
القدس المحتلة/ فلسطين: 
قــال مجلس اإلفتــاء األعلى: إن مصلى باب الرحمة جزء من المســجد األقصى 
المبــارك، ولــن يغلق مهمــا بلغ تضييــق الخناق، الــذي منه تقديم شــرطة 

االحتــال، دعــوى قضائية بالغــة الخطــورة، تطالب فيهــا محاكم 
االحتال باستصدار أمر بإغاقه من جديد. وأضاف مجلس االفتاء في 
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تعزية
بمزيـــد من الحـــزن واألســـى تشـــاطر أســـرة شـــركة االتصاالت الخلويـــة

الفلسطينية-جوال الزميل أحمد عوض األحزان بوفاة والدته
 الحاجة/ رحمة حسين حسن شقورة ) عوض ( "أم  هاني"

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح
جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر وحسن العزاء.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

رام اهلل- غزة/ نور الدين صالح:
ال تتوانــى ســلطات االحتــال اإلســرائيلي في اتخــاذ قرارات قضــم األراضي 
الفلسطينية لصالح المستوطنين وبناء الوحدات االستيطانية، مستغلة الضوء 

األخضــر األمريكي والتخاذل العربي وصمتــه المُطبق. ومن ضمن 
2القرارات اإلســرائيلية، ما صادقت عليه سلطات االحتال مؤخرًا على 

محافظات/ عبد اهلل التركماني:
شــنت طائرات االحتال اإلســرائيلي، مســاء أمــس، غارات علــى أهداف في 
شــمال قطاع غزة.وقالت مصادر محليــة: إن الطيران المروحي اإلســرائيلي 

أطلــق عدة صواريخ تجاه موقع فلســطين التابع للمقاومة، وأراٍض 
19مجــاورة له في بيت الهيا شــمال القطــاع، دون أن يبلغ عن وقوع 

"إقامة محميات طبيعية"..
 ذريعة االحتالل لالستيالء 
على األراضي الفلسطينية
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"اإلفتاء األعلى": مصلى
 باب الرحمة جزء من األقصى

غزة/ فلسطين:
قالت حركة حماس: إن الســلطة الفلسطينية في رام اهلل وجهازها الدبلوماسي 

ال يقومــان بمــا هو مطلــوب منهما، وهنــاك دول وســاحات تراجع 
تأييدها للقضية الفلسطينية بسبب »سوء إدارة دبلوماسية السلطة 

"مزاعم بأن نكون بدياًل للسلطة غير واقعية"
حماس: السلطة ال تقوم بدورها 
الدبلوماسي النشغاالتها الحزبية

النائب الخطيب: تلقيت
 رسائل تهديد بالقتل من أحد 
بي األجهزة األمنية بالضفة مقرَّ

رفح/ صفا:
أخيــرًا، طوت الفتاة جُمانة أبو جزر )17عامًا(، مشــوارًا 
طويًا من األلم واالنتظار والشوق، بعد احتضان والدها 
عــاء أبو جزر )43عامًــا(، الذي كان معتقًا في ســجون 

االحتــال اإلســرائيلي؛ فور تحــرره في ســاعةٍ متأخرةٍ 
من مســاء أول مــن أمس. واعتقل أبو جــزر الذي يقطن 

محافظــة رفــح جنوبي قطــاع غزة؛ في شــتاء 
2003، علــى معبر رفــح أثناء مرافقــة والده، 

"ُجـمـانـة" تـطـوي 17 عـامـًا مـن
 الـحـرمـان بـرؤيـة والـدهـا الـمـحـّرر
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ال ننافس المنظمة وأوسلو ألنهما "فشلتا"
الحية: نعمل وفق إستراتيجية تقوم
 على 7 محــاور لمواجهــة التحديــــات

غزة/ فلسطين:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسامية »حماس«، 
د. خليــل الحيــة أن حركته تعمل وفق اســتراتيجية واضحة من 7 
محــاور لمواجهة التحديــات التي تعصف بالقضية الفلســطينية، 
متمنيًــا أن تحقــق فيهــا الحركــة إنجــازات مــع الــكل الوطنــي 
الفلســطيني. وقال الحية في حوار نشــره موقع حماس الرســمي 

أمــس: »إنــه في ظل التغــول الصهيونــي ضد األرض 
18واإلنســان وتهويد القدس، وغول االستيطان بالضفة، 

مع                   اليوم

16-5
17

د. خليل الحية

قصف إسرائيلي شمال القطاع وهدم 
منزل ومدرسة قيد اإلنشاء في الضفة

الهيئة الوطنية تدين االعتداء
االحتالل يعتقل 5 فنلنديين بينهم 
عضو برلمان تظاهروا ضد حصار غزة

الناصرة- غزة/ فلسطين:
اعتقلت قوات االحتال اإلســرائيلي، أمس، عضوًا في البرلمان 

الفنلنــدي، و4 ناشــطين آخريــن، بزعــم محاولتهم 
19اجتياز الســياج الفاصل بين )إســرائيل( وقطاع غزة، 

بعد توقفه أليام
اسـتـئـنـاف ضـخ غـاز

 الطـهـي الـمـصـري لـغـزة
رفح/ صفا:

بدأ مســاء أمس اســتئناف ضخ غاز الطهي المصــري عبر بوابة 
معبر رفــح، بعد انقطــاع دخوله لعدة أيــام. وأفادت 
19وكالــة »صفا« لألنباء نقًا عن مصــدر داخل المعبر، 

إطالق نار على دورية إسرائيلية قرب رام الله

جرافات االحتال تهدم منزل أحد المواطنين جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس              ) أ ف ب (

6 دول 
تطالب إيران 

بتعويضات عن 
إسقاط الطائرة 

األوكرانية
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4

19



2
Friday 17 January 2020 الجمعة 22 جمادى األولى 1441هـ 17 يناير/ كانون الثاني

رام اهلل- غزة/ نور الدين صالح:
فــي  اإلســرائيلي  االحتــال  ســلطات  تتوانــى  ال 
اتخــاذ قرارات قضــم األراضي الفلســطينية لصالح 
المستوطنين وبناء الوحدات االستيطانية، مستغلة 
الضوء األخضــر األمريكي والتخاذل العربي وصمته 
المُطبــق. ومــن ضمن القــرارات اإلســرائيلية، ما 
صادقت عليه ســلطات االحتال مؤخرًا على إقامة 7 
محميات طبيعية للمستوطنين في الضفة الغربية، 
وذلك للمرة األولى منذ توقيع اتفاقية أوســلو بين 

االحتال ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وبحســب مــا نقــل الموقــع االلكترونــي لصحيفة 
"جروزاليــم بوســت"، عن وزارة جيــش االحتال أن 
المحميات، ستتواجد في المناطق المصنفة "ج" في 
الضفة الغربية والتي تشــكل ٪60 من مســاحتها، 

وتقع تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة.
والقت هــذه الخطــوة رفضــًا فلســطينيًا واســعًا، 
فــي الوقت الــذي حذر فيــه مختصون في شــؤون 
االســتيطان من خطــورة تلك الخطــوة، معتبرينً 
االســتيطاني  التوســع  مسلســل  "ضمــن  إياهــا 
االســرائيلي وصواًل للســيطرة الكاملة على أراضي 

الضفة الغربية".
ويرى المختص في شؤون االستيطان خالد منصور، 

أحزابها علــى الدم الفلســطيني، إضافــة للتخاذل 
العربي، واالنقسام السياسي الفلسطيني.

واعتبــر إقدام ســلطات االحتــال على إقــرار إقامة 
المحميــات الطبيعيــة أحــد ثمــار اتفاقية أوســلو، 
مرجحًا أن يكــون عنوان المرحلــة القادمة "التغول 
اإلســرائيلي وتكثيــف الهجمات االســتيطانية في 

أراضي الضفة".
وشــدد على ضــرورة "إنهاء االنقســام السياســي 
الفلســطيني، من أجل مواجهة التمدد االستيطاني 
اإلســرائيلي الذي يمر في أوج مراحله خال األعوام 
الجاريــة". تجدر اإلشــارة إلــى أن )اســرائيل( تمنع 
الفلســطينيين من البناء في المناطق التي تصنفها 

"محميات طبيعية" وتصادرها من أصحابها.
واحتلت )اسرائيل( الضفة الغربية في العام 1967.

ويتفق مع ذلك الخبير في شؤون االستيطان عثمان 
أبو صبحة، مؤكدًا أن الهدف األساسي لاحتال من 
تكثيف االســتيطان هو مصادر أكبر قدر ممكن من 
األراضي الفلسطينية لصالح المشاريع االستيطانية.
وبيّن أبو صبحة، لصحيفة "فلسطين" أن االحتال 
يســتخدم ذريعة "المحميات الطبيعية" لاســتياء 

على األرض الفلسطينية ومنحها للمستوطنين.
وقــال: "الشــعب الفلســطيني لــه تجربــة مريــرة 

مــع قضيــة مصــادرة األراضــي وخاصــة الزراعية 
والمحميــات الطبيعية والتهجير لصالح المشــاريع 

االستيطانية".
وأوضح أن االحتال يســتخدم كل الوسائل والخدع 
لاستياء على أكبر كمية من األراضي الفلسطينية، 
والهجــرة الطوعية للمواطنيــن، والتضييق عليهم 
وعدم تنقل الفلســطينيين حتى لو لهدف الرحات 

والتنزه.
وطالب أبو صبحة، الفصائل الفلســطينية بضرورة 
إنهاء االنقســام السياســي، والتوافــق على برنامج 
وطنــي لواجهــة إجــراءات االحتــال العنصرية في 
أراضــي الضفــة، إضافــة إلــى عمــل شــراكة بين 
الحكومة والمؤسســات األهلية وكافــة القطاعات، 

لحماية مناطق )ج(.
 ودعا إلى تكثيف الجهود القانونية واإلعامية لفضح 
جرائــم االحتال وســرقته لألراضي الفلســطينية، 
مناشــدًا الحكومة الفلســطينية إلعان مناطق )ج( 

للتطوير الوطني بامتياز.
كما طالب جميع الدول ذات العاقة مع )اســرائيل( 
بــأن يكون لهــا مواقــف حقيقيــة بالضغــط على 
االحتــال للتراجــع عــن إجراءاتــه وإنهــاء احتاله 

لفلسطين.

أن هــذه الخطوة جاءت بهــدف تنفيذ قرار االحتال 
بالســيطرة الكاملة على األراضي المصنفة )ج( في 

الضفة الغربية.
وشــدد منصــور لصحيفــة "فلســطين"، علــى أن 
"االحتــال يشــن هجمــة اســتيطانية كبيــرة ضد 
مــن  محــذرًا  الفلســطينية"،  الدونمــات  عشــرات 
أن "االحتــال يريــد قضــم كل شــبر مــن األرض 

الفلسطينية وضمها له".
وأوضح أن هذه القرار يعني منع الفلســطينيين من 
تطوير أراضيهم الواقعة في تلك المناطق، مشــيرًا 
إلى أن هذه المناطق حيوية وذات موقع استراتيجي 

مهم، وتحتوي على مصادر مياه.
وبيّن أن االحتال يســتخدم مصطلــح "المحميات 
الطبيعية" من أجل بســط الســيطرة الكاملة على 
األرض الفلســطينية، الفتــًا إلــى أن وزيــر جيــش 
االحتــال نفتالــي بينيت يأخذ الضــوء األخضر من 
رئيــس وزراء االحتال بنياميــن نتنياهو، والواليات 

المتحدة األمريكية.
وبحســب منصــور، فــإن االحتــال يجــد الوقــت 
الراهــن "فرصة ذهبية" لانقضــاض على األراضي 
الفلســطينية، بســبب الضــوء األخضــر األمريكي، 
وقــرب االنتخابات اإلســرائيلي التــي يتنافس قادة 

"اإلفتاء األعلى": مصلى
 باب الرحمة جزء من األقصى 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
قــال مجلــس اإلفتاء األعلــى: إن مصلى بــاب الرحمة جزء من المســجد 
األقصــى المبارك، ولن يغلق مهما بلغ تضييــق الخناق، الذي منه تقديم 
شــرطة االحتال، دعــوى قضائية بالغــة الخطورة، تطالــب فيها محاكم 

االحتال باستصدار أمر بإغاقه من جديد.
وأضــاف مجلس االفتــاء في بيان صدر عنه، أمــس، ان اعتداءات االحتال 
القمعيــة التي تمارس فــي محيط مصلى باب الرحمــة، وكامل المنطقة 
الشــرقية من المســجد األقصى، واالعتــداء على جمــوع المصلين ضربا 
واعتقاال وإبعادا، وســط تواجد شــرطي غير مسبوق، محاولة لفرض واقع 
جديــد، يمهــد ألدوار أكثر خطــورة تتهــدد منطقة المصلى والمســجد 

األقصى المبارك بأكمله.
وأكــد رفض المســلمين القاطع إلعــادة إغاق المصلى، محــذرا كل من 
تســول له نفســه التنكر لحقوقنا في إدارة مقدســاتنا وصيانتها، مشيدا 

بآالف المصلين الذين لبوا دعوة )شد الرحال إلى المسجد األقصى(.
ودعا المجلس المقدســيين وأهل الخليل وفلســطين وكل من يســتطيع 
الوصول إلى المســجدين األقصى المبارك واإلبراهيمي للرباط، وتكثيف 

التواجد فيهما، وإعمارهما بالصاة واالعتكاف.
مــن جهة أخــرى، اســتنكر المجلس أعمــال الحفر التي تجريها ســلطات 
االحتال على قدم وساق تحت أرض المسجد األقصى المبارك، األمر الذي 
أدى إلى وقوع تشــققات وانهيارات أرضية واســعة في حوش "النيرسات" 
فــي باب السلســلة، داخل القــدس القديمة، وذلك في محــاوالت واهية 
إلثبــات وجود لهم، ولن يتمكنوا مــن ذلك، مهما حاولوا طمس هويتها، 

وأوغلوا في اإلجرام والعدوان وتزييف الحقائق.
إلــى ذلك؛ أدان المجلس الدعوة إلى االســتياء على مــا يقارب %60 من 
أراضي الفلســطينيين في األغــوار، وهدم المباني والمنشــآت فيها وفي 
المنطقــة )ج(، لصالــح زيادة أعــداد المســتوطنين والمســتوطنات في 
األراضي الفلســطينية، واالســتياء على آالف الدونمات بذرائع المحميات 
الطبيعية، وذلك لقطع الطريق على إمكانية قيام دولة فلســطينية قابلة 

للحياة.
وطالــب المجلــس بتقديــم كل متطلبات الدعم واإلســناد لســكان تلك 
المناطــق، لتعزيز صمودهــم وحماية أراضيهم، فالمطلــوب بذل الغالي 
والنفيس من أجل الوقوف في وجه االســتيطان اإلســرائيلي، الذي يبتلع 

األراضي الفلسطينية.

وقال شبانة خال اتصال هاتفي مع صحيفة 
»فلســطين«: إن هنــاك خلًا فــي منظومة 
األمــن والقيادة التــي تقودها، مشــيرًا إلى 
أن غالبيــة األحــداث تأتــي نتيجــة شــعور 

المواطنين بعدم المساواة في العدالة.
وبيّــن شــبانة أن بعض أســباب الحوادث 
وزيــادة اللصوصيــة فــي الشــوارع تعــود 
شــعور  وعــدم  المجتمعيــة،  لألوضــاع 
المواطنيــن باألمــن واألمــان والمســاواة، 
مضيفًا »رغم وجود األجهزة األمنية والقضاء 
في الضفة، إال أنه يوجد مشــكلة في األمن 
هناك، نتيجة المحسوبية والنشاط الشرطي 
غيــر الكافي«. وتابع موضحًا »نســبة األمن 
واألمــان في قطــاع غــزة وفــق معلوماتي 
الشــخصية، أكثر من الضفــة الغربية، رغم 

حالة الفقر التي يمر بها«.
لكن الشــرطة في رام اهلل قالت على لســان 
المتحــدث باســمها لؤي ارزيقــات: إن هذه 
الجرائــم تأتــي في إطــار »العمــل الجرمي 
غيــر المنظــم«، مشــيرًا إلى وجــود بعض 
المحاوالت من األشخاص لسرقة الصرافات 

اآللية. 
وأوضــح ارزيقات فــي تصريــح صحفي، أن 
هــؤالء المجرميــن يتعمــدون الوصول إلى 
الصرافــات البعيــدة والنائيــة، التــي يوجد 
فيهــا خلل أو عطل، أو يتمكنون من تعطيل 

كاميراتها وصافرات االنذار.
وأشــار إلــى أن هــذا العمل »غيــر منظم« 
ونابع مــن أفراد لدوافع الســرقة والحصول 
علــى المال وليس لهم أهــداف أخرى، وفق 
التحقيقــات التــي توصلــت لهــا الشــرطة 

بقضايا سرقة ماضية. 
ولفت إلى أن جهاز اإلنذار المربوط مع مركز 
الشــرطة لم يعمل في آخر 3 عمليات سرقة، 
ولذلــك يجــب مراجعــة االجــراءات األمنية 

المتبعــة في الصرافــات اآللية من ســلطة 
النقــد، وإعــادة النظر في مســتوى الحماية 
المعمــول بــه )جهــاز اإلنــذار، واألبــواب، 

والكاميرات(.
تعليمات جديدة

ســلطة  أصــدرت  الحــوادث،  تكــرار  وإزاء 
النقــد تعليمات جديــدة للمصارف تتضمن 
متطلبــات إضافية لحمايــة الصرافات اآللية 
مــن أخطــار الســرقة، وشــملت التعليمات 
الجديــدة التدابيــر الواجب القيــام بها عند 
اختيــار موقع الصراف اآللــي وطريقة تثبيته 
في الموقع وتحصينه بالخرســانة المسلحة 
وحمايــة خزنة النقد الموجــودة داخل جهاز 

الصراف اآللي.
وشــملت التعليمــات وفقًا لبيــان صادر عن 
الســلطة، ضرورة اتخاذ المصــارف إجراءات 
جديدة بهــدف حماية جهــاز الصراف اآللي 
والبيئــة المحيطة من خــال تركيب أجهزة 
إنــذار متطورة وربطها مــع األجهزة األمنية 
إضافــة إلــى تقنيــات حديثــة لإلنــذار عند 

انقطاع التيار الكهربائي.
كما طالبت ســلطة النقد، المصارف باتخاذ 
تدابيــر وإجــراءات إضافية لتعزيــز عمليات 
المراقبــة مــن خــال تســجيل الكاميــرات 
وربطها بغرف المراقبــة والتحكم المركزية 
في المصارف، إضافة إلى عدد من الضوابط 
الوقائية التي تســاعد في اكتشاف محاوالت 
الســرقة قبــل وقوعهــا، وربــط الصرافات 
اآللية مــع األجهزة األمنية وشــركات االمن 

والحماية الخاصة.
وتنظر الســلطة لموضــوع تكــرار عمليات 
ســرقة الصرافات التي حدثــت مؤخرًا ببالغ 
مســؤولية  هنــاك  ان  مؤكــدًة  الخطــورة، 
مشــتركة تقع على كافة الجهــات للحد من 

هذه السرقات. 

رام اهلل- غزة/ نور الدين صالح:
تتكرر حوادث سرقة الصرافات اآللية التابعة 
للبنوك الموزعة في جميع محافظات الضفة 
الغربية، وســط حالة اســتنكار واســتغراب 
واســعين لظهور هذه الظاهــرة في اآلونة 
األخيــرة. فمنذ بداية العــام الجاري، تعرض 
صرافــان آليان فــي مدينتي البيــرة وأريحا 
للسرقة بعد خلع باب الغرفة وتكسير الجهاز 
الخــاص بــه، وســرقة كل المبالــغ المالية 
بداخلهــا، ثــم تلتها قبل عدة أيــام محاولة 
فاشلة لشخصين لسرقة صراف آلي بمنطقة 

الحاووز في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.
وذكــرت مصادر محلية، أن شــخصين حاوال 
الثاثــاء الماضــي، خلــع البــاب المفضــي 
للصــراف اآللــي ألحــد البنوك فــي منطقة 

الحاووز، ثم هربا من المكان.
وســبق ذلــك أن حدثت ثاث جرائم ســرقة 
صرافــات آليــة، عــام 2019، بعــد أن نّفذ 
مسّلحون عملية ســطو مسلح على فرع أحد 
البنــوك في بلدة بيت ســاحور في محافظة 
بيــت لحم، ثم ســرقة صراف فــي بلدة كفر 
نعمــة غربــي رام اهلل، وآخر فــي بلدة عتيل 

شمال طولكرم.
وباتــت عمليــات الســرقة تســتدعي إيجاد 
حٍل لها، وســط تســاؤالت عديــدة، أبرزها 
أيــن يكمن الخلل؟ وإلى أي مدى تســتجيب 
أنظمة الحمايــة المركبة حال حدوث جرائم 
ســرقة؟ وهل يتم األمر بتخطيــط فردي أم 

أنها شبكات سرقة محترفة؟
خلل في األمن

المســؤول الســابق فــي جهــاز مخابــرات 
الســلطة فهمــي شــبانة، اعتبــر أن كثــرة 
محاوالت االعتداء على الصرفات اآللية يعود 
لوجــود خلل في األمــن واألمــان في مدن 

الضفة التي وقعت فيها هذه الجرائم.

"إقامة محميات طبيعية".. ذريعة االحتالل لالستيالء على األراضي الفلسطينية

»سرقة الصرافات اآللية بالضفة«.. من المسؤول؟
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إعالن لشغل وظيفة مدير عام
 شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ) بعقد سنوي (

تعلن شــركة توزيــع كهرباء محافظات غزة عن حاجتهــا للتعاقد لوظيفة 
"مدير عام" لشــركة توزيع كهرباء محافظات غزة، بعقد ســنوي، على أن 

تتوفر فيه الشروط التالية:
1. أن يكون حاصاًل على أحد المؤهالت التالية: -

- الشهادة الجامعية األولى في مجال الهندسة الكهربائية.
- الشهادة الجامعية األولى مع ماجستير في مجال المحاسبة / إدارة األعمال / اقتصاد.

- درجة ماجستير في أحد مجاالت الهندسة ذات العالقة.
2. خبرة عملية وإدارية موثقة ال تقل عن 7 سنوات في إدارة المؤسسات، 
ويفضل من لديه خبرة في إدارة الشركات ذات األنشطة المشابهة بعمل 

شركة توزيع الكهرباء.
3. أن يتوفر لديه القدرة إلدارة قطاع توزيع ونقل الكهرباء في قطاع غزة.
4. خبرة عملية في إعداد الخطط االســتراتيجية والتشغيلية والقدرة على 

متابعة عمل وتنفيذ الموازنات العامة للشركة.
5. أن يكون قد شغل مناصب إدارية خالل خبرته العملية.

6. القدرة على العمل تحت الضغط وادارة فريق العمل ويتوفر لديه روح المبادرة.
7. المهارة في االتصال الفعال مع مجلس اإلدارة والطاقم اإلداري والمالي 

والفني والفروع المختلفة للشركة.
8. التمتع بشخصية قيادية وقادرة على تحقيق األهداف في بيئة متغيرة ومعقدة.

9. أن يتوفر لديه خبرة في استخدام الحاسوب واإلنترنت.
10. اجادة اللغة اإلنجليزية.

الراتب: الراتب الموازي لدرجة "المدير العام" في قانون الخدمة المدنية.
األوراق المطلوبـة:

- صورة معتمدة عن الشهادة الجامعية في التخصص المطلوب.
- صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.

- أربع صور شخصية.                        - صورة عن شهادة الميالد.
- صور شهادات الخبرة العملية.          - صور شهادات الدورات التدريبية.
https://gmt.gedco.( تقــدم الطلبات عبر الموقع اإللكتروني للشــركة
ps/gedcoApp/( وذلك خالل مدة ثالث أسابيع من تاريخ نشر اإلعالن.
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

أعلن أنا/  ايمان شــعبان حســن مســعود عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 917566572 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/  فخري ابراهيم احمد ابو شــعر  عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 910412857 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

قرار إمهال صادر عن محكمة بداية غزة
في القضية رقم 2019/993 

إلى المتهم: سامي سلمان عبد القادر دادر – سكان غزة الزيتون- مقابل محطة الشوا.
يقتضي عليك تســليم نفسك إلى الســلطات القضائية خالل مدة عشرة 
أيام من تاريخ تبليغك قرار اإلمهال بالطريقة المبينة، والمقامة عليك من 

قبل النائب العام بالتهمة التالية:
- الحصــول علــى أمــوال بطريق النصــب واالحتيــال خالفا للمــادة 300، 
301ع36 والمعدلة بموجب المادة )1( من القانون رقم )5( لسنة 2014م.

وأمــر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدلية وتســليم نفســك إلى 
القضــاء، وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم- المذكور أعاله- اإلخبار عنه، 
وإذا لم تقم بتســليم نفسك- خالل المدة المذكورة أعاله- ستجري محاكمتك 
غيابيــًا كمتهم فار مــن وجه العدالة، وذلــك عماًل بأحكام المــادة )291( من 
قانــون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لســنة )2001( كما أقــر تبليغك هذا القرار 
وذلك بإلصــاق قرار اإلمهال هذا على لوحة إعالنــات محكمة بداية غزة وعلى 

باب السكن األخير للمتهم وفي احدى الصحف اليومية أو الجريدة الرسمية.
إذا لم تســلم نفســك للســلطات القضائية خــالل المدة المذكــورة أعاله 
ســتجري محاكمتك غيابيًا )كمتهم فار من وجــه العدالة( علما بأن القضية 
تعين لها جلسة يوم الثالثاء 2020/5/12م أو في أي جلسة اخرى تحدد من 

قبل المحكمة المختصة على ذمة القضية المذكورة أعاله حسب األصول.
طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ سامي سلمان عبد القادر دادر. 
تبليغه/ الئحة االتهام.

