محليات

رئيس بلدية جنني :حققنا اجنازات متميزة في اآلونة األخيرة
مبجاالت اإلصالح املالي واإلداري وحتسني خدمات اجلمهور
جنني  -علي سمودي  -قال رئيس بلدية
جنني علي الشاتي ان املجلس احلالي جنح في
تنفيذ برنامج االص�لاح املالي واالداري الذي
تبناه منذ انطالقة مسيرته منذ عام ،2006
وال����ذي مكنه م��ن حت��س�ين خ��دم��ات اجلمهور
عبر مشاريع متعددة بفضل الدعم املتميز
من رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض ووزير
احلكم احمللي الدكتور خالد القواسمي.
واض��اف الشاتي "ان املجلس احلالي ولدى
تسلم مهامه ف��ي  2006/1/4وج��د البلدية
تعاني من عجز مالي شديد وتضخم وظيفي
وع��دم ال��ق��درة على تقدمي خدمات اجلمهور
وذل��ك بسبب التضخم الوظيفي الزائد عن
حاجة العمل في البلدية ،حيث ارتفع عدد
مستخدميها ال��ى ( )1276مستخدم وبلغت
كلفة رواتبهم الشهرية ( )2,200,000شيكل،
باإلضافة الى حملة اإلعفاءات التي قام بها
املجلس السابق بتاريخ 2005/11/7مبوجب
ق��رار رق��م ( )521بواقع ( )500دينار والتي
بلغت ( )32,987,720شيكل وإعفاء بقيمة
( )10,000,000شيكل ألهالي مخيم جنني،
مم��ا ع��ط��ل إي������رادات ب��ل��دي��ة ج��ن�ين وجعلها
غ��ي��ر ق����ادرة ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل���دم���ات جلمهور
املواطنني".

خطة االصالح

واع���ت���ب���ر ال���ش���ات���ي ان امل��ج��ل��س ك����ان ام���ام
حتديات كبيرة ولكنه اصر على تأدية دوره
والقيام بواجباته ومسؤولياته املناطة به ،
وتبنى املجلس احلالي األه���داف والسياسات
املناسبة  ،وقال " رفعنا شعار وهدف اإلصالح
امل��ال��ي واإلداري وحت��س�ين خ��دم��ات اجل��م��ه��ور،
وحددنا السياسات املناسبة ببدأ وقف نزيف
التعيينات بشكل نهائي إال للكفاءات النادرة
وحسب النظام وم��ب��دأ تكافؤ ال��ف��رص ،وقف
جميع االمتيازات ابتداء من رئيس البلدية
وأع��ض��اء املجلس البلدي مب��ا فيها ال��ع�لاوات
والبدالت واملهمات والتشريفات وأي امتيازات
أخرى باستثناء املكافأة املقررة فقط من وزير
احلكم احمللي حسب األصول لرئيس البلدية
وأعضاء املجلس البلدي" ،واضاف " كما عملنا
على ترشيد املصروفات الى احلد األدنى الذي
يبقي على حسن سير العمل ورفع اإليرادات
الى أعلى مستوياتها وفق القوانني واألنظمة
ال��س��اري��ة  ،وحتقيق ال��ش��راك��ة احلقيقية مع
املواطن عن طريق تولي املواطن تقدمي املواد
العينية والبلدية تقدم اخلبرة والعمل في
شتى اخلدمات مثل الكهرباء ،املياه ،الطرق،

اخلطة االستراتيجية

الصرف الصحي.

دعم رئيس الوزراء

ورغ��م املعيقات واملصاعب  ،يقول رئيس
ب��ل��دي��ة ج��ن�ين "اع���ت���م���اد ال���ع���دل وال��ن��زاه��ة
والشفافية في تنفيذ وتسيير أعمال ومهام
ومشاريع البلدية فتح لنا الطريق لنواصل
املسيرة  ،وبدعم ورعاية رئيس الوزراء الدكتور
سالم فياض ومجلس الوزراء واملانحني قطعنا
ش��وط ً��ا ك��ب��ي��ر ًا ف��ي حت��س�ين خ��دم��ات اجلمهور
فبلغت حصة املدينة والبلدية منها حتى
نهاية ه��ذا العام حوالي  56مليون دوالر في
مجال التعليم ،الصحة ،الكهرباء ،الطرق ،صرف
ص��ح��ي ،م��ي��اه ،خ��دم��ات اجتماعية وثقافية
" .أم��ا ف��ي م��ا يتعلق ب��اإلص�لاح اإلداري ،قال
الشاتي أصبح عدد املتقاعدين ( )125وعدد
املستخدمني ( )469حيث مت تسكينهم على
نظام موظفي الهيئات احمللية رق��م  7لسنة
 2009والهيكلية املعيارية اخلاصة به".
أما فيما يتعلق باإلصالح املالي ،اوضح
الشاتي ان��ه ج��رى تخفيض كلفة ال��روات��ب
الشهرية الى  %50من قيمتها السابقة ،ورفع
ودائع البلدية الى  21مليون شيكل وكذالك
إنهاء الكشف البنكي حلسابات بلدية جنني
بقيمة  14مليون شيكل منذ متصف العام
 ، 2010ومت أيضا تخفيض مديونية وزارة
املالية التي تراكمت الى  142مليون شيكل
بسبب ع��دم تسديد فاتورة الكهرباء منذ
العام  1999ولغاية العام  2008وتقوم بلدية
جنني حاليا بتسديد وجدولة ما تبقى من
الديون والبالغة ( )40مليون شيكل نأمل
االنتهاء منها خالل عام  .2012وافاد الشاتي
 ،أن بلدية جنني حصلت على دعم حكومي
مب��ا ي��زي��د ع��ن  80م��ل��ي��ون ش��ي��ك��ل متثلت

على شكل تغطية إع��ف��اءات ,ش��راء أراض��ي,
ب��دل مكافآت للمستخدمني الذين أنهيت
خدماتهم.

