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رئيس  ال��ى  الطفل  سالمة  ملنظمة  السنوي  التقرير  ارس��ال  االثنني  مت 
الدولة روبي ريفلني وهو التقرير الذي يكشف املعطيات واالحصائيات 
التدخني،  ابتداء من  في جوانب مختلفة من حياة االوالد في اسرائيل، 

استهالك الكهول واستعمال الهواتف النقالة وغيرها.
وبحسب التقرير ففي عام 2015، %30 من األوالد في اسرائيل )كل 
ولد من بني ثالثة( يعيشون حتت خط الفقر. في العقود الثالثة األخيرة 
يعيش   2015 عام  في  أضعاف،  بأربعة  الفقراء  االوالد  نسبة  ارتفعت 

123179 طفال في عائالت تتلقى مخصصات من التأمني الوطني.
ومن التقرير يدور احلديث عن ظاهرة لم يتم التطرق اليها كثيرا وهي 
خطف االوالد، وبحسب املعطيات فعام 2015 عاجلت السلطة املركزية 

ملعاجلة اخلطف �56 حالة: 39 في اسرائيل.
وعام 2015 مت فتح 4122 ملفا حول مخالفات ضد أوالد داخل عائالت 
بني  جنسية.  مخالفات  و15.2%  جسدية  مخالفات  بينهم43.6%  من 
السنوات 2006 و2015 مت فتح 550 ملفا جنائيا حول شبهات ارتكاب 
مخالفات بحق قاصرين في املؤسسات التربوية وعدد امللفات اجلنائية 

ارتفع بني 2011 و2015 من 1717 الى 2439.
طالب  من   12% أن  تبني  والتدخني  امل��خ��درات  استعمال  وبخصوص 
صفوف السوادس والثوامن والثواني عشر حاولوا تدخني سجائر أو 

منتوجات التبغ مقابل %21 حاولوا تدخني النرجيلة.
إنهم  قالوا  عشر  الثواني  وحتى  عواشر  ط��الب  من   10.6% وأن  كما 
استعملو "الرتلني" بدون وصفة طبية على االقل مرة واحدة في ال�30 

يوًما االخيرين.

ويستدل من التقرير أنه ل�%83 من األوالد لديهم هواتف ذكية و86% 
وأن  كما  وحواسيبهم.  بهواتفه  اصدقائهم  مع  يتواصلون  الفتيان  من 
%35 من األهالي قالوا إنهم يفحصون وراء اوالدهم مقابل %9 فقط 

من األوالد قاموا إن اهاليهم يفحصون ورائهم.
كما وهناك معطيات مقلقة من التقرير وهي أن %30 من الفتيان كانوا 
أو  الهواتف  بواسطة  الشبكات  في  غرباء  اشخاص  مع  تواصل  على 

احلواسيب.
وبني االعوام 2011 و 2016 طرأ ارتفاع في عدد االوالد الذين توجهوا 
الى غرف الطوارئ بسبب حوادث طرق كانوا فيها ضالعني بالدرجات 
الهوائية أو التراكتورونات الكهربائية. وفي عام 2015 تبني ان من بني 
كل املصابني %43.4 وصلت اعمارهم حتى 19 عاما وغالبية االطفال 

الذين أصيبوا بنسبة %41.6 كانوا بسبب الدراجات الكهربائية.
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الناصرة  ب��ل��دي��ة  ع��م��م��ت 
بياًنا على وسائل اإلعالم، 
وصلت نسخة عنه ملوقع 
ال��ع��رب، ج��اء ف��ي��ه: "زار 
فلورنسا  ب��ل��دي��ة  رئ��ي��س 
السفير  يرافقه  االيطالية 
اإليطالي وقنصل إيطاليا 
ف����ي ال����ب����الد وع������دد من 
بلدية  في  املوظفني  كبار 
فلورنسا، بلدية الناصرة 
ي������وم ال���س���ب���ت امل����واف����ق 
كان  حيث   14.1.2017
رئيس  إس��ت��ق��ب��ال��ه��م  ف���ي 
السيد  ال��ن��اص��رة  ب��ل��دي��ة 
علي سالم ونائباه محمد 
عوايسي وهمام أبو أحمد 
البلدي  املجلس  وأعضاء 
البلدية.  موظفي  وك��ب��ار 
هذه الزيارة الهامة تأتي 
رداً على مشاركة رئيس 
العام  الناصرة في  بلدية 
امل������اض������ي ف������ي م���ؤمت���ر 
السالم العاملي الذي عقد 
بحضور  ف��ل��ورن��س��ا  ف��ي 
عشرات رؤساء البلديات 