رئيس محكمة البداية- غزة
المستشار/ سليمان الغلبان

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية غزة

الموضوع / أمر نشر إخطار تنفيذي بالنشر المستبدل
إلى المنفذ ضده راسم جابر محمود خليفة خارج البالد .

أبلغك طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب الســند المحرر )كمبيالة( بتاريخ 
2017/2/5 والمقامة بموجب القضية التنفيذية رقم 2019/4677 صلح رفح 

والمتكونــة فيما بين طالب التنفيذ / رامي شــوقي منصور منصور ، والمنفذ 
ضــده/ المذكور أعــاله والقاضي بإلزامك بدفع مبلغ قيمــة الكمبيالة وقدره 

خمسة آالف دوالر أمريكي )$5000( مع إلزامك بالرسوم والمصاريف.
لذا نكلفك بالوفاء بالتزامك بدفع قيمة الكمبيالة باإلضافة إلي الرســوم 
و المصاريــف وذلك بحضورك إلى دائرة التنفيــذ بمحكمة صلح رفح في 
غضون أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن وإذا لم تحضر فإن دائرة التنفيذ 

ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .
مأمور التنفيذ
أ . إبراهيم أبو ريدة

دولة فلسطين
 المجلس األعلى للقضاء

محكمة صلح رفح

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الشــركات – المحافظــات الجنوبيــة أن شــركة روزنامــا 
لخدمات التكنولوجيا والمســجلة كشــركة مســاهمة خصوصية تحت رقم 
562566208 في رام اهلل ويمثلها الســيد/ بــالل أبو عمر تقدمت بطلب 

لتســجيل شــركة لفتح فرع لها فــي المحافظــات الجنوبيــة بحيث يكون 
عنوانها في غزة – الرمال – كابيتال مول – الطابق الخامس.

لذا من لديه اعتراض مســبب عليــه التوجه لوزارة االقتصاد الوطنــي اإلدارة العامة 
للشركات في مقرها الكائن  غزة- النصر – أبراج المقوسي – خالل أسبوع من تاريخه.

ويحق للشــركة ممارســة األعمال المنصوص عليها في غاياتها في الفرع 
الجديد وفقا للقانون.

تحريرا في 2020/1/15م.
أ . يعقوب الغندور
مراقب الشركات

دولة فلسطين 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات 

رام اهلل/ فلسطين:
رصد تقرير ســنوي صادر عن الدائــرة اإلعالمية 
لحركــة حمــاس فــي الضفــة الغربيــة تضاعف 
انتهاكات أجهزة الســلطة بحق طلبة الجامعات، 
إذ بلغ مجموع االنتهاكات الموثقة 424 انتهاكا، 
شــملت االعتقال والضرب والسحل من أمام حرم 

الجامعات.
وسجل التقرير خالل العام المنصرم االعتداء على 
طالبــات جامعيــات وتهديد عائالتهــن في حال 

مشاركتهن في أنشطة الكتلة اإلسالمية.
وتعــرض طلبة الجامعــات خالل شــهري مارس 
وأبريــل الماضييــن لحملــة اعتقــاالت مزدوجة 
شرســة مــن االحتــالل وأجهــزة الســلطة قبيل 
انتخابــات الجامعــات، هدفت للتأثيــر على نتائج 
االنتخابات، شملت الحملة اعتقال رئيس مجلس 

بيرزيت أســامة الفاخوري، كما تم اعتقال الطالب 
إبراهيم شلهوب من أجهزة السلطة بعد تقديمه 
طلب مشــاركة الكتلة اإلســالمية في االنتخابات 

الجامعية.
وفــي عمليــات التعذيــب فقد تعــرض عدد من 
الطلبة لعمليات تعذيب وانتهاكات واســعة وتم 
نقل عدد منهم لســجن أريحــا، وقد أفادت والدة 
الطالــب مؤمن نزال عن تعــرض نجلها للصعق 
بالكهربــاء، كمــا تعــرض الطالب عبــد الرحمن 
حمــدان لعمليات تعذيب وحشــية دفعت والدته 
إلطــالق حملــة تضامن عبــر شــبكات التواصل 

االجتماعي.
ولــم تســلم الطالبــات الناشــطات فــي الكتلة 
اإلســالمية مــن هذه االعتــداءات، حيث سُــجل 
اقتحام أجهزة الســلطة سكنا لطالبات الكتلة في 

الجامعــة األمريكية وتهديدهن في حال قيامهن 
بأي نشاط للكتلة اإلسالمية، كما نفذت األجهزة 
عملية اقتحام لعدد من منــازل عائالت الطالبات 
في جامعات الخليل وقامت بتفتيشهن ومصادرة 
حواســيب، وفــي ذات الفتــرة تعرضــت عائالت 
الطالبــات لتهديدات من جيش االحتالل في حال 
مشــاركتهن في أنشــطة الكتلة اإلســالمية في 

سياسة تبادل األدوار.
وجــاءت جامعــة الخليــل األعلى فــي االنتهاكات 
بواقــع 108 انتهاكات نفذتها أجهزة الســلطة، 
في حيــن حلت جامعة بيرزيــت الثانية بواقع 93 
انتهاكا بحق طلبتهــا، وجاءت جامعة النجاح ثالثا 
بواقع 89 انتهاكا، وجــاءت جامعات البوليتكنك، 
الخضــوري، القــدس بعدد من االنتهــاكات على 

التوالي: 41، 32، 15.

النائب الخطيب: تلقيت رسائل 
بي  تهديد بالقتل من أحد مقرَّ

األجهزة األمنية بالضفة  
بيت لحم/ فلسطين:    

كشــف النائب في المجلس التشــريعي محمود الخطيب مــن بيت لحم، 
أمس، عن تلقيه رســائل تهديد بالقتل والسحل وتقطيع األرجل من أحد 

مقربي األجهزة األمنية وحركة فتح بالضفة الغربية.
وقال الخطيب في منشور على صفحته بموقع التواصل االجتماعي "فيس 
بــوك"، مرفقا بصورة حســاب صاحب التهديد باســم "أدم صبيح": "منذ 
أكثر من شــهرين وهو يهددني بالقتل والسحل وتقطيع األرجل واأليدي 
والزيت المغلي والرصاص والســكين والشفرة بسبب االنتماء السياسي، 
وعبارته الشــهيرة حين أقول له ســأتوجه إلى المحكمة: أنا فوق السلطة 
وفوق القانون.. عشيرته مسؤولة عن تصرفاته، والسلطة مسؤولة كذلك 

عنه".
يذكــر أن الســلطة قطعت راتبه منذ ســنوات مما اضطــره للعمل بائعًا 

للفالفل في مدينة بيت لحم، لتوفير لقمة العيش له وألبنائه.
يشــار إلــى أنه ومنذ خســارة حركة فتح فــي االنتخابات التشــريعية عام 
2006، جــرى تعطيل المجلس الجديد، والذي اعتقل االحتالل عددا كبيرا 

من نوابه فــي الضفة المحتلة، فيما ضيقت الســلطة على الباقين، حتى 
أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارا بحل المجلس عام 2018.

جديــر بالذكر أن عددا من النواب تعرضــوا  لالعتقال والتهديد من قبل 
أجهــزة الســلطة وقوات االحتالل الذيــن وصل التنســيق األمني بينهما 

درجة كبيرة.

صرف مخصصات ذوي الشهداء 
والجرحى واألسرى والمحررين األحد

غزة/ فلسطين:
أعلنت وزارة المالية عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى واألسرى 
المحررين الذين ُقطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية في رام اهلل 

األحد المقبل.
وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب،، أمس، أن صرف المخصصات سيتم عبر 

كافة فروع بنك البريد.

100 أسير يعيشون أوضاًعا
 مأساوية بعد نقلهم لـ"نفحة"

رام اهلل/ فلسطين: 
أّكدت هيئة شــؤون األســرى والمحررين أن األســرى المنقولين من ســجن 

"ريمون" إلى "نفحه" يعيشون أوضاعًا مأساوية.
وأوضحت الهيئــة في بيان لها أمس، أن إدارة "ريمون" كانت قد نقلت نحو 
)100( أســير، بعد عدّة عمليات قمع عنيفة نّفذتها إدارة الســجون بحّقهم 

فــي اآلونة األخيرة، ونقلتهم إلى القســمين )3( و)4( فــي "نفحه" مجرّدين 
من أغراضهم الشخصية.

وأشــارت إلــى أن األســرى يعانون مــن نقص شــديد في المــواد الغذائية 
واألغطية واألجهزة الكهربائية. وأوضحت أن إدارة السجن كانت قد اقتحمت 
أقســام األسرى مدجّجة باألسلحة والكالب البوليسية، واعتدت على األسرى 

بالضرب المبرح، وألحقت الخراب بممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية.
يذكر أن إدارة ســجون االحتالل صعّدت من وتيرة االقتحامات والتفتيشــات 
العنيفة خالل العام 2019، واســتهدفت خاللها الهيئات التنظيمية بشــكل 
مباشــر، وقامت مؤخرًا بنقل ممثلي األســرى في "ريمون" إلى التحقيق بعد 

قمعهم.

االحتالل يرفع ُحكم طفل 
فلسطيني إلى المؤبد

رام اهلل/ فلسطين:
قال نادي األســير الفلســطيني في رام اهلل: إن محكمة االســتئنافات العســكرية 
التابعة لالحتالل في معتقل "عوفر" العســكري، قبلت استئناف النيابة اإلسرائيلية 

التي طالبت فيه رفع حكم األسير أيهم صباح )18 عامًا(.
وأوضح نادي األسير في بيان له يوم أمس، أن محكمة االحتالل رفعت حكم الفتى 

صباح من 35 عامًا إلى السّجن المؤبد وسنوات إضافية.
ووفق البيان فإن الحكم المؤبد الجائر بحق الفتى صباح، ليس استثناًء بل قاعدة 
تسير عليها محاكم االحتالل العســكرية في القضايا المماثلة لقضية صباح حتى 
وإن كان األسير قاصرًا. وأردف: "عدا عن فرض تعويضات على األسير صباح بأكثر 

من مليون شيكل، علمًا أن الحكم األول صدر بحقه وهو أقل من 18 عامًا".
يُشــار إلى أن األســير صباح وهو من ســكان محافظــة رام اهلل، ُاعتقل في تاريخ 
18 شــباط 2016 وكان يبلــغ في حينه من العمــر 14 عامًا بعد إصابته برصاص 

االحتالل. ووجهت له ســلطات االحتالل تهمة تنفيذ عملية طعن في متجر "رامي 
ليفي" أدت إلى مقتل أحد جنود االحتالل، وإصابة آخر.

تقرير يرصد424 انتهاًكا ألجهزة أمن السلطة بحق طلبة الجامعات في الضفة
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َتصنع عجينة الرسم
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هــل ثمة مــن يأبى النجــاح؟، الواقع يقــول: نعم، 
وأنــا أتفــق، إنهــم الذين يســيرون فــي الحياة بال 
هــدٍف وال خطــة، ويتمنــون علــى اللــه األمانــي، 
وينســون أن مــا نيــل المطالب بالتمنــي، فأراحوا 

أنفسهم من عناء االجتهاد.
فــي لقاء بعنوان: "كيف تخطط لحياتك؟"، تقول 
"لــو  أبــو ســنجر:  البشــرية والء  التنميــة  مدربــة 
تتبعنــا الناجحيــن لوجدناهــم اســتخدموا أدوات 
فهــي  النجــاح،  إلــى  الوصــول  علــى  ســاعدتهم 
المرشــد إلى ســواء الســبيل، وكمقود الســيارة، 
أيعقل أن تســير الســيارة بال مقــود؟!، ومن أهم 
األدوات الخطــة"، فمــا الخطة؟، وكيف تســاهم 

في تحقيق النجاح؟
الخطــة كما يعرفها علــم التخطيط: "تقريٌر ُيكتب 
أو  هــدٍف  لتحقيــق  ُمحــّدد  ُمســتقبلي  لعمــٍل 
مجموعــة أهداٍف ُمعّينة في وقٍت زمنٍي ُمحّدد، 
بحيــث يشــرح بالتفصيــل ما يجــب فعلــه، ومتى، 
وكيف سيتحقق ذلك، ومن سيقوم به، ويشمل 

التقريُر الحالة المتوّقعة، واألفضل، واألسوأ".

وتشــريًحا للتعريف الســابق يتضح أن الخطة تنم 
عــن رغبــة عنــد اإلنســان فــي تحقيــق تقــدم في 
حياته على صعيٍد واحٍد أو أكثر، وتفيد أن اإلنساَن 
واثــُق الخطوِة يمشــي في الحياة، وهي ليســت 
بعيــدة عــن قــول الله )عز وجــل(: "َأَفَمن َيْمِشــي 
ا َعَلٰى  ن َيْمِشــي َســِويًّ ــا َعَلٰى َوْجِهِه َأْهَدٰى َأمَّ ُمِكبًّ
ْســَتِقيٍم" )الملــك: 22(، والمتأمــل فــي  ِصــَراٍط مُّ
مــا وراء كلمات هــذه اآلية يلحظ أنها جاءت على 
ا"  صيغــة تســاؤل ومقارنة بيــن متناقضيــن "مكبًّ
ا"، تفيد األولى أن اإلنســان يعيش حياته  و"ســويًّ
"علــى البركــة"، أمــا الثانيــة فتفيــد أن اإلنســان 

يسير وفق خطة ورؤية.
كانــت  إن  لديــك خطــة؟"  "هــل  إلــى  وبالعــودة 
اإلجابــة "نعم"، فأتمنى لــك التوفيق، وإن كانت 
"ال" فهــل ألنــك ال تريــد؟، أم ألنك ال تعرف؟، إن 
كنــَت ال تريــد، فأنت مخطــئ، وإن كنَت ال تعرف، 

فإليك بعض النصائح:
• استعن بالله.

• حــدد هدفــك كي تحدد وســيلتك، فلكل هدف 

وسيلة لتحقيقه.
• اقرأ عن أهمية  وكيفية وضع الخطة.

• ضــع خطــة مدونــة وأهداًفــا للمراحــل الحياتية 
حسب األولويات.

• اجعــل الخطة شــاملة مناحي حياتــك كي تبعد 
عنك شبح الملل.

• ال تبالغ في أهدافك، فمعرفة قدراتك مهمة.
• قسم األهداف إلى مراحل حسب الزمن.

• تابــع نشــاطك باســتمرار، ووثــق الُمنجــز مــن 
األعمال، وقّيم أداءك كي تعرف النتائج.

• ال تلتفــت إلــى المحبطين وال تســتعجل قطف 
الثمار.

أختــُم ببعض األفــكار التي قد تصلح لتكون ضمن 
خطتك:

• القرآن واألحاديث حفًظا وفهًما وتطبيًقا.
• القــراءة المنوعــة والمتخصصــة، وتعلــم لغــة 

أجنبية.
• العالقات االجتماعية والتعرف إلى شــخصيات 

جديدة.

• الرياضة.
• المشاركة في الفعاليات العامة.

تدريبيــة،  دورات  وتلقــي  الجامعيــة  الدارســة   •
وتعلم برامج الحاسوب.

• بناء بيت والزواج.
• إعطاء دورات ولقاءات تدريبية.

• افتتاح مشروع تجاري أو شراء سيارة.
• السفر.

• الحصول على رخصة قيادة.
• التخلص من العادات السلبية.

أختــم بمــا قــد يســأله ســائٌل: مــا الخطــة األكثــر 
فائدة لإلنسان؟

أظــن أن الخطــة الســنوية هــي األقــرب، فهــي 
تتيــح لــه المجــال لتحقيــق الكثيــر مــن أهدافــه 
وطموحاتــه، وتعينــه على تعويــض ما قد يعيقه 

من طوارئ.

مصطفى أبو السعودهل لديك خطة؟

غزة/ مريم الشوبكي:

هــل لديــِك ابــن ذهبــي أو ابنــة ذهبيــة؟، هــل شــعرت يوًمــا أنك 
مقصــرة بحقــه ألنــه دائًمــا الفدائــي صاحــب النخوة، مــن يتحمل 

المســئولية، لذلــك تعتقديــن أنــه يعــذرك، والباقون تشــعرين بأنهم 
األكثر حاجة الهتمامك وتشجيعك ليحسنوا من أنفسهم؟

االبــن الذهبــي غالًبــا حقه "مهضوم" من والديــه، ربما ألنه ال 
يشــتكي، ولكن حينما يكبر سيشــعر بأن شــيًئا ما كسر بداخله 
ألنــه لــم يجد حضًنا وال حناًنا وال اهتماًما يوازيه بإخوته، لذا 
عليــك -أيتهــا األم- أن تكوني أكثر حرًصا على مســاواته 
بإخوتــه، وتنبهي والــده لهذا األمر أيًضا، حتى ال يفقد 

توازنه النفسي.
تقــول الســيدة األربعينيــة يمنــى أبــو وردة: "أعامل 
أوالدي بعضهــم مثــل بعض، ربما ألني عشــت هذه 
التجربــة، لــم أكــن قبــاًل البنــت الذهبية بل الماســية 
لكثرة ما تحملت من مســؤوليات، وحاولت أن أكون 
مثالية إلسعاد والَدّي حتى حينما كبرت، اآلن نفدت 
طاقتــي ولــم أعــد قــادرة علــى العطــاء بتلــك القوة 

وذلك القدر ألوالدي".
وتضيف أبو وردة لصحيفة "فلســطين": "يا لألســف!، 
لــم أخطــط يوًمــا لحياتــي، مــرت الحيــاة هكذا ســريعة 
وبعفويــة، ما زلت أحــب والَدّي، لكني دائًما أشــعر أني 

ظلمت وظلمت أطفالي معي".
ياســمين معــروف تعتــرف بدروهــا بــأن ابنهــا ذا العشــر 
تدنــى  حتــى  إخوانــه،  مثــل  الحنــان  تمنحــه  لــم  ســنوات 

مستواه الدراسي، بعكس إخوانه المتفوقين.
وتستدرك معروف قائلة: "لكنه يتميز بأنه صاحب نخوة 
لعائلته وأقاربه، وأصبحت أشــجعه باســتمرار وأصبحت 

أظهر حبي له أكثر".
"أتأسف على نفسي"

أما نهيل داود فتصف نفسها باالبنة الذهبية، ولكن 
حينما كبرت وأدركت صارت تأسف على نفسها، ألن 
العــبء ملقى عليها وحدها، ومــع ذلك ال أحد يهتم 

بمشاعرها وال يقدر تعبها ويعذرها.
وتقــول داود لصحيفة "فلســطين": "في المقابل أرى 
إخوتــي يعاملهــم والــداي عكــس مــا يعامالننــي، وحتى 
هــذه اللحظــة أعاني المشــكلة ذاتهــا، ومــا زاد الطين بلة أن 

إخوتي صاروا يعاملونني المعاملة ذاتها". 

أما شــيرين أبو حماد تقول: "يا لألســف!، ما عشــناه نسقطه 
على أطفالنا دون وعي، كنت االبنة التي تتحمل المســئولية 
التــي تتبــرع دائًمــا بمســاعدة والديهــا واالهتمــام بإخوتهــا، 

واليوم أعامل ابني الكبير باألسلوب نفسه".
ا األم  أبــو حمــاد لصحيفــة "فلســطين": "ال شــعوريًّ وتتابــع 
تعتمــد على االبن األقوى، وتحنــو على األضعف حتى يقوى 
ا حينما يكبر ألنه حرم مشاعر  بنظرها، ولكن القوي يصبح هشًّ

كثيرة وهو صغير".
بــدوره يقول االختصاصي النفســي زهير مالخة: "االبن األكبر 
أو البنت الكبرى عادة ما يشعران بشيء من المسئولية تجاه 
عائلتهمــا، وربما يكون ابن فيه مــن النباهة والذكاء ما يجعل 
والديــه يوجهانــه لتحمل المســئولية أكثر مــن أقرانه، وبذلك 

سيتعودان طلب كل شيء منه".
ويضيــف مالخة لصحيفة "فلســطين": "تجد هــذا االبن يميل 
إلى تحمل المســئولية ألنه تعود هذا األســلوب في التربية، 
وهذا يرجع أيًضا إلى طبيعة الشخصية التي يتميز بها، وبذلك 
يعطى مســاحات أكبر ويعتمد عليه أكثر، ويتوقع منه القيام 

بالمسئولية بغض النظر عن إخوته وأقرانه".
وربمــا االعتمــاد علــى االبــن الذهبــي دون إبــداء االهتمــام 
والحــب لــه ينعكس ســلًبا على نفســيته، إذ يبيــن أن اآلباء إذا 
تعاملــوا مع هذا االبن بجدية وإشــغال بالمســئولية أكثر من 
تمتعــه بحياتــه الخاصــة ينعكس عليه ســلًبا، ويجعله يشــتاق 
لمعالــم الطفولــة، وتنمــو لديــه الغيــرة مــن إخوتــه وأقرانه، 
ويترك في نفســه شيًئا من الحزن، رغم استمرار حرصه األكبر 

على اآلخرين.
وإلنصــاف االبن الذهبي، يدعو مالخة إلى توزيع المســئولية 
على كل األبناء بالتساوي، مع توجيه حالة التعامل العاطفي 
وإشــباع رغبات األبناء بالتســاوي دون تفضيل ابن على اآلخر، 

حتى ال يشعروا بالتمييز في المعاملة.
ويختــم: "إن توزيــع المهــام والتســاوي فــي منــح المشــاعر 
ــا جميــاًل لــدى األبنــاء، وهذا  واالهتمــام يــورث أســلوًبا تربويًّ
يعلمهم كيفية التعامل مع أسرهم وغيرهم في المستقبل".
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الســيلوليت يعني تراكــم الدهون في مناطق 
أســفل طبقة الجلد، وتشكل منظرا مزعجا، إذ 
تبدو كما قشــرة البرتقال أو حتى لدى البعض 
تشــبه الدمامــل والحبــوب الصغيــرة الظاهرة 
فوق سطح الجلد، وخاصة في بعض المناطق 
مثــل الفخذيــن أو أعلى الذراعيــن , ويكثر لدى 
لزيــادة  وذلــك  الرجــال،  لــدى  عنــه  الســيدات 
الكتلــة الدهنيــة لديهــن عمــا هو فــي الرجال, 
كمــا أن الكتلــة العضليــة فــي الســيدات أقــل 

موضعيــا ســريعا وهــو ماســك القهــوة وماء 
علــى  تطبيقــه  يتــم  الــذي  الطبيعــي  الــورد 
المــكان المــراد التخلص من الســيلوليت فيه 
وتركــه حتــى يجــف ومــن ثــم غســله بالمــاء 
الدافــئ وبعدهــا ســتالحظ قطيــرات الزيــت 
تخــرج مــع هــذا الماســك والمواظبــة عليــه 
كل مســاء إلــى أن يتــم الحصول علــى النتيجة 
المرضيــة وفائــدة هــذا الماســك مــن وجــود 
مــادة الكافييــن التــي تعمل على اســتخالص 

الدهون الموجودة أسفل منطقة الجلد .
أمــا لــو انتقلنــا إلــى حلــول تغذويــة يمكن أن 
تفيدنا في منع ظهور الســيلوليت فســيكون 
أولهــا المحافظــة علــى وزن ســليم والتخلص 
مــن الســمنة والــوزن الزائــد بالطــرق الصحية 
والســليمة، حيــث ســتحافظ مــن خاللها على 

منهــا لــدى الرجــال، كمــا أن الجلد لــدى الرجال 
أقوى وأكثر سماكة منه لدى السيدات .

أمــا عن األســباب األخــرى التي تســاعد وتزيد 
البعــض نذكــر  لــدى  الســيلوليت  مــن ظهــور 
اتبــاع نظام حمية غذائيــة خطأ غنية بالدهون 
الضارة، كما أن ســن انقطاع العادة الشــهرية 
لــدى  هرمونيــة  تغيــرات  مــن  يصاحبــه  ومــا 
النشــاط  ممارســة  قلــة  وأيضــا  الســيدات, 
الرياضــي وتنــاول الوجبــات الســريعة لها دور 
بارز، وجلها عوامل تســاعد وتعجل في ظهور 

السيلوليت.
اآلن وبعــد أن عرفنــا الســيلوليت والعوامــل 
بلمحــة  ســنتحدث  ظهــوره  فــي  المســاعدة 
حــول كيفية التخلص منــه والحد من ظهوره, 
حــال  يمثــل  والــذي  األمثــل  الحــل  وســنقدم 

خسارة الدهون المحتجزة أسفل الجلد.
كمــا يجب التركيــز على األغذيــة التي تحتوي 
على الفيتامينات التي تعد مضادات أكســدة 
كالخضــراوات وخاصة الملونة منها والفواكه 
باإلضافة إلى المكسرات وخاصة اللوز والجوز 
والتي من خاللها سنمنع األجسام االلتهابية 
ونرفــع بالتالــي مــن معدالت األيــض "احتراق 
الدهــون" وحينهــا ســنؤخر أو نتخلــص بشــكل 

كامل من السيلوليت.
كما يجب التركيز على التروية المائية للجسم 
مــن خالل تنــاول المــاء بكميــات كافية بحيث 
إنه من الطبيعي تناول كوب كبير لكل عشــرة 
كيلوجرامــات من وزننــا واالبتعاد عن التدخين 
الــذي يعمــل علــى الحد مــن إنتــاج الكوالجين 

واصطناعه وبالتالي ظهور السيلوليت.

السيلوليت والنظام الغذائي!

