
5السبت 2018/5/12 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

يعلن المستش���فى االنجيلي العربي عن انضمام د. س���امي الس���ختيان اخصائي طب وجراحه العيون 
للعيادات الخارجيه طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعه من الساعه 2-8

كما ويعلن المستش���فى االنجيلي العربي بنابل���س عن جدول مواعيد العمل ف���ي العيادات الخارجية 
للمستشفى وهي كاالتي:

الموع������������د/ الي����������������ومالطبيبالعيادة

  8-2  طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة  د. مفيد يعقوب1 - جراحة اعصاب

   كل خميس بعد خميس بموعد مسبق د. انس المهنا2 - عياده  امراض الروماتيزم والمفاصل   

EEG  طيلة ايام االسبوع2 - عيادة تخطيط الدماغ واالعصاب 

TCD 8-2 يوم الثالثاء من كل اسبوع3 - عيادة قياس ضغط دم الدماغ

8-2 يوم السبت واالثنين من كل اسبوعد. نمر الديسي4 --  جراحة اطفال  

8-2 طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعةد. اسامة ناصر5 - - طب اطفال  

طيلة ايام االسبوع ما عدا السبت واالثنينمرح شخشير6 - اخصائيه التغذيه

 8-2 طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة   د. تيسير زيتاوي1 -- جراحة العظام والمفاصل  

8-2 طيلة ايام االسبوع  ما عدا الجمعةد. راسم العمد2 - جراحة عامة

8-2 يوم الثالثاء من كل اسبوع د. جورجيت قديس3 - جراحة اعصاب

موعد مسبق د. فاروق حماد4 - جراحه مسالك بوليه

8-2 يوم االثنين من كل اسبوع السيد امير رشماوي5 -  اخصائي اطراف صناعية

 8-2 يوم االثنين من كل اسبوعد. ممدوح العكر1 - جراحة مسالك بوليه

موعد مسبقد. ايمن الدرك2 - جراحة االورام والثدي والغدة الدرقية

 8-2  يوم السبت من كل اسبوعد. نسرين رمان3 - عيادة جهاز تنفسي وتنظير رئتين لالطفال

9-2  يوم السبت كل 15 يوم مره من كل شهر4 - حسن عبد المالك عيده  اخصائي غدد صماء وسكري          

5 - اخصائي أمراض الدماغ واألعصاب

 وأخصائي أمراض الحركة والرعاش
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فتح باب تقدمي الطلبات لدرجة املاجستير 
للفصل األول من العام األكادميي 2018\2019

 
التخصص  التربية وبني مساقات  العليا في  املساقات  الذي يدمج بني  املميز  البرنامج  التدريس هو  فنون  العليا في   الدراسات  برنامج 
البرنامج  الطالب حيث يساهم خريجي  املتمحورة حول  بالتعليم االبداعي وطرائقه  يتعلق  الطلبة بتدريب عملي مبا  االكادميي ويزود 
بشكل فعال في تطوير منظومه التعليم في الوطن. يحصل الطالب خالل دراسته على شهادتني احداهما من جامعه القدس واالخرى 

من كلية بارد في نيويورك.
العام  من  األول  للفصل  العليا  الدراسات  لبرنامج  القبول  باب  فتح  عن  القدس  جامعة  في  بارد  القدس  كلية  تعلن 
األكادميي 2018/2019  وبناء عليه ننوه أن باستطاعة احلاصلني على معدل ال يقل عن 70 % بدرجة البكالوريوس التقدم 

بطلبات االلتحاق بالبرنامج وضمن التخصصات املتوفرة وهي ) الرياضيات, أدب اجنليزي, العلوم العامة, االحياء, التاريخ (.  

شروط االلتحاق:
·        أن يكون مقدم/ة الطلب حاصل/ة على درجة البكالوريوس ومبعدل تراكمي ال يقل عن 70% .

·        معرفة جيدة جدا في اللغة االجنليزية قراءة وكتابة ومحادثة .