اجنازات اخرى

وذك��ر الشاتي أن تصنيف بلدية جنني
ل��دى ص��ن��دوق تطوير وإق����راض البلديات
لألعوام ما قبل عام  2009كان الفئة ()E
أم��ا اآلن في العام  2011فقد مت تصنيفها
على الفئة ( )Cمتقدم ,ونأمل مع نهاية العام
 2012أن نحقق الفئة (.)Bواضاف الشاتي أن
بلدية جنني وإميانا منها مببدأ الشفافية
واملسائلة عمدت الى استقدام شركة تدقيق
خارجية لإلشراف واملتابعة لكافة أعمالها
إضافة لهيئات الرقابة والتفتيش الرسمية
ممثلة ب��دي��وان ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة واإلداري����ة
إضافة للجان الرقابة والتوجيه من وزارة
احلكم احمللي واملراقب املالي واإلداري املقيم
في لبلدية .
وذكر أن بلدية جنني أجنزت العديد من
املشاريع خ�لال فترة احلالية منها مصادقة
وزارة احل��ك��م احمل��ل��ي ع��ل��ى امل��خ��ط��ط الهيكلي
ال���ع���ام مل��دي��ن��ة ج��ن�ين ح��ي��ث زادت م��س��اح��ة
األراض��ي التابعة للمخطط الهيكلي اجلديد
عن  21470.67دومن ملا لذلك من أهمية في
التخطيط العمراني وحتسني موارد البلدية،
تطبيق نظام موظفي الهيئات احمللية رقم
 7لسنة  2009والهيكليات اخلاصة به ،اضف
لذلك تطبيق البرامج احملوسبه على عدد
م��ن أق��س��ام البلدية على أن تستكمل بقية
األق��س��ام ف��ي القريب العاجل .واش���ار ال��ى انه
منذ العام  2009يصادق وزي��ر احلكم احمللي
على م��واز ن��ة بلدية جنني السنوية خالفا
للسنوات السابقة.

ك����م����ا أجن��������زت ب����ل����دي����ة ج����ن��ي�ن اخل���ط���ة
اإلستراتيجية لألعوام  2015-2012بالتعاون
م��ع وزارة احلكم احمللي وص��ن��دوق البلديات
ومؤسسة  GIZاألملانية ومشاركة املواطنني
ال��ف��اع��ل��ة ،واوض����ح ال��ش��ات��ي ان��ه��ا رك����زت على
خ��دم��ات البنى التحتية وتتمثل ف��ي إنشاء
وح��ف��ر بئر م��ي��اه ج��دي��د ,ب��ن��اء خ���زان مياه,
ت��وس��ع��ة ش��ب��ك��ات امل���ي���اه وال���ص���رف ال��ص��ح��ي,
إن��ش��اء وتأهيل ط��رق داخ��ل��ي��ة ,إق��ام��ة مجمع
جت��اري ,إنشاء محطة تنقية ,زي��ادة القدرة
الكهربائية ,إنشاء نظام املعلومات اجلغرافي
.)GISاما اخل��دم��ات االجتماعية والتعليم
 ،فشملت إن��ش��اء م���دارس ,جتهيز مختبرات
ومكتبات ,تأهيل ساحات .وركزت اخلطة على
قضايا الثقافة وامل��رأة والرياضة  ،وتضمنت
بناء مركز متعدد األغ���راض ,إع���ادة تأهيل
امللعب البلدي ,بناء صالة رياضية ومسرح
ترفيهي ,بناء مركز وملتقى ثقافي للمسنني
واملتقاعدين ,بناء مركز ل��ذوي اإلعاقة .اما
على صعيد االقتصاد احمللي  ،اوضح الشاتي
ان اخلطة اكدت على تأهيل البنى التحتية
في املنطقة الصناعية ,إنشاء برادات ومخازن,
إنشاء ساحة معارض ,إنشاء منتزه وحدائق
عامة ,ترميم البلدة القدمية ,بناء متحف
وطني).وتناولت اخلطة مسالة األمن وإدارة
الكوارث  ،واوص��ت ببناء مراكز دف��اع مدني,
جتهيز نقاط مياه خاصة لإلطفاء ,توفير
التجهيزات املتعلقة بخدمات الطوارئ ,بناء
قدرات طواقم الطوارئ واإلطفاء.

مشاريع مستقبلية

وق��ال الشاتي أن بلدية جنني حرصت
على اعتماد سياسات تطبيق كافة القوانني
واألنظمة الصادرة عن السلطة الوطنية بكل
دقة وشفافية،وأن كافة أعمالها ومشاريعها
وق���رارات���ه���ا ت��خ��ض��ع مل��ص��ادق��ة وزارة احل��ك��م
احمل��ل��ي  ،ك��ون��ه��ا اجل��ه��ة ال��رس��م��ي��ة امل��ش��رف��ة
وامل��س��ؤول��ة ع��ن بلدية جنني  ،واض���اف "أن
البلدية وق��د أجن��زت العديد م��ن املشاريع
والبعض اآلخ��ر ال ي��زال قيد اإلجن���از فإنها
تسعى لتحقيق عدة مشاريع في املستقبل
القريب م��ن خ�لال خطتها اإلستراتيجية
التي أعدت لذلك ومنها إنشاء مجمع جتاري
و ش��راء أراض��ي للخدمات واالستثمار إحياء
ألط��راف وض��واح��ي املدينة وإع���ادة تشغيل
محطة التنقية مل��ا ل��ذل��ك م��ن أث��ر إيجابي
بيئيا وماليا.