خبير التغذية والسمنة
الدكتور: حازم برغوث

غزة/ أسماء صرصور:

إصابــات أربطة الركبة إصابات مرتبطة غالًبا باألنشــطة الرياضية، 
وهــو مــا يســتقبله كثيــًرا أطبــاء العظــام فــي المستشــفيات، 
فاإلصابــات الرياضيــة تصيــب أي مــكان بالجســم، لكــن بالدرجــة 

األولــى الركبــة هي أكثر مفصل يمكن أن يصاب، وهو المفصل الذي 
ــا إذا تعــرض لهذه  مــن الممكــن أن تحــرم الالعــب مــن الرياضــة نهائيًّ

اإلصابة.

العظــام  جراحــة  استشــاري  ويتحــدث 
والمفاصــل د. عدنان البرش عن أن الوقاية 
مــن  بكثيــر  أفضــل  األربطــة  إصابــات  مــن 
العالج لهذا المشــكلة، معلــاًل ذلك أنه إذا 
بــدأ األطبــاء فــي عــالج إصابــة فــي الركبة، 
تبــدأ معهــا مرحلــة العــالج ومرحلــة تأهيل 

هذه المناطق من جديد.
ويقول البرش لصحيفة "فلســطين": "نحن 
نعلــم أن الرياضييــن خاصة في هــذه األيام 
أصبحــت الرياضــة لهم مهنة يعتــاش منها، 
وبالتالــي إصابــة كهــذه ســتؤثر علــى رزقه، 
وهــذه اإلصابــات إذا لم ينتبه منها، بالتالي 

سينتهي طموحه الرياضي".
ويلفــت إلى أنــه عند وقــوع اإلصابة، بعض 
الرياضييــن نتيجــة شــوقه للمبــاراة، يطلب 
إعطــاؤه إبرة ليلعب المباراة وفقط، ونحن 
نرفــض ذلك مطلًقا، ألن الالعب أوال وقبل 

كل شيء.
مــكان يصــاب  أكثــر  الركبــة  عــن  وبســؤاله 
العظــام  جراحــة  استشــاري  يبيــن  لمــاذا؟ 

والمفاصــل أن الركبــة مفصل أساســي في 
الجســم يتكون فيه أربعة مرابط أساســية، 
المربطــان الصليبيــان األمامــي والخلفــي، 
ومربطــان جانبيــان، وهــذه المرابط األربعة 
فــي  وتســاعد  الركبــة  ثبــات  علــى  تعمــل 
أن تكــون حركــة الركبــة انســيابيًة فــي كل 
االتجاهــات، عند القفز والمشــي والركض، 

إلخ.
ويقــول: "في بعض الحــاالت هذه األربطة 
قــد  اإلصابــة  وهــذه  إصابــة،  فيهــا  تكــون 
تكــون بســبب التواء فــي األربطة، أو قطع 
كامــل في األربطــة، وهذا يتطلب أشــكااًل 
متنوعة من العالج، وتأهيل مناســب لهذه 

اإلصابة".
وينبــه البرش إلى أن اإلصابات إما أن تكون 
إصابة مباشــرة، أو غير مباشرة، والمباشرة 
كأن يتعــرض اإلنســان لضربة مباشــرة على 
تمــدد  فيــه  يصبــح  الربــاط  وهنــا  الركبــة، 
كبيــر وقــد يصــل إلــى القطــع، أمــا اإلصابة 
غيــر المباشــرة عــادًة تحــدث عنــد كثيــر من 

الرياضييــن، وهــي تنتــج عــن القفــز العالي، 
فعنــد هبوطه لألرض تكون رجله غير ثابتة، 
وجســمه غيــر ثابــت، فبالتالــي يصبــح لديه 

التواء في هذه األربطة.
ويضيــف: "فــي الركبــة هنــاك شــيء مهم 
وهــذه  الهالليــان،  الغضروفــان  وهــو  أال 
الغضاريــف تعمــل كمســاعدات المتصاص 
الصدمــات التــي يتعــرض لهــا العظــم، فإن 
كانــت الصدمة قوية من الممكن أن تمزق 
الغضروف، ويصبح عند اإلنسان ألم مزمن، 
وعــدم ثبــات للركبــة"، متابًعــا: "فيحدث ما 
نســميه "خيانــة من المفصل" فيشــعر بأنه 
سيســقط، وأيًضــا قــد يحــدث لديــه إقفال 
األمــور  وهــذه  الركبــة،  لمفصــل  متكــرر 
بالنســبة للرياضيين خاصة تعيق مســتقبله 

الرياضي والمهني".
أســباب هــذه اإلصابــات،  إلــى  وباالنتقــال 
يوضح استشاري جراحة العظام والمفاصل 
أهــم ســبب مــن  للرياضييــن  بالنســبة  أنــه 
الخطــأ،  التدريــب  هــو  اإلصابــة  أســباب 

وإهمــال اإلطالــة "اإلحمــاء"، فالرياضيــون 
يركضون حوالي 10-8كم، وهذه المسافة 
الكبيــرة تعمــل على اإلجهــاد العضلي، فإن 
كنــت تماريــن اإلطالــة غيــر كافيــة ليحتمل 
تتحمــل  أال  الممكــن  مــن  اإلجهــاد،  هــذا 

المفاصل، ويفقد التوازن.
ومــن األســباب –كمــا يقــول- عــدم تنمية 
وخاصــة  والفخذيــن،  الِرجــل  عضــالت 
العضــالت الرباعيــة، فالعضــالت هــي التي 
تحمل المفاصل وتخفف الضغط عنها، فإن 
لم تكن العضلة قوية يبقى المفصل عرضة 
للخطــر، وهــذا األمــر نســبي حســب حركــة 

ونشاط كل إنسان.
يرتديهــا  التــي  "األحذيــة  البــرش:  ويتابــع 
اإلنســان، خاصة كثيري الحركة كالرياضيين، 
فــإن لــم تكــن األحذيــة مناســبة وصحيــة، 
فهذه األحذية ستؤثر على سالمة الحركة، 
وقــد يؤدي ذلك إلــى التمزق أو إصابة في 

أربطة الركبة.
وفــي حال اإلصابة، يوضــح أنه يفضل إراحة 

رياضًيــا  كان  وإن  حتــى  مباشــرة،  الشــخص 
فــي مباراة مهمــة، فإصابــة الركبة عالجها 
عــالج تحفظي، لكن هــذا العالج التحفظي 
يحتــاج وقًتــا مــن أســبوعين لثالثة أســابيع 
قبــل العــودة للنشــاط الطبيعــي، ويعالــج 

باألربطة "المشدات"، واألدوية.
ويوضــح أن هنــاك بعــض األربطــة كالربــاط 
الصليبــي إن تــم قطعــه، فهــذا يؤثــر علــى 
للترميــم  ويحتــاج  الركبــة،  مفصــل  تــوازن 
بالمنظــار  تنفــذ  العالجــات  كل  واآلن 
إلــى  الصليبــي  الربــاط  ويعــاد  الجراحــي، 
حالتــه الطبيعيــة ويمكن أن يعود اإلنســان 
لممارســة حياته الطبيعية، لكن األنشــطة 
الرياضية قد يحرم منها لستة أشهر بعد أن 

يؤهل تأهياًل مناسًبا.
العظــام  جراحــة  استشــاري  ويختــم 
للغضــروف  "بالنســبة  بقولــه:  والمفاصــل 
الهاللي عادة إن قطع يتم عالجه بالمنظار 
لــدى  يبقــى  ال  العــالج  وبعــد  الجراحــي، 

الشخص أي مشاكل".

الوقاية خير من العالج مع إصابات الركبة



الُخلطة
 أم الُعزلة؟

ينقســم الناس فــي عالقاتهم إلــى نوعين: 
نــوع اجتماعــي متداخــل مع وســطه، ونوع 
ثــاٍن عكــس ذلك يحب العزلــة واالبتعاد عن 

اآلخرين.
االجتماعــي يعمــل بالمثــل الشــعبي الدارج 
"الجنــة بــدون ناس مــا بتنــداس"، ويرى بأن 
حياته تكتمل باألصدقاء واألحباب والزمالء 
والِخــاّلن، واللقــاءات والرحــالت.. إلــخ، وال 
أن  يــوٍم فــي حياتــه دون  تخيــل  يســتطيع 

يكون في َجمعة وسمر.
أمــا المعتــزل فهــو الــذي يــرى حياتــه فــي 
صخــب  عــن  واالبتعــاد  والخلــوة  الهــدوء 
الناس، وهو بذلك يظن أنه ارتقى بمستواه 
عــن مســلكيات عامــة النــاس، وترّفــع عــن 
أحاديثهم ومجالســهم، وقد تمضي أياٌم ال 
يحادث أحًدا أو يحضر جلسة، وهو في ذلك 

من السعداء.
واألثــر  الواقــع  فــي  الناظــر  إّن  وحقيقــًة 
يلتبــس  تفحــص-  ودون  األولــى  -للوهلــة 
عليــه األمــر ويحتــار فيما يختــار: الُخلطة أم 
الُعزلــة؟، لكــن شــيًئا مــن البصيــرة والتأمل 
يمنــح المــرء إدراًكا لطبيعــة التعامــل مــع 

البشر من حولنا.
إن الرســول -صلــى اللــه عليــه وســلم- أكد 
علــى ضــرورة مخالطة الناس، فــي الحديث 
الــذي رواه الترمذي: "المؤمن الذي يخالط 
النــاس، ويصبر على أذاهــم، أعظم أجًرا من 
المؤمــن الــذي ال يخالــط النــاس، وال يصبــر 
علــى أذاهــم". وفــي هــذا الحديــث توجيــه 
وتنبيــه: توجيــٌه بمخالطــة النــاس، وتنبيــٌه 
بــأن في المخالطــة أذى يجب أن يصبر عليه 
اإلنســان، وقــد قــال ابــن عثيميــن -رحمــه 
اللــه- فــي شــروحاته لهــذا األمــر: "العزلــة 
خيــر إذا كان فــي الخلطــة شــر، أمــا إذا لــم 
يكــن فــي الخلطــة شــر؛ فاالختــالط بالناس 
أفضل"، وهناك يتضح لنا أن اإلنســان يجب 
أال يكــون َحدًيــا فــي موقفــه مــن التعامــل 
مــع النــاس مــن حولــه، إمــا خلطــة مطلقة 
يراعــي أن  بــل عليــه أن  أو عزلــة مطلقــة، 
اختالفــات النــاس هــي معيــاره األول فــي 
يضــع  أن  وثانًيــا  عدمهــا،  مــن  مخالطتهــم 
لنفســه حــًدا فاصــاًل فــي عالقاتــه معهــم، 
فــال يكونــن متداخــاًل لدرجــة إذابــة التقدير 
واالحتــرام، والتدخــل فــي الشــئون الخاصة 
أليٍّ كان، وثالًثا أن يجعل لنفســه نصيًبا من 
العزلــة، يخلــو بها مع نفســه، ويراجع حياته 
وحســاباته، حتــى ال تأخــذه أحاديــث النــاس 
ومشكالتهم وهمومهم بعيًدا عن أهدافه 

في الحياة.
إن االقتــراب الشــديد فــي عالــم الطبيعــة 
يــؤذي، ويحــول بيننــا وبين تلمــس الجمال، 
فرؤيتــك للقمــر عــن بعــٍد أجمــل؛ ألنــك لــو 
اقتربت منه -وهو الذي تغنى به الشعراء- 
فلــن ترى إال حجــارة ومســاحات خالية، كما 
أن االقتراب الشديد من البشر يولد توتراٍت 
وأذًى، لذا ال تحتك بشــكل دائٍم مع البشــر، 

فهو أدعى لحفظ الُود وزرع المهابة.

بقلم/ الصحفي وائل جروان:

غزة/ مريم الشوبكي:

معيــار الحكم على الشــخصيات واألفراد ينطوي بشــكل 
أساســي علــى حجــم التفاعــات االجتماعيــة والتواصــل 
مــع اآلخرين، وذلك يرتبط بالتصرفات وردود الفعل التي 

يبدونها تجاهنا.

فــي األمثــال الشــعبية قالوا "ال تــذم وال تشــكر إال بعد 
ســنة وســتة أشــهر"، تظهــر معــادن النــاس مــن خــال 
المواقف واالحتكاك المباشــر معهم، خاصة في المحن 

والشدائد.
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هبة عبد الرؤوف الطالبة في المستوى 
الثالــث في كليــة الهندســة، تقول إنها 
مــّرت بتجارب كثيرة صعب عليها خاللها 
تحديد "معادن األشــخاص" الذين كانوا 

جزءا من أحداث مهمة في حياتها.
وإليضــاح ذلــك تضــرب مثــال أن بعــض 
صديقاتهــا اللواتــي بدر منهــن تصرفات 
أزعجتهــا وحدثتهــا نفســها بأنهــن غيــر 
إيجابيــات، وال ينفعنهــا فــي المواقف، 
أثبتــوا فــي مراحــل أخرى أنهــن جديرات 
بالثقــة، وأن تصرفاتهن الســابقة كانت 
طارئة ولم تعكس حقيقة شخصياتهم، 

لذا عادت لتعزز عالقاتها بهن.
وائــل  فــإن  هبــة،  ترويــه  مــا  وبعكــس 
ســعد )40 عاما(، الذي يعمل مهندســا 
معماريــا، يــرى أن أول موقــف مــن أي 
إنســان يظهــر حقيقــة شــخصيته، بغض 

النظر عما يصدر منه الحقا.
ويفســر ذلــك فــي حديــث مــع صحيفة 
"فلســطين"، بأنــه يعتقــد أن اإلنســان 
ذو الشــخصية السوية ال يصدر منه أي 
تصرف أو موقف ســلبي متعمد، ولكن 
يمكن أن يكون هناك خطأ بشري يكون 

متفهما.
وبين هذيــن الرأيين، تبيــن االختصاصية 
أنمــاط  أن  الســعايدة  إكــرام  النفســية 
معــدن  تحــدد  مــن  هــي  الشــخصية 
الشــخص، أســوأها الشــخصيات الحدية 
والتــي ترى األمــور بمنظــار واحد فقط 
يا أبيض يا أسود، وهي من الشخصيات 

المتِعبة لها ولآلخرين.
وتوضح السعايدة لصحيفة "فلسطين" 
)الشــكاكة(  الزورانيــة  الشــخصيات  أن 
أيضــا، هي التــي تفتقد الثقــة باآلخرين 
ودائمــا عندهــم ســوء ظن مســبق من 
الغيــر ودائمــا يتوقعــون األســوأ منهم 
، وكذلــك الشــخصيات المزاجيــة التــي 
وفــق  التحــرك  طابعهــا  علــى  يغلــب 

األهواء والمصالح.
الشــخصية  أنمــاط  أن  إلــى  وتشــير 
الســابقة تعــد مــن أشــهر التصنيفــات 
الموســوم بها أصحاب المعادن الرديئة 
والتــي ال تتوانــى عــن أي فعل ولو كان 
غيــر ســوي لتحقيــق مصالحهــا فالغاية 
ويتميــزوا  الوســيلة،  تبــرر  عندهــم 
بالمنافســة غيــر الشــريفة والتخلي عن 
اآلخرين فــي أوقات الشــدة واألزمات، 
ال تأخذهم  رأفة وال رحمة في التعامل 

مع الغير.
لكــن كيف يمكــن التمييز بيــن المعادن 
"األصلــي والــرديء"، تجيــب الســعايدة 
المعرفــة  خــالل  مــن  ذلــك  يمكــن   "  :
األشــخاص  عــن  المســبقة  والخلفيــة 
يتمتــع  أن  علــى  الشــخصية،  وأنمــاط 
اإلنســان بقدر من اإلدراك والوعي في 
التعامــل مــع مختلــف الشــرائح بــذكاء 
علــى اختالف معادنهــم بحيث ال يكون 
عرضة لالستغالل أو المعاملة السيئة، 
وفــي المقابــل يتجنــب اصــدار األحــكام 

المسبقة على اآلخرين".

وتشــدد علــى أن الذكي مــن يتعلم من 
أخطائــه، ولكــن األذكــى مــن يتعلم من 
أخطــاء اآلخريــن لذلك ال بــد من معرفة 
جيــدة باألشــخاص الذيــن يتــم التعامــل 
معهــم وجمــع معلومــات كافية عنهم 
واالســتفادة مــن التجــارب مــع التأكيد 
علــى عــدم تعميم فكــرة اآلخريــن على 

شخص معين.
وتشــير إلــى أن البعــض مهمــا تعرضــوا 
لمواقــف ال يتغيــرون ويبقــى معدنهم 
كمــا هــو، فــي حيــن أن البعــض اآلخــر 
بتغيــر  يتغيــر  األهــواء  متقلــب  تجــده 
مواقف أشخاص وأماكن تبعا لمصالحه 

وأهوائه.
الفطــرة  أن  إلــى  الســعايدة  وتلفــت 
الســليمة والنقيــة التــي جبــل اللــه عــز 
وجــل، عليها اإلنســان وهــي الخير، هي 
جميــع  منــه  تنطلــق  الــذي  األســاس 
الشخصيات لكن لظروف ما وأسباب ما 
قد يتغير اإلنســان سواء تعرض لتجارب 
مريــرة جعلتــه شــريرا وأفقدتــه حكمته 
أو غيرهــا، لكــن إذا امتلــك إرادة قويــة 
للتغييــر فســيتدارك أخطــاءه ويتصرف 

وفق قيمه الفاضلة.
امتلــك  اذا  االنســان  أن  إلــى  وتخلــص 
االرادة للتغييــر واألهــم مــن كل ذلــك 
األفعــال التي تصدق تلك النية، فيبادر 
فــي االعتــذار والصفــح بحــق مــن أخطأ 
معهــم وكان عونــا لآلخريــن ليؤاثرهــم 

في محنتهم.

كيف يمكن أن تحدد
 "معادن األشخاص"؟
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اإلعاقــة البصريــة هي حال مــن العجز أو الضعف في 
حاّســة البصــر تحــد مــن قــدرة الفــرد على اســتخدام 
بصــره "العين" بفعالية وكفاية واقتــدار، األمر الذي 
يؤّثر ســلًبا في نمــّوه وأدائه، وتشــمل هذه اإلعاقة 
ضعًفــا أو عجًزا في الوظائف البصرية للبصر المركزي 
أو المحيطي تعيق الفرد إنساًنا على ممارسة حياته 

ا. طبيعيًّ
قــد  البصريــة  علــى اإلعاقــة  الداّلــة  والُمصطلحــات 
تعددت مثــل: "األعمى، والضريــر، والكفيف، وفاِقد 
البصــر، وضعيــف البصــر"، إذ تتراوح اإلعاقــة البصرية 
بيــن العمــى الكّلــي والجزئــي، وعلــى هــذا األســاس 
وهــم  األول  البصريــة:  اإلعاقــة  مــن  نوعــان  يوجــد 
حالهــم  تتطّلــب  وهــؤالء  )العميــان(،  المكفوفــون 
البصرية اســتخدام طريقة برايل، والثاني هم ضعاف 
البصر الذين يســتطيعون الرؤيــة بالُمعينات البصرية 

المختلفة.
اإلعاقة البصرية في القطاع

وبلغت نسبة اإلعاقة البصرية في قطاع غزة 18.6% 
مــن إجمالــي اإلعاقات في القطاع، وبلغ عدد حاالت 
صعوبــة اإلبصــار فــي قطــاع غــزة )9737 شــخًصا(، 
منهــم )5374 شــخًصا( من الذكور، منهــم )نحو 840 
أقل من 18 عاًما( و)4363 شخًصا( من اإلناث، منهم 
)762 أقــل مــن 18 عاًمــا(، أي بمعــدل نحــو 16.45% 
مــن األطفــال، علًمــا أن هــذه األرقــام جــاءت وفًقــا 

لبرنامــج إدارة بيانات األشــخاص ذوي اإلعاقة التابع 
لوزارة التنمية االجتماعية 9/1/2020م.

تعريفات مهمة
الكــّف البصــري التــام )األعمــى( هو َمن ال يســتطيع 
اإلبصــار إطالًقــا أو الــذي ال تزيــد حــّدة إبصــاره عــن 
20/200 في أقوى العينين باســتخدام نّظارة طبية، 

وإن درجــة اإلبصــار تختلف من فرٍد إلــى آخر، إذ ترتبط 
أيًضــا بســن الكفيــف ووقــت اإلصابــة بالعجــز، فنجد 
أن بعــض األفــراد يولــدون فاقــدي البصــر، وبعضهم 
قــد فقــد بصــره بعــد مــدة زمنيــة معينة من أشــياء 
مــن طريــق اســتخدام حاّســة الّلمــس، ولهــذا صنــف 
المكفوفــون إلــى أربعــة أقســام علــى أســاس درجة 

اإلبصار، هي:
1 - الكــّف الكّلــي للبصــر لدى الذين وِلــدوا أو أصيبوا 

بعجزهم قبل سّن الخامسة.
2 - الكــّف الكّلــي للبصــر لدى الذين أصيبــوا بعجزهم 

بعد سّن الخامسة.
3 - الكــّف الجزئي للبصر لــدى الذين وِلدوا أو أصيبوا 

بهذا العجز قبل سن الخامسة.
4 - الكــّف الجزئــي للبصــر لــدى الذيــن أصيبــوا بهــذا 

العجز بعد سّن الخامسة .
تصنيفات اإلعاقة البصرية

عديــدة  فهــي  البصريــة  اإلعاقــة  تصنيفــات  أمــا 
ومختلفة، أهمها:

الدرجــة،  حيــث  مــن  البصريــة  اإلعاقــة  تصنيــف   -  1
الكليــة  البصريــة  اإلعاقــة  "مجموعــة  وتتضّمــن 

ومجموعة اإلعاقة البصرية الجزئية".
الســبب،  البصريــة مــن حيــث  - تصنيــف اإلعاقــة   2
وتتضّمــن "مجموعــة أســباب مــا قبل الــوالدة وفي 
الــوالدة، وتتمثــل فــي العوامــل  أثنائهــا ومــا بعــد 

البيئية والشخصية".
3 - تصنيــف اإلعاقــة البصريــة من حيــث القدرة على 

اإلبصار طبًقا لمقياس ســنلن، وتتضّمن: "مكفوفين 
ــا تقــّل حّدة إبصارهــم عــن 20/200" - مكفوفين  كليًّ
إبصارهــم  حــّدة  "تصــل  الحركــة  إدراك  يســتطيعون 
القــراءة  يســتطيعون  مكفوفيــن   –  "5/200 إلــى 
10/200" - مكفوفيــن  "تصــل حــّدة إبصارهــم إلــى 
يســتطيعون القــراءة "تصل حــّدة إبصارهــم إلى أقل 
20/200" - مكفوفيــن يســتطيعون القــراءة "تصــل 

حّدة إبصارهم إلى 10/200"، إال أن حّدة إبصارهم ال 
تؤّهلهم للحياة اليومية.

النــوع،  حيــث  مــن  البصريــة  اإلعاقــة  تصنيــف   -  4
وتتضّمــن )طــول النظــر - قصر النظــر - صعوبة تركيز 
النظر - اإلســتجماتيزم - التهابــات القرنية - الحَول - 

تحّرك العين - عمى األلوان - فوبيا الضوء(.
ــا فتتمّثــل فــي  أمــا أهــم خصائــص المعاقيــن بصريًّ
انخفــاض مســتوى الخبــرات الحياتيــة لديهم قياًســا 
بالخبــرات الحياتيــة للناس العاديين، إذ أشــارت نتائج 
دراســات العلمــاء وبحوثهم إلــى قّلة خبــرة الكفيف 
عــن خبــرة قرينــه الُمبصــر، ذلك ألنــه ال يســتطيع أن 
يتحــّرك بســهولة وُيســر أو يتمّتــع بالمهــارة الحركّية 

نفسها التي يتمّتع بها قرينه الُمبصر.
إن الشــخص ذا اإلعاقة البصريــة يعيش في عالمين، 
عالــم خــاص بــه يســتحضره ويعيــش فيه باســتخدام 
العــام  والعالــم  وإدراكــه،  لتصــّوره  حواســه  بقّيــة 
)العــادي للُمبصــر( يحاول قــدر اإلمكان تصــّور الحياة 
فيه، لذلك نالحظه ُمشــّتت المشــاعر، ونتيجة لذلك 
إن األشــخاص ذوي اإلعاقــة  البصريــة يميلــون إلــى 
الفعــل،  أو  بالقــول  العدوانــي  الســلوك  ممارســة 
ألنــه كثيــًرا ما تســيطر عليــه مشــاعر الدونّيــة نتيجة 
إحساســه بالنقص، لفقدان البصر وما ترّتب عليه من 

قّلة الخبرات وعدم دّقة اإلدراك لواقع الحياة.
ويســيطر علــى الشــخص الكفيف اإلحســاس بالقلق 
واالضطــراب نتيجة إلحساســه بعدم باألمــان، الذي 

نشــأ لديــه نتيجــة لفقــدان حاّســة البصــر، وشــعوره 
باإلحبــاط نتيجــة لما قــد ُيصيبه من مواقف الفشــل 
فــي محاولتــه ممارســة الحيــاة كغيــره مــن النــاس، 
الــذات  وعامــة إن األشــخاص ذوي اإلعاقــة تقديــر 
لديهــم منخفــض، ومــن أجــل ذلك هــم يميلــون إلى 

العزلة واالنطواء.
نصائح 

وفي الختام ســنقدم نصائح للتعامل مع األشــخاص 
المكفوفين  للتعامل معهم، وهي ع النحو التالي:

1 -يجــب التعامــل مع الشــخص الكفيف من دون أي 
ــا، واالبتعاد عن إظهار الشــفقة  تمثيــل وإنما طبيعيًّ

الزائدة له.
2 -مصافحــة الشــخص الكفيــف بداًل من االبتســامة 
فقط؛ فهو ال يرى هذه االبتسامة، ولكن بالمصافحة 

والتحية يشعر بهذه االبتسامة.
3 -مناداة الشخص الكفيف باسمه عند التحدث إليه 
إلشــعاره بأّن الحديــث موجًها له، وعدم رفع الصوت 

فهو يسمع ولكن ال يرى.
ــا عنــد وجــود  4 -مخاطبــة الشــخص الكفيــف طبيعيًّ
شــخٍص مبصــٍر معه، فليــس من الالئــق التحدث إلى 

المرافق وإهمال الشخص  الكفيف.
5 -مناقشــة الكفيف بمرضه أو إعاقته ال تســبب له 
الضيــق ألنــه يكون قد ألف ذلــك وال يحرجه الحديث 

عنه.
6 -االلتفــات نحــو الشــخص  الكفيــف عنــد الحديــث 
إليــه؛ فهو يشــعر إذا كان المتحدث ينظر إليه أو في 

االتجاهات األخرى.
7 -إشــعار الشــخص الكفيف بوجود الشــخص بإصدار 
يســتطيع  ال  فهــو  يتفاجــأ،  لكيــال  األصــوات  بعــض 

االنتباه بالبصر.
8 - إخبار الشــخص  الكفيــف باالنتهاء من الحديث أو 

المغادرة، فهو ال يعلم تحركات الشخص.