البرنامج متوفر للطلبة الذين لديهم خبرة عملية وميارسون مهنه التعليم او املقبلني على التعليم.
 يتم ترشيتح الطلبة للقبول في البرنامج بعد دراسة الطلب واجتياز املقابلة الشخصية بنجاح حيث تتوفر منح جزئيه.

باستطاعة املعنيني ممن تنطبق عليهم الشروط احلصول على بطاقة طلب االلتحاق مقابل رسم وقدره 250 شيكل غير 
مستردة, وذلك من خالل:

- البنك العربي من أحد الفروع اآلتية:
محافظة رام الله والبيرة: فرع البلد أواالرسال أو املنارة أو بيتونيا او البيرة أو املاصيون

محافظة اخلليل: فرع اخلليل أو عني سارة أو دورا.
محافظة بيت حلم: فرع بيت جاال أو بيت حلم أو اخلضر.

فرع العيزرية أو  نابلس أو أريحا أوجنني أو طولكرم.
- بنك فلسطني من أحد الفروع اآلتية: فرع املاصيون أو البيرة أو اخلليل أو بيت حلم أو أبوديس.

- الدائرة املالية جامعة القدس/ حرم أبوديس
- مكتب القبول والتسجيل في حرم كلية هند احلسيني/الشيخ جراح- القدس

يتم تقدمي الطلبات الكترونياً من خالل موقع القبول
http://www.alquds.edu/ar/study-with-us-ar/admission-ar.html

ملزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الصفحة االلكترونية اخلاصة بالقبول:
http://www.bard.alquds.edu/academics/mat.html 

الستفساراتكم يرجى االتصال بالرقم )02-2794950( او عبر البريد االلكتروني
mat-admission@bard.alquds.edu

وفاة شرطي أثناء عمله بمركز قبالن
نابلس - "وفا": توفي، أمس، أحد عناصر الشرطة أثناء تأديته واجبه في مركز 

شرطة قبالن، جنوب نابلس.
وقال مدير العالقات العامة واإلعالم في شرطة نابلس، المقدم أمجد فراحتة، 
إن الش���رطي بالل عطية سعيد ظاهر )39 عامًا(، من بلدة ياصيد شمال نابلس، 

توفي صباح أمس، أثناء دوامه في مركز شرطة قبالن.
وأش���ار إلى أن الش���رطي يعاني من أمراض وله ملف طبي، وتم الكشف على 

الجثمان بشكل أولي وتبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في عضلة القلب.

5 إصابات بحادث سير في دورا
الخلي���ل - وفا: أصيب، أمس، خمس���ة مواطنين بج���روح مختلفة، وصفت بين 

البليغة والمتوسطة، في حادث سير ذاتي وقع في بلدة دورا، جنوب الخليل.
وأشار ش���هود عيان إلى أن خمسة شبان أصيبوا بجروح تراوحت بين البليغة 
والمتوسطة، في حادث سير ذاتي وقع على طريق دورا � الخليل، نتيجة ارتطام 

مركبة في جدار على حافة الطريق.
ولفت الش���هود إلى أنه تم إخالء المصابين من قب���ل طواقم الدفاع المدني، 
وجمعية اله���الل األحمر وأنه تم نقلهم إلى المستش���فى األهلي في مدينة 

الخليل لتلقي العالج.

»تام« تنظم تدريبًا لمديري شرطة 
حماية األسرة حول »ضغوط العمل«

بيت لحم – حس���ن عبد الج���واد: نظمت جمعية تنمية وإع���الم المرأة "تام"، 
بالش���راكة مع شرطة حماية األس���رة واألحداث، في أريحا، أول من أمس، تدريبًا 
لمديري ومديرات وحدة حماية األسرة بالضفة حول "إدارة الضغوط في العمل" 

استمر 3 أيام.
وافتتح التدريب مديرة جمعية "تام" س���هير ف���راج، التي ثمنت دور وحدة 
حماية األس���رة، لما لها من أهمية في حل قضايا النساء وتوفير الحماية لهن، 
مبين���ة أن الوحدة رغم اإلمكانيات المحدودة اس���تطاعت تعزيز ثقة النس���اء 

بالتوجه إليها في حال تعرضهن ألي من المشاكل األسرية والمجتمعية.
وعّبرت عن س���عادتها بالعمل كشريك مع الوحدة، بهدف تطوير اإلمكانيات 