اختتام الورشات التدريبية الئتالف امان بنابلس

ن���اب���ل���س – ح����اف����ظ اب������و ع���ي���اش
 اخ���ت���ت���م ائ����ت��ل�اف ام������ان ف��ع��ال��ي��اتالورشات التدريبية النزاهة واملساءلة
(أم���ان) بالشراكة م��ع معهد األبحاث
التطبيقية -اريج ومؤسسة
 Tiriوبالتعاون مع مركز شؤون املرأة
واألسرة بتمويل من منظمة الشفافية
العاملية.
وشارك في التدريب 21مشاركا جلهم
من الصحفيني واملدونني فيما اشرف
على التدريب االع�لام��ي واالك��ادمي��ي
صدقي موسى .
وق��ال فضل سليمان مدير مشروع
مكافحة الفساد باملعلومات والتشبيك

الفعال في ائتالف ام��ان ان التدريب
ساهم في تسليط االضواء على قضايا
تتعلق بالشفافية واملساءلة مما ميكن
الصحفيني وامل��دون�ين من تناول تلك
القضايا في موادهم
املنشورة االم��ر ال��ذي يعزز اه��داف
املشروع.
وكان محمد اللفتاوي منسق مشروع
النزاهة من اجل الفقراء في ائتالف
أم��ان ق��دم استعراضا لفكرة املشروع
وطبيعته وأهميته ،معلنا عن مسابقة
ألف��ض��ل ث�لاث��ة حتقيقات ح��ول املياه
وال���ن���ف���اي���ات وال����ص����رف ال��ص��ح��ي في
البلديات االرب��ع املشاركة في مشروع

النزاهة من اجل الفقراء وهي نابلس
واخلليل والرام واريحا.
واس��ت��ع��رض امل�����درب م��وس��ى أص���ول
ومفهوم كتابة التحقيق االستقصائي
وأشكاله والتغذية الراجعة للتحقيق
االستقصائي
وأوص�����ى امل���ش���ارك���ون ف���ي ال���ورش���ات
التدريبية ضرورة تشجيع الصحفيني
ل��ل��ت��وج��ه ن��ح��و ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات
االستقصائية كشكل مميز من اشكال
العمل االعالمي ،كما اوص��وا بتوجيه
وحتفيز امل��دون�ين للقيام بتحقيقات
استقصائية ونشرها على
م���دون���ات���ه���م ،وق�����د اش������ار احل���ض���ور

ال�����ى اه���م���ي���ة م���واك���ب���ة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات
االستقصائية املنشورة من اجل حتقيق
ال���ه���دف م���ن اج���رائ���ه وت���ن���اول قضايا
املسائلة وحق احلصول على املعلومات
لكل مواطن.
يشار الى ان هذه الورشة التدريبية
ت���ات���ي ض���م���ن م���ج���م���وع���ة اخ������رى م��ن
التدريبات التي تستهدف املدونذيني
ال���ص���ح���ف���ي�ي�ن ال���ع���ام���ل�ي�ن ف�����ي ك���اف���ة
ا حمل��ا ف��ظ��ات الفلسطينية ،وغايتها
الوصول الى تشبيك ما بني املدونيني
والصحافيني الفلسطينيني من اجل
زي��ادة الشفافية وحق احلصول على
معلومات

اجتماع في قلقيلية حول «النهوض مبستوى مديري املدارس»
جنني ،قلقيلية ـ علي سمودي ـ أوصى
مديرو ومديرات امل��دارس في محافظة
قلقيلية  ،بضرورة التركيز على اجلانب
الفني من مهامهم خالل إدارتهم للعملية
التعليمية.
ج�����اء ذل�����ك خ��ل��ال اج���ت���م���اع ع��ق��د
ف��ي م��ق��ر امل��دي��ري��ة ح��ض��ره م��دي��ر ع��ام
املتابعة ا مل��ي��دا ن��ي��ة ف��ي وزارة التربية
والتعليم العالي محمد القبج ،ومدير
التربية والتعليم يوسف عودة والنائب
اإلداري نضال هالل و مديرو ومديرات
املدارس.
و أك���د ال��ق��ب��ج ،ح���رص ال�����وزارة على
النهوض مبستوى املديرين واملديرات

باعتبارهم العنصر األكثر أهمية في
إدارة العملية التعليمية ف��ي امل��دارس
م��ن خ�لال اتصالهم م��ع الطلبة الذين
يعدون اكبر شريحة من شرائح املجتمع
الفلسطيني.
وأش���ار إل��ى أن ال����وزارة ب��ص��دد إع��داد
ب��رام��ج ت��دري��ب وال���ي���ات ت��ت��ن��اس��ب مع
احتياجات امل��دي��ري��ن وامل��دي��رات التي
مت رصدها من خالل تعبئتهم الستمارة
التقييم الذاتي التي تستخدم ألول مرة
في فلسطني لهذا الغرض.
وأض���اف ،نريد مدير م��درس��ة يهتم
باجلوانب الفنية للعملية التعليمية
التي تسهم بجدية في حتسني نوعية

التعليم لدى الطلبة باعتباره الغاية
األساسية التي تركز عليها ال��وزارة في
خططها وبرامجها املختلفة".
وفيما يتعلق بالعالقة مع املجتمع
احمل��ل��ي،دع��ا ال��ق��ب��ج احل��ض��ور إل���ى بناء
جسور من التواصل املهني مع مؤسسات
املجتمع احمللي املختلفة وإشراكهم في
رسم خطط املدرسة وعدم اقتصار هذه
العالقة بتقدمي الدعم املادي لتحسني
بيئة املدارس.
واستعرض القبج غاية ال���وزارة من
تطبيق ب��رام��ج امل����دارس امل����دارة ذات��ي��ا
والتي تقود إلى الالمركزية في تنفيذ
اجل��وان��ب اإلداري�����ة وامل��ال��ي��ة وتفويض

املزيد من الصالحيات ملديري ومديرات
هذه املدارس.
م��ن جانبه ،دع��ا ع��ودة احل��ض��ور إلى
العمل ب��روح الفريق ال��واح��د للنهوض
بواقع التعليم انسجاما مع رؤية وزارة
التربية والتعليم العالي ،وبناء شراكة
حقيقية مع املجتمع احمللي عبر تفعيل
دور مجالس التعليم املجتمعي التي مت
تشكيلها مؤخرا في مختلف العناقيد.
وركز عودة ،على أن العالقة املهنية
ال���ت���ي ت���س���ود ف����ي امل��������دارس ف����ي ك��اف��ة
اجتاهاتها تسهل من عمليات التطوير
والبناء وحتدد الصالحيات التي تسهل
عملية اإلدارة وحتقيق األهداف.