ذوو اإلعاقة  البصرية.. أرقام وأسباب وواقع "أليم"

مدير برنامج التأهيل المجتمعي 
بجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 

مصطفى أحمد عابد 
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غزة/ صفاء عاشور:

لم تأبه ســهام أبو عويضة كثيًرا لحقيقة كونها من ذوي 
اإلعاقــة، فعائلتهــا -وخاصــة األبويــن- كانت ســندًا قوّيًا 
وداعمــًا أساســّيًا لتســير بخطــى واثقــة نحــو مســتقبلها 
وحياتهــا -وإن افتقــدت القدميــن- مــن أجــل إتمام هذه 

المهمة.

سهام صاحبة الـ37 ربيعًا تعيش حياتها كأي فتاة عادية، 
تشارك في فعاليات مجتمعية، تناصر الكثير من القضايا 
الخاصــة بذوي اإلعاقة، تشــرف على عملهــا الخاص في 
األعمــال اليدويــة المصنوعــة من الخــرز، ولديها كثير من 

األمور التي تمأل بها أوقاتها.

سهام أبو عويضة تهزم إعاقتها
 بدعم ُأِسري وطموح ذاتي

تقول ســهام: "ولدت كأي فتــاة عادية في المحيط 
الــذي أعيــش فيــه، لــم يشــعرني والــداي وأخواتــي 
الثمانــي أن عنــدي مشــكلة أو نقًصــا، وكذلــك كان 
األمــر مــع الجيــران واألقــارب"، الفتــًة إلــى أن حــب 
عــن  تتغاضــى  جعالهــا  لهــا  واحتواءهمــا  والديهــا 

مشكلة إعاقتها.
ســهام ولــدت ولديهــا إعاقــة فــي قدميهــا حرمتها 
القــدرة علــى الوقــوف والمشــي كغيرهــا، ما فرض 
عليهــا أن تبقــى حبيســة المنزل وعــدم الذهاب إلى 
المدرســة، وكان هــذا هــو أول ثمــن تدفعه ســهام؛ 
فاإلمكانات والظروف الخاصة ببيئتها لم تكن مهيأة 
لذهــاب طفلــة ذات إعاقــة حركيــة إلــى المدرســة. 
األهــل  كان  المدرســة  إلــى  ذهابهــا  عــدم  ورغــم 
المناســبات  يحرصــون دائمــًا علــى مشــاركتها فــي 
االجتماعيــة العائليــة، واللعــب فــي الشــارع كباقي 
األطفــال، وعــدم حرمانها عيــش حياتهــا كأي طفلة 

عادية دون الخوف من نظرة المجتمع إليهم وإليها.
توضــح أبــو عويضــة أنــه عندمــا أرادت الذهــاب إلــى 
المدرســة كانــت أوضــاع القطــاع ال تشــجع، بســبب 
وجــود االحتــالل اإلســرائيلي، واشــتعال االنتفاضة، 
وأيًضــا بســبب عــدم توافر كرســي متحــرك في تلك 

األوقات لذوي اإلعاقة.
وفــي تلــك األوقــات تذكــر أنهــا كانــت فــي أوقــات 
دراســة أخواتها الكبيرات والصغيــرات تأتي وتجلس 
علــى  والديهــا  حــرص  مؤكــدة  لتتعلــم،  بجوارهــن 
تعليمهــا القراءة والكتابة فــي المنزل حتى ال تكون 

أقل من أخواتها األخريات.
وتشــير إلــى أن أول كرســي متحــرك حصلــت عليــه 
كان بعد أن وصلت إلى ســن الثانية عشــرة، وبعدها 
بمــدة تمكنــت مــن االلتحــاق بفصــول محــو األمية 
واجتياز المستوى االبتدائي، إال أن صعوبة المناهج 
المدرســية مقارنــة بمنهــاج محو األميــة حالت دون 

إكمال باقي الفصول الدراسية.
وتضيــف أبــو عويضة: "لم أيــأس وتوجهت بعد ذلك 
للحصــول علــى دورات تدريب مهني واشــتغلت في 
التطريز، والصوف، والسيراميك، ولم أترك دورة إال 
اشــتركت فيهــا وأخذتها وكنــت أعمل أيضــًا في كل 
مجــال تعلمــت فيه"، مشــيرة إلى أنها بعد ســنوات 
مــن التدريــب والعمــل وجــدت نفســها فــي صناعــة 

منتجات الخرز.
إحــدى  مــن  تدريــب  علــى  حصلــت  أنهــا  وتفيــد 
المؤسســات التــي أطلقــت مشــروًعا لتدريــب ذوي 
اإلعاقــة، وأنــه بعــد توفير التمويل للمشــروع بدأته 
منذ أكثر من عام ونصف، واصفة التجربة بـ"الجميلة 

والمستمرة".
المعــارض  المشــاركة فــي  تنجــح اآلن فــي  ســهام 
المحليــة التــي تنظم، وتنجز الكثير من األعمال التي 

تؤكد أنها ستظل مصدر فخر لها.
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عواصم/ وكاالت:
تعــّد التقنيــة مــن أكثر المجــاالت نمــوا وتنوعا في 
عصر بات فيه كل شيء تقريبا يعتمد عليها، ولهذا 
فــإن الطلب على التخصصــات التقنية والمحترفين 
فــي هــذا المجــال يظــل مرتفعــا. ونعــرض هنــا أكثر 
عشــرين وظيفــة مطلوبة فــي مجــال التقنية لعام 

2020 وفقا لموقع غالسدور.
 Front-end( األماميــة  الواجهــة  مهنــدس   -  1

:)engineering

تقييم الرضى الوظيفي: 3.9
عدد فرص العمل: 13122

متوسط الراتب األساسي: 102 ألفا و240 دوالرا
:)Java developer( 2 - مطور جافا

تقييم الرضى الوظيفي: 3.9
عدد فرص العمل: 16136

متوسط الراتب األساسي: 83 ألفا و589 دوالرا
:)Data scientist( 3 - عالم بيانات

تقييم الرضى الوظيفي: 4.0
عدد فرص العمل: 6542

متوسط الراتب األساسي: 107 آالف و801 دوالرا
:)Product manager( 4 - مدير منتجات

تقييم الرضى الوظيفي: 3.8
عدد فرص العمل: 12173

متوسط الراتب األساسي: 117 ألفا و713 دوالرا
 DevOps( وعمليــات  تطويــر  مهنــدس   -  5

:)engineer

تقييم الرضى الوظيفي: 3.9
عدد فرص العمل: 6603

و310  آالف   107 األساســي:  الراتــب  متوســط 
دوالرات

:)Data engineer( 6 - مهندس بيانات

تقييم الرضى الوظيفي: 3.9
عدد فرص العمل: 6941

متوسط الراتب األساسي: 102 آالف و472 دوالرا
:)Software engineer( 7 -مهندس برامج

تقييم الرضى الوظيفي: 3.6
عدد فرص العمل: 50438

متوسط الراتب األساسي: 105 آالف و563 دوالرا
 Salesforce( مبيعــات  قــوة  مطــور   -  8

:)developer
تقييم الرضى الوظيفي: 4.2

عدد فرص العمل: 36398
متوسط الراتب األساسي: 81 ألفا و175 دوالرا

 Applications( تطبيقــات  مهنــدس   -  9
:)engineer

تقييم الرضى الوظيفي: 3.7
عدد فرص العمل: 9550

متوسط الراتب األساسي: 76 ألفا و854 دوالرا
:)Systems engineer( 10 - مهندس أنظمة

تقييم الرضى الوظيفي: 3.5
عدد فرص العمل: 16850

متوسط الراتب األساسي: 92 ألفا و225 دوالرا
:)Scrum master( 11 - رئيس فريق التطوير

تقييم الرضى الوظيفي: 3.8
عدد فرص العمل: 2894

متوسط الراتب األساسي: 100 ألف دوالر
:)Software developer( 12 - مطور برامج

تقييم الرضى الوظيفي: 3.5
عدد فرص العمل: 31909

متوسط الراتب األساسي: 80 ألفا و429 دوالرا
:)Cloud engineer( 13 - مهندس سحاب

تقييم الرضى الوظيفي: 3.6

عدد فرص العمل: 4668
و600  ألفــا   110 األساســي:  الراتــب  متوســط 

دوالرات
:)Product desinger( 14 - مصمم منتجات

تقييم الرضى الوظيفي: 4.2
عدد فرص العمل: 1946

متوسط الراتب األساسي: 102 ألف دوالر
:)UX desinger( 15 - مصمم يو أكس

تقييم الرضى الوظيفي: 3.8
عدد فرص العمل: 3308

متوسط الراتب األساسي: 90 ألفا و478 دوالرا
:)QA engineer( 16 - مهندس كيو أي

تقييم الرضى الوظيفي: 3.8
عدد فرص العمل: 3321

متوسط الراتب األساسي: 81 ألفا و632 دوالرا
)Sales engineer( 17 - مهندس مبيعات

تقييم الرضى الوظيفي: 3.8
عدد فرص العمل: 2854

متوسط الراتب األساسي: 87 ألفا و608 دوالرات
:)Data analyst( 18 - محلل بيانات

تقييم الرضى الوظيفي: 3.7
عدد فرص العمل: 6848

متوسط الراتب األساسي: 62 ألفا و973 دوالرا
:)Automation engineer( 19 - مهندس أتمتة

تقييم الرضى الوظيفي: 3.8
عدد فرص العمل: 2658

متوسط الراتب األساسي: 85 ألفا و456 دوالرا
:)Network engineer( 20 - مهندس شبكات

تقييم الرضى الوظيفي: 3.6
عدد فرص العمل: 6138

متوسط الراتب األساسي: 71 ألفا و28 دوالرا

عواصم/ وكاالت:
لعلك حاولت تســجيل المكالمــات الهاتفية الواردة 
على هاتفك، لكنك لم تســتطع، والســبب راجع ألن 

نظام أندرويد ال يتيح هذه الخاصية.
بدايــة يجــب أن تعلــم أن تســجيل المكالمــات ليــس 
بالضــرورة مســموحا، إذ يتعيــن عليــك إخبــار الطرف 
اآلخــر حتــى تكــون العمليــة قانونيــة، وهــو الســبب 
الــذي جعــل المصمميــن ال يقدمــون هــذه الخدمــة 

بطريقة سهلة.
بعــد إذن المتصــل.. هنــاك خيــارات أخــرى يمكنــك 

االعتماد عليها فقط اتبع الخطوات التالية..
Google Voice "غوغل فويس"

يتيــح تطبيــق غوغــل فويــس تســجيل المكالمــات 
الواردة فقط، وهو الســبب وراء ضرورة طلب اإلذن 

من المتصل.
ابدأ باختيار رقم هاتف عبر خدمة غوغل فويس يتم 
مــن خاللــه توجيــه المكالمات الــواردة إلــى هاتفك 

المحمول.
غوغــل  فــي  وحســابك  هاتفــك  رقــم  إعــداد  بعــد 
فويــس، انقــر على األيقونــة الخاصــة بالتطبيق في 

الزاوية العلوية اليسرى.
اضغــط علــى خانــة اإلعدادات، ثم اســحب الشاشــة 
المكالمــات  "خيــارات  بتشــغيل  وقــم  أســفل  إلــى 

الواردة" لتمكين تسجيل المكالمات.
بعــد الــرد علــى مكالمة، اضغــط على الرقــم 4 على 

لوحة المفاتيح لتسجيل المحادثة.

إليقــاف التســجيل، اضغــط 4 علــى لوحــة المفاتيــح 
مــرة أخــرى، ســيتم حفــظ التســجيل فــي صنــدوق 

الرسائل الواردة.
TapeACall "تايب كول"

الــواردة  المكالمــات  تســجيل  التطبيــق  هــذا  يتيــح 
إلــى  االســتماع  ذلــك  بعــد  يمكنــك  الصــادرة،  أو 
إلــى خدمــة  التســجيالت علــى هاتفــك وتحميلهــا 
تخزين ســحابية ومشاركتها عبر البريد اإللكتروني أو 

الوسائط االجتماعية.
لتســجيل مكالمة صادرة، افتح التطبيق وانقر فوق 
الزر التســجيل، ســيظهر رقم الهاتف لخط التســجيل 
الخــاص علــى الشاشــة. اضغــط علــى Call لالتصــال 

بهذا الرقم لبدء التسجيل.
اضغــط علــى زر "إضافــة اتصــال" لالتصــال بمــن تريد 
التحدث إليه. عند الرد على مكالمتك، انقر فوق الزر 

"دمج" لبدء مكالمة ثالثية مع الشخص آخر.
لتســجيل مكالمــة واردة، اضغــط علــى زر التســجيل 

لبدء التسجيل.
مــرة أخــرى، يطالبك التطبيق بطلب خط التســجيل. 
لدمــج  زر دمــج  علــى  الرقــم واضغــط  بهــذا  اتصــل 

المكالمات.
النســخة المجانيــة مــن التطبيــق تتيح تســجيل أول 
60 ثانيــة فقــط بينمــا يتيــح اإلصــدار الكامــل الــذي 
قيمتــه 9.99 دوالًرا، تنزيــل النســخة الكاملــة التــي 
مــن  كبيــرة  وتفتــح مجموعــة  القيــد  هــذا  تتجــاوز 

الميزات األخرى.

Call Recorder "كول ريكوردر"
ســهل االســتخدام، يمكــن لهــذا التطبيــق تســجيل 

مكالماتك الهاتفية تلقائًيا.
توفر الشاشــة الرئيســية أربع فئات مختلفة لتخزين 

تسجيالت مكالماتك الصادرة والواردة.
اضغــط علــى أيقونة اإلعــدادات، يمكنــك تمكين أو 

تعطيل التسجيل تلقائًيا.
كمــا يمكنــك اســتبعاد أرقــام هواتــف معينــة مــن 
التســجيل، وإخبار التطبيــق بالمطالبة برمز PIN عند 

فتحه، وتغيير نوع الملف للتسجيل الصوتي.
لتســجيل مكالمــة صــادرة، ما عليك ســوى االتصال 
بالطرف اآلخر كما تفعل عادًة. بالنسبة إلى مكالمة 

واردة، ال يتعين عليك القيام بأي شيء كذلك.
 Smart Call "سمارت كول ريكوردر"

Recorder

هــذا التطبيــق كذلــك يمكنــه تســجيل المكالمــات 
الواردة والصادرة تلقائًيا.

أيقونــة  علــى  اضغــط  التطبيــق،  بتشــغيل  قــم 
مفتــاح  تعطيــل  أو  تمكيــن  يمكنــك  اإلعــدادات، 
يعمــل علــى تشــغيل وإيقــاف التســجيل، وتحديــد 
مصــدر تســجيل مثــل ميكروفــون مكبــر الصــوت أو 

الميكروفون العادي.
عندمــا تتلقــى مكالمــة أو تجريهــا، يبــدأ التطبيــق 
مــن  االنتهــاء  عنــد  التســجيل،  بــدء  فــي  تلقائًيــا 
المكالمــة، افتح التطبيق، ســتجد المكالمة مدرجة 

ضمن الرسائل الواردة أو الصادرة.

المايكروويف البارد

ذات يــوم قبــل أكثــر مــن خمســة وعشــرين عامًا 
زيــارة  فــي  كنــت  األســبوع،  نهايــة  إجــازة  وفــي 
مــع أهلــي لعمتــي وزوجهــا، وَحــلَّ علينا المســاء 
فقامــت عمتــي إلعــداد طعــام الَعشــاء وطلبــت 
مني مســاعدتها فــي ذلك، فتوجهــت معها إلى 
)وهــو  المنــزل  فــي  المركزيــة  العمليــات  غرفــة 
المطبــخ( وطلبت مني أن أضع صنفًا من الطعام 
داخــل جهــاز يشــبه الصنــدوق المســتطيل، وكان 
لونــه أســوَد كمــا أذكر، علــى جانبه األيمــن توجد 
مجموعــة مــن المفاتيــح المختلفــة، وأعلى تلك 
المفاتيــح توجــد شاشــة إلكترونيــة تحتــوي على 
أرقــام تشــبه أرقــام الســاعة، ففتحــت بــاب ذلك 
الصنــدوق ووضعــت الطعــام علــى صحــن زجاجي 
كان موجــودًا بداخلــه ثم أْغَلْقُتــه، وقامت عمتي 
بالنقــر علــى بعض المفاتيــح وفجأة اشــتغل هذا 
الجهــاز وبــدأ بتحريــك الطعــام الموجــود بداخلــه 
بشــكل دائري، وأنا أرقب ما يجري من خلف زجاج 
بــاب ذلــك الجهاز مســتغربًا مما يحصــل، وما هي 
إال دقائق معدودة وقد توقف الجهاز عن العمل 
فطلبــت منــي عمتــي إخــراج الطعام مــن الداخل 
والحــذر مــن درجــة حرارتــه المرتفعــة، فســألتها 
متعجبًا عن اسم هذا الجهاز فقالت لي إن اسمه 
)فــرن المايكروويــف(، فقلــت لهــا هل لــدى هذا 
الجهــاز إمكانيــة التبريــد أيضــًا؟! فأجابــت حينهــا 
بالنفــي قائلــة: إن الثالجــة هــي وســيلة التبريــد 
م اإلنســان  المتاحة فقط. فســبحان الله الذي علَّ

مالم يعلم.
تبريــد المشــروبات يحتــاج  كمــا هــو معلــوم أن 
مقارنــة  الثالجــة  فــي  نســبيًا  طويــل  لوقــت 
بواســطة  التســخين  فــي  الُمســتغرق  بالوقــت 
فــرن المايكروويــف، لكن هناك ابتــكار جديد يحل 
المشــكلة من خالل تبريد الســوائل في 3 دقائق 
فقط!! حيث تم الكشــف عــن جهاز "Juno" الذي 
ُيمكــن اعتبــاره كـــ "مايكرويــف عكســي"، خــالل 
الس  فــي  االســتهالكية  اإللكترونيــات  معــرض 
فيغاس، إذ يمكنه تبريد المشروبات خالل دقائق 
قليلة، ويســتخدم الجهاز تقنيــة الطاقة الحرارية 
لتبريد المشــروبات بســرعة، ســواء أكانــت زجاجة 

من العصير أم كوبًا ساخنًا من القهوة.
وأوضحــت شــركة ماتريكس التي تقــف وراء هذا 
المنتــج الثــوري "يمكــن لجهــاز Juno فعــل أكثــر 
د  مــن مجــرد تبريد زجاجة العصير، بــل يمكن أن ُيَبرِّ
ل الشــاي الســاخن إلــى  القهــوة الســاخنة، وُيَحــوِّ
شــاي مثلج، ويبــرد الصودا في العلبة مباشــرة". 
ويقــوم المســتخدمون ببســاطة بوضع شــرابهم 
فــي الجهــاز وإغــالق الغطــاء، والنقــر علــى أحــد 
المطلــوب  للوقــت  وفقــًا  العلويــة  المفاتيــح 
للتبريــد، وفــي غضــون دقائــق ســيتغير شــريط 
الضــوء الموجــود علــى الجهــاز مــن األحمــر إلــى 
األزرق، مما ُيشير إلى أن المشروب قد وصل إلى 
درجة الحرارة المرغوبة، غير أن تكلفة هذا الجهاز 

مرتفعة نوعًا ما ويبلغ ثمنه 299 دوالرًا.

بقلم/ م. أشرف مشتهى
خبير تقنية وأمن المعلومات
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مقلوبة الفول األخضر والسينابون

مقلوبة الفول األخضر
المقادير:

- 4 أكواب من األرز.
- كيلو لحم مقطع.

- حبتان بصل متوسطتان.
- فصان ثوم.

- ملعقة ملح كبيرة.
- عود قرفة.

- 10 حبات هيل صحيح.
- 4 قطع ورق غار.
- كيلو فول أخضر.

- معلقتا سمن كبيرتان.
- حبتان بصل متوسطان الحجم.

- 4 فصوص ثوم مهروس.
- 1/2 كوب كزبرة خضراء.

- معلقة بهار مشكل صغيرة.
- 2 معلقة صغيرة فلفل أسود.

- معلقة صغيرة كزبرة ناعمة.
- 4/1 ملعقة صغيرة كركم.

- 2/1 ملعقة صغيرة قرفة.
للتزيين

- مكسرات مقلية
طريقة التحضير:

- اغســلي األرز مــرات عــدة ثم انقعيــه لمدة 
٣٠ دقيقة.

- فــي قــدر عميــق ضعــي كميــة وفيــرة مــن 
المــاء وضعــي القــدر علــى نــار قويــة إلــى أن 

يغلي الماء.
- أضيفــي قطــع اللحــم، ثم دعي المــاء يغلي 
ثانيــة، وتخلصــي مــن الرغــوة المتكونــة على 

سطح اللحم.
- أضيفــي البصــل، والثوم، والملــح، والقرفة، 
والهيــل وورق الغــار، ودعــي اللحــم يطهــى 

على نار متوسطة إلى أن ينضج تماًما.
- أخرجــي اللحــم مــن المــرق وصفــي المــرق، 

واحتفظي به جانًبا.
- خليط الفول: في قدر عميق ضعي الســمن 

وضعي القدر على نار متوسطة.
- أضيفي البصل وقلبي إلى أن يلين، وأضيفي 
أو  دقيقــة  لمــدة  وقلبــي  المطهــي  اللحــم 
دقيقتيــن، ثــم أضيفي الفول والثــوم وقلبي 

لمدة دقيقة أو دقيقتين.
والبهــار،  الكزبــرة،  كميــة  نصــف  أضيفــي   -
والفلفــل، والكركــم والقرفــة، وقلبي المواد 

لثواٍن عدة لتختلط بالبهارات.
الفــول  خليــط  علــى  األرز وأضيفــي  - صفــي 

وقلبي لثواٍن عدة.
- أضيفــي مقــدار ٦ أكــواب من المــرق، دعيه 
إلــى أن يغلــي علــى نار قويــة، وتتكون ثقوب 
علــى ســطح األرز، غطي القدر وخففــي النار، 
دعي األرز يطهى لمدة ٣٠ دقيقة، أو إلى أن 

ينضج تماما.
فــي  األخضــر  الفــول  مقلوبــة  اســكبي   -
طبــق تقديــم واســع وزينــي ببقيــة الكزبــرة 

والمكسرات المقلية.

مــن الطبخات الشــتوية، الفول األخضر، ويمكــن التنويع بطرق طبخه وإعداده، فالبعض 
يطبخــه علــى مرقة اللحم، أو اللبن أو الطحينــة البيضاء، أو يعدون طبق مقلوبة بالفول 

األخضر، هذه الوصفة وغيرها سنوضحها بالتفصيل على طريقة الشيف منال العالم:

المقادير:
- رأس كبير خس مقطع قطع صغيرة.

- عود بصل أخضر شرائح.
- حبة متوسطة فلفل أحمر حلو شرائح.

- حبة متوسطة طماطم شرائح.
- كوب جوز محمص.

صلصة الجوز:
- حبة بصل كبيرة.

- ملعقة خل كبيرة.
- ملعقة سكرة صغيرة ناعم.

- ملعقة ملح صغيرة.
- ملعقة فلفل أبيض صغيرة.

- ملعقة معجون الخردل صغيرة.
- كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير: 
الخــس،  ضعــي  عميــق  طبــق  فــي   -
والطماطــم،  والفلفــل  والبصــل، 

قلبــي  خشــبية  ملعقــة  وباســتعمال 
الخضراوات لتختلط وتتكون السلطة.

ضعــي  واســع  تقديــم  طبــق  فــي   -
الجــوز  حبــات  ووزعــي  الســلطة، 

المحمص.
محضــرة  وعــاء  فــي  الجــوز:  صلصــة   -
الفوالذيــة،  الشــفرة  ثبتــي  الطعــام 
وضعــي البصل وشــغلي المحضرة على 
ســرعة متوســطة إلى أن يصبــح البصل 
ناعًمــا جــًدا، ومــن خــال فتحــة التغذية 
ومع استمرار تشغيل المحضرة أضيفي 
والفلفــل،  والملــح،  والســكر،  الخــل، 
والزيــت والجوز. اســتمري في تشــغيل 
صلصــة  تتكــون  أن  إلــى  المحضــرة 

متجانسة وناعمة.
- وزعــي صلصة الجوز على الســلطة ثم 

قدميها.

