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مدرسة الفرير الثانوية تحتفل بتخريج 
فوج جديد من طالب الصف الثاني عشر )التوجيهي(

ال��ق��دس - اح��ت��ف��ل��ت م��درس��ة ال��ف��ري��ر ال��ث��ان��وي��ة يف ال��ق��دس ام���س االول ب��ت��خ��ري��ج ف���وج ج��دي��د من 
بفرعيه العلمي والعلوم اإلنسانية وط��اب ال جي يس  طاب الصف الثاين عشر )التوجيهي( 
أي، تحت رعاية األخ الفرير روفائيل كونزالس منسق شؤون مدارس الفرير يف فلسطني ومدير 
اإلداريني  سائر وبحضور ديب عيىس الثانوي للقسم ونائبه ربيض، سليمان الدكتور الفرير مدرسة
وممثيل  والكهنة املقدسية والوطنية االعتبارية الشخصيات من وعدد التدريسية الهيئة وأعضاء

املؤسسات ومديري املدارس وأهايل الخريجني وذويهم.
ع��ى أل��ح��ان نشيد "م��وط��ن��ي" ب��ق��ي��ادة ف��ري��دو هزو  واب��ت��دأ االح��ت��ف��ال ب��دخ��ول م��وك��ب ال��خ��ري��ج��ني
الوطني  للنشيد إجاال الحضور وقف ثم واملعلمون. اإلداريون ومعاونوه املدرسة مدير يتقدمهم

الفلسطيني ودقيقة صمت إكراما ألرواح الشهداء. 
وقام مدير املدرسة د. سليمان ربيض بإنارة شعلة املدرسة رمزا الستمرارية العطاء. وقامت 
جوقة املدرسة بعزف نشيد املدرسة. ثم رحب عريف الحفل جورج أبو حنك بالحضور، وأشار 
تثقيف أبنائها وبناء الشخصية الفلسطينية  إىل دور مؤسسات القدس الريادي التي تعمل عى
أشاد  كما فلسطني، ألبناء الرتبوية الرسالة دعم يف املسيحية املدارس إخوة بدور وأشاد القيادية
بدور األهل واملعلمني وتضحياتهم يف سبيل أبنائهم ورعايتهم لهم، ودعا الطاب إىل العمل 
تحديد األه��داف والسعي إىل تحقيقها. وألقى مدير املدرسة الدكتور سليمان ربيض كلمة  عى
أش���اد فيها ب��ج��ه��ود ال��ط��ل��ب��ة ال��خ��ري��ج��ني، ودع���ا إىل ض����رورة ال��ع��م��ل امل��ت��واص��ل م��ن أج���ل استمرارية 
النهوض باملدرسة وبناء شخصية الطالب الوطنية الفلسطينية، وعرض ملسرية املدرسة خال 
ال��ع��ام املنصرم والنجاحات التي حققتها خالها. ث��م ت��وال��ت كلمات الخريجني فألقى الطالبان 
إبراهيم القييس ول��وري��ن نسطاس كلمة الخريجني باللغة العربية، والطالبتان ندين العلمي 
وتخلل  الفرنسية، باللغة ضاهر ومنى غوشة محمد والطالب اإلنجليزية باللغة سيفزاتيان وآين

االحتفال مجموعة من الفقرات الفنية واملوسيقية، واألغاين الشعبية والوطنية .
ويف ن���ه���اي���ة ال���ح���ف���ل ق�����ام م���دي���ر امل����درس����ة ب���ت���وزي���ع ال����ش����ه����ادات ع����ى ال����ط����اب ال���خ���ري���ج���ني، ودروع 
بعض الشخصيات التي قدمت الدعم املادي واملعنوي للمدرسة، وكذلك  الشكر والتقدير عى
املتميزين  الطاب عى والكؤوس املجاالت مختلف يف املتفوقني للطلبة واالمتياز التقدير شهادات

بالنشاطات الرياضية.
رابطة  ول��ي��م أل��ون��زو رئ��ي��س  وق���دم ال��ط��اب ال����دروع مل��دي��ر امل��درس��ة وال��ه��ي��ئ��ة اإلداري�����ة، فيما ق���ام 
كوبا  سيمون السيد قدم كما الخريجني. الطلبة عى الرابطة باسم الجوائز بتوزيع املدرسة خريجي

شاربني  مكتبة وكذلك طابعة، وآالت باد آي عن عبارة وهي املتفوقني للطاب الجوائز من مجموعة
حيث  الخريجني، عى الشهادات توزيع جرى ثم األوائل، للطاب القواميس من مجموعة قدمت

قام األستاذ عيىس ديب نائب املدير للمرحلة الثانوية بقراءة أسماء الطاب وهم :
الصف الثاين عشر العلوم اإلنسانية

جولني  مريبع- جريس نقوال جوزيف قرط- جربا وائل جابي التميمي- الخالق عبد سليم باسم
بيرت يوسف عصفور-جوين يوسف حنا بركات- راين ماهر يوسف ساحلية- رجوان خالد جميل 
االفغاين- رمزي جورج حنا طمس- سبريو شكري سبريو مقحار- عفاف سعيد عبدالله صربي 
- عيل احمد عيل زيدان- كارولني لويز نزيه حنا- كاظم اياد عبدالله ناصرالدين - كرستني عوين 
هاين سمري الدجاين- محمد فؤاد فايز جوده-  جليل دبابنه- كوثر ابراهيم محمود ظاهر- ليى