ومحاولة الحد من العنف األسري والمجتمعي، والوصول إلى مجتمع متوازن.
من جهته، أكد مدير وحدة التدريب في شرطة حماية األسرة المقدم شادي 
جبارين، أهمية الشراكة مع مؤسسة "تام"، لما لها من دور تكاملي في محاولة 

الحد من كافة أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي.
وتضمن التدريب آلية مواجهة ضغوط العمل، وتمكين مديري شرطة حماية 
األس���رة في مواجهة المهام الصعبة، وضغ���وط الحياة المحيطة على الصعيد 

العملي والشخصي.
وأشار المشاركون إلى أهمية االستمرار في تنظيم مثل هذه الورش للحفاظ 
على السالمة النفسية والجسدية لألعضاء، والعمل في القضايا بشكل أفضل، 
وإعطاء األهمية لمثل هذه الورش للعاملين في مختلف المؤسسات، لتحسين 

الخدمات المقدمة للمجتمع.
وج���اء التدريب ضمن مش���روع "معًا ننج���و" الذي يهدف إلى زي���ادة الدعم 
النفس���ي واالجتماعي والقانوني لضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي، 

والمساهمة بخلق بيئة آمنة للنساء في مواقع العمل.

قلقيلية: كلية الدعوة اإلسالمية 
تخّرج فوجًا جديدًا من طلبتها

قلقيلي���ة - "األي���ام": احتفلت كلية الدعوة اإلس���المية 
التابع���ة لوزارة األوقاف والش���ؤون الدينية، في قلقيلية، 
أول من أمس، بتخريج الفوج الس���ادس عش���ر من طلبتها 
"ف���وج القدس واألقص���ى"، للعام الدراس���ي 2017- 2018، 
البالغ عددهم 45 خريجًا وخريجة في تخصص الش���ريعة 

اإلسالمية.
وش���ارك في حف���ل التخري���ج: وزير األوقاف والش���ؤون 
الدينية يوس���ف إدعيس، ونائب محافظ قلقيلية العميد 
حس���ام أبو حم���دة، وعميد كلية الدعوة اإلس���المية أحمد 
نوف���ل، وأعضاء المجلس االستش���اري للكلية، والهيئتان 

التدريسية واإلدارية.
وأكد إدعيس أهمية العلم الشرعي في إنتاج الخطاب 
الدين���ي الصحيح المعتدل والوس���طي، ف���ي مواجهة 
فوض���ى االجته���اد والفتوى، وق���ال: إن "طلب���ة العلوم 
الدينية سيكونون دعاة للوحدة في أمتنا، وإن بوصلتنا 
س���تكون دائمًا نحو الق���دس التي تتع���رض في هذه 
المرحل���ة إلى أقس���ى اعتداء عليها من���ذ احتاللها في 

العام 1967م".
وأش���ار إلى أن ال���وزارة تولي أهمية للتعليم الش���رعي 
وتطوي���ر أقس���ام الكلية، وأن طلب العل���م درب من دروب 
الجه���اد، واعدًا طلبة الكلية بأن تك���ون األولوية لهم في 
التوظيف بالمساجد والمدارس الشرعية التابعة للوزارة، 
إضافة إلتاحة المجال له���م إلكمال تعليمهم األكاديمي 

من خالل المنح التي تقدم للوزارة من المؤسسات الدينية 
التعليمية في الدول العربية واإلسالمية.

م���ن جهته، عّبر أب���و حمدة عن فخره بم���ا حققته كلية 
الدعوة من إنجازات وتطور، مشيرًا إلى بروزها وتميزها في 
محافل العل���م ليكون لها الدور األبرز ف���ي تعليم العلوم 
الدينية وبناء األخالق وب���ث روح التآخي بين المواطنين، 
وأنها "صرح لبناء اإلنس���ان الفلس���طيني وتعزيز صمود 