السينابون سلطة الخس بصلصة الجوز
متماســكة  عجينــة  علــى  تحصلــي  بحيــث 

وطرية.
طبــق  فــي  العجينــة  ضعــي  ذلــك  بعــد   -
مدهون بقليل من الزيت، مع التقليب على 
كا الوجهيــن، وبعــد ذلــك غطــي العجينــة 
واتركيهــا جانًبــا فتــرة مناســبة حتــى تتخمر 

ويتضاعف حجمها.
طاولــة  علــى  العجينــة   1/2 افــردي   -
مرشوشــة بالطحين وامســحيها بقليل من 
الزيــت، ثم رشــي البندق والقرفة والســكر 

البني.
- قســمي العجينــة بالعــرض إلى قســمين، 
ثــم لفــي كل قســم منهمــا إلــى رول )على 
بعضه(، ثم قطعي كل رول إلى 12 قطعة، 
وتستعمل سكين حادة في هذه الخطوة.

-  بعد االنتهاء رصي الســينابون في صينية 

المقادير:
- 4 أكواب من الدقيق.
- 1/2 كوب من السكر.

- 1/4 كوب من زيت الذرة
- كوب من الماء الدافئ

- 4 ماعق كبيرة من الزبد
- 3 ماعق كبيرة من الحليب المجفف

- حبة صفار بيض
- ملعقة كبيرة من الخميرة

- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر

- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح
 مقادير ومكونات صلصة السينابون:

- كوب من السكر البودرة
- كوب من الكريمة

- 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيا السائلة
 مقادير حشوة السينابون:
-  كوب من البندق الناعم

- 1/4 كوب من السكر البني الفاتح
- 2 ملعقة كبيرة من القرفة.

طريقة التحضير:
المقاديــر  ســيدتي  تخلطــي  أن  يجــب   -
والمكونــات الجافــة مــن مقاديــر العجينة، 
بحيــث تضيفــي 3 أكواب طحيــن مع إضافة 
الخميــرة  ثــم  ومــن  الحاجــة،  عنــد  الباقــي 
والســكر والملــح والبيكنج بــاودر والحليب 
الجــاف مــع الخلــط الجيــد المســتمر حتــى 

نحصل على خليط متجانس ومتناغم.
- وأضيفــي صفــار البيض والفانيــا والزيت 
والماء، واعجنــي المكونات والمقادير معًا 
وأضيفــي مزيــًدا مــن الطحيــن إذا احتجــِت 

نايلــون  بكيــس  غطيهــا  ثــم  كيــك،  الكــب 
واتركيها تتخمر وترتاح مجدًدا.

-  أدخلــي لفائــف القرفــة إلــى الفــرن مدة 
تتــراوح مــا بيــن 15 - 20 دقيقة على درجة 
اللــون  لتأخــذ  مئويــة  درجــة   190 حــرارة 

الذهبي المطلوب.
الفــرن وغطيــه  - أخرجــي الســينابون مــن 

بقطعة قماش حتى تبقى طرية.
- طريقــة عمــل صلصــة الســينابون امزجي 
الســكر والفانيــا والكريمــة وحركيهــا معًا 

لتحصلي على قوام متماسك وسلس.
- غمســي قطــع الســينابون فــي الصلصــة 
وزينــي القطــع بالبنــدق المحمص. حمصي 
الفــرن وقلبيهــا علــى درجــة  البنــدق فــي 
حــرارة 180 درجة مئوية. وتقدم في طبق 

التقديم المناسب بألف صحة وهنا.



Friday 17 January 2020 الجمعة 22 جمادى األولى 1441هـ 17 يناير/ كانون الثاني 12

غزة/ مريم الشوبكي:

وفــاء  أرادت  عامــا   17 الفــن  عــن  انقطــاع  بعــد 
األدهمي أن يكون لها أســلوبها الخاص بالرســم، 
وقررت استعادة نفسها وتجديد الطاقة بداخلها، 

فلــم تتجــه نحــو الطريقــة التقليديــة بالرســم، بل 
علــى مــدار ثــاث ســنوات مــن التجــارب ابتكــرت 

عجينة الرسم باستخدام مواد بناء بسيطة.

مــن مدينــة  تنحــدر  تشــكيلية  فنانــة  وفــاء 
المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  جنوبــي  الخليــل 
درســت هندســة الديكور، وعملت مدرســة 
للفنــون لمــدة ســنتين. فــي أثناء ذلــك كله 
كانــت تشــتغل باألمــور المرتبطــة باألعمال 
المجفــف  الــورد  مثــل  والفنــون  اليدويــة 

والنحاس وغيرهما. 
عودتها كانت ذات بصمة مختلفة في الفن 
فهي بحثت وأجرت التجارب حتى استطاعت 
األلــوان  ومزجــت  الرســم،  عجينــة  ابتــكار 
بمــواد البنــاء. تقول لصحيفة "فلســطين":" 
انقطعت عن األعمال الفنية لمدة ١٧ سنة 
لكثرة مســؤولياتي فقد أنجبت خمسة أبناء 
وبنتــا، وحينما عــدُت أردُت أن يكــون للعمل 

الفني تأثير واضح وعميق".
"لهــذه  عامــا(:   46( األدهمــي  وتضيــف 

األســباب بدأُت بعمل تجــارب البتكار عجينة 
الرســم لمــدة ثالث ســنوات تقريبــا، إلى أن 
توصلــت للمكونــات الخاصــة التــي تتجانــس 
مــع األلــوان وســطح العمل وبذلــك نجحت 
فــي ابتــكار أســلوب وبصمــة خاصتيــن فــي 

الرسم".
مكونــات عجينــة الرســم تعدهــا األدهمي" 
ابتــكارا خاصــا" بهــا وال ترغــب فــي اإلفصاح 
عنه، ولكنها تبين أن المواد التي تستخدمها 
مكونات خاصة تتجانس مع األلوان وســطح 
العمــل، كما أنها تتحكــم بالعجينة إن أرادت 
إظهــار تشــققات في العمــل الفني بإضافة 

عنصر للعجينة يعمل على تحقيق ذلك.
وتوضح الفنانة التشــكيلية أن سطح العمل 
يعــد أيضــا ابتــكارا، قائلــة إنهــا كانــت تضــع 
العجينــة علــى قمــاش الرســم العــادي، ثــم 

تطــورت األمور وأصبحت تضع العجينة على 
قماش )الخيش( لخشــونته وقوته، إلحداث 
التالصــق والتماســك بين العجينة وســطح 

العمل.
لمســة  أضافــت  الرســم  عجينــة  أن  وتبيــن 
خاصــة للوحــات التي ترســمها "حيــث تظهر 
ببــروز أكثر يشــبهها فــي أرض الواقع، خاصة 
عند اســتخدامها في رسم البيوت القديمة 
واألماكن الدينية والتراثية تظهر عبق هذه 

األماكن وجماليتها، وفق وصفها.
ولــدى ســؤالها عــن طريقــة الرســم، تجيب: 
"فــي البدايــة أجهــز العجينــة الخاصــة بخلط 
المواد إلى أن تتجانس، ثم أشــكل الرســمة 
المطلوبــة باســتخدام العجينة على قماش 
الخيــش، وبعــد اكتمــال الرســمة وجفافهــا 
ألــون العمل الفني، وهكــذا ينتج عمل فني 

مليء باألبعاد والعمق واإلحساس".
وتشير إلى أنها افتتحت معرضا تحت عنوان 
"عجينة ولون" بأكثر ٤٠ عمال فنيا معظمها 

استخدمت فيها عجينة الرسم.
"االبتكار الثاني" –كما تصفه- هو في مجال 
ســكب األلوان، تبين وفاء أنها تمزج األلوان 
وجماليــة  كثافــة  إلعطــاء  مختلفــة  بمــواد 
العمــل،  ســطح  علــى  وتكســبها  لأللــوان، 
وأيضا تضيف مكونات خاصة لأللوان إلظهار 
التشققات من خالل طبقات األلوان فتكون 

النتيجة جميلة.
وتطمــح بتطويــر أعمالهــا الفنية وأســلوب 
عملهــا ســواء باســتخدام عجينــة الرســم أو 
ســكب األلوان إلحــداث التمييز واالختالف، 
وتقديــر  بالفــن  االهتمــام  ثقافــة  وتطويــر 

األعمال الفنية.

بعد انقطاع 17 عاًما عن الفن

وفاء األدهمي.. من مواد 
َالبناء تصنع عجينة الرسم
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غزة/ هدى الدلو:
أصبحــت التحــف واألنتيــكا واإلكسســوارات البيتيــة مــن 
التــي ال غنــى عنهــا، وتعــد شــكًل مــن أشــكال  األمــور 
الديكــور، حيــث إنهــا تضيــف روحــا للبيــت ورونقــا خاصــا، 
وهواياتهــم.  األشــخاص  اهتمامــات  يعكــس  وبعضهــا 
واإلكسسوارات المنزلية تعكس مدى أهميتها في األثر 

الجمالــي الــذي تتركــه بإكمــال اللوحــة الجماليــة لعناصــر 
الديكور، وتتعدد أشكالها وأنواعها وفق مساحة المكان 
والزاويــة التــي توضع فيها، وتســتخدم إلحيــاء المناطق 
الميتــة، أو كســر حــدة الجمــود فــي زاويــة معينــة؛ وفق 

مهندسة الديكور سماح سمارة.

"تلجــأ طفلتــي إلى الكــذب في بعــض األحيان، 
األمر يصيبني بالقلق، والخوف الشــديد من أن 
تترســخ لديها هــذه العادة البغيضــة وترافقها 
فــي ِكبرهــا، الحظت في اآلونــة األخيرة ازدياد 
الكــذب لديهــا، وثقتها الشــديدة بنفســها بعد 
إطالق الكذبة إلى درجة تجعلني أحار، أأصدقها 

أم أصدق شكوكي بكون ما تقوله كذًبا؟
أمــس وجــدت علبة صابون اليديــن ملقاة على 
مــن  ســائل  تحتويــه  مــا  ُســكب  األرض وقــد 
حولهــا، فــال يمكــن أن تقــع أرًضــا وحدهــا، وإن 
وقعــت ال يمكــن أن ينفتح الغطاء، وينســكب 
عت  الســائل على هذه الشــاكلة دون فاعل، ادَّ
أن القطــة هــي مــن فعلــت ذلك، أمــا هي فال 
عالقــة لهــا بــه، لــم أســتطع النــوم لشــدة مــا 
بتــه من جميع نواحيه، خاصة  فكــرت باألمر وقلَّ
أن األمــر لــم يقتصــر على هــذه الحادثــة، فهل 

بكلمــات واضحــة ومنطقية، ثم يســردها على 
مســامع من حوله، مثل ادعاء طفل أن شخًصا 
قــد نــزع مالبســه عنــه ولمــس جســده )كمــا 
اشــتكت إحــدى األمهــات، وتبيــن أن األمــر لم 

يعدو كونه قصة اختلقها خيال طفلها(.
نــوع آخر من الكــذب البد لنا من معرفته، وهو 
الكذب المقصود أو المرضي، ويمارسه الطفل 
بإصرار، ويســتمر معه بقيــة حياته، وهذا النوع 
مــن الكــذب خطير ويتطــور مســتقباًل، فيرقى 

ا وسرقة أيًضا. ليصبح غشًّ
لذلــك، البــد أن نتحقق أن الطفــل يكذب فعاًل 
قبــل أن نلصق به تهمة الكــذب، وأن نميز نوع 
الكــذب عند الطفــل، أمقصود أم غير مقصود، 
األشــخاص  مــن  أحــد  هــل  نتحــرى  أن  وعلينــا 
المحيطيــن بالطفــل يكــذب، فالطفــل يتعلــم 
بــه، ويكتســب ســلوكياتهم،  يحيطــون  ممــن 

سواء شاءوا أم أبوا.
وعلــى الوالدين أن يتجنبا وصم الطفل بســمة 
ألن  كــذاب"،  "أنــت  لــه:  يقــوال  فــال  الكــذب، 
الطفل ســيألف ســماع هذه الكلمة وستفقد 

هنــاك حلــول لهــذه المســألة التــي يمكنها أن 
تؤثر في حياتها ومستقبلها؟".

كــذب األطفــال  أخــوض فــي قضيــة  أن  قبــل 
البــد لنا أن نتذكــر بعض النقــاط المهمة، أواًل: 
يمــروا  حتــى  الصــدق  يتعلمــون  ال  األطفــال 
بتجــارب الكــذب، أي تعلــم الشــيء مــن طريق 
نقيضه، وثانًيا: يلجأ األطفال إلى الكذب ألنهم 
ًيــا من العقــاب، وملبًيــا لرغباتهم  يجدونــه منجِّ
واحتياجاتهــم بســهولة، وثالًثــا: هــم يكذبــون 
ليــس بقصــد الكذب غالًبــا، فال يغيب عــن بالنا 
أذكيــاء  أنهــم  وكــم  ا،  جــدًّ خصــب  خيالهــم  أن 
وكثيــر منهــم أيًضــا يمتلكــون مهــارات لغويــة 
بالكلمــات  التالعــب  مــن  تمكنهــم  متقدمــة 
وصياغــة الجمــل والعبــارات بمهــارة، فيكتمل 
بذلــك الثالوث الذي يجعلهم يتفننون بالكذب 

ويتقنونه. 
الكذب العابر هو الكذب الذي يمارسه الطفل 
بعفويــة، فيعبــر بــه عمــا يــدور فــي مخيلتــه 
بســذاجة، فمثاًل، قد يتخيــل الطفل أمًرا يصنع 
منــه قصــة ربمــا تأخــذ منحــًى خطيــًرا يصيغهــا 

تأثيرهــا فيــه، ويجــب أن يتجنبــا ضــرب الطفــل 
لــن  الضــرب  ألن  الكــذب،  ممارســته  بســبب 
يســتبدل بالكــذب ســلوكيات حميــدة، بل على 
العكــس تماًمــا، فقــد يزيــد مــن إصــراره علــى 
الكــذب، وابتــكار األســاليب الجديــدة واألكثــر 

إقناًعا فيصعب كشفه.
الطفــل،  مــع  الــودود  التربــوي  الحديــث 
ومناقشته في األخالق الحميدة والسلوكيات 
الحســنة، وِتبيــان طريقــة تطبيقها ومــا يجلبه 
التحلــي بها من خيرات وفوائد ورضا الله وحب 
النــاس لصاحبهــا، هــي الحــل األمثــل لالبتعــاد 
ا على  عــن الكذب، وفي حال بقــي الطفل مصرًّ
كذبــه، ولوحــظ اســتمراره فــي هــذا الســلوك 
وتماديــه فيه، البد مــن اتباع أســاليب عقابية 
بعيــدة عن الضرب واألذى الجســدي، وبإمكان 
الوالديــن ابتكارهــا، مثــل: الطلــب مــن الطفل 
أن يلــزم الصمــت مــدة 15-10 دقيقة بعد كل 
كذبــة، أو إلزامــه بــأن يتصــدق مــن مصروفــه 
الخــاص بعــد كل كذبــة، أو حرمانــه شــيًئا يحبه، 

مثل: الحلوى، أو الخروج في مشوار ... إلخ.

طفلي يكذب.. هل أتجاهله أم أقف له بالمرصاد؟
الكاتبة د. زهرة خدرج

اإلكسسوارات والتحف ُتحيي الزوايا الميتة

وتشــير ســمارة في حديث مع صحيفة "فلســطين" إلى أن البعض أصبح ال يعد 
اإلكسســوارات والتحف من الكماليات كما كان ســابًقا، بل هي جزء أســاس في 

البيت.
وتبيــن أن هناك الكثير من أنواع اإلكسســوارات المنزليــة كالمزهريات والورود 
والكريســتال، والقطــع األثريــة والمرايــا واألباجــورات، والشــمعدان، والبراويــز 
والتحــف الفخارية والخزفيــة، وغيرها الكثير، ولكن عند اختيار القطعة ال بد من 
مراعــاة أن تكــون مالِئمــة لنوعيــة األثاث إذا كان حديثا أو كالســيكيا، ومناســبا 

للمساحة الموجودة، وللون الدهان والستائر وغيرها.
وتنبــه إلــى أن اختيــار التحــف واإلكسســوارات يأتي فــي الخطــوة النهائية بعد 

االنتهاء من تصميم األثاث وألوان الدهان، ألن لكل طراز تحفا خاصة به.
وتــرى أنــه ليس جمياًل وال من المنطق أن ُتمــأ كل الفراغات بالتحف واألنتيكا 
ألن ذلــك ســيعطي شــعورا بضيــق المــكان، وال يعطــي شــعورا بالراحــة، ولكن 
يمكــن اســتغاللها بوضــع التحــف كبعــض الفراغــات بيــن قطــع األثــاث، أو على 

البوفيه، وأرفف المكتبة المنزلية.
وتعــد المرايــا مــن اإلكسســوارات المنزليــة المهمــة التــي ُتالئــم جميــع أنماط 
البيــوت كونهــا متوفــرة بأشــكال مختلفــة، كما أنها تعطي شــعورا بمســاحات 

واسعة خاصة إذا كانت مساحة البيت صغيرة؛ وفق سمارة.
وفيما يتعلق بالتنظيف تشــرح ســمارة طرق تنظيف التحف المنزلية والعناية 
بهــا، فالمصنوعــة مــن الكريســتال والزجــاج، التــي تحتــاج إلــى عنايــة خاصة في 
تنظيفهــا، يمكــن اتبــاع الطريقــة التقليديــة وتنظيفها بقطعة قمــاش قطنية 
مبللة بالماء والخل وفركها، والبعض يستخدم مساحيق خاصة لتلميعها وإزالة 

الغبار عنها.
وتلفــت إلــى أنــه يجب االنتبــاه إلى أن أغلب التحف ال ُتغَســل لمنــع تغير لونها، 
وألنهــا معرضــة للكســر بســهولة، وفي حــال كانــت التحفة مصنوعــة من خامة 
الســيراميك يجــب الحفــاظ عليهــا مــن الكســر، وفي حــال تعرضت لذلــك يمكن 

ترميمها بواسطة عجينة مصنوعة من الجبس األبيض وإلصاقها بغراء.
واألســلوب الذي يتبعه الشخص في اختياره تصميم بيته يعكس ذوقه ومدى 

تمتعه بالحس الجمالي، وفق ما تراه مهندسة الديكور.
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غزة/ هدى الدلو:

مــع كل منخفض جوي يضرب قطاع غزة تصدر وزارة 
الدواجــن،  لمربــي  وتوجيهاتهــا  تعليماتهــا  الزراعــة 
الدفيئــات  فيهــا  يتوافــر  التــي  المــزارع،  وأصحــاب 

والستائر لحمايتها من الصقيع، ولكن في حال كانت 
هنــاك تربية منزلية كدواجن وأرانب وبط وغيرها من 

الطيور كيف يمكن حمايتهم؟

هذا ما تحتاج له التربية المنزلية 
للطيور أثناء المنخفضات

الشــاب منذر ســالم )19 عاًما( من 
محبــي تربيــة الطيــور منــذ صغره، 
طفولتــي  فــي  "أســتذكر  يقــول: 
تلــك  مــن  أشــتري  دائًمــا  كنــت 
الصيصــان الصغيرة، ولم يكن ذلك 
يعجب والدتــي لحاجتها إلى رعاية 
خاصــة فــي فصــل الشــتاء، فكانت 
تطلــب منــي جلــب نجارة الخشــب 
تمدهــم  حتــى  تحتهــم  ألضعهــا 

بالدفء والحرارة".
الحمــام،  أربــي  "اليــوم  وتضيــف: 
ولكــن مع قــدوم فصل الشــتاء ال 
أعلم كيف أحميه من البرد، ولكني 
غطيت النوافذ بقطع من النايلون 
لمنع دخول الهواء واألمطار التي 

قد تؤدي إلى موته".
الزراعــة  وزارة  باســم  المتحــدث 
أن  يوضــح  البســيوني  أدهــم  م. 
التربيــة  ذات  البلديــة  الدواجــن 
البيتيــة ال تتأثر كثيًرا بالمنخفضات 
والبرد، وهي أكثر تحمًل النخفاض 
حصــول  فدرجــة  الحــرارة،  درجــات 

الضــرر أقل، أمــا الدواجن اإلنتاجية 
ذات التربيــة الســريعة فتتأثر أكثر 

بالمنخفضات.
ويبيــن أن مــا يســري علــى مــزارع 
الدجــاج مــن تعليمــات تصــدر عــن 
الوزارة يسري على أصحاب التربية 
اإلحــكام  مــن  فلبــد  المنزليــة، 
المنزليــة،  للحظيــرة  المغلــق 
لئــل  )الزينجــو(  وتمكيــن الصفيــح 
الريــاح  بفعــل  ضــرر  بــأي  يتســبب 
الشــديدة، ولضمان سلمته لمنع 

حدوث تسريب للمياه بداخلها.
ويؤكــد البســيوني أهميــة األخــذ 
وتقويــة  اللزمــة  باالحتياطــات 
وتثبيت البلستيك، والتحقق من 
ســلمة المــكان، وأال يكــون فيــه 
أنابيــب تصريف مؤديــة إلى البرك 

والقنوات.
ويشــير إلــى ضــرورة التحقــق مــن 
وجــود الغــذاء باســتمرار، ويفضــل 

أن يكون الماء فاتًرا وغير ملوث.
ضــرورة  إلــى  البســيوني  وبلفــت 

االنتبــاه للطيــور التــي تربــى فــي 
البيت ورعايتها، خاصة في أوقات 
إصابتهــا بنزالت البــرد، ألنها تفقد 
وزنها وشهيتها، فانخفاض درجات 

العديــد مــن  لهــا  الحــرارة يســبب 
األمراض. 

ويختم بالتنبيه إلى أنه إذا لم تتبع 
اإلرشــادات  وتطبــق  التعليمــات 

الفنية فقد يؤدي ذلك إلى نفوق 
الطيــور، خاصــة مــع تدنــي درجــات 
الحرارة وقت الفجر، فهناك ضرورة 

لتقديم العناية والرعاية لها. 
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غزة/ هدى الدلو:
تشــكو بعــض األمهــات من غيــاب دور األب فــي التربية 
األساســية،  احتياجاتهــم  توفيــر  علــى  دوره  واقتصــار   ،
معتقــًدا أنه يقوم بدوره تجــاه أبنائه وزيادة، وأن التربية 

مهمة األم كونها تقضي ساعات طويلة مع أبنائها.

صحيفة "فلسطين" توجهت بسؤال للمواطن محمد عبد 
ا على ذلك يقول:  القــادر عــن دوره فــي تربية أبنائــه، وردًّ
"أعمل في وظيفتين حتى أؤمن لهم حياة كريمة، وأوفر 

لهم لقمة العيش الهنية، وال أحرمهم من أي شيء".

السعادُة ليست هدفًا د. مؤمن عبد الواحدرسالة إلى آدم

ُكلنــا يتمنــى أن تــدق الســعادة بابــه، أو أن 
يلتحق بركبها ويعيُش تفاصيلها في أحضان 
هــا ، متأمــًا بريــق  الواقــع ، شــاربًا كأس ودِّ

َعينيها .
فالســعادة نقطــة يتمنــى أن يصلهــا الكبير 
فهــي   ، ســيدة  أم  كان  رجــًا  والصغيــر 
مغنــم عظيــم في ظل أجــواء وبيئــات غاية 
فــي التعقيــد ، كُل ذلــك حقائــق يعيشــها 
تحديــدًا  والغــزي  عامــة  العربــي  المواطــن 
، لكــن التســاؤل األهــم كيــف الســبيل إلــى 
الســعادة، وهــل الســعادة غايــة ترتجــى أم 
هــل  أخــرى  بطريقــة  أو  تمتطــى؟  وســيلة 

السعادة نهاية أم بداية؟
دعني عزيزي القارئ أســـــــــــأل: ما السعادة 
وأجيبــك دون انتظــار، الســعادة أن تعيــش 

الســعادة   ، جبريــل  األميــن  نــزول  لحظــة 
فهمهــا األنصــاري الجليــل عمير بــن الحمام 
فــي رمــي بضع تمرات واالقبــال على جنات 

عرضها السموات واألرض . 
       الســعادة أن تبتســم دون خــوف لتحــرر 
طفــًا داخلــك ، الســعادة أن تــرى نفســك 
منهــج  الســعادة   ، لذاتــك  تعيــش  وال 
وطمــوح ، رغبــة وعمــل ، شــعور وكلمــات ، 
حــروف ورســومات ، أن تســمع فــا تبالي ، 
وتبتســم لتســعد قلبًا بين ضلوعــك ، وعينًا 
أنــت ناظرهــا فــي مــرآة صــدرك ، الســعادة 
أن تحلــق بــي في الســماء حين أســألك عن 
االالم والعذابات ، أن تكلمني عن الغد حين 
تجــرك تابيب األيام للوراء ، أن ترى النجوم 

حين تبدو لهم الغيوم .