مروان خالد محمد كردي- مي جربا جورج نازي - يعقوب سامي يعقوب حبش.
الصف الثاين عشر العلمي

اح��م��د س��ل��ي��م اح��م��د ج���اب���ر- ج����اك رزق م��ي��ش��ي��ل ب���ي���رتو- ج����ورج ول��ي��م ج����ورج ج����رب- ع��م��ر محمد 
محمود ابو حسنة-

ع��م��ر ه��اش��م ح��م��ي��دي ال��ب��ك��ري- ع��م��ران ن��اج��ي ع��م��ران ق����زاز- الن���ا ج���ورج ي��ع��ق��وب ك��ارم��ي- لورين 
ج��وين نسطاس نسطاس - م��ري��ان ط��ارق ري��م��ون زب��ان��ه- منى يوسف واص��ف ضاهر-مهند جوده 

ديب جمل -موىس ألكسندر موىس نعمة الله.
الصف الثاين عشر جي يس إي

الحسيني-  ادهم شكيب ادهم ياسني- ابراهيم هاين ابراهيم القييس- راتب الغني عبد ابراهيم
ادوار اسطفان ادوار نعمة- اىن جرياير جاك سيفزاتيان- بشار مروان لطفي االسعد- تامر عدنان 
ي���ع���ق���وب دح�������دل- ج��م��ي��ل م���اه���ر ج��م��ي��ل ه��ل��س��ه -ج�������ورج ي���ع���ق���وب جورج  ف���اي���ز دق�������اق- ج�����اك س���م���ري
ح��ل��ي��س- ج���ورج-ان���ط���ون ول��ي��م ب���در ت����رزي- ح��ن��ا س��م��ع��ان ح��ن��ا م��ص��ل��ح - زي���د "م��ح��م��د-س��م��ري" أمني 
سلمان  سليم انطون عيىس - قرش جمعة سليمان طارق قرش- جمعة عدنان صفوت - الخطيب
- غسان عيىس نقوال ح��رام��ي- ك��رم محمود محمد م��ح��ارب- ل��ؤي محمد باهر ابوالسعود- لني 
اسامة امني مناع - محمد هاين سعدالدين غوشه - محمود مروان محمود ابو الزلف - مروان 
عدنان مسعود زعيرت- مورين سيمون عيىس كوبا - ميخائيل جورج حنا بدر- نادين رياض بهاء 
الدين العلمي - نتايل توفيق عيىس حبش- هاين جورج حنا ترجمان- هاين حنا انطون مبارك- 

يوسف عيل يوسف عويضة.

مدرسة األيتام االسالمية الثانوية 
تحتفل بتخريج " فوج الوفاء لألقصى "

إحتفلت  - ال������ق������واس������م������ي م������ن������ى - ال��������ق��������دس
م����درس����ة األي����ت����ام االس���ام���ي���ة ال���ث���ان���وي���ة أم�����س ، 
بتخريج طاب الثانوية العامة " فوج الوفاء 
ل���أق���ى " يف امل���س���رح ال��وط��ن��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي " 

الحكوايت " .
وأستهل الحفل ، بتاوة آيات من القرآن 
ال���ك���ري���م وع�����زف ال��ن��ش��ي��د ال���وط���ن���ي الفلسطيني 
، ث���م أل���ق���ى مدير  ودخ������ول م���وك���ب ال��خ��ري��ج��ني
امل����درس����ة ع����اء أب����و ش��خ��ي��دم ك��ل��م��ة رح����ب فيها 
الثانوية  ط���������اب  ت������خ������رج  وب�������������ارك   ، ب�����ال�����ح�����ض�����ور 

العامة وتمنى لهم النجاح والتوفيق .
وأك���������د أن�������ه ب�����ال�����رغ�����م م������ن ال�������ظ�������روف القاهرة 
واالعتقاالت  األقى واملسجد القدس بمدينة
واالس��������ت��������دع��������اءات ال�����ت�����ي ط�����ال�����ت م�����دي�����ر املدرسة 
يف  مستمرون طلبتنا ظل ، وطابها ومعلميها
دائما  عليها نحثهم التي التعليمية مسريتهم

، والتي تشكل حاضرهم ومستقبلهم .
إنجاح  يف  امل����ع����ل����م����ني ودور  ج�����ه�����ود  وث�����م�����ن 
امل���������س���������رية ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة وال���������رتب���������وي���������ة ، ق��������ائ��������ا :" 
ب����م����س����اع����دة م���ع���ل���م���ي���ن���ا وط�����اب�����ن�����ا س��������اد الهدوء 
واالنضباطوااللتزامبالدواماملدريسوالقوانني 

املدرسية واملحافظة عليها ."
التي  امل��������ش��������رتك��������ة امل��������س��������ؤول��������ي��������ة إىل وأش���������������������ار
ال�����ب�����ي�����ت وامل���������درس���������ة م�����ع�����ا ، وقيام  ي����ت����ق����اس����م����ه����ا 
امل��درس��ة بتفعيل مجلس أول��ي��اء أم��ور الطلبة 
الذين قاموا بدور عظيم يف رفع شأن املدرسة 
م�����ادي�����ا وم���ع���ن���وي���ا ، م���م���ا إن���ع���ك���س إي����ج����اب����ا عى

الطلبة . وخص بالشكر رئيس املجلس ماهر 
أبو إسنينه .

