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القدس - زكي ابو احلالوة - مت إدخال 
تقنية جديدة لفحص الشبكية ملرضى 
مبستشفى  السكري  مركز  ف��ي  السكري 
املطلع، وذلك بإستخدام كاميرا رقمية " 
نوعها  من  االولى  “digital cameraهي 
باإلمكان  أص��ب��ح  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة،  ف���ي 
ال��ت��ق��اط ص�����ورة ش��ب��ك��ي��ة ال���ع���ن خالل 
الستخدام  احل���اج���ة  ودون  دق��ي��ق��ت��ن 
يجنب  مم��ا   ، ال��ب��ؤب��ؤ  لتوسيع  االدوي����ة 
اجل��ان��ب��ة الستخدام  االع����راض  امل��ري��ض 
أدوية التوسيع والتي قد تسبب احلرقة 
والزغللة والتشويش في الرؤية ملدة قد 

تزيد على أربع ساعات.
كما تو فر هذه التقنية توثيقا لوضع 
الشبكية ميّكن املريض نفسه من متابعة 
التغييرات التي حتدث في شبكية العن 
نتيجة تأثير مرض السكري او بعد ذلك 
بواسطة  الشبكية  ع���الج  مت  ح���ال  ف��ي 
الليزر. يذكر أنه باإلمكان اكتشاف بعض 
العدسة  كعتامة  األخ��رى  العن  أم��راض 
)املياه الزرقاء( او عالمات إرتفاع ضغط 
ل��ه ت��أث��ي��رات سلبية على  ال��ع��ن وال���ذي 

العن في حال لم يتم عالجه. 
ولهذا الغرض قام املركز بتدريب طاقم 

بالتعاون  الشبكية  لفحص  متخصص 
رئيس جمعية  الدّباغ  الدكتور علي  مع 
"عيوني" / العيادة املتنقلة للعيون في 
فلسطن والتي تهدف إلى تقدمي الرعاية 
و  ال��س��ك��ري  مل��رض��ى  للعيون  املتخصصة 

اجللوكوما/ إرتفاع ضغط العن. 
وف���ي ن��ت��ائ��ج م��س��ح أول����ي ت��ن��اول 100 
م��ري��ض س��ك��ري م��ن ال��ن��وع ال��ث��ان��ي ، مت 
أن  وإتضح  الرقمية  بالكاميرا  فحصهم 
29% منهم يعانون من تأثيرات السكري 
بفقدان  ي��ه��دد  وال�����ذي  ع��ي��ون��ه��م  ع��ل��ى 
حاسة البصر لديهم حيث مت حتويلهم 

إعتماد تقنية جديدة لفحص شبكية العني
 ملرضى السكري مبستشفى املطلع

رام الله- مراسل القدس اخلاص- قام 
حلقوق  املستقلة  للهيئة  ال��ع��ام  امل��ف��وض 
بزيارة   ، أحمد ح��رب  ال��دك��ت��ور  اإلن��س��ان 
للعديد من املؤسسات الرسمية واألهلية 
في محافظتي بيت حلم واخلليل، بهدف 
واإلط����الع على  ال��ع��الق��ات معها  ت��ط��وي��ر 
القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان خاصة 
مع املؤسسات ذات العالقة بطبيعة عمل 

الهيئة.
زار  الذي  الهيئة  وترأس د. حرب وفد 
مركز محور "البيت اآلمن" التابع لوزارة 
الشؤون االجتماعية، واجتمع مع مديرة 
الشؤون  وم��دي��ر  رم��ض��ان،  ميسون  امل��رك��ز 
االجتماعية في بيت حلم شريف جرادات 
ومدير قرى األطفال في فلسطن محمد 
جرادات ومديرة دار رعاية الفتيات روز 
العالئية  املدرسة  عن  وممثاًل  انسطاس 

للمكفوفن التابعة للوزارة. 
وق���دم���ت رم���ض���ان ش���رح���ا واف���ي���ا عن 
امل��رك��ز وط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل��ه واحل�����االت التي 
يستقبلها والصعوبات التي تواجه عمله 
، والتطورات التي حصلت عليه في اآلونة 
األخيرة بعدما أصبح تابعا بشكل كامل 
وحتت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية، 
كون العامالت في املركز أصبحن على كادر 
وأشارت  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة 
ودورها  الهيئة  مع  املتميزة  العالقة  إلى 
الرقابي على املركز والتدخالت االيجابية 

لطاقم الهيئة.
املركز  ب��ع��م��ل  ال���ع���ام  امل���ف���وض  وأش�����اد 
الطرق،  بكافة  دعمه  وض��رورة  وأهميته 
اخلدمات  واستمرار  استقاللية  وضمان 
التي يقدمها، وضرورة تضافر اجلهود من 
أجل توفير شبكة حماية للنساء املعنفات 
املستمرة  االنتهاكات  ظل  في  وخصوصًا 

الواقعة على املرأة من قهر وظلم.
 بدوره أكد مدير الشؤون على الشراكة 
الهيئة وحتدث  العمل مع  احلقيقية في 
عن دور الشؤون في دعم ومساندة مراكز 
قرى  مدير  أش��ار  فيما  للمرأة.  احلماية 
التاريخية  إلى العالقة   )SOS( األطفال
والى مذكرة  بالهيئة  القرية  التي تربط 
ال��ت��ف��اه��م ال��ت��ي وق��ع��ت م��ع ال��ه��ي��ئ��ة عام 
2004 والتواصل مع الهيئة في نشاطات 

التوعية. 
وحتدثت إحدى العامالت في املركز عن 
ضرورة إنصاف العامالت في مراكز اإليواء 
والنظر بشكل جدي في قضية االستمرار 
املعنفات  للنساء  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  ف��ي 

بالشكل املطلوب، وعدم التراجع في ذلك 
نتيجة انتقال العامالت واملركز على كادر 

السلطة الوطنية.
ويلتقي محافظ بيت حلم ....

