
غزة- رفح/ أحمد المصري:
شارك المئات من الالجئين في وقفة احتجاجية رافضة لصفقة القرن األمريكية 

أمام مقر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا« بمدينة غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة المشتركة لالجئين، أمس، 

األعالم الفلســطينية والفتات كتب عليها »تسقط صفقة القرن«، و 
»ال عــودة عن حق العودة«. وفي كلمة لــه خالل الوقفة، أدان مدير 

عائالت الجنود 
األسرى: توّقفنا 

عن الصمت 
وسنعيد أبناءنا غزة- رام اهلل/ عبد اهلل التركماني:

دعت فصائــل وهيئات فلســطينية لتصعيد المقاطعة 
الشــاملة في وجه االحتالل ومشروعه االستيطاني في 

الضفــة الغربية، وطالبت بالبدء باتخاذ كافة اإلجراءات 
الهادفــة إلى مالحقة الشــركات العاملة في 
المســتوطنات اإلســرائيلية المقامــة علــى 

رام اهلل/ فلسطين:
أكــد رئيس بعثة اللجنة الرباعية في فلســطين »جون 
كالرك«، تحــرك الرباعيــة الدوليــة بشــأن قــرار منع 

»إســرائيل« تصدير المنتجات الزراعية الفلســطينية، 
واتخــاذ الخطــوات الالزمــة بالتعــاون مــع 
الشــركاء الدوليين تجاه القرار اإلســرائيلي. 
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تعزية
ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني، وجميع أعضاء 
المجلس والمدير العام واإلدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك يتقدمون بأحر 
التعازي والمواساة من األستاذ الدكتور ماهر الحولي وعموم آل الحولي الكرام 

بوفاة والده وفقيدهم المغفور له بإذن اهلل تعالى
الحاج حامد الحولي "أبو ماهر"

 ســائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن يســكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

دعوات فلسطينية لألمم المتحدة للبدء 
بمالحقة الشركات العاملة بالمستوطنات
2

4

القدس المحتلة/ صفا:
أعلنت عائالت الجنود اإلســرائيليين 
األســرى فــي قطــاع غــزة باإلضافة 
األسير  منغستو«  »أبارا  لإلســرائيلي 
فــي القطــاع أيضًــا، البــدء بحملة 
جديــدة ســعيًا لتحريــك قضيتهم. 
وجــاء علــى لســان عائلــة الضابط 

األســير »هــدار غولدين« 
أنها بــدأت بحملة جديدة 

الرباعية الدولية ُتؤكد تحركها بشأن منع 
االحتالل تصدير المنتجات الفلسطينية

4

الناصرة- غزة/ نور الدين صالح:
شــّكل إصدار مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنســان التابعة لألمم المتحدة 
»قائمة سوداء« بأســماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات 

اإلســرائيلية »ضربــة موجعة« لالحتالل على الصعيدين السياســي 
3واالقتصــادي، وفــق مراقبين. وبحســب ما ذكرت وســائل إعالمية 

أعلنتها األمم المتحدة وتضم 112 
شركة عاملة في المستوطنات

"القائمة السوداء".. ضربة جديدة 
لالحتالل تتطلب استثمارها فلسطينيًا
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محافظات/ عبد اهلل التركماني:
هدمت ســلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، منزاًل في 
حــي الثوري بالقــدس المحتلة، وآخر فــي منطقة جبل 
جوهر، شرق مدينة الخليل. وهدمت سلطات االحتالل، 

منزاًل في حي الثوري بالقدس المحتلة، يعود للمواطن 
إياد شــويكي، إلقامة مدرســة تابعــة لبلدية االحتالل 
مكان المنزل. وقال الشــويكي لوكالة "وفا" لألنباء إنه 
تسلم إخطارا بعدم دخول أرضه مطلقًا، وإخالئها خالل 

يومين، وإخراج معداته الخاصة الموجودة في األرض، 
وذلــك بعد أن تم هدم منزله الــذي يؤوي 6 أفراد من 
عائلته إضافته له ولزوجتــه. وأضاف أن االحتالل هدم 
سورًا يعود للمواطن خليل أبو هدوان المجاور لمنزله.

يشــار إلى أن شويكي أمضى في ســجون االحتالل 12 
عامًا، وخرج من األســر عــام 1998. كما هدمت قوات 

االحتالل أمس، منزاًل في منطقة جبل جوهر، 
شــرق مدينة الخليل. وقالــت مصادر محلية 

االحتالل يهدم منزَلْين في القدس والخليل
122 مستوطًنا يقتحمون األقصى.. واعتقال 15 مواطنًا

19

وقفة احتجاجية في غزة وأخرى نسوية 
في رفح رفضًا لـ"صفقة ترامب" 

غزة/ فلسطين: 
قال النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي د.أحمد بحر: »إن 
نشر األمم المتحدة األربعاء ما عُرف بالقائمة السوداء التي تضم 

الشــركات التي لها صلة بالمستوطنات اإلسرائيلية 
انتصار للقانون الدولي«. وأضاف في تصريح صحفي 

بحر: نشر القائمة السوداء للشركات 
العاملة بالمستوطنات انتصار للقانون

3

غزة/ فلسطين:
قررت سلطات االحتالل اإلســرائيلي، مساء أمس، إعادة توسيع 
العمل في مساحة الصيد إلى 15 مياًل في بحر قطاع غزة. وأفاد 

مســؤول لجــان الصيادين فــي اتحاد لجــان العمل 
الزراعي زكريا بكر، أن قرار االحتالل ســيبدأ سريانه 

االحتالل يعيد توسيع مساحة 
الصيد بغزة إلى 15مياًل

19

4

بكين/ وكاالت:
أعلنــت الصيــن أمس أكثر مــن 15 ألف إصابــة إضافية بفيروس 
كورونا الجديد، وهو رقم قياسي بررته بطريقة جديدة في تحديد 
الحــاالت، مما يكشــف أن الفيروس أخطر مما قيــل حتى اآلن. في 

واشنطن/ وكاالت:
أقــر مجلس الشــيوخ األمريكي مشــروع قرار يحد مــن صالحيات 
الرئيس دونالــد ترامب في إطالق عمليات عســكرية خارج البالد 
دون موافقــة الكونغرس. وصوت 55 عضوا في مجلس الشــيوخ 

الصين: قفزة هائلة في
 عدد اإلصابات بكورونا

مجلس الشيوخ يتبّنى قراًرا للحد من 
"صالحيات الحرب" الممنوحة لترامب

19

خان يونس/ أسماء صرصور:
200 متر فقط هي المســاحة التــي احتوت نبتة 

الكولورابــي أول مــرة في أقصى شــرق محافظة 

غزة/ صفاء عاشور:
كثيرًا ما كانت تحلم ماروكو-الفتاة الكرتونية 
الشــهيرة- وتتمنــى أن تغرق مدرســتها من 
أجل التغيب عنها، وهو »حلم« يبدو أن بعض 

ألول مرة.. الكولورابي 
"صيدلية عالجية" تزرع بغزة 

نابلس- غزة/ هدى الدلو:
شــخصية ملهمة ومبدعة ولدت بمــا تؤمن أنه 
نعمة جميلة هي قصر القامة، لكونها السبب وراء 

ترسم "على الزجاج" قصتها
تحرير.. ِقصر القامة 

"نعمة" تدفعها للنجاح
ب عن المدرسة.. يراه  التغيُّ

البعض سبًبا "للبهجة"
5-16مع                   اليوم

وقفة احتجاجية رافضة لصفقة القرن أمام مقر "أونروا" في غزة أمس            ) تصوير/ رمضان األغا (
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وتشمل القائمة 94 شركة إســرائيلية و18 شركة من ست 
دول أخرى، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكالء أو بطرق 
التفافية في المســتوطنات اإلســرائيلية في الضفة الغربية 

المحتلة ومن ضمنها القدس، والجوالن السوري المحتل.
ودعــا القيــادي في حركــة حماس "عبــد الرحمن شــديد" 
لتصعيــد المقاطعة الشــاملة في وجه االحتالل ومشــروعه 

االستيطاني في الضفة الغربية.
وثمن شديد في تصريحات له الخطوة التي قام بها مجلس 
حقوق اإلنســان التابع لألمم المتحدة باإلعالن عن القائمة 
الســوداء بأســماء الشــركات التي تعمل في المســتوطنات 

بالضفة الغربية.
وأكــد على أن المقاطعة ووقف التطبيــع خطوات مهمة في 
حصــار حكومة االحتــالل، التي تحاول تكريــس األمر الواقع 
ببناء مزيد من المســتوطنات والوحدات االســتيطانية فوق 

أرضنا المحتلة.
ودعا شــديد الــدول العربية المهرولة للتطبيــع لوقف تلك 
السياســة، مؤكــدا أن كيــان االحتــالل غير شــرعي وال زال 
يمارس ســرقة األرض ويحاول فرض الحلول بقوة السطوة 
األمريكيــة التي أعطت الحق لنفســها بتجاوز حقوق شــعبنا 

وثوابته فيما يسمى بـ "صفقة القرن".
وطالب شديد باستثمار الدعم والتضامن األممي مع حقوق 
شعبنا في مقاطعة االستيطان والمستوطنات، داعيا لتصعيد 
حملة المقاطعة الوطنية لبضائع االحتالل، وتجريم التعاون 

مع االحتالل ومستوطناته في كافة المستويات.
رحبــت منظمة التعاون اإلســالمي، بالتقريــر الذي أصدرته 
مفوضيــة األمــم المتحدة الســامية لحقوق اإلنســان حول 
قاعــدة بيانــات الشــركات التجاريــة التي تقوم بأنشــطة 
تتعلق بالمســتوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 

المحتلة. 
واعتبرت منظمة التعاون اإلسالمي، في بيان صحفي أمس، 
أن هذه الخطوة المهمة تســهم في حماية حقوق الشــعب 
الفلسطيني وتعزيز االلتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات 

األمم المتحدة ذات الصلة. 

وأكــدت أن جميع األنشــطة االســتيطانية اإلســرائيلية في 
األرض الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 1967 بما فيها 
مدينة القدس، تشــكل انتهــاكًا للقانون الدولــي وقرارات 

الشرعية الدولية. 
ودعت المنظمة، األمــم المتحدة وأجهزتها المتخصصة، ال 
سيما مجلس حقوق اإلنسان إلى متابعة تنفيذ قراراتها ذات 
الصلة، وضمان التزام كل الشــركات بوقف أنشــطتها التي 
تسهم في ترســيخ منظومة االحتالل اإلسرائيلي وسياساته 
االســتيطانية غيــر الشــرعية، والعمــل علــى تعزيــز آليات 
المحاسبة والمســاءلة تجاه جميع االنتهاكات التي تقترفها 

إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
نشاطات غير شرعية

إلــى ذلــك، دعت شــبكة المنظمــات األهلية الفلســطينية 
لمتابعــة قانونية جديــة، بعد قيام مجلس حقوق اإلنســان 

بنشر قائمة سوداء ضمت 112 شركة بينها شركات عالمية 
كبيرة وأخــرى إســرائيلية، متورطة في أنشــطة اقتصادية 
واســتثمارية في المســتوطنات المقامة في الضفة الغربية 

والتي تعتبر بموجب القانون الدولي غير شرعية.
ودعت الشــبكة في بيان أمس، مؤسسات المجتمع المدني 
والمنظمات الدولية الحقوقية واإلنسانية الستخالص العبر 
من التجارب الســابقة واالنحياز للعدالــة والقانون الدولي، 
وحقوق الشــعوب في تقرير مصيرها واســتقاللها وتوســيع 
التضامن الدولي مع الشــعب الفلســطيني من خالل فرض 

المقاطعة الدولية الشاملة على االحتالل.  
وأكــدت الشــبكة أن توفيــر قاعــدة معلومــات للشــركات 
المتورطــة فــي دعــم المســتوطنات يمكن مــن المتابعة 
القانونية لهــا تمهيدا إللزامها بإنهــاء تعاقداتها مع دولة 

االحتالل، وإغالق فروعها، وعملها في هذه المستوطنات.
واعتبرت أن ذلك يتطلــب متابعة فورية من األمم المتحدة 

وهيئاتها ذات العالقة بهذا الشأن.
وأشارت الشبكة إلى قيام دولة االحتالل بتعليق عالقتها مع 
مجلس حقوق اإلنســان، وما وصف يوم نشــر هذه القائمة 
باليوم األسود من قبل حكومة االحتالل ما هو إال تأكيد على 

صحة هذا المسار الدولي.
ترحيب بالقرار

ورحب مركز العودة الفلســطيني في لنــدن بقرار مفوضية 
حقوق اإلنســان إصدار قائمة بيانات الشركات التي تمارس 
أنشــطة تجارية تدعــم المســتوطنات في الضفــة الغربية 
المحتلــة. وأوضــح المركز في بيان أن هذا القــرار الذي جاء 
بعد ثالث سنوات من االنتظار، يعكس الموقف األممي ضد 
التنمر اإلســرائيلي التفويض الممنوح بموجب قرار مجلس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة رقم 36/31.
واعتبــر أن الوقــت قد حان لمحاســبة هذه الشــركات على 
للقانــون  وانتهاكهــا  الفلســطينيين  لحقــوق  انتهاكهــا 
الدولــي، داعيًــا الحكومــة البريطانية لضمــان إنهاء عمل 
هذه الشــركات فــي المســتوطنات اإلســرائيلية وتحميلها 

المسؤولية القانونية الكاملة.
من جهتها، طالبت دائرة حقوق االنسان والمجتمع المدني 
في منظمة التحريــر، دول العالم باتخاذ إجراءاتها القانونية 
ضد الشــركات المنشــورة أســماؤها في القائمة الســوداء، 
وذلــك وفًقــا للقوانيــن واالتفاقيــات الدولية، التــي تجرم 

انتهــاكات حقوق اإلنســان، خاصــة اتفاقية جنيــف الرابعة 
والبروتوكول اإلضافي.

وقالــت الدائرة في بيــان: إن دول العالــم مطالبة بتطبيق 
مــا وقعت عليه من اتفاقيات، وما صــدر عن األمم المتحدة 
ومجلــس األمن والمؤسســات الدولية األخــرى من قرارات، 
والتي كلها تدين االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة 

وتجرم االستيطان االستعماري وانتهاكات حقوق اإلنسان.

وأضافت أن نشر القائمة السوداء يضع الدول امام استحقاق 
أخالقي وقانوني يلزمها بالعمل على مقاضاة هذه الشركات 
ومقاطعتها بســبب تعاونها مع االستيطان االستعماري في 

األراضي المحتلة.
وأكــدت أن القيادة الفلســطينية ســتالحق هذه الشــركات 
قضائيًــا عبر المحاكم الدوليــة لمقاضاتها عن كل الجرائم 
واالنتهاكات الناتجة عن النشــاط االستيطاني التي شاركت 
فيه وإلزامهــا بدفع التعويضات للمواطنين الفلســطينيين 
الذيــن تضرروا جراء ذلك، وهذا يشــمل مشــاركتها بنهب 

خيرات ومقدرات الشعب الفلسطيني المختلفة.
دعوات لبدء اإلجراءات

فيما دعا مركز حماية لحقوق اإلنســان السلطة الفلسطينية 
للبدء باتخاذ كافة اإلجراءات الهادفة إلى مالحقة الشــركات 
العاملــة فــي المســتوطنات اإلســرائيلية المقامــة علــى 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة، ومطالبتهــا بالتعويــض 
عــن األضرار التي تســببتها في حق الفلســطينيين أصحاب 
تلــك األراضي. وأشــاد المركز فــي بيان، بقــرار المفوضية 
الســامية لحقوق اإلنسان بنشر قائمة بالشــركات األجنبية 
العاملة في المســتوطنات اإلســرائيلية، معتبرًا إياه التزامًا 
بالقانــون الدولي وقرارات الشــرعية الدولية التي ال تعترف 
باالستيطان االســرائيلي في االراضي الفلسطينية وتعتبره 
جريمــة ويجــب تصفيتــه. واعتبر القــرار بأنه خطــوة على 
الطريق ليبدأ المجتمع الدولي واألمم المتحدة بالعمل على 

تفكيك االســتيطان، ومالحقة جميع الشركات العاملة داخل 
المســتوطنات ومســاءلتها وفًقــا للقانون الدولــي وقرارات 
الشرعية الدولية، واعتبار تلك الشركات مشاِركة في جريمة 

االستيطان.
وأكد أن نشــر هذه القائمة يمثل انتصارًا للحق الفلسطيني 
وقواعد العدالة والقانون الدولي في الوقت الذي تحاول فيه 
اإلدارة األمريكيــة تصفيــة القضية الفلســطينية وتفريغها 
من مضمونها عبر ما يســمى "صفقة القرن" التي تشــرعن 
االســتيطان فــي األراضــي المحتلة في انقــالب فاضح على 

مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
فيما أشــاد خبير القانون الدولي حنا عيســى بإصدار مكتب 
حقوق االنســان باألمم المتحدة تقريره حول الشركات التي 
لهــا عالقات تجارية مع مســتوطنات إســرائيلية في الضفة 
الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس، الفتًا إلى أن 112 

شركة تخرق القانون الدولي في مساندتها لالستيطان.
واعتبر عيســى في بيان صحفي التقرير المتعلق الذي يحمل 
112 شركة منها 94 مقرها )إسرائيل( و18 مقرها ست دول 

أخــرى، يعبر عن جرائم حرب اســتنادا لنــص المادة الثامنة 
الفقرة )ب( من نظام روما لسنة 1998.

وأكــد أن جميــع األنشــطة االســتيطانية االســرائيلية غير 
قانونية وتشــكل انتهاكات جســيمة للمادة 49 فقرة 6 من 
اتفاقية جنيف الرابعة لســنة 1949 وبالتالي تشــكل جرائم 
حرب كمــا هو منصوص عليــه في المــادة 85 فقرة 4 من 
البروتوكول االضافي االول لســنة 1977 الملحق باتفاقيات 
جنيــف لســنة 1949 والمــادة 8 فقرة )ب( مــن نظام روما 
لسنة 1998. وشــدد عيسى على ضرورة مساءلة )إسرائيل( 
الســلطة القائمة باالحتــالل عن جميع جرائــم الحرب التي 

ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب مجلــس األمن الدولــي باتخاذ اجراءات مســتعجلة 
إلعالء شأن قواعد القانون الدولي وإنقاذ حل الدولتين وهو 
ما تــم تأكيده بالدعــم الدولي في الجمعيــة العامة لألمم 
المتحدة في قرارها 19/67 بتاريخ 2012/11/29، وضرورة 
إلــزام )إســرائيل( علــى التخلي عن سياســات االســتيطان 

والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.
ودعــا مجلــس األمــن والجمعيــة العموميــة لهيئــة األمم 
المتحدة لالستناد مجددًا إلى القرارات الدولية في المعركة 
ضد االســتيطان، وهي: )القرار – 446 لســنة 1979 الصادر 
عــن مجلس االمن الدولــي الذي أكد أن االســتيطان ونقل 
السكان اإلســرائيليين لألراضي الفلســطينية غير شرعي(، 
و)القــرار – 452 لســنة 1979 ويقضــي بوقف االســتيطان 
حتى فــي مدينــة القــدس وبعدم االعتــراف بضمهــا الى 
الكيان الصهيوني(، و)القرار – 465 لســنة 1980 الذي دعا 
الى تفكيك المســتوطنات االســرائيلية بكونها من مفرزات 
االحتــالل االســرائيلي(، و)القرار – 478 لســنة 1980 الذي 

يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة(.

"التعاون اإلسالمي": نشر "القائمة" يسهم في حماية حقوق الفلسطينيين

دعوات فلسطينية لألمم المتحدة للبدء 
بمالحقة الشركات العاملة بالمستوطنات

غزة- رام الله/ عبد الله التركماني:
دعــت فصائل وهيئات فلســطينية لتصعيــد المقاطعة 
الشــاملة فــي وجــه االحتالل ومشــروعه االســتيطاني 
كافــة  باتخــاذ  بالبــدء  وطالبــت  الغربيــة،  الضفــة  فــي 

إلــى مالحقــة الشــركات العاملــة  اإلجــراءات الهادفــة 
في المســتوطنات اإلســرائيلية المقامــة على األراضي 
الفلسطينية المحتلة، ومطالبتها بالتعويض عن األضرار 
التي تسببت بها في حق الفلسطينيين. وأصدرت األمم 

المتحــدة، أول مــن أمــس، »قائمــة ســوداء« بأســماء 
112 شــركة تمارس أنشــطة تجارية في المســتوطنات 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة 

الجوالن، وتعد مخالفة للقانون الدولي.

حماس تدعو لتصعيد 
المقاطعة الشاملة لالحتالل

مؤسسات حقوقية 
تطالب العالم باتخاذ 

إجراءاته القانونية

خبير قانوني: 112 شركة 
تخرق القانون الدولي في 

مساندتها لالستيطان



Friday 14 February 2020 الجمعة 20 جمادى اآلخرة 1441هـ 14 فبراير/ شباط
3 محليات

إعالن للعموم
يعلــن للعموم أنــه وبناء على قرار اللجنة العليا لألراضــي الحكومية رقم )125( 
لســنة 2016م الصــادر في اجتماعها رقم )38( المنعقــدة بتاريخ 2016/5/24 
والقاضي باســتمالك قطعة األرض البالغ مســاحتها )5 دونمــات( والواقعة في 
جزء من القسيمة رقم )102( في القطعة رقم )53( من أراضي مدينة خانيونس 

وتخصيص قطعة األرض المستملكة لصالح وكالة الغوث إلنشاء مدرسة.
وقــد تقدمــوا ورثــة المواطنة/ هــدى محمد عبــد اهلل أبــو النجا بطلب 
لتعويضها عن مســاحة )1381م2( والمواطنة / سعاد محمد عبد اهلل أبو 
النجا عن مساحة )1381م2( والمواطنين/ صالح وصالح أبناء محمد عبد 
اهلل أبو النجا عن مســاحة )1376م2( وقد آلت اليهم بالتسجيل باسمهم 

لدى سجالت الطابو بسلطة األراضي.
حدود االرض: ويحدها من جهة الشمال / أرض المواطن/ سيف أبو النجا 
عــن والدته/ نادية أبو النجا ومن جهة الجنوب / أرض المواطن/ غســان 
أبو النجا ومن جهة الشــرق أرض المواطن/ ســيف أبــو النجا عن والده/ 

أحمد أبو النجا ومن جهة الغرب شارع بعرض 10م. .
وحيــث إننا في ســلطة االراضــي بصدد الشــروع في تعويــض المواطنين 
المذكوريــن أعاله، فعلى كّل من يدّعى بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية 
أو التعــدي على حقوقه أو يدعي أنه األحــق بالتعويض أن يتقدم باعتراضة 
الخطــي إلى االدارة العامة للمســاحة خالل مدة اقصاهــا 15 يوما من تاريخ 

هذا االعالن واال سوف يتم البدء في إجراءات التعويض حسب األصول .
 سلطة األراضي 
 لجنة تنفيذ المبادالت والتخصيصات 

دولة فلسطين
سلطة األراضي

مكتب رئيس سلطة األراضي

إعالن للعموم
يُعلــن للعمــوم أنــه وبنــاًء على مــداوالت اللجنــة العليــا لألراضــي )34( بتاريخ 
2016/4/12م تم استمالك قطعة األرض البالغ مساحتها )1537 م2( والواقعة في 

جزء من القسيمة رقم )15( في القطعة رقم )968( من أراضي بيت الهيا وتخصيص 
قطعة األرض المستملكة للمنفعة العامة. وقد تقدم المواطنان/عبد اهلل مصطفى 
مطر األشقر وكوكب سعيد العبد األشقر بطلب لتعويضهم عن مساحة )1537 م2( 
وقد آلت إلى عبد اهلل مصطفى مطر األشــقر بموجب الشــراء من ورثة سعيد العبد 
ســليمان معروف وهم: موســى وفريد وعاطف لما مســاحته )450 م2( والمسجلة 
بأسمائهم لدى سجالت الطابو بســلطة األراضي، أما السيدة/ كوكب سعيد العبد 
سليمان معروف )األشقر( فقد آلت لها ما مساحته )1087 م2( بطريق الميراث عن 

والدها وبموجب القسمة الرضائية والمسجلة بالطابو باسمها.
حدود األرض: ويحدها من جهة الشمال أرض/ علي معروف ومحمد العطار وعبد 
الرحمن أبو حمام وياســر شــاهين وخالد أبو علي ووداد الترامســي، ومن جهة 
الجنوب أرض إسماعيل ياسين ومن جهة الشرق أرض/ ورثة شعبان األشقر ومن 
جهة الغرب أرض/ ورثة رداد طنبورة وكفاية طنبورة ونظمي طنبور وشوقي البنا 
والمضخة، وحيث إننا في سلطة األراضي بصدد الشروع في تعويض المواطنين 
المذكوريــن أعاله فعلــى كل من يدعي بحق التصــرف أو المنفعة أو الملكية أو 
التعدي على حقوقه أو يدعــي أنه األحق بالتعويض أن يتقدم باعتراضه الخطي 
إلى اإلدارة العامة للمســاحة خالل مدة أقصاهــا 15 يوما من تاريخ هذا اإلعالن 

واال سوف يتم البدء في إجراءات التعويض حسب األصول.
سلطة األراضي
لجنة تنفيذ المبادالت والتخصيصات

دولة فلسطين
سلطة األراضي 

مكتب رئيس سلطة األراضي

إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن الســيد/ محمد حســن إبراهيم الجدبة من سكان 
غزة هوية رقم / 802222273 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم/ مورث موكله 

والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // نعمان محمد الجدبة
القطعة 920 القسيمة 1 – 15 أراضي 

القطعة 921 القسيمة 1 – 6 – 15 أراضي 
القطعة 723 القسيمة 37 – 49 – 39 أراضي 

إلى االسم الصحيح له // نعمان محمد بدوي الجدبه 
لذلــك فإن اللجنــة المختصة تحيــط الجميع علمًا بهــذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية 
خــالل مــدة أقصاها خمســة عشــر يومًا من تاريــخ اإلعالن وإال فســيتم 

التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األسماء
أ . موفق محمد علوان

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي 

لجنة تصحيح األسماء

الناصرة- غزة/ نور الدين صالح:
األمــم  إصــدار مفوضيــة  شــّكل 
المتحدة لحقوق اإلنســان التابعة 
"قائمة ســوداء"  المتحــدة  لألمم 
تمــارس  شــركة   112 بأســماء 
أنشــطة تجارية في المستوطنات 
موجعــة"  "ضربــة  اإلســرائيلية 
الصعيديــن  علــى  لالحتــالل 
وفــق  واالقتصــادي،  السياســي 

مراقبين.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعالمية 
إســرائيلية، فــإن هــذا اإلصــدار 
المســؤولين  مــن مخــاوف  عــزز 
اســتخدام  مــن  اإلســرائيليين 
لتشــجيع مقاطعة واسعة  القائمة 
النطــاق لعمــل القطــاع الخــاص 
في )اســرائيل(، وهــو دفع رئيس 
نتنياهو  بنيامين  حكومة االحتالل 
للرد على ذلك قائاًل: "من يقاطعنا 
ستتم مقاطعته )..( نرفض بشدة 

هذه المبادرة الكريهة".
الصــادرة عن  القائمــة  وتشــمل 
شــركة   94 المتحــدة،  األمــم 
إسرائيلية و18 شركة دولية تعمل 
اإلســرائيلية  المســتوطنات  فــي 
غيــر القانونيــة بموجــب القانون 
الدولــي، بينهــا شــركات "إير بي 
و"تريــب  و"إكســبيديا"  بــي"  إن 

آدفايزور" و"بوكينغ". 
القائمة  إصــدار  مراقبــان،  وعــدّ 
الدوليــة "خطوة مهمــة" يُمكن 
البناء عليها، بخطوات عملية، من  
أجــل محاصــرة اقتصــاد االحتالل 
واالســتيطان وفضــح ممارســات 
وانتهــاك  واالســتغالل  النهــب 

القانون الدولي.
عضو اللجنــة التوجيهية لمقاطعة 
)إسرائيل( أكاديميا وثقافيا د.مازن 
قمصيــة، أكــد أن هــذه الخطوة 
"مهمة" ويجــب المُراكمة عليها، 
خاصة فــي ظل اســتمرار حكومة 
االحتــالل بالتنكر لحقوق الشــعب 
الفلسطيني وارتكاب جرائم بحقه.