'شمس' يدين املمارسات الالإنسانية التي تتعرض لها املرأة الفلسطينية

رام الله -وفا -ادان مركز إعالم حقوق
اإلنسان والدميقراطية 'شمس' وبشدة
امل��م��ارس��ات ال�لاان��س��ان��ي��ة ال��ت��ي تتعرض
لها ا مل���رأة الفلسطينية والعربية حتت
االح���ت�ل�ال اإلس��رائ��ي��ل��ي وال��غ��رب��ي ال��ذي
ينتهك االتفاقيات الدولية واتفاقيات
ح���ق���وق اإلن���س���ان ع���ام���ة وح���ق���وق امل����رأة
خاصة.
وط��ال��ب امل��رك��ز ف��ي ب��ي��ان ص���ادر عنه
ام��س ،ملناسبة الذكرى السنوية لصدور
ق���رار مجلس األم���ن ال��دول��ي رق���م 1325
ح����ول امل�����رأة وال���س�ل�ام واألم������ن ،منظمة
`Ìi`ÊÜÌاإلقليمية،
iÊ`iÊÛiÀÃÊvÊوامل��ÊÌن��ظ��م��ات
األمم امل��ت��ح��دة،
vÝÊ*ÀÊ* Ê `ÌÀÊ

بضرورة الوقوف بحزم أم��ام االنتهاكات
اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني،
وبضرورة حماية املرأة الفلسطينية من
ممارسات االحتالل ،وبتفعيل القرار رقم
 1325الصادر عن مجلس األمن ،واشار الى
ان العيش ط��وال عقود حتت االحتالل
اإلسرائيلي ح��د بشكل هائل م��ن فرص
ً
عموما
التنمية أمام الشعب الفلسطيني
وزاد من العنف والتمييز املمارس ضد املرأة
الفلسطينية على وجه اخلصوص.
ودع���ا 'ش��م��س' للحد مم��ا تتعرض له
امل���رأة م��ن ع��دم م��س��اواة ،وم��ن متييز في
أكثر من مجـال ،وعلى مختلف األصعدة

/ÊÀiÛiÊÌ ÃÊÌVi]ÊÛÃÌ\Ê
ÜÜÜ°Vi°VÉÕV° Ì

اإلغاثة الطبية في جنني
تنفذ رزمة نشاطات صحية

جنني ـ علي سمودي ـ نظمت جمعية
اإلغاثة الطبية الفلسطينية في محافظة
جنني امس  ،سلسلة أنشطة صحية على
شرف األسبوع العاملي للسكري تخلله عدد
من الفعاليات شملت فحوصات وقائية
 ،جلسات إرشادية  ،محاضرات توعوية
وتوزيع نشرات وتعليق بوسترات ،ونظم
مستوصف ميثلون عدة أنشطة في داخل
املستوصف حول «مرض السكري» تضمنت
محاضرات ملرضى السكري  ،إفطار جماعي
صحي ومت التركيز على أهمية ال��غ��ذاء
املتوازن الصحي للمرض .
وقدمت الهدايا الرمزية ملرضى السكري

ومت عمل فحوصات وقائية في العيادة
ل��ك��اف��ة امل��رض��ى  ،ومت تشكيل مجموعة
من مرضى السكري بالتعاون مع برنامج
ال��ص��ح��ة النفسية ف��ي اإلغ��اث��ة الطبية
وب��رن��ام��ج ال��ص��ح��ة ال��ن��ف��س��ي��ة ف��ي ال��ه�لال
األحمر حيث يتم تقدمي إرشادات صحية
ونفسية مستمرة لهذه املجموعة .
وف����ي ق����رى اجل������دار ،ن��ظ��م��ت ال��ع��ي��ادة
املتنقلة ع��دد من النشاطات على شرف
االسبوع السكري العاملي تضمن محاضرات
للمرضى وفحوصات للمراجعني فوق سن
 40س��ن��ة  ،ح��ي��ث مت اك��ت��ش��اف ع���دد من
احلاالت في البلدة .

واملستويات ،وفي أكثـر مـن مكان،وقال ان
ما تتعرض له املرأة هو بدون شك ناجم
عن عقلية اإللغاء واإلقصـاء والتهميش،
التي ُتعامل من خاللها املرأة من ناحيـة،
وامل��م��ارس��ات وال��س��ل��وك��ي��ات االجتماعيـة
امل��ج��ح��ف��ـ��ة ب��ح��ق��ه��ا م���ن ن��اح��ي��ة أخ���ـ���رى،
ومتكينها من القيـام بدورها بالتساوي
مع الرجل ،في تقدم املجتمع ،وحتقيق
التنمية البشرية املستدامة ،على أكمل
وج��ه ،وش��دد على ض��رورة إزال��ة العقبات
واملعوقات ،التي حتـول دون متكينها من
حقوقها كاملة.
وح��ي��ا ن��ض��ال امل���رأة العربية ال���دؤوب
واملستمر الستعادة حقوقها الطبيعية
والقانونية واملدنية التي حرمت منها
ط��وي��ـ� ً
لا ،واخل����روج ب��ذل��ك مبجتمعاتها

من دوائـر التخلف واالضطهاد والظالم،
وحتقيـق النهوض االجتماعي واالزدهار،
في ظل تنمية بشرية متساوية ودائمة
تقوم على تطوير قيم التضامن واملشاركة
ا ل��د مي��ق��را ط��ي��ة للجميع دون متييز أو
استثناء  ،كما تقوم على االحترام املتبادل
جل��م��ي��ع ح��ق��وق اإلن���س���ان غ��ي��ر ال��ق��اب��ل��ة
ل��ل��ت��ص��رف ،ك��ش��رط أس��اس��ي ل��ل��ت��ق��دم في
مختلف املجاالت.
واك���د أن امل���رأة ميكنها ف��ي ال��واق��ع أن
ً
مهما وبارز ًا في حتقيق السالم
تلعب دور ًا
وفي نشر ثقافته ،من حيث أنها تتطلـع
على الدوام ،إلى حتقيـق االزدهار واألمن،
ومحاربة الفقر والبؤس واجلهل والتخلف،
ضحيته
والعنف الذي لطاملا شكلت املرأة
ّ
األولى.

