
بيروت-غزة/ أحمد المصري:
قــال مدير عام "الهيئــة 302 للدفاع 
عن حقوق الالجئين" علي هويدي: إن 
األزمة اللبنانية السياســية الحاصلة، 

تلقي بانعكاســات ســلبية 
الالجئين  علــى  مســتمرة 

20 4578 Friday 21 February 2020 27 جمادى اآلخرة 1441هـ 21 فبراير/ شباط الجمعة

االحتالل يعيد اعتقال القيادي 
"ناصيف".. وحماس تدين

دعوات ألوسع مشاركة 
بحملة "الفجر العظيم" اليوم

الخليل/ فلسطين: 
أكــدت النائــب في المجلس التشــريعي عــن مدينة الخليل ســميرة الحاليقة 
أن حملــة الفجــر العظيم هي خطوة عملية في إطار الرد على مجزرة المســجد 

اإلبراهيمــي وعلــى طريــق تحريــره بالكامــل من أيــدي االحتالل 
ومســتوطنيه. ودعت الحاليقة في بيان صحفــي أمس، المواطنين 

نابلس/ فلسطين: 
نظمت اللجنة الوطنية لدعم األسرى في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية 
المحتلــة، أمس، وقفة للتضامن مع األســير المريض موفق العروق واألســرى 

المرضى في ســجون االحتالل. وأقيمت الوقفة في ميدان الشهداء، 
بمشــاركة أهالي أسرى وناشــطين وممثلي الفصائل والمؤسسات، 

في الذكرى السنوية الـ26 للمجزرة اإلسرائيلية
حاليقة: الفجر العظيم رد 

عملي على مجزرة اإلبراهيمي 
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هويدي: األزمة 
اللبنانية ُتلقي 

بانعكاسات سلبية 
مستمرة على 

أوضاع الالجئين 
الفلسطينيين 

إطالق حملة 
شعبية باألردن 

للتوقيع 
على مليونية 

العودة لالجئين 
الفلسطينيين
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نظمته "شؤون الالجئين" بـ "حماس" أمام مقر "األونروا" 
"شهود النكبة ضد الصفقة" .. 

اعتصام رافض لصفقة "ترامب" بغزة

غزة/ يحيى  اليعقوبي:
نظمــت دائرة شــؤون الالجئيــن في حركــة المقاومة 
اإلسالمية حماس أمس، اعتصامًا أمام المقر اإلقليمي 

لوكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" 
بمدينة غزة، رفضًا لصفقة "ترامب". وشارك 
3في االعتصام الذي حمل اسم "شهود النكبة 

القدس المحتلة/ األناضول-فلسطين: 
كشــف رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، النقاب، أمس، عــن خطط لبناء 5200 
وحــدة اســتيطانية جديــدة، شــرقي القــدس. 

وأشــار إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة 
"هارحومــاه"، المقامــة علــى أراضــي جبــل أبو 
غنيم، إضافــة إلى 3000 وحدة اســتيطانية في 
مســتوطنة "جفعات همتوس". وتقع مستوطنتا 

"جفعات همتــوس"، و"هارحوماه" جنوبي مدينة 
القــدس المحتلة. وقال نتنياهو خــالل زيارة إلى 

مســتوطنة "هار حومــاه": إن حكومته 
بصــدد رفع كل القيــود أمام البناء في 

حماس: االحتالل يمارس منطق البلطجة ضد القوانين

نـتـنـيـاهـو يـعـلـن خـطـًطـا لـبـنـاء 5200 
وحـدة اسـتـيـطـانـيـة جـديـدة فـي الـقـدس 
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مشاريع استيطانية جديدة فوق أراضي المواطنين في القدس المحتلة أمس     ) أ ف ب (

"أسرى فلسطين" يطالب بالكشف عن مكان احتجازه
وقـفـة تـضـامـنـيـة مـع األسـيـر 
مـوفـق الـعـروق فـي نـابـلـس