شعبنا على أرضه".
بدوره، لفت نوفل إلى المكان���ة التي تحظى بها الكلية 
في المجتمع، من خالل خريجيها الذين يمتلكون الكفاءة 
والقدرة العلمي���ة على القيام بواجباته���م تجاه دينهم 
ومجتمعهم ووطنهم، مش���يرًا إلى س���عي الكلية الدائم 
للتط���ور والتميز، حي���ث افتتحت تخصصي���ن جديدين، 
هما: اللغة العربية والقضاء الش���رعي، كما سيتم افتتاح 
تخصصين جديدين العام المقبل في: الشريعة والقانون، 

والشريعة والتمويل.
وفي كلمتها عن الطلبة الخريجين، ثمنت الطالبة مي زيد 
الجه���ود التي بذلتها الهيئة التدريس���ية وإدارة الكلية 
في تخري���ج مجموعة من الطلبة مس���لحة بالعلم واإلرادة، 
مش���يدة بكل من أس���هم في إحياء الحفل ومش���اركتهم 

فرحتهم. 
وفي خت���ام االحتف���ال ج���رى توزيع الش���هادات على 

الخريجين.

عّمان: »القدس المفتوحة« تشارك بورشة 
حول توظيف التكنولوجيا في التقويم

رام الل���ه - "األي���ام": اختتمت دائرة الج���ودة في جامعة 
الق���دس المفتوح���ة، ومجلس ضم���ان الج���ودة واالعتماد 
باألمانة العامة التحاد الجامعات العربية، أمس، ورشة عمل 
تحت عنوان: "توظيف التكنولوجيا في التقويم المؤسسي 
والبرامجي في مؤسسات التعليم العالي"، التي عقدت على 

مدار ثالثة أيام في العاصمة األردنية، عّمان.
وقالت "القدس المفتوحة": إن الورشة استهدفت رؤساء 
الجامعات ونوابهم ومساعديهم، ومسؤولي ضمان الجودة 
واالعتم���اد والتخطي���ط والتطوي���ر بالجامع���ات العربية، 
وعمداء الكليات، ورؤس���اء األقس���ام، وكبار الموظفين في 

الوحدات اإلدارية المختلفة. 
وأش���ارت إل���ى أن الهدف م���ن الورش���ة التعريف بدور 
تكنولوجيا المعلوم���ات واالتصاالت في ج���ودة التعليم 
بش���كل عام، وف���ي عملي���ات التقويم بش���كل خاص، ثم 
تدريب المشاركين على كيفية استخدام تطبيق )الويب( 
ف���ي التقوي���م المحوس���ب بش���قيه الذات���ي والخارجي، 
ونقل الخبرات والممارس���ات الجيدة ف���ي تنفيذ التقويم 

المؤسسي والبرامجي المحوسب.
وأوصى المشاركون، في ختام الورشة، باعتماد مثل هذا 
التطبيق المحوسب في هيئات االعتماد والجودة العربية 

وجه���ات االعتماد المختلفة، لما ل���ه من أهمية كبيرة في 
توفي���ر الوقت والجهد ف���ي تنفيذ التقويم المؤسس���ي 
والبرامجي بشكل فعال، مؤكدين ضرورة تطوير المعايير 
والمؤش���رات بما يتالءم مع متطلبات تصنيف الجامعات 

اإلقليمي والدولي.
وتق���دم المش���اركون بطلب الس���تضافة مدربي جامعة 
القدس المفتوحة في جامعاتهم لعقد ورش عمل مماثلة 

بشكل مفصل، لالستفادة من تجربة الجامعة.
وفي الي���وم األخير، ت���م التطرق إلى آليات اس���تخدام 
تطبيق التقويم البرامجي المحوسب، ثم تقويم مجموعة 
من البرامج األكاديمية باستخدام التطبيق عبر مجموعات 
عمل للمش���اركين، ث���م قدم���ت المجموع���ات عروضها، 

واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات.
وشارك في التدريب من "القدس المفتوحة"، إضافة إلى 
المدرب الرئيس يوس���ف صّباح، مس���اعد رئيس الجامعة 
لش���ؤون الجودة/ مدير دائرة الجودة، كل من: سونيا عمر 
رئيسة قس���م ضمان الجودة، وفتح الله الجيوسي رئيس 
قس���م االعتماد األكاديمي، ومجد أبو جودة منسق الجودة 
في دائرة الجودة بالجامعة، وحضر افتتاح الورش���ة مدير 

مكتب "القدس المفتوحة" في عّمان، رشدي القواسمة.

في نشرة تعريفية باليوم العالمي للطيور الُمهاجرة

»التعليم البيئي«: 500 مليون طائر تعبر فلسطين سنويًا
بهذا اليوم للس���نة الثالثة عشرة؛ 
لتس���ليط الض���وء عل���ى الحاج���ة 
المهاجرة  الطي���ور  حماي���ة  إل���ى 
ومواطنه���ا، عبر تنظي���م فعاليات 
تعليمي���ة  وبرام���ج  ومهرجان���ات 

ورحالت لمراقبة الطيور.
وأضاف���ت: "يمث���ل الع���ام 2018 
العالمي  للي���وم  جدي���دة  بداي���ة 
للطي���ور المهاج���رة، ال���ذي يوّحد 
الكب���رى  الطي���ور  مم���رات  اآلن 
المهاج���رة على كوك���ب األرض، أو 
الطرق الس���ريعة، وه���ي الممرات 
وطرق شرق  األوراسية،  األفريقية- 
آس���يا � أس���تراليا، واألميركت���ان، 
وس���يكون االحتفال به يومين في 
الس���نة )أيام الس���بت الثانية من 
أيار وتشرين األول(، وطوال العام، 
كلما وج���دت طيور مهاجرة في أي 

مكان".
ووفق النش���رة، فإن ش���عار هذا 
الع���ام يحم���ل عن���وان: "توحي���د 
أصواتنا للحف���اظ على الطيور" كما 
يطلق على 2018 "عام الطائر"، في 
محاولة "لتعزيز االعتراف والتقدير 
المهاج���رة،  للطي���ور  العالميي���ن 
للحفاظ  الملح���ة  الحاج���ة  وإب���راز 
عليها، وزيادة مستوى الوعي حول 
التي  العامة والخاصة  التهديدات 

تواجهها.
وقال المركز: إن الس���بب الرئيس 
الطي���ور  وأن���واع  أع���داد  لكث���رة 
المهاجرة عبر فلس���طين، موقعها 
القارات  بي���ن  الحيوي  الجغراف���ي 
الثالث: آس���يا، وإفريقي���ا، وأوروبا، 
طريق  منتص���ف  ف���ي  ووقوعه���ا 
الهج���رة لكثي���ر م���ن الطي���ور، إذ 
تعتب���ر فلس���طين عن���ق الزجاجة 
وتحظى  الطيور،  لهجرة  بالنس���بة 
بأهم مس���ارات هج���رة الطيور في 
الواقعة  المناط���ق  مواق���ع:  ثالثة 
ضمن حفرة االنهدام وهي األغوار 
القدس،  وأريحا، وسلس���لة جب���ال 
والس���هل الس���احلي. وهي مواقع 
تمت دراس���تها من باحثي المركز، 
وج���رى إنش���اء 5 محط���ات مراقبة 
وتحجيل )دائمة أو موسمية( فيها.

وحس���ب النش���رة، فإن القس���م 
األكبر من الطي���ور المهاجرة يأتي 
م���ن أوروبا ووس���ط آس���يا وغربها، 
إفريقيا،  ف���ي  الش���تاء  وتقض���ي 
فلس���طين  تعبر  الطي���ور  وه���ذه 
وتختار خطوط هجرة مختلفة خالل 

هجرت���ي الخريف والربيع، وُيالحظ 
بعضها بأعداد أكبر خالل الخريف 
فيما  )الّس���ياف(،  ات 

ّ
الن���ك مث���ل 

ُيش���اهد البعض اآلخر بأعداد أكبر 
خ���الل الهجرة الربيعي���ة كاللقلق 
األبي���ض، ال���ذي يعتبر م���ن أكثر 
الطيور المهاجرة مش���اهدة خالل 
قة 

ّ
الربيع، وتشاهد منه أسراب ُمحل

بالمئ���ات أو ب���اآلالف مس���تخدمة 
تي���ارات الهواء الس���اخن، متجهة 
للطع���ام  تهب���ط  وه���ي  ش���مااًل، 

والراحة. 
وأوضح���ت أن العديد من الطيور 
ق فوق فلس���طين، في 

ّ
حل

ُ
الجارحة ت

وأكثرها  مح���ددة،  خطوط هج���رة 
عددًا حّوام النحل، إذ تم تس���جيل 
نص���ف مليون طائر منه في س���نة 
واحدة، في وقت تش���هد فلسطين 
كل عام عب���ور أكثر من 500 مليون 
طائ���ر، كونه���ا أهم ثان���ي موقع 
قة، 

ّ
عالمي لهج���رة الطي���ور الُمحل

ومعبرًا مهمًا للهجرة.
وحول أعداد الطيور في فلسطين، 
قالت النشرة: أصدر مركز التعليم 
البيئ���ي ع���ام 2015 قائم���ة طيور 
فلسطين، وهي دراسة عن الطيور 
في فلسطين، جرى خاللها توثيق 
وحصر 373 نوعًا من الطيور، تشمل 
22 رتبة و64 عائلة أساس���ية، و30 
عائلة فرعية، و186 جنس���ًا، والتي 
جرى تحجيلها ورصدها ومراقبتها 
وتوثيقها ف���ي الضفة وغزة، فيما 
الس���ابقة تشير  التقديرات  كانت 

لعدد أقل.
وأضاف���ت: أم���ا ف���ي فلس���طين 
التاريخي���ة فالرق���م حوال���ى 530 
نوع���ًا، ورص���دت القائم���ة 16 ألف 
طائر في محط���ات المركز الدائمة 
والموس���مية: بي���ت ج���اال، وأريحا، 
وطولكرم، وم���رج ابن عامر � جنين، 
باس���تثناء محطة سوس���ن فقوعة 
التي افتتحت في نيسان الماضي، 
خ���الل فعاليات األس���بوع الوطني 
الح���ادي عش���ر لمراقب���ة الطي���ور 
المركز  أطلق���ه  الذي  وتحجيله���ا، 

بالتعاون مع سلطة جودة البيئة.
ودعت النش���رة إلى وضع ضوابط 
الطيور  تصني���ف  م���ع  للتعام���ل 
والتفريق  وتوثيقه���ا،  وتحجيلها 
وعش���اق  الهواة  مش���اهدات  بين 
الباحثي���ن  وجه���ود  التصوي���ر، 

والخبراء في علم الطيور.

بيت لحم – حس���ن عب���د الجواد: 
أصدر مركز التعليم البيئي التابع 
اللوثرية في  للكنيس���ة اإلنجيلية 
األردن واألراضي المقدس���ة، أمس، 
نش���رة تعريفية بالي���وم العالمي 
للطيور المهاج���رة، الذي يصادف 

12 و13 أيار.
وقالت النشرة: إن العالم يحتفل 

قوات االحتالل تعيق حصد 
المحاصيل الحقلية  شرق غزة

كتب عيسى سعد الله:

قال مدير ع����ام دائرة االرش����اد الزراعي والتنمية 
في وزارة الزراعة بغزة المهندس نزار الوحيدي، إن 
ممارس����ات قوات االحتالل وانتهاكاتها المتواصلة 
على طول الحدود الش����رقية للقط����اع تعيق وتمنع 
عملية حص����د المحاصي����ل الحقلية والت����ي تتركز 

زراعتها في الشريط الحدودي.
وأض���اف الوحيدي خ���الل حدي���ث ل�"األيام"، أن 
قوات االحت���الل تمنع االف المزارعين من الوصول 
ال���ى أراضيه���م والتي تق���ع غالبيته���ا بمحاذاة 
الح���دود التي تش���هد عمليات قمع واس���عة من 
قوات االحتالل بحق المتظاهرين والمزارعين على 

حد سواء.
واتهم الوحيدي قوات االحتالل بالتذرع بمسيرات 
الع����ودة في خمس����ة محاور على الحدود الش����رقية 
البال����غ طولها 45 كيل����و متر منذ عدة أس����ابيع من 
اج����ل منع المزارعي����ن من الوصول ال����ى أراضيهم، 
وبالتالي تكبيدهم خس����ائر مادية جس����يمة وتلف 

محاصيلهم.
وحذر الوحيدي من تل����ف المحاصيل إذا لم توفر 

قوات االحتالل  األجواء االمنة للمزارعين.
وقدر الوحيدي المس����احة المزروع����ة بالمحاصيل 
الحقلية في قطاع غزة بأكثر من ثالثين ألف دونم، 

بينها 18 ألف دون����م مزروعة بالقمح و8 االف دونم 
شعير وثالثة االف دونم برسيم وجميعها تزرع في 
الش����ريط الزراعي الحدود الذي تسيطر عليه قوات 

االحتالل.
وق����ال الوحيدي ان ق����وات االحت����الل أحرقت منذ 
انطالق مس����يرة العودة الكبرى قب����ل أربعين يومًا 
أكثر من ألف دونم من محصولي القمح والش����عير، 

مكبدة بذلك المزارعين خسائر مادية جسيمة.
وأوضح ان جي����ش االحتالل كثف عمليات تجريف 
األراضي المزروعة في الشريط الحدودي منذ انطالق 
مسيرات العودة، إضافة الى تعمده إطالق القذائف 
الحارق����ة باتجاه الحق����ول الزراعية ومنع س����يارات 
االطفائي����ة من الوص����ول اليها وهو ما تس����بب في 

مضاعفة الخسائر.
وح����ول إذا م����ا كان����ت وزارة الزراع����ة س����تصرف 
تعويض����ات لهؤالء المزارعين، أش����ار الوحيدي الى 
عدم ق����درة الوزارة على القيام بذلك بس����بب االزمة 
المالي����ة الخانق����ة الت����ي تواجهها، مبين����ًا انه تم 
مخاطبة بعض المؤسس����ات الدولي����ة والعربية من 

اجل تعويض المزارعين.
وقال الوحيدي: ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة من 
خالل اتص����االت مع جهات دولي����ة واممية من اجل 
انقاذ موس����م حص����اد المحاصي����ل الحقلية وكذلك 

توفير تعويضات للمزارعين المتضررين.

غزة: المؤسسات الخيرية تشتكي انعدام 
التمويل رغم تعمق األزمة االقتصادية

غزة - »األيام«: لم يكن حال المؤسسات والجمعيات 

العامل���ة في قطاع غ���زة أفضل حااًل م���ن المواطنين 

الذين يعيش���ون تحت وقع ازم���ة اقتصادية ومادية 

خانقة.

ولم يشفع عمق هذه األزمة للكثير من المؤسسات 

والجمعي���ات لجم���ع المزيد م���ن األموال م���ن الدول 

والمؤسسات المانحة.

وبات���ت ه���ذه المؤسس���ات تعاني ش���ح التمويل 

ب���ل وانعدامه ف���ي كثير من األحيان رغ���م النداءات 

والمناش���دات المتكررة التي ال يمل القائمون عليها 

م���ن إطالقها، كما يقول رئيس جمعية دعم األس���رة 

الخيري���ة عبد الجواد هارون، والذي أبدى اس���تغرابه 

الشديد من اس���تمرار تراجع الدعم الدولي والعربي 

للجمعي���ات والمؤسس���ات رغم التس���ليط اإلعالمي 

الواضح والكبير على سوء األوضاع.

وق���ال هارون ل� "األيام" إنه وبالرغم من قرب ش���هر 

رمضان وم���ا يتعرض ل���ه القطاع من حص���ار ووضع 

اقتصادي شبه منهار فإن التجاوب العربي واإلسالمي 

والدولي مع مناشدات الجمعيات شبه معدوم.

وأضاف: في مثل هذه المواس���م كانت الجمعيات 

تحص���ل على مش���اريع كبيرة لتنفيذه���ا رغم الفرق 

الكبي���ر بين األوضاع االقتصادية للمواطنين س���ابقًا 

وحاليا.