لقاء تدريبي في مخيم جنني
حول اخلوف عند االطفال
جنني  -علي س��م��ودي  -عقدت امس
ج��م��ع��ي��ة «ك����ي ال ن��ن��س��ى» ل��ق��ا ت��دري��ب��ي
ملجموعة من املتطوعات في مشروع الدعم
النفسي الطفال مخيم جنني وذل��ك في
مقر اجلمعية .وذك��رت رئيسة اجلمعية
فرحة ابو الهجيا ان التدريب يأتي في اطار
التعرف على املخاوف التي يعيشها االطفال
واسبابها واليات التعامل معها خاصة وان
االطفال احوج ما يكونوا الشخاص يثقون
بهم و ي��ح��ت��ر م��ون مشاعرهم ويتعاملون

بطريقة علمية مع هذه املخاوف.
وفي كلمة املدرب الدكتور فتحي فليفل
اك����د ع��ل��ى ض�����رورة ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ان����واع
اخلوف لدى االطفال واالليات التي يجب
اكتسابها للتعامل معها ،وكذلك كيفية
اع��ط��اء ال��ف��رص��ة ل�لاط��ف��ال ل��ع��رض ه��ذه
املخاوف بطريقة تخلق نوعا من االرتياح
والتخفيف م��ن التوتر وكيفية اعطاء
الثقة لالطفال لكي يستطيعوا ان يعبروا
عن هذا اخلوف.
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حتدى االعاقة وحصل على البكالوريوس

فشافشه  :نطالب بتطبيق قانون حق املعاق بالتوظيف الننا نرفض التسول

جنني – علي سمودي  -يرفض اخلريج
اجلامعي ليث عدنان حسني فشافشة  26 ،عاما
 ،من بلدة جبع قضاء جنني االستسالم للواقع
املأساوي الذي يواجهه من حرمان في التوظيف
بسبب اعاقته احلركية التي شكلت حافزا له
على مدار سنوات حياته لالصرار على النجاح
والتفوق حتى على مقاعد الدراسة اجلامعية
 ،ويواصل اجلهد والسعي للحصول على وظيفة
بشهادته اجلامعية ف��ي ا خل��د م��ة املجتمعية
ليحقق احالمه وحياة كرمية كفلها القانون
ل��ه ولكن ال زال��ت مؤسسات املجتمع ودوائ���ره
حتجم عن توفيرها .

كمعاق  ،ولن انسى اكثر سؤال آملني في حياتي
عندما قال لي  :لو كان لديك مدرسة خاصة
ملك لك وجاءك معلم معاق في مثل حالتك
هل توظفه ؟  ،اجبته نعم  ،ولكن السؤال لم
يكن مناسبا وه��و م��س��اس مباشر مبشاعري
ورغم انني اجبت امام اللجنة لكنهم رفضوا
توظيفي وحرموني من حقي والسبب اعاقتي
 ،بعدها ق��ررت التوجه ملقابالت التوظيف
في مؤسسات اخرى مثل الشؤون االجتماعية
واالغاثة مبا فيها التي ترفع شعار الدفاع عن
حقوق املعاقني وانصافهم  ،ولكن رغم تفوقي
وشهادتي لم احظ بأي وظيفة  ،فالواضح انهم
يتعاملون مع القانون كشعار وفي التطبيق ال
يوجد امل .
ورغ��م تاثره البالغ  ،واص��ل ليث االنفتاح
على املجتمع وتعلم ق��درات ومواهب جديدة
 ،فقد حصل على ش��ه��ادات من مشاركته في
دورات ق��ي��ادة احل��اس��وب والصحة النفسية ،
واخرى للقيادات الشابة .

بداية املعاناة

السرة تتكون من  11نفرا  ،ولد ليث ليكون
الثالث والدة طبيعية ويقول  :ال يوجد في
اسرتنا احد عانى من االعاقة ولكن برزت لدي
حالة اعاقة حركية في الساقني وبينما كانت
تسعى عائلتي للبحث ع��ن ع�لاج  ،فوجيء
اجلميع بصدمة تاخري في السير عن االطفال
في سني وبعد الفحوصات ابلغهم االطباء ان
سبب اصابتي وراثي وان حالتي دائمة وال يوجد
عالج  ،وتواصلت محاوالت العائلة للتخفيف
من انحراف وتقوس القدمني العيش حياتي
بشكل طبيعي وجترعت املعاناة لسنوات طويلة
في نقلي بني الداخل واخلارج ولكن لم تتغير
احلالة واصبح احلل في التعايش معها .
احتضنت العائلة ابنها ليث لتوفر له افضل
ظروف احلياة ويقول  :حتررت من الم وهواجس
وم��خ��اوف االع��اق��ة وك��س��رت ح��واج��ز الرهبة
وقررت التمرد العيش حياتي خاصة بعدما
دخلت املدرسة ،ورغم انني اصبحت استخدم
العكازات ملساعدتي على السير والتنقل اقبلت
على احلياة وبفضل الله وامياني حظيت بكل
ح��ب ودع���م ف��ي البيت واملجتمع وامل��درس��ة ،
ويضيف  :من اهم متطلبات احلياة ملن يعاني
االعاقة مثلي  ،القناعة واالميان بقضاء الله
وقدره واالصرار على احلياة والتمسك باالمل
ملواجهة االلم  ،وانخرطت في املدرسة وحققت
النجاح والتفوق في كل املراحل ولم اشعر يوما

مناشدة وامل

باي نقص او حرج او خجل من حالتي  ،ففي كل
خطوة جناح كنت اؤكد ان الله عوضني بالذكاء
والقوة والعزمية وان االعاقة ال ميكن ان تلغي
الطاقة  ،فاقبلت على احلياة والدراسة وتعلمت
هوايات وفنون مختلفة ومنها الكمبيوتر .