طولكرم/ فلسطين:
اعتقلــت قوات االحتالل اإلســرائيلي فجر أمــس، القيادي في 
حركــة حماس رأفــت ناصيف )55 عامًا( مــن مدينة طولكرم 

شــمالي الضفــة الغربيــة المحتلــة، وهــو الذي 
أمضــى أكثر من 19 عامًا داخل ســجون االحتالل 

غزة/ فلسطين:
دعا نشطاء في مواقع التواصل االجتماعي ألوسع مشاركة في 
أداء صــالة فجر اليوم في رحاب المســجد األقصى والمســجد 

اإلبراهيمــي، ومســاجد الضفــة الغربيــة المحتلة 
وقطــاع غــزة، وعمــوم فلســطين المحتلــة. كما 

مع                   اليوم

غزة/ صفاء عاشور:
يرافقه منذ أن تطأ قدماه أرض المدرسة؛ فالطفل خالد الكرد المصاب 

بطيــف التوحــد كان من أوائل من اســتفاد من قــرار وزارة 
التربية والتعليم، السماح لهذه الفئة بالدراسة في المدارس 

خان يونس/ صفاء عاشور:
بغرفة صغيرة تجاور أرضه الزراعية في بلدة عبســان شرق خان يونس 

جنــوب قطاع غزة، وبأبســط الطــرق التقليديــة التي اعتاد 
األجداد اســتخدامها لحفظ بــذور الخضراوات، بــدأ المزارع 

ل التحاق  "معلم الظل" ُيسهِّ
مصابي طيف التوحد بالمدارس

بـ 22 صنًفا.. "مهنا" ينشئ 
"بنك البذور" في خان يونس اعتصام رافض لصفقة القرن أمام مقر "أونروا" في غزة أمس              ) تصوير/ رمضان األغا (

محافظات/ عبد الله التركماني:
قررت محكمة االحتالل العليا أمس، هدم منازل منفذي عملية 
العبــوة قــرب رام اللــه بالضفــة الغربيــة المحتلة، التــي نفذتها 
الجبهــة الشــعبية، وأدت لمقتــل مســتوطنة إســرائيلية أواخر 

شــهر آب/ أغســطس الماضــي. وكان جهــاز الشــاباك، 
نشر قبل شهور تفاصيل العملية التي نفذتها خلية 

إصابة سائق فلسطيني بنيران االحتالل في قرية بيتين
ر هدم منازل منفذي  االحتالل يقرِّ

عملية العبوة قرب رام الله

دمشق- اسطنبول/ وكاالت:
أفــادت وزارة الدفــاع التركية أمس، بــأن جنديين تركييــن قتال وأصيب 

خمســة آخرون في ضربات جوية نفذتها قوات النظام السوري 
قــرب إدلب، مؤكدة أنه تــم الرد على الهجــوم وقتل أكثر من 

ْين قرب إدلب  ْين تركيَّ مقتل جنديَّ
وانسداد المفاوضات مع روسيا
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القدس المحتلة/ األناضول-فلسطين: 
كشف رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، النقاب، أمس، عن خطط لبناء 5200 

وحدة استيطانية جديدة، شرقي القدس.
وأشار إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة 
"هارحومــاه"، المقامــة علــى أراضــي جبل أبو 
غنيم، إضافة إلى 3000 وحدة اســتيطانية في 

مستوطنة "جفعات همتوس".
همتــوس"،  "جفعــات  مســتوطني  وتقــع 

و"هارحوماه" جنوبي مدينة القدس المحتلة.
وقــال نتنياهو خالل زيارة الى مســتوطنة "هار 
حوماه": إن حكومته بصدد رفع كل القيود أمام 

البناء في مستوطنة "غفعات همتوس".
وأضاف: "نحن نبني 3000 وحدة ســكنية )في 
حي غفعات همتوس( لصالح الســكان اليهود، 
ويجــب اإلشــارة كذلــك إلــى أن 1000 وحدة 
ســكنية منها ســتُطرح فورًا على السوق خالل 

األيام القليلة المقبلة".