كما التقى وفد الهيئة الذي ضم املديرة 
أبو  وم��وس��ى  س��ن��ي��ورة،  رن���دا  التنفيذية 
دهيم مدير برامج الضفة الغربية وفريد 
األطرش مدير مكتب اجلنوب مبحافظ 
حمايل  الفتاح  عبد  ال��وزي��ر  حل��م  بيت 
بحضور مدير مكتبه صالح صبح وقاضي 

بيت حلم الشرعي جاد اجلعبري. 
املستمر  التعاون  عن  حمايل  وحت��دث 
مجال  ف��ي  والهيئة  احملافظة  ب��ن  فيما 
أن   ، مؤكدًا  اإلنسان  حقوق  حالة  تعزيز 
املواطن  العالقة هي عالقة تبادلية بن 
احلقوق  أس����اس  ع��ل��ى  مبنية  وال��س��ل��ط��ة 
أهمية احترام  والواجبات، ومشددًا على 
االعتداء  وعدم  القانون  بإنقاذ  املكلفن 
األم��ن��ي��ة وسيادة  أف�����راد األج���ه���زة  ع��ل��ى 

القانون.
بدوره أشاد املفوض العام بالتعاون مع 
احملافظة ودورها في تعزيز وحماية حقوق 
اإلن��س��ان واش����ار ال���ى ض����رورة ال��ع��م��ل على 
إحترام املكلفن بإنفاذ القانون، وضرورة 
إحترام حقوق اإلنسامنوضحا أهمية احلد 

من انتهاكات حقوق اإلنسان. 
وأش�����ادت امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة بدور 
النساء  ق��ض��اي��ا  م��ت��اب��ع��ة  ف���ي  احمل���اف���ظ 
إلى  ودع��ت  "م��ح��ور"  مركز  في  املعنفات 
االستمرار في هذا التوجه االيجابي الذي 
يساعد في احلد من االنتهاك املوجه إلى 

املرأة .
م��ن ج��ان��ب��ه ط��ال��ب ق��اض��ي ب��ي��ت حلم 
الشرعي بضرورة االهتمام بقضايا النساء 
التعديالت  ودع��م  الشرعية  احملاكم  في 

التي حتافظ على حقوق وكرامة املرأة.
ومبدير املخابرات العامة ....

واجتمع وفد الهيئة مبدير املخابرات 
العامة في بيت حلم حسان حمدان إشتيه 
"أبو اللطف" واملستشار القانوني ومدير 

التحقيق.
في  الهيئة  م��ع  التعاون  إشتية  وثمن 
م��ج��ال ح��م��اي��ة وت��ع��زي��ز ح��ق��وق اإلنسان 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى األخذ  اجل���ه���از  أن  م��ب��ي��ن��ًا   ،
وأن  االعتبار،  بعن  الهيئة  مبالحظات 
السياسة العامة للجهاز هي احترام املواطن 
وح���ق���وق اإلن���س���ان وس���الم���ة اإلج������راءات 

القانونية.
وأش���اد امل��ف��وض ال��ع��ام  ال��دك��ت��ور حرب 

العام 2011 خصوصًا  بأداء اجلهاز خالل 
وأن الهيئة لم تتلَق أي شكوى بحق جهاز 
تتعلق  حل��م  بيت  ف��ي  العامة  امل��خ��اب��رات 
بالتعذيب وسوء املعاملة، معربًا عن أمله 

في أن يستمر هذا النهج.
أن جهاز  إل��ى  أش���ارت سنيورة  ب��دوره��ا 
بيت حل��م شكل منوذجا  ف��ي  امل��خ��اب��رات 
وشددت  التعذيب  بقضايا  يتعلق  فيما 
على أهمية عدم تدخل األجهزة األمنية 
واحلريات  الفلسطينية  اجل��ام��ع��ات  ف��ي 
أب����و دهيم  األك����ادمي����ي����ة. ب��ي��ن��م��ا أش�����ار 
إل���ى ض����رورة ع���دم ع���رض امل��دن��ي��ن على 
الظاهرة  ه��ذه  ووق��ف  العسكري  القضاء 
األمنية  األج����ه����زة  وال����ت����زام  األب�����د  إل����ى 
بسالمة اإلجراءات القانونية في القبض 

والتوقيف والتفتيش والتحقيق.
ويزور النيابة العامة.....

بيت  ف��ي  العامة  للنيابة  زي���ارة  وف��ي 
حلم ، التقى وفد الهيئة  ، رئيس النيابة 
عن  عبر  ال��ذي  التميمي  ع��الء  املستشار 
مشددًا  وأه��م��ي��ت��ه��ا،  ب���ال���زي���ارة  س��ع��ادت��ه 
في  الهيئة  م��ع  التكاملية  العالقة  على 
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان وأن أبواب 
النيابة العامة مفتوحة بشكل دائم ألية 

مالحظات وشكاوى من قبل الهيئة.
وأكد املفوض العام ، أهمية دور النيابة 
في حماية  وخاصة  فلسطن  في  العامة 
وتعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون. 

الوفد  ب��ع��ق��د  ال�����زي�����ارة  واخ���ت���ت���م���ت 
اخلليل  محافظة  ف��ي  م��وس��ع��ًا  اج��ت��م��اع��ًا 
ب��ح��ض��ور احمل��اف��ظ ك��ام��ل حميد وم���دراء 
األجهزة األمنية ووكالء النيابة وأعضاء 
واالستشاري  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل��س��ن  م��ن 
ذات  وم��ؤس��س��ات  وقانونين  وحقوقين 

عالقة بحقوق اإلنسان.
ويزور اخلليل ....