في اجلامعة

خ��اض ليث ام��ت��ح��ان��ات ال��ث��ان��وي��ة العامه
ليتوج مسيرته بالنجاح  ،ف��ق��رر االنتساب
جلامعة القدس املفتوحة في تخصص خدمة
اجتماعية عام  ، 2004وفي عام  ، 2009وخالل
حفلها السنوي كرمت جامعة القدس املفتوحة
طالبها املعاق ليث الذي تفوق على الكثيرين
من الطلبة  ،ويقول  :بكيت وفرحت وانا احصل
على الشهادة التي كرمني الله بها ووفقني حتى
وصلت اليها  ،وكان طموحي ان اكمل تعليمي

في املاجستير لكن االمكانيات املادية وحاجتي
للوظيفة حالت دون ذلك  ،خاصة مع تقاعد
وال��دي ال��ذي يعيل اس��رة كبيرة لذلك قررت
العمل الس��اع��ده كما وق��ف جلانبي والحقق
جزءا من احالمي  ،وتوقعت ان احظى بقبول
فوري وفقا لنصوص القانون وتقدم المتحان
التوظيف ف��ي وزارة التربية والتعليم لكن
مت رفض طلبي على مدار عامني  ،ففي املرة
االول����ى جن��ح��ت ف��ي االم��ت��ح��ان وب��ع��د املقابلة
رفضوا توظيفي وقدمت شكوى للوزارة في رام
الله التي قررت اعادة املقابلة مرتني ولم يتم
الرد وشعرت بالم كبير وجرح لن انساه ابدا ،
فاحد اعضاء جلنة املقابلة عاملني بطريقة
سلبية وم��ؤث��رة ومحرجة وط��رح علي اسئلة
غير معتادة وش��ع��رت فيها بتلميح لوضعي

ال يبحث ل��ي��ث ع��ن رات���ب ش��ه��ري كحالة
خ���اص���ة  ،وي���ص���ر ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ع���ن حلمه
بامكاناته وشهادته  ،ويقول :ارف��ض حتويل
ق��ض��ي��ة االع���اق���ة مل��ل��ف م��س��اع��دة واغ���اث���ة في
الشؤون وغيرها من املؤسسات  ،وكنت وسابقى
امتنى ان اتوظف في تخصصي النه هو هدفي
وانا اخترت هذا التخصص حبا له النه يعمل
على تقدمي املساعدة لالخرين  ،وامنيتي ان
ات���زوج وي��ك��ون ل��دي بيت وس��ي��ارة خاصة بي
واعيش حياة كرمية  .وناشد ليث الرئيس
محمود عباس ورئيس ال��وزراء الدكتور سالم
فياض تبني قضيته واي��ج��اد ح��ل يكفل ان
يكون له حق االول��وي��ة في التوظيف حسب
قانون املعاقني ال��ذي ينص على توظيف %5
ف��ي ك��ل مؤسسة  ،واض���اف  :نطالب الرئيس
ورئيس ال���وزراء باصدار تعليماتهم لتطبيق
قانون حق املعاق بالتوظيف لنعيش بكرامة
الننا نرفض التسول .

الطفلة املعاقة «نعمة»
قُطعت مخصصاتها فألقى بها والدها إلى وزارة الشؤون االجتماعية
س��ل��ف��ي��ت /ع���ه���ود اخل����ف����ش /ال������رواد
للصحافة االع�ل�ام  -ب��خ��ط��وات م��ت��رددة
بطيئة تسير بعجالت عربتها الى مكان
جلوسنا ف��ي اح���دى زواي���ا ال��ب��ي��ت ..متد
يدها ..ترتعد وتتقلص أصابعها املتجمدة
م��ن ال��ب��رد ..ل��م تستطع أن حت��دق بنا..
تخرج نفسا عميقا بغضب ,وكأنها في
صراع مع ذاتها ..هذه الذات التي رفضت
الواقع املرير وتخاف املستقبل ..لو كان كل
شيء كما يجب ملا كان ثمة حاجة لشعورها
ب��االض��ط��راب وال��غ��ض��ب وال��ق��ه��ر ..ليأتي
الصوت ضعيفا حزينا" :أنا شو ذنبي إذا
كنت معاقة ,الله اللي خلقني".
تلك اإلع��اق��ة ال��ت��ي ل��م تشفع لها من
قطع الشؤون االجتماعية ملستحقاتها من
ناحية ,ومن استخدامها كوسيلة ضغط
من قبل والدها من ناحية أخرى" ..نعمة"
اسمها ولكن القدر اراد لها ان تكون محرومة
من نعمة احلركة.
التفتت إلينا "نعمة" ببراءة الطفولة
وبابتسامة العجز واأللم ,وبدون توجيه أي
سؤال لها أخذت حتدثنا بكلمات متقطعة
قائلة" :عمري  9سنوات وأعاني من إعاقة
حركية في قدماي ,قبل أيام اتصل أبي
بسائق ووضعني في السيارة مع إخواني
وعندما سألتهم أي��ن سنذهب قالوا لي
سنأخذك الى سلفيت الى مكتب الشؤون
االجتماعية النهم قطعوا عنك ما كانوا
يقدمونه لك".
وبلهفة تكمل" :وضعوني إخوتي وقالوا
ل��ي سنرجع ألخ���ذك ,وت��رك��ون��ي لوحدي
ف��ي امل��ك��ت��ب ع��ن��د امل��وظ��ف�ين ول���م أع��رف
احدا ,بكيت النني أريد العودة معهم الى
البيت" ,اكتنفها الصمت وكأنها تتذكر
تلك اللحظات ,أو ك��أن لسانها يقول "ال
أستطيع املتابعة".