كل يــوم بأمــل ، وبعمــل ، أن تمضــي دون 
االلتفــات للــوراء إاّل لذكريــات ســعيدة ، أو 
لحظات بهيجة ، متوجٌة بلهجاِت شكٍر وثناء 

لرب األرض والسماء .
الســعادُة شعور داخلي وحالة يومية وأداة 
عيــش ترافقــك تفاصيــل يومك ، الســعادة 
أنــت ، يعكــس  نــور وحروفــه  قلــم مــداده 

صورتك ويرسم ظلك.
الســعادُة ليســت هدفًا تمضي عمرك باحثًا 
عنه، الســعادة وجدها أبــو بكر الصديق في 
صحبــة األميــن محمــد حيــن ســقاه المــاء، 
وقــال: شــرب النبــي محمــد حتــى ارتويــت 
حينمــا  خديجــة  ُأمنــا  وجدتهــا  الســعادة   ،
احتضنــت حبيبهــا محمــد "صلــى اللــه عليــه 
وســلم" حيــن جاءهــا خائفــًا فاقــدًا لألمــان 

الســعادة ليســت كلمات ُتكتــب وال حروف 
ُتنقــش ، وال لحظة هروٍب من واقع ، لكنها 
أيضًا ليســت ســقوطًا فــي قيعــان الماضي 
، وال ضجيــج فزاعــة خــوف مــن غــٍد قــادم ، 
الســعادة إقبال وإدبار ، الســعادة حالة رضا 
وإقبال نحو حبيب أو محب ، وإدبار عن بقايا 

خوٍف ووجل أو فزٍع وملل . 
الســعادة أن تتخلص من رواســب ألم لتخط 
معالم أمل، السعادة أن تفهم كيف تعيش 
مــا تبقــى من أيــام ولحظــات عمــر قادمة ، 
الســعادة ليســت هدفًا ُيشــد إليــه الرحيل ، 
ابحث عنها بين ضلوعك أو أمام عينيك في 
صحبــة ماجــد أو رفيق ، في ابتســامة طفل 
أو صديق ، الســعادة إكســير حيــاة ، ونكهة 

عيش ، وسلوك بصحبة حبيب . 

األب ليس "بنك تمويل" وإنما شريك في التربية

ويــرى -وهــو أب ألربعــة أبنــاء- أن توفيــر االحتياجــات 
مــن  شــيًئا  لهــم  يوفــر  معيشــي  ومســتوى  الازمــة، 
الرفاهية أهم ما يحتاجه األبناء، فانشغاله عنهم ما هو 
إال مــن أجلهــم، لذلك يوعز مهمة تربية وبناء شــخصية 

طفله لألم التي تازمه طيلة ساعات النهار.
أما األم فتشــتكي أنه حتى في حال تواجده في البيت 
فإنه يكون منشــغًا فــي هواتف المحمــول، والحديث 

مع أصدقائه، فا ترى له أي أثر في بناء شخصيتهم.
مــن جهتها خولة ناصر وهي أم لثاثة أطفال، تبســمت 
فــي دردشــة مــع صحيفــة "فلســطين"، قائلــة: "هناك 
فــارق كبير وعجيب بيــن أب اليوم، وأب زمان الذي كان 
يحمــل كل الهيبــة بمجــرد ســماع صوتــه، كون مشــارًكا 

ومتابًعا ألبنائه، رغم أنه كان يغيب طويًا عن البيت".
وتعــد أن بعــض اآلبــاء حالًيــا "ليس لهــم دور فــي تربية 
أبنائهــم، ولــم يعد أطفالهــم يهابــون األب كما كنا في 

الماضي نترجى والدتنا أال تخبره بأخطائنا".
دور أساسي

بــدوره يقــول رئيــس قســم االختصاصييــن النفســيين 
فســية  النَّ العامــة للصحــة  واالجتماعييــن فــي اإلدارة 
إســماعيل أبــو ركاب: "هناك الكثير ممــن يربط مفهوم 
التربيــة باألّم، في تجاهل لدور األب في ذلك وأهميته 
فــي بنــاء شــخصية الطفــل، وخاصــة أننــا نعيــش فــي 

مجتمع شرقي وزمام أمور األسرة في قبضة الرجل".
وفــي حديــث مــع صحيفــة "فلســطين"، يشــير إلــى أن 
بعــض اآلبــاء يوُعزون مهمة تربية األبناء لألمهات ليس 
بحجــة االنشــغال فــي توفيــر لقمــة العيــش فقــط، بــل 
لجهله أهمية دوره في تربية طفله، وتكوين شــخصية 
متوازنــة، فاألســرة بمكوناتهــا قائمــة علــى منهجيــة 

خاصة ودعائم قوية في عاقاتها فيما بينها.
ويوضح أبو ركاب أن وجود األب في حياة األبناء خاصة، 
وهــم صغــار هو أكبر وازع للعيش في اســتقرار وتوازن، 
والســلطة  القــدوة  يعنــي  ووجــوده  مركــزي  فــدوره 

والرعاية، وذلك ضروري في تربية الطفل وإعداده.

ويتابــع: "األم واألب كميزان كفتين ال يمكن أن تطغى 
كفة على حســاب األخــرى، ألن لكل كفة دورها 

التــي ال يمكــن للطــرف اآلخــر القيــام بــه، 
فــاألم أساســية في حيــاة الطفل منذ 

تقديــم  مهمــة  لــه  واألب  والدتــه، 
الطفــل  وحمايــة  األبــوي  الحنــان 
منــه،  والتقــرب  معــه  والتواصــل 
تربويــة  أســس  علــى  ينشــأ  حتــى 

سليمة".
ويؤكــد أبــو ركاب أنــه ال يمكــن أن 
توفيــر  علــى  دوره  الرجــل  يقتصــر 
المــأكل والمســكن والملبس حتى 
ال يدخــل ضمــن نطــاق رب األســرة 

كــون  المتســلط،  الديكتاتــوري 
مشــاركته في غايــة األهمية، ليكون 

الطفــل ذا شــخصية قوية قــادرة على 
أنــه يعتمــد فــي  القــرار، خاصــة  اتخــاذ 

تفكيره في المستقبل على األب.
ويبّيــن أّن إحســاس الطفــل بوجــود رادع 
ورقيــب لــه مــن قبــل األب يجعلــه حــذرا 
مــن الوقــوع فــي األخطــاء، كمــا علــى 

الوالــد التقــرب مــن أطفالــه، وقضــاء 
بعــض الوقــت معهــم، وفتــح مجــال 

لتقويــة  معهــم  والنقــاش  للحــوار 
ثقتهــم  وزيــادة  شــخصيتهم 
بأنفسهم، ويشعرهم ذلك بوجود 
واجهتهــم  حــال  فــي  لهــم  ســند 

مشكلة.
"علــى  حديثــه:  ركاب  أبــو  ويختــم 

اآلبــاء بــذل قصــارى جهدهــم في أن 
يكــون لهــم دور كبير فــي التربية، فهم 

النمــوذج األول والقــدوة ألبنائهــم، فلهــم 
دور رئيس وال ينتهي بمرحلة معينة".
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"فلسطين" توجه دعوة لقرائها الكرام إلرسال صور أطفالهم لنشرها 
عبر صفحة "طفلك" التي تصدر يوم الجمعة من كل أسبوع

غزة/ هدى الدلو:

سعاد الهبيلسارة عليأمير األقرع

يوسف المطوقيزن بليحةمحمود عبيدسلمى حسونة

كثيــًرا مــا يعود الطفــل باكًيا ألهله بســبب خالف 
حــدث بينــه وبين صديقــه، أو موقف مــع معلمه، 
فيلجــأ إلــى والديه مســتعيًنا بهما لحل مشــكلته، 
غيــر متحمــاًل المســئولية فــي مواجهتها بنفســه 

وحلها.
هــو  شــك  دون  ألطفالهــم  الجميــع  يرجــوه  مــا 
الســعادة وحيــاة ملؤهــا الســالمة والنجــاح دون 
عقبات، لكن االختصاصي النفســي والتربوي زهير 
مالخــة يقول: "طبيعة الخير تقتضي أن نســلحهم 
تحديــات  ومواجهــة  للنجــاح  أهــاًل  يجعلهــم  بمــا 

الحياة".
وفي حديث إلى صحيفة "فلســطين" يذكر أنه قد 
تحدث مشكلة بين الطفل وزميله، أو مع معلمه، 
وقــد يلجــأ إلى والديه من أجل حل المشــكلة، فال 
يعتمــد علــى نفســه، وهــذا األمر يقع علــى عاتق 
أهلــه، ألن ذلــك ال يكــون إال باســتخدام أســاليب 
تربويــة ُتغــرس فــي نفــس الطفل، وتوجيــه عقله 
نحو تحمل المســؤولية، ومعرفة الخير من الشــر، 

والسلوك اإليجابي من السلبي، وكيفية التعامل 
مع المواقف وغيرها من المعامالت وأشكالها.

ويضيــف مالخــة: "البــد بدايــة من تربية وســطية 
معتدلــة ال يوجــد فيها إحــكام وســيطرة وإغالق 
وال إفــراط وتدليــل زائــد، واالعتدال يعني إشــباع 
القــدرات  تنميــة  مــع  بالتســاوي  كلهــا  الحوائــج 
والمتابعــة  الحســن،  والتوجيــه  واإلمكانــات، 
والمالحظــة، والبــدء تدريًجا بتحمل نتائج ســلوكه 

وتصرفاته مع النصح والتوجيه والمتابعة".
ويوضــح أنــه عندمــا يبــدأ الطفل االحتــكاك بعالم 
المجتمــع، يخــرج تدريًجــا عــن إطــار األســرة، وتبدأ 
تفاعالتــه االجتماعيــة في االتســاع تدريًجــا، وهنا 
ينبغــي التركيــز علــى المهــارات الخاصــة بالطفــل، 
لــه، وصقــل شــخصيته  لحمايتــه وتوفيــر األمــان 
بالجميل مــن الصفات واألطباع بناء على التكوين 

العقلي الذي تأثر به الطفل وأحبه ومال إليه.
وينبــه مالخــة إلــى أن مــن تلــك األشــياء مهارات 
التعامــل مــع  الســالمة، وحمايــة ذاتــه وكيفيــه 

ذلك بكل أنواع الســالمة الشــخصية والمدرســية 
والمجتمعيــة، ومهــارات تكوين الســلوك، وتعلم 
االنضبــاط وكيــف يتعامــل مــع أقرانــه ومعلمــه 

وغيرهم.
ويتابــع: "النصح واإلرشــاد الدائــم من مهارات حل 
المشكلة، وماذا ينبغي تجنبه أو فعله، ولو حدث 
شــيء كيــف يتعامــل ولمن يتوجــه ومــاذا يفعل، 
شــخصية  بنــاء  فــي  التربــوي  الغــرض  ولتحقيــق 
الطفــل يجــب تركــه مع مالحظــة ومتابعــة آليات 
تعاملــه، والحلــول التــي اتبعهــا فــي مشــكالته، 
والمتابعة الدائمة بحميمية مع أطفالنا بالسماع 
لهــم وتحفيزهــم، وتعديــل الخطــأ، وعــّد تصرفــه 
ليس خطأ بقدر أنه لم يصب الصواب في تعامله".
وفــي حــال عــاد الطفــل شــاكًيا ألهله موقًفــا ما، 
يبيــن مالخــة أن فــي هــذه الحاالت يجب الســماع 
للطفــل، وتوضيح تصرفــه الخطأ، وال ضير تعويده 
قــول مــا لــه ومــا عليــه دون تســويغ أو دفــاع قد 

يكون غير واقعي.

ويتابع: "من المهم التوجه للمدرسة واالستعانة 
بالمرشــد أو المدرس، واالســتماع لكال الطالبين، 
وتبصيرهــم مــا يجــب أن يكونــوا عليــه مــن حــب 
وتعــاون واحتــرام وســلوك حســن، والمحافظــة 
علــى الشــكل الجميــل للطالــب المتميــز الخلــوق 

المثابر".
الســماع  محاولــة  ضــرورة  إلــى  مالخــة  ويشــير 
تصرفهــم  عــن  ليتحدثــوا  مســاحة  وتــرك  لهــم، 
الخطــأ، ووضــع الحلول بأنفســهم، وإنهاء الخالف 
بأنفســهم، حتــى يكونوا صورة جميلــة يعتزوا بها، 
ــا ومانًعا ألي  وتكــون صمــام خيــر وتنافًســا إيجابيًّ
ســلوك ال يليــق بتلــك الصــورة الجميلــة، وفــق 

حديثه.
ويختــم بقولــه: "بناء على ذلــك يتعلم الطفل من 
أخطائــه، ويكــون تعلم مــن التجربة ومــن النماذج 
التــي يتلقاهــا ويراهــا، كمــا أن التعلم مــن التربية 
والتوجيه الوالدي، كل ذلك مصدر من مصادر بناء 

المسؤولية في الشخصية".
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رفح/ صفا:
أخيــرًا، طــوت الفتــاة جُمانــة أبــو جــزر 
)17عامًــا(، مشــوارًا طويــًا مــن األلــم 

واالنتظار والشــوق، بعد احتضــان والدها 
عاء أبو جزر )43عامًــا(، الذي كان معتقًا 
في سجون االحتال اإلسرائيلي؛ فور تحرره 
في ساعةٍ متأخرةٍ من مساء أول من أمس.
واعتقل أبو جزر الــذي يقطن محافظة رفح 
جنوبي قطــاع غزة؛ في شــتاء 2003، على 
معبر رفــح أثناء مرافقة والده، وحُكِم عليه 

بالسجن 17 عامًا.
أبو جــزر ترك خلفه ابنته الوحيدة "جُمانة" 
والدتهــا  التــي كانــت رضيعــة؛ وتولــت 
رعايتها، لكنها توفيت بعد أشــهر، لتنتقل 

لرعاية جدها الذي توفي بعد أشهٍر أيضًا.
والحًقــا انتقلــت لرعايــة عمهــا، فكانــت 
الفاجعة باستشــهاده في قصفٍ إسرائيلي، 
لتبقــى في رعاية جدتها مريم أبو جزر التي 
حافظــت عليهــا حتــى لحظة اإلفــراج عن 

نجلها عاء وهي بعمر )80 عامًا(.
لم تحظ "جُمانة" بلقاء والدها وهو معتقل 
ســوى مرتين، آخرها قبل خمس ســنوات؛ 
لتُمنع مــن زيارته بعدهــا، بحجة "الرفض 
األمني"، لكن تلــك المقابلة انتهت بأمنية 
الطفلة اليتيمة لوالدها: "المرة القادمة راح 

تكون معنا يا بابا.."!.
مضى علــى تلــك الكلمات أكثر من ســتة 
أعــوام، كانــت جُمانــة خالهــا تحتضــن 
صور والدها التــي وضعت في معظم أرجاء 
المنزل؛ وبقي األمل يحدوها في كل لحظة 
أن يتحــرر ويعــود لها، ويســندها في وجه 
الحياة القاســية التي وقفت تواجهها بسند 
من جدتها المُســنة، التي كانت تبيت في 
المستشفى لسوء حالتها الصحية باستمرار.
حــان أخيــرًا موعــد اللقــاء المنتظــر بين 
جُمانــة ووالدهــا صبــاح الثاثــاء منتصف 
يناير الجــاري، لكن االحتــال صدمها بنبأ 
إرجــاء اإلفراج؛ في وقــتٍ كانت ترتدي فيه 

الثوب الفلسطيني المُطرز وذهبت لتقديم 
اختبــار في كلية طب األســنان، كي تتوجه 
للحاجز بعدها للقائه؛ لكنها عادت مكسورة 

الخاطر.
صبــاح اليــوم التالي، بعــد أن أبلغ محامي 
والدها بقرار االحتال اإلفراج عنه، استفاقت 
علــى وقــع الخبــر بعجــل وارتــدت ثيابها 

وتوجهت لحاجز بيت حانون.
على ناصية ممٍر يزيد عــن كيلومتر، داخل 
الحاجز، مضت نحو 12ســاعة من االنتظار، 
وهي تقف بجانب ســياٍج حديدي في الحاجز 
تنظر للممر الضيق، دون استكانة أو راحة، 
وأعينها شــاخصة تجاه مكان خروج وعودة 
المسافرين، علَّها ترى في نهاية الممر نور 

والدها، يضيء عتمة 17عامًا من حياتها.
طوال تلك الســاعات، كان الخــوف والقلق 
يــراود جُمانة من إمكانيــة تراجع االحتال 

مُجــددًا عن قرار اإلفراج عنــه؛ حتى وصل 
بمركبة خاصة في الحاجز، لتركض مسرعًة 
تحتضنه، وهمــا يبكيان بحرقة، وتقبل يده 

وجبينه، وسط زحام المُستقبلين.
وأمســك الوالــد بيــد ابنته، وطأطأ رأســه 
يقبــل والدتــه التــي جــاءت للحاجــز على 
كرســٍي مُتحــرك ببــكاٍء شــديد، وتعالت 
زغارديهــا؛ وهــي تقول: "تســلم األمانة يا 
أبو جُمانة تســلمها ألف مبروك يما"؛ فيما 
تعالت زغاريدها وكلمــات األهازيج التراثية 

الفلسطينية.
تقول جُمانة: "ما عرفت بابا بسهولة، لكن 
الــكل ركض نحــوه فور وصولــه؛ فركضت 
وعانقتــه وأنا أبكــي، فكان شــكله يختلف 
كثيرًا عما رأيته في الصور؛ فشــعره أبيض 

من الشيب، وبدا عليه الكِبر".
وتضيــف جُمانــة "مشــاعري ال أســتطيع 

وصفهــا؛ بقيت أمســك بيده وهو يمســك 
بــي، ولــم أتركــه لحيــن وصلــت المنزل، 
وشاركته فرحة التحرر، وأنا غير مصدقة أنه 

أصبح معي أخيرًا".
وتواصــل حديثهــا "كل شــيء حلمــت أن 
يتحقق مع والدي ســأحققه اآلن، وســأبقى 
معه؛ صعــب كثير هو شــعور الحرمان من 
األب واألم، لكــن عوضنــي اهلل بأبــي بعد 

التحرر".
أمــا والــد "جُمانــة"، فيقول فــي كلماتٍ 
قصيرة، لمراسل "صفا": "الحمد هلل أن منّ 
علي بالفرج، مشاعر مختلطة أعيشها اآلن؛ 
مــا بين فرٍح للقاء ابنتــي الوحيدة وعائلتي 
وأقاربي وجيراني، وألم لما تركته خلفي من 

معاناة آلالف األسرى التواقين للحرية".
ويلفت إلى اللحظــات األخيرة، قائا "حاول 
االحتال تأجيــل اإلفراج عنــي، محاواًل منع 

فرحتي، لكــن هيهات له ذلك؛ فاليوم أفرح 
رغمًا عنــه؛ مشــاعري مختلطة، فــرح بعد 
التعــب والحرمان والشــوق؛ ما بعرف شــو 
أحكي، لكن أتمنى أن يعيش جميع األسرى 
في سجون االحتال هذه اللحظات الجميلة؛ 
وحملني األسرى أمانة إرسال رسالة الوحدة 

الوطنية للجميع".
ويضيــف المحــرر أبــو جــزر "عشــت داخل 
ســجون االحتــال ظروفا ليســت خاصة أو 
اســتثنائية، بل هي ظروف يعيشــها جميع 
أبناء الشعب الفلســطيني، خاصة األسرى، 
وعائاتهــم  أبنائهــم  مــن  المحروميــن 
وأوالدهم وزوجاتهم؛ اليوم احتضنت ابنتي 
للمــرة الثانيــة فــي حياتهــا، وحرمت من 

زيارتي، سعيد جدًا أنني عدتُ لها".
وأصر المحرر أبو جزر قبل أن يتوجه لمنزله، 
أن يرافــق ابنتــه وأقرباءه، لمقبــرة عائلته 
بخان يونس؛ ليقــرأ الفاتحة على قبر والده 
وزوجته وشــقيقه، وزيارة معبــر رفح البري 
الــذي اعتقل من أمامه، وطلــب أن يتجول 

في طرقات رفح.
"ها هــي يا فرحتــي هاليومي.. هــا هي ما 
أدري علــم وال حلم في نومه.. ها هي يا كل 
المحبين أجو يهنونــي ..."؛ بهذه الكلمات 
استقبلت مريم أبو جزر والدة األسير نجلها، 
قائلة: "اســتلمت األمانة )جُمانة( وهي في 
عمــر أربعة أشــهر وســلمتها ألبوها وهي 
دكتورة بالجامعــة؛ حفظت القرآن وتعلمت 
اللغــة اإلنجليزيــة وتفوقت منــذ المرحلة 
األساســية حتــى الثانوية؛ بفضــل رعايتي 

ومحافظتي عليها".
وتقول مريم أبو جزر: "ال أحد يعيش فرحتي 
اليــوم؛ طويــت ملــف المعانــاة واألحزان؛ 
وألقيــت به في البحر، وفتحــت صفحة فرح 
جديــدة فيما تبقى من عمــري؛ أكبر فرحة 
لي اليوم هي أن يحتضــن ابني ابنته التي 
حرمــت منــه، ويعوضهــا ســنوات صبرها 

ومعاناتها".

غزة/ فلسطين:
قالــت وزارة الصحة في غزة: إنها اســتطاعت إنجاز 
العديد من المشــاريع االنشــائية وتنفيذها بشكل 
كامل بتكلفة مالية تقدر بحوالي )12( مليون دوالر 
لتدعيــم وتقويــة المنظومة الصحية الفلســطينية 
وتحقيــق مســتويات متقدمــة من األمــن الصحي 

للمواطن.
وذكر مدير عام اإلدارة العامة للهندســة والصيانة 
بالوزارة بسام الحمادين أمس، أن من أبرز المشاريع 
االنشائية التي تم إنجازها خال عام 2019 وشكلت 
إضافة نوعية لمراكز الرعاية الصحية، مركز مسقط 
الصحي )قيزان النجار( بمحافظة خان يونس، والذي 
يقدم خدماتــه الصحية من المســتوى الرابع لنحو 
45 ألف نســمة، حيث بلغت قيمة المشــروع مليون 

و200ألف دوالر.
وأفــاد الحماديــن فــي بيــان صحفي، بــأن الهيئة 
العمانية لألعمال الخيرية ساهمت في دعم القطاع 
الصحي وتلبية احتياجاته من خال إنشــاء خمســة 
مراكــز للرعايــة الصحية األوليــة وانجــاز المرحلة 
االولــى منهــا والتي شــملت مركــز جباليــا، مركز 
القــرارة، عيــادة الرحمة، عيادة الصبــرة إلى جانب 
افتتاح مركز مســقط الصحي حيث بلغــت التكلفة 
االجمالية للمشــاريع 5 مليون دوالر من أجل تعزيز 
الرعايــة الصحيــة للمريض الفلســطيني في قطاع 

غزة.

ونوه إلى أن الوزارة نفذت مشــاريع ترميم وتأهيل 
للعديــد مــن المراكــز الصحية كعيــادة النصيرات 
وديــر البلح والبريج الجديدة باإلضافة الى عدد من 
المشــاريع اإلنشائية كمشــروع انشاء مبنى الوالدة 
في مجمع الشــفاء الطبي بنســبة 55 % وإنجاز عدد 
منها كمشروع ترميم مبنى مرضى الكلى واألورام.

من جانــب آخر، أظهر التقرير الســنوي الصادر عن 
وحدة التأمين الصحي فــي الوزارة، عن اصدار نحو 
118 ألف بطاقة تأمين صحي مطبوع في قطاع غزة 

خال عام 2019.
وبيــن التقريــر أن عــدد بطاقات التأميــن الصحي 
الرســمي )الدفاتر( التــي تم اصدارها خــال العام 
الماضــي بلغــت )11( ألف مقســمة إلــى تأمينات 
تأمينــا  و)5743(   ،)  2428( اجتماعيــة  شــؤون 
لموظفي الحكومة، و)979( تأمينا ألســر الشــهداء 
والجرحى ،و)959( اشتراكا جماعيا، و)1184( تأمينا 
اختياريا، و)183( تأمينا صادرا للبلديات، إلى جانب 

)11( تأمينا لوزارة شؤون األسرى.

وعلــى صعيد بطاقــات التأميــن الورقيــة التي تم 
اصدارها خال عــام 2019، بلغت ما يقارب )106( 
آالف تأميــن مقســمة إلى )79( ألــف تأمين مجاني 
للعمال، و)6( آالف تأمين برســوم رمزية ونحو )21( 
ألف تأمين لكبار السن والحاالت االجتماعية )885( 
تأمينا مجانيا، إلى جانب خريجي الجامعات، و)137( 

أسريا مجانيا.

غزة/ فلسطين: 
اختتمــت دار القرآن الكريم والســنة في منطقة جنوب 
غزة، حفلها الســنوي "تميز وعطــاء"، بتخريج )2000( 
طالٍب ومعلــٍم من حفظة كتــاب اهلل وخريجي الدورات 

القرآنية والسنة النبوية.
ونظــم الحفل في قاعــة المؤتمرات الكبــرى بالجامعة 
اإلســامية، وجرى تكريم الطلبة الحافظين والمثبتين 
لكتــاب اهلل عز وجــل، والخريجين مــن دورات القراءات 
والســند وحفظة الحديث الشــريف والمجازين بالسند 
المتصــل إلــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 

والمسمعين للقرآن الكريم على جلسة واحدة.
وحضر الحفل قيادات سياســية ودينية بمنطقة جنوب 
غــزة ومناطقها المحليــة، ومديري وكــوادر دار القرآن 

الكريم والسنة ومئات الطاب.
وتحــدث النائب في المجلــس التشــريعي ورئيس دار 
القــرآن الكريم والســنة عبــد الرحمن الجمــل عن دور 
دار القــرآن الكريم في دعم مســيرة القــرآن والوصول 
للعالميــة من خال تعليم وتحفيــظ كتاب اهلل وضبط 
قــراءة وأداء الحفــاظ وغير الحفــاظ، بدًءا مــن مراكز 
التحفيــظ إلى المســاجد والمــدارس ومراكــز التأهيل 
المجتمعي وصــواًل إلى كافة الفئــات والمجتمعات في 

جميع أنحاء العالم.
وشــكر الجمل االهتمــام المتميز للقائميــن على ملف 
القــرآن الكريــم فــي منطقة جنــوب غزة خــال العام 
2019م، بحصول مسجد صاح الدين من محلية شرق 

الزيتــون على المركز األول في دائرة القراءات والســند 
على مســتوى قطاع غزة، وحصول المعلم جميل دلول 

على المركز األول على الحلقات المكفولة على مســتوى 
قطاع غزة.