اخلليل  محافظة  الوفد  زار  ذل��ك  ال��ى 
والتقى باحملافظ كامل حميد الذي ثمن 
اجلهود التي تبذلها الهيئة منذ تأسيسها 
حقوق  قضايا  متابعة  ف��ي  1993م  ع��ام 
املعمول   واللوائح  للقوانن  وفقا  اإلنسان 
الوطنية  ال��س��ل��ط��ة  م��ن��اط��ق  داخ����ل  ب��ه��ا 
تضافر  ب��ض��رورة  منوها  الفلسطينية، 
امل��ؤس��س��ات املعنية  اجل��ه��ود ب��ن ج��م��ي��ع 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  واملدنية  احلقوقية 
وتعميمها،  اإلن��س��ان  حقوق  ثقافة  لنشر 
الشعب  يحتاجها  التي  الوقاية  أجل  من 

الفلسطيني في هذه املرحلة.
األمنية  األج��ه��زة  ب��دور  وأش���اد حميد 

العامة  وامل��م��ت��ل��ك��ات  األم�����ن  ح��ف��ظ  ف���ي 
القائم  ال��وض��ع  م��ن  ب��ال��رغ��م  للمواطنن 
واملمارسات  اإلج�����راءات  نتيجة  احل��ال��ي 
بأن  م��ؤك��دا  األرض.  ع��ل��ى  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
جميع املؤسسات األمنية واملدنية مراقبة 
م��ن ق��ب��ل امل��ؤس��س��ات احل��ق��وق��ي��ة احمللية 
والدولية، والقيام بواجباتهم وصوال إلى 

دولة القانون واملؤسسات.
وأك��د د. حرب ض��رورة تنفيذ قرارات 
احمل���اك���م ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ووق����ف عرض 
والعمل  العسكري  القضاء  على  املدنين 
األمنية،  بالسالمة  يعرف  ما  إلغاء  على 
داع����ي����ا إل�����ى ال���ت���ع���اون وال��ت��ش��ب��ي��ك مع 
والهيئة  عام  بوجه  احلقوقية  املؤسسات 
واإلف���راد في  املؤسسات  بشكل خ��اص مع 
كافة  متابعة  أجل  من  اخلليل،  محافظة 
حقوق  بقضايا  ال��ع��الق��ة  ذات  القضايا 
اإلنسان، مشيرا إلى أن الهيئة هي مؤسسة 
مهمتها  دس��ت��وري��ة،  ص��ف��ة  ذات  وط��ن��ي��ة 
بحقوق  اخلاصة  القضايا  ومتابعة  رصد 
وصيانتها  متطلباتها  وض��م��ان  اإلن��س��ان 
الفلسطينية  والقوانن  لألنظمة  وفقا 
واألنظمة واملعايير الدولية، وتعتبر أولى 
في  اإلنسان  بحقوق  تعني  التي  الهيئات 

املنطقة العربية.
وأش���ار امل��ف��وض ال��ع��ام إل��ى أن الشكاوى 
بشكل  انخفضت  قد   2011 العام  خ��الل 
األخيرة،  ب��ال��س��ن��وات  م��ق��ارن��ة  م��ل��ح��وظ 
داعيا إلى التعاون والتنسيق بن الهيئة 
املستقلة واجلهات األمنية من خالل عقد 
بالقوانن  اخلاصة  التدريبية  ال���دورات 
ذات العالقة بحقوق اإلنسان وغيرها من 

املواضيع ذات الشأن.
وأوضحت سنيورة بأن للهيئة مكاتب 
السلطة  م��ن��اط��ق  ك���اف���ة  ف���ي  م��ن��ت��ش��رة 
الوطنية الفلسطينية وأنها تعمل بشكل 
حقوق  واق����ع  حت��س��ن  أج���ل  م��ن  مستمر 
اإلنسان في فلسطن، واالحتكام إلى سلطة 
متويل  أن  إلى  مشيرة  والقضاء،  القانون 
املمولن  م��ن  مجموعة  قبل  م��ن  الهيئة 
وحصولها على 15 % من خزينة السلطة 
الوطنية الفلسطينية ال ميس بأي حال 
من األحوال باستقاللية الهيئة باعتبارها 

هيئة وطنية وديوان للمظالم.
احترام  ب��ض��رورة  املجتمعون  وأوص���ى 
اإلحكام  ت��ل��ك  وتنفيذ  ال��ق��ض��اء  أح��ك��ام 
بالسرعة املمكنة، واحترام حقوق املواطن 
بحرية الرأي والتعبير والعمل على وقف 

العمل بالسالمة األمنية .

املفوض العام للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان يقوم بزيارة
 العديد من املؤسسات في محافظتي بيت حلم واخلليل

صورة الشبكية التي يتم اخذها 
بواسطة  الكاميرا وتعطى للمرضى 

مباشرة بعد التصوير

عملية تصوير الشبكية بواسطة الكاميرا

الى مستشفى العيون في القدس أو الى 
لتلقي  ال��وط��ن  ف��ي  املتخصصة  امل��راك��ز 
العالج الالزم واملتابعة الطبية.  وفي هذا 
السياق فقد شكر الدكتور توفيق ناصر 
العام ملستشفى املطلع  التنفيذي  املدير 
الدكتور  ومؤسسها  "ع��ي��ون��ي"  جمعية 
الشراكة  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وش����دد  ال���دب���اغ، 
الصحية  اخل��دم��ات  مقدمي  جميع  م��ع 
في  املجتمع  خ��دم��ة  ف��ي  دوره���ا  لتكامل 
ظل محدودية املصادر املتوفرة واحلاجة 
املاسة لهذه اخلدمات. وأكد بأن مستشفى 
امل��ط��ل��ع م��ل��ت��زم ب��رس��ال��ت��ه االن��س��ان��ي��ة و 
بتطوير خدماته بطريقة تدّعم النظام 
خدمات  وت��ق��دم  الفلسطيني  الصحي 

مميزة لكافة ابناء شعبنا.
ب��دوره أك��د أحمد أب��و احل��الوة مدير 
الدوري  الكشف  أهمية   ، السكري  مركز 
املبكر  للتشخيص  ال��ع��ن  شبكية  على 
الشبكية،  العتالل  املتعددة  للمراحل 
للعالج  بحاجة  التي  احل���االت  وحت��وي��ل 
أن  حيث  القصوى  بالسرعة  املتخصص 
أي  مؤلم،  غير  ع��ادة  الشبكية  إعتالل 
أنه بدون عمل الفحص الدوري للعن قد 
ال يتم إكتشافه اال في مراحل متقدمه 
يصعب فيها العالج وإستعادة ما مت فقده 

من عملية االبصار.  