واك���د ه���ارون ان المواطن س���يتعرض للمزيد من 

المعاناة خالل شهر رمضان اذا استمر تراجع وحجب 

الدعم الدولي للمؤسس���ات التي يلجأ لها المواطنون 

بشكل مكثف في هذه األوقات.

وأوضح ه���ارون ان الجمعيات ام���ام تحد كبير جدًا 

في ظ���ل هذا التراج���ع غير المفهوم م���ن المانحين 

العرب والمس���لمين رغم معرفتهم بخطورة األوضاع 

االقتصادية.

ويوافقه الرأي محمد س���الم مسؤول جمعية الوفاق 

للتنمية وال���ذي أكد ان الفقراء هم من س���يدفعون 

الثم���ن لقاء عجز الجمعيات ع���ن تقديم الحد األدنى 

من المساعدات لهم خالل شهر رمضان على األقل.

وقال سالم ل�"األيام" إن الجمعيات ومنها جمعيته 

لن تتمكن من تقديم أي مس���اعدة لجمهورها التي 

اعتادت مساعدته وتقديم المساعدة له في المواسم 

كشهر رمضان وغيره.

وأض���اف ان���ه قدم عش���رات مقترحات المش���اريع 

لجهات مانحة ولكنها لم ت���رد عليها حتى اآلن رغم 

قرب حلول شهر رمضان.

ويرى س���الم ان وضع المؤسسات في القطاع بشكل 

عام مشابه لوضع جمعيته والتي أصبحت قبلة لمئات 

المواطنين المعوزين.

ولف���ت س���الم ال���ى االرتف���اع الكبير ف���ي اعداد 

المراجعين وطالبي المس���اعدات منذ فترة، وهو ما 

يفاقم من وضع الجمعي���ة التي باتت تجد صعوبة 

ف���ي توفي���ر الح���د األدنى م���ن الروات���ب واألجور 

للموظفين.

وفي صورة تعكس قتامة أوضاع المؤسسات، أشار 

مدير احدى المؤسسات العربية الكبيرة العاملة في 

قطاع غزة، الى تواضع المبلغ المالي المرصود إلنفاقه 

على العمل االغاثي خالل شهر رمضان.

وأض���اف المدير ال���ذي فضل عدم ذكر اس���مه: ان 

المبل���غ الذي تم إق���راره لتنفيذ مش���روع إفطارات ال 

يرقى الى مس���توى األزمة االقتصادية التي تعصف 

بالقطاع.

وعبر عن اس���تهجانه من عدم اعتم���اد مبالغ مالية 

كبيرة للمشاريع االغاثية على الرغم من معرفة العالم 

اجمع بالحالة الصعبة التي وصل إليها سكان القطاع، 

وأشار إلى أنه ال يتوقع ان تتحسن أوضاع الجمعيات 

في قطاع غزة خالل األيام المتبقية قبل حلول ش���هر 

رمضان.

»الخارجية »: جريمة دوما نتيجة 
لتقاعس مجلس األمن

رام الله - "األيام": أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأش���د العبارات، جريمة 
إحراق منزل المواطن ياسر دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس فجر أمس، على 
يد عصابات المس���توطنين اإلرهابية التي تس���للت كخفافيش الليل، وأحرقت 
المن���زل اثناء تواجد العائلة داخله. وأش���ارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه 
ليست الجريمة األولى التي يرتكبها غالة المستوطنين، تحت حراسة وحماية 

قوات االحتالل، وعلى مسمع ومرأى من العالم.
وحملت الوزارة، الحكومة اإلس���رائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية 
الكاملة والمباش���رة عن ه���ذه الجريمة، منددة بتقاع���س المجتمع الدولي عن 

القيام بمسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه شعبنا.
وقالت: "إن اكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببيانات اإلدانة التي تصدر احيانًا 
لجرائم االحتالل وانتهاكاته، يشجع حكومة االحتالل وغالة المستوطنين على 
التمادي في ارتكاب مثل هذه الجرائم، مؤكدة أنها ستواصل دورها في متابعة 
ملف االس���تيطان، وجرائم منظماته اإلرهابية مع المحكمة الجنائية الدولية، 

بهدف محاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين ومن يقف وراءهم ويدعمهم.


