمرت 15 يوماً أسفرت عن مقتل 47 يهودياً 146  1/مايو 1921م – اضطرابات في يافا اس

1/مايو 1919- أعلنت إجنلترا رسمياً وعد بلفور .

جريحاً واستشهاد 48 عربياً وإصابة 219 جريحاً ، واالنتداب يؤلف جلنة حتقيق في ذلك.
ــتمرت 15 يوماً أسفرت عن مقتل 47 يهودياً 146  1/مايو 1921م – اضطرابات في يافا اس
جريحاً واستشهاد 48 عربياً وإصابة 219 جريحاً ، واالنتداب يؤلف جلنة حتقيق في ذلك.

ــتمرت 15 يوماً أسفرت عن مقتل 47 يهودياً 146  1/مايو 1921م – اضطرابات في يافا اس

2/ مايو 1936م – أمني سر اللجنة العربية العليا يبعث برسالة إلى اللجان القومية 
يطلب منها التعميم على السكان باالمتناع عن دفع الضرائب.

ــرائيل لقائمة أعضاء األمم املتحدة وأصبحت العضو 59  11/مايو 1949- انضمت إس
في عداد الدول املنطوية حتت لوائها .

12/ مايو 1942 – اللجنة العربية العليا بفلسطني وعلى رأسها مفتي القدس احلاج 
ــيني تصدر بياناً تدين فيه برنامج بلتيمور وتؤكد أن احلركة الصهيونية  أمني احلس
12/ مايو 1942 – اللجنة العربية العليا بفلسطني وعلى رأسها مفتي القدس احلاج 
ــيني تصدر بياناً تدين فيه برنامج بلتيمور وتؤكد أن احلركة الصهيونية  أمني احلس
12/ مايو 1942 – اللجنة العربية العليا بفلسطني وعلى رأسها مفتي القدس احلاج 

خطر على كل العرب.
ــو 1948م – حاييم وايزمان يعلم الرئيس األمريكي ترومان عن نيتهم إعالن  13/ ماي

قيام دولة إسرائيل .
14/مايو 1948- أعلن السفاح اليهودي بن غوريون قيام دولة إسرائيل وتعيني حاييم 

وايزمان رئيساً للدولة وبن غوريون رئيساً للوزراء 0
14/مايو 1948- أعلن السفاح اليهودي بن غوريون قيام دولة إسرائيل وتعيني حاييم 

وايزمان رئيساً للدولة وبن غوريون رئيساً للوزراء 0
14/مايو 1948- أعلن السفاح اليهودي بن غوريون قيام دولة إسرائيل وتعيني حاييم 

15 / مايو 1947 – اجلمعية العامة لألمم املتحدة تعلن عن تشكيل اللجنة اخلاصة 
بفلسطني املكونة من 11 دولة لدراسة املشكلة الفلسطينية و احللول لها .

ــال كل رجال ثورة يوليو 1952م وينهي  ــادات يصدر أوامره باعتق 15/مايو 1971- الس
بذلك عهد الثورة .

15/مايو 1980- الكنيست  يتخذ قراراً باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل0
/1989 اعتقال الشيخ أحمد ياسني بتهمة تأسيس حركة  (حماس) .مايو/1989 اعتقال الشيخ أحمد ياسني بتهمة تأسيس حركة  (حماس) .مايو/1989 اعتقال الشيخ أحمد ياسني بتهمة تأسيس حركة  (حماس) . /19

ــطينية اتفاقاً حول تنفيذ  ــرائيل ومنظمة التحرير الفلس /1994 وقعت إس
/1989 اعتقال الشيخ أحمد ياسني بتهمة تأسيس حركة  (حماس) .

ــطينية اتفاقاً حول تنفيذ  ــرائيل ومنظمة التحرير الفلس /1994 وقعت إس
/1989 اعتقال الشيخ أحمد ياسني بتهمة تأسيس حركة  (حماس) .

ــطينية اتفاقاً حول تنفيذ مايو ــرائيل ومنظمة التحرير الفلس ــطينية اتفاقاً حول تنفيذ مايو/1994 وقعت إس ــرائيل ومنظمة التحرير الفلس /1994 وقعت إس /4
احلكم الذاتي في قطاع غزة ومدينة أريحا في القاهرة .

18/مايو/1994 دخول أول دفعة من شرطة احلكم الذاتي إلى قطاع غزة ومدينة أريحا.
23/مايو/1994 تسجيل أول حالة قتل ملواطن فلسطيني على يد قوات احلكم الذاتي.

29/مايو/1996 وصول حزب  الليكود إلى السلطة برئاسة بنيامني نتنياهو .