وق�����ال م���دي���ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف القدس 
ج��ربي��ل يف كلمته :" ي��س��رين ويشرفني  س��م��ري
املشاركة يف تخريج كوكبة من طاب مدرسة 
دار األي����ت����ام ، ال����ذي����ن ن���ع���ول ع��ل��ي��ه��م م����ن أجل 
م���س���ت���ق���ب���ل واع��������د وأف�����ض�����ل مل����دي����ن����ة ال�����ق�����دس " ، 
م���ؤك���دا أن م��دي��ري��ة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ستبقى 
ع���ى ال��ع��ه��د ت��ع��ل��م أل������وان ال��ع��ل��م الفلسطيني 

والنشيد الوطني  . 

واض��������اف :" ك����ل م����ن ي���م���ر ب���ال���ب���ل���دة القديمة 
ال�����ن�����ش�����ي�����د الوطني  ي�����س�����م�����ع  وامل������س������ج������د األق�������������ى 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ي����ص����دح م����ن م����درس����ة دار األيتام 

االسامية الثانوية فكل التحية لها ."
الطالب  ال��������راح��������ل  ن�����ن�����ىس ول���������ن   ": وأض��������������اف 
درويش سويسه ، الذي تويف يف نهاية العام 
الثانوية  إلم������ت������ح������ان  ي����س����ت����ع����د  وك������������ان  ال����������������درايس 
ال���ع���ام���ة ، ن���ع���اه���ده أن ن��س��ت��م��ر ك��م��ا ك����ان يأمل 
وي���ح���ل���م أن ي��ك��م��ل م����ش����واره م����ن خ�����ال كوكبة 

دار األيتام ".
املدرسة  إلدارة وت��������ق��������دي��������ره ت�����ح�����ي�����ات�����ه ووج��������������ه
وم��ع��ل��م��ي��ه��ا ع����ى دوره��������م وج����ه����وده����م م����ن أجل 
 ، القدس وضواحي القديمة البلدة طاب رفعة

وقدم التهاين ألولياء األمور بهذه املناسبة .

والدراسة  امل������ث������اب������رة اىل ال�����خ�����ري�����ج�����ني ودع������������ا
ل����ت����ح����ق����ي����ق ال������ن������ج������اح ، وت�����م�����ن�����ى االح�������ت�������ف�������ال املرة 
ال��ق��ادم��ة واألع����ام الفلسطينية ت��زي��ن وترفرف 

يف سماء القدس .
الطالب  أل��������ق��������اه��������ا ل�����ل�����خ�����ري�����ج�����ني ك������ل������م������ة ويف
أح��م��د ع��ي��د ، أش����اد ف��ي��ه��ا ب��م��درس��ة دار األيتام 
التدريسية  والهيئة وإدارتها الثانوية االسامية
جهودهم وعطائهم للمسرية التعليمية  عى
الثانوية  ط�����������اب ل�����������دى وخ���������اص���������ة امل����������درس����������ة يف

العامة .
وتخلل الحفل ، ع��رض فيلم ع��ن املدرسة 
وإن��ج��ازات��ه��ا ون��ش��اط��ات��ه��ا أع����ده األس���ت���اذ حسام 
عواودة ، وعرض "سكتش" مسرحي لطاب 
م���ن ال���ص���ف ال����ح����ادي ع��ش��ر ، وع�����رض للجودو 

ل���إت���ح���اد ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل���ل���ج���ودو ب���رئ���اس���ة هاين 
الحلبي وخالد أبو إرميله ، وأنشودة للطالب 

محمد الكردي من طلبة "التوجيهي" . 
وتوىل عرافة الحفل األستاذ عامر عابدين .

وك�����رم�����ت امل�����درس�����ة م����دي����ر ال����رتب����ي����ة والتعليم 
شخيدم  أبو عاء املدرسة ومدير جربيل سمري
ونائبه أحمد أبو رميله ، ومعلمي ومعلمات 
امل��درس��ة واملوظفني واألذن���ه ، ورئيس مجلس 
الطالب  وعائلة ، سنينة أبو ماهر األمور أولياء
دروي���������������ش س�����وي�����س�����ه ، ك�����م�����ا ك�������رم�������ت ع�������������ددا من 

الشخصيات واملؤسسات املحلية .
الشهادات  وزع������������ت ، ال�����ح�����ف�����ل ن�����ه�����اي�����ة ويف
وعددهم  ال��ت��ق��دي��ري��ة ع���ى ال���ط���اب ال��خ��ري��ج��ني

60 طالبا .

ال��رام - اقامت مدرسة القدس االسامية 
يف ض���اح���ي���ة ال����ربي����د اح���ت���ف���اال ت��ك��ري��م��ي��ا لطابها 
من  ن�������������واب ب������ح������ض������ور 2014-2013 ال��������ع��������ام ل�������ه�������ذا
وائل  ، القادر عبد حاتم التشريعي؛ املجلس
ال��ح��س��ي��ن��ي و د.اب����راه����ي����م اب����و س���ال���م. والعميد 
الضفه  يف العمليات غرفة مدير عصفور غازي
الشخصيات  من والعديد الشرطة يف الغربيه

االعتبارية وجمع غفري من اهايل الطاب.
ب����دأ االح���ت���ف���ال ال����ذي ت����وىل ع��راف��ت��ه االستاذ 
ابراهيمصوالحةوالطالبمحمدنورالنابليس 
بتاوة ايات من الذكر الحكيم تاها الطالب 

محمد الرجبي.
ت������ا ذل��������ك دخ����������ول ال����ط����ل����ب����ة ع������ى ان������غ������ام السام 
ال��وط��ن��ي ون��ش��ي��د امل����درس����ة، وال���ق���ى امل���رب���ي اب����و الرباء 
بالطلبة  ت��رح��ي��ب��ي��ة  ص���وال���ح���ة م���دي���ر امل����درس����ة ك��ل��م��ة 
لرتحيبه  وأه������ال������ي������ه������م وال�������ض�������ي�������وف ال���������ك���������رام اض���������اف���������ة 
الحضور  واطلع االنقسام وانهاء الوطنية بالوحدة
اخ��ر االن��ج��ازات وال��ت��ط��ورات التي وصلت اليها  عى
مؤكدا  واالخاقي، العلمي الصعيدين عى املدرسة
ان ادارته قامت باتباع خطة تعليمية لنقل الطلبة 
األداء  واملدرسة نقلة نوعية انعكست نتائجها عى
ازدهار املدرسة وتطورها، ووعد  كما تعكس عى
والتطور  العطاء مسرية يف باالستمرار الطلبة اهايل

للوصول اىل األهداف املرجوة.
وال���ق���ى ال��ش��ي��خ اب����و ج���ه���اد ال��رج��ب��ي صاحب 
ومؤسس املدرسة، كلمة شكر فيها صوالحة 
ع�����ى م�����ا ق������ام ب�����ه م�����ن ج����ه����ود يف س���ب���ي���ل نهضة 
ورف����ع����ة امل������درس������ة. واك�������د ع����ى ض��������رورة التوحد 
خ���ل���ف ال����ق����دس وع�����ى ب�����ذل ال���ج���ه���ود م����ن اجل 

بحضور العميد غازي عصفور وحاتم عبد القادر والنائبين ابراهيم ابو سالم ووائل الحسيني

مدرسة القدس االسالمية  تحتفل بتخريج فوج الوحدة والعودة 

انجاح املصالحه وعى حق العودة .
ويف كلمته أكد النائب حاتم عبد القادر ان 
ضرورة العمل  وعى املصالحة ضرورة ملحة 
والتوحد النقاذ القدس.  انهاء االنقسام  عى
ال��ن��ائ��ب اب���و س��ال��م بكلمة شكر  وق���د ت��ب��ع��ه 
فيها املدرسه التي تحمل اسم القدس وشكر 

مفهوم  غرس أهمية مبديا انجازها عى االدارة
حب العلم والتعلم يف نفوس ابنائنا.

وق�������د ت���خ���ل���ل ال����ح����ف����ل ف�����ق�����رات م����ن����وع����ة أداها 
أبو  ط��ل��ب��ة امل�����درس�����ة. ك���م���ا ق�����ام ك����ل م����ن امل���رب���ي���ني
الرباء وأبو جهاد ومجموعة من الشخصيات 
امل���ح���ل���ي���ة ب���ت���ك���ري���م ال���ط���اق���م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي واالداري 

للمدرسة، وتكريم أوائ��ل الطاب يف املدرسة 
وتوزيع الشهادات التقديرية.

ال�������ح�������ض�������ور وادارة  ال������ح������ف������ل  ع��������ري��������ف  وش��������ك��������ر 
من  وكل االمهات ومجلس واملعلمات املدرسة
شارك وساند يف اقامة االحتفال ومن كان له 

دور يف تقدم وتطور املدرسة.

جهاز االحصاء ومؤسسات مختصة : مستويات انعدام األمن 
الغذائي في فلسطين ال تزال مرتفعة

األغذية  ومنظمة لإحصاء، املركزي الجهاز ِقبل من ، امس صدر مشرتك تقرير أظهر الله- رام
مستويات  أن ، العاملي الغذاء وبرنامج الاجئني وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم ووكالة والزراعة،

انعدام األمن الغذايئ يف فلسطني ال تزال مرتفعة جدا.
مليون شخص يعانون من انعدام  وبني أن ثلث األسر الفلسطينية )33%( أو ما يعادل 1.6
األمن الغذايئ، مشريا إىل أن ذلك وفقا للمسح السنوي لأمن الغذايئ لعام 2013، وهو مسح 
بجهد مشرتك بني الجهاز املركزي لإحصاء الفلسطيني ووكاالت األمم املتحدة ممثلة بربنامج 

الغذاء العاملي، منظمة األغذية والزراعة ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئني.

قطاع غزة .....
نطاق واسع ليصل إىل  ويعترب مستوى انعدام األمن الغذايئ يف قطاع غزة ، أكرث انتشارا عى
أضعاف املستوى يف الضفة الغربية والذي يبلغ 19% ولم تتغري مستويات  57%، وهو ما يقارب 3
مقارنة مع مستويات عام 2012. ويعترب ارتفاع مستويات انعدام  انعدام األمن الغذايئ لعام 2013
والذي انخفض  2011-2009 نقيض التحسن الذي حصل يف الفرتة  األمن الغذايئ يف عامي 2012 و2013

خالها مستوى انعدام األمن الغذايئ يف فلسطني إىل %27.
الرغم من التحسن الذي شهده معدل انعدام األمن الغذايئ بني  ومما جاء يف التقرير:" عى
الاجئني يف الضفة الغربية )حيث انخفض مستوى انعدام األم��ن الغذايئ من 23% إىل %20(، 
بني الاجئني مقارنة مع غري الاجئني )20% لاجئني و19% لغري  إال أن هذه املعدالت ال تزال أعى
ال��اج��ئ��ني(. وال ت��زال مستويات ان��ع��دام األم��ن ال��غ��ذايئ يف مخيمات الاجئني يف الضفة الغربية 
أع����ى م���ن ت��ل��ك امل���س���ت���وي���ات يف امل���ن���اط���ق ال��ح��ض��ري��ة أو ال���ري���ف���ي���ة. ويف ق���ط���اع غ�����زة، ال ي�����زال الاجئون 
يتمتعون بمستوى أمن غذايئ أفضل مقارنة مع غري الاجئني )54% للاجئني مقارنة مع %63 
ت��ق��دم��ه��ا األم����م املتحدة  ال���اج���ئ���ني(، وع���ى األرج�����ح ف���إن ال��س��ب��ب ي��ع��ود إىل امل���س���اع���دات ال���ت���ي  ل��غ��ري

وغريها من املؤسسات."

االسر االمنة غذائيا .....
االجتماعية الظروف يف ما نوعاً التضارب بعض حدوث إىل املسح نتائج وأشارت

خال العام املنصرم، فمن جهة ، بقيت مستويات انعدام األمن الغذايئ مرتفعة، ومن 
أخرى، ازدادت نسبة األسر اآلمنة غذائياً من 24% يف العام 2012 إىل 35% يف فلسطني.

وأهم ما يؤثر يف ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذايئ يف فلسطني، معدالت ا
ا إىل القيود اإلسرائيلية املفروضة عى الناجمة عن البطالة، والذي يرجع جزئياً

ع���ن ارت���ف���اع أس���ع���ار امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وال���ص���دم���ات االق���ت���ص���ادي���ة ال���ت���ي ي��ت��ع��رض  وال���ح���رك���ة، ف���ض���اً
بكميات الفسطينية األسواق يف الغذائية املواد توفر من الرغم فعى الفلسطيني. االقتصاد

إال أن أسعارها مرتفعة، مما يسبب إىل اإلفتقار يف التنوع الغذايئ وانخفاض القيمة 
للنظام الغذايئ لأسر. وقد أظهرت نتائج املسح أن غالبية األسر الفلسطينية يف كا

الغربية وقطاع غزة تنفق أكرث من نصف دخلهم عى الغذاء.
وهناك عدد من العوامل التي تشكل ضغطاً عى مستويات األمن الغذايئ يف فلسطني.

الضفة ..... 
2013 عام من األول النصف يف %0.1 إىل االقتصادي النمو انخفض الغربية، الضفة ففي
يف املتوفرة للبيانات وفقاً ،)2004 االساس )سنة الثابتة لأسعار 2012 العام يف الفرتة بنفس

جهة، من الخارجية املساعدات انخفاض إىل السبب ويعود الفلسطيني، لإحصاء املركزي
النمو فإن لذلك أخرى. جهة من الغربية الضفة عى اسرائيل تفرضها التي القيود

يعد قادراً عى املساهمة يف انخفاض مستويات انعدام األمن الغذايئ  يف الضفة الغربية.
وي��واص��ل ال��ح��ص��ار امل��ف��روض ع��ى ق��ط��اع غ��زة منذ ع��ام 2007، يف تضييق ال��خ��ن��اق ع��ى 

املحيل ويمنع أي انتعاش يف القطاعات األخرى األكرث انتاجية. وقد تفاقمت الحا
املنخفضة املنتجات أن يعني مما الرسمية، غري االنفاق تجارة تقليص بعد 2013 عام سوءاً

طريق  عن غزة قطاع تعرب والتي تكلفة األكرث باملنتجات استبدلت قد األنفاق عرب مصر من القادمة
استرياد مواد البناء  اسرائيل عرب املعابر الرئيسية. وباالضافة إىل ذلك، فإن القيود املفروضة عى
العمالة، حيث بلغ معدل البطالة 40.8% يف الربع األول من عام 2014، أي  عى شكلت ضغطاً

حوايل 180,200 شخصاً وهي االعى خال الخمسة سنوات االخرية.
ويتزامن استمرار ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذايئ يف فلسطني مع االنخفاض املستمر 
يف تمويل برامج األم��م املتحدة مثل ال��غ��ذاء، وال��زراع��ة، وامل��ال مقابل العمل، والتي رك��زت عى
املساعدات  تقديم من الحد إىل بالفعل أدى وهذا إليها. الحاجة أمس يف هم ملن املساعدة تقديم
لهذه الفئة وق��د ي��ؤدي إىل املزيد من انخفاض تلك املساعدات املقدمة يف منتصف ع��ام 2014. إن 
وخاصة مع استمرار االحتياجات.  كبرياً التقليصات يف هذه الربامج االنسانية الحيوية له تأثرياً
بالتصدي  مستدام بشكل تحسينها يمكن فلسطني يف الغذايئ األمن انعدام حالة فإن ذلك، ومع
ل��أس��ب��اب ال��ج��ذري��ة ل��ه��ذه األزم�����ة، م��ث��ل ال��ح��ص��ار امل��س��ت��م��ر ع��ى ق��ط��اع غ���زة وال��ق��ي��ود امل��ف��روض��ة عى

التنقل والحركة يف الضفة الغربية.     