مــع  هاتفــي  اتصــال  وخــالل 
"فلســطين"، أوضــح قمصية، أن 
فــي  كبيــر  الصهيونــي  الحــراك 
المحافل الدولية، لذلك يجب الرد 
على ذلك، من خالل تحريك األمم 
المتحدة والدول العربية بمقاطعة 
االحتالل بــداًل مــن الهرولة نحو 
التطبيع معه على حســاب القضية 

الفلسطينية.
وأشــار إلــى أن )إســرائيل( دولــة 
فصل عنصري وتســعى للسيطرة 
علــى كل األراضــي الفلســطينية 
وطرد سكانها، الفتًا إلى أن يُمكن 
اســتغالل تلك الخطوة عبر افتعال 
ضجّــة إعالمية كبيــرة، واإلعالن 
الشــركات  عشــرات  وجــود  عــن 
تعمل  المذكــورة-  -غيــر  األخرى 

لصالح الكيان اإلسرائيلي.
وبيّــن أن االحتــالل يعتبــر بــأن 
أي قــرار يتناقــض مــع برنامجــه 
الصهيونــي، فهو "ضد الســامية 
واليهوديــة"، لذلــك يعمــل على 
محاربتــه، مؤكــدًا أن مــا يصبــو 
إليــه االحتالل هو الســيطرة على 

فلسطين بدون الفلسطينيين.
الشــعب  قمصيــة،  وطالــب 
الفعلــي  بالتحــرك  الفلســطيني 
وعدم التعويل على قيادة السلطة 
تعمل  التي  العربيــة،  والحكومات 
الفلسطينية،  القضية  ضد مصالح 

بما فيها حق العودة واالستقالل.
كمــا دعا إلى اتخاذ خطوات عملية 
خــالل  مــن  الواقــع  أرض  علــى 
المناصرة  المنظمات  التواصل مع 
للقضية الفلســطينية، وإعادة بناء 
الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 
إضافــة لخطــوات أخــرى تجعــل 

االحتالل يدفع الثمن.
إضافة نوعية

مــن جانبه، رأى الكاتــب والمحلل 
السياســي محمــود العجرمي، أن 
"إضافــة  القائمــة  عــن  اإلعــالن 
األمميــة،  للمؤسســات  نوعيــة" 

التــي بدأت تتجــه لمقاطعة دولة 
الخطــوات، الفتًا  ببعض  االحتالل 
إلــى وجــود دول حليفــة لدولــة 
االحتــالل مثــل االتحــاد األوروبي 
المســتوطنات  منتجــات  تقاطــع 

وغيرها.
لصحيفــة  العجرمــي  وأوضــح 
الخطــوة  هــذه  أن  "فلســطين"، 
للجانــب  القــوّة  نقــاط  تراكــم 
مواجهــات  فــي  الفلســطيني 
سياسات دولة االحتالل التي تتنكر 

للحقوق الفلسطينية.
وعــدّ عمــل تلــك الشــركات في 
لالحتــالل،  "مشــاركة  فلســطين 
ومســاهمة فــي تغطية وتشــريع 
عملــه، ويدعم اقتصاده بما يخدم 
جيشــه الذي يرتكــب جرائم حرب 
ضد الفلســطينيين"، مشددًا على 
ضرورة "أن تســتثمر السلطة هذا 
اإلعــالن، كــون لهــا عضوية في 

األمم المتحدة".
وأكــد ضــرورة رفــع دعــاوى من 
خالل دولة فلسطين في المحافل 
االحتالل  دولة  لمحاكمــة  الدولية 
لهــا،  تــروّج  التــي  والشــركات 
 )BDS( داعيــًا حركــة المقاطعــة

الســتخدامها لحصــار دولة العدو 
اإلسرائيلي.

الموقــف  هــذا  أن  علــى  وشــدد 
الحقيقيــة  العزلــة  علــى  يدلــل 
الجماعــي  والموقــف  لالحتــالل 
الفلســطينية،  للقضية  المُناصــر 
خاصــة في ظــل اســتمرار الدعم 
األمريكــي لدولة الكيــان. وطالب 
العجرمي، بضرورة توحيد الموقف 
الفلســطيني، فــي كل مــا يمس 
القضايا الوطنيــة الكبرى، مُنتقدًا 
دور السلطة التي ال تزال تقف إلى 
جانــب االحتالل بعيــدًا عن موقف 
الشــعب الفلســطيني وفصائلــه. 
وبيّــن أن الســلطة ال تزال تلهث 
وراء االســتمرار فــي التفاوض مع 
االحتالل وتخدم إنفاذ خطة ترامب 
التصفويــة، فــي ظــل تمســكها 
بالتنســيق األمنــي وعدم ســحب 

اعترافها في دولة االحتالل.
اإلســرائيلية  المخــاوف  وتتركــز 
بحســب وســائل اإلعالم العبرية، 
مــن تحويل التقرير الذي يشــمل 
القائمة الســوداء إلــى قرار يصدر 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  عــن 

المتحدة.

غزة/ فلسطين: 
قال النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي د.أحمد بحر: "إن نشر األمم 
المتحدة األربعاء ما عُرف بالقائمة الســوداء التي تضم الشركات التي لها 

صلة بالمستوطنات اإلسرائيلية انتصار للقانون الدولي".
وأضاف في تصريح صحفي أمس، "أن شعبنا ومعه أحرار العالم ومؤسسات 
أممية وحقوقية أخرى سيســعون لمحاربة ومحاكمة القائمة السوداء التي 
تضم 112 شــركة على صلة بعمل المســتوطنات المُقامة على األراضي 
الفلســطينية". ودعا لمقاطعة تلك الشــركات مقاطعة تامة وشاملة حتى 
تقطــع صلتها بالمســتوطنات أو يتــم محاكمتها على جريمتهــا، معتبرًا 
صدورهــا عــن األمم المتحــدة انتصار للحــق الفلســطيني وبداية لرحلة 

تجفيف منابع المنظومة االستيطانية على فلسطين.
الجدير ذكره أن هذا التقرير كان من المفترض أن يصدر قبل ثالثة أعوام 
غير أن ضغوطًا هائلة مورست للحيلولة دون إصداره آنذاك، علمًا بأن 94 
من هذه الشــركات تملك مقرات في "إســرائيل" بينمــا تتوزع مقرات 18 

شركة أخرى في دول مختلفة من العالم.

رام اهلل/ فلسطين: 
نقلت هيئة شــؤون األســرى والمحررين في تقرير أمس، شهادة المعتقل 
عبد القادر ســمحان )36 عامًا( من مدينة نابلس، والتي يروي فيها ظروف 
اعتقاله الوحشــية علــى يد جيش االحتــالل، بالرغم مــن وضعه الصحي 
الحــرج.  وأوضــح المعتقل ســمحان لمحامية الهيئة عقــب زيارتها له في 
مركــز توقيف "عتصيون"، أنه جرى اعتقاله بعد مداهمة منزله فجرًا، حيث 
هاجمه أربعة جنود وقاموا بضربه بالعصي وشــتمه بأقذر المسبات، ومن 

ثم قاموا بطرحه أرضًا وتعمدوا الدعس عليه ببساطيرهم العسكرية.
وأضاف ســمحان بنه نُقل بعدها إلى معسكر "كرنيه شمرون"، وهناك تم 
شــبحه في ساحة المعسكر وتركه تحت المطر والبرد الشديد لـ 5 ساعات 
متواصلــة، يشــار بأن المعتقل ســمحان يعانــي من اضطرابات نفســية 

وبحاجة لعناية فائقة لحالته الصحية الصعبة.      
وفي الســياق، وثــق تقرير الهيئة شــكوى المعتقلين القابعيــن حاليًا في 
مركز توقيف "عتصيون" بسبب ظروف احتجازهم المأساوية في المعتقل، 
في ظل انخفاض درجات الحــرارة والبرد القارس في الفترة األخيرة، حيث 
هناك العديد من األسرى ال يستطيعون النوم من شدة البرد الذي ينهش 
أجســادهم، وفــي كثير من األحيان تتســرب مياه األمطار إلــى زنازينهم، 
ممــا يجبر األســرى على وضع بطانيــات على األرض لمنع وصــول المياه 
إلى "األبراش". كما اشــتكى األســرى أيضًا من ســوء الطعام الذي يُقدم 
لهــم كمًا ونوعــًا، فوجبات الطعــام التي يتــم توزيعها عليهــم بكميات 
قليلة وبجودة رديئة، ومعظم األســرى ال يتناولون إال )الخبز واللبن( لسد 

حاجتهم فقط بسبب الجوع الشديد.

بحر: نشر القائمة السوداء للشركات 
العاملة بالمستوطنات انتصار للقانون

هيئة: االحتالل يتعامل مع 
معتقل بوحشية رغم معاناته 

من اضطرابات نفسية

أعلنتها األمم المتحدة وتضم 112 شركة عاملة في المستوطنات
"القائمة السوداء".. ضربة جديدة لالحتالل تتطلب استثمارها فلسطينيًا

نابلس/ فلسطين: 
باشــرت الجرافات اإلسرائيلية أعمال شــق طريق استيطاني جديد، 
يربط بين تجمع للمســتوطنات المقامــة على أراضي منطقة جنوب 

شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقــال مســؤول ملف االســتيطان في شــمال الضفة غســان دغلس 
لوكالة "صفا"، أمس، إن الجرافات بدأت عملها مساء أول من أمس، 

واستأنفته صباح أمس.
ويربــط الطريــق الجديــد ما بيــن مســتوطنتي "عيليه" و"شــيلو" 

المقامتين على أراضي جنوب نابلس، مع مستوطنات األغوار.
وأوضح دغلس أن الطريق يبدأ من معســكر "جبعيت"، ويمتد بطول 
8 كــم، ويمر بــأراض زراعية خصبة في قرى دومــا وتلفيت وقريوت 
والمغير جنوب شــرق نابلــس، وحتى أراضي قريــة فصايل باألغوار 

الوسطى.
وأضــاف أن آالف الدونمات من أراضي هذه القرى، ســيقضمها هذا 

الطريق الذي يخترق ثمانية أحواض.
ولفــت إلى أن هــذا الطريق أقرتــه الحكومة اإلســرائيلية في العام 
2014 ضمــن مخطــط ضخــم لشــق عشــرات الطــرق والشــوارع 

االستيطانية بالضفة بطول 300 كم.

البدء بشّق طريق استيطاني 
بطول 8 كم جنوب نابلس
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أعلن أنا/  محمد نبيل حســني نبيه الهباش عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم  804010478 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الشــركات- أن شــركة العربيــة للتفريخ واالنتــاج ذ.م.م 
ويمثلهــا رئيــس هيئة المديرين الســيد/ محمد خضر حســن أبو عجوة 
ووكيله المحامي/ حازم عياد أبو جبل والمســجلة كشركة ذات مسؤولية 
محــدودة لدينا تحــت رقــم 563111913، 1995/4/20 تقدمت بطلب 
لتغيير اســم الشركة بناء على محضر الجمعية العامة للشركاء غير العادي 
المحــرر بتاريــخ 2020/2/1 ليصبــح )شــركة العربية لصناعــة الحبوب 
واالعــاف والتفريــخ ذ.م.م(، وكذلــك تغييــر مقر الشــركة الرئيس من 
)غزة- االســفلت الشرقي( الى )دير البلح- المنطقة الصناعية خلف مصنع 

التلباني للبسكويت(.
لذا من لديه اعتراض على اسم الشركة أن يتقدم لإلدارة العامة لتسجيل 
الشركات باعتراض مســبب خال أسبوع من بداية نشر هذا االعان في 

مكتب مراقب الشركات بغزة- النصر أبراج المقوسي.
تحريرا في 2020/2/13م.
مراقب الشركات

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني

االدارة العامة للشركات 
مراقب الشركات

مذكرة تبليغ قرار استئنافي
الموضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنافي

الى المدعى عليه/ أســامة منصور نصر اهلل أبو راشــد من السبع وسكان 
بيت الهيا ســابقا ومجهول محل اإلقامة في مصر اآلن لقد عادت القضية 
أســاس 2019/1118 المتكونــة بينك وبين المدعية/ نوال شــاكر عبد 
القادر زيارة من غزة وسكان جباليا وكيلتها المحامية آية الوكيل من مقام 
محكمة االســتئناف الشــرعية في غزة مصدقة بموجب القرار االستئنافي 
أســاس 8181 ســجل 19 المؤرخ في 2020/2/11م وموضوعها تفريق 
للضرر من الغياب حكما قابا للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لذلك 

جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/2/13م.
قاضي جباليا الشرعي
محمود صاح فروخ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنافي
صادر عن محكمة غزة الشرعية

الى المستأنف عليه/ ســعدو طال عادل الراس من غزة وسكانها سابقا 
ومجهــول محــل اإلقامــة اآلن لقد عــادت القضية أســاس 2019/579 
وموضوعهــا/ تفريق للهجر والتعليــق المتكونة بينــك وبين المدعية/ 
مجدوليــن محمد محمد الــراس من غزة وســكانها من مقــام محكمة 
االســتئناف الشــرعية بغــزة مصدقة الحكم المســتأنف بموجــب القرار 
االســتئنافي رقم )1808( ســجل )19( المؤرخ في 2020/12/11م لذلك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/2/13م.
قاضي غزة الشرعي
الشيخ/ عبادة الرقب

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية االبتدائية

غزة- رفح/ أحمد المصري:
شــارك المئات من الاجئين في وقفة احتجاجية رافضة لصفقة 
القــرن األمريكيــة أمــام مقر وكالة غــوث وتشــغيل الاجئين 

الفلسطينيين "أونروا" بمدينة غزة.
ورفع المشــاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة المشتركة 
لاجئيــن، أمس، األعــام الفلســطينية والفتات كتــب عليها 

"تسقط صفقة القرن"، و "ال عودة عن حق العودة".
وفي كلمة له خال الوقفة، أدان مدير دائرة شــؤون الاجئين 
فــي حركة حماس، إيــاد المغاري، العدوان الســافر على حقوق 
شــعبنا التاريخيــة من خــال طرح ما يســمى بصفقــة القرن 

المنحازة بشكل كامل لاحتال اإلسرائيلي.
وشــدد المغاري علــى أّن الواليات المتحدة شــريكة كاملة مع 
الحتــال في كل جرائمه الســابقة والاحقــة، وأن اإلعان عن 
"صفقــة العــار" محطة من محطــات التآمر للنيــل من القضية 
الفلســطينية وتصفيتها والتنفيذ العملــي لمحاوالت االحتال 
شــطب الوجود الفلســطيني وترحيله عن أرضــه وإنهاء عمل 

األونروا.
ودعا شــعبنا الفلســطيني في كل أماكن تواجــده إلى مواجهة 
هذا الخطــر الداهم علــى القضيــة الفلســطينية، ومن جميع 
المســتويات الشــعبية والسياســية والفصائلية، وبكل السبل 

واألدوات.
وطالــب بضرورة التنصل الفوري والســريع من كل المشــاريع 
السياســية التي رعتهــا الواليــات المتحدة األمريكية ســابًقا، 
وعلى رأســها اتفاق أوســلو برمّته، ووقف كل أشــكال التعاون 
والتنســيق مع االحتال، والعمل ببرنامج وطني مشترك تنبثق 
عنــه رؤية واضحة وخطوات عملية نحــو مواجهة صلبة وقوية 

لصفقة العار.

وفي الســياق، نظمت كتلة نضال المرأة، اإلطار النسوي لجبهة 
النضال الشــعبي الفلســطيني أمــس، وقفة رافضــة "لصفقة 
ترامب"، في ميدان الشــهداء وسط محافظة رفح جنوبي قطاع 

غزة.
ورفع المشــاركون في الوقفة، التي حملت شعار، "صفقة القرن 
لن تمر، فلســطين مــش للبيع"، الفتات ُكتب عليها، "تســقط 
صفقة القــرن، الصفقة إلــى مزابل التاريخ، صفقــة العار لمن 

تمر"؛ فيما شهدت مشاركة فصائلية، وبعض الوجهاء.
وقالت مســؤول كتلة نضــال المرأة في رفح أســماء زعرب في 
كلمتهــا خال الوقفــة: إن "صفقــة ترامب هــي صفقة جاءت 
لتصفية القضية الفلســطينية، وتصفية حق العودة، والقدس، 

وأكــد المغــاري علــى أنــه ال مســتقبل لاحتــال علــى أرض 
فلســطين، وأن القدس ســتظل عاصمتنا األبدية مهما حاولوا 
تزوير التاريخ وســلب الحقوق، مشددا على أن شعبنا لن يفرط 

أو يتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين.
مــن جانبــه أثنى محمود حمــدان رئيس اتحــاد المعلمين في 
وكالــة غوث وتشــغيل الاجئين علــى رفض المفــوض العام 
لصفقة القرن لشــطبها حق العودة "المكفول بموجب القانون 

الدولي والعديد من قرارات الجمعية العامة".  
ودعــا حمدان أحرار العالم كافة إلــى الرفض الواضح والصريح 
لهــذه الصفقة التي تســتهدف قضية الاجئيــن وإنهاء مهام 

"أونروا".

واألرض، الدولــة؛ ومــا هــو مطروح فيهــا يأتي علــى الحقوق 
الفلسطينية".

وتســاءلت "أي دولــة التــي تتحدثــون عنهــا بــدون القدس 
عاصمــة؟!، وعودة األرض، واإلفراج عن األســرى من ســجون 
االحتــال". وأكدت أن االجماع الفلســطيني الرافض للصفقة، 
جعــل "منها صفقة با قيمة، وال مســتقبل"؛ ولن يتحقق منها 

شيء على أرض الواقع، حتى لو أعطيت غطاء سياسيا دوليا.
وشــددت زعــرب علــى أن الصفقة لــم ولن تمر، ألننا شــعبٌ 
صاحب حق وقضية؛ مؤكدًة أن الصفقة هي مؤامرة تســتهدف 
قضية الاجئين والقدس، ولن تمر، وسيســقطها شــعبنا كما 
أسقط المؤامرات الســابقة التي هدفت لتصفية القضية وحق 

تقرير المصير لشعبنا.
ولفتت إلى أن الصفقة ستفشــل كذلك في إنهاء عمل "أونروا"، 
وإسقاط حق العودة، وشرعنة االحتال اإلسرائيلي على األرض 
الفلســطينية، وتفريغ القدس من ســاكنيها، وإفســاح المجال 
لنتنياهــو وحكومتــه لتهويدها، وتقســيم المســجد األقصى 
زمانيًــا ومكانيًا. ووجهت زعرب التحيــة لرئيس مجلس األمة 
الكويتي مرزوق الغانم على مواقفه من القضية الفلســطينية، 
التي كان آخرها إلقاء "صفقة القرن في ســلة القمامة"، تعبيرًا 

عن الموقف الحقيقي الرافض لها.
وفــي 28 مــن يناير/ كانــون الثانــي الماضي، أعلــن الرئيس 
األمريكــي ترامب برفقــة رئيس حكومة االحتال اإلســرائيلي 
بنياميــن نتنياهــو خطة الســام األمريكية والمعروفة باســم 
صفقة القرن، تقوم ركائزها على سلب الفلسطينيين حقوقهم 
وأرضهم ومقدســاتهم. وعلــى إثر الصفقة تســتمر الفعاليات 
الشــعبية والرســمية الرافضــة للصفقــة، في الضفــة الغربية 

وقطاع غزة، وعدد من الدول العربية والغربية.

القدس المحتلة/ صفا:
أعلنــت عائــات الجنــود اإلســرائيليين 
باإلضافــة  غــزة  قطــاع  فــي  األســرى 
لإلســرائيلي "أبارا منغســتو" األسير في 
القطاع أيضًا، البدء بحملة جديدة سعيًا 

لتحريك قضيتهم.
وجاء على لســان عائلة الضابط األســير 
"هــدار غولديــن" أنهــا بــدأت بحملــة 
جديدة لإلفراج عن األسرى اإلسرائيليين 
بعدة فعاليــات جماهيريــة، ذروتها في 
الســادس والعشــرين من شــهر شباط 
الجــاري عبــر تظاهرة عارمة فــي مدينة 

بئر السبع.
وتحمــل الحملــة عنــوان "توقفنــا عــن 
وســتبدأ  األبنــاء"،  ســنعيد  الصمــت- 
التظاهرة الكبرى الســاعة السادسة من 
نفس اليــوم، ودعــي إليهــا الكثير من 

الساسة والضباط في الجيش.
الجنــود  عائــات  أصــوات  وتعالــت 
مؤخــرًا  األســرى  واإلســرائيليين 
باالحتجاج، بعد اإلفراج عن اإلســرائيلية 
الســجون  فــي  معتقلــة  كانــت  التــي 
الروســية، واالهتمــام الــذي حظيت به 
قضيتها ســواًء من الناحيــة اإلعامية أو 

الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة، 
مجددًا الوعد ألســرانا األبطال أن نعمل 
كل ما بوســعنا من أجــل تحريرهم بكل 

السبل.
ولفت إلى أن هذا الكشــف يأتي في ظل 
الخديعــة الكبــرى التي مارســها رئيس 
حكومة االحتال بنياميــن نتنياهو على 
الجمهــور اإلســرائيلي بإطــاق ســراح 
المعتقلــة في الســجون الروســية على 
"قضية مخدرات"، في الوقت الذي يترك 
فيه العدو أسراه الذين أرسلهم للعدوان 
فــي قطاع غزة منذ عــام ٢٠١٤ غير آبه 

بمصيرهم المجهول.
وكانت كتائب القسام عرضت صور أربعة 
جنود إســرائيليين وهم: "شاؤول آرون" 
و"هادار جولــدن" و"أباراهام منغســتو" 
و"هاشم بدوي الســيد"، رافضة الكشف 

عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.
وتشــترط حركــة حمــاس اإلفــراج عن 
محــرري "صفقــة شــاليط" الذيــن أعاد 

الحكومية اإلسرائيلية.
وبالمقابــل، ترى العائــات أن الحكومة 
اإلســرائيلية تجاهلت قضية األسرى في 
غزة وحولتها لهامشــية، دون أي جهود 
الســتعادتهم علــى مــدار أكثــر مــن 5 

سنوات مضت.
وتســعى العائات إلــى تحريــك الملف 
الراكد منــذ انتهاء العــدوان على قطاع 
غــزة صيف العــام 2014 دون أي تحرك 

ملموس.
وكشف الناطق العســكري باسم كتائب 
الشــهيد عز الدين القســام أبو عبيدة، 
مؤخــرا، أن عــددًا من أســرى االحتال 
اإلســرائيلي لــدى المقاومة قــد أصيبوا 
بشــكٍل مباشر، في قصف قوات االحتال 

لقطاع غزة في مايو 2019.
وقــال أبو عبيدة في تصريح نشــره على 
قناتــه في تيلجــرام: "نعلن عــن حقيقة 
أخفيناهــا منذ عــدوان مايو ٢٠١٩ على 
قطــاع غزة، حين قصف العــدو العمارات 
المدنيــة واألمنيــة وأماكن أخــرى، فإن 
عددًا من أسرى العدو قد أصيبوا بشكٍل 

مباشٍر".
وأشــار إلــى أن الكتائــب تتحفــظ على 

االحتــال اعتقالهــم عــام 2014 قبــل 
الدخول فــي أي مفاوضات إلجراء صفقة 

تبادل أسرى جديدة.
2011 نجحــت وســاطة  وفــي أكتوبــر 
مصرية ألمانية فــي إتمام صفقة تبادل 
أســرى بين حماس" و"إســرائيل"، أفرج 
بموجبهــا االحتــال عن 1027 أســيرًا 
فلســطينيًا مقابــل إفــراج حمــاس عن 
الجندي اإلسرائيلي "جلعاد شاليط" الذي 

أسرته في غزة لـ5 أعوام.
والعدوان الذي أشــار إليه أبو عبيدة هو 
تصعيد عسكري بين "إسرائيل" وحركات 
المقاومــة في قطاع غزة بــدأ فعليًا يوم 
الجمعة الثالث مــن مايو 2019 وانتهى 
الســاعة 4.5 فجر يــوم االثنين من مايو 
2019. تخّللــه قصف متبادل أســفر عن 

ارتقــاء 31 شــهيدا وعشــرات اإلصابات 
وهدم وتضرر نحو 830 وحدة ســكنية، 
في المقابل مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 

العشرات بجراح.