غزة- محمد احلواجري:
ــكارات كان  ــدة وابت ــات جدي جناح
أخرها جناح مواطن غزي في مشروع 
إبداعي يقوم على إنتاج مشتقات 
ــالل التحليل احلراري  الوقود من خ
ــارب  ــد جت بع ــك  وذل ــتيك  للبالس
ــهر متتالية  ــة أش ــتمرت أربع اس
ــة دون رعاية  كانت بجهوده اخلاص

من أي جهة رسمية والخاصة.
هو إبراهيم محمود صبح (٥٤ عاماً) 

من أي جهة رسمية والخاصة.
هو إبراهيم محمود صبح (٥٤ عاماً) 

من أي جهة رسمية والخاصة.

ــرات  ــم النصي ــن مخي ــذي يقط ال
ــط قطاع غزة، بعد أن فكر في  وس
ــان الناجتة  ــتغالل كثافة الدخ اس
عن احتراق احلطب في املدفئة التي 

صنعها ملنزله في فصل الشتاء.
ــة إنتاج الوقود بخطوات  ومتر عملي
ــات من  ــدأ بوضع كمي ــددة تب متع
البالستيك مقطع صغيرًا في فرن 
معزول عن الهواء على درجة حرارية 
ــليط ضغط قوي  ــع تس معينة م

عليها بواسطة ضاغط هواء .
ــتيك إلى درجة  وبعد وصول البالس

ــازي  غ ــرج  يخ ــة  املطلوب ــرارة  احل
ويتوجهان  ــون  والكرب الهيدروجني 
إلى "فلتر" يسمح مبرور الغاز فقط 
وينقيه من الشوائب الثقيلة، ومن 
ــة التكثيف  ــل إلى مرحل ثم ينتق

ــر مكثف هوائي ومائي  والتبريد عب
فينتج في النهاية سوالر وبنزين.

ــروع صديق  ــح  أن املش ــار صب وأش
ــتفادة  ــوم باالس ــة حيث يق للبيئ
ــتيكية التي يتم  ــن املواد البالس م

ــة أو التي يتم  ــا في القمام إلقاؤه
ــوارع أو حاويات  ــي الش ــا ف حرقه
ــاهد داخل املدن  القمامة كما نش

واحملافظات في القطاع.
ــروع  ــن احلديث عن تطوير املش وع
قال: "أنا بحاجة إلى متويل لصناعة 
ــر  ــي تتوف ــة والت ــزة املطلوب األجه
ــاع".. الفتاً إلى  ــا في القط معداته
ــر  ــي تتوف ــة والت ــزة املطلوب األجه
ــاع".. الفتاً إلى  ــا في القط معداته
ــر  ــي تتوف ــة والت ــزة املطلوب األجه

ــعى لهذه اخلطوة الكبيرة  أنه يس
ــني  واملهتم ــئولني  املس ــدة  مبناش
ــروعه  ــي تطوير مش ــاعدته ف مبس
ــاذ  ــتطيع إنق ــى يس ــر حت الصغي
ــات قد حتدث له  ــاع غزة من أزم قط

مستقبالً .
ــات قد حتدث له  ــاع غزة من أزم قط

مستقبالً .
ــات قد حتدث له  ــاع غزة من أزم قط

ــمية  الرس ــح اجلهات  وطالب صب
ــه يخفف  ــروعه كون ــي مش بتبن
ــل املواطن في ظل  ــرا عن كاه كثي
الظروف االقتصادية الصعبة التي 
ــتثنِ  ــاع، ولم يس ــا القط يواجهه
الشركات اخلاصة واملستثمرين من 

األمر.
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شو برجك؟! هو سؤال تردده ألسنة مئات الشباب، فهي وإن لم تقل 
ــم ويكأنهم ال يعلمون بـ"وعنده مفاحت  بذلك،"مفتاح الغيب" عنده
شو برجك؟! هو سؤال تردده ألسنة مئات الشباب، فهي وإن لم تقل 
ــم ويكأنهم ال يعلمون بـ"وعنده مفاحت  بذلك،"مفتاح الغيب" عنده
شو برجك؟! هو سؤال تردده ألسنة مئات الشباب، فهي وإن لم تقل 

ــألونك متشوقني وكأن إجابتك  الغيب ال يعلمها إال هو "، تراهم يس
ــن بعضهم بها  ــتقبلك، يؤم ــتفتح أمامهم دفاتر ماضيك ومس س