وسيلة ضغط

"حياتنا ووضعنا االق��ت��ص��ادي صعب
للغاية" ،بهذه الكلمات ب��دأ وال��د نعمة
م��ن م��ح��اف��ظ��ة سلفيت وال����ذي يبلغ من
العمر  39عاما ويعمل موظفا منذ خمس
سنوات ،حديثه معنا ،ليكمل" :عدد أفراد
عائلتي كبير بالنسبة للدخل ,نحن نتكون
من  11فردا ,لدي  9أبناء أكبرهم يبلغ من
العمر  14عاما ,وابنتي "نعمة" تعاني من
تشوه خلقي أسفل الظهر مع شلل نصفي
واستقصاء د م��ا غ��ي ,ولديها احتياجات
يومية خاصة تختلف عن إخوتها ,فهي
بحاجة الى حفاظات تكلفني ما يقارب
 500شيقل شهريا إض��اف��ة ال��ى عالجات
طبية من دهون وكرميات نتيجة تعرضها
لوعكة صحية أدت الى تقرحات في العظم

وهو ما كان سببا في عدم إكمال تعليمها
املدرسي".
ويضيف" :ال يوجد غير دخل واحد
وي��ع��ود م��ن وظ��ي��ف��ت��ي ال��وح��ي��دة ورات��ب��ي
" "560دي��ن��ارا ش��ه��ري��ا ول��ك��ن م��ا أحصل
عليه فعليا على أرض الواقع هو ""150
دينارا ألن باقي املبلغ يذهب للمواصالت
وللقروض التي أق��وم بتسديدها وهو ما
يقارب العشرة االف دينار للبنك ,اضافة
دعاو
ٍ
الى الشيكات والتي رفعت بسببها
تنفيذية لدى محكمة سلفيت وقيمتها
" "4200شيقل ،وسبب ديوني هذه لبناء
البيت الذي يأوينا حاليا ومساحته 75م
وهو مكون من طابق واحد ,وكنا نسكن في
غرفة واحدة لوالدي ومنذ خمس سنوات
ن��س��ك��ن ف���ي ال��ب��ي��ت ال����ذي ق��م��ن��ا ببنائه
بالديون والقروض لغاية االن".
وف��ي محاولة منه لتوفير دخ��ل آخر
ل��ل��ع��ائ��ل��ة ي��ق��ول وال����د "ن���ع���م���ة"" :ق��م��ت
مبشروع صغير قبل سنة وهو عبارة عن
بقالة بسيطة لبيع اخلضروات اخلفيفة،
ولكنه فشل وبسببه تراكمت الديون أكثر
فاغلقتها".
ص��م��ت ل���دق���ائ���ق ل��ي��ل��ت��ق��ط أن��ف��اس��ه
وليشكل وسيلة ملنع دمعته من السقوط
م��ن ع��ي��ن��ي��ه ..ول��ك��ن��ه��ا أب���ت ل��ت��ج��د لها
مسارا ..حاول مسحها بيده ولكن لم يعد

افتتاح البازار األول لنادي
بيت ساحور للسيدات

بيت ساحور – ناصر بنورة – افتتح
رئ���ي���س ب��ل��دي��ة ب��ي��ت س���اح���ور ه��ان��ي
احل��اي��ك ورئيسة ن���ادي بيت ساحور
للسيدات مي جابر أمس البازار األول
ل��ل��ن��ادي ب��ح��ض��ور مم��ث��ل��ي م��ؤس��س��ات
ووج��ه��اء وشخصيات وأه��ال��ي املدينة
وع��ض��وات الهيئة اإلداري�����ة وال��ع��ام��ة
للنادي
وحتدث رئيس البلدية احلايك عن
أهمية دعم منتوجات هذه املؤسسات
لتوفير ميزانيات لها وتشغيل األيدي
العاملة وخ��ل��ق ف��رص عمل وتسويق

املنتوجات التي لها عالقة بالتراث
وتاريخ البلدة
ويشتمل ال��ب��ازار على العديد من
ال��ص��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة م��ث��ل امل�لاب��س
والتطريز واألحذية وم��واد التجميل
وال��ص��اب��ون وال��ش��م��ع وامل���أك���والت مثل
امل��ع��ج��ن��ات وق���س���م خ����اص ل��ل��م�لاب��س
املستعملة
وذك��رت جابر أن اليوم األول شهد
إق��ب��اال ج��ي��دا وجت��اوب��ا م��ن مؤسسات
وأهالي املدينة حيث سيستمر أيضا
اليوم وغدا.

يكترث لها ,ليقول بكلمات حزينة" :ما
بيرميك على امل��ر غير األم��ر منه" لو
أملك من املال ما يكفي حلاجات عائلتي
مل��ا ال��ت��ج��أت ال���ى ال��ش��ؤون االجتماعية
ل��ت��ل��ق��ي امل���س���اع���دة ,وي���واص���ل حديثه
بنبرة صوته احلزين" :منذ عام ونصف
العام وابنتي نعمة تتلقى املساعدة من
الشؤون بقيمة " "750شيقل كل ثالثة
ش���ه���ور ،ول��ك��ن خ��ل�ال ه����ذه ال��ف��ت��رة مت
قطع املساعدة ثالث مرات ,وكنت أقوم
مبراجعة مكتب الشؤون ملعرفه السبب,
فكان سبب قطعها في املرة األولى أنني
أملك بقالة ,وبعد شرح ظروفي ملدير
مكتب ال��ش��ؤون مت م��واص��ل��ه أعطائها
املساعدة ,وحجة قطعها في املرة الثانية
أن��ن��ي م��وظ��ف ول���دي رات���ب ,أم��ا احلجة
الثالثة لقطعها وه��ي قبل أي���ام أنني
موظف وأملك بيتا مكونا من طابقني
وام��ل��ك رؤوس���ا م��ن االغ��ن��ام ,وال��ت��ي هي
باالساس ان جارنا قام بإعطائنا غنمة
واحدة "لنعمة" خالل شهر رمضان وهي
من باب املساعدة ،ومع هذا لم نستفد
منها ألنها ماتت ,وبيتي كما ترين مكون
من طابق واح��د وينقصه األث��اث حتى
حفرة امتصاص ال توجد للبيت ألنني
ال املك البيت لبنائها .ويتساءل من
أي��ن ي��أت��ون بهذه املعلومات املغلوطة؟
وأين الطابقني وهل راتبي الذي اتلقى
منه ربع املبلغ يكفي لسد حاجات 11
ف����ردا؟ م��ع أن��ن��ي ح��اول��ت إق��ن��اع��ه��م من
خالل تقارير موثقة ولكن لم تقنعهم
مبدى احتياج نعمة ,لهذا السبب بعثت
بنعمة الى مكتب الشؤون ألقول لهم هذه
هي نعمة سأتركها عندكم الى حني اعادة
مستحقاتها لها".
وي��ن��ه��ي وال���د نعمة مب��ن��اش��دت��ه ملدير
الشؤون االجتماعية جمال عمر والوزيرة
م��اج��دة امل��ص��ري اإلط�ل�اع وال��وق��وف على
وضعهم .باعتبار نعمة من االحتياجات
اخلاصة ولها حق وحقها على الدولة أن
تقوم برعايتها وتوفير مخصصات شهرية
لها ألن لها احتياجات خاصة تشكل عبئا
عليه من ناحية املصاريف.
وي��واص��ل حديثه ق��ائ�لا "اذا ل��م حتل
مشكلتها باسترجاع املساعدة لها سأقوم
ب��أخ��ذ ابنتي نعمة ال��ى ال��وزي��رة ماجدة