الرباعية الدولية ُتؤكد
 تحركها بشأن منع االحتالل 
تصدير المنتجات الفلسطينية

رام اهلل/ فلسطين:
أكــد رئيــس بعثة اللجنــة الرباعية في فلســطين "جــون كارك"، 
تحرك الرباعية الدولية بشأن قرار منع "إسرائيل" تصدير المنتجات 
الزراعيــة الفلســطينية، واتخــاذ الخطــوات الازمة بالتعــاون مع 

الشركاء الدوليين تجاه القرار اإلسرائيلي.
جاء ذلك خال لقائه وزير االقتصاد الوطني خالد العســيلي في مقر 
الــوزارة بمدينة رام اهلل أمس، لبحث تداعيات قرار منع )إســرائيل( 
تصدير المنتجات الفلسطينية، وإرجاعها شاحنات محملة بمنتجات 
زراعية عبارة عن زيت الزيتون والتمور واألعشــاب الطبية ألغراض 
التصدير إلى الواليات المتحدة األميركية والسويد وتركيا وغيرها.

ووضع العسيلي رئيس البعثة، في صورة تداعيات القرار اإلسرائيلي 
ورد الحكومــة علــى هــذا القــرار بوقف إدخــال الخضــار والفواكه 
والعصائــر والميــاه المعدنية والغازية اإلســرائيلية الى األســواق 

الفلسطينية.
وفي السياق، بحث الطرفان، الوضع االقتصادي الراهن، وسياسات 
وإجراءات االحتال ذات الصلة باالســتيراد والتصدير، مشيران إلى 

أهمية تقديم المساعدة الدولية لتحسين االقتصاد الفلسطيني.

عائالت الجنود األسرى: توّقفنا عن الصمت وسنعيد أبناءنا

وقفة احتجاجية في غزة وأخرى نسوية في رفح رافضة لـ"صفقة ترامب" 

فعالية رافضة لصفقة القرن في غزة أمس      ) تصوير / رمضان األغا (
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"َمـــــــــــــن تحبيـــــــــــن
 أكثـــــر؟".. كيــــــــــف 
تجيب األم طفلها؟

ألول مـــرة.. 
الكولورابـــي 

"صيدلية عالجية" 
ُتـــــزَرع بغــــزة 

لماذا يعارض آباء 
زيارة أبنائهم إلى 
بيوت أصدقائهم؟

ياسمين زقوت
 تحصد أحزمة الكاراتيه 

فـــــــــي 4 أعـــــــــوام
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ُتــرى مــا فائــدة الفاصلة بيــن الُجمــل، والفاصل 
اإلعالنــي فــي البرامــج التلفزيونيــة واإلذاعية، 
والشــتوية،  الصيفيــة  المدرســية  واإلجــازة 

و"preak" في الدورات التدريبية؟
اإلجابات كثيرة، وأهمها: إبعاد شــبح الملل عن 
المشــهد علــى اعتبار أنــه قد يخلُق جوًا ســلبيًا، 
ويؤثــر علــى راحــة الجســد والنفــس والعقــل، 
بنشــاط  القادمــة  الفقــرات  اإلنســان  ليكمــل 

وحيوية، وهذا شيء جميل ورائع.
إســقاطًا لما ســبق علــى الحيــاة الزوجية، فهل 
مــا يصلح تنفيذه في المواقف الســابقة يصلح 

فيها؟ وما أنواع اإلجازات؟ وما اإلنجازات؟  
يــرى علمــاء النفس بــأن اإلنســاَن ينتابــه الملل 
أحيانًا حتى من األشــياء والطقوس التي يحبها، 
لــذا ينصحــون بضرورة إحــداث تغييــر على خطة 
حياة االنســان كل فترة بمــا يضمن ادخال بعض 
العناصــر والمؤثــرات المحفــزة على االســتمرار 
بنفسية جديدة، خاصة الحياة الزوجية، فاألزواج 

الذين يقضون سنوات طويلة دون ابداٍع زوجٍي 
واسري يشعرون بالملل حتى لو توفرت لديهم 
إمكانيــات مادية مناســبة للعيش الكريم، ومن 

ضمن النصائح هي "االجازة الزوجية".
فاإلجــازة الزوجيــة هــي ابتعــاد طوعــي لمــدة 
بســيطة بيــن الزوجين، يمــارس كل واحد منهم 
ما كان يمارســه من هواياٍت وأنشــطٍة مختلفة 
قبــل الــزواج، دون أي تواصل بينهما حتى تؤتي 

االجازة ثمارها.
قد يقول قائل بأن االجازة الزوجية قد تؤســس 
لتربــة خصبة ينمــو فيها المثل القائل "بعيد عن 
العين بعيد عن القلب"، وهذا قول مردود، فأنا 
ال أدعــو إلجــازة تســتمر ألســابيع أو لشــهور أو 
سنوات، بل هي إجازة تبدأ من يوم وقد تستمر 
ألســبوع علــى اقصــى تقديــر، وأنــا علــى يقيــن 
تــام بأن مــا تحدثــه الفاصلة والفاصــل واالجازة 

المدرسية، ستحدثه االجازة الزوجية.
وعن أنواع االجازات، أرى أنها:

إجــازة داخليــة: أن تأخــذ المرأة راحة مــن أعمال 
الرجــل  يتولــى  وأن  كامــل  يــوم  لمــدة  البيــت 

المهام كي يشعر بما تعانيه من متاعب.
إجــازة خارجيــة: هــي أن تقضــي الزوجــة يوًما أو 
عــدة أيــام عنــد أهلهــا يتخللــه فقــرات متنوعة 

مثل:
أن تذهــب لبيــت أهلهــا دون أوالدهــا مــرة كل 

ثالث زيارات.
المرحلــة  فــي  صديقاتهــا  لزيــارة  تذهــب  أن 
الجامعيــة لقضــاء يوم كامل يقمــن بجولة على 
األماكــن التــي كن يتــرددن عليها فــي الجامعة 

وغيرها.
أن تنظم الزوجة مع نســاء أخريات رحلة نسائية 

فقط دون أطفال لعدة أماكن ترفيهية.
أما عن ثمارها، فستخلق الشوق للطرف اآلخر، 
ألن كل واحــد منهــم سيشــعر بنقــٍص كبيــٍر جدًا 
ال يجــده إال بوجــود شــريكه، وسيشــعر بمــدى 
أهميتــه في الحياة، ويتعانقــان حينما يتقابالن 

مــا  لمــا  بســنة،  "يــوم  يقــول:  حالهــم  ولســان 
أشوفك أنا".

لكــن ثمــة ضوابــط علــى الزوجيــن أخذهــا بعيــن 
االعتبار في االجازة الزوجية:

- أن تكــون اإلجــازة عــن قناعــة وليســت نتيجــة 
شجار نشب بينهما.

األمــور  علــى  بينهمــا  التواصــل  يقتصــر  أن   -
المهمة والطارئة.

- أن يكتــب كل واحــد منهم خواطره ومشــاعره 
وهــو بعيــد عــن شــريكه ثــم يســلمها لــه حيــن 

اللقاء.
- أن يمنح كل طرف للطرف اآلخر وقًتا للتفكير 

فيه.
إجــازة  زوجاتكــم  امنحــوا  األزواج،  "أيهــا  أختــم 

زوجية، فالنفس تمل".

مصطفى أبو السعوداإلجــــــــــــازة الزوجيـــــــــــة

غزة/ صفاء عاشور:
إذا واجه الطفل أمه بسؤال عمن تحبه أكثر من أبنائها، فإن هذا 
واحــًدا مــن األســئلة المحتملــة التي قــد ُيطرح علــى العديد من 

األمهات، لكن ما اإلجابة المناسبة عنه؟

وكثيــر مــن األمهات تكــون إجابتهــا نموذجيــة عندما تقــول: "بحبكم 
كلكــم مثــل بعــض"، لينتهي الحوار بعدم رضا الطفل الســائل ألنه لم 

ينل ما يريد.

االختصاصــي النفســي واالجتماعــي 
أن  يوضــح  ركاب  أبــو  إســماعيل 
األطفــال في كثير من األحيان يكون 
وراء أســئلتهم أمور مهمة، وإجابات 
ســلوكهم  علــى  تؤثــر  عنهــا  األهــل 
وشــخصيتهم فيما بعــد في حياتهم 

المستقبلية.
وفي حديث إلى صحيفة "فلسطين" 
يقــول أبــو ركاب: "معظــم األطفــال 
بأنهــم  يشــعروا  أن  إلــى  يحتاجــون 
مــن  خاصــة  غيرهــم،  مــن  مميــزون 
والديهــم األب واألم، لذلك يكثرون 
مــن ســؤال: )مــن تحب أكثــر من بين 

إخوتي؟(".
يجــب  الحالــة  هــذا  "فــي  ويضيــف: 
بطريقــة  الــرد  األم  أو  األب  علــى 
غيــر تلــك المعتــادة فــي مجتمعنــا 
العربــي، عندما نقول إننا نحب جميع 
األطفــال بقــدر متســاٍو، يــل يمكــن 
غــرس  جانــب  إلــى  اإلجابــة  توجيــه 
بعــض الصفات اإليجابية في الطفل 
وتعزيزه وتمييزه في جوانب ثانية".

لكن يجب على األهل قبل كل شــيء 
أن  ركاب-  ألبــو  يــزال  ال  –والــكالم 
يعلموا أن الطفل الذي يطلب الحب 
والتقدير والشكر قد يكون وراء ذلك 
شــعوره بالنقــص، وبحثه عــن التميز 
عند أهله، على عكس الطفل الواثق 

بنفسه الذي ال ينتظر الشكر.
يكــون  األول  الطفــل  أن  ويبيــن 
نصيبــه من الحــب والحنان كبيًرا على 
الذيــن كلمــا  اإلخــوة،  باقــي  عكــس 
ازداد عددهــم توزعــت جرعات الحب 
والشــكر بينهــم، وقلــت تدريًجــا مــع 
مشــاغل الحياة االجتماعية والعمل 

والدراسة.
وينبــه إلى أنه إذا تكرر ســؤال األبناء 
عن الحب والرضا يجب على الوالدين 
تلبية ذلــك، وغمرهم بهذه الصفات 
بالتعبيــر عنهــا باأللفــاظ والكلمــات 
اإليجابيــة عن الطفــل دون تعميمها 

أو تخصيصها له فقط.
ويفيــد أبــو ركاب أن إضفــاء الصفات 
اإليجابيــة علــى الطفــل أمــام إخوته 
أمــر جيد، ولكن يجب أن يأخذ األبوان 
بالحســبان أن يعطــوا باقي األطفال 
مواقــف  فــي  نفســها  الصفــات 

مشابهة في أيام متقاربة.
ينســون  ال  األطفــال  أن  ويؤكــد 
لحظــات التقديــر والتمييــز والشــكر، 
ألنفســهم أو لغيرهــم، ومــن مهــم 
مراعــاة ذلك حتى ال يشــعر األطفال 
يولــد  ذلــك  إن  إذ  بينهــم،  بالتمييــز 
الكــره والحقــد، ويجب علــى األبوين 
أن يســاويا في عملية الشــكر لألبناء 

جميًعا.

حتــى إن لــم تقــع مواقــف يســتحق 
علــى  يجــب  عليهــا  الشــكر  الطفــل 
األبويــن صنع مواقــف تكون نهايتها 
كمــا  الطفــل  لهــذا  الشــكر  توجيــه 
حصــل مــع أخيــه اآلخــر، كمــا يقــول 

االختصاصــي النفســي واالجتماعي، 
األبويــن  إعطــاء  أهميــة  إلــى  الفًتــا 

جرعة إيجابية من اإلشادة للطفل.
وفي نهاية حديثه يشدد على أن شكر 
األطفــال، وتعزيز حاجتهم النفســية 

للتميــز له آثــار إيجابيــة تنعكس على 
ســلوك الطفــل فيمــا بعــد؛ فإخباره 
شــجاع  أميــن،  صــادق،  قــوي،  بأنــه 
يبعــد عنه صفــات الضعف، والكذب، 

والخيانة والخوف.

كثــــــر؟"..  "مــــــن تحبيـــــن أ
كيــف تجيـــب األم طفلهــــا؟

َ
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الســمك من األطباق الصحية التي تحتوي 
على الكثير من المعادن واألحماض الدهنية 
بالفيتامينــات  ويمدنــا  للجســم,  المفيــدة 
الحيويــة  والوظائــف  للعمليــات  المهمــة 
زيــت  علــى  الســمك  يحتــوي  إذ  للجســم, 
األوميجــا 3 الــذي يعمــل علــى التقليل من 
الخاليــا االلتهابية في الجســم, ووجد أخيًرا 
ــا وفعــااًل فــي ضبــط  أنــه يلعــب دوًرا مهمًّ
معــدالت األنســولين فــي الجســم، وبذلك 

تتــأذى في أثنــاء الرجيم, ويعمل على ضبط 
معدالت الســكر في الدم، ما له األثر البارز 

في زيادة احتراق الدهون في الجسم.
بكميــات  الكالســيوم  وجــود  إلــى  إضافــة 
كبيرة في الســمك ســيزيد أيًضا حســب آخر 
احتــراق  معــدالت  مــن  العلميــة  األبحــاث 
الدهــون، ألثــره الكبيــر فــي الســيطرة على 
الــدم،  فــي  األنســولين  معــدالت  ارتفــاع 
وهو الهرمون المســئول األساســي لزيادة 
الوزن والشــحوم المتراكمة لدى الكثير من 
الحاالت التي تعاني تراكم الشــحوم لديها، 

خاصة في منطقة الخصر والبطن.
الســمك أيًضــا يحتــوي علــى كميــة كبيــرة 
مــن البروتينــات, وكما نعلــم إن البروتينات 
لــن تهضــم فــي وقــت ســريع كمــا يحصــل 

ســيكون له الــدور الكبير في ضبط مقاومة 
األنســولين فــي الجســم، فيمنــع احتبــاس 
المتراكــم  خســارة  علــى  ويعمــل  الدهــون 
منهــا, كمــا أن زيــت األوميجا 3 ســيزيد من 
فعاليــة الــدورة الدمويــة ويحســنها, وهنــا 
ســنورد أحــد أكبر مميــزات احتواء الســمك 
علــى هــذا الزيــت، وهــي الحد من مشــكلة 
ثبــات الوزن التي يعانيهــا كثيرون بعد اتباع 

نظم خاصة بخفض الوزن.
أضف إلى ذلك احتواء السمك على كميات 
الفيتاميــن  هــذا  د,  فيتاميــن  مــن  كبيــرة 
الســحري الغامــض الــذي يلعــب دوًرا بــارًزا 
مــن  لــدى  األيــض  معــدالت  زيــادة  فــي 
ا في تحســين  يتبعــون الرجيــم, ومفيــد جــدًّ
الحالــة المزاجية والنفســية التــي يمكن أن 

للكربوهيدرات أو السكريات، بل ستستغرق 
وقًتــا فــي بقائهــا, البروتينــات الموجــودة 
معــدالت  ســتزيد  أيًضــا  الســمك  فــي 
احتــراق الدهــون في الجســم، ألن الجســم 
ســيصرف الكثير من السعرات لتحويل هذه 
البروتينــات إلــى طاقــة كي يســتفيد منها، 
وبذلــك نكون خلصنا الجســم من الكثير من 
الســعرات التــي يمكــن أن تكــون زائــدة عن 
حاجتــه، وســتتحول فيمــا بعــد إلــى مصــادر 

مختزنة من الدهون.
أخيًرا الســمك من أقل الوجبات التي يمكن 
أن تدمج في أي نظام تغذوي خاص بخفض 
الوزن، وننصح دوًمــا باحتواء النظام الخاص 
ا  بالرجيم على وجبتين من الســمك أسبوعيًّ

تحضران بطريقة الشواء.

السمك منجم للباحثين عن خسارة الوزن

خبير التغذية والسمنة
الدكتور: حازم برغوث

غزة/ مريم الشوبكي:
تختلــف ســلوكيات األطفــال، وقــد تتشــابه فــي مراحــل معينــة من 
الحياة ويرى األب واألم أن تلك السلوكيات طبيعية ويراها اآلخرون 
عكــس ذلــك. ويعــرف فــرط الحركــة والنشــاط عنــد األطفــال بأنــه 

اضطــراب يرافقه نقص في االنتباه وهو حالة مرضية ســلوكية تشــخص 
لــدى األطفــال والمراهقيــن، وتعــزى لمجموعــة مــن األعــراض المرضية 

التي تبدأ في مرحلة الطفولة وتستمر لمرحلة المراهقة والبلوغ.

االختصاصييــن  قســم  رئيــس  ويوضــح 
اإلدارة  فــي  واالجتماعييــن  النفســيين 
العامــة للصحــة النفســية إســماعيل أبــو 
ركاب أن اضطــراب فرط الحركة والنشــاط 
هــو زيــادة ملحوظــة جــدًا فــي مســتوى 
النشــاط الحركي تخرج عن حــدود المعدل 
يتلــوى  الطفــل  نــرى  حيــث  الطبيعــي، 
"يتململ"، ال يســتطيع البقــاء في مكانه 

أو مقعده، يجري في كلِّ مكان.
ويبيــن أبــو ركاب لصحيفة "فلســطين" أن 
الطفــل مفــرط الحركة يســتلقي على كل 
شــيء، كثير الحركــة ال يهدأ، يتكلم كثيرًا ، 
كل ذلك بال هدف محدد، يحدث ذلك في 
المنــزل، فــي الشــارع، في األســواق، في 
المدرســة، كما يجــد صعوبة فــي التأقلم 

واللعب مع األطفال اآلخرين.
ويعدد أنواع فــرط الحركة وهي معايير 
علمية ثابتة في جميع الكتب والمراجع: 

نوع فرط الحركة )النشاط(: في هذه 
الحالة تكون أعراض اضطراب فرط 
الحركة وتشتت االنتباه موجودة 
يغلــب  ولكــن  متفاوتــة،  بنســبة 
فــرط  وأعــراض  عالمــات  عليهــا 

الحركة.
النــوع  أن  ركاب  أبــو  ويوضــح 

الثانــي: قلــة االنتبــاه- ضعــف 
الحالــة  هــذه  فــي  التركيــز: 
تكــون أعراض اضطــراب فرط 

الحركة وتشــتت االنتباه موجودة بنســبة 
عليهــا عالمــات  يغلــب  ولكــن  متفاوتــة، 

وأعراض قلة االنتباه.
اضطــراب  أنــه  يذكــر  الثالــث،  النــوع  أمــا 
فــرط الحركة وتشــتت االنتبــاه : في هذه 
الحالة تكون أعراض اضطراب فرط الحركة 

وتشتت االنتباه موجودة لكلتا الحالتين.
عوامل وراثية

ويقــول أبــو ركاب: "يميل كثير من 
األهالــي إلى إلقــاء اللوم على 

أنفسهم عند تشخيص إصابة 
فــرط  باضطــراب  طفلهــم 
الحركة وتشــتت االنتباه، إال 
أن الباحثيــن يؤكدون عكس 
الوقــت،  مــرور  مــع  ذلــك 
المســببة  العوامــل  بــأن 

إلــى  تعــود  لالضطــراب 
الوراثيــة،  الصفــات 
التصرفــات  إلــى  ال 
التــي يقــوم  الســلبية 

األبوان،  بها 

يقررهــا  التــي  المغلوطــة  والســلوكيات 
األهــل، وفــي الوقت ذاتــه، هناك عوامل 
تصرفــات  علــى  تؤثــر  قــد  معينــة  بيئيــة 

الطفل أو قد تفاقم المشكلة".
ويضيف: "وبالرغم من أنه لم يتم الكشف 
إال عــن القليــل مــن خبايــا اضطــراب نقص 
قــد  الباحثيــن  أن  إال  والتركيــز،  االنتبــاه 
بعــض  تحديــد  مــن  تمّكنــوا 
العوامــل التــي يمكن أن 
يكــون لهــا تأثيــر على 

هذا االضطراب".
ض  يســتعر و
تلــك  ركاب  أبــو 
العوامــل ومنهــا 
: تغييــر فــي بنية 
الدمــاغ أو أدائــه، 
يــزال  ال  وبينمــا 
الدقيــق  المســبب 
ب  ا ضطــر ال
الحركــة  فــرط 
تبيــن  مجهــوال، 
الدماغ  مســوحات 

حــدوث تغييــرات هاّمــة فــي بنيــة الدماغ 
وأدائــه لــدى األشــخاص المصابيــن بهــذا 

االضطراب.
ويلفــت إلــى أن عامــل الوراثــة يلعــب دوًرا 
أيًضــا، ويبــدو أن اضطــراب )ADHD( ينتقــل 
وراثياً، من جيل إلى جيل، فقد دلت األبحاث 
على أن واحدا من كل 40 طفاًل يعانون من 
االضطــراب لديــه قريــب عائلي واحــد، على 

األقل، يعاني من االضطراب ذاته.
األم  تدخيــن  أن  مــن  ركاب  أبــو  ويحــذر 
والدة  احتمــال  مــن  يزيــد  الحمــل،  خــالل 
طفــل يعاني مــن اضطراب نقــص االنتباه 

والتركيز.
ويشــير إلــى أن النســاء الحوامــل اللواتي 
يتعرضن لملوثات بيئية ســامة أكثر عرضًة 
لوالدة أطفال مــع أعراض اضطراب نقص 

التركيز واالنتباه.
ومــن أســباب فرط الحركة، يبّيــن أبو ركاب 
أن بعــض الدراســات الحديثــة تشــير إلــى 
أن قلــة النــوم عنــد الطفــل علــى المــدى 
الطويــل قد تكون ســببا في هــذه الحالة، 
بتضخــم  المصابيــن  األطفــال  وكذلــك 

اللوزتين.
ويكمل بأن دراســة حديثــة أظهرت أن 
خطــر حــدوث فــرط الحركــة ونقــص 
االنتبــاه يــزداد بنســبة 60 % عند 
المولودين الخدج أو المبتسرين.

التدخين والوراثة.. عامالن
 لإلصابة بفرط الحركة



ال تبحـــــــث 
عن وظيفة!

قــد يبــدو غريًبــا أن تقــدم نصيحــة لشــاب فــي 
مقتبــل عمره، بــأال يبحث عن وظيفة، وإن كانت 
هناك مسوغات مرتبطة بتكدس سوق العمل، 

وحالة البطالة التي تواجهه.
الحقيقــة أننــا ال نريــد بهــذه النصيحــة أن نحبــط 
الشــباب ونثبط من عزائمهم، بل نريد أن نوســع 
مداركهــم ونفتــح عقولهــم نحــو مــا هــو أرحــب 

مجااًل من الوظيفة التقليدية.
أواًل دعونا نؤكد قاعدة العصر المهمة في عالم 
األعمــال، أن الوظيفــة الكالســيكية التقليديــة 
بــدأ يتقلــص دورهــا شــيًئا فشــيًئا، نظــًرا للتطور 
التقنــي الهائل، وهناك وظائف تقليدية اختفت 
وأصبحــت من الذكرى، وذلك إما ألن اآللة حلت 
محل اإلنسان فيها، أو ألن أرباب العمل أصبحوا 
يميلــون للتعاقــد مــع مــن يعملون عــن بعد، أو 

بالقطعة ضمن إطار العمل الحر.
األعمــال  رجــل  المليارديــر  يتنبــأ  ذلــك  وفــي 
البريطانــي الشــهير "ريتشــارد برانســون" بقــرب 
زوال الوظائــف المكتبيــة التقليدية، أو وظائف 
»مــن 9 صباًحــا إلى 5 مســاًء«، على حــد تعبيره، 
يزالــون  ال  الذيــن  الشــباب  برانســون  ويناشــد 
يحلمــون بهــذه الوظائف التقليديــة، البحث من 

اآلن عن بدائل.
وفــي مجتمعنــا الفلســطيني نعــرف أن غالبيــة 
الشــباب والفتيــات يطرقون بعد التخــرج أبواب 
المؤسســات الحكومية والخاصــة، لينالوا عقًدا 
لشــهور براتــب متواضع، وقلــة قليلة منهم من 
يجــد طريًقــا إلــى الوظيفــة، ال شــك ألن ســوق 

العمل طافح عن آخره.
لكنني أعرف آخرين -وهم ليسوا قلة بالمناسبة- 
قرروا أال يبحثــوا عن الوظيفة التقليدية، ألنهم 
وجدوهــا عائًقــا ال ُحلًما، وطرقــوا أبواب األفكار 
الجديــدة فــي عالم األعمــال، كالعمل عــن بعٍد، 
فــي هــذه  نجــاح  أيمــا  الحــر، ونجحــوا  والعمــل 
التجارب، بل إن بعضهم توسعت أعماله وافتتح 
مؤسســته الخاصــة، وخلــق فرص عمٍل لشــباب 

آخرين.
والالفــت في ســوق العمل الحــر أو عن بعٍد أنه 
يشــمل كل التخصصــات والخبــرات، فــإن كنــت 
مدرًسا ألي مادًة، وإن كنِت ماهرة في الطباعة، 
وإن ... وإن ... إلــخ، فــإن هــذا الســوق يوفر لكم 
فــرص عمــل تمنحكم تحقيــق ذاتكم واســتثمار 
وقتكم، وربما في بعض األحيان االســتغناء عن 
ــا عن الوظيفــة التقليدية، التي قد  البحــث نهائيًّ
ا  تقتــل الوقــت، إن كان العمــل فيهــا بيروقراطيًّ

مماًل.
نقطــة أخيــرة اســتدراكية: ال شــك أن وظيفــة 
رســمية تؤمــن الحاضــر والمســتقبل أكثــر مــن 
غيرهــا حتــى وقتنــا الحاضــر، ذلــك أن الشــخص 
يتلقــى راتبه كل شــهر وفق نظــام البلد، كما أن 
ا، لكن  له مكافأة نهاية الخدمة ومعاًشــا تقاعديًّ
على الشــاب أن يخوض أشــكال العمل الجديدة، 
ال يتوقــف جامًدا حتى يحن عليه الزمن بوظيفة 
تقليدية، حتى إن أتت، فليسَع أن يكون العمالن 
متوازييــن، وأال يؤثــر أحدهما علــى اآلخر، وذلك 

أضمن لمستقبله.