و"يتسلى" بها بعضهم اآلخر .
يلدغ "العقرب" مكامن أحالمهم ويهدم الثور بقايا آمالهم، ويضيع 
ــتقبلهم ما بني العذراء واجلوزاء، فال حاجة للهمم إن أخبرتهم  مس
"أبراجهم" بتعاسة وبؤس املستقبل، ويبرمجون شخصياتهم كما 
تخبرهم فقد يتحول اخلجول إلى جريء  ألن برجه يخبره بذلك، فما 
ــهم إال من نوافذ أبراج منهارة ال متلك لهم "ضرًا  عادوا يعرفون أنفس

ا". وال نفعً
ــم فيصعقون  ــن خالل أبراجه ــماتهم م ــرى الكثيرين يقرأون س وت
ــهم والصراخ  ــك عن أنفس ــي الصفات تل ــدءون بنف ــون ويب ويصدم
ــا ألصقت  ــمات أضحت تهمً ــم وكأن تلك الس ــن ذواته ــاع ع والدف
ــا مبا تقوله األبراج،  ــم طوال العمر، وكأن هؤالء يؤمنون حقً بجباهه
ــا ألصقت  ــمات أضحت تهمً ــم وكأن تلك الس ــن ذواته ــاع ع والدف
ــا مبا تقوله األبراج،  ــم طوال العمر، وكأن هؤالء يؤمنون حقً بجباهه
ــا ألصقت  ــمات أضحت تهمً ــم وكأن تلك الس ــن ذواته ــاع ع والدف

وإال لمَ يقفون منها وقفة اجلاد الذي يخشى على نفسه من كلمات 
ــتهزئني  ــن يحاربون في وجه املس ــا، وترى الكثيري ــراج وحتليالته األب
ــدق األبراج فهي  ــا، ويؤكدون مبلء أفواههم على ص ــراج وأقواله باألب
ــا إن كانت  ــم االنزعاج لهذا احلد منه ا فل ــق" دومً ــم "باحلقائ تخبره
بالفعل "صادقة"، لكنهم نسوا أو جتاهلوا قول رسولنا الكرمي:" كذب 
ــراج بتحليالتها ونصوصها  ــون ولو صدقوا"، فلو صدقت األب املنجم
ــنا بحاجة ملن  ــو باب صدقها وأننا لس ــم أولئك أن الكذب ه فليعل
ــنا من سمات وصفات فنحن أدرى بأنفسنا  يخبرنا مبا حتتويه أنفس
ــتقبل وما حتمله لنا  من غيرنا، و"ربنا" وحده من يعلم كواليس املس
ــام ما بني طياتها فلنترك أبواب القادم مغلقة كما هي، إلى حني  األي

يفتحها اهللا بكل ما فيها من وجع وفرح وخيبات وأمل .
ــام ما بني طياتها فلنترك أبواب القادم مغلقة كما هي، إلى حني  األي

يفتحها اهللا بكل ما فيها من وجع وفرح وخيبات وأمل .
ــام ما بني طياتها فلنترك أبواب القادم مغلقة كما هي، إلى حني  األي

فهل بتنا فارغني  لهذا احلد؟ لنتعلق بحبال األبراج وملعان النجوم في 
ــماء وكأنها أملنا في القادم، وهل بلغ اليأس منا مبلغه لنعلق  الس
ــذي ال ينقطع،  ــراج وال نعلقه بحبل اهللا ال ــتار األب ــا على أس أحالمن
ــماء وكأنها أملنا في القادم، وهل بلغ اليأس منا مبلغه لنعلق  الس
ــذي ال ينقطع،  ــراج وال نعلقه بحبل اهللا ال ــتار األب ــا على أس أحالمن
ــماء وكأنها أملنا في القادم، وهل بلغ اليأس منا مبلغه لنعلق  الس

ــرف الهار"  ــة على "اجل ــرك األبراج القابع ــده ولنت ــن باهللا وح فلنؤم
ــذي ال ينقطع،  ــراج وال نعلقه بحبل اهللا ال ــتار األب ــا على أس أحالمن
ــرف الهار"  ــة على "اجل ــرك األبراج القابع ــده ولنت ــن باهللا وح فلنؤم
ــذي ال ينقطع،  ــراج وال نعلقه بحبل اهللا ال ــتار األب ــا على أس أحالمن

وساكنيها، وليسكن في قلوبنا األمل في اهللا والثقة به ال غير .
ــرف الهار"  ــة على "اجل ــرك األبراج القابع ــده ولنت ــن باهللا وح فلنؤم

وساكنيها، وليسكن في قلوبنا األمل في اهللا والثقة به ال غير .
ــرف الهار"  ــة على "اجل ــرك األبراج القابع ــده ولنت ــن باهللا وح فلنؤم

شو برجك ؟!
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