وبشــأن مســتوطنة "هار حوماه" قــال نتنياهو 
"أعلن عن إقامة حي هار حوما هـ، حيث سنقيم 
فيــه 2200 وحــدة ســكنية من أجل إســكان 
حوالــي 12 ألف شــخص إضافييــن، ليبلغ عدد 
ســكان هار حومــا قرابة 50 ألف نســمة، أي ما 
يعادل مجموع ســكان مدينة متوسطة الحجم 

في إسرائيل، فقط في هذا الحي هنا".
ولفــت إلــى أن نتنياهــو قال: إن المســتوطنة 
أقيمت خالل رئاسته للحكومة في العام 1997 

وإنه يوجد اآلن 40 ألف مستوطن فيها.
وأضــاف إن الوحــدات االســتيطانية الجديدة 
ســتزيد أعداد المســتوطنين في المســتوطنة 

بنحو 10 آالف مستوطن.
وتابــع قائاًل "قــد أنجزنا ذلك رغــم اعتراضات 
دوليــة شــديدة، إذ تخطينــا كافــة العقبــات 
لننجز هذا المشروع، فشــاهدوا اإلنجازات التي 

حققناها في القدس".
ويأتــي القــرار قبــل أقل مــن أســبوعين على 

االنتخابات اإٍلســرائيلية المقررة في الثاني من 
مارس/آذار المقبل.

ويعتبــر المجتمــع الدولي أن االســتيطان في 
أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرقي 

القدس، غير شرعي.
واعتبرت حركــة "حماس"، أن إعــالن نتنياهو، 
بناء آالف الوحدات االســتيطانية على األراضي 
الفلســطينية، "اســتمرار لمنطق البلطجة ضد 

القوانين".
وقــال الناطق باســم الحركة حازم قاســم، في 
بيــان أمــس: "إن االحتــالل يمــارس منطــق 

البلطجة ضد القوانين واألعراف اإلنسانية".
وأضــاف: "اإلعــالن يؤكــد تعاظــم التحديات 
التي تواجــه مدينة القدس، وضــرورة انخراط 
الــكل الوطني في اســتراتيجية نضال شــاملة 
ومشتركة، يسبقها إعالن السلطة الفلسطينية 
تحللهــا مــن االتفاقات مــع االحتــالل، ووقف 

التنسيق األمني".

الخليل/ فلسطين: 
أكدت النائب في المجلس التشــريعي عن مدينة الخليل 
سميرة الحاليقة أن حملة الفجر العظيم هي خطوة عملية 
فــي إطار الــرد على مجــزرة المســجد اإلبراهيمي وعلى 

طريق تحريره بالكامل من أيدي االحتالل ومستوطنيه.
ودعــت الحاليقة فــي بيان صحفــي أمــس، المواطنين 
لتكثيــف التواجد في اإلبراهيمي واألقصى وكل مســاجد 
فلســطين، خاصة المهددة من قبل االحتالل اإلسرائيلي 

ومستوطنيه.
وقال الحاليقة إن حملة الفجر العظيم تثلج الصدور ونرى 
فيها الخير العظيم لألمة عامة وفلســطين خاصة، داعية 

إلى اســتمرارها وتوســعها لباقي المســاجد مع "التركيز 
على المســجد االبراهيمي كونــه المنطقة األكثر تعرضا 

للتهويد وألطماع االحتالل والمستوطنين في الخليل".
وحثت النائب في المجلس التشــريعي على االستمرار في 
الحملة التــي "أعادت الروح لإلبراهيمــي" وعدم التراجع 

عنها ألي سبب كان.
وأوضحــت أن حملــة الفجــر العظيــم ســتوافق الذكرى 
ال26 لمجــزرة الحــرم االبراهيمــي وهو مؤشــر ودليل 
واضح على أن الفلســطينيين ال يمكن أن ينســوا ثأرهم 
وأن دمــاء الشــهداء ال تــزال تؤلمهــم وهم في ســعي 
مســتمر إلخماد هــذا األلم الذي لن يخمد إال باســتعادة 