بقلم/ الصحفي وائل جروان:

غزة/ صفاء عاشور:
كثيــرًا مــا كانت تحلــم ماروكو-الفتــاة الكرتونية الشــهيرة- 
وتتمنــى أن تغــرق مدرســتها من أجــل التغيــب عنها، وهو 
"حلــم" يبــدو أن بعــض الطلبــة يشــاركونها إياه بيــن الفينة 
واألخرى، إما بسبب حصول منخفض جوي أو عدوان يشنه 

االحتــال أو غيــر ذلــك. ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه: 
لمــاذا يبتهج هــؤالء عندما يتغيبون عن مدارســهم؟ وهل 
األمــر مقتصــر علــى طلبة بعينهم أم أنه "ظاهرة" يشــترك 

فيها معظم الطاب في أنحاء العالم كافة؟
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مراســلة صحيفــة "فلســطين" اســتعرضت 
وجهــات نظــر عــدد مــن األهالــي والطلبــة 
حــول موقفهــم مــن التغيب عن المدرســة 
أنهــم  أم  للغيــاب  فعــاًل  يفرحــون  وهــل 
يصــرون على الذهــاب مهما كانت العقبات 

أمامهم؟
الطالبــة منــة بــركات فــي الصــف التاســع 
اإلعــدادي لم تتخــذ من المنخفــض الجوي 
الســابق ذريعــة لعــدم الذهاب للمدرســة، 
تقــول:" ال أعــد الظــروف الجويــة والمطــر 
الكثيف ســببًا للتغيب عن المدرســة خاصة 
عــدم ذهابــي يعنــي خســارة حضــور خمــس 

حصص هامة في المنهاج الفلسطيني".
وتضيــف :" الحضور للمدرســة بالنســبة لي 
مهــم ألنــي أعتمــد بشــكل كبير على شــرح 
المعلومــة  علــى  الحصــول  فــي  المعلمــة 
مــن  الكثيــر  افقــد  يجعلنــي  وغيابــي 
المعلومــات التــي قــد ال أســتطيع فهمها 

بعد ذلك".
وتفيد أنها ذهبت إلى المدرسة خالل فترة 
المنخفــض وقدمــت امتحــان لمــادة قررت 
معلمتهــا عدم تأجيله رغم تغيــر الكثير من 
الفتيــات عنــه بحجة المنخفــض، معبرًة عن 
ســعادتها بأنهــا اســتطاعت كســب فرصــة 

تقديم االمتحان على عكس زميالتها.
بدورهــا دعاء العكة، أم لثالثة أطفال اثنان 
منهم ملتحقان بالمدرسة، دفعت أطفالها 
للذهــاب إلــى المدرســة خــالل المنخفــض 
الســابق حرصًا علــى تعليمهم وعدم فوات 
أي حصــص مدرســية عليهــم، ولــم يبــدي 

أطفالها أي اعتراض على ذلك.

المدرســة  أطفالــي  يحــب   " تقــول: 
ومعلماتهــم وهــذا مــا ألمســه مــن خــالل 
كافــة  فــي  إليهــا  الذهــاب  علــى  حرصهــم 
األحوال ســواء في منخفضات جوية أو أي 
أســباب أخرى"، الفتًة إلــى أنهم تلقوا عدد 
من الدروس واستمرت العملية التعليمية 

كما هي.
وتضيــف العكــة إن:" غيــاب أطفالهــا ولــو 
ليــوم واحــد عــن المدرســة يعنــي تفويــت 
عــدد مــن الــدروس التــي تكــون المعلمــة 
هــي األقــدر علــى توصيلها لألطفــال مني، 
كما أنــه المنخفضات الجوية ليســت ســببًا 
يســتدعي تغيــب األطفــال عــن المدرســة 
خاصة إذا توفرت لهم الوســائل كالسيارات 

أو مرافقة أحد الوالدين".
لكــن بســمة همام توضــح أن بناتها صممن 
مع المنخفض الجوي السابق على الذهاب 
إلى المدرسة خاصة أنها بجوارهن وال تبعد 
كثيــرًا، علــى عكــس حالــة أطفالهــا الذكــور 
الذيــن تغيبــوا جميعــًا بحجة ُبعد المدرســة 

وخوفهم من المطر.
بــأن  يرجونهــا  كان  أبنائهــا  أن  إلــى  وتشــير 
تســمح لهــم بالتغيــب عــن المدرســة مــع 
ســرد الكثيــر من المبررات التــي كان أكثرها 
ومنهــا  الحاليــة  الظــروف  فــي  منطقيــًا 
بعــد المدرســة وعــدم توقــف األمطار في 
ســاعات الصبــاح المبكــر وانخفــاض درجــات 

الحرارة بشكل كبير.
وتقــول:" أشــعر أن كثــرة الواجبــات التــي 
يحصــل عليهــا أبنائي فــي المدرســة تجعل 
الغياب عنها ولو ليوم واحد فرصة ليرتاحوا 

مــن أداء كــم كبير من الواجبات المدرســية 
التي يقومون بإنجازها كل يوم".

فــي الســياق يعتقــد مديــر عــام اإلشــراف 
التربــوي فــي وزارة التربيــة والتعليــم فــي 
قطــاع غــزة محمــود مطــر، أن فرحــة بعض 
المــدارس "ظاهــرة  عــن  بالتغيــب  الطلبــة 
أن اإلنســان  إلــى  الســبب  عالميــة"، عازيــا 
يميــل للفــرار والحرية، وأن المدرســة فيها 

حالة من االنضباط والنظام.
فرحــة  إن  "فلســطين":  لصحيفــة  ويقــول 
بعــض الطلبــة بالتغيــب عــن المدرســة أمر 
تدرسه الوزارة بشكل فعلي وجاد، حيث إن 
قضية الظروف المدرســية والبيئة الخاصة 
بهــا ليســت باألمــر الجديــد للطــالب، وأنــه 
بمجــرد مــا يحصــل تعطيــل للدراســة يكون 

هناك فرح كبير عند بعضهم.
ويضيــف مطــر أن هــذا األمــر موجــود وال 
يمكن إنكاره ولكن هناك محاوالت وبرامج 
تطرحهــا الــوزارة لتغييــر هــذه النظــرة عند 
الطلبــة، وذلك مــن خالل: التعلــم الممتع، 
القضايــا التفاعليــة فــي األيــام المفتوحــة 
وغيرهــا مــن النشــاطات التــي تهــدف إلى 
تحســين الظــروف النفســية والتربوية في 
داخــل المدارس وأال تبقــى مكانا للتحصيل 

العلمي فقط.
وينبــه إلــى أن عــددا كبيــرا مــن الفعاليــات 
أن  كمــا  المــدارس،  داخــل  تقــام  أصبحــت 
اإلدارة تعمل مع المدارس وتجتهد بشكل 
كبيــر لتوفيــر بيئــة تربويــة، نشــطة، آمنــة، 
فاعلة ومرحة داخل المدرسة، الفتًا إلى أن 

هذا األمر يتفاوت من مدرسة ألخرى.

التغيُّــب عـــــــن المدرســــة.. 
يراه البعض سبًبا "للبهجة"



Friday 14 February 2020 الجمعة 20 جمادى اآلخرة 1441هـ 14 فبراير/ شباط

قبــل عــام 1992م لــم يكن هنــاك تشــريعات وقوانين 
قــدوم  بعــد  لكــن  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  تحمــي 
الســلطة فــي عام 1994م بــدأت مؤسســات التأهيل 
والمجتمــع المدنــي واألشــخاص ذوو اإلعاقة تطالب 
بســن قانــون يحمــي حقوقهــم، وينظــم العالقــة بين 

األشخاص ذوي اإلعاقة والجهات ذات االختصاص.
وعلى مدار خمس سنوات وبعد االطالع على مشروع 
القانــون المقدم من مجلس الــوزراء آنذاك وبناء على 
مــا عرضــه وزيــر الشــؤون االجتماعية في حينــه، وبعد 
موافقة المجلس التشريعي، استطاع األشخاص ذوو 
اإلعاقة الحصول على قانون حقوق المعوقين رقم 4 
لعــام 1999م، الــذي أصدره الرئيس ياســر عرفات في 

مدينة غزة بتاريخ  9/8/1999م.
وأحــكام  تعاريــف  علــى  القانــون  هــذا  اشــتمل  لقــد 
عامــة، وحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وواجباتهم، 
اإلعاقــة، وضمــان  ذوي  األشــخاص  حقــوق  وحمايــة 
حمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أشــكال العنــف 

واالستغالل والتمييز بمختلف أنواعه.
أمــا فيمــا يتعلــق بالتشــريعات الدوليــة فقــد جــاءت 
اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة معاهــدة 
دولية لحقوق اإلنســان تابعة لألمــم المتحدة تهدف 
إلــى حمايــة حقوق وكرامــة األشــخاص ذوي اإلعاقة، 

بســبب  األمــور  أوليــاء  مــن  كبيــر  وقصــور  اإلعاقــة، 
الثقافــة االجتماعيــة والنظــرة الســلبية تجــاه أبنائهم 
مــن ذوي اإلعاقــة، والفقــر المدقع ألســر األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، وعــدم االنســجام بيــن جناحــي الوطن،  
واألكل  الكوبــون  علــى  فقــط  معارفهــم  واقتصــرت 
االقتصــادي  الوضــع  إلــى  يرجــع  وهــذا  والحفاظــات، 

الصعب الذي يعيش فيه األشخاص ذوو اإلعاقة.
لــم تكــن  ــا أن أولويــات ذوي اإلعاقــة  بــات جليًّ لقــد 
بقــدر  والتشــريعات  القانــون  ومعرفــة  االطــالع 
االحتياجــات اليومية مــن خدمات متنوعة ألبنائهم، إذ 
أدى سوء الوضع االقتصادي إلى اختالف في أولويات 
األشــخاص ذوي اإلعاقة، ما ساهم في ضعف الوعي 

القانوني لديهم تجاه قضاياهم وتشريعاتهم.
لكــن يجــب اإلشــارة إلــى أن هنــاك شــريحة قليلة من 
كبيــر وكاف  بقــدر  اإلعاقــة حظيــت  األشــخاص ذوي 
مــن التعليم، ولديها المعرفة بالقوانين والتشــريعات 
المحليــة، والقــدرة علــى أن تعبر عــن حقوقها ووعيها 

تجاه قضاياها.
دور مؤسسات التأهيل

ا في إحداث  أدت مؤسسات التأهيل دوًرا بارًزا وإيجابيًّ
تغييــر في الوعــي لدى المجتمع الفلســطيني مقارنة 
بمــا كان عليــه الوضــع قبــل عــام 1987م، ولكــن ليس 
إن االنقســام جعــل ذوي  إذ  المطلــوب،  بالمســتوى 

اإلعاقة يعيشون في "مرحلة نسيان".
ثمة قصور واضح من مزودي الخدمات بهذا الخصوص، 
وذلــك يعود لعــدة عوامل، منها: نقص التمويل وقلة 
اإلمكانــات، مــا يــؤدي إلــى النقــص فــي العاملين من 
ذوي العالقــة علــى إحــداث نقلــة نوعية فــي التوعية 
لألشــخاص  الحقوقــي  المفهــوم  بشــأن  المجتمعيــة 

ويلــزم األطراف في االتفاقية تعزيــز وحماية وضمان 
ذوي  لألشــخاص  اإلنســان  بحقــوق  الكامــل  التمتــع 
اإلعاقة، وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب 

القانون. 
ــا الجمعيــة العامــة لألمــم  واعتمــدت االتفاقيــة نصًّ
بــاب  وفتحــت  2006م،  ديســمبر   13 فــي  المتحــدة 
توقيعهــا فــي 30 مــارس 2007م، بعــد التصديــق 20 
دولــة عليهــا، فقــد دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 3 مايــو 
2008م، وفي مارس 2015م صدق عليها  153 طرًفا، 

ووقــع 159 طرًفــا المعاهــدة، منها االتحــاد األوروبي 
الــذي صــدق عليهــا فــي 23 ديســمبر 2010م، وفــي 
ديســمبر 2012م صــوت مجلــس الشــيوخ األمريكــي 

للتصديق عليها.
مدى معرفة ذوي اإلعاقة حقوقهم

إن القوانيــن والتشــريعات الخاصــة باألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة متاحــة للجميــع، ولكن نســبة كبيــرة منهم ال 
يعرفــون شــيًئا عن هــذه القوانين والتشــريعات، وقد 
واألشــخاص  إليهــا،  وصولهــم  لصعوبــة  ذلــك  يكــون 
ذوو اإلعاقــة الحركيــة من أقــل ذوي اإلعاقة صعوبة 
فــي الوصــول إلــى المعلومــات، يليهــم ذوو اإلعاقــة 

البصرية، يليهم ذوو اإلعاقة السمعية.
ا مــن األشــخاص ذوي اإلعاقة  هنــاك نســبة كبيــرة جدًّ
ليــس لديهــم وعــي بالتشــريعات المحليــة والدوليــة 
الخاصــة بهــم، ويرجــع ذلــك إلــى النقــص فــي البرامج 
التوعوية والنقص في المستوى التعليمي لألشخاص 
ذوي اإلعاقــة ونظــرة األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى 
والناحيــة  والعطــف  الشــفقة  االجتماعــي  المنظــور 

االجتماعية بدياًل عن المنظور الحقوقي.
ذوي  األشــخاص  ألهالــي  واضــح  غيــاب  وهنــاك 

ذوي اإلعاقة، فضاًل عن عدم قدرة المؤسســات على 
تقديــم خدمــات متكاملــة بشــكل رئيس بشــأن الوعي 

المجتمعي الحقوقي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
الممثلــة  واألجســام  االتحــادات  بخصــوص  أمــا 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فلعبــت دوًرا، ولكــن ليــس 
هــذا الــدور المأمــول، إذ إنهــا بحاجــة إلى إعــادة النظر 
فــي برامجهــا وإســتراتيجياتها تجــاه األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة بالقوانيــن والتشــريعات، مــع تأكيــد أن هــذه 
االتحادات واألجسام نفسها بحاجة إلى تطوير األدوار 

واإلستراتيجيات.
توصيات 

وفــي الختــام تجــدر التوصيــة بــأن تضــع المؤسســات 
ذات العالقــة مــن بيــن أولوياتها االهتمــام بالقوانين 
المحليــة والدوليــة فــي تقديــم الخدمــات لألشــخاص 
والتثقيــف،  التوعيــة  برامــج  بتنفيــذ  اإلعاقــة،  ذوي 
وتدريس قانون حقوق المعوقين واالتفاقية الدولية 
لألشــخاص ذوي اإلعاقة في الجامعات الفلســطينية 

ا. مساًقا تعليميًّ
بتحمــل  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  نطالــب  كمــا 
صاحبــة  الجهــة  كونهــا  مســؤولياتها  مســئولياتها 
االختصاص لإلشــراف على تنفذ القانون والعمل علي 

احداث برامج للتوعية بالقوانيين ) القانون الحالي ( .
ونــرى ان هنــاك اهميــة  لإلعــالن عــن حمــالت توعية 
بالقانون واالتفاقية الدولية تشمل كل من االشخاص 
ذوي االعاقة وذويهم وطلبة الجامعات الفلسطينية 
وطلبــة المــدارس والعمــل علــي تعزيــز النهــج المبني 
علي الحقوق،  عقد العديد من ورش العمل القانونية 
حــول االتفاقيــات والتشــريعات لمــدراء المؤسســات 

التأهيلية وتعزيز المفهوم الحقوقي.

مدى وعي ذوي اإلعاقة بالتشريعات الخاصة بهم

مدير برنامج التأهيل المجتمعي 
بجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 

مصطفى أحمد عابد 
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تحريــر.. قصة تحدي "ترسمها على الزجاج"
نابلس- غزة/ هدى الدلو:

شخصية ملهمة ومبدعة ولدت بما تؤمن أنه 
نعمة جميلة هي قصر القامة، لكونها السبب 
وراء إصرارهــا ونجاحهــا، فهــي فنانــة متعددة 
المواهــب، درســت تخصــص خدمــة اجتماعية 
وهو بعيد عن مواهبها، لكنه عزز من شغفها 
بموهبتهــا، إذ التحقــت بــدورات فــي الرســم 

على اللوحات وفن الرسم على الزجاج.
لكــن هــذا ليس كل شــيء عن تحريــر دويكات 
موهبــة  أيًضــا  تملــك  التــي  عاًمــا(،   28(
اإللقــاء والتقديــم عريفــَة حفــل، ومحاضــرة 
المؤتمــرات  وإدارة  البشــرية  التنميــة  فــي 
والدعــم والمناصرة في القضايــا المجتمعية 

والحقوقية كافة.
تحريــر من قرية بيتا جنــوب نابلس في الضفة 
الغربيــة المحتلــة، ناشــطة في المؤسســات 
المجتمعية، وحاصلة على دورات وجوائز في 
ا مرشدة  كل أعمالها وأنشطتها، وتعمل حاليًّ
تربوية بجانب مشــروعها الخاص، وهو الرسم 

على الزجاج.
نقــص  القامــة بســبب  الشــابة قصــر  تعانــي 
الكالســيوم بالعظــام، الــذي نتــج عنــه ضعف 
بنمو العظام، فســبب لها قصر القامة؛ وفق 

إفادتها.
في مرحلة الطفولة لم تشعر بأي اختالف أو 
نقــص، عــن ذلك تقــول: "كانــت عائلتي تقدم 
لــي وجبات دســمة مــن الدعــم والمســاندة، 
ولــم تشــعرني بــأي فــارق، ولكن بينــي وبين 
نفســي كنُت دائمة التســاؤل: لمــاذا يكبرون 
وأنــا ال؟، ولكــن بعــد مــدة أصبحت أجــد إجابة 

المولــى  إرادة  بأنهــا  البــريء،  تســاؤلي  عــن 
)ســبحانه( الــذي صورهــا فــي أحســن تقويم، 
فهــذه القناعة لــم تجعلني أركــز على النقص 

في طولي".
ســن  فــي  اإلعاقــة  أعــراض  تظهــر  وبــدأت 
عاميــن، فتأخرهــا فــي المشــي أثــار الخــوف 
بــأن هنــاك مشــكلة  لــدى والديهــا، وشــعرا 
فــي قدميهــا، لتبدأ جولتهمــا المكوكية على 
األطباء الذي أجمعوا أْن ال عالج لحالتها، وما 

عليكما إال الرضا بنصيبكما.
يستســلموا،  لــم  "أهلــي  تحريــر:  وتضيــف 
فكانــوا بمجــرد ســماعهم بقــدوم وفد طبي 
أجنبي للمستشــفيات الفلســطينية يعرضون 
حالتــي عليــه، ولكــن ال فائــدة، وفي ســن 16 
عاًمــا اقتــرح طبيــب على والدي كســر قدمّي 
ووضــع بالتيــن لتطويلهما، فســألت الطبيب 
عن نســبة نجــاح العملية الجراحيــة، فكانت ال 
تتعــدى %10، مــا دفعنــي للرفض، أنــا راضية 

بقضاء وقدر ربنا".
فــي المراحــل الدراســية األولى بدأت تشــعر 
بالمشكلة أكثر، وتراودها أسئلة كثيرة: "ليش 
أنا هيك؟!"، هذا فضاًل عن سماعها تعليقات 
زمالئهــا الطلبة: "يا حــرام!"، ونظرات ترمقها 
مــن هنــا وهنــاك، لتقــف مــع نفســها قليــاًل، 
"سألت نفسي أنا شو مالي، فوجدت اإلجابة 
أن نقــص الكالســيوم الســبب الــذي جعلنــي 
مختلفــة عــن زميالتــي، ومــع تقبلــي الفكــرة 

كنت أبحث عن إجابة للناس الفضوليين".
كانــت  التعليميــة  المراحــل  مختلــف  فــي 
تواجهها صعوبة المواصالت، ومع ذلك كانت 

تتحمــل وتقــاوم، وتســمع تعليقــات النــاس 
وتالحــظ اســتهجانهم "وين رايحة، شــو بدها 
تصيــر؟!"، "شــو مغلبــك تروحــي تتعلمــي؟!، 
اقعدي بالبيت أحسنلك"، ولكن هذا الحديث 
كان يزيدهــا قــوة وإصــراًرا، ويعطيهــا دفعــة 
لتوصــل رســالة للعالم أنها ســتحقق أحالمها 

وال شيء مستحيل.
وتلفت تحرير إلى أن معلماتها وزميالتها كّن 
بجانبهــا في تلــك المرحلة، فكانــت صديقتها 

تحمل عنها حقيبتها في ذهابها وإيابها.
وتبيــن أن اختيارهــا التخصــص كان عــن حــب 
ورغبة، وميول لألمور اإلنسانية، مشيرة إلى 
أن التعامــل مع الناس والدعم النفســي لهم 
عــزز ثقتهــا بنفســها ومــن حولها، وســاعدها 
على مواجهة الناس، وعزز قناعتها، وسالمها 

الداخلي.
تحريــر صاحبــة مواهــب متعــددة فــي الفــن 
والرســم، والرســم علــى الزجــاج، واألشــغال 
اليدويــة والخــرز، وحب االكتشــاف، وموهبة 
اإللقاء التي ظهرت من سن 15 عاًما، وكانت 
تختلــط فيهــا مشــاعرها بيــن ســعادة وخوف 
وارتبــاك ورهبــة مــن الجمهور، حتى بــات لها 

ا. الصعود إلى المسرح أمًرا عاديًّ
تكمــل  أن  إلــى  تحريــر  العشــرينية  وتطمــح 
مســيرتها التعليمــة وتحصــل علــى شــهادات 
فــي  ذاتهــا  وتطــور  العليــا،  الدراســات  فــي 
مجــال عملهــا، وتوصــل رســالة للعالــم أنه ال 
يوجد شــيء مستحيل في الحياة، وكل شيء 
بالقــوة واإلرادة واإلصــرار يتحقــق، وتصبــح 

شخًصا ملهًما ومؤثًرا على مستوى العالم.

ّ
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عواصم/وكاالت:
أطلقت شــركة ســوني، جهاز تحكــم عن بعد، 
 ،SRS-LSR200 ريموت كونتــرول( من طراز(
بإضافــة بســيطة  لفــت األنظــار  تمكــن مــن 
ســتمكنانك  ســماعتان  الشــركة؛  وضعتهــا 
مــن اصطحابــه خــال ذهابــك إلــى مــكان آخر 
فــي المنــزل، لتســتمر فــي متابعــة برامجــك 

المفضلة.
وتم تزويد الســماعة المرفقة بجهاز التحكم، 

ببطاريــة قادرة علــى العمل لمدة 
تصــل إلــى 13 ســاعة، فــي 

حــال تم شــحنها بشــكل 
كامل.