املصري لتتولى مسؤوليتها ليس ألنني
ال أري��ده��ا ول��ك��ن أري���د حقها ف��ي العيش
الكرمي النها من ذوي االحتياجات اخلاصة
ومن واجب املسؤولني توفير احتياجاتهم
ودمجهم باملجتمع".
وب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن زي���ارة أس���رة نعمة
توجهنا الى مكتب الشؤون االجتماعية
ف��ي سلفيت لالستفسار ع��ن سبب قطع
الشؤون ملستحقات "نعمة" أجابنا جمال
عمر مدير املكتب قائال "قمنا بدراسة
حالة نعمة كونها من ذوي االحتياجات
اخل��اص��ة فقمنا بتقدمي مساعدة أولية
ل��ه��ا م���ن خ��ل�ال ت���ق���دمي ق��رط��اس��ي��ة و12
باكيت "بامبرز" ومساعدة طارئة مببلغ
 2500شيقل ،ولكن كان هناك شرطا على
والدها بأن يقوم بأخذها إلكمال تعليمها
املدرسي ,وبعدها مت اعتمادها في النظام
اجلديد وأصبحت تتلقى مساعدة بقيمة
 750شيقال كل ثالثة شهور ,إضافة الى
املواد الغذائية ,وكان ملدة عام ونصف العام
ولكن والدها لم يلتزم بهذا الشرط ,فقمنا
بوقف املساعدة ,وبعد مراجعة مكتبنا من
قبل والدها مت شرح أسباب وقف املساعدة
عن ابنته نعمة،
ويكمل قائال" :ان والد نعمة كان لديه
أكثر من دخل ومع هذا من أجل مساعدة
ن��ع��م��ة ق��م��ن��ا ب���إرج���اع امل���س���اع���دة ب��ش��رط
االهتمام بابنته واعادتها للدراسة ,وبعدها
بفترة ذهب املرشد االجتماعي لزيارتها
وت��ب�ين أن نعمة ال ت��ذه��ب للمدرسة وال
يوجد لها التزامات ،فقررنا وقف املساعدة
عنها مرة أخرى.
وردا على سؤال حول ارتباط املساعدة
ب��ذه��اب "نعمة" للمدرسة أج��اب قائال:
"ان االهتمام بالبنت كون لها احتياجاتها
اخلاصة وم��ا نعتبره في غاية األهمية,
هو التعليم كونه حقا من حقوقها ،كما أن
املساعدة ليست مرتبطة فقط بتعليمها
وكذلك اجلانب الصحي الذي يتم إهماله
من قبل األه��ل ,وهذا ما أثبته الباحثون
االجتماعيون عند زيارتهم لها بحسب
وصفه.
ويواصل عمر حديثه" :جلست شخصيا
مع والدها أكثر من مرة وتعهد أنه سيقوم
بأخذها إلكمال تعليمها ,ولكنه لم يلتزم
مما جعلنا نقوم بتهديده بقطع املساعدة
التي تتلقاها نعمة ,وكان التهديد ألكثر
من مرة ألن املساعدة مقدمة لنعمة ،واذا
أهملت البنت فلمن هذه املساعدة؟؟".
ويضيف عمر ق��ائ�لا" :وظيفتنا في
مكتب الشؤون االجتماعية هي مساعدة
الناس وخدمة الفئات املهمشة ,ونحقق
أغ��راض��ن��ا امل��ه��ن��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة صحيحة،
ون��س��اع��د ه��ذه األس���رة حت��دي��دا ملساعدة
االبنة "نعمة" التي تعاني من اإلعاقة,
وإن ل��م ي��ق��م األب بتلبية ح��ق��وق ه��ذه
البنت فلن تستمر هذه املساعدة وال نفكر
باملساعدة.
وينهي حديثه قائال" :ال نهمل قضية
نعمة واآلن نفكر ب��إي��ج��اد آل��ي��ة واضحة
إلي��ص��ال امل��س��اع��دة ملصلحة االب��ن��ة وأن
تستفيد منها وتلبي احتياجاتها".
وم���ن ه��ن��ا تبقى وت��ب��ق��ى "ن��ع��م��ة" في
حالة انتظار وترقب بني حيرة ملصيرها
امل��ج��ه��ول ال���ذي ي��ت��ه��دد ب�ين إل��ق��ائ��ه��ا أم��ام
وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية وب�ين إيجاد
اآللية لتلبية احتياجاتها وحصولها على
حقها اإلنساني.
وي��ب��ق��ى ال���س���ؤال ي���ط���رح ن��ف��س��ه :من
املسؤول عن" نعمة" وأمثالها حتت طائلة
املسؤولية؟