المقدســات وحمايتهــا. ولفتــت حاليقة إلــى أن البلدة 
القديمة تتعرض لحملة تهويد شرســة وهي بحاجة إلى 
عمــل موازي فــي الحضــور والدعم لمواجهــة اعتداءات 
المستوطنين وتهويدهم، مؤكدة أن قلب مدينة الخليل 
تحول لمستوطنة كبيرة في ظل حاالت االغالق المستمر 
لألسواق وحاالت الترهيب والتهويد المستمر ضد سكان 
البلدة القديمــة، داعية لاللتفات أكثر لهــذا الخطر قبل 

فوات األوان.
وشــددت حاليقة علــى أننا كفلســطينيين بحاجة لوقفة 
مشــرفة علــى مســتوى الشــعب والحكومــة واألحــزاب 
والفصائــل والعشــائر وكل مــن يدعم الوجــود العربي، 

للوقوف وقفة رجل واحد لمواجهة التهويد والدفاع عنها، 
كون البلــدة القديمة هي الجذر التاريخي لمدينة الخليل 

وحقنا فيه يعتبر حقا تاريخيا إسالميا عربيا.
ودعــت النائب حاليقــة ألهمية اســتمرار االقبال اليومي 
على اإلبراهيمي والبلــدة القديمة، وعدم االقتصار فقط 
علــى المناســبات. ومــن المنتظر مشــاركة مئــات آالف 
الفلســطينيين في أداء صــالة الفجر اليــوم الجمعة في 
المسجد األقصى واإلبراهيمي ومساجد الضفة المحتلة، 
وعموم فلسطين. كما تنظم الحملة في عدد من مساجد 
الدول العربية واإلســالمية دعما لألقصى والمقدســات 

المهددة بالتهويد من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

غزة/ فلسطين: 
اســتنكر مجلس العالقات الدولية الموقف األلماني الذي عبر عن دعمه لـ)إسرائيل( 
فــي قضيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وادعائه بــأن المحكمة ليســت صاحبة 

االختصاص بالنظر في النزاع اإلسرائيلي – الفلسطيني.
وقــال المجلس فــي بيان صدر عنه أمس: إن موقف ألمانيــا ومن قبله مواقف دول 
أوروبية أخرى تشــير إلــى اختالل كبير في ميزان العدل والديمقراطية واإلنســانية 
لــدى هذه الــدول التي تدعــي حمايتها لهــذه المبادئ وفي نفس الوقت تســعى 

لحماية مجرمي الحرب اإلسرائيليين.
وأكد المجلس بأن فلسطين عضو في محكمة الجنايات الدولية منذ خمس سنوات، 

واستوفت شروط العضوية في هذه المنظمة.
وأشــار المجلس إلى أن األمــم المتحدة اعترفت بفلســطين كدولة بصفة مراقب، 
فهــي بذلك دولــة قائمة، ومؤهلة أن تفــوض المدعية العامــة لمحكمة الجنايات 

الدولية، بأن تجري تحقيقًا بممارسات )إسرائيل( اإلجرامية.
ودعا المجلس ألمانيا وكل الدول األعضاء في الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية 
أن تعمــل من أجل حماية الشــعوب من مجرمي الحــرب وأن تعطي رأيها للمدعية 

العامة بصالحية المحكمة بالعمل في فلسطين.
الجدير بالذكر ان ســجالت المحكمة أوضحت أن البرازيل والمجر والنمســا وألمانيا 
وجمهورية التشيك وأستراليا طلبت من المحكمة السماح لها بتقديم “أراء حيادية” 
بشــأن القضية، لكن بعض الدول مــن بينها ألمانيا صرحت بأنها ســتدفع بعدم 

سريان الوالية القضائية للمحكمة على األراضي الفلسطينية.