واســتعرض الجمل بعــض اإلنجــازات المتميــزة لدار 
القــرآن، فقد أتــم )139( طالبــا وطالبة حفــظ القرآن 
الكريــم كامًا، وتخرج مــن دائرة منتــدى الحفاظ )8( 
طاب وطالبات ســمعوا القرآن الكريم غيبًا على جلسة 
واحــدة، وإجازة )24( طالبا وطالبة في الســند المتصل 
إلــى رســول اهلل، إضافة إلى تخرج ما يزيد على عشــرة 
آالف فــي االختبــارات القرآنيــة المجتمعــة والمنفردة 
ودورات األحكام والقــراءات القرآنية واألحاديث النبوية 

الشريفة.
وأكــد القيــادي علي الطرشــاوي أهمية تعلــم الطاب 
والطالبــات وإتقانهــم لتــاوة القــرآن الكريم وحفظه 
وتثبيتــه من خــال االلتحــاق بمراكز تحفيــظ القرآن 
الكريــم والتزامهم بها بشــكل يومي، شــاكرًا الجهد 
المبــذول مــن اإلدارة العامة لدار القــرآن الكريم وفي 
منطقة جنوب غزة في إعداد الخطط والبرامج التي يتم 
تطبيقها وتنفيذها على طــاب القرآن الكريم لارتقاء 

بهم وتحفيزهم.
واســتعرض الحفل خال سكتش مســرحي نظام عمل 
مراكز تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة وأداء حلقاتها 
)البراعم، التحفيظ، الســنة، القراءات، منتدى الحفاظ( 

بشكٍل يوميّ.
وفــي نهاية الحفــل، كرمــت إدارة دار القــرآن الكريم 
وقيادة الدعوة الطاب والمعلمين والمراكز والمساجد 
الفائــزة فــي المراتب األولــى على مســتوى المناطق 

المحلية والمساجد في منطقة جنوب غزة.

أصدرت 118 ألف بطاقة تأمين صحي العام الماضي
»الصحة« تنفذ مشاريع إنشائية 

بأكثر من )12( مليون دوالر في غزة  

دار القرآن تختتم حفلها السنوي 
"تمّيز وعطاء" ألنشطة 2019

»ُجمانة« تطوي 17 عامًا من الحرمان برؤية والدها المحّرر
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وذكــر الحية أن أول محاور اســتراتيجية حماس 
تقــوم علــى تثبيت وتعزيــز صمــود المواطن 
الفلســطيني فــي أماكن وجــوده كافــة، الفتًا 
النظر إلى أن حمــاس تطرق كل األبواب لجلب 
الدعــم السياســي والمادي والمعنــوي لتثبيت 

ودعم صمود المواطن الفلسطيني.
وأكــد أن المحور الثاني هــو العمل على تثبيت 
وتعزيز صمود المقدسيين في القدس، موجهًا 
لهــم التحيــة بكل مــا يحملونه مــن محاوالت 
مواجهة االحتالل، داعيا في ذات السياق شعبنا 
ومقاومته الباسلة إلى مواجهة عمليات التهويد 

في المدينة المقدسة.
وشــدد علــى أن حمــاس فــي المحــور الثالث 
مــن اســتراتيجيتها تعمل على تعزيــز عالقتها 
السياســية مــع الــدول العربيــة واإلســالمية، 
مضيفــا "نريــد اغتنام فرصــة تعزيــز عالقاتنا 
السياســية مع كل الدول واألحــزاب والكيانات 
والشــخصيات الداعمة للحق الفلسطيني لحشد 
الدعم القانوني والسياســي والمعنوي والمادي 

واإلعالمي والدبلوماسي".
تحقيق الوحدة

وأفــاد بــأن المحــور الرابع هو حــرص حماس 
على تحقيــق الوحــدة الوطنية، مشــددًا على 
أن الوحــدة الوطنية على أســس من الشــراكة 
وتعزيــز الديمقراطيــة هــي الوصفــة الوطنية 
المنطقيــة الواقعيــة التــي يمكــن أن نواجــه 
بها االحتــالل واألمريكان وصفقــة القرن التي 

يحاولون من خاللها تذويب القضية.
وتابــع: "ذهبنــا بــكل إيجابية إلــى االنتخابات 
الوطنيــة العامة التــي مهدنا كل الســبل لها، 
وعززنــا ذلــك وأبدينــا المرونــة العاليــة لها"، 
مطالبا رئيس الســلطة محمود عباس بســرعة 
إعــالن موعد االنتخابــات، وأاّل ينتظر االحتالل، 
لنجعــل مــن االنتخابــات معركــة وطنيــة مع 

االحتالل لنجرمه أمام العالم.
مــن  الخامــس  المحــور  أن  الحيــة  وذكــر 
اســتراتيجية حماس يقوم على تعزيز المقاومة 
الشــاملة، مؤكدًا: "ال يمكن إزاحة االحتالل إال 
بمقاومة شــاملة ينخرط فيها كل أبناء شــعبنا 
الفلســطيني". وأردف: "نحن رفعنا هذا الشعار، 
ونحشــد الدعم الوطنــي له، وقــد ضربنا مثااًل 
رائعًا في مســيرات العودة، وما زالت المقاومة 
الشعبية في الضفة الغربية في بعض نماذجها، 
ونحن داعمــون لها"، وتابــع "نتمنى أن تكون 
هناك استراتيجية إلذكاء روح المقاومة الشعبية 
بكل أشــكالها في وجه االحتــالل". وأكد الحية 
أن المحــور الســادس هــو تحرير األســرى من 
ســجون االحتالل، وهو أمر على ســّلم أولويات 
حركة حمــاس، مؤكــدًا أن تحريرهم دين في 
أعناقنــا، مشــددا على أن حركته تســعى اليوم 
إلبــرام صفقة مشــرفة فيمــا بيــن أيدينا من 
جنود االحتالل، ولكن االحتالل هو من يتلكأ وال 
يريد دفــع الثمن. ونوه إلى أن المحور الســابع 
في االســتراتيجية هو العمل على تعزيز صمود 
أهلنــا في المنافــي، مضيًفا أن حماس تســعى 
إلى تثبيــت أهلنا في مخيمــات اللجوء وتكثيف 

الزيارات، ومدهم بكل أشكال المدد والعون.
منفتحون على الجميع

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن 

حركته جاهزة لزيارة أي دولة في العالم وإقامة 
عالقات معها باستثناء الكيان الصهيوني، وذلك 

لحشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية.
وأكــد أن حماس ال تعلــن القطيعة مع أي أحد، 
مشــددًا على اســتعداد الحركة لزيارة أي دولة 
عربيــة، فمبدؤهــا قائــم على التعامــل مع كل 

مكونات األمة.
وأوضــح الحية أن حركة حماس حريصة على أن 
تصل إلــى أي دولة في العالم، وســتقبل زيارة 
أي دولة بــال تردد، فنحن محبــون للجميع، وال 
نخاصم وال نعادي أحدًا سوى االحتالل وأعوانه، 
داعيــا كل مكونات األمة رســميًا وشــعبيًا إلى 
عــدم العتب على حركة حماس بســبب زيارتها 
ألي دولــة، وتفهم حاجة الشــعب الفلســطيني 

الواقع تحت االحتالل إلى دعم الجميع.
وأكــد أن حركة حماس منحــازة للجميع ومحبة 
للجميــع، شــاكرًا كل الدول التــي تقدم الدعم 

لها.
وأضــاف إننــا في حمــاس كحركة تحــرر وطني 
فلســطيني حريصــون علــى أن نصــل إلى آخر 
الدنيــا لجمع الدعــم والتأييــد لشــعبنا عامة، 

وللقدس وللمقاومة على وجه الخصوص.
زيارات هنية

وعن سلســلة زيارات رئيس المكتب السياســي 
إســماعيل هنيــة لعــدد مــن الــدول العربيــة 
واإلســالمية أوضح الحية أنها تأتي في ســياق 
جلب الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وإعادة 
القضية الفلســطينية إلى مكانتهــا الطبيعية، 
تحــدق  التــي  بالمخاطــر  الرؤســاء  وتبصيــر 
بالقضيــة، خاصــة صفقــة القرن التــي تحاول 

اإلدارة األمريكية فرضها بالعنجهية.

وانتقد الحية الهجوم اإلعالمي للسلطة في رام 
اهلل علــى زيارات الحركة للخارج، مشــيرًا إلى أن 
تلك الزيارات ليست جديدة، وأن الحركة تسعى 
مــن خاللها إلى حشــد الدعم والتأييد لشــعبنا 

ومقاومته.
وشــدد الحية على أن تلك "األبواق التي تعيش 
فــي كنــف التنســيق األمنــي تســعى لخدمــة 
االحتالل، وتقدس الرواية اإلســرائيلية"، الفتًا 
إلى أن فريق أوسلو يهاجم كل فعل خير يسعى 

لدعم القضية الفلسطينية.
وحول زيارة هنية إليران والمشــاركة في تشييع 
اللــواء قاســم ســليماني، أوضــح الحيــة أنها 
جاءت وفــاء للرجل الذي دعم مقاومة الشــعب 
الفلسطيني، ووقوًفا إلى جانب دولة صديقة لنا 

ولشعبنا ولمقاومتنا.
و قال الحيــة: إن حركة حماس وفية لمن يقدم 
الدعــم لفلســطين، وهــذا الوفاء خلــق ودين، 
فديننا ووطنيتنا يعلموننا كيف نســدي الشــكر 
والتقدير لــكل من يدعمنا ويســدي لنا النصح 

والتوجيه.
وتابــع: قاســم ســليماني كان محــور ارتــكاز 

الدعم اإليراني للمقاومة الفلســطينية وكتائب 
القســام، ولذلك كان من الواجب علينا التعزية 
برجــل صادقنــاه عقــودًا مــن الزمــان مدّنــا 
خاللهــا بالعون والســالح، خاصة أنــه كان في 
دائرة االستهداف اإلســرائيلي واغتالته اإلدارة 

األمريكية الظالمة.
فشل المنظمة وأوسلو

وبيّــن أن حمــاس ال تنافــس تمثيــل منظمة 
التحريــر، بل هي حركة وطنية فلســطينية لها 
حضورها، موضحًا أن مشروع المنظمة ومشروع 
أوســلو فشــال، وهما في تهاٍو وطريق مسدود. 
وأضاف أن األولوية هي حشــد الدعم والتأييد؛ 
لذلــك تعالوا نتفق معًا، نحن ال نطرح أنفســنا 
بديــاًل عن المنظمــة، لكنها تآكلــت وخُطفت 
وضُيعــت وضاعت مكانتهــا واســتراتيجيتها، 
وتفرق الشعب من حولها، ومَن يتحمل خطفها 
عن دورها الطليعي إلى التنســيق األمني. ونوه 
الحيــة أن الهجمة التي تشــنها الســلطة تدل 
على شــعور أرباب التنسيق األمني بالفشل، ألن 
مشروع التسوية وأوسلو فشل وتهاوى، ولذلك 
هم يغلفون الفشــل بالهجــوم على أي إمكانية 
للنجــاح، وأنهــم يريــدون أال تنكشــف عورات 
التنســيق األمني، وعورات الســلطة التي تقصر 

في كل جانب من الجوانب.
العالقة مع السعودية ومصر

ونفى الحية وجود أي عداوات بين حركة حماس 
والمملكة العربية السعودية، مضيًفا أن حماس 
ال تعلن أي عداوة ألي دولة عربية أو إســالمية، 
هــؤالء جميعًــا هــم أهلنــا وعزوتنــا وظهرنا، 
ونطالبهم بدعم شعبنا وصموده والوقوف إلى 

جانبنا، هكذا كانوا، وهكذا نريدهم اليوم.
وأضاف الحية: لألســف هناك حالــة من الفتور، 
وربمــا القطيعة فرضها اإلخوة في الســعودية، 
هــذا شــأنهم، لكــن نحــن معنيــون بعالقــة 
مع الســعودية على قاعــدة احتضــان القضية 
الفلســطينية ودعمهــا، وعلــى قاعــدة إبقــاء 

العالقات مع جميع الدول.
وبيّــن الحيــة أن حركــة حمــاس ال تقبــل أن 
يُفــرض عليهــا إقامــة عالقة مع دولــة مقابل 
مقاطعــة الدولــة األخــرى، وهــو ما لــم يقبله 

الشعب الفلسطيني أيضًا على مدار التاريخ.

ولفت إلــى أن الحركة تجمعها عالقة مميزة مع 
مصر، مشيرًا إلى أن القاهرة تُعد ركنًا أساسيًا 
مهمًــا فــي المنطقــة، وتعد أهــم دولة تعمل 

بشكل قوي ومباشر في القضية الفلسطينية.
وأعرب الحية عــن اعتزاز حركة حماس بالعالقة 
القويــة والمتينة مــع مصر، مثنيًــا على مكانة 
مصــر ودورها االســتراتيجي في دعــم القضية 
الفلســطينية بشــكل عام، وقضية حصار قطاع 

غزة بشكل خاص.
وعــن زيارة رئيــس المكتب السياســي األخيرة 
لسلطنة عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس 
وتهنئة الســلطان الجديد هيثــم بن طارق قال 
الحيــة: إن حمــاس حريصة علــى أن تصل إلى 
كل ســاحة ورئيس وشخصية عربية أو إسالمية 
أو دوليــة يمكن أن نصل إليها من أجل حشــد 
الدعم والتأييد لشــعبنا، مؤكدًا أن الحركة زارت 
دواًل غيــر عربيــة وإســالمية كروســيا وجنوب 

أفريقيا في سبيل ذلك.
وشدد الحية أن حركة حماس تربط بينها وبين 

سلطنة عُمان عالقات قديمة ومهمة.
ال انتخابات بدون القدس

وطالب الحية الســلطة بعدم االرتهان لموافقة 
االحتــالل على إجرائهــا في القــدس، وخوض 

معركة سياسية معه على كل صندوق اقتراع.
وشــدد علــى أن حمــاس ال توافق علــى إجراء 
االنتخابــات العامة بــدون القدس؛ ألن القدس 
عاصمتنا األبدية، ولن نقبــل بما فعلته أمريكا 

و)إسرائيل(.
وقــال الحيــة: ال يمكــن اســتجداء االنتخابات 
بالقــدس من االحتــالل، وأن نرهــن انتخاباتنا 
وقضايانا الوطنية لالحتالل، الفيتو اإلســرائيلي 
هو الــذي يمنع، ونريد أن نواجه هذا الفيتو في 

القدس.
وطالــب الحية عباس وحركــة فتح بأن يتقدموا 
إلى األمــام، وأن يعلنوا عن موعــد االنتخابات، 
قائــاًل: إذا كان االحتــالل متمترسًــا بالفيتــو 
والمنــع؛ فإنــه علينــا كفلســطينيين أن نتفق 

بشكل وطني على ما نفعله.
االعتقاالت السياسية

وأوضــح أنــه من غيــر المعقــول أن الســلطة 
تريــد االنتخابــات وتســمم األجــواء باإلعالم 

واالعتقــاالت، وهل يعقل أن تقــوم بكل صلف 
وإجــرام باعتقــال المئــات، داعيًــا إلــى تعزيز 
الحريــات العامــة، وليس اســتقبال االنتخابات 

بمزيد من االعتقاالت.
ونــوه الحيــة بــأن سياســة إرهــاب الحركــة 
وأنصارهــا لن تثنيها عن التراجع عن موافقتها 
ومرونتهــا تجــاه االنتخابــات، وإذا كان أرباب 
التنسيق األمني يســعون من خالل االعتقاالت 
ألن تعلــن حماس أنها ال تريد االنتخابات فهم 

واهمون.
وقــال الحية: ســنصارع وننتزع حقنــا الطبيعي 
كمواطنيــن فلســطينيين في الضفــة الغربية 
كما كل مكان فــي االنتخابات، مؤكدًا أن هذا 
الســلوك ليس وطنيًا، وال يتحلى بالمسؤولية، 
ويريد أن يدمر كل منظومة توافقية في الحالة 

الفلسطينية.
االستيطان والحصار 

وفي ملف االســتيطان اإلســرائيلي، دان الحية 
ســلوك االحتالل واســتيطانه في المنطقة "ج" 
الــذي تدعمه وتحميه أمريــكا، مبينًا أن اتفاق 
أوسلو هو من مهّد لالستيطان دون تفكيكه، 
وزاد أكثــر مــن 600 % تحــت مــرأى ومســمع 

السلطة وأجهزتها.
وأشــار إلى أن الســلطة على مدار ربع قرن لم 
يكن لهــا أو للمفاوض باســمها موقف واضح 
جريء يجرم االســتيطان، واليــوم وصل إلى ما 

وصل إليه نتيجًة لذلك.
إال  وقفــه  يمكــن  ال  االســتيطان  أن  وأكــد 
بالمقاومــة بأشــكالها كافة، وليــس بمالحقة 
المقاومــة، موضحًا أنه لو علم المســتوطنون 
أن كل بــؤرة اســتيطانية وكل توســعة لبؤرة 
موجودة ثمنها حياتهم وإنهاء وجودهم لكفوا 

عن االستيطان.
وأشــار إلــى أن مقاومة شــعبنا الشرســة على 
مــدار تاريخ االحتــالل منذ الـــ 48، وبعد الـ67 
ثم االنتفاضة األولى حجمت االســتيطان، لكن 
من يوم خطيئة أوسلو زاد ألنه بقي في النقاط 

الست التي أخرت ولم يتم التفاوض عليها.
وفــي ملف حصار غــزة، وجه الحية رســالة إلى 
المحاصَِريــن قــال فيها: إن حمــاس لن تقبل 
أن يكــون عــام 2020 كســابقه، ولــن تقبــل 
مــن االحتالل حالة التملص والتردد في كســر 
الحصار. وقال: إنه يجب أن ينتهي الحصار على 
غزة، ولــن نقبل بحــال من األحــوال أن يبقى 
شعبنا الفلسطيني يتضور جوعًا ويتألم، وعلى 

المحاصِرين أن يقرؤوا هذه الرسالة.
األسرى

وفــي قضيــة األســرى، أكــد الحيــة أن قضية 
تحريرهــم أكثر ما يشــغل بــال الحركة، وهي 
مســألة واجب تســعى له ليل نهــار، مبينًا أن 

االحتالل هو الذي يعيق إنجاز صفقة تبادل.
وأشار الحية إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يكذب 
علــى شــعبه، وال يريــد أن يدفع الثمــن، وغير 
مســتعد له، وأن الصفقة ستنجز يوم أن يكون 

جادًا في إبرامها.
وشدد على أن حماس وطواقمها جاهزة إلبرام 
صفقة مشــرفة، لكن على االحتــالل أن يكون 
جاهــزًا لهــا، وأن يتراجــع عن سياســة تزييف 

الحقائق أمام العالم.

ال ننافس المنظمة 
وأوسلو ألنهما 

"فشلتـــــا"
الحية: نعمل وفق إستراتيجية تقوم
 على 7 محــاور لمواجهــة التحديــــات

غزة/ فلسطين:
المقاومــة  لحركــة  السياســي  المكتــب  عضــو  أكــد 
اإلســالمية "حماس"، د. خليل الحية أن حركته تعمل 
وفــق اســتراتيجية واضحــة مــن 7 محــاور لمواجهــة 
التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، متمنًيا 

أن تحقــق فيهــا الحركــة إنجــازات مــع الــكل الوطنــي 
الفلسطيني.

وقــال الحية في حوار نشــره موقع حماس الرســمي 
أمــس: "إنــه فــي ظل التغــول الصهيوني ضــد األرض 
االســتيطان  وغــول  القــدس،  وتهويــد  واإلنســان 

بالضفــة، ومالحقة المقاومة فيها، واســتمرار حصار 
قطــاع غــزة، ومحــاوالت شــطب قضيــة الالجئيــن، 
وتعقيدات المشــهد الفلسطيني؛ فإن حماس تقف 
أمــام ذلــك بــكل مســؤولية، لذلــك جعلــت لنفســها 

استراتيجية واضحة لمواجهة هذه الحالة".

حماس حريصة 
على تحقيق 

الوحدة الوطنية

 د. خليل الحية
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن
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عمليــة فدائيــة نفذهــا الشــهيد عبــد الســام 
صادق حســونة مــن نابلس أســفرت عن مقتل 
رًدا  وذلــك  آخريــن،   33 وجــرح  إســرائيليين   6
على اغتيــال القيادي البارز في كتائب شــهداء 

األقصى رائد الكرمي.

1
9

6
5

وقوع أول أســير للثورة الفلسطينية )محمود 
بكــر حجــازي(، بيــد جيــش االحتال اإلســرائيلي 

أثناء تنفيذه إحدى المهمات القتالية.
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لليوم الـ22 تواصل قوات االحتال اإلسرائيلي 
عدوانهــا علــى قطاع غــزة، وحصيلة الشــهداء 
فــي صفــوف المواطنين لهــذا اليــوم تبلغ 22 

مواطًنا.
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وزير الطاقة اإلسرائيلي سيلفان شالوم يتوجه 
إلــى أبــو ظبــي للمشــاركة فــي مؤتمــر حــول 
الطاقــة، فــي أول زيــارة لمســؤول إســرائيلي 

بهذا المستوى لدولة اإلمارات.

تبليغات شرعية
إلى المدعى عليه نعيم أحمد نعيم الهمص من يبنا وســكان رفح سابقا 
والمقيــم حاليا في جمهورية مصر العربية ومجهــول محل اإلقامة فيها 
اآلن يقتضــي حضورك إلى محكمة رفح الشــرعية يــوم األربعاء الموافق 
2020/02/19م الســاعة الثامنــة صباحــا وذلك لنظر الدعوى أســاس 

2019/1136 وموضوعها " نفقــة أوالد" المقامة عليك من قبل زوجتك 

ومدخولتك بصحيح العقد الشــرعي المدعية: إيناس طالل ربيع الهمص 
من يبنا وسكان رفح والدعوى أساس 2019/1135م وموضوعها " نفقة 
بنــت بالغة" المقامة عليك من قبل ابنتك رشــا أحمد نعيم الهمص من 
يبنا وســكان رفح وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترســل وكيال عنك 
يجر بحقك المقتضى الشــرعي غيابيًا لذلك صار تبليغك حســب األصول 

وحرر في 2020/01/13م.
قاضي رفح الشرعي

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية

االحتالل يعتقل ...

باســتئناف ضــخ الغاز عبر بوابة المعبر، فيما شــوهدت شــاحنات تصل إلى 
المكان. واألحد الماضي ســمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بدخول عدد 
من الشاحنات المحمّلة بغاز الطهي، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم 

جنوب شرق القطاع.
وكانــت وزارة االقتصاد فــي غزة نفت وجود أزمة في غــاز الطهي بالقطاع، 
مشــددة على أنها »ستحاســب المحتكرين«، بعد أن اشتكى مواطنون من 

إغالق بعض محطات الغاز أبوابها.
ويعتمد قطاع غزة منذ أكثر من ســنة على استيراد الغاز المصري، إذ تدخل 
شــاحنات الغاز أســبوعيًا عبــر معبر رفح البــري؛ وهو ما دفع التجــار لتقليل 
الكميات التي يستوردونها من االحتالل بشكل كبير. فيما وقعت )إسرائيل( 
مــع مصر فــي فبراير من العــام 2018 الماضي، اتفاًقا لتزويــد مصر بالغاز 

الطبيعي اإلسرائيلي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دوالر.

بحسب اإلعالم العبري.
وقالت صحيفة »هآرتس« العبرية: إن الشرطة احتجزت عضو البرلمان الفنلندي 
آنا كونتاال، وناشــطين فنلنديين آخرين، خالل محاولتهم عبور السياج، بهدف 

االحتجاج على األزمة اإلنسانية في القطاع.
وادعت الشــرطة، بحســب »هآرتس«، أن عضو البرلمان والناشــطين حاولوا 

تخريب السياج الفاصل.
بدورهــا، عّلقــت وزارة خارجيــة االحتالل للصحيفــة حول الموضــوع، بالقول: 
»تتوقــع )إســرائيل(، من ضيوفهــا وخاصة المســؤولين الحكومييــن احترام 

القانون اإلسرائيلي«.
وبحســب المصــدر، رفضت ســفارة فنلندا لــدى دولة االحتــالل التعقيب على 
الحدث، باعتبار أن عضو البرلمان كانت بمثابة »شــخص عادي«، عندما قامت 

بذلك.
من جهتهــا، أدانت »الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة وكســر الحصار 
في غزة«، اعتقال الناشــطين الدوليين ضد الحصــار، أثناء محاولتهم الوصول 

لحدود مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وقالت الهيئة في بيان: »نعلن تضامننا مع النشطاء الدوليين الذين اعتقلتهم 
قوات االحتالل على الســياج الفاصل ضمن نشــاط الحملة الدولية غزة 2020 

لكسر الحصار«.
وأضافــت: »قامــت قــوات االحتــالل باعتقالهم ومصــادرة جوازات ســفرهم 

وهواتفهم والتحقيق تمهيدا لترحيلهم إلى بالدهم بالقوة«.
وطالبت الهيئة المؤسســات اإلنسانية الدولية »بحماية المتضامنين األجانب 

من بطش قوات االحتالل«.
ودعت الهيئة »المتضامنين األجانب والمؤسســات اإلنســانية والحقوقية إلى 
اســتمرار تنظيم الحمالت الدولية لكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة من البر 

والبحر وتحدي سياسات االحتالل العنصرية«.