املؤمتر  العالم، هذا  حول 
تهتم  تقليداً  أصبح  الذي 
بلدية فلورنسا على عقده 

بشكل دائم".
وأض��اف: "رحب رئيس 
السيد  ال��ن��اص��رة  ب��ل��دي��ة 
علي سالم بالوفد الزائر 
ي��رب��ط مدينة  مل��ا  خ��اص��ة 
مدينة  ف����ي  ال����ن����اص����رة 
إتفاقية  م���ن  ف��ل��ورن��س��ا 
م��ض��ى ع��ل��ى ع��ق��ده��ا عدة 
وأث���م���رت هذه  س���ن���وات 
االت���ف���اق���ي���ة ع����ن أع���م���ال 
ترميم  م��ن��ه��ا  م��ش��ت��رك��ة 
مثل  الناصرة  في  مباني 
واجلامع  ال��س��راي��ا  مبنى 
األب����������ي����������ض، وش���������رح 
مدينة  ع����ن  ل���ل���ض���ي���وف 
الناصرة وأهميتها الدينية 
بالبشارة،  وإرت��ب��اط��ه��ا 
ب���ش���ارة ال���س���ي���دة م��رمي 
للسيد  بحملها  ال��ع��ذراء، 
املسيح متطرقاً إلى مكانة 
ومن  ومركزيتها.  املدينة 
خ������الل ك���ل���م���ت���ه أوض�����ح 
رئيس البلدية عن األهمية 
ب��أن يتم اإلس��ت��ث��م��ار في 
لوجود  ال��ن��اص��رة وذل���ك 

عدة عناصر من شأنها أن 
تشجع املستثمرين، حيث 
نفتح أبواب السياحة في 
الناصرة على مصرعيها 
ه���دف من  ه���و  ه���ذا  وأن 
أه��داف إدارت��ه في بلدية 
ال��ت��ي تشجع  ال��ن��اص��رة، 

بناء مرافق سياحية".
وتابع البيان: "وأكًد علي 
ال��ن��اص��رة في  أن  س���الم 
اآلون����ة األخ��ي��رة شهدت 
إن��ت��ع��اًش��ا اق��ت��ص��ادًي��ا إذ 
ت����واف����د أل���ي���ه���ا ع���ش���رات 
البالد  من  السياح  اآلف 
ليشاهدوا  وخ���ارج���ه���ا 
واألعياد  ال��ف��رح  م��وس��م 
وتطرق  ك��م��ا  امل���ج���ي���دة. 
رئ����ي����س ال����ب����ل����دي����ة إل����ى 
العربي  ال���وس���ط  وض���ع 
اجلمهور  هذا  البالد،  في 
ال���ذي بقي على  ال��واس��ع 
تراب أرضه ولم يغادرها 
مصمماً  بوطنه،  متمسكاً 
شتى  وف����ي  ي��ت��ط��ور  أن 
املجاالت داعياً مؤسسات 
في  حقه،  تفيه  أن  الدولة 
األسكان والتعليم والعمل 
وك�����ل ن����واح����ي احل���ي���اة. 

موقع  مراسل  عطا  أبو  إبراهيم  من: 
العرب وصحيفة كل العرب 

أف���اد م��راس��ل م��وق��ع ال��ع��رب وصحيفة 
في  نشب  عنيًفا  شجاًرا  اّن  العرب  كل 
مدرسة عرعرة الثانوية )وادي عارة(، 
ال��ط��الب، ما  ب��ني مجموعة م��ن  األح���د، 
أس��ف��ر ع��ن إص��اب��ة ع���دد م��ن الطالب، 
وكذلك إصابة أربعة معلمني بجراح أثناء 

محاولتهم فض الشجار بني الطالب.
شهود  عن  نقاًل  مراسلنا  وأش��ار  ه��ذا، 
أقدموا  الطالب  من  ع��دًدا  أّن  إل��ى  عيان 
على إلقاء الكراسي على بعضهم بعًضا، 

ما أسفر عن إصابة ثالثة طالب منهم 
على األقل.

في  املعلمني  جلنة  أعلنت  جهتها،  م��ن 
على  احتجاًجا  اإلض��راب  عن  املدرسة 
احل��اص��ل، وي��أت��ي ه��ذا ال��ق��رار بعد أن 
عقدت الهيئة التدريسية اجتماًعا طارًئا 
أع���رب رئيس  وق��د  ح���دث.  م��ا  ملناقشة 
جلنة املعلمني االستاذ محمد بويرات عن 
استنكاره وامتعاضه الشديد للحادث، 
وقال:«نرفض جملة وتفصيال اي اعتداء 
على كرامة املعلم ال داخل حرمة املدرسة 

وال خارجها«، كما قال.

إحتجاجي إضراب  وإعالن  وطالب  معلمني  إصابة  عن  يسفر  عرعرة  ثانوية  في  عنيف  شجار 

رئيس جلنة املعلمني األستاذ محمد بويرات

ثلث االطفال في اسرائيل فقراء و%12 منهم حاولوا التدخني وغالبيتهم ميلكون هواتف ذكية
التقرير السنوي ملنظمة سالمة الطفل 

رئيس بلدية فلورنسا اإليطالية يزور بلدية الناصرة

وتابع رئيس البلدية حديثه مؤكًدا 
أن ال��ع��رب ف��ي ال��ب��الد ت��واق��ون إلى 
احلروب  ثمن  دفعوا  فقد  السالم، 
أكثر من مرة وأنه شخصياً يدعو إلى 
السالم العادل املبني على احلقوق، 
الدولة الفلسطينية إلى  حق وجود 
جانب دولة إسرائيل، ليعم السالم 
في املنطقة وهذا ما أكدُه في مؤمتر 

فلورنسا العام املاضي".
وأردف: "ومن جانبه شكر رئيس 
بلدية  رئ���ي���س  ف��ل��ورن��س��ا،  ب��ل��دي��ة 

االستقبال  حسن  على  ال��ن��اص��رة 
وأكًد أن العالقة التي تربط فلورنسا 
بالناصرة لها أبعاد كثيرة، الصداقة 
على  عزيزة  والناصرة  والتاريخ 
إرتباًطا  ترتبط  كونها  اإليطاليني 
أن  وأش��اد  كما  باملسيحية.  شديداً 
بلديتها  برئيس  حتتفل  فلورنسا 
الناصرة  ت��وأم��ة  ع��ل��ى  ع��م��ل  ال���ذي 
ب��ف��ل��ورن��س��ا وك��ذل��ك خ��ط��ط ملؤمتر 
دائم  بشكل  ينعقد  ال���ذي  ال��س��الم 
ف���ي ف��ل��ورن��س��ا وأن���ه���م ه����ذه امل���رة 

بحضور  كبيراً  مؤمتراً  سيعقدون 
ألجل  روم��ا  ف��ي  بلدية  رئيس  مئة 
ال��س��الم وي��أم��ل��ون أن ي��ش��ارك به 
قداسة البابا . املني حضور رئيس 
سالم  علي  السيد  الناصرة  بلدية 
التعاون  مجال  وفي  املؤمتر.  لهذا 
االقتصادي بني املدينتني أكًد رئيس 
جاهزون  أن��ه��م  ف��ل��ورن��س��ا  ب��ل��دي��ة 
أن ي��ت��ع��اون��وا ب��ن��ش��اط أوس����ع مبا 
املوروث  وترميم  باحِلرف  يتعلق 

احلضاري" إلى هنا نص البيان.