القدس المحتلة/ فلسطين:
خضــع الطفل مالك وائل عيســى )8 أعوام( مــن القدس لعملية 
جراحية في عينه اليســرى، مساء أول من أمس، في محاولة لمنع 
اســتئصال العيــن بعد أن فقد بصــره بها، ولمنع تضــرر العين 

اليمنى نتيجة اإلصابة.
وكانت شــرطة االحتــالل أطلقت الرصاص علــى مالك في بلدة 
العيســاوية، أثناء عودته، الســبت الماضي، برفقة شقيقاته من 
المدرســة إلى المنزل، ما أدى إلصابته بنزيف في الدماغ وكسور 

في الجمجمة وتسرب في السائل المحيط بالدماغ.
وقالت عائلة عيســى: إن طفلهــا فقد البصر في عينه اليســرى، 
وخضــع لعمليتيــن جراحيتين في مستشــفى هداســا عين كارم 
بالقدس، األولى بعد إصابته، والثانية مســاء أول من أمس، وتم 
خاللها معالجة الجرح الداخلي الذي تســببت به اإلصابة أســفل 
العين، فــي محاولة لتجنب اســتئصال العين اليســرى بالكامل، 

ولمنع أن يؤثر الجرح في العين اليسرى على اليمنى السليمة.
واســتقر وضع دمــاغ الطفل، لكن فيه نقطتــا دم، ولذلك يعاني 
مــن أوجاع في الرأس والعين، وهو بحاجة إلى الوقت كي يتعافى 

بشكل جيد.
وكان الشــرطي اإلسرائيلي الذي أطلق الرصاص على مالك أنكر 
جريمته، قبل أن يتم نشــر فيديو يوثــق لحظة إطالق النار عليه، 

بينما قالت شرطة االحتالل إنها فتحت تحقيًقا في الجريمة.

طولكرم/ فلسطين:
اعتقلــت قــوات االحتالل اإلســرائيلي فجر أمــس، القيــادي في حركة 
حمــاس رأفت ناصيــف )55 عامًا( من مدينة طولكرم شــمالي الضفة 
الغربيــة المحتلة، وهو الــذي أمضى أكثر من 19 عامًا داخل ســجون 

االحتالل اإلسرائيلي. 
وداهمت قوات االحتالل منزل ناصيف في الحي الجنوبي من طولكرم، 
واعتقلتــه من جديد إذ لم يمِض علــى اإلفراج عنه من االعتقال األخير 

سوى 4 أشهر. 
ويعرف ناصيف المتخصِّص في التربية اإلســالمية من جامعة القدس 
كأحــد دعــاة طولكــرم المعروفين، وتوّلــى داخل الســجون وخارجها 
مواقــع قيادية في حركة حماس، وكان له دور فاعل في العمل الوطني 

الفلسطيني بشكل عام. 
عاش ناصيف أقل من نصف عمره بقليل داخل سجون االحتالل، وتنقل 

في معظمها، وقد استخدم االحتالل ضده االعتقال اإلداري مرارًا. 
وتعرض ناصيف لالعتقال السياســي لدى أجهزة الســلطة، والتي خرج 
في إحداها من سجن الجنيد في نابلس عشية اندالع انتفاضة األقصى 
المباركة، كما اعتقل ناصيف لدى جهاز المخابرات التابع للســلطة عام 
2008، وتســببت لــه االعتقاالت والتعذيب الجســدي، بعــدة أمراض 

جسدية. 
وفــي الســياق، دانت حركة حمــاس إعــادة االحتالل اعتقــال القيادي 
ناصيــف، معتبرة أنه يأتي ضمن محاولة التأثير على معنويات شــعبنا، 

واستهداف قياداته المؤثرة. 
وأكدت الحركة في بيان أمس، مواصلة أبناء شــعبنا بما فيهم قيادات 

وأبناء حركة حماس طريقهم في مواجهة االحتالل. 
ودعت لــرص الصفوف والوحــدة الوطنية في مواجهــة صفقة القرن 
ومشــاريع الضم التي أعلن عنها نتنياهو، مشددة على أن الوحدة على 
أســاس المقاومة ومواجهة العدوان هي الطريق لحماية حقوق شعبنا 

وإفشال مخططات االحتالل.

جنين/ فلