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والتعليم،  التربية  وزير  قرر 
عن  اإلع����ان  ب��ي��ن��ت،  نفتالي 
في  ب��������روادة  أورط  ك��ل��ي��ة 
ل��ت��ك��ون ف��رًع��ا   ، ك��رم��ي��ئ��ي��ل 
وذلك   ، حيفا  جلامعة  تابًعا 
ض��م��ن خ��ط��ة ل��ل��ن��ه��وض في 
في  والتعليم  التربية  جهاز 
الباد، والتي ستشمل إقامة 
مسارات للطاب في الصف 
ال��راب��ع واخل��ام��س م��ن كافة 
البلدات واملدن وبغض النظر 
ع���ن ال���وض���ع االق���ت���ص���ادي 
 100 م��ق��اب��ل  االج���ت���م���اع���ي، 

شيكل للسنة، حيث يستطيع 
اختيار مساق  األمور  أولياء 
التسعيرة  ف����ي  ول�����د  ل���ك���ل 
يدخل  أن  ع��ل��ى  امل��ن��خ��ف��ض��ة 
التنفيذ  حيز  إل��ى  ال��ب��رن��ام��ج 
في غضون شهر أيلول عام 

.2017
يدفع  اخلطة،  هذه  ومبوجب 
 10 بقيمة  اش��ت��راًك��ا  األه���ل 
الشهر،  ف���ي  ف��ق��ط  ش���واق���ل 
مساقات  س��ت��ش��م��ل  وال���ت���ي 
م����ث����ل ال�����ل�����غ�����ات: ال���ع���رب���ي���ة 
إلى  واإلجنليزية،  والعبرية 
جانب املواضيع التكنولوجية 
والعلمية مبا فيها احلاسوب 
واالنترنت، ومساقات تتعلق 
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اجلليل-  جمعية  ع��ق��دت 
اجلمعية العربية القطرية 
ل���ل���ب���ح���وث واخل�����دم�����ات 
حول   م��ؤمت��را  الصحية، 
أزمة الصحة في املجتمع 
في  الفلسطيني  العربي 
الباد بالتعاون مع مركز 
لفلسطيني   ا ء  االح����ص����ا
عرضها  ب���ه���دف  وذل�����ك 
البيئي  الصحي  للمسح 
لعام  ن���وع���ه  م����ن  االول 

 .   2015
املسح   ه����ذا  ي��س��ت��ع��رض 
مفصلة  ب��ي��ان��ي��ة  ق���اع���دة 
ح��������ول ص����ح����ة وب���ي���ئ���ة 
في  الفلسطيني  املجتمع 
تشير  وال����ت����ي  ال����داخ����ل 
أزم��ة صحية وبيئية  ال��ى 
من  ال��ع��دي��د  ف��ي  تنعكس 
من  الرغم  على  املقاييس 
ال��ت��ح��س��ن احل���اص���ل في 
اخل����دم����ات ال��ص��ح��ي��ة إال 
ت���زال تعاني من  ان��ه��ا ال  
مناليتها  ف���ي  اش���ك���االت 
ومائمتها  اجل��غ��راف��ي��ة 

الثقافية واالجتماعية.  
د.عفو  امل���ؤمت���ر   أف��ت��ت��ح 
جلنة  ع��ن  ممثا  أغبارية 
املتابعة، شاكًرا احلضور 
اجلليل  وجمعية  ال��ك��رام 
وم��������رك��������ز االح�������ص�������اء 
املجهود  الفلسطيني على 
متحدًثا  وامل��ث��م��ر،  ال��ب��ن��اء 
املتابعة  جل��ن��ة  ع��م��ل  ع���ن 
جلنة  إلقامة  سعيها   في 
ت���ع���ن���ى ب���ك���ل ال���ق���ض���اي���ا 
واحل�������ق�������وق ال���ص���ح���ي���ة 
للمجتمع العربي متطرًقا 
الى الوضع احلالي الذي 
نعيشه كمجتمع عربي من 
تفشي للعنصرية في كافة 

بينت يعلن عن إقامة فرع جلامعة حيفا في كرميئيل و100 شيكل لطالب املدرسة مقابل مساقات تعليمية

السباحة  مثل  ري��اض��ي��ة  وأخ���رى  بالطبيعة 
وكرة السلة وكرة القدم، وغيرها مثل الفنون 

والتصوير واملسرح.
وال شك أن اخلطة التي يعدها وزير املعارف، 

على  ستأتي  والتي  اجلامعي،  التعليم  تشمل 
ال��واق��ع م��ن خ���ال االع����ان ع��ن كلية  أرض 
تابع  ك��ف��رع  ك��رم��ي��ئ��ي��ل،  ف��ي  ب�����روادة  أورط 
"الكامبوس"  تصبح  أن  على  حيفا  جلامعة 

اجلماعي في اجلليل للهندسة 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، وت���ك���ون 
تقدمها،  ال���ت���ي  ال����ش����ه����ادة 
أيًضا  املتوقع  جامعية.ومن 
أن تتم زيادة ميزانية الكليات 
الشمال  لواء  في  األكادميية 
احلالية  الدراسية  السنة  في 
مببلغ 10 مايني شيكل، على 
حيفا  كلية  ميزانية  تزيد  أن 
واملعهد التطبيقي )التخنيون( 
بقيمة 66 مليون شيكل، في 
السنة احلالية، فيما ستزداد 
للطاب  التعليمية  احلصص 
ف��ي ال��ت��خ��ن��ي��ون ب��ن��ح��و 500 

حصة.
على  بينيت،  ال��وزي��ر  وع��لّ��ق 

"بلدات  بالقول:  اخلطة  هذه 
ل����م حت���ص���ل على  ال���ش���م���ال 
سنوات  م��ن��ذ  الئ��ق��ة  معاملة 
سنمنح  ول�����ذل�����ك  ط���������وال، 
تعليمية  م��س��اق��ات  ال��ط��اب 
لكل طالب في الصف الرابع 
واخلامس مجاًنا، إضافة الى 
وال���دروس  التقوية  دروس 
اخلصوصية في اإلجنليزية 
وال��ري��اض��ي��ات". وأض���اف: 
"ن��ح��ن م��ل��زم��ون ب���أن مننح 
ف���رًص���ا م��ت��س��اوي��ة ل����أوالد 
وطبريا  شمونة  كريات  في 
احلال  ه��و  كما  وال��ن��اص��رة، 
لدى طاب هرتسليا ورمات 

هشارون".

من اليمني: وزير املعارف نفتالي بينت

" يجب التدخل الفوري الشامل املعتمد على سياسة تفضيلية مصححة تستثمر في صحة السكان العرب وتعزبزها"
في مؤمتر جمعية اجلليل حول  أزمة الصحة في املجتمع العربي الفلسطيني في البالد:

املجاالت احلياتية مبا في ذلك الصحية 
القطرية  اللجنة  رئ��ي��س  كلمة  تلتلها    .
لرؤساء السلطات احمللية العربية السيد 
م��ازن غ��ن��امي  وال���ذي ب���دوره أثنى على 
الفجوات  عن  متحدًثا  الكرام  احلضور 
الكبيرة بني املستشفيات في مركز الباد 
حيث  االط���راف  ف��ي  املستشفيات  وب��ني 
يقطن املواطنون العرب واستثناء املجتمع 
و  عامة  االقتصادية  اخلطة  من  العربي 
خاصة  الصحة  م��وض��وع  يخص  فيما 
حرب  اب��و  سفيان  السيد  وأع��رب  كما   .
الفلسطيني  االح��ص��اء  مركز  عن  ممثل 
املؤمتر  هذا  في  باملشاركة  سعادته  عن 
ومدلوالته  االحصاء  أهمية  عن  متحدًثا 
الفلسطيني  يتعلق مبجتمعنا  ما  في كل 
تساهم  وإث��ب��ات��ات  حقائق  م��ن  يبينه  مل��ا 
في تنوير املجتمع، آمًا ان تساهم هذه 
املسوحات في تعزيز ورفع  مكانة جمعية 
االحصاء.   ت��ص��در  ك��م��ؤس��س��ة  اجل��ل��ي��ل 
مشدًدا  على أهمية املسح الصحي البيئي 
االول من نوعه في الداخل الفلسطيني . 
باإلضافة الى السيد بكر عواودة  مدير 
عن  حت��دث  وال���ذي  اجلليل  جمعية  ع��ام 
أهمية هذا املسح الستعراضه الفجوات 
في مستوى اخلدمات الصحية والبيئية 
مبستوى  يتمتّع  الذي  الباد  مركز  بني 
خدمات عاٍل، وبني األطراف اجلغرافية 
)اجلليل والنقب( التي تعاني من نقص 
ت��دن��ي مستواها.  م��ن  أو  اخل��دم��ات  ف��ي 

شفاعمرو  بلدية  رئيس  كلمة  ث��م  وم��ن 
ال��س��ي��د أم���ني ع��ن��ب��ت��اوي وال����ذي تطرق 
ذاتي  تقييم  منها  مختلفة:  نقاط  لعدة 
ومهني لعمل السلطات احمللية العربية، 
التوجه  ثم  ومن  واملهنيون   املختصون 
معتبًرا  املختلفة.  وال���وزارات  للحكومة 
مبثابة  اجل��ل��ي��ل  جمعية  ت��ق��دم��ه  م��ا  ب���أن 
الزاد املعلوماتي واملعرفي الذي نحتاجه 
العقبات  ك��ل  تفنيد  لنستطيع  كمجتمع 
امام  طلباتنا  تقدمي  اثناء  تواجهنا  التي 
على  الضوء  مسلًطا  احلكومية  املكاتب 
السلطات  عدم وجود أقسام صحة في 

احمللية العربية فاعلة . 
هذا وقد تخلل املؤمتر عدة فقرات مختلفة 
الصحي  ل��ل��وض��ع  ع���رض   - االول�����ى   :
واالجتماعي بنظرة عامة مقارنة، قدمها 
السيد احمد الشيخ مدير عام ركاز والذي 
حتدث عن أهداف املسح الصحي البيئي 
واملعمقة  ال��واس��ع��ة  امل��ع��رف��ة  توفير  م��ن 
حول كافة املسائل الصحية في املجتمع 
حث   ، ال��ب��اد  ف��ي  الفلسطيني  ال��ع��رب��ي 
)على  واملخططني  السياسات  صانعي 
امل��س��ت��وي��ني ال��ع��رب��ي وال���ق���ط���ري( على 
وضع استراتيجيات وسياسات صحية 
الصحية  الفجوات  تقليص  في   تساهم 
الصحية  اخلدمات  ومراقبة  حتسني  و 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة.  ك��م��ا حت���دث ع���ن املجاالت 
االمراض   : مثل  املسح،  لها  التي تطرق 
واإلعاقات واإلصابات واحلوادث البيتية 

الرضا  الذاتي ومدى  الصحي  التقييم   ،
على  الطبية  الفحوصات  الصحة،  ع��ن 
املوجهة  واجلهة  استخدامها  أنواعها، 
إلجرائها، السلوكيات الصحية وعوامل 
منالييتها  و  الصحية  اخلدمات  اخلطر، 
تقييم  و  والثقافية  الزمنية  الفيزيائية 
اخلدمات الصحية املُقَدّمة وغيرها .  أما 
الفقرة الثانية فقد قدمها كل من د. خالد 
ع��واودة عن االم��راض واإلص��اب��ات في 
عن  خطيب  محمد  ود.  العربي  املجتمع 
السلوكيات والتنور الصحي ود. مرشد 
الصحية  اخل��دم��ات  منالية  عن  فرحات 
وأمناط استعمالها و د.جال طربيه عن 
اخلدمات والتأمينات الصحية والسيدة 
البيئي  سوسن رزق مرجية عن الواقع 

في املجتمع العربي في الباد . 
اختتم اللقاء  بالتوصيات التالية :  يجب 
على  املعتمد  الشامل  ال��ف��وري  التدخل 
سياسة تفضيلية مصححة تستثمر في 
صحة السكان العرب و تعزبزها، وذلك 
من خال مشروع قطري شامل متعدد 
وال����ذي يشمل:   وامل���ج���االت  ال��س��ن��وات 
تطوير بنى حتتية وأطر للرعاية الصحية 
لصحة  مراكز  العربية:  التجمعات  في 
املرأة، تطور الطفل، غرف طوارئ أولية، 
معاهد للتشخيص املبكر، مراكز للتأهيل 
مشروع  ال��ن��ف��س��ي��ة.   للصحة  وم��راك��ز 
لتطوير  وموجه  الصحة  لتعزيز  قطري 
من���ط ح��ي��اة ص��ح��ي وف����ع����ال.  توسيع 

ملكافحة  ال��ق��ط��ري  امل���ش���روع  وت��ع��م��ي��ق 
العربية.  التجمعات  ليشمل  ال��ت��دخ��ني 
دعم ومشاركة منظمات املجتمع املدني 
الفاعلة في املجاالت الصحية في املجتمع 
العربي.  توسيع وتعزيز الدعم والتمويل 
لتشجيعها  احمل��ل��ي��ة  ل��ل��س��ل��ط��ات  امل���ق���دم 
ع��ل��ى ال��ت��دخ��ل وامل��س��اه��م��ة ف���ي صحة 
املواطن.  تشجيع وتوفير الفرص ودعم 
االختصاصات الطبية املختلفة الناقصة 
في املجتمع العربي مثل الطب النفسي، 
التأهيل.   النساء،  طب  املجتمعي،  الطب 
قرى  في  النفسية  للصحة  مراكز  فتح 
وم���دن ع��رب��ي��ة وت��أه��ي��ل ط��واق��م مهنية 
مائمة.  تخصيص مساحات عامة توفر 
فرص ملمارسة الرياضة في التجمعات 
مناليتها  وت��ع��زي��ز  ال��ع��رب��ي��ة  ال��س��ك��ان��ي��ة 
الصحية  وال��ت��رب��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  تكثيف   .
للجمهور  ال��ت��وع��ي��ة  وس��ائ��ل  وم��ائ��م��ة 
العربي و تكثيف التوعية حول احلقوق 
في  وش����ارك  وحتقيقها.كما  الصحية 
حلقة النقاش االختتامية للمؤمتر بإدارة 
ال��ق��اس��م سليمان كل  امي���ان  االع��ام��ي��ة 
من: د. عفو اغبارية، د.بشارة بشارات، 
د.نعيم ابو فريحة رئيس رابطة االطباء 
العرب في النقب، د.زويا زبارقة طبيبة 
نسائية وبكر عواودة . من اجلدير ذكره 
بشارة  د.  تكرمي  املؤمتر  خال  مت  بأنه 
كمدير  عمله  انتهاء  مع  تزامنًا  بشارات 

للمستشفى االجنليزي في الناصرة.