د.غنام تشارك بورشة 
عمل ملركز "شمس" 

تعزيزا حلقوق اإلنسان 
وسيادة القانون

ليلى  د.  احملافظة  أك��دت   - الله  رام 
غ���ن���ام ، خ����الل م��ش��ارك��ت��ه��ا أم����س ، في 
ورش����ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي أق��ي��م��ت ف��ي فندق 
الروكي في املدينة ، بتنظيم من مركز 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان "شمس" 
حقوق  مفاهيم  تعزيز  ب��رن��ام��ج  ضمن 
اإلن���س���ان وس���ي���ادة ال��ق��ان��ون ل���دى طلبة 
ال���دور  ع��ل��ى  الفلسطينية،  اجل��ام��ع��ات 
ع��ات��ق شباب  ال���ذي يقع على  ال��ري��ادي 
فلسطن بصفتهم صّناع املجد املستقبلي 
والذين يقع على عاتقهم مجابهة كافة 
ميارسها  التي  والتجاوزات  اإلع��ت��داءات 

اإلحتالل على أرضنا وشعبنا.
وأضافت غنام:" أن إعالء إسم فلسطن 
ال��دول��ي��ة مسؤولية  احمل���اف���ل  ك��اف��ة  ف���ي 
ج��م��اع��ي��ة ت��ه��دف ل��ل��ت��أك��ي��د ع��ل��ى احلق 
الفلسطيني الذي ال يضيع ووراءه مطالب 

ومدافع".
التحدي  ع��م��ق  للحاضرين  وب��ي��ن��ت 
الذي تواجهه محافظة رام الله والبيرة 
واإلجتماعي  السياسي  للحراك  كمركز 
واإلصرار املتواصل على حتقيق العدالة 
اإلنسان،  ح��ق��وق  ورع��اي��ة  اإلجتماعية 
اللبنة  ه���و  احل����ر  امل���واط���ن  أن  م���ؤك���دة 
الدميقراطي  املجتمع  لبناء  احلقيقية 
والدولة املستقلة التي نطمح لها جميعا 

وعاصمتها القدس الشريف.
ط��ل��ب��ة جامعات  وإس��ت��رس��ل مم��ث��ل��وا 
بيرزيت والعربية األمريكية وأبو ديس 
والنجاح بحوار مطّول مع احملافظة حمل 
في طياته استفسارات عديدة عن دور 
احمل��اف��ظ��ة وال���ش���ق ال��ع��ش��ائ��ري ف���ي حل 
إلى أهم اإلجنازات  النزاعات، باإلضافة 
العمل  خ����الل  م���ن  ال���ت���ي مت حت��ق��ي��ق��ه��ا 
الدؤوب للمحافظة بشكل عام واحملافظ 
غنام كأول امرأة تتقلد هذا املنصب على 

صعيد عربي بشكل خاص.
الشاب  باجليل  إعجابها  غنام  وأب��دت 
الناشئ على الدميقراطية وحب الوطن، 
تتطلب  القادمة  املرحلة  أن  ال��ى  مشيرة 
كافة  في  متكامال  ووعيا  مكثفة  جهودا 
اإلنساني  ال��ع��م��ل  وت��ف��اص��ي��ل  ج��زئ��ي��ات 
والسياسي والوطني واإلجتماعي، معتبرة 
طلبة اجلامعات عبر التاريخ بأنهم البؤرة 
ال��ت��ي ت��خ��رج أج��ي��اال ي��ق��ع ع��ل��ى عاتقها 

حماية الوطن وصناعة املستقبل.
وكانت ورشة العمل قد استهلت بكلمة 
امل���رك���ز د. عمر  م���ن م��دي��ر  ت��رح��ي��ب��ي��ة 
أه���داف  أله���م  ت��وض��ي��ح��ا  تخللها  رح����ال 
املشروع باإلضافة للمسؤولية التي تقع 
ع��ل��ى امل��رك��ز ف��ي ال��ع��دي��د م��ن اجلوانب 
ودوره  باملواطن  تعنى  التي  واإلج���راءات 
حر  لوطن  ك��أس��اس  وحقوقه  وواج��ب��ات��ه 

متكامل. 

اخلليل- جهاد القواسمي-شعور بعمق 
بعدم  اجلامعات  ط��الب  مشكلة  وحجم 
جود املعونة للطالب الفقير، الذي كان 
مالذ،  عن  بالبحث  املعاناة  أش��د  يعاني 
وف���ي ظ��ل غ��ي��اب ال��دع��م ال��رس��م��ي عن 
اجلامعات وعن الطالب الفقير وإسعافه، 
املوحد  الفقير  الطالب  صندوق  انطلق 
جل��ام��ع��ات اخل��ل��ي��ل ال���ث���الث، ل��س��د رمق 

الطالب على أقل تقدير. 
من أجل الطالب

ع��م��رو، عضو  نعمان  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
جلنة صندوق الطالب الفقير املوحد، إن 
الفكرة تبلورت من خالل جلسة تقيمية 
إمكانية  بحث  ومت  االجتماعي،  للعمل 
الفقير  الطالب  أج��ل  م��ن  امل��زي��د  عمل 
واحد،  له عنوان  ليكون  اجلامعات،  في 
جامعات  في  تكون  الن  الفكرة  ورسمت 
اخل��ل��ي��ل ال���ث���الث، م��ش��ي��را ال����ى أن����ه مت 
احلديث مع اجلامعات مبدية ارتياحها 
لهذه الفكرة على اعتبار أنها عمل خيري 
بدور تكاملي بعيدا عن التنافس بوجود 

منسق عن كل جامعة. 
وع��ب��ر ال��دك��ت��ور ع��م��رو، ع��ن سعادته 
لتفاعل وتعاطي كافة الفئات املجتمعية 
مع الفكرة، مشيرا الى  إنها تعزز اإلرث 
الثقافي املوجود في اخلليل منذ حضور 
سيدنا إبراهيم،  مؤكدا أن هدف اللجنة 
مساعدة  على  والعمل  الله  مرضاة  هو 
فئاته  مب��خ��ت��ل��ف  ال��ف��ق��ي��ر،  ال���ط���ال���ب 
كاأليتام والطالب الذي تعثر وضعه ألي 
سبب من األسباب وال يقوى على توفير 
الى إن املساعدة  قسطه اجلامعي، الفتا 
االجتماعي،  البحث  خ��الل  م��ن  ت��ك��ون 
فمنهم يحصل على مساعدة جزئية أو 
الظروف  نتيجة  وح��االت  قسط،  نصف 
على  ستحصل  تعانيها  ال��ت��ي  القاسية 

مبشاركة جامعة القدس املفتوحة واخلليل والبولتيكنك

صندوق الطالب الفقير املوحد فكرة رائدة 
ونقلة نوعية لسد رمق الطلبة احملتاجني

إعفاء كامل.
عشاء تقشفي 

كان أمام جلنة صندوق الطالب الفقير 
املوحد، مقترحات كثيرة للعمل، فبدأت 
تقشفي،  خ��ي��ري  ع��ش��اء  بعمل  نشاطها 
ببيع بطاقات خيرية، سعر كل بطاقة 
اخلير  أه���ل  تلقفها  ش��ي��ك��اًل،  خ��م��س��ن 
أعمال  رج��ال  املجتمع  اطياف  كافة  من 
وق��ط��اع خ��اص ون��س��اء، وس��اه��م الطالب 
به على اعتبار أنه على املستفيد بذل 

جهد بسيط. 
املجتمع  إن  ع��م��رو،  ال��دك��ت��ور  وي���رى 
ال���دول���ة مبساعدة  م���ق���ام  ق����ام  احمل���ل���ي 
الطالب الفقير، حتى ال يجد فلسطينيا 
في محافظة اخلليل يجلس في البيت 
باكيا لعدم توفر القسط اجلامعي، مؤكدا 
أن مؤسسات اخلليل قدمت مجهودا رائعا 
يشكرون عليه، مشيرا أنه ما مت احلديث 
مع أحد إال وكان متفاعال وداعما لهذه 

الفكرة. 
عجز 

احلكومة  ع���م���رو،  ال���دك���ت���ور  وح��م��ل 
العجز  العالي، مسؤولية  التعليم  ووزارة 
بالرواتب  اجلامعات سواء  تعيشه  الذي 
ل��م تدفع  إنها  ال��ى  امل��س��اع��دة، مشيرا  أو 
منذ سنوات مخصصات اجلامعات األمر 
وأيضا  الرواتب  اوجد عجزا جتاه  الذي 
املساعدة، منوها الى أن اجلامعات تساعد 

مبئات اآلالف من الدنانير.
وأضاف، إن من وظيفة احلكومة توفير 
عمال ألولياء أمور الطلبة لتنقذهم من 
ال��ب��ط��ال��ة وي��س��ت��ط��ي��ع��وا اإلن���ف���اق على 
أبنائهم، مشيرا الى أنها املسؤولة عن عدم 
دعم التعليم، الن أغلى ما منلكه في هذا 

الوطن هو اإلنسان الفلسطيني.
الدكتور عمرو، من مؤيدي  أن  ورغم 

التعليم اجلامعي املجاني، إال انه يدعو أن 
يكون التعليم اجلامعي مدعوما، مشيرا 
التعليم«  »مجانية  ن��ق��ول  عندما  أن��ه 
تغطي،  حكومة  لدينا  يكون  إن  يجب 
وكونها ال تغطي نريد منها أن تساهم ولو 
جزئيا، مؤكدا أن التعليم لم يصل بعد 
احلديث  يتم  وعندما  فقير،  لكل  حق 
عن مجانية التعليم هو من باب التمني 
ال نستطيع تطبيقه ال شعبا وال حكومة 
وال قطاع خاص وال جامعات، لكن نريد 
ملن  املساعدات  من  األدن��ى  احل��د  توفير 
التعليم،  من  اإلمكانيات  ال ميلك هذه 
العالي  التعليم  على  مينع  أن��ه  مشددا 
اجلامعي أن يكون فقط مليسوري احلال، 
إال إذا أردنا أن نعيش في مجتمع طبقي 

فهذه مشكلة حقيقية.
ليست كافية

العالي تقدم  التعليم  أن وزارة  ولفت 
كافية،  غير  ولكنها  للطلبة،  ق��روض��ا 
بتوسيع  مطالبا  ال��رم��ق،  تسد  ال  وق��د 
خالل  من  الطالبية  املساعدات  هامش 
القروض أو غيرها لكي ال يضيق احلال 
بالطالب، مكررا أن املجتمع الفلسطيني 
يقوم بهذه املهمة وباإلنابة عن احلكومة 
في  ويساهم  يبني  أصيل  مجتمع  فهو 
احلراك التعليمي وفي الرسالة العلمية 
املجتمع  تكاتف  على  ويعمل  واملعرفية 
بشكل عام من أجل إن يكون هناك وفاء 
الشرائح  بن  وتكافل  وانتماء  وإخالص 

االجتماعية. 
بحاجة ألكثر

وبن الدكتور عمرو، إن من يستحقون 
اخلليل  جامعات  ف��ي  امل��س��اع��دات  تلقي 
يتعدى 50% ولكن من يتلقونها فعليا ال 
يتجاوزن 20-25%، كما إن اجلامعات تسهم 
مبا ال يقل عن 20% من دخلها، ولذلك 

ألكثر،  ب��ح��اج��ة  اجل��ام��ع��ات  طلبة  ف���إن 
الفلسطينية  اجلامعات  أن  ال��ى  مشيرا 
تقوم بدور رائد باحلفاظ على الشباب 
خالل  م��ن  هجرته  وع���دم  الفلسطيني 

توفير التمكن االقتصادي لهم.
ودعا إلى عدم حتميل صندوق الطالب 
الفقير املوحد الذي بدأ العمل كمؤسسة 
منذ اقل من أسبوعن اكبر من قدراته، 
ال  مم��ا  أفضل  ش��يء  تقدمي  أن  موضحا 
شيء، وهو يجود مبا يجود به اخليرون 
الذين ال يبخلون مبا هو ضمن  عليه، 

إمكانياتهم وهذا محل فخر واعتزاز. 
وأع�����رب ال��دك��ت��ور ع���م���رو، ع���ن أمله 
الطالب  اللجنة عنوان  بأن تشكل هذه 
أولئك  رمق  من سد  تتمكن  وان  الفقير 

احملرومون من التعليم.
صعوبات

وي�����������رى ع�����ض�����و جل�����ن�����ة ص�����ن�����دوق 
جامعات  ف��ي  امل��وح��د  الفقير  ال��ط��ال��ب 
املفتوحة  ال��ق��دس   " ال��ث��الث،  اخل��ل��ي��ل 
احلاجات  إن  واخلليل"،  والبوليتكنك 
التحدي  هو  اإلمكانيات  وقلة  الكثيرة 
نظامه  ي��ب��ل��ور  ال���ذي  ل��ل��ص��ن��دوق  األول 
وفكرته، وال هدف له سوى مرضاة الله 
والنهوض بشكل إيجابي، مشيرا الى أن 
اللجنة مشرعة األبواب وترحب بجميع 

احملتاجن.
ودعا الدكتور نعمان عمرو، الطالب 
إن يكونوا موضوعن عندما يتقدمون 
أموال  ألنها  امل��س��اع��دة،  على  باحلصول 
أنهم  مؤكدا  الناس،  من  وصدقات  زك��اة 
سيضعون كل ما ميلكون من إمكانيات 
أمام الطالب، مشددا إن الصندوق ليس 
وال يتناقض عمله مع صندوق  بديال 
الطالب الفقير في كل اجلامعة، بل هو 

مساهمة إضافية ونوعية. 

السلطات  ت����واص����ل   - ال���س���ب���ع  ب���ئ���ر 
في  والهدم  اجلرافة  سياسة  االسرائيلية 
القرى العربية في النقب، حيث ذكر املركز 
العربي للتخطيط البديل ان أكثر من 30 
العربية  املكيمن  قرية  في  ومبنى  بيتا 
على  امل��ص��ادق��ة  مت  م��ا  اذا  ه��دم��ه��ا  سيتم 
اللوائية  اللجنة  في  أودع  ال��ذي  املخطط 
للتخطيط والبناء في لواء اجلنوب والذي 
املخطط  اإلسرائيلية.  األمن  وزارة  أعدته 
خاص  ج��دي��د  معسكر  ب��إق��ام��ة  ي��ق��ض��ي 
ب��وح��دة االس��ت��خ��ب��ارات ف��ي اجل��ي��ش على 
أراضي قرية "املكيمن" غير املعترف بها 
في النقب. وأكد املركز العربي للتخطيط 
البديل وبناء على متابعاته املتواصلة ان 
املخطط املذكور ميتد على مساحة تصل 
الى 5،070 دومن منها 3،000 دومن لبناء 
امل��ع��س��ك��ر ذات����ه ف��ي ح��ن ب��ق��ي��ة املساحة 
على  وتقييدات  ش��روط  عليها  سيوضع 
التي  األرض  م��س��اح��ة  أن  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اء. 

ستصل  املكيمن  قرية  أبناء  من  سُتسلب 
الى حوالي 3،000 دومن وستعرض األهالي 
أنهم  بحجة  الطرد  ال��ى  املناطق  ه��ذه  في 
على  باالستيالء  ق��ام��وا  وبأنهم  معتدون 
ه���ذه األراض����ي ال��ت��ي ه��ي ب��ح��وزت��ه��م قبل 
الى  برسائل  بعث  .امل��رك��ز  اسرائيل  قيام 
املعترف  غير  للقرى  اإلقليمي  املجلس 
ب��ه��ا ف��ي ال��ن��ق��ب وال���ى ال��س��ل��ط��ات احمللية 
خاللها  م��ن  ينبه  واللقية  أبوبسمة  ف��ي 
املنوي  أن املعسكر  املذكور علمًا  للمخطط 
السلطات  نفوذ  مناطق  ي��ح��اذي  إقامته 
وسيحد  واللقية.  أبوبسمة  ف��ي  احمللية 
ال��ب��ل��دات ف��ي املستقبل  م��ن ت��ط��ور ه���ذه 
حياة  على  خطر  تشكيل  ال��ى  باإلضافة 
األهالي نتيجة التدريبات العسكرية التي 
تقام هناك.كما أشار املركز الى ان املخطط 
املذكور سيقوم بتقييد البناء والتطور في 
460 دومنا من أراضي قرية اللقية املعترف 
وجوب  على  رسالته  في  املركز  وأك��د  بها. 

تقدمي االعتراضات من جميع املتضررين 
خ���الل 60 ي��وم��ا م��ن ن��ش��ر االع����الن حول 
الى  تاريخه  وال��ذي يعود  املخطط  اي��داع 
16.01.2012. ويذكر ان املعسكر اجلديد 
واملنوي إقامته باملنطقة هو ضمن مخطط 
متكامل يهدف الى نقل معسكرات اجليش 
املختلفة من مركز البالد الى النقب ويصل 
تكلفته الى حوالي 27 مليار شاقل ، ويضم 
باإلضافة الى نقل املعسكر اخلاص بوحدة 
االستخبارات بتكلفة تصل الى حوالي 15 
املكيمن،  قرية  أراض��ي  على  شاقل  مليار 
مخطط آخر بإقامة حرم تكنولوجي تابع 
للجيش بتكلفة تصل الى حوالي 8 مليار 
شاقل وإقامة مجمع إرشاد خاص باجليش 
الى  باإلضافة  شاقل  مليار   2.5 بتكلفة 
نقل قاعدة طيران عسكري الى النقب من 
مركز البالد بتكلفة 1.6 مليارد شاقل.وهو 
األمر الذي أشار اليه وزير األمن اإلسرائيلي 
إهود براك في جلسة احلكومة في شهر آب 

من العام 2009 في بئر السبع. كما أشارت 
اإلسرائيلية  األمن  وزارة  عدة مصادر في 
الى أن الهدف األساس من املخطط اجلديد 
هو املساهمة في تشجيع عائالت جديدة 
عن  البعيدة  املناطق  في  للسكن  وشابة 
مركز البالد وخصوصًا في النقب والشمال 
األمر الذي يتساوق مع مخططات التهويد 

املختلفة للنقب واجلليل.
وكان املركز العربي للتخطيط البديل 
قد بعث برسائل قبل عامن ونصف الى 
املجلس  وال��ى  املعنية  احمللية  السلطات 
ينبه  بها  املعترف  غير  للقرى  اإلقليمي 
املخطط  أن  وال��ى  ف��ي حينه  املخطط  م��ن 
املذكور غير منّزه عن الدوافع االقتصادية 
من  خاصة  فئة  ستعطي  التي  والربحية 
من  السهل  ال��رب��ح  إمكانية  املستثمرين 
التي  واألراض����ي  املناطق  استغالل  خ��الل 
مرتفعة،  األراض��ي  قيمة  حيث  ستخلى، 

لصفقات جتارية مربحة!!

مخطط لهدم واقتالع قرية املكيمن 
بهدف تشييد معسكر للجيش

– مراسل ے - قالت دائرة  غزة 
إن  في حركة حماس،  الالجئن  ش��ؤون 
جنسية  أية  على  الفلسطيني  حصول 
العودة  في  حقه  عن  يثنيه  لن  ثانية 
وامل���واط���ن���ة ف���ي م��وط��ن��ه األص���ل���ي من 

فلسطن .
واش�����ارت ف��ي ب��ي��اٍن ل��ه��ا، ت��زام��ن��ًا مع 
املشرفن على  فعاليات مؤمتر  انطالق 
في  الفلسطينين  ال��الج��ئ��ن  ش����ؤون 
أن  القاهرة،  املنعقد في  العربية  الدول 
هذا املؤمتر يأتي في ظل مساعي دولية 
وإسرائيل  األمريكية  اإلدارة  تقودها 
خالل  من   ، الالجئن  قضية  لتصفية 
لألونروا،  املقدمة  املساعدات  تقليص 

بحث  إل��ى  الرامية  السياسية  واحللول 
العودة،  عن  بدياًل  التعويض  موضوع 
إض���اف���ة إل����ى  مم���ارس���ة ال��ض��غ��وط على 
بعض الدول العربية لتوطن الالجئن 

فيها.
أن يستمر  امل��ع��ي��ب  م���ن  وأض���اف���ت:   
احل��ص��ار اإلس��رائ��ي��ل��ي على ق��ط��اع غزة، 
وال سيما في ظل الربيع العربي، داعية 
املضيفة  ال��ش��ق��ي��ق��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 
احلصار  ه��ذا  بكسر  تبادر  أن  لالجئن 

غير القانوني وغير األخالقي .
العربية  ال���������دول  ال����ب����ي����ان  ودع�������ا 
على  التأكد  إل��ى  لالجئن  املستضيفة 
ضرورة التزام وكالة األونروا التام باالسم 

اجلمعية  اعتمدته  ال��ذي  لها  الرسمي 
رقم  ق��راره��ا  في  املتحدة  ل��ألمم  العامة 
األمم  وك���ال���ة   : أي  1949م  ل��ع��ام   302
املتحدة إلغاثة الالجئن الفلسطينين 

في الشرق األدنى وتشغيلهم .
واختتم البيان بدعوة جامعة الدول 
العربية للقيام بدورها لتوفير احلماية 
في  للفلسطينين  ال��ك��رمي  وال��ع��ي��ش 
في  منهم  يرغب  ملن  والسماح  ال��ع��راق، 
مغادرة العراق واللجوء إلى األردن، الذي 
لم يضق ذرعًا مبئات آالف الفلسطينين 
الذين رحب بهم في أوائل التسعينيات، 
من  م��ئ��ات  ببضعة  ذرع����ًا  يضيق  ف��ه��ل 

املنكوبن الالئذين بحمايته .

حماس تطالب الدول املستضيفة لالجئني باحلفاظ على حق العودة

باسم  ن��اط��ق  -اك���د  )ا ف ب(  غ���زة- 
ح��رك��ة ح��م��اس ام��س ان��ه ل��م ي��ط��رأ أي 
تغيير على وضع مقر احلركة في سوريا 
وان زيارات رئيس املكتب السياسي خالد 
مشعل للعديد من الدول العربية مؤخرا 
للمصاحلة  الدعم  حشد  اج��ل  من  هي 

والقضية الفلسطينية.
باسم  املتحدث  ب��ره��وم  ف���وزي  وق���ال 
حركة حماس لوكالة فرانس برس "ال 
تغيير )بشأن مقر احلركة في سوريا( 
وحماس لم تقرر اخلروج من سوريا ولم 
تتخذ اي قرار بهذا الشأن ، نحن الزلنا 

موجودين في سوريا".
واشار الى ان "مشعل يقوم بزيارات 
ويتنقل  العربية  ال��دول  من  ع��دد  ال��ى 
ه��و وق��ي��ادات احل��رك��ة م��ن وال���ى سوريا 
بشكل طبيعي" مبينا ان هدف الزيارات 
ه��ذه ياتي "ف��ي اط��ار احل���راك العربي 
وحشد  الفلسطينية  القضية  لدعم 
الدعم لتحقيق املصاحلة الفلسطينية 

وتوطيد عالقات احلركة..الربيع العربي 
شجع على هذه الزيارات والتنقالت".

وشدد برهوم على اهمية زيارة مشعل 
ل���الردن امل��ق��ررة ال��ي��وم االح���د، وق��ال ان 
العالقات بن  ال��زي��ارة "تهدف الع��ادة 
حماس واالردن وتصحيحها لتصبح قوية 

مبا يخدم املصالح الفلسطينية".
التفاصيل  "كافة  ان  برهوم  واضاف 
تناقش على الطاولة" بن وفد حماس 
ال��ق��ي��ادي وامل��س��ؤول��ن االردن���ي���ن "مبا 
في  للحركة  فرعي"  مكتب  فتح  فيها 

االردن.
من جانبه اوضح مسؤول فلسطيني 
مطلع طلب عدم ذكر اسمه ان "مشعل 
يحرصون  البارزين  القادة  من  وع��ددا 
بسبب  واخ���ر  وق���ت  ب��ن  التنقل  ع��ل��ى 
الوضع الصعب خصوصا على املستوى 
االمني في سوريا مثل زيارته الى مصر 

وقطر وغدا لالردن".
واضاف "قد يصبح التنقل بن عدد 

من الدول الكبر فترة زمنية مع احلفاظ 
على استمرار وضع املقر في دمشق الى 
حن انتهاء ازمة سوريا.. لن يقدم ابو 

الوليد )مشعل( على قطيعة".
وقال هذا املسؤول ان حماس "لم ولن 
تغلق مكتبها في دمشق حاليا وال تريد 
اخلروج كليا من سوريا.. هناك تقدير 
للظروف جتعل بعض االعضاء البارزين 
يتركون سوريا لالقامة في دول عربية 
الى حن انتهاء االزمة" التي متر فيها 

سوريا.
ال��ى ان "ق��ط��ر رح��ب��ت بقادة  واش���ار 
احلركة السياسين لالقامة فيها" وتابع 
يتنقل  التي  احمل��ط��ات"  "م��ن  قطر  ان 

قادة حماس اليها بن وقت واخر.
والتقى مشعل خالل زيارته احلالية 
واجتمع  املسؤولن  ع��ددا من  الى مصر 
مع  التقى  كما   ، سويسري  مبعوث  مع 
املسلمن  االخ��وان  حلركة  العام  املرشد 

التي تعتبر حماس جزءا منها.

حماس تؤكد انه لم يطرأ تغيير على مقرها في سوريا

 اخلليل - عقد امللتقى الفكري العربي 
أمس  األمريكية  "ميبي"  مؤسسة  ،و 
الضغط  ،لشبكات  ختامية  عمل  ورشة 
والتاثير في الهيئات احمللية التي عملت 
طيلة 7 شهور على مشاريع  بالتنسيق 
مع الهيئات احمللية واملؤسسات الرسمية 

للمشاركة في اتخاذ القرار .
العربي  الفكري  امللتقى  مدير  واكد 
من  الهدف  ان  ابوعرفة  عبدالرحمن 
الطالب  مواهب  اكتشاف  هو  املشروع 
وت��دري��ب��ه��م ب��اس��ت��ث��م��ار ط��اق��ت��ه��م في 
انفسهم  واك���ت���ش���اف  ال���ع���ام  ال���ص���ال���ح 
الواقع واملشاركة  وقدرتهم على تغيير 

في اتخاذ القرار .
ودعا رئيس مجلس محلي العيزرية 
عصام فرعون، املشاركن في املشروع الى 
االستمرار في عملهم خلدمة مجتمعاتهم 

حتى بعد انتهاء املشروع .
وعرضت املجموعات املشاركة جتاربها 
،واملعوقات التي واجهتها واحللول ألجل 

الصالح العام .
ب��ل��دي��ة دورا  م��ج��م��وع��ة  واخ����ت����ارت 
تتوقف  كانت  التي  امل��واص��الت  قضية 
في اخلامسة مساء و استطاعوا إحداث 
الثامنة   حتى  مستمرة  وإبقائها  تغير 
ووض�����ع م���ظ���الت ت��ق��ي امل���واط���ن���ن حر 

الصيف وبرد الشتاء .
بينما اختارت بلديتا حلحول وبيت 
ومت  الصلبة  ال��ن��ف��اي��ات  م��وض��وع  حل��م 
وتوزيع نشرات  البلديات  التنسيق مع 
ال��ت��وع��ي��ة ع��ل��ى االه���ال���ي وال��ع��م��ل على 
اعادة تدوير النفايات الصلبة ،وانشاء 
التجمعات  عن  بعيدا  للنفايات  مكب 

السكانية .

وأضافت مجموعة بلدية بيت حلم 
ف��ي��ل��م��ا ق��ص��ي��را ي��وض��ح ح��ق��وق عمال 
حتسن  على  العمل  وض���رورة  النظافة 

وضعهم املادي.
شيوخ  بلدية  مجموعة  قامت  فيما 
بعد  البلدية،و  رئيس  م��ع  بالتنسيق 
متنزه  بافتتاح  احمللي  املجتمع  اقناع 

األهالي البلدة .
فقامت  اخلليل  بلدية  مجموعة  اما 
بتقدمي بحث يوضح مشكلة نقص املياه 
،وقدمت نشرات توعية للمواطنن حول 
كيفية الترشيد في االستهالك ،ووضعت 
و  املضخات  بتركيب  املتمثلة  احل��ل��ول 

العوامات واخلزانات ،
زيادة  البلدية  بتعاون  واستطاعت 

ضخ كمية املياه من سلطة املياه.
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