إصابــات. وفــي الضفــة الغربية، هدمــت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، أمس، منزال شرق بلدة يطا 
جنوب الخليل، بحجة عدم الترخيص، وأساســات 
»مدرســة بيرين األساسية« شــمال شرق البلدة 
ذاتها، فيما هدمــت خيمة وبيتا متنقال »كرفانا« 
في منطقة بير عونة بمدينة بيت جاال غرب بيت 
لحم، وأخطرت بتدمير كل ما تم اســتصالحه في 

أرض زراعية في قرية الولجة غربًا.
وأفاد منســق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة 
الجــدار واالســتيطان راتب الجبــور لـ«وفا«، بأن 
قــوات االحتــالل هدمت منــزال يعــود للمواطن 
حســين محمد ســالمة في منطقة الديرات شرق 

يطا، قبل إفراغه من محتوياته.
وأشــار إلى أن مســاحة المنزل تبلــغ 150 مترًا 
مربعــا، وقــد هدمته قــوات االحتــالل خالل عام 

2019، وأعاد صاحبه بناءه، ويؤوي 10 أفراد.

وأضــاف، أن تلك القــوات اعتقلت شــابين أثناء 
عملية الهدم، وهما: محمد إياد ربعي )19عاما(، 

وزكريا هيثم ربعي )18 عاما(.
كما اعتدت قوات االحتالل بشــكل وحشــي على 
المتجمهرين، وأطلقت وابــال من قنابل الصوت 
والغــاز الســام لتفريقهم، ما أســفر عــن إصابة 

العشرات بحاالت اختناق.
وفي وقت الحق، أجبرت قــوات االحتالل أصحاب 
مغسلة مركبات في منطقة زيف شرق يطا جنوب 
الخليل تعود ملكيتها الى المواطن علي عيســى 

ابو عرام على إزالتها؛ بحجة عدم الترخيص.   
هدم مدرسة

فيمــا هدمت قــوات االحتــالل أمس، أساســات 
»مدرســة بيرين األساســية« شمال شــرق يطا 

جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وأفاد منسق اللجنة الشــعبية والوطنية لمقاومة 
الجدار واالســتيطان راتــب الجبور لوكالــة أنباء 
السلطة »وفا«، بأن قوات االحتالل شرعت بهدم 
أساسات المدرسة المذكورة الواقعة بين بلدتي 
يطــا وبني نعيم، والقريبة من مســتوطنة »بني 

حيفر«، دون سابق إنذار.
وتســتمر ســلطت االحتــالل في سياســة الهدم 
للمنازل والمنشــآت بشــكل يومي في محافظات 
الضفــة الغربية المحتلة، إلى جانب الممارســات 
علــى  التضييــق  تســتهدف  التــي  اإلجراميــة 

الفلسطينيين.
إلــى ذلــك، هدمــت ســلطات االحتــالل أمس، 

خيمــة وبيتــا متنقال »كرفانــا« فــي منطقة بير 
عونة بمدينة بيت جــاال غرب بيت لحم، وجرفت 
شــارعين، وأخطرت بتدمير كل ما تم استصالحه 

في أرض زراعية في قرية الولجة غربا.
وأفاد صاحبهما محمــد زرينة لوكالة »وفا«، بأن 
قــوات االحتالل هدمت خيمة و«كرفانا«، ودمرت 
جدرانًا اســتنادية وبوابــة، الفتا الى انه لم يكن 

متواجدا وقتها.
وأشــار زرينــة الــى أن هــذا العمــل التعســفي 
الالإنســاني هو الخامس من نوعه، حيث يعيش 
هذه المعاناة منذ العــام 2016، بهدف ترحيله، 
فقد هدمت قوات االحتالل ســابقا منزال يمتلكه، 

ثم بركسات لتربية المواشي مرتين.
وفــي ســياق منفصــل، جرفــت آليــات االحتالل 
شــارعين فــي منطقة عيــن جويزة فــي الولجة، 
تحديــدا في حارة خلــة الخور، كما ســّلمت تلك 
القــوات المواطــن وليد محمد األطــرش إخطارا 
يقضي بهدم ما تم استصالحه في أرضه الواقعة 
فــي المنطقة ذاتها، والبالغ مســاحتها 600 متر 
مربع، من: جدران استنادية، وبوابة، وكل ما تم 

زراعته، دون معرفة األسباب.
وفي ذات الســياق، هدمت قوات االحتالل أمس، 
قريــة العراقيــب مســلوبة االعتراف فــي النقب 
المحتــل، والمهــددة بالتهجير واإلخــالء، للمرة 

172 على التوالي.

وأكد شــهود عيان أن شــرطة االحتالل اقتحمت 
قرية العراقيب وهدمت خيام القرية للمرة 172، 
وشــردت األطفال وكبار الســن غيــر آبهة بحالة 

الطقس.
وفي صعيد آخر، أفادت وسائل إعالم عبرية، مساء 
أمس، بأن سيارة مسرعة فتحت النار على دورية 
عسكرية إسرائيلية قرب إحدى المستوطنات في 

منطقة بنيامين قرب مدينة رام اهلل.
وذكــر موقــع »حدشــوت بتاخــون ســدي« أن 
الرصــاص أخطــأ الهــدف، وأن قــوات االحتالل 

اتجهت إلى المكان.
إصابات واعتقاالت

إلــى ذلــك، أصيب شــاب بعيــار معدنــي خالل 
مواجهــات مع قــوات االحتالل اإلســرائيلي التي 
اقتحمــت، فجر أمــس، مدينة جنيــن ومخيمها، 

واعتقلت 4 شبان.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت 
كال مــن: محمد شــادي جرار، وحمــودي محمود 

الكايــد، وأحمد وليد نبهان مــن جنين، ومحمد 
حواشــين مــن المخيــم، بعــد مداهمــة منازل 

ذويهم.
وأضافــت المصــادر، أن جنــود االحتــالل فجروا 
بوابة منــزل عائلة المعتقل جــرار، واعتدوا عليه 
بالضــرب، واســتجوبوه ألكثر من ســاعة، حيث 
اندلعت مواجهات بين الشــبان وقوات االحتالل 
التي أطلقت القنابل الصوتية واألعيرة المعدنية، 

ما أدى الى إصابة أحد الشبان.
وفي وقت الحق، أصيب مواطنين بحاالت اختناق 
خالل المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات 
االحتــالل منطقة الظهــر المجاورة لمســتوطنة 

»كرمي تسور« جنوب بيت امر شمال الخليل.
وأفــاد الناشــط محمــد عيــاد عــوض، أن جنود 
االحتــالل تنقلوا بين منــازل المواطنين واطلقوا 
قنابل الغــاز بكثافة بين المنازل بشــكل متعمد 
مما أدى إلى وقوع عشــرات حــاالت االختناق، تم 

عالجهم ميدانيا.
وأضاف عوض، كما قام ما يســمى مسؤول أمن 
المســتوطنة بإطالق الرصــاص الحي في الهواء 
وطارد جنود االحتالل الشــبان بيــن المنازل بعد 
أن استولى عدد من الشــبان على حقيبة كبيرة، 
سقطت من أحد الجنود اثناء المواجهات بداخلها 
عشــرات قنابل الصوت والغاز ولم تفلح محاوالت 
الجنــود في اعــادة الحقيبة التي اســتولى عليها 
الشبان، حيث انســحب جنود االحتالل الى داخل 

مستوطنة »كرمي تسور«.
وفي إطــار اعتقــاالت االحتــالل، اعتقلــت قوات 
االحتــالل أمس، 11 مواطنا مــن جنين والقدس 
والخليل، رافق ذلك مداهمــة لعدد من المنازل، 

واستدعاء مواطنين آخرين.
وقال نادي األســير، في بيان: إن أربعة مواطنين 
جرى اعتقالهم مــن محافظة جنين، وهم: محمد 
محمــود كايــد، ومحمــد شــادي جــرار، ومحمد 

حواشين، وأحمد وليد نبهان.
كما اعتقلت قوات االحتالل خمســة مقدســيين، 
وهم: نسيم محيسن، وتيسير محيسن، ومصعب 
محيســن، ومحمد أبــو ريالة، كما جــرى اعتقال 

نظام أبو رموز عقب استدعائه.
ومــن الخليــل، اعتقلت تلك القوات شــابين من 
بلــدة يطا جنوبا، وذلــك أثناء عمليــة هدم أحد 
المنازل، وهما: محمد اياد ربعي )19عاما( وزكريا 

هيثم ربعي )18 عاما(.

لندن/ وكاالت:
طالبــت الدول التي فقــدت مواطنيها على متــن طائرة أوكرانية أســقطتها إيران، 
الخميــس، طهران بتحمّل مســؤولية إســقاط الطائرة وبدء تحقيــق دولي، ودفع 
تعويضات لعائالت الضحايا. جاء ذلك في بيان تاله وزير الخارجية الكندي فرانســوا- 
فيليــب شــامبين، في العاصمــة البريطانية لنــدن، عقب اجتماعه مــع نظرائه من 
بريطانيا وأوكرانيا والســويد وهولندا وأفغانســتان. ودعا الوزير الكندي، في البيان، 
الســلطات اإليرانيــة، لتقديم خدمات قنصليــة كاملة ودون انقطاع إلى مســؤولي 
البلدان المعنية. وشــدد على ضرورة تحديد إيران هويات الضحايا بما يتماشــى مع 
قيم الكرامة والشــفافية والمعاييــر الدولية، واحترام جميع طلبات األســر واألقارب 
إلعــادة جثــث أقربائهم إلى بلدانهــم. كما أكد البيــان، على ضرورة ســماح إيران 
بتحقيق مستقل وشفاف وشامل، تطلع عليه الدول التي فقدت مواطنيها في إسقاط 
الطائــرة األوكرانيــة. وطالب أيضا إيران بتحمل المســؤولية الكاملــة وقبول جميع 
المســؤوليات تجاه عائالت الضحايا، بما في ذلــك التعويض.  ولفت الوزير الكندي، 
إلــى أن إيــران قبلت بتحمل مســؤولية إســقاط الطائــرة؛ ولكن ال يمكــن تحديد 
بالضبط سبب إســقاط الطائرة إال عبر تحقيق دولي. ودعا في هذا اإلطار السلطات 
اإليرانيــة إلى التعاون. والثالثاء، أعلنت الهيئة القضائية اإليرانية، إلقاء القبض على 

أفراد لتورطهم بحادثة تحطم الطائرة األوكرانية. 

6 دول تطالب إيران بتعويضات 
عن إسقاط الطائرة األوكرانية

وعدم مهنتيها وانشــغاالتها الحزبية«. وتابعت الحركة على لسان المتحدث 
باســمها حازم قاســم في تصريحات له أمس، »على الســلطة الفلســطينية 
العمل في الســاحات الخارجية، دعمًا للقضية الفلسطينية، بداًل من الدخول 
فــي مناكفات مع الفصائل«. وأضاف: »حماس مــن حقها أن تتحرك في كل 
الساحات من أجل حشد الدعم السياسي لقضيتنا الوطنية، وخاصة في ظل ما 
تتعرض له القضية الفلســطينية من محاوالت تصفية من اإلدارة األمريكية 
وحكومة اليمين الصهيونية«. ولفت قاســم إلى أن حماس تســعى من هذه 

العالقات لحشد الدعم لتعزيز صمود أبناء شعبنا على األرض الفلسطينية.
وقــال: إن »حديث بعض قيادات الســلطة عن ســعي حمــاس لتصبح بدياًل هي 
أحاديث ال تستند إلى أي واقع، وهي تخيّالت في عقول قيادة السلطة فقط، فكل 
اتفاقــات المصالحــة تحدثت عن تمثيل منظمة التحريــر بعد إصالحها، وضمان 
مشــاركة الجميع فيهــا باالنتخابات أو التوافق«. وأشــار إلــى أن »الكل الوطني 
مطلــوب منه التحرك في كل الســاحات والمواقع من أجل حشــد الدعم لقضيتنا 
الوطنية، ونقل الرواية الفلســطينية لمختلف المحافل«. وأكد قاســم أن السلطة 
تســعى إلثارة مثل هذه المخاوف التي ال أصل لها وهي من نسج خيال قياداتها، 
»بعد انســداد مســار التســوية في وجهها، وعدم قدرتها على اإلنجاز وإصرارها 

على التحرك بعيدًا عن اإلجماع الوطني، وتهربها من مسار االنتخابات«.
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إدنبرة/ وكاالت:
تستعد اسكتلندا لفرض حظر على األطفال خالل 
تدريبات كرة القدم فيما يتعلق بضربات الرأس، 
بســبب مخاوف من جود صلة بينها وبين مرض 

الخرف.
وذكر تقرير نشره موقع هيئة اإلذاعة البريطانية 
"بي بي ســي" أن اتحاد كرة القدم االسكتلندي 
يخطــط لهــذا األمر، وأنــه من المتوقــع إعالن 
الحظر على ضربات الكرة بالرأس لألطفال تحت 

سن الـ12 في وقت الحق هذا الشهر.
وأشــارت صحيفــة "جارديــان" البريطانيــة إلى 
أن الناشــطة دون أســتل، ابنــة مهاجم وســت 
بروميتــش ألبيون الســابق جيف أســتل، رحبت 
بهــذه الخطــوة، باعتبارهــا "خطــوة إيجابية"، 

وحثــت االتحــادات ذات الصلــة علــى أن تحذوا 
حذوهم. وذكرت الصحيفة أن الواليات المتحدة 
فرضت حظرًا مماثاًل عام 2015، لكن اســكتلندا 
ســتصبح أول دولــة أوروبيــة لفــرض مثل تلك 
السياســة. وتأتي خطوة اتحاد الكرة بعد دراسة 
أجرتها جامعة جالســكو، ونشــرت فــي أكتوبر/

تشــرين األول، توصلــت إلى وجــود عالقة بين 
حــاالت العبين ســابقين وأمــراض الدماغ التي 

تسوء مع مرور الوقت.
وأفادت الدراسة بأن العبي كرة القدم السابقين 
أكثــر عرضة لإلصابــة بالخرف بنســبة 3 مرات 
ونصف عن األمراض العصبية الخطيرة األخرى.

لكن تعذر تحديد ما إن كان ســبب المســتويات 
المرتفعة ألمراض الدماغ كانت ناتجة عن تكرار 

الصدمات أو ضربات الكرة بالرأس أو عامل آخر، 
بحسب الصحيفة البريطانية.

وقــال الدكتــور جون ماكليــن، طبيــب االتحاد 
االســكتلندي، إنه ليــس هناك دليــل قوي على 
ربط ضرب الكرة بالــرأس ومرض الخرف، لكنه 
يعتقد أن فرض قيــود على لمس الكرة بالرأس 

شيء منطقي.
وأوضح أنه ال يمكن انتظار ظهور دليل بطريقة 
أو بأخــرى، بــل يجــب اتخــاذ خطــوات عمليــة 
ومنطقيــة فــي الوقــت الحالــي، مؤكــدًا أنهم 
يســعون لمحاولــة تقليل العــبء، والوقت الذي 
يلمس فيه الصغار الكرة برؤوســهم، خاصة أن 
ضربات الرأس أكثر شــيوعًا خالل التدريبات عن 

المباريات.

طوكيو/وكاالت:
أعلــن علمــاء أنهــم اســتطاعوا بفضــل 
ميكروب عُثــر عليه في كتلــة من الطين 
مســتخرجة من أعماق البحار قبالة ســاحل 
اليابــان فــك طالســم واحدة مــن مراحل 
التطــور األولى المهمة للحياة على كوكب 

األرض.
وتتمثل تلك المرحلة في النقلة من الخاليا 
البســيطة التي انتشــرت في البداية على 
سطح الكوكب إلى أشكال الحياة المعقدة 
من فطريــات ونباتات وحيوانــات بما في 

ذلك البشر.
وكان العلماء قد استخدموا غواصة أبحاث 
لجمع كتلة الطيــن التي تضم هذا الكائن 
مــن أخــدود أومينــي قبالــة اليابــان عام 

.2006

وأطلــق العلمــاء علــى الميكــروب اســم 
"بروميثيوآركايوم ســينتروفيكوم" إشــارة 
إلــى شــخصية بروميثيــوس الــذي صنع 
اإلنسان من الطين في األساطير اليونانية 

وسرق النار من اآللهة.
ويمتلك هذا الكائن ذو الخلية المستديرة، 

التــي يبلغ قطرهــا نحــو 500 نانومتر أي 
واحد علــى 20 ألفا من الســنتيمتر، زوائد 
أشبه بالمجســات على ســطحه الخارجي، 
وهو جزء من مجموعة تســمى أركايا وهي 
عبارة عــن كائنات دقيقة تفتقــر للهياكل 

الداخلية مثل النواة.
وأوضح العلماء، عبر مجلة نيتشــر العلمية، 
أنهــم تمكنوا مــن دراســة بيولوجيا هذا 
الكائن الدقيق المســتخرج على عمق 2.5 
كيلومتر تحت سطح البحر بعد رعايته لكي 

ينمو في المعامل.
وكان العلمــاء حائريــن منذ مــدة طويلة 
فــي حلقــة التحول فــي تطــور الحياة من 
هــذه الكائنــات الشــبيهة بالبكتيريا إلى 
الشــكل األولــي للفطريــات ثــم النباتات 
والحيوانــات فــي مجموعــة يطلــق عليها 
اسم "يوكاريوتس" وهو التحول الذي ربما 

يكون قد حدث قبل نحو ملياري سنة.
وبنــاء علــى دراســة معملية شــاقة لهذا 
الكائــن ومالحظات لعالقتــه التكافلية مع 
البكتيريــا المصاحبة له اســتطاع العلماء 

التوصل إلى تفسير.

إطالق سماعة "هارمان كاردون" 
الالسلكية الجديدة

واشنطن/وكاالت:
 FLY TWS كشــفت شــركة هارمــان كاردون النقــاب عن ســماعة الــرأس
الالسلكية الجديدة، التي تمتاز بأنها مضادة للعرق والمطر وفقا لفئة الحماية 

IPX5 مع إعادة شحن البطارية بسرعة كبيرة. 

وأوضحت الشــركة األمريكية أن ســماعة الــرأس FLY TWS الجديدة تتمتع 
ببطاريــة تصل فترة تشــغيلها إلى 15 ســاعة، بما في ذلك حقيبة الشــحن، 
ويتم اســتعمال سماعة الرأس الالسلكية الجديدة عن طريق النطاق اللمسي، 

 .Assistant وجوجل Alexa باإلضافة إلى دعم المساعد الصوتي أمازون
ومن المقرر إطالق سماعة الرأس FLY TWS الالسلكية الجديدة في األسواق 

العالمية اعتبارا من فصل الشتاء 2020 بسعر يبلغ 150 دوالرا أمريكيا.

هواوي تتأهب لطرح 
ثاني هاتف قابل للطي

بكين/وكاالت:
تتأهب شــركة "هــواوي" الصينيــة لإلعالن عن ثانــي هاتفها 
القابلــة للطي، علمــا بأن جهازها األول من هــذه الفئة لم يتم 

طرحه خارج الصين حتى اآلن.
وستكشــف شــركة "هواوي" عن هاتف "ميــت إكس إس" خالل 

معرض برشلونة العالمي للهواتف 2020.
وبحســب بوابة التقنيــة العربية، فإن المعلومــة الوحيدة التي 
تأكدت حتى اآلن هي أن هاتف "ميت إكس إس" ســيحتوي على 
معالــج من نــوع "كيرين 990" يدعم االتصال بشــبكات الجيل 

الخامس.
ورجحت الشائعات أن يكون الهاتف المرتقب أرخص من الجهاز 
الســابق "ميت إكس"، كما أن التصميم قد يشهد تغييرًا، فيما 
ســتكون الشاشــة أكثر صالبــة، حســبما ذكر موقــع "أندرويد 

أوثوريتي" المتخصص باألخبار التقنية.
أما بالنسبة لحجم الجهاز، فسيكون "ميت إكس إس" أصغر من 

سابقه "ميت إكس".
وكشف خبراء تقنيون أن "هواوي" تعكف أيضًا على تطوير ثالث 
هاتف قابــل للطي، ومن المرتقب أن يجــرى اإلعالن عنه خالل 
النصــف الثاني مــن العام الحالــي. وأضحى مرجحــًا أن تتحول 
2020 إلى ســنة الهواتف القابلة للطي، بعدما دخلت "هواوي" 

السباق بجهازين، فيما تستعد "سامسونج" لإلعالن عن هاتفها 
"جاالكسي زد فليب" القابل للطي أيضًا.

اضطرابات النوم ترفع 
احتماالت اإلصابة بالخرف

واشنطن/وكاالت:
كشــفت نتائج دراســة حديثة، أن من يعانــون من اضطرابات فــي النوم قد تزيد 
لديهم احتماالت اإلصابة بمشــكالت إدراكية وبالخرف أكثــر ممن يتمتعون بنوم 
جيــد. وأظهرت الدراســة، التي نشــرت في دوريــة "نيورولوجي، نيوروســيرجيري 
آنــد ســيكاتري" المختصة بطــب األعصاب والصحة النفســية، أن مــن ينامون 6 
أو 7 ســاعات ليــال لديهم أقل احتمــاالت إصابة باضطرابات إدراكيــة، بينما زادت 

االحتماالت لدى من ينامون أقل من 4 ساعات أو أكثر من 10 ساعات ليال.
وتوصلت الدراســة إلى أن مــن يعانون من األرق تزيد لديهــم احتماالت اإلصابة 
بالمشــكالت اإلدراكية بنســبة 27 %، بينما من يعانون من اضطرابات النوم أو ال 
ينالون قسطا كافيا من الراحة تزيد لديهم احتماالت اإلصابة بالخرف بنسبة 25 %.
وأضافــت أن النــوم غير الكافي أو قضاء وقت طويل فــي الفراش في أرق مرتبط 

بنسبة زيادة قدرها %24 في احتماالت اإلصابة بالتراجع اإلدراكي.
وفحص الباحثون المشــاركون في الدراســة بيانات 51 دراســة منشورة من قبل 
تابعت أشــخاصا في منتصف العمر وكبارا في الســن في أمريكا الشمالية وأوروبا 
وشــرق آسيا لعدة ســنوات على األقل لمعرفة ما إذا كانت مشكالت النوم لديهم 

مرتبطة بالصحة اإلدراكية.
وقال كبير باحثي الدراســة، الدكتور وي شــو من جامعة تشــينجداو في الصين: 

"تشير تلك النتائج إلى أن تنظيم النوم قد يكون هدفا واعدا لمنع الخرف".
وأوضــح أن التفســيرات المحتملة للصلة بيــن األمرين هي أن مشــكالت النوم 
تتســبب في التهابات في األعصاب بمــا يؤدي بدوره لخلــل إدراكي، كما تفاقم 

اضطرابات النوم أيضا من أثر نقص وصول األكسجين إلى الدماغ.
وأضاف أن اضطرابات النوم تقلل أيضا من فاعلية المخ في التخلص من السموم 

وتساهم في تلف خاليا الدماغ أو ضمور أجزاء من المخ.
وقال ماثيو بايس وهو باحث في جامعة ملبورن في أســتراليا، ولم يكن مشــاركا 
في الدراسة: "ما زلنا بحاجة لمزيد من األدلة لمعرفة ما إذا كان النوم المضطرب 
يــؤدي لإلصابــة بالخرف، وما إذا كان تحســين النوم قد يــؤدي لتقليل مثل هذا 

الخطر"، وأضاف: "النوم مهم للغاية للصحة العامة ويجب أن يكون أولوية".

4 أكواب من القهوة 
ا تخلصك من الدهون يوميًّ

لندن/وكاالت:
توصل باحثون بكلية تشــان للصحة العامة بجامعة هارفارد، إلى أن تناول ما يصل 
إلــى 4 أكواب من القهوة يوميًا، يمكن أن يســاعد في التخلــص من الدهون في 

الجسم.
وذكــرت صحيفة "صــن" البريطانية، أن الباحثيــن توصلوا إلى هــذه النتائج بعد 
تجارب استمرت 24 أسبوعًا، درست تأثير القهوة على 126 رجاًل وامرأة يعانون من 

زيادة الوزن في سنغافورة.
وطلب العلماء من نصف المشــاركين الذين كانوا جميعهم من الصين أو ماليزيا، 
شــرب 4 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين بشــكل يومي، وشرب النصف 
اآلخر مشروبًا يحاكي مذاق القهوة، ولكنه لم يكن قهوة وال يحتوي على الكافيين.

ووجــد الخبراء في نهاية الدراســة أن أولئــك الذين تناولوا 4 أكــواب من القهوة 
المحتويــة على الكافيين يوميًا على مدى 6 أشــهر، شــهدوا انخفاضًا بنســبة 4% 

تقريبًا من الدهون في الجسم، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوها.
وأشــار العلماء إلى أن الكافيين يؤدي إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي 
إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وانخفاض ملحوظ في الدهون في الجسم.

وأكــدوا أيضًا أنه على الرغم من أن بعــض الناس قد يعتقدون أن تناول 4 أكواب 
من القهوة يوميًا قد يشكل خطرًا طويل األجل على الصحة، فإن هذا المستوى من 

االستهالك كان جيدًا في نطاق المعايير الحالية.
وأوضــح العلمــاء أن الكثير من الكافيين يمكن أن يؤثر على الجســم بشــكل عام 

ويسبب الصداع، ونبض القلب السريع، وضيق في المعدة.
لذا فإن أي قرار بشأن تضمين 4 أكواب من القهوة يوميًا في النظام الغذائي، يجب 
أن تتــم معايرته بعناية مع غيره من األطعمة والمشــروبات واألدوية التي تحتوي 

على الكافيين، والتي يتم استهالكها حاليًا.

خوًفا من الخرف.. اسكتلندا تحظر على
 األطفال ضربات الرأس خالل ِمران الكرة

من أعماق البحار.. ميكروب 
يكشف عن لغز تطور الكائنات الحية