وُصمــم الجهــاز الجديد 
المســتخدم  ليأخــذه 

اضطــر  حــال  فــي  معــه 
التلفــاز  غرفــة  لمغــادرة 
لقضــاء  أو  مثــا،  المطبــخ 
حاجــة ما. وهــو فعال كذلك 
لمــن يريــدون مشــاهدة أي 
إزعــاج المحيــط  برامــج دون 

عواصم/ وكاالت:
"إيربــود بــرو اليــت"، اســم يتوقــع أن يحملــه 
الطــراز الجديد من ســماعات آبل الاســلكية، 
والــذي يتوقــع أن يكــون أقــل تكلفــة، نظــرا 
لخفتــه وغيــاب بعض الميزات عنه، ســاهمت 

برفع ثمن الطراز السابق في األسواق.
وبحســب تســريبات نشــرتها صحيفــة "ديلــي 
ميــل" البريطانيــة، فــإن الســماعات الجديدة 
علــى  يســّهل  قــد  بســعر  "قريبــا"،  ســتطرح 

البعض الحصول عليها.
ولــم يتم إعان الســعر المتوقع للســماعات 
الجديــدة، إال أن الطــراز الســابق طــرح بمبلــغ 
مــن  كثيــر  فــي  أميركــي  دوالر   249 يقــارب 

أسواق العالم.
وبحســب الصحيفة، سيشــهد الطــراز الجديد 
الميــزات،  لبعــض  غيابــا  آبــل  ســماعات  مــن 
مرتبطــة  أخــرى  وميــزات  الضوضــاء  كحجــب 

بالقدرة على التكيف بشكل متكافئ.
وهنــاك تســريبات بــأن الســماعات الجديــدة 
قــد تواجه تأخيرا في طرحها، نظرا لنقص في 
المواد الخام وتعطل بالشحنات وعرقلة في 
عمــل المورديــن، ألســباب مرتبطــة بانتشــار 

فيروس كورونا في الصين.
وكانــت آبــل قــد أطلقــت الطــراز الجديــد من 
ســماعاتها "إيــر بود بــرو" في أكتوبر/تشــرين 
لــدى  التبــاس  إلــى  األول الماضــي، مــا أدى 
البعض حول حقيقة السماعات الجديدة التي 
تســربت أخبارها من مواقع تقنية متخصصة، 

"ديجي تايمز" أحدها.

بصوت التلفاز.
بســماعتي   SRS-LSR200 جهــاز  ويعمــل 
ســتيريو 2W، وهــو مــزود بوحــدة "الصــوت 
الواضــح"، التــي تــم ضبطها بحســب تــرددات 

الصوت البشري المختلفة.
ويتم شــحن الجهــاز الجديد بشــكل كامل من 

الصفر عن طريق قاعدة شحن 
تثبيتهــا  يتــم 

وفــي ظــل غيــاب أي تســريبات حول الشــكل 
الجديد لســماعات آبل، يتوقع مختصون أن ال 
تختلف من ناحية الشــكل كثيرا عن ســابقتها، 
مختلفــة،  قياســات  بثاثــة  طرحــت  التــي 
ونهايــات مــن الســيليكون لتتناســب مــع أي 

أذن قد تستخدمها.
وفي يناير/كانون الثاني واجهت آبل شكاوى 
متعــددة بخصــوص ســماعاتها "إيربــود برو"، 
فقــد قــال عمــاء إن تحديث البرمجــة الثابتة 
للسماعات الاسلكية، الذي أطلقته الشركة 
مؤخــرا، يعطــل عمــل أحد أبــرز الميــزات التي 
أدت لــرواج تلــك الســماعات بين محبــي آبل؛ 

وهي خاصية حجب الضوضاء.
وبحسب موقع ،The Vergeفقد كانت هناك 
تقارير تشير إلى تقلص قدرة السماعات على 

ثــاث  تتجــاوز  ال  مــدة  خــال  التلفــاز،  علــى 
ساعات.

وستتيح ســوني للمســتخدم االستفادة من 
جهــاز التحكــم، حتى لو كان يتملــك تلفازا من 

مصّنع آخر غيرها.
ويتــم التواصــل مــا بيــن الجهــاز والتلفــاز عــن 
طريــق شــبكة ال ســلكية بتــردد 
2.4 غيغــا هيرتز، ويمكنه 

مــع  بالتزامــن  العمــل 
جهاز التلفاز.

التحكــم  جهــاز  ويــزن 
وهــو  غرامــا،   630

بقاعــدة  مــزود 
ســماعات  لتوصيــل 

الرأس به.
يتــم  أن  ويتوقــع 
الجديــد  الجهــاز  طــرح 
بتاريــخ 22 فبرايــر في 
اليابانيــة،  األســواق 
 180 يقــارب  بســعر 

دوالر أميركي.

حجــب الضوضــاء المحيطــة، عقــب تحديثيــن 
متعاقبين أجريا بشأنها.

وقال مستخدمون إن التحديث األخير جعلهم 
ياحظون فرقا في أداء السماعات.

المتخصــص   ،  Rtings.comموقــع ويقــول 
التحديــث  "بعــد  التكنولوجيــة  بالتحليــات 
اختبــار  بإعــادة  قمنــا   ،2C54 النســخة  إلــى 
الســماعات، وأظهــرت النتائج انحــدارا واضحا 
فــي خــواص العــزل، وال ســيما فــي المــدى 

العميق للصوت".
أنــه "لــدى  وأضــاف الموقــع أن هــذا يعنــي 
تفعيــل خاصية عزل ضوضــاء المحيط، لم تقم 
الســماعات بمهمــة عــزل أصــوات محــركات 
الطائــرات والحافــات منخفضــة التــردد كما 

كانت تفعل قبل التحديث".

طبيبك حول 
معصمك

طالعتنــا مواقع التواصــل االجتماعي قبل عدة أيام 
بخبــر وفــاة أحد الشــبان جنوبي قطاع غــزة، إثر نوبة 
قلبيــة مفاجئة أثناء قيادتــه لمركبته وهو عائد إلى 
منزلــه، بعــد انتهائه مــن تمرين كرة القــدم الُمعتاد 
كان قد شارك فيه مع أصدقائه، حيث لم يُكن ُيعاني 
من أي مرض من األمراض، وهذه الحالة ليست هي 
األولى من نوعها فقد شهد شمال قطاع غزة يوم 
الجمعــة الماضي حالة مشــابهة لحالة هذا الشــاب، 
حينما ُتوفي أحد العبي نادي بيت الهيا الرياضي إثر 
أزمــة قلبية مفاجئة تعرض لها دون مشــاكل صحية 
ســابقة، نســأل اللــه عز وجــل أن يتغمدهما بواســع 
رحمتــه، لكن بعــد قراءة ذلك الخبر تبــادر إلى ذهني 
ســؤال: يــا ُترى هل ُيمكن تشــخيص بعــض األعراض 
التي تكشف في مراحل ُمبكرة عن احتمالية حدوث 
النوبــة القلبيــة، وعلــى إثرها يقــوم األطبــاء باتخاذ 

خطوات فورية إلنقاذ حياة اإلنسان الُمصاب؟؟ 
 BP( وجــدت جوابــًا لســؤالي عنــد الســاعة الذكيــة
 Young Health( شــركة  كشــفت  فقــد   ،)Doctor

ســاعتها  عــن  النقــاب  الصيــن  فــي   )Technology

الذكيــة الجديــدة، التي تمتاز بالعديــد من الوظائف 
الحيوية، مثل: قياس ضغط الدم وتشبع األكسجين 
ر العديد  وتقلــب معدل نبضات القلب، وبالتالي ُتَوفِّ

من المعلومات الصحية للمستخدم.
وقــد أوضحــت الشــركة أن ارتفاع ضغط الــدم ُيْعَتَبر 
إلــى  تــؤدي  والتــي  المهمــة،  الخطــر  عوامــل  مــن 
األزمــات  مثــل:  الصحيــة  المشــكات  مــن  الكثيــر 
الكلــوي  والفشــل  الدماغيــة  والســكتات  القلبيــة 
وغيــره، ويمكن قيــاس ارتفاع ضغط الدم بســهولة 
فــي الســاعات الذكيــة، ويعتمــد على نفــس المبدأ 
المعــروف فــي أجهزة قياس ضغط الــدم؛ حيث يتم 
نفــخ وســادة صغيــرة، والتعــرف علــى ضغــط الــدم 

بواسطة المستشعرات. 
وأكــدت الشــركة أن مستشــعرات القيــاس تعمــل 
بدقــة، ويتم دعمها بواســطة خوارزميات اكتشــاف 
جيــدة، وبالتالــي فإنــه يمكــن مقارنة دقة قياســات 
الســاعة الذكيــة بدقــة األجهزة الطبيــة، وال تقتصر 
وظائف الســاعة الذكية الجديدة على قياس ارتفاع 
ضغــط الــدم فحســب، بــل يمكنهــا اكتشــاف تقلــب 
معدل نبضات القلب، وتصف هذه القيمة المسافة 
بيــن نبضــات القلــب، وتســاعد في قياس مســتوى 
التوتــر، وهــو ما يمثل أهمية كبيــرة للرياضيين، كما 
تعمــل الســاعة الذكيــة الجديــدة على تحليــل النوم 

وتسجيل درجة التشبع باألكسجين.
وتشــمل باقــة التجهيــزات التقنيــة للســاعة الذكية 
الجديــدة علــى شاشــة لمســية )AMOLED( قيــاس 
1.4 بوصــة، تعمل بدقة 320X360 بيكســل، وتأتي 

FreeRTos، وتمتــد  بنظــام تشــغيل يعتمــد علــى 
فتــرة تشــغيل البطاريــة حتــى 5 أيــام، كمــا تتمكــن 
الســاعة الجديــدة المصنوعة مــن الفوالذ من عرض 
أي تنبيهــات للتحذيــر مــن أي أمــر طــارئ ُيمكــن أن 
يصيــب القلب، حفظنــا الله عز وجــل وإياكم من كل 

سوء.

بقلم/ م. أشرف مشتهى
خبير تقنية وأمن المعلومات

آبل تطرح سماعات جديدة 



Friday 14 February 2020 11الجمعة 20 جمادى اآلخرة 1441هـ 14 فبراير/ شباط

إعداد/ مريم الشوبكي:

شوربة الحريرة المغربية 
وبيتزا قوارب والكريب

شوربة الحريرة المغربية 
المقادير:

• ٢٥٠ جرام لحمة مفرومة خشًنا.
• كوب شعيرية.

• كوب عدس حب نصف استواء.
• كوب حمص نصف استواء.
• كوب كرفس مقطع ناعًما.

• كوب بقدونس مع كزبرة.
• بصلة مفرومة ناعًما.

• ملعقتان كبيرتان من زنجبيل مبشور.
• ثالث حبات بندورة مقشرة ومقطعة ناعًما.

• ملعقتا صلصة كبيرتان. 
• نصف كوب طحين.

• ملعقة كركم صغيرة. 
• ملعقة قرفة صغيرة. 

• ملعقة فلفل أسود صغيرة. 

• زيت زيتون أو أي نوع زيت تفضلينه. 
• لتران إلى لترين ونصف من الماء. 

• ملح.
•  بودرة ماجي حسب الرغبة.

طريقة التحضير:
• فــي قــدر على النار ضعي زيت الزيتون وقلبي البصلة 

حتى تذبل، ثم أضيفي اللحمة حتى يتغير لونها.
• أضيفي البندورة والكرفس والزنجبيل، وأضيفي ماء، 
ثم العدس والحمص، والبقدونس، والكزبرة، والكركم، 

والقرفة، والفلفل األسود.
إليهــا نصــف كــوب مــن  البنــدورة أضيفــي  • صلصلــة 
الطحين وقلياًل من الماء واخلطيها، ثم أضيفيها فوق 

الشوربة، ورشة الملح.
• بعــد الغليــان على نار هادئة مــدة 40 دقيقة أضيفي 

الشعيرية واتركيها مدة خمس دقائق.

المقادير:
• 700 جرام طحين أو خمسة أكواب.

• ملعقة كبيرة وثلث من الخميرة.
• ثالث مالعق كبيرة من حليب بودرة.

• ملعقتا سكر كبيرتان.
• ملعقة ملح كبيرة.

• فنجــان خليــط مــن زيت زيتون وزيــت ذرة أو نوع 
زيت واحد.

• كوبان ونصف إلى ثالثة أكواب من الماء دافئ.
طريقة التحضير:

• اخلطــي جميــع المقاديــر مًعــا، واســتمري فــي 
العجــن مــدة خمــس دقائق لكــي تصنعــي عجينة 

هشة.
العجينــة  فيــه  وضعــي  بالزيــت  وعــاء  ادهنــي   •
وادهنــي الوجــه بالزيت، واتركيها مــن 45 دقيقة 

إلى ساعة مغطاة بقطعة قماش.
• ثــم قطيعهــا إلــى كــرات، وعنــد فــرد العجينــة 

ا ضعي القليل من الطحين. طوليًّ
• ادهني ســطح القوارب بزيت الزيتون ثم صلصة 

البيتزا.
• يمكنك حشــوها بالفليفلة والزيتون، والسجق، 
الجوانــب  وادهنــي  واألوريجانــو،  الجبــن  ورشــي 

بزيت الزيتون.
• اخبزيها بالفرن على أعلى درجة حرارة.

الكريـــــــــــببيتزا قـــــــــــــوارب
المقادير:

• بيضتان بحرارة المكان.
• ملعقة فانيال صغيرة.
• ملعقة سكر صغيرة.

• ملعقة كبيرة من زيت نباتي أو زبدة مذابة.
• كوب طحين.

• كوب ونصف حليب سائل بحرارة المكان.
• رشة ملح.

طريقة التحضير:
• اخلطي البيض مع الزيت والســكر، والملح، 

أضيفــي  ثــم  الطحيــن،  وضعــي  والفانيــال، 
الحليب بالتدريج.

فــي  ســاعة  مــدة  يرتــاح  الخليــط  اتركــي   •
الثالجة.

• ادهني قالية الكريب بالزبدة وضعي نصف 
كوب من الخليط.

• بمجرد جفاف األطراف اقلبيها على الجهة 
الثانيــة، وضعيهــا علــى فوطــة المطبخ حتى 

تنتهي.
• ادهني الكريب بالشوكوالتة، أو الكراميل.
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غزة/ أسماء صرصور:
البدايــة فــي عالم الكاراتيه كانت مع إعالن لدورة لتعلم 
فنون الدفاع عن النفس، انخرطت فيها ياســمين زقوت 
)19 عاًمــا(، لكنهــا لــم تتوقف بعدها، بــل وجدتها فرصة 

لتكمل الطريق مع زميالتها، وتحصل في أربعة أعوام فقط 
علــى ســبعة أحزمــة، آخرهــا الحزام األســود المرتبــة األولى 

فيه.

ياســمين دخلــت عالــم الكاراتيــه وهي 
فــي ســن 16 عاًمــا، الســتثمار الطاقة 
الزائــدة التــي لديها، وما شــجعها على 
االســتمرار تحقيقها إنجازات متواصلة 

فيها.
وفــي حديــث إلى صحيفة "فلســطين" 
تبين ياســمين أن عائلتها شجعتها، مع 
أن بعــض العــادات والتقاليــد قد تقف 
عائًقا في وجه ممارســة الفتيات هذه 
الرياضات، فالشــاّبة اســتقبلت العديد 

مــن هــذه االعتراضــات، كأن يقــول لها 
قائــل: "شــو بــدك بهيــك رياضــة، هاي 

للوالد، وين أنوثتك حتروح؟!".
فــي الكاراتيه أحزمــة متعددة، حصدت 
األبيــض،  جميعهــا:  منهــا  ياســمين 
واألخضــر،  والبرتقالــي،  واألصفــر، 
األســود،  وأخيــًرا  والبنــي،  واألزرق، 
موضحــة أن الحــزام األســود ذاته فيه 
درجــات، وهــي حصلت علــى أول "دان" 
)رتبــة( فيــه، فــي حيــن غيرهــا يمــارس 

ســنوات  عشــر  منــذ  الكاراتيــه  رياضــة 
تقريًبا ولم يحصل على نصف أحزمتها.

وتقول عن نفســها: "اســتطعت كســر 
وســابًقا  االجتماعيــة،  العــادات  حاجــز 
كنــت خجولــة، لــدي طاقــة لكن لســت 
ــا، وبعــد الكاراتيه نمت  قويــة مجتمعيًّ
ثقتــي بنفســي، وتغلبــت علــى خجلــي 
ألتحدث إلى الناس ووسائل اإلعالم".

وتعلــق ضاحكــة: "إن بعًضــا يعتقــد أن 
ممارســة الفتــاة الكاراتيــه ألجل ضرب 

أحــد، في حيــن الفتاة تحتــاج إليها ألي 
موقــف تكــون فيــه بحاجــة للدفاع عن 
نفســها"، ومــن النكات التي ســمعتها 

أنها قد تضرب زوجها مستقباًل.
وتذكــر موقًفا مّرت به في المدرســة، 
حينمــا توتــرت عالقتهــا بزميلــة ألمــر 
الزميلــة  لهــذه  يحكــي  كلٌّ  فصــار  مــا، 
أن تأخــذ حذرهــا منهــا لكــون ياســمين 
تلعــب الكاراتيــه، فخافت الفتــاة منها 
كثيــًرا، ولــم تســتطع فــي االســتراحة 

المدرســية أن تنــزل مــع زميالتهــا، أو 
تغــادر إلــى منزلهــا بعــد انتهــاء الدوام 
إال بعــد انصــراف ياســمين، وكل هــذا 

مخافة أن تضربها العبة الكاراتيه.
ياســمين فــازت بالعديــد مــن الجوائــز 
المحليــة علــى مســتوى قطــاع غــزة، 
فــي  الثانــي  المركــز  علــى  وحصلــت 
مســابقة أجريــت بيــن الضفــة الغربيــة 
وقطاع غزة في تشرين اآلخر )نوفمبر( 

الماضي.
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غزة/ أسماء صرصور:
ما قصة الشــعر المناســبة لفصل الشــتاء؟، وإن كنِت -عزيزتي حواء- 
ممن يصبغن شــعرهن، فما اللون األكثر مالءمة لوقت البرد؟، وهل 

هناك طرق معينة البد من اتباعها للعناية بالشعر شتاء؟

خبيــرة التجميــل مهــا الشــرفا تجيــب عــن األســئلة الســابقة فــي حديثهــا 
إلــى صحيفــة "فلســطين"، قائلة: "ألــوان الصبغات المفضلة للشــتاء هي 
الداكنة؛ لتعطي شعوًرا بالدفء"، مشيرة إلى أنها ألوان جريئة ومتداخلة.

مــا ســأقوله هنــا مجــرد مشــاعر تطفــح بهــا 
نفــس فلســطينية حــرة تنتفض داخلــي، تؤثر 
الجوع أن يقرض أمعاءها والرصاص أن يخترق 
جســدها واألســر أن يلتهــم عمرهــا علــى أن 
تســتجدي حياة.. أي حياة كانت.. ففلســطين 
لــم ترضعنا إال حليبًا مشــبعًا بالعــزة والكرامة 
فــا نرضى الذل ألنفســنا.. أما من رضع حليب 
حميــر وبغــال، فذلــك ال ينتمــي إلينــا وال إلى 
فلســطين.. هو دخيل علينا وعلى قيمنا.. لذا 

نحن نلفظه ونرفضه بكل ما أوتينا.
بعيــدًا عن السياســة ومــا يجري فــي أروقتها 
القــذرة يــدور حديثــي اليوم، فــإن تحدثت عن 
صفقــة القــرن فإنــي أتحــدث عني فيهــا، وما 
يخصنــي ويخص شــعبي.. ليس تأويًا وتحليًا 
لما يخططون وما يرومون وما ســيصير عليه 

الحال خال ذلك وبعد ذلك. 
مؤتمــر  فــي  ترامــب  وقــف  عاميــن  قبــل 

ويوقف التنســيق األمني، ويتخلى عن جميع 
االتفاقيات التي كبلته أمام االحتال، وينعى 
اتفاق أســلو ويبث خبر وفاتــه، ويطلق صراح 
جميــع األســرى السياســيين ويطلــق يدهــم 
ويــد األحرار في الضفة ليمارســوا حقهم في 
مقاومة المحتلين، ويعلن عن رفع العقوبات 
عــن غزة ثــم يذهب إليهــا بنفســه، راكعًا على 
أبوابهــا، ممرغــًا وجهــه فــي ثراها طالبــًا منها 
ومن أهلها الســماح والمغفــرة، ثم يضع يده 
فــي أيــدي مقاوميها.. ويفتــح صفحة جديدة 
ناصعة البياض عنوانها: المقاومة المسلحة.

انتظرنا أن يأتينا الرئيس نادمًا معترفًا بأنه كان 
مخطئــًا فــي تمرغــه تحــت بســاطير الصهاينة 
وفــي تنســقيه األمنــي معهــم.. فيســتعيد 

احترامنا له ويعيد األمل إلى نفوسنا.
ُمنينــا  الماضــي  الثاثــاء  مســاء  فــي  ولكــن 
بخيبــة مــا بعدهــا خيبــة.. خيبــة تفــوق إعان 
ترامــب األخيــر نفســه. فســيادة الرئيــس مــا 
يــزال مصــرًا على مواقفــه االنهزاميــة، وآرائه 
االستســامية باســتماتة منقطعــة النظيــر، 

وبطريقة ال تليق بشعب حر مقاوم. 

عاصمــة  القــدس  أن  معلنــًا  اســتعراضي 
بكينــا، وصرخنــا ومألنــا  الصهيونيــة،  للدولــة 
الدنيــا جعجعــة وضجيجًا ولم نــَر طحنًا.. خرجت 
للرئيــس  والداعمــة  المؤيــدة  المســيرات 
ليرفــض القرار، وخرج هو بخطاب تاريخي )كما 
هي عادة خطاباته، فجميعها تاريخية( وشــرع 
يــدور فــي فلك بكائيــات ممجوجــة حفظناها 
عــن ظهــر قلــب. ثــم عــاد ألعوبــة الصهاينــة 
ــك  ترامــب بعــد عــام مــرة أخــرى ووقــف يملِّ
الصهاينة أراضي الجوالن، وتكررت ردة الفعل 
ذاتهــا ولكن بوتيرة أخف بكثير تحت ذريعة أن 
الجوالن أراضي سورية.. وفي إطالته الثالثة 
في العام الثالث، أعلن عن صفقة القرن التي 
أشــبعنا اإلعام حديثــًا عنها منذ تولي ترامب 

للرئاسة.
وقفنــا ننتظر على أحر من الجمر لنرى موقف 
رئيســنا المبجــل الــذي عــاد للصــراخ والضجيج 
–كالعــادة-، ظننــا هــذه المــرة بعــد أن آلــت 
أحوالنا إلى هذا المآل بأنه ســيعتزل الرئاســة، 
وســيعلن عن فشــله وهزيمته في اســتعادة 
حقوقنــا بطرقــه الســلمية التــي يؤمــن بهــا، 

أمــام مجلــس األمــن وقــف يعلــن عــن رفضه 
لصفقــة القــرن كاميــًا، وكأن الــكام يطعــم 
جائعًا ويروي عِطشًا، ويؤكد في الوقت ذاته 
علــى أنــه يمد يده للســام مــع المحتل الذي 
الســابقة..  والعهــود  االتفاقيــات  كل  نقــض 
العنــف  ورفــض)  نبــذ  علــى  أيضــًا  ويشــدد 
واإلرهاب( وكأن مقاومتنا لمن يحتلون أرضنا 
وينتهكون حرماتنا ويدنســون مساجدنا عنف 
وإرهــاب. ويركــز علــى تمســكه باتفاق أســلو 
رغــم أن صفقــة القــرن تمحــو وتنســف كل ما 
سبقها من اتفاقيات، وال ننسى أن الصهاينة 
لم يلتزموا في يوم ما باتفاقيات أبرموها مع 

السلطة. 
ويا ليته قال ذلك وســكت.. بــل زاد وزاد وزاد 

حتى فاض كيلنا وطفح. 
بــركان غضب يغلي داخلي ويكاد ينفجر، فإلى 
متي ســنبقى هكــذا؟ هل ستتاشــى أراضينا 
إلــى درجــة أننا قد نجد أنفســنا مضطرون إلى 
هجرهــا رغمــًا عنــا كمــا حــدث لنــا فــي البداية 
فيطــوى بذلك كتاب حكاية كانت في يوم ما 

تسمى فلسطين؟؟ 

مشاعر امرأة وبركان ال يخبو
الكاتبة د. زهرة خدرج

شتاًء.. ألوان شعرك الداكنة تمنحك الدفء

وتلفت الشرفا إلى أنه يمكن دمج األلوان دمًجا 
غيــر محــدد وفق لــون بشــرة الســيدة، فصاحبة 
البشرة الحنطية يمكن أن تصبغ شعرها باأللوان 
الممكــن  ومــن  والبنــي،  والعســلي،  البرونــزي، 

إضافة لمسة اللون الرمادي.
أمــا صاحبــة البشــرة البرونزيــة فيناســبها اللــون 
األحمــر أو الموف أو دمج اللونين مًعا، وصاحبة 
ا يمكن أن تضع لمســات من  البشــرة الفاتحة جدًّ
ا. اللون الزهري أو النحاسي أو دمجها دمًجا فنيًّ

وتتنقل إلى الحديث عن قصة الشــعر المناســبة 
للشــتاء وهــي "الكاريــه" أو الشــعر القصيــر إلــى 
الكتــف، مفضلــة الشــعر القصير للســيدة شــتاًء؛ 
ألنه يعطي شعوًرا بالدفء، وال يزعج ربة المنزل، 
إن تركته مرسًا في أثناء أداء واجباتها اليومية. 
ومن المشــاكل الشــائعة للشعر شــتاء القشرة، 
وتعلــل ظهورهــا بــأن غســل الشــعر شــتاًء عــدد 
مراته أقل منها في الصيف بســبب البرد، مبينة 
أنه يجب في أثناء الحمام غسل الشعر جيًدا من 
الشــامبو والبلســم؛ ألن بقاياهما تســبب تكّون 

القشرة.
وتنبــه إلى أنه يجب غســل الشــعر بالمــاء الفاتر؛ 
ألن الســاخن يزيــل الزيــوت التــي يســتفيد منها 
الشــعر، وتحميه من التقصف والجفاف وتحمي 

فروة الرأس من القشرة.
ولحماية الشــعر من التقصف والعوامل الجوية 
فــي  )ماســك(  قنــاع  عمــل  يمكــن  والقشــرة، 
المنــزل –كما تقول- بخلط ملعقة زيت جوز هند 
مــع عصيــر نصــف ليمونة، وتفــرك فــروة الرأس 
بالخليــط، ويتــرك مــدة ربــع ســاعة ثــم يغســل، 
مشــيرة إلــى أنــه بعــد الحمــام يجب لف الشــعر 

جيــًدا بمنشــفة ألنــه يبــرد تماًمــا مثــل الجســم، 
ويمكن اســتعمال المجفف )السشــوار( عن بعد 

حتى ال يتقصف الشعر.
وتقــول: "نوعيــة المشــط لها دور فــي تقصيف 
ذي  مشــط  اســتعمال  فيجــب  وتلفــه،  الشــعر 
أســنان عريضة، وإذا كان الشــعر مبلواًل يمشــط 
أن  موضحــة  األعلــى"،  مــن  ثــم  األســفل،  مــن 
الشــعر المبلول يكون ضعيًفا ويسهل تقصيفه، 
ويتســاقط أكثــر، لــذا البد مــن الصبــر عليه حتى 
قبــل  بالمنشــفة  ملفــوف  وهــو  جيــًدا  يجــف 

تمشيطه.
وبعد الحمام يســرح الشــعر بوضــع زيت أو كريم 
علــى اليديــن وتوزيعــه جيــًدا، ثــم توزيعهــا على 
الشــعر، ولفه مثل الطاقيــة بـ"البنس" )دبابيس 
الشــعر الســوداء(، وهــي أفضــل طريقــة ألنهــا 

تنعم الشعر وتزيد كثافته.
وتبين أن حمامات الزيت ترطب الشــعر وتحميه 
وتعطيــه لمعاًنــا وحيويــة، ويفضــل علــى األقل 
عمــل حمام واحد في األســبوع، مضيفة: "يجب 
أن يكون من هذه الزيوت: زبدة الشــيا والعســل 

والكافيار وزيت األرجان والصبار".
وتشــير إلى أهمية عمل تدليك )مســاج( للشعر 
الــدورة الدمويــة،  أثنــاء الحمــام لتنشــيط  فــي 
ا،  فيبدأ من أســفل الرأس إلــى أعلى تدليًكا دائريًّ
ويحمم مرتين أو ثاثة في األسبوع بماء دافئ 

لتفتيح مسام الشعر.
األمــاح،  مــن  خــاٍل  بشــامبو  "يغســل  وتقــول: 
ويوضــع علــى اليديــن أواًل ويوزع توزيًعــا صحيًحا 
على الشعر وتفرك فروة الرأس بأطراف األصابع 
بلطــف وبحركــة دائريــة، مع أهميــة االنتباه إلى 

المناطق الســفلية ألن الشامبو غالًبا ال يصلها، 
ثم يشــطف الشعر، ويوضع الشامبو مرة أخرى، 
ويغســل الرأس، ويوضع البلســم علــى منتصف 

الشعر وأطرافه".
وتشــدد علــى أنه يجب أال يلمس البلســم فروة 
الرأس؛ ألنه يســبب تساقط الشعر، ويترك على 
الــرأس مــدة خمــس دقائــق، ويغســل بعدهــا، 
ويلــف الشــعر بمنشــفة حتــى يجــف تماًمــا قبل 

تسريحه.
وتتابع: "يمكن غســل الشــعر بعشــبة المرمرية؛ 

ألنها تشد الخايا وتتحكم بإنتاج الغدد الدهنية، 
وتلطــف الجلد وتعالج االلتهابات، وتســاعد في 

عاج تساقط الشعر".
ملعقــة  "أحضــري  حديثهــا:  تختــم  وبالطريقــة 
لــكل كــوب مــاء،  المرمريــة  واحــدة مــن أوراق 
بهــا"،  الشــعر  يغســل  تبــرد  وعندمــا  واغليهــا، 
مشــيرة إلــى أنــه يمكــن عــاج الصلــع بوضــع 3 
قطــرات من زيــت المرمرية وكميــة مماثلة من 
زيت النعنــاع وملعقة من زيت الزيتون، وتدليك 

فروة الرأس مرتين في اليوم.
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ألول مـــــــــــرة.. الكولورابــــــي 
"صيدلية عالجية" تـــزرع بغزة 

صحيفــة  إلــى  حديــث  فــي  ويبيــن 
نبتــة  الكولورابــي  أن  "فلســطين" 
هندية، وهو طلب بذورها وشــتلتها 
من شــخص أتــى قطاع غــزة، وزرعها 
واســتغرق  المذكــور،  الشــهر  فــي 
نموهــا فقــط مــا يقــارب الشــهرين 
والنصــف حتى ازدهــرت ثمارها ذات 
الخضــراء  والعــروق  األبيــض  اللــون 

الطويلة.
ويؤكــد قديح أن هــذه النبتة إنتاجها 
واألســمدة،  للمــاء  وموفــرة  وفيــر 
ا  فهو استخدم لها فقط سماًدا بلديًّ
ولــم يحتــج ألي مبيدات أو أســمدة 

كيميائية في معالجة زراعتها.

ثمــار  مــن  حّبــة  كّل  أّن  ويوضــح 
"الكولورابــي" ممكــن أن يصل وزنها 
إلــى نحــو نصــف كيلوغــرام، وتكفــي 
فــي حــال تناولها لشــخصين أو ثالثة 
أشــخاص، ويشــبه طعمهــا إلــى حــد 

كبير الفجل والبنجر.
والكولورابــي –وفــق إفــادة مواقع 
متخصصة بالزراعة- مســتنبت قصير 
ســميك مــن الكرنــب، ويطلــق عليه 
اسم "الكرنب السلقي"، وله العديد 
مــن الفوائــد الصحيــة مثــل تحســين 
عمليات الهضم، ومســاعدة الجسم 
علــى خســارة الــوزن، وحمايتــه ضــد 
البنكريــاس،  وتنشــيط  الســرطان، 

وتنظيــم  المناعــي،  الجهــاز  وتعزيــز 
وزيــادة  الغذائــي  التمثيــل  عمليــة 
صحــة  وتحســين  الدمويــة،  الــدورة 
الرئة، وحماية العضالت واألعصاب، 
وعــالج مهم للبشــرة وحّب الشــباب 
مــن  وغيرهــا  والقــروح  والجــروح 
لمــا  بالجلــد؛  الخاّصــة  األمــراض 
يحتويــه مــن عناصــر غذائيــة مهمــة 
وفيتامينات والبوتاســيوم الغذائي، 
واألليــاف  األكســدة،  ومضــادات 

النباتية.
وبالعــودة إلى المــزارع قديح يقول: 
"إقبــال الناس علــى  الكولورابي في 
دفعنــي  لزراعتهــا  األول  الموســم 

لوضــع خطــة لزراعتهــا فــي األعــوام 
المســاحات  وزيــادة  المقبلــة، 

المزروعة مستقباًل".
وتشــبه النبتــة فــي شــكلها إلــى حدٍّ 
كبير نباَتــي الفجل والبنجر، وهي من 
التــي  الشــتوية  الزراعيــة  األصنــاف 
ُيقبل أهالي قطــاع غّزة عليها إقباًل 
كبيًرا، ألجل تحصيل الفوائد الغذائية 

والعالجية.
و"الكولورابي" يزرع في معظم دول 
العالــم، لكــّن أشــهر مــن يزرعــه هــم 
الهنود ودول القارة اآلسيوية عامًة.
قديــح  المــزارع  أرض  كانــت  ولمــا 
محاذية للسياج الفاصل الذي يقيمه 

الحتــالل اإلســرائيلي، فهــي عرضــة 
لكثيــر مــن التجريــف علــى يــد قوات 
األخير؛ ما كبده خســائر كثيرة، وأدى 
إلــى ضعــف إنتاجيتــه فــي كثيــر مــن 
المواسم، لكنه يصر على استمرارية 
كل  أن  مؤكــًدا  والمثابــرة،  العمــل 
مــا يحــدث لم يؤثــر أبًدا علــى طاقته 
وعملــه فــي األرض التــي ورثهــا عن 

آبائه وأجداده.
فهــو –كمــا يقــول- يبــدأ عملــه في 
ا مع بزوغ الفجر، وينهيه  األرض يوميًّ
بعــد مغيب الشــمس، ويبقى هناك 
كل تلك الســاعات، ألنــه ل يجد مثل 

الراحة التي يجدها في أرضه.

خان يونس/ أسماء صرصور:
200 متــر فقط هي المســاحة التي احتوت نبتــة الكولورابي 
أول مرة في أقصى شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع 
غــّزة، بعدمــا قــرر المــزارع توفيــق قديــح زراعتها في تشــرين 

اآلخر )نوفمبر( الماضي.
والمزارع قديح مشــهور بزراعــة النباتات النادرة التي ال تنمو 

في قطاع غزة، بهدف توفير إنتاج محلي للسوق الغزي من 
ثمار يستخدمها المواطنون للتداوي من األمراض، وللحفاظ 
على انتظام عمل أجهزة أجسادهم المناعية والعادية، عوًضا 
عــن اســتيراد الخضراوات والفواكه من الخــارج، فالكولورابي 

منتج له بعد زراعة الكرفس والبنجر والبروكلي.

َُ
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غزة/ هدى الدلو:
في مرحلة ما، يبدأ الطفل طلب اإلذن من أبيه للذهاب 
إلــى زيــارة أصدقائــه فــي بيوتهــم، وقضاء يــوم معهم 
في اللعب والترفيه، أو بحجة الدراسة ومراجعة بعض 
األمور المدرسية، ولكن قد تقف أمامه معارضة والده 

لــه، وفــي المقابــل يبدي األخير اســتعداده الســتقبال 
أصدقاء أبنائه في البيت، فما السبب في ذلك؟

ويطرح ذلك تســاؤل: هل مــن مخاوف وهواجس لدى 
اآلباء تدفعهم إلى اتخاذ هذا الموقف؟

ال تكــــــــن رئيًســــــــــــا د. مؤمن عبد الواحدرسالة إلى آدم

قرأت عن نظريات القيادة ومدارسها المتنوعة 
الحديثة منها والقديمة، الســلوكية والعلمية، 
وتــكاد تجمــع علــى صفــة مشــتركة أصيلة في 
التأثيــر  علــى  قدرتــه  وهــي  القائــد،  شــخصية 
فــي أتباعــه ومريديــه، ويقــاس نجاحــه وتميزه 
المهــارات  هــذه  امتالكــه  بمــدى  القيــادي 
وقدرته على توظيفها في إقناع جنده، فهاُهم 
صحابــة الحبيب محمد مــن األنصار والمهاجرين 
لخضنــاه  البحــر  بنــا  خضــت  لــو  "واللــه  قالــوا: 
معــك"، وذبحــوا وقّصروا حين ذبــح وقّصر دون 
نابليــون  وهــذا  واحــدة،  بكلمــٍة  يهمســوا  أن 
كان جنــده يقولــون: "كان بإمــكان نابليــون أن 
يصطحبنــا إلــى أي بقعة في العالــم دون تذمر 
أو وجــل من أحد"، ثقة وأمــان في قدرة القائد 
على االختيار، وقمة التأثير في الجند واإلقناع.

اليوم وال تردد".
القيــادة ســلوك علــى أرض الواقــع وممارســة 
عمليــة مع األتبــاع، القيادة أنموذج فريد، وتاج 
ناصع له رجاالته ومستحقوه، وليس كل رئيس 
قائًدا، أو من يتولى منصبًا بلغ به العال واتسم 

بالقيادة.
فمعــذرًة يــا ســادة؛ فهنــاك مديــرون ورؤســاء 
للمــكان فقــط، ومديــرو أفــراد ليــس إال، وإن 
كانــوا ناجحيــن فــي إدارة ملفاتهــم وتنظيمهــا 
وإلهــام  واســعة  رؤيــة  فالقيــادة  وتنســيقها، 
األفــراد  يعجــز  حيــن  تدبيــر  وحســن  وفراســة 
العقــول، واختيــار  تتيــه  واألتبــاع، وقــرار حيــن 
حيــن تحار األدمغــة، واألجمل أمــان حين يخاف 
الجميــع، فهــذا علــي )رضــي اللــه عنــه( يقــول: 
"كنــا نحتمي برســول الله حينما يشــتد وطيس 

حقيقــة القائد تأثير وإقناع دون تردد أو ارتباك 
أو خــوف، فالتأثير والخــوف صفتان متناقضتان 
ال يمكــن أن تتزامنــا لــدى القائد، فكيــف له أن 
يكــون مؤثرًا مقنعًا ألتباعه في حين أنه مرتبك 
أو حســم  قــرار  اتخــاذ  قــادٍر علــى  خائــف، غيــر 
موقــف؟!، وصــدق فولتيــر حيــن قــال: "أتعس 

الناس المتردد".
فقيمــة القائــد تبــرز حيــن يتســرب الخــوف إلى 
قلــوب األتبــاع، وتظهــر معالم قيادتــه إلعادة 

حالة االنضباط واالنسجام. 
القيــادة مرتبــة عليــا ومكانــة ســامية، تعانــي 
النــدرة والتــآكل، مهــارة حياتيــة موروثــة فــي 
واســع  نطــاق  فــي  مكتســبة  ضيــق،  نطــاق 
وفســيح، لكــن فــي مدرســة شــعارها اإلقنــاع 
والتأثيــر، وطــالب يحملــون علــَم "ال خوف بعد 

المعركــة"، هــذا وقت الحــرب والقتــال، وكانوا  
وقــت  فــي  بصحبتــه  ويأنســون  يســتمتعون 
السلم واألمان، فالقيادة شدة ولين وتوظيف 
لهمــا فــي كل وقت وحين، فالشــدة في مقام 
يحبــه اللــه ورســوله، وليــن ُيخيــم علــى المكان 
ورأفــة قلــب وحب غامــر يظلل اإلنســان، فهذا 
أبــو بكر الصديق صاحب القلــب الرقيق والعين 
الدامعــة، يلبس عباءة الحزم والصرامة ليدافع 

عن فرض من فروض الله.
قائــًدا،  رئيــس  أو  ليــس كل مديــر  أحبتــي  فيــا 
ولســت فــي مقــام التقليل من قدرهــم، ولكن 
معظمهــم ليســوا قادة ولــن يكونوا يومــًا ما، 
فأنزلــوا القيــادة منزلها ومقامهــا، وال تخلطوا 

الرئاسة بالقيادة، فشتان بين الثرى والثريا.
وأخيرًا الرئيس يخاف، والقائد يمنح األمان.

لمـــاذا يعــــارض آبـــــاء زيـــــارة 
أبنائهم إلى بيوت أصدقائهم؟

اختصاصيــة الصحــة النفســية عبيــر الشــرفا تقول: 
"في أغلب األحيان مرافقة األبناء أصدقاءهم إلى 
األماكــن العامة والمعروفة أمــر ال يعارضه اآلباء، 
ففيــه شــيء مــن الطمأنينــة، ويكونــون على علم 
ودرايــة بوجهــة ابنهم، ولكن الذهــاب إلى بيوتهم 
يحتــاج إلــى معرفة أهل الصديق الــذي يود زيارته، 
وبيئتــه التــي يعيــش فيهــا، إلــى جانــب أن البيوت 

مكمن لألسرار، ولها ظروفها الخاصة".
وتوضح الشرفا لصحيفة "فلسطين" أنه لذلك يلجأ 
بعــض اآلباء إلى االقتراح على االبن جلب أصدقائه 
إلــى البيــت بــداًل مــن االلتقــاء فــي بيــت صديقــه، 
بســبب خوفهم من مخالفته القواعد واالرشادات 
المتبعة في البيت، فيتصرف بحرية، أو يقتبس من 

أفعال صديقه المخالفة إلرشاداتهم في البيت.
وتشــير إلــى أنــه حينمــا يكــون الطفــل فــي منزلــه 
يمكــن ألهلــه متابعته مــن كثب، وكيفيــة تعامله 
مــع اآلخريــن، ومــدى التزامــه بالقوانيــن المتفــق 
عليهــا، وســيعملون علــى توفير بيئــة آمنة وتحت 

ناظريهم.
أصدقائــه  مــع  الطفــل  اجتمــاع  عنــد  أنــه  وتبيــن 
بمــكان  علــم  علــى  األهــل  ســيكون  منزلــه  فــي 
الطفــل، ويتعرفــون إلــى األصدقــاء الذيــن يختلــط 
معهــم ويصادقهــم، واألنشــطة واأللعــاب التــي 

يمارسونها.
ومــن األســباب التي تدفع اآلبــاء –وفق ما توضح 
الشــرفا- الســتقبال أصدقــاء أبنائهــم فــي البيــت 
حالــة الخوف والهواجس التي قد تســيطر عليهم، 

فقد تكون شــخصية الطفل الذي تربى على نظام 
معيــن مختلفــة فــي تعاملــه وتصرفاتــه عندما 

يكــون بيــن أصدقائــه، وهنــا يمكــن لألهــل 
مراقبتــه ومعرفة صفات شــخصيته التي 

تظهــر بعيًدا عن عيون األهل، وأســلوبه 
في التعامل.

أصدقــاء  األب  دعــوة  أن  إلــى  وتنبــه 
بمــدى  يشــعرهم  قــد  للبيــت  أطفالــه 
االهتمــام بهم، ولكن فــي الوقت ذاته 
قــد ال يتقبل بعض األبنــاء فكرة منعهم 
مــن الذهاب إلى زيارة أصدقائهم، خاصة 

إذا كانوا في مرحلة المراهقة.
وفــي الوقــت نفســه تقول: "علــى األهل 

أال يتركــوا المخــاوف والهواجــس تســيطر 
عليهــم، فــكل ممنــوع مرغــوب، وقــد يلجــأ 

الطفــل إلــى طــرق التوائيــة لزيــارة صديقه، 
ويضطــر إلــى الكــذب علــى أهلــه للذهــاب، 
يراهــا سياســة  ينفــر ممــا  قــد  أنــه  خاصــة 

التسلط".
أبنائهــم  مرافقــة  اآلبــاء  علــى  وتقتــرح 
فــي زيــارة أصدقائهم للتعــرف إلى بيئة 

وعادات وتقاليد أهل صديقه.
وتختــم حديثها: "الســماح لالبن بالزيارة 
يقوي من شخصيته ويعزز ثقته بنفسه، 

ولكــن هــذا ال يعنــي أن يفتــح األهــل لــه 
الباب على الغارب، بل في حدود المعقول 

وبعد التحقق من أخالق صديقه وسلوكياته".
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"فلسطين" توجه دعوة لقرائها الكرام إلرسال صور أطفالهم لنشرها 
عبر صفحة "طفلك" التي تصدر يوم الجمعة من كل أسبوع

غزة/ صفاء عاشور:

منة جبرمصطفى العالولمحمود أحمد

نادين حسونةميس ولميس الحويحيميرال مصلحميرال الدردساوي

هــل لديــك طفــل ذكــي، عبقــري، لديــه الكثير 
مــن المهارات التي يمكن أن تجعل مســتقبله 
باهــًرا؟، إذا كان األمــر كذلــك، فإنه يســتدعي 
االنتبــاه، ألن هــذه المواصفات توجب معرفة 
كيفيــة التعامــل لحماية طفلك منهــا قبل أن 

تعلمه كيف يستفيد منها.
كثيــر من األهل يقعون في حيرة في التعامل 
مع الطفل عندما يتعلق األمر بتطوير دراسته 
مــن جانب وموهبته من جانب آخر، لنجد بعض 
األهالــي يتجاهلــون الموهبــة العتقادهــم أن 
لــه  األكاديمــي مكســب  والتفــوق  الدراســة 

أولوية على الموهبة.
االختصاصــي االجتماعــي والنفســي د. درداح 
الشــاعر يوضح أن األطفال الذين تظهر لديهم 
الميــول والمواهــب الفــذة هــم علــى درجــة 
عاليــة مــن التميز واإلبداع، ويجــب أن يوليهم 

األهل معاملة خاصة ومميزة عن غيرهم.
ويؤكــد لصحيفة "فلســطين" أن على األســرة 

أن تكــون واعية ومدركــة لكيفية التعامل مع 
هــذا الطفــل، خاصــة أنــه ليــس مــن الضــروري 
أن يكــون كل األطفــال األذكيــاء ناجحيــن فــي 
دراستهم، بل بالعكس هم يحتاجون إلى رعاية 
خاصــة حتــى ال يصبح التفوق أو الذكاء الخارق 
سبًبا في انطوائهم أو فشلهم في الدراسة.

وهنــا –وفــق إفــادة الشــاعر- يجــب أن يؤدي 
ــا فــي تطويــر  الوالــدان والمدرســة دوًرا مهمًّ
قــدرات الطفــل الذكــي التــي قــد تكــون أول 
الطريــق إلــى عبقريتــه، ويشــدد علــى أن مــن 
مســئولية األســرة أن توفــر لطفلهــا المتميــز 
طموحــه  تطويــر  فــي  تســاهم  التــي  البيئــة 
واهتماماتــه ليكــون متفوًقــا علــى األصعــدة 

كافة.
أن  يعتقــدون  األهــل  بعــض  "إن  ويضيــف: 
النجــاح والتفــوق يكونــان فقــط فــي المجــال 
األكاديمــي، وأن المجــال اإلبداعــي والتميز ال 
معنــى لهمــا خــارج هذا األمــر، ولكــن نحن مع 

ا، ولكــن في الوقت  أن يتفــوق الطفل دراســيًّ
نفســه يجــب أن تتــاح لــه فــرص التميــز فــي 

مجاالت أخرى". 
يكــون  األســرة  دور  أن  إلــى  الشــاعر  وينبــه 
المتابعــة، واإلشــراف، والمراقبــة، وأن يكون 
التوجيــه نحــو الموهبــة ال ضدهــا، مســتدرًكا: 
"هنــاك بعــض األســر التــي ليــس لديهــا وعي 
ا  وفهــم لقــدرات األطفــال، وتضغط عليــه ظنًّ
أن النجاح يكون في المجال المدرسي فقط".

ويلفت إلى أن تدخل األسرة بفجاجة، ومحاولة 
منــع الطفــل مــن التعبيــر عــن موهبتــه بوضع 
عراقيل مالية ومعنوية من أكبر األخطاء التي 
يمكــن أن ترتكبها في حــق تربية الطفل وفي 
حق نفسها؛ فهي تحرمه ونفسها االستفادة 

من هذه الموهبة.
ويشــير الشــاعر إلــى أن الموهبــة إذا أبعــدت 
الطفل عن الدراسة وأدت إلى تراجع مستواه 
التحصيلــي، يجــب علــى األســرة التوجيــه مــع 

إعطــاء أهميــة ومتابعــة للدراســة وموهبتــه 
علــى المســتوى ذاته، وأن يكون دور األســرة 
ــا، مــا يتطلــب أن يكــون لديها  ا ورقابيًّ إشــرافيًّ
وعــي وإدراك لكيفية التعامل مع الطفل في 

هذه الحالة.
ويحذر األهــل من التدخل في حياة الطفل اذا 
كان منجًزا متفوًقا في مجاله الدراسي ولديه 
موهبة تدعم هذا التميز، فيجب على األســرة 
عــدم التدخــل إطالًقا وعدم ممارســة أي لون 
مــن ألــوان الضغــوط الماديــة، أو النفســية أو 

االجتماعية.
وأخيًرا، يشدد الشاعر على أنه يجب أن ُيعطى 
الطفــل الحريــة فــي مجــال االطــالع الخارجي، 
الموهبــة،  تدعــم  التــي  المؤسســات  وزيــارة 
وتقديــم المــواد الماديــة التي تســاعده على 
تطويــر الموهبــة التــي لديــه، واالنفتــاح على 
المجتمــع، وليــس البقــاء داخــل المنــزل بيــن 

الكتب الدراسية.
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غزة/ أحمد المصري:
أوصــى متحدثون بضرورة تفعيل أدوات وأشــكال 
نضال جديــدة لمواجهة "صفقة ترامــب"، والبدء 
بحوار وطني يؤســس لترتيب البيت الفلســطيني 

ومنظمة التحرير.
كما أوصى المتحدثون خالل حلقة نقاشية نظمها 
مركز أطلس للدراسات بمدينة غزة أمس، بعنوان 
"الفلســطينيون وصفقــة القرن"، بضــرورة العمل 
على رفع كلفــة االحتالل، واالتفــاق على برنامجي 

"صمود" ومقاومة.
وفــي الكلمــة االفتتاحيــة للحلقة النقاشــية، قال 
الكاتــب والمحلــل السياســي طــالل عــوكل: إّن 
الموقف الفلسطيني بمجمله رافض لصفقة القرن، 
إال أن المطلــوب ما بعد هذا الموقف ضرورة تغيير 
الفلســطينيين أجندتهــم باتجاه صياغــة الرواية 

األصلية للصراع.
وأوضــح عــوكل أن الصفقــة فعليا أعــادت واقعيًا 
الفلســطينيين للصراع منذ بدايتــه، حيث احتالل 
األرض واالستيطان، وســلب الحقوق، وهي مرحلة 
جديدة عن الســابق، تحتاج ألدوات وأشكال نضال 
جديــدة. ورأى أن ذلك يتحقــق عبر خوض الصراع 
بشــكل موحــد، وتعزيــز صمــود المواطــن على 
األرض، إلى جانب بــدء حوار وطني يناقش ترتيب 
البيت الفلسطيني، بدءا من منظمة التحرير وليس 
انتهــاًء بالســلطة. ودعا عــوكل للعمــل في هذه 
المرحلــة إلظهار مظلومية الشــعب الفلســطيني، 
وما تقترفــه دولة االحتالل من جرائم قتل وتهجير 
يومية. ونبه إلى أن أســباب ردود الفعل الشــعبية 
"الضعيفــة" المالحظة على إعــالن "صفقة القرن" 
يعــود إلــى االنقســام السياســي، وعــدم احترام 

الجماهير للسلطة، ووضع حركة فتح المهلل.
من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياســي حســن 
عبده، أن الحلــول العملية إلجهاض صفقة القرن، 
يتمثــل أوال في اتخاذ قــرار مواجهة مــع المحتل، 
وتقويــة الفصائل وإعــادة البنيــة التنظيمية لها، 

وبشكل خاص حركة فتح.
بدوره، شــددت المحاضــرة واألكاديمية الجامعية 
عبيــر ثابــت، على أن صفقــة القرن أتت لشــرعنة 
االحتالل على األرض، واالعتراف به، في ظل التقاء 
قيادتيــن متطرفتين في "تل أبيب" و"واشــنطن"، 
وأن المطلــوب في مقابل ذلــك رفع كلفة االحتالل 

اإلسرائيلي وإعادة الصراع لمربعه األول.
من جهته، رأى القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
جميل عليان، أن الفلســطينيين يعانون عمليا من 
عدم وجود البدائل، واألدوات البديلة، واســتخدام 

أدوات ذاتها منذ سنوات طويلة.
ونبه إلــى أن المطلوب هو ترتيب هــذه األدوات، 
وإعادة تأصيــل الصراع مع المحتــل، والعمل على 
جعــل تكلفة االحتالل مرتفعة، مع التحلُّل التام من 

االتفاقيات والتسويات السلمية معه.
من ناحيته، أكد القيادي في الجهاد وليد القططي 
أن المطلوب حاليــا لمواجهة صفقة القرن، يتمثل 
في ثبــات الفلســطينيين على موقفهــم الرافض 
للصفقــة، باعتبار أن ذلك مكبح أســاس لعرقلتها، 

واالتفاق على برنامج صمود، وبرنامج مقاومة.
بينمــا أكــد الكاتب والمحلــل السياســي عبد اهلل 
العقاد، أن التنســيق األمني عّطل فعليا استنهاض 
عناصر المقاومة في الضفــة الغربية، فيما ال يزال 

يعمــل إلى جانب شــركات أمنيــة دون أي اكتراث 
لخطورة ذلك.

وذكــر العقاد أن الشــارع الفلســطيني تقــع عليه 
خطــط  وإفشــال  االحتــالل،  القتــالع  المبــادرة 
االنقضــاض على قضيته ومقدســاته وأرضه، وأن 
علــى حركة فتــح دور مهم الجتثاث مــن ارتبطت 
مصالحــه مع المحتــل اإلســرائيلي داخلها وداخل 
الســلطة. بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياســي 
هانــي حبيــب أن المطلــوب فــي هــذه المرحلــة 
الشــعب  يواجههــا  التــي  والحساســة  الخطيــرة 
الفلســطيني، العمــل على تجاوز الحلــول النظرية 
غيــر المجديــة، لضمــان إفشــال صفقــة القــرن 
وغيرها من المخططات الخطيــرة التي تحاك ضد 
شــعبنا وقضيته. من جهته، دعــا الكاتب والمحلل 
السياســي محمــد حجــازي لوضــع حلــول واقعية 
لمواجهــة الصفقة األمريكية، بمــا يتمثل أواًل في 
عقد مؤتمر فلســطيني شعبي في الداخل والخارج، 
ومؤتمر فلســطيني تأسيســي عام، يتــم بعدهما 
التوافــق على وجــه نضالي. أما الكاتــب والمحلل 
السياســي شاكر شــبات، فأكد أن المطلوب عمليا 
وواقعيا لمواجهة "صفقة القرن" "ثورة فلســطينية 
داخلية"، مشــيرا إلى أن االنقســام وجد فعليا من 

أجل إنهاء المشروع الوطني.  

تعليًقا على نشر "القائمة السوداء"
"السالم اآلن": العالم يعّد 

المستوطنات انتهاًكا للقانون الدولي
الناصرة/ فلسطين: 

قالت منظمة إســرائيلية: إن العالم ال يزال يرى المســتوطنات اإلسرائيلية انتهاًكا 
للقانــون الدولي علــى أرض محتلة، رغم خطــة الرئيس األمريكــي دونالد ترمب، 

المزعومة، الداعية إلى ضمها.
جاء ذلك في بيان لمنظمة "الســالم اآلن" )غير حكومية(، عبر "تويتر"، تعليقا على 
نشــر األمم المتحدة "قائمة ســوداء" تضم 112 شــركة تعمل في المســتوطنات 

اإلسرائيلية.
وأضافت المنظمة "مرة أخرى يتضح أن االحتالل والمستوطنات كارثة بالنسبة إلى 

إسرائيل".
واعتبــرت أنه "بعد 52 عاما من محاوالت طمــس الخط األخضر، ومع تأييد ترمب، 
ضمها إلى إســرائيل، ال يزال العالم يرى المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي على 

أراض محتلة".
وتابعــت "طالما ال يوجد لدى إســرائيل حكومة تعمل على إنهاء الصراع، فســوف 

نستمر في دفع الثمن".

تشييع جثمان الشهيد شادي بنا 
في حيفا بمشاركة 35 شخًصا 

الناصرة/ فلسطين: 
شيّع فلسطينيون في مدينة حيفا، شمال فلسطين المحتلة عام 48، فجر أمس، جثمان 
الشهيد شادي بنا )45 عاما(، منفذ العملية الفدائية الجمعة الماضية؛ والتي وقعت في 
البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، واستهدفت عددًا من عناصر أمن االحتالل. 

وقالت مصادر فلســطينية في حيفا لوكالة "قدس برس": إن سلطات االحتالل فرضت 
على عائلة بنا دفن جثمانه فجرًا بشرط أال يتجاوز عدد المشيعين 35 شخصا. 

وأشارت إلى أنه جرى دفن جثمان بنا في المقبرة اإلسالمية بكفر سمير، وسط إجراءات 
وقيود أمنية مشددة. 

وكان "بنا"، قد استشــهد يوم 6 شــباط/ فبراير الجاري برصاص الشرطة اإلسرائيلية 
فــي منطقة باب األســباط بالبلدة القديمة فــي القدس المحتلة، بعــد زعم االحتالل 
إطالقه النار تجاه أفراد الشرطة ما أدى إلصابة أحدهم.  يشار إلى أن وزير أمن االحتالل 
الداخلي، جلعاد إردان، كان أوصى ِبعَدَم تســليم جثمان الشــهيد لذويه، وذلك منعا 

لتحوليه إلى "رمز ذي أهمية وقيمة لدى منظمات المقاومة".

غزة/ نور الدين صالح:
كرّمت الدائرة اإلعالمية في حركة المقاومة اإلسالمية حماس، 
الصحفييــن الحاصلين علــى جوائز دولية، وذوي الشــهيدين 
الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، والصحفيين الذين 

أصيبوا في مسيرات العودة وكسر الحصار.
جــاء ذلك خالل احتفــال أقامته الدائــرة اإلعالمية في حماس، 
أمس، فــي فندق الكومودور غرب مدينة غزة، بحضور ممثلين 
عن الفصائــل الفلســطينيين ونخبة من الكتّــاب والمحللين 

السياسيين والصحفيين.
وذكر رئيــس الدائرة اإلعالميــة عضو المكتب السياســي في 
حركة حماس ياســر حرب، أن هذا االحتفال الذي ترعاه الدائرة 
اإلعالميــة وتقيمــه ســنويًا لتكريــم الصحفييــن والصحفيات 
الحاصلين على جوائز دولية، تكريمًا لهم واحتفاًء بهم واعتزازًا 

بإبداعاتهم في خدمة فلسطين وشعبها األصيل.
وقــال حرب فــي كلمتــه: إن هذا االحتفــال وبهذه المناســبة 
الجميلة، لهو محل فخر واعتزاز لكل إعالمي وإعالمية وصحفي 
وصحفيــة يعمل من أجل فلســطين وغــزة المحاصرة بصوته 

وقلمه وعدسته.
وأشار إلى وجود فرق بين الدعاية الكاذبة التي يرّوج لها العدو 
الصهيوني وبين اإلعالم الصــادق، مضيفًا "ألن اإلعالم مهنة 
عند غيرنا فهو رســالة لكل فلســطيني صاحــب حق ال صاحب 

مهنة فحسب".
وأوضــح أن المهنيــة والموضوعيــة ال تتناقــض مــع انحيــاز 

الصحفي لقضيته وانتمائه لموطنه.
ووجــه التحيــة للصحفييــن الجرحــى الذيــن فقــدوا أعينهم 
وهــم يوثقون الحقيقــة، والذي أراد االحتــالل طمس الحقيقة 
باســتهدافهم وهم ســامي مصــران وعطية درويــش ومعاذ 

عمارنة.
وتابع حــرب "نعلم أن الحصــار حدّ من فرحــة بعضكم بعدم 

الفلسطينية.
بــدوره، قــال الصحفي مفيد أبو شــمالة: إن هــذا الحفل الذي 
تنظمــه الدائــرة االعالمية في حماس للمــرة الرابعة منذ عام 
2015 تقديــرًا وتكريمًا للصحفيين المبدعين لهو محل تقدير 

كبيــر، لما يمثلــه من تحفيــز لإلبــداع، والثناء على الرســالة 
اإلعالمية الوطنية الفلسطينية.

وأوضح أبو شمالة، في كلمة نيابة عن الصحفيين المكرّمين، 
أن الحفل هــذا العام يأتي في الوقت الــذي أعلن فيه الرئيس 
األمريكــي دونالــد ترامــب صفقتــه اللعينة والتــي ترمي إلى 
تصفيــة القضية الفلســطينية، وســرقة القــدس، ومنع عودة 
الالجئيــن الفلســطينيين، وغيرها من االجراءات االســرائيلية 
العنصريــة. وبيّــن أن الصحفيين وقفوا في مســيرات العودة 
بميــدان تغطية أحداثها على مدار الســاعة على خطوط النار، 

التمكن من استالم جائزته كما أثر كثيرًا على ممارسة عملهم 
ولكــن يبقى هذا هو قدر الفلســطيني أيًا كانــت مهنته ودوره 

فهو يدفع ضريبة وجود االحتالل".
وجدد تأكيده علــى تدعيم كل المواقف الرافضة لما يُســمى 
بصفقــة القــرن والتأكيد علــى كل المواقــف الداعمة لحقوق 
الفلســطينيين، داعيــًا إلــى تكامل الجهــود وتغليــب الرؤية 

والرواية الوطنية الفلسطينية.
وعــدّ االحتفال بمنزلــة "تظاهرة إعالمية رافضة لما يُســمى 
بصفقــة القــرن"، داعيًا إلى ميثاق شــرف وطنــي إعالمي لنبذ 
الفرقة واالنطالق نحو توحيد الجهود الوطنية لمواجهة صفقة 

ترامب.
وبيّــن أن حركته لن تدخــر جهدًا في رعايــة أي جهد إبداعي 
إعالمــي يعلــي من شــأن اإلعــالم الوطنــي ويخــدم القضية 

حيث أدى عنف االحتالل إلى استشهاد نحو 337 مواطنا بينهم 
الصحفيان ياســر مرتجى وأحمد أبو حســين في انتهاك سافر 

للقوانين الدولية.
وأشار إلى أن االحتالل تمادى في عنفه حتى أصاب أيضًا قرابة 
31 ألف مواطن، منهم صحفيون فقدوا أبصارهم أو جزءا منها 

لكنهم لم يفقدوا إرادتهم، منهم سامي مصران ومعاذ عمارنة 
وعطية درويش، ورئيس قســم التصوير في صحيفة فلسطين 

الزميل ياسر قديح.
ولفت إلى أن االحتالل يزج ضمن 5000 أسير في سجونه، نحو 
17 صحفيا يتعرضون لشــتى أنواع التعذيب واإلهمال الطبي، 

"ونترحم هنا على الشهيد األسير الصحفي بسام السايح".
واســتحضر أبو شــمالة مهرجان العودة الدولي لألفالم بغزة، 
الــذي فــاز بجائزتــه األولى عــن فيلم "إلــى متى؟"، مُشــيدًا 
بالصحفيين والصحفيات الذين حصــدوا جوائز محلية ودولية 

عديدة خالل العامين 2018 و 2019.
وأشــار إلى أن الصحفي الفلســطيني يعيــش ظروفًا صعبة في 
ظل غطرســة االحتــالل، مطالبــًا بتوفيــر حمايــة للصحفيين 
الفلســطينيين فــي أوقــات االنتهــاكات وإعادة إحيــاء ملفات 

االعتداء على الصحفيين وقتلهم بدم بارد.
من جانبه، شــكر الصحفي المُصاب معــاذ عمارنة، كل الذين 
وقفــوا معه بعد إصابته بعينه اليســرى، وخــصّ أهالي قطاع 

غزة، الذين عبّروا عن مشاعر اإلنسانية تجاهه.
وقــال عمارنة في كلمة مُســجلة له خالل الحفــل: إن غزة هي 
قدوة فــي الصبر والحفاظ على كرامة الشــعب واألمة، مضيفًا 
"منــذ لحظات إصابتــي االولى، أحسســت أن العالم قد انتهى 
وكل شيء في حياتي انتهى ولكن وقوفكم بجانبي ووقوف كل 
الشعوب وكل الصحفيين أشعرني أني ولدت من جديد". وأكد 
أنه ســيعود لعمله بعد انتهاء عالجه بقوة أكبر حتى يســتطيع 
توصيل رسالة الشعب الفلسطيني للعالم "والتغطية مستمرة".

خالل حلقة نقاشية
التوصية بتفعيل أدوات وأشكال نضال جديدة لمواجهة "صفقة ترامب"

جانب من الفعالية أمس        ) تصوير / رمضان األغا (

وذوي الشهداء والصحفيين الجرحى والفنانين

حماس تكّرم الصحفيين الحاصلين على جوائز دولية

جانب من حفل التكريم أمس           ) تصوير / رمضان األغا (
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الدوحة/)أ ف ب(:
يلتقي فريقا الترجي التونســي والزمالــك المصري اليوم في 
قطــر على لقب طــال انتظــاره لكليهما في الكأس الســوبر 
اإلفريقية لكرة القدم، في "بروفــة" للمواجهة المرتقبة بين 
القطبين في الدور ربع النهائي لدوري األبطال في األســابيع 

المقبلة.
ويبحث الزمالــك حامل لقب كأس االتحاد )الكونفدرالية( عن 
لقب رابع في الكأس السوبر وأول منذ عام 2003، بينما يأمل 
الترجــي في إحراز لقبــه الثاني بعد تتويج يتيــم عام 1995، 
ليواصــل تزعم الكرة القارية بعد نيله لقب دوري األبطال في 

الموسمين الماضيين.
ويأمــل الترجي في تعويض خســارته 1-2 في مباراة الكأس 
الســوبر 2019 أمام الرجاء البيضــاوي المغربي، في مواجهة 
متجددة بين مدربه معين الشــعباني، والمدير الفني الحالي 
للزمالك الفرنســي باتريس كارتيرون الذي قاد الرجاء إلحراز 

لقب الكأس السوبر العام الماضي في الدوحة أيضا.
وسيكون موعد الغد بين الفريقين على ستاد ثاني بن جاسم 
الــذي يتســع لنحو 25 ألــف متفرج، األول من ثالثة ســتجمع 
بينهما في غضون ثالثة أسابيع: فبعد الكأس السوبر، يلتقي 
الفريقان في نهاية األســبوع األخير من شباط/فبراير الحالي 
فــي ذهاب الــدور ربع النهائــي لمســابقة دوري األبطال في 
مصر، على ان يخوضا لقاء اإلياب بعدها بأسبوع في تونس.

ويحمــل لقــاء الغد الرقــم 7 بينهما فــي المســابقة القارية 
األم، حيــث كان التفوق مــن نصيب الزمالــك مرتين مقابل 
مرة للترجي، وانتهت ثالث مباريــات بالتعادل آخرها في دور 

المجموعات لدوري األبطال 2005.
مشاغل الكاف

ويأتي لقاء الكأس الســوبر بعد فتــرة عصيبة مر بها االتحاد 
اإلفريقي للعبة )كاف( برئاسة أحمد أحمد، ويبدو ان مفاعيلها 

لم تطوَ بالكامل بعد.
فتتويج الترجي بلقبه الرابع في دوري األبطال والثاني تواليا، 
أتى بعد مد وجزر تواصال على مدى أســابيع مع منافســه في 
الدور النهائي لنســخة الموســم الماضي، الــوداد البيضاوي 

المغربي.
وانتظر فريق حي باب ســويقة في العاصمة التونســية، حتى 
الســابع مــن آب/أغســطس 2019 ليُحسَــم اللقب رســميا 
لصالحه، بعدما توقفــت مباراة اإلياب في الدور النهائي على 
أرضه في 31 أيار/مايو بانســحاب الفريــق المغربي اعتراضا 

على التحكيم، السيما تقنية المساعدة بالفيديو. 
وبعدمــا تســلم الترجي الــكأس فــي الملعب، عــاد االتحاد 
اإلفريقــي عن قراره، ودعا الى إعادة مباراة اإلياب، في خطوة 
جمدتهــا محكمة التحكيــم الرياضي )كاس(، قبــل ان تعيد 

الهيئة القارية اعتبار الترجي فائزا باللقب.
ودخل الكاف في األشهر الستة الماضية تحت مظلة اإلشراف 
المباشــر لالتحــاد الدولي )فيفــا(، من خالل تعييــن األمينة 
العامة لألخير الســنغالية فاطمة سامورا مفوضة إلفريقيا في 

مهمة انتهت بنهاية كانون الثاني/يناير.
وبعد أيــام من إعالن انجاز مهمة ســامورا بـــ "نجاح" مطلع 
شــباط/فبراير، برزت في األيام الماضية قضية تقرير مسرب 
عن المهمة التي أوكل الفيفا شركة "بي دبليو سي" للتدقيق 

المالي القيام بها في الكاف، ومن خالصاته ان سجالت األخير 
"غير جديرة بالثقة"، وان التدقيق المحاســبي غاب عن العام 
2015 )في عهد الرئيس الســابق الكاميروني عيسى حياتو(، 

وخالل أشهر في 2019 )في عهد أحمد الذي انتخب في آذار/
مارس 2017(.

ورد الكاف على هذه التقارير ببيان شــديد اللهجة األحد، أكد 
فيــه ان "التغييرات الهيكلية التي قام بهــا االتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم لن تنحرف عن طريق التقارير المضللة في بعض 

وسائل اإلعالم".
وحمــل االتحاد حياتــو وعهده الذي امتد قرابــة ثالثة عقود، 
المســؤولية عــن "أوجه قصــور مهمة في جميع مســتويات 
العمليــات"، مؤكدا التزامه بالتغيير لكــن مع اعتباره انه "لن 
يكون مــن الواقعي التظاهر بــأن هذه التغييــرات الهيكلية 

يمكن ان تحدث جميعها في غضون أسابيع".
ومــن المقــرر ان تجتمع اللجنة التنفيذية للــكاف الجمعة في 
الدوحة لدراسة خريطة طريق لـ2020 و2021 "ستأخذ بعين 

االعتبار جميع التوصيات".
- مدرجات ممتلئة -

لكن األنظار ســتكون متجهة الى المبــاراة التي تنطلق عند 
الســاعة الســابعة مســاء بتوقيت الدوحــة )16,00 بتوقيت 
غرينيتش(، الســيما وان تذاكرها بيعت بالكامل، بحســب ما 

أعلن االتحاد اإلفريقي.
ولقي كل من الفريقين استقباال صاخبا لدى وصوله الى مطار 
حمد الدولي، الســيما من خالل رابطة مشــجعي الزمالك في 
الدوحة، والمشجعين التونسيين الذين يحضرون بكثافة في 

العاصمة القطرية، في تكرار لمشــهد رافق مشــاركة الفريق 
الذهبــي واألحمر فــي كأس العالم لألندية التــي أقيمت في 
قطر في كانــون األول/ديســمبر 2019، وأنهاها الفريق في 

المركز الخامس.
وبقي مصير النســخة الثامنة والعشــرين من الكأس السوبر 
معلقا الى حد كبير في األســابيع الماضية، السيما بعد إعالن 
رئيس نــادي الزمالك مرتضى منصــور بداية رفضه خوضها 
في العاصمة القطرية في ظل انقطاع العالقات الدبلوماســية 
بيــن القاهرة )والريــاض وأبوظبــي والمنامة( مــع الدوحة، 
منذ اندالع األزمة الدبلوماســية الخليجية في حزيران/يونيو 

.2017

ورأى منصــور المعــروف بمواقفه المثيرة للجــدل، ان فريقه 
يســافر للعــب فــي "دولة معاديــة"، ملمحــا الــى ان العبيه 
ســيرتدون قمصانا عليها صورة الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي خالل التمارين.
ويعول كارتيرون على عدد من الالعبين البارزين في تشكيلته 
مثل طارق حامد والتونســي الفرجاني ساســي الذي سبق له 
الدفاع عن ألوان الترجي، بينما لم تحســم بعد مشاركة قائد 
الفريق محمود عبد الرازق "شــيكاباال" على خلفية تعافيه من 

إصابة في الركبة تعرض لها مؤخرا.
فــي المقابل، يعول الشــعباني على أســماء يبــرز فيها قائد 
الفريــق المدافــع خليــل شــمام والمهاجمــان طه ياســين 
الخنيســي والليبي حمدو الهوني، علما بأن تشــكيلة الفريق 
شهدت تغييرات واســعة في األشــهر الماضية، آخرها رحيل 

المهاجم أنيس البدري الى نادي االتحاد السعودي.

الترجي والزمالك 
يتنافسان على لقب الكأس السوبر اإلفريقية اليوم

في »بروفة«
 دوري األبطال
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

تعزية ومواساة
يتقــدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة صحيفة فلســطين والموظفون كافة 

بأحر التعازي والمواساة من/
األستاذ/ منير أبو راس

بوفاة عمته "أم ماهر أبو راس"
ســائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواســع رحمته وأن يســكنها 

فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

رفح/ ربيع أبو نقيرة:
تتواصل فعاليات رفح الثقافية لليوم الرابع على التوالي، 

حاملًة شعار "رفح تتكلم عن هويتها الثقافية".
وانطلقــت الفعاليــات الثالثــاء الماضــي فــي مهرجان 
افتتاحي كبير في قاعة "الهيلتون" وســط محافظة رفح 

جنوب قطاع غزة، بحضور رسمي وشعبي.
وتنظــم الفعاليــات وزارة الثقافــة بالتعاون مــع بلدية 
رفــح وتعليــم رفح، وعــدد مــن الفصائل الفلســطينية 

والمؤسسات الحكومية واألهلية والمراكز الثقافية.
وعرض المنظمون من خالل الفعاليات تراث مدينة رفح 

وتاريخها على مر العصور.
كما أبرزوا مواهب رفح الناشــئة والشــابة في المجاالت 
كافــة، علميــة وثقافيــة وأدبيــة واجتماعيــة وإبداعية 
ومســرحية وفنــون قتالية، عبــر العــروض والمعارض 

والمهرجانات والفعاليات المتنوعة.
الموافــق  األحــد  يــوم  حتــى  الفعاليــات  وتســتمر 
2020/02/16، ويتخللها عدة أنشــطة وندوات ولقاءات 

تتحــدث حــول تاريــخ مدينــة رفــح وتراثهــا والعادات 
والتقاليد السائدة فيها.

وتقــام الفعاليات في مدارس بئر الســبع، وشــفا عمرو، 
وطه حســين، ومريم فرحــات، ومكتبة بلدية رفح وقاعة 

الهيلتون.
وقــال وكيــل وزارة الثقافــة أنور البرعاوي فــي كلمة له 
بافتتــاح الفعاليات: "جئنا اليوم لنحتفل مع رفح بانطالق 
مهرجــان األيــام الثقافية، والــذي يأتي فــي ظل حالة 
االغتــراب فــي الهوية الثقافيــة الوطنية، ومــع احتدام 
الصراع مع االحتالل الذي يأخذ شــتى أشكال المواجهة 
السلمية والخشنة، إلثبات الحقوق الفلسطينية، ودحض 

مزاعمه التي يتم ترويجها حول أرض فلسطين".
وأوضح أن الوزارة تسعى ليكون عام 2020 عامًا للتراث 
والهويــة الوطنيــة، تتضافــر فيــه جهود المؤسســات 
الحكومية واألهلية كافة؛ للتعريف بالتراث الفلسطيني، 
وتعزيز الوعي بأهميته كأداةٍ من أدوات التبادل الثقافي 
والحضاري مع الشــعوب والمجتمعات واألمم المختلفة، 
والســرقة  والطمــس  التهويــد  لعمليــات  والتصــدي 

والقرصنة التي يتعرض لها التراث.
وأشــار البرعاوي إلى أن هذه التظاهرة الثقافية الوطنية 
ستنطلق من رفح إلى محافظات قطاع غزة كافة، وتأتي 
ردًا قويًا علــى كافة المحاوالت والمؤامرات التي تُحاك 

لتصفية القضية الفلسطينية.
بدوره، أوضح رئيس بلدية رفح أنور الشاعر في كلمة له، 
أن المهرجان يأتي في ظل ظروف استثنائية صعبة تمر 

بها القضية الفلسطينية تستهدف القضاء على الثوابت 
الوطنية.

وأكد أن المهرجان يُجســد الوحــدة الوطنية بين كافة 
أطيــاف المجتمع الفلســطيني في مدينة رفــح، ويحمل 
رســالة أن مــا يجمعنا أكبــر مما يفرقنا، مشــيرا إلى أنه 
يعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي شهدته رفح عبر 
تاريخها، وطبيعة الحياة الســائدة فيها وعادات وتقاليد 

أهلها التي توارثوها جياًل بعد جيل.
مــن جهته، أعــرب مدير تعليم رفح أشــرف عابدين عن 
اعتــزاز وزارة التربيــة والتعليم بالمشــاركة فــي إقامة 
العرس الثقافي الوطني، والذي يأتي اســتكمااًل للجهود 
التــي تبذلها الــوزارة في تنشــئة األجيــال وتحصينهم 
علميًــا وتربويًــا وثقافيًــا وتأهيلهــم ليكونــوا قــادة 

المستقبل، وفق حديثه.

مصــادر محلية لوكالة "وفا" التابعة للســلطة: إن 
قــوات االحتالل هدمت مســكنا يعــود للمواطن 
بــالل عليــان الرجبي ويــؤوي عائلــة مكونة من 
خمســة أفراد في منطقة جبــل جوهر القريبة من 
مســتوطنة "كريــات أربــع" المقامة علــى أراضي 

المواطنين شرق الخليل.
فيمــا انهار ظهر أمس جــزء من منزل في القدس 
القديمــة المحتلة للحــاج ظاهر الشــرباتي، جراء 
حفريات االحتالل أسفله واالهتزازات الناتجة عنها.

وقــال الحاج ظاهر الشــرباتي: إن مدخــل المنزل 
والحمام انهارا لألســفل بفعــل حفريات االحتالل 

واالهتزازات التي تسببها حفريات االحتالل.
وأفاد الحاج الشــرباتي بأنه يقطــن في المنزل 8 

أشخاص.
وواصــل مســتوطنون صبــاح أمــس، اقتحامهم 
للمســجد األقصــى المبارك مــن بــاب المغاربة 

بحراسة أمنية مشددة.
الكاملــة  الحمايــة  االحتــالل  شــرطة  ووفــرت 
للمقتحميــن اليهود أثنــاء تجولهم في ســاحات 

األقصى، وخروجهم من باب السلسلة.
بالقــدس  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
المحتلــة، أن 122 مســتوطنًا بينهــم 35 طالبًا 
يهوديًّا اقتحموا المســجد األقصــى خالل الفترة 
الصباحيــة، ونظموا جوالت اســتفزازية في أنحاء 
متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" 

المزعوم.
وتواصــل شــرطة االحتالل فــرض قيودهــا على 
دخول المصلين الفلســطينيين للمسجد، وتدقق 
فــي هوياتهــم، وتحتجــز بعضهــا عنــد بواباته 
الخارجيــة. إلى ذلــك، اعتقلت قــوة خاصة تابعة 

لمخابرات االحتالل ظهر أمس شابا في القدس.
وأفاد شــهود عيان بأنه جرى اعتقال الشاب الذي 

لم تعرف هويته بعد من شــارع السلطان سليمان 
قرب البلدة القديمة .

فيمــا اعتقلت قوات االحتالل أمــس، )15( مواطنا 
من الضفة، بينهم أب ونجله وفتية.

وأوضح نادي األســير، في بيــان صحفي، أن قوات 
االحتــالل اعتقلت أربعة مواطنيــن من بيت لحم، 
وهم: بــالل إبراهيــم الدبس )50 عامــا(، ونجله 
مهند )20 عاما(، إضافة إلى يحيى عادل عساكرة، 

ووجدي عادل ضراغمة.
وأشار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت مواطنين من 
بلدتــي كفر عين، وبيت ســيرا، وهما: عاطف عبد 
المعطي الرفاعــي )16 عاما(، وعبد اهلل محمد أبو 
صفيــة )19 عاما(، عالوة علــى أحمد المالحي من 

بيتونيا الذي جرى اإلفراج عنه الحقا.
كما اعتقلت قــوات االحتالل المواطن أحمد عماد 

شتيوي )20 عاما( من قلقيلية.

لصالــح القرار، فيما عارضه 45. ويلزم القرار الذي قدمه الديمقراطي تيم كين 
الرئيس ترامب بـ«وقف جميع األعمال العدائية ضد إيران« خالل 30 يوما.

وبموجب القرار لن يكون بوســع الرئيس إطالق أي عمل عســكري دون إعالن 
الكونغرس حالة الحرب أو تبنيه تشريعا خاصا يتيح العمل العسكري.

ومــن المتوقع أن يســتخدم الرئيس األمريكــي حق الفيتو ضــد القرار لمنعه 
مــن دخول حيز التنفيــذ. وكان ترامب قد دعا مجلس الشــيوخ أول من أمس، 
إلى التصويت ضد مشــروع القرار مؤكدا أن تأييد الكونغرس سيرسل »إشارة 
ســيئة« إليران. وباتت مســألة »صالحيات الحرب« ضد إيران تحظى باهتمام 
خاص من قبل المشرعين األمريكيين بعد اغتيال القوات األمريكية قائد فيلق 
القدس اإليراني قاسم سليماني بقرار اتخذه ترامب دون الرجوع للكونغرس.

وقت اتفقت فيه دول االتحاد األوروبي على تنســيق جهودها لمواجهة فيروس 
كورونا. وظهرت 15152 حالة إصابــة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد 
في البر الرئيســي للصين أول من أمس، ليصل إجمالي عدد اإلصابات 59804 
حاالت. وقالت لجنة الصحة الوطنية أمس إن عدد حاالت الوفاة بســبب فيروس 
كورونا بلغ 1367، بارتفاع 254 حالة عن اليوم السابق. وجاءت الزيادة الكبيرة 
في عــدد اإلصابات بالفيروس بعد أن قالت ســلطات إقليم هوبي إنها طرحت 
استخدام وسيلة تشخيص أسرع باألشعة المقطعية بالحاسوب التي قالت لجنة 
الصحة الوطنية إنها شخصت 13332 حالة من اإلصابات الجديدة. وقالت لجنة 
الصحة في هوبي إن األشعة المقطعية تظهر إصابة الرئتين وتمكن من تأكيد 
حــاالت اإلصابة الجديــدة وعزلها في وقت أقصر. وكانت الســلطات في هوبي 
تعتمــد في الســابق على تحليل الحمض النووي الذي قد يســتغرق أياما. وقال 
مسؤولون من منظمة الصحة العالمية أمس إن القفزة في عدد حاالت اإلصابة 

الجديدة بفيروس كورونا في الصين تعكس »تعريفا أوسع« لحالة العدوى.

تواصل فعاليات "رفح تتكلم عن هويتها الثقافية"

الخليل/ فلسطين: 
قالت حركة الجهاد اإلسالمي: إّن جهاز األمن الوقائي بمحافظة الخليل جنوبي 
الضفــة الغربيــة المحتّلة اعتقل مســاء أول مــن أمس، المحرر إســالم عرفات 

الهدمي )35 عامًا( أحد كوادر الحركة في بلدة صوريف.
وذكر مصدر مســؤول في الجهاد اإلســالمي بالضفة الغربية المحتّلة في بيان 
مكتوب أمس، أّن »الوقائي« صادر الســيارة الشــخصية للمحرر الهدمي الذي 
أمضى أكثر من 10 ســنوات في ســجون االحتالل، كما صــادر أيضًا ملصقات 
خاصة باألسير رومل عطوان الذي كان من المقرر إطالق سراحه يوم الخميس 

بعد 18 عامًا من االعتقال في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
ولفتت إلى أّن جهاز األمن الوقائي ينّفذ منذ أيام حملة اعتقاالت واســتدعاءات 
واتصاالت تلفونية واســعة ضد محرري ومناصري حركة الجهاد اإلسالمي لمنع 
استقبال األسير القيادي رومل عطوان من بلدة خاراس شمال الخليل المحتلة.

"وقائي" الخليل يعتقل 
أحد كوادر الجهاد اإلسالمي

في الســاعة السادسة من صباح الجمعة. وكانت ســلطات االحتالل قررت قبل 
نحــو 10 أيــام  تقليص مســاحة الصيد ببحر غزة من 15 ميــاًل إلى 10 أميال. 
ويواصــل االحتالل انتهاكاته ضد صيادي القطاع بصورة شــبه يومية، وهو ما 
يتســبب بين الفينة واألخرى عن استشــهاد أو إصابة أو اعتقال صيادين جراء 

إطالق النار صوبهم، عدا عن مصادرة معداتهم ومراكبهم.

غزة/ فلسطين:
وضع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج ووزير الحكم 
المحلي مجدي الصالح، أمس، حجر األساس لمشروع 
تطوير جزء من شارع الجزائر غرب مدينة غزة، ضمن 
برنامــج تطوير البلديــات المرحلة الثالثــة – الدورة 
الثانية والممول مــن خالل صندوق تطوير وإقراض 

الهيئات المحلية.
ويخدم هذا المشــروع عشرات المؤسسات والهيئات 
الحكوميــة واألهليــة، إضافــة إلــى اآلالف من طلبة 
الجامعات يوميًا، وســكان المنطقة، ويســهل حركة 
الوصــول إليهــا، ويخفــف مــن االزدحــام المروري 
فــي شــارعي جامعــة الــدول العربيــة وجمــال عبد 
الناصــر "الثالثينــي". ويمتد المشــروع مــن جامعة 
الــدول العربية غربــًا وحتى شــارع مصطفى حافظ 
شــرًقا، سيشــمل أيضًــا أعمــال تطويــر وتعبيــد 
الشــوارع المتفرعة منــه، وســيراعي طبيعة المكان 
والمؤسســات األكاديميــة واألهليــة المجــاورة من 
حيث التوقيت والسرعة في اإلنجاز. وتتضمن أعمال 

المشــروع تطويــر البنية التحتية بشــكل كامل، بما 
يشــمل خطوط الصــرف الصحي والميــاه وتصريف 
مياه أمطار وتمديــدات كهربائية لإلنارة، إلى جانب 
تعبيد الشــارع وتجميله، ستحسن الوضع البيئي في 

المنطقة وســتلبي احتياجات السكان. ويبلغ إجمالي 
أطوال الشــوارع المقرر تطويرهــا في المنطقة 900 
متر، وتصل التكلفة التقديرية للمشــروع التطويري 
480 ألف يورو، على أن تكون مدة التنفيذ 6 شهور.

وضع حجر األساس لتطوير شارع الجزائر غرب غزة

الناصرة/ فلسطين: 
كشــفت وســائل اإلعــالم العبريــة، 
أمس، أن شركة إســرائيلية أحبطت 
ضــد  عربيــة،  »ســايبر«  هجمــات 
مسؤولين في الســلطة الفلسطينية 

بالضفة الغربية. 
وقالــت صحيفــة »يســرائيل هيوم« 
العبريــة، أمس: إن شــركة »ســايبر 
للبرمجيــات  اإلســرائيلية  يزيــن« 
والتكنولوجيا، زعمت كشــف وإحباط 
هجــوم ســيبراني ضــد شــخصيات 

قياديــة بالســلطة الفلســطينية في 
أن  الصحيفــة،  وأضافــت  الضفــة.  
الهجمــات وقعــت بعــد اإلعالن عن 
»صفقــة القرن« األمريكيــة، وجاءت 
على خلفية معارضة سياسية للسلطة 
السياســية  ومواقفها  الفلســطينية، 
والخالفات بين حركتي حماس وفتح. 
مصــادر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
إن  قولهــا  اإلســرائيلية  بالشــركة 
المهاجميــن حاولوا التجســس على 
هواتــف وجواالت شــخصيات قيادية 

بواســطة  الفلســطينية،  بالســلطة 
برامج تجسس إلكترونية. 

وبحســب الشــركة، فــإن مجموعات 
 The»و »Molerats« تحمل األسماء

التــي  هــي   ،»Gaza Cybergang

نفذت الهجــوم الســيبراني، وتقوم 
بهجمــات ضد عدة أهداف بالشــرق 

األوسط منذ العام 2012.

)إسرائيل( ُتحبط هجوم "سايبر" ضد مسؤولين في السلطة

جانب من االفتتاح
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كورونا ينشط فيروس 
"السوق السوداء" للكمامات

سوول/ وكاالت:
أسهم االنتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في خلق طلب واسع على 

الكمامات بمختلف دول العالم األمر الذي صنع "سوًقا سوداء" لها. 
ولجــأ بعض التجار والمجــال والتجارية إلى تهريــب الكمامات الواقية في 

"السوق السوداء" بمدن كوريا الجنوبية.
ونشــرت وكالة "يونهاب" الكوريــة الجنوبية، أمس، صــورا تظهر أعدادا 
كبيرة من الكمامات الواقية التي تم اكتشــاف تهريبها بواســطة جمارك 

كوريا الجنوبية، خالل الفترة من 6 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري.  
وتمكــن األمن في كوريا الجنوبية من ضبط كميات كبيرة من الكمامات 

أثناء تهريبها قبل بيعها في السوق السوداء.
وأكدت إدارة مراكز مكافحة األمــراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، 
خروج 3 حاالت إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد من المستشفى بعد 
تماثلها للشــفاء، لتصل حاالت الشفاء من الفيروس إلى 7 حاالت من بين 

28 إصابة مؤكدة داخل كوريا الجنوبية.

وأوضــح إدارة مراكز مكافحة األمــراض بكوريا الجنوبيــة، أن 21 مريضا 
آخرين مازالوا يتلقون العالج داخل المستشفيات وفي حالة مستقرة.

زيادة فاتورة ترميم "بيج بن"
 لـ80 مليون جنيه إسترليني

لندن/ وكاالت:
أعلــن البرلمان البريطاني، أمس، أن فاتــورة ترميم برج إليزابيث 
الــذي يضم ســاعة بيــج بن ســتصل إلى نحــو 80 مليــون جنيه 

إسترليني )95 مليون يورو(، إلعادته إلى سابق رونقه.
وقال المديــر العام لمجلس العموم، إيان آيلز، في بيان: "تبين أن 

أعمال الترميم أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا".
وتهــدف األعمال إلى إصالح مينا الســاعة وآليــة عملها، باإلضافة 
إلى ترميم التشققات في البرج وتآكل السطح، وكذلك ترميم إطار 
المينا الســتعادة لونه األصلــي الذي كان عليه في القرن التاســع 

عشر.
وألقى عامل الوقت بثقله على المبنى المشيد على الطراز القوطي 
الجديد الذي أنجزه المهندس أوغسطس بوجين في 1856، وبات 

البرج يميل 46 سنتيمترا.
والعمــل على ترميم البرج، الذي تغير اســمه فــي 2012 إلى برج 
إليزابيــث، منفصل عن عملية تجديد قصر وستمنســتر التي يقدر 
أن تتكلف 4 مليارات جنيه إســترليني، والمقرر أن تبدأ في منتصف 

.2020

وارتفعت التكلفة التي بدأت منذ 2018، بسبب اكتشافات لم تكن 
في الحســبان من أضرار ناجمة عن قنبلة تعود إلى الحرب العالمية 

الثانية ووجود مادة األسبستوس والتلوّث.
وكانت تكاليف الترميم قدرت بـ32 مليون جنيه )38 مليون يورو(، 
لكنها ال تزال بحاجة إلى 19 مليون جنيه )22 مليون يورو( إضافية.

وعلــى الرغم من هذه التكاليف اإلضافية التــي يفترض أن يوافق 
عليها مجلســا البرلمــان البريطاني ال تزال إعــادة فتح البرج البالغ 

ارتفاعه 96 مترا على موعدها في 2021.
وعلــى الرغم من محاوالت مؤيدي البريكســت تشــغيل الســاعة 
احتفااًل بخــروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في 31 يناير/كانون 

الثاني، فإن محاوالتهم باءت بالفشل.
وبداًل من ذلك، تمّ عرض صورة للســاعة على واجهة مقر رئاســة 

الحكومة، وبّث تسجيل لصوت جرس الساعة.

مطلوب رواد فضاء جدد لـ"ناسا"
برلين/ وكاالت:

أعلنت إدارة الطيران والفضاء األمريكية "ناســا" أنها بحاجة لتوسيع فريق 
استكشاف الفضاء التابع لها.

ويعمل لدى "ناســا" 48 رائد فضاء، ولكنها تســعى لزيادة فريقها لتوفير 
الطواقــم الالزمــة للمركبــات الفضائية التــي تقصد عــدة وجهات ودفع 

عمليات االستكشاف كجزء من مهام برنامج "أرتميس" وما وراءه.
وتهدف المهمــة "أرتميس" إلى جعل رواد الفضــاء يهبطون مجددا على 
القمــر بحلول 2024، تمهيدا إلرســال رواد فضاء فــي نهاية المطاف إلى 

المريخ.
ويتعين على المرشحين لمهام رواد الفضاء أن يكونوا مواطنين أمريكيين 
وحاصلين على درجة الماجســتير في العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو 

الرياضيات.
ودعت الوكالة "جميع األمريكيين المؤهلين لذلك" لتقديم الطلبات خالل 

الفترة من 2 إلى 31 مارس/آذار 2020 ليصبحوا رواد فضاء.

كوااللمبور/ وكاالت: 
قالــت امــرأة في العقــد الثالــث من عمرهــا إنها 
لجــأت إلى "الصوم الجاف" ولم تشــرب الماء لمدة 
عام كامل، األمر الذي ســاهم في تحســين حالتها 
الصحية بصورة مذهلة، وذلك بخالف كل النصائح 
الطبية والصحية والتقارير العلمية عن أهمية شرب 
المــاء. ووفقا للمــرأة التي تعيش فــي جزيرة بالي 
اإلندونيســية، صوفــي بارتيك، البالغــة من العمر 
35 عاما، فقد ســاعدها الصوم الجاف على معالجة 

آالم المفاصل ومشاكل الجلد والحساسية الغذائية 
ومشــاكل الهضم باإلضافــة إلى انتفــاخ العينين 
لديها. وأكدت خبيــرة التغذية ومعلمة اليوغا أنها 
ال تشــرب الماء لفترة تتراوح بين 13 و14 ســاعة 
يوما، وإذا ما أرادت السوائل، فإنها تلجأ إلى عصائر 

الفواكه الطبيعية، الذي تصفه بأنه "ماء حي".
وقالــت صوفــي إنه يمكنهــا الحصــول على جميع 
العناصــر الغذائيــة التــي يحتاجهــا جســمها من 
الفواكــه والخضروات والعصائر وميــاه جوز الهند، 
مشــيرة إلــى أن األطبــاء أبلغوها بأنهــا "بخير وال 
تعانــي من أي شــيء خاطئ، وأننــي إذا رغبت في 
التخلــص من االنتفاخ في العينين فيجب أن أخضع 
لعملية جراحية"، بحســب ما ذكــرت صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.

وأضافــت أن أحــد األصدقــاء، الذي حــاول الصوم 
الجــاف، اقترح عليها اللجوء إلى هذ الخيار، وبالفعل 
بدأت بتطبيقه، مشيرة إلى أن النتائج بدأت تظهر 
مباشــرة، حيث بــدأ االنتفاخ يتحســن، األمر الذي 

دفعها إلى مواصلة الصوم الجاف لمدة أطول.
وقالــت أيضــا إن شــرب الميــاه المعبــأة أو ميــاه 
الصنبــور يرهــق الكليتين ويتســبب بطــرد جميع 
العناصــر الغذائية من الجســم، وتابعــت قائلة "ال 
تحتاج إلى الماء لتحافظ على رطوبة الجســم، وفي 
الحقيقــة فالمــاء يجعلك تشــعر باالنتفــاخ، ولكن 
عندما تبدأ الصوم الجاف، ســتدرك أن جســمك ال 

يحتاج إلى الماء حقا".
وأردفت مؤكدة أنها تشــعر اآلن بأنها "أفضل من 
أي وقت مضى"، وأنها أكثر حيوية ونشاطا، معتبرة 
أن األمــر جيد بالنســبة إلى كليتيهــا إذ بمجرد أن 
تأخذ اســتراحة لبضع ســاعات، فإنها تعمل بشكل 

أفضل.
وقالــت إن األمر قــد يكون صعبا فــي البداية، ألن 
المــرء قد يصاب بالجفاف في الفــم، كما أن عقلية 
اإلنســان مجبولة على الحاجة إلى المــاء، وبالتالي 
فإنه يشــعر بضرورة شــرب الماء، مشــيرة إلى أنه 
بســبب ذلك، فإن األمر يتطلب الصبر للتغلب على 

الرغبات.

غير أن صوفي شــددت أيضا على أن الصوم الجاف 
قــد ال يصلــح للجميــع، وأنــه ينبغــي أن ينبع من 
الداخــل، لكنها حثت الناس على تجربته والحصول 
علــى الماء من الخضــروات والفواكــه، ولكن منن 

خالل تهيئة الجسم لذلك.
الجديــر بالذكر أن الصوم الجــاف، يعمد إلى تقييد 
استهالك السوائل، فال يسمح بتناول الماء مباشرة 

وال من خالل المرق أو الشاي.
أمــا الفوائــد الناجمة عــن عدم شــرب الماء فهي 
فقــدان الــوزن وتحســن المناعة وتجديــد الخاليا 
وتقليــل االلتهابات، بالطبع إلى جانب الفوائد ذات 

العالقة بالبشرة والجلد وكذلك الفوائد الروحية.
لكــن ينبغي التنويه إلى أنــه ال توجد أبحاث كافية 
حــول فوائد الصــوم الجاف، مــع اإلشــارة إلى أنه 
إذا اســتمر الصوم الجــاف لفترات طويلــة أو تكرر 
فقد يتســبب ذلــك بحــدوث مضاعفــات خطيرة، 
مثــل الجفاف الذي قــد يؤدي إلى اختــالل التوازن 
وانخفــاض ضغــط الــدم ومشــاكل فــي الكلــى 
والتهابــات المســالك البوليــة وتكــون حصى في 

الكلى.
ومن المضاعفــات األخرى، النقص فــي المغذيات 
كالفيتامينــات والمعــادن ونقص الســكر في الدم 

وغيرها.

ط في الثقة ببرامج "مدير  ال تفرِّ
كلمات المرور".. وهذه مخاطرها

برلين/ وكاالت:
أشــارت الهيئة األلمانية الختبار الســلع والمنتجات إلى أن برامج "مدير كلمات 
المرور" تمثل أهمية كبيرة للمســتخدم، الذي يمتلك الكثير من الحسابات عبر 

الويب.
وتســاعد برامج "مدير كلمات المرور"  المســتخدم على إنشــاء كلمات المرور 
اآلمنــة والقوية والمعقــدة وتخزينها وإدارتها، ومن ثــم ال يحتاج لتذكر كلمة 
مرور كل خدمة أو حســاب على الويب على حدة، ويتم تخزين بيانات تســجيل 

الدخول لخدمة الويب المعنية في المحافظة البينية أو أدوات المتصفح. 
وأضافــت الهيئة األلمانية أن هناك مزايا وعيوبا لبرامج "مدير كلمات المرور"، 
وعلى الرغم مــن أن مدير كلمة المرور يوفر المزيد من األمان ويقلل الضغط 
والتوتر بشــأن الحفاظ علــى البيانات، إال أنه ينطوي على خطورة، فإذا نســي 
المســتخدم كلمة المرور الرئيسية، التي يتم استعمالها لتأمين كلمات المرور 
المجمعة، فإن التكلفة ســتكون باهظة للغاية. ونظــرا ألن هذه البرامج تقوم 

بتسجيل البيانات المهمة، فيجب استعمالها على األجهزة الشخصية فقط. 
وإلــى جانب حزم البرامج فقد قام خبــراء الهيئة األلمانية باختبار حلول كلمات 
المرور المتوفرة في برامج تصفح الويب، مثل موزيال فايرفوكس وأبل ســفاري 

وجوجل كروم، وتوفر هذه البرامج أدوات لتخزين كلمات المرور وإدارتها.

حبس سنتين وغرامة بقيمة 85 ألف جنيه 
دت بفتح باب طائرة إسترليني لراكبة هدَّ

لندن/ وكاالت:
قضت محكمة تشيلمســفورد البريطانية بالســجن لمدة ســنتين وغرامة 85 
ألــف جنيه إســترليني على راكبة، حاولــت فتح باب طائــرة ركاب بالقوة على 
ارتفاع 30 ألف قدم، وهي تقول "ســتموتون كلكــم". وأقرت المتهمة بذنبها 
واعترفــت بجرمها أمام قاضي المحكمة، ووجهت إليها تهمة تهديد ســالمة 
الطائــرة والــركاب واالعتداء على الطاقــم. والراكبة "كلوي هينــز" بريطانية 
الجنسية )26 عامًا( تسببت بعودة الطائرة التي تقل 208 أشخاص، إلى مكان 
إقالعها "ستانستد" دون إكمال الرحلة، كما أرسل سالح الجو الملكي طائرتين 
مقاتلتيــن مــن طــراز "RAF Typhoon" لمرافقــة الطائــرة إلــى مهبطها، 
واضطرت المقاتلتان إلى الطيران بســرعة فائقة تجاوزت جدار الصوت، للحاق 
بالطائرة قبل وقوع كارثة. وقال أحد الركاب للشرطة بعد ذلك: "اعتقدت أنني 

سأموت"، فيما قالت المتهمة في التحقيقات إنها ال تتذكر ما حدث.
ووصف لي ديفال، كبير المفتشين ونائب قائد مطار "ستانستد"، الحادث بأنه 
"مرعــب" للطائرة بأكملها. وقال: "لو كانــت نجحت "هينز" في فتح الباب، فال 
نعلــم ما كان يمكن أن يحدث للذين كانوا على متنها، تعرض الركاب وطاقم 
الطائــرة للخطر الشــديد، وكانوا خائفين بشــكل ال يصــدق، لكنهم أظهروا 

شجاعة هائلة وينبغي الثناء عليهم".

امرأة تمتنع عن شرب الماء عاًما كامًل.. والنتيجة مفاجئة