الظروف االجتماعية .....
وورد يف البيان، أن التقرير السنوي ملسح الظروف االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذايئ 
PCBS، ومنظمة األغذية والزراعة  والذي ينفذ بواسطة الجهاز املركزي لإحصاء الفلسطيني 
)FAO(، ووك��ال��ة األم��م املتحدة إلغ��اث��ة وتشغيل الاجئني )UNRWA( وبرنامج ال��غ��ذاء العاملي 
يف بداية عام 2014. ويتم  )WFP(، يتم إعداده سنويا منذ عام 2009. وقد جمعت بيانات العام 2013
حاليا مراجعة منهجية هذا التقرير تحت اشراف قطاع األمن الغذايئ، بهدف تحسني منهجية 
الغذايئ  االستهاك )الفقر، الغذايئ األمن انعدام مستوى ابعاد جميع وحساب عرض يف املسح

الدكتور ابو قرع يدعو الى مكافحة" الوصمة" 
التي تساعد على انتشار االمراض السارية

العمل م��ن اج��ل الحد من  رام الله - دع��ا الخبري يف صحة البيئة ال��دك��ت��ور عقل اب��و ق��رع اىل 
"ال��وص��م��ة" التي تصاحب بعض االم���راض، وب��االخ��ص االم���راض السارية التي تنتقل  م��ا يعرف ب���
م��ن التوجة  ب��ال��ع��دوى، م��ث��ل ام����راض االي����دز وال��س��ل وغ��ريه��م��ا، وذل����ك م��ن خ���ال تقييد امل��ص��اب��ني
املشورة الطبية والنفسية  اىل مراكز الفحوصات، او تلقى االدوية والعاجات او الحصول عى
والقانونية، او حتى اخفاء طبيعة امراضهم عن العائلة واملجتمع ال��ذي يتواجدون فية نتيجة 
انتشار هذه  نظرة املجتمع لهم بشكل مخجل او معيب او باالحتقار، وه��ذا ب��دورة يساعد عى

االمراض ويحد من مراقبتها وتوفري العاج لها والوقاية منها. 

الوصمة
خال مؤتمر بعنوان" الوقاية ومراقبة العدوى من االمراض" الذي نظمته  جاء ذلك يف كلمة 
"امل��ؤس��س��ة ال��دول��ي��ة للتعليم ال��ط��ب��ي-ف��رع ف��ل��س��ط��ني" يف م��دي��ن��ة رام ال��ل��ه ال��خ��م��ي��س، وه���ي مؤسسة 
املستمر  الصحي التعليم بربامج القيام اهدافها من فلسطيني، عمل فريق يديرها ربحية غري تعليمية
م��ص��ادر التعليم االل��ك��رتوين املستمر، وتطوير ال��ك��وادر الصحية مهنيا  لاطباء وامل��م��رض��ني، وت��وف��ري

وتزويدها باملهارات الازمة، كادارة الوقت ومهارات القيادة ومهارات عرض املواد العلمية. 
"ال��وص��م��ة" ع��ى امل��س��اه��م��ة يف ان��ت��ش��ار ال��ع��دوى يف ب��ع��ض االمراض  ت��أث��ري اب���و ق���رع كيفية  وب���ني
ان" الوصمة" التي ت��راف��ق بالتحديد االش��خ��اص املصابون بمرض "االيدز"  ال��س��اري��ة، وب��االخ��ص 
تنتج ام��ا عن الفهم الخاطئ لطبيعة امل��رض، او بسبب قلة املعلومات املتوفرة ح��ول امل��رض، او 
واملفاهيم  العادات بسبب او الفريوس، انتقال خالها من يتم التي الطرق اىل الناس نظرة نتيجة
املتعلقة بسلوكيات تعترب منبوذة يف مجتمعنا وقيمنا، والتي يمكن ان تكون من العوامل التي 

تساعد عى انتقال ومن ثم انتشار الفريوس. 

اصابات غري معروفة
او ع����زل او االب���ت���ع���اد ع���ن االشخاص  ت��ح��ق��ري واوض�����ح د. اب����و ق����رع ان "ال���وص���م���ة" وال���ت���ي ت��ع��ن��ي 
املصابني ب��ف��ريوس" االي���دز"، قد تمنع االش��خ��اص املشتبة باصابتهم بالفريوس من التوجة اىل 
اجراء فحوصات او يف حال التأكد من وجود الفريوس، من الذهاب اىل عيادات وزارة الصحة 

او  املعروفة غري االصابات من حاالت وجود يعني ربما وهذا العاج، وتلقي االدوية عى للحصول
املخبأة او التي ال يمكن الوصول اليها، وما لذلك من مخاطر انتشار الفريوس يف بيئة االشخاص 
املصابني باملرض، وخاصة اذا كان املصاب او املصابة متزوج، حيث معروف ان فريوس " االيدز" 
بادنا،  يف بااليدز بمرض االصابة حاالت عدد ان ومعروف الجنسية، العاقات طريق عن ينتشر
وال��ت��ي تتلقى االدوي���ة وتخضع للعاج تحت اش���راف وزارة الصحة، تقل ع��ن الثاثني ح��ال��ة، يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

الوقاية من العدوى
واوضح ابو قرع ان فريوس مرض "االيدز" ينتقل من خال االتصال الجنيس، او من خال 
املخدرات،  ملتعاطي بالدم الحقن تلوث خال من او اخر، اىل شخص من نقلة يتم الذي الدم تلوث
وبالتايل  الرضاعة، خال ربما او الوالدة عملية اثناء او الحمل خال جنينها اىل االم خال من او
تعريفة  يتم والذي املجتمع من املقبول" "غري او اليسء السلوك يساهم ال عدة، حاالت ويف فانه
ب " الوصمة" يف الحد او الوقاية من انتقال الفريوس وبالتايل فأن" الوصمة" تعترب عقاب اخر 

من املجتمع للشخص املصاب، عى سلوك لم يتم التحكم بة او ممارستة طواعية. 

مقاومة الوصمة
ودعا الدكتور ابو قرع اىل العمل ومن خال مجاالت مختلفة للحد من "الوصمة" وبالتايل 
املساهمة يف التحكم يف مرض "االيدز" وغرية من االمراض السارية ومنع انتشارها، ومن ضمن 
ذلك اصدار القوانني والتشريعات التي تحافظ او تضمن حقوق املصابني من حيث الفحوصات 
ال���ع���اج وب��ش��ك��ل س��ه��ل وم���ج���اين وال��ح��ف��اظ ع���ى خ��ص��وص��ي��ة امل��ص��اب��ني، واجراء  وال���رع���اي���ة، وت���وف���ري
سرية النتائج وتقديم  خصوصية الشخص وعى الفحوصات الطوعية من خال الحفاظ عى
وجود الفريوس، والقيام بحمات توعية يف املدارس والدوائر املختلفة  املشورة السريعة يف حال 
والجمعيات، وحتى يف االم��اك��ن الدينية، ويف وسائل االع���ام، وكذلك تدريب مقدمي الرعاية 
الصحية يف بادنا حول الية التعامل مع مرىض "االيدز" بشكل يمنع تكون " الوصمة" وبالتايل 

يحد من انتشار املرض.   

فيلم تسجيلي نادر تم تصويره على "الجسر"

حملة كرامة تطلق سلسلة عروض »رافقتكم السالمة«!
سلسة عروض الفيلم  تطلق الحملة الدولية لحرية حركة الفلسطينيني - كرامة. رام الله - 
بدأت عروضه مساء امس االثنني  التسجييل النادر "رافقتكم السامة!" يف فلسطني، والذي 
جسر ال��ك��رام��ة، امل��ع��روف بجسر  يف قصر رام الله الثقايف. الفيلم يوثق رحلة الفلسطينيني ع��رب
أو "ال��ج��س��ر"، م��ن خ���ال م��س��اف��ري��ن سجلوا  م��ن ال��ج��ان��ب االردين٬ اللنبي أو ج��س��ر امل��ل��ك ح��س��ني
م��ق��اط��ع م���ن رح���ات���ه���م، وق����د ان���ت���ج ال��ف��ي��ل��م م��ؤس��س��ة روزا ل��ك��س��م��ب��ورغ - ف��ل��س��ط��ني، ال���ت���ي منحته 
يف ال��س��ف��ر ت��ح��ت االح����ت����ال، ودعما  ل��ح��م��ل��ة ك���رام���ة، ان��س��ج��ام��ا م���ع ف��ه��م��ه��ا مل��ع��ان��اة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني
ل��ل��دور ال��ذي ت��ؤدي��ه الحملة التطوعية يف ميادين امل��ن��اص��رة م��ن اج��ل حرية حركة الفلسطينيني. 
الفيلم ملدة اكرث من عام، وأخرج الفيلم املخرج واملصور الصحفي الفلسطيني  تم العمل عى

رائد الحلو، مدته 36 دقيقة.
حال  هو كما االردن، إىل الغربية الضفة يف الوحيدللفلسطينيني الحدودي املعرب هو الجسر
رحلة  هو عليه للمسافرين بالنسبة والجسر وحيدا. منفذا مصر، إىل غزة يف الحدودي رفح معرب
قاسية ومكان ينتهك فيه جيش االحتال االسرائييل الحقوق االنسانية للفلسطينيني ويمس 
هذا املعرب اال االوامر العسكرية االسرائيلية. يقطع  بكرامتهم بشكل جارح، حيث ال يسري عى
حوايل  تكلف انها اال كيلومرتات 5 عن تزيد ال مسافة االردنية واململكة الغربية الضفة بني املسافر
دوالر امرييك للمسافر الواحد لقطع هذه املسافة، وال يستطيع اي شخص تنبؤ كم ستطول  100
سيقضيها ويسافر عرب هذا املعرب االف  هذه الرحلة ذات املحطات املتعددة وال كم ساعة انتظار 
مواطنا  يوميا، فقد اعلنت ادارة املعابر والحدود الفلسطينية يف احدث تقاريرها، عن سفر 2423
لثاث  متاح السفر ان العلم مع ايار، 30 املوافق املايض الجمعة يوم هو واحد، يوم يف الجسر عرب
ايار، فقد اعلنت ادارة املعابر  ساعات فقط يف يومي الجمعة والسبت. واما يف يوم الخميس 29

والحدود عن سفر 5842 مواطنا يف كا االتجاهني ما بني الضفة الغربية واالردن.
محطات رئيسة،  ويمر املسافر يف هذه الرحلة، سواء مغادرا فلسطني او قادما اليها، عرب 3
تتوسطها املحطة االسرائيلية التي ُيخضع فيها االح��ت��ال املسافر الفلسطيني اىل ع��دة مراحل 

تفتيش غري مربرة، وال تفسري لها اال امعان االحتال يف اهانة الفلسطيني واملس بكرامته.
حزيران 2014، بمركز يبوس الثقايف، عند  ينتقل الفيلم ليعرض يف القدس يوم الخميس 5
حزيران  12 املوافق التايل، الخميس يوم نابلس، مدينة إىل بعدها ومن مساء، السادسة الساعة

2014، يف جامعة النجاح الوطنية، عند الساعة الحادية عشرة صباحا.
حملة ك��رام��ة ه��ي حملة جماهريية وطنية تعمل باستقالية مطلقة لخدمة أب��ن��اء الشعب 
من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيني يف الحركة  الفلسطيني. تأسست الحملة يف صيف 2008
وال��س��ف��ر داخ���ل وخ����ارج فلسطني ب��ح��ري��ة وك���رام���ة، مسجلة ل���دى السلطة ال��وط��ن��ي��ة الفلسطينية 
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االحتال  إنهاء هو والتنقل الحركة يف الفلسطينيني لحق الجذري الحل أن الحملة تدرك وإذ
تسعى  الحملة أن إال الكامل، واستقالهم لحريتهم الفلسطينيني ونيل فلسطني عن االسرائييل
من أجل أن يسافر الفلسطينيون بكرامة وبأقل األعباء املالية والنفسية وبما يحفظ كرامتهم 

االنسانية وحقوقهم املشروعة.

السفير أبو حصيرة يشارك في مؤتمر 
حزب التقدم واالشتراكية المغربي

محمود  الرئيس عن ممثاً حصرية، أبو أمني املغرب لدى فلسطني دولة سفري شارك - الرباط
عباس، يف افتتاح مؤتمر حزب التقدم واالشرتاكية بالرباط يف دورته التاسعة.

وأل��ق��ى السفري اب��و ح��ص��رية ، كلمة ب��اس��م ال��رئ��ي��س نقل م��ن خالها تحياته وتمنياته لقيادة 
ال���ح���زب، ال��ن��ج��اح يف م��ؤت��م��ره��م ال��ت��اس��ع وت��ح��ق��ي��ق االه������داف امل���رج���وة م���ن���ه، ك��م��ا أش�����اد ب�����دور امللك 
امل���غ���رب���ي رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال����ق����دس يف دع�����م ال���ق���ض���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ورع�����اي�����ة امل���دي���ن���ة امل���ق���دس���ة وبدعم 
الحكومة والشعب املغربي للكفاح الفلسطيني حتى يتحقق استقاله وقيام دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.
ومن جهته، أكد األمني العام للحزب نبيل بن عبدالله، الذي أعيد انتخابه أمينا عاما مرة 
ث��ان��ي��ة ل��ل��ح��زب يف دورت����ه ال��ح��ال��ي��ة, ع��ى م��واص��ل��ة ال��ح��زب دع��م��ه وم��س��ان��دت��ه للشعب الفلسطيني 

وقيادته التاريخية  حتى يحقق حريته واستقاله وبناء كيانه السيايس . 
ال���ع���ام لحزب  ال���ع���ام للجبهة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ن��اي��ف ح��وات��م��ة، واألم�����ني وح��ض��ر امل��ؤت��م��ر ، األم����ني

الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، وممثل الجبهة الشعبية.
، م��ح��اض��رة يف ج��ام��ع��ة ال��ح��س��ن األول  أب����و ح���ص���رية  ف��ل��س��ط��ني ويف وق����ت س���اب���ق، أل��ق��ى س��ف��ري
بمدينة سطات، حيث نظمتة جمعية الوفاق وجمعية اليقظة املغربيتني بالشراكة مع سفارة 
االول  أمس يوم سطات، مدينة يف والتقنيات العلوم كلية إىل باإلضافة بالرباط، فلسطني دولة
امللك محمد السادس رئيس لجنة القدس الشريف يف دعم  دور  ، حيث عرب أبو حصرية عن 
وبني أهمية دور املغرب يف مساندة  القضية الفلسطينية وحماية املقدسات وطابعها العربي، 
ودور  التاريخ عرب واملغربي الفلسطيني الشعبني تربط التي األخوية والعاقة الفلسطيني الكفاح

املغاربة يف الحفاظ عى طابع القدس العربي ودفاعهم عن الحق الفلسطيني.

"جذور" تجري تدريبا مكثفا 
حول بدائل العنف

 اريحا - رام الله - مراسل " ے " الخاص - نظمت مؤسسة "ج���ذور" لانماء الصحي و 
االجتماعي ، بالتعاون مع مشروع "بدائل العنف ال��دويل" ، تدريبا مكثفا استمر ملدة خمسة 
أي��ام يف مدينة رام الله، بمشاركة ممثلني عن عشر جمعيات أهلية ومراكز شبابية ونسوية، 

ومعلمات من مدارس "الفرندز" ، كونها املدرسة املستضيفة للنشاط.
وي��ه��دف ال��ت��دري��ب إىل تحسني م��ه��ارات تحويل ال��ق��وة إىل اش��ك��ال وات��ج��اه��ات ايجابية و تعزيز 

السلوكيات غري العنيفة يف حياتنا اليومية االجتماعية. 
وتم اعتماد نموذج "مانديا" الذي تتباه وتنشره مجموعات "بدائل العنف" حول العالم. 
و هو نموذج أسايس يف التعامل مع الذات واآلخرين والبحث عن سبل غري عنيفة لحل جميع 
النزاعات التي نواجهها يف حياتنا. وايضا هو نموذج قابل للتعديل والتكييف حسب املكان والفئات 
املختلفة يف مجتمعنا التي نعمل معها ومن اجلها. ويف ختام ال��دورة ، قام املشرفون بتسليم 
املشاركات واملشاركني ، شهادات معتمدة من مشروع "بدائل العنف" الدويل ومؤسسة "جذور" 
، معربين عن أملهم بأن يتم استخدام ودمج ما تم تعلمه يف عمل املؤسسات املشاركة وتمرير 

املعارف واملهارات لأفراد املجتمع من شباب وأطفال ونساء ورجال و كبار السن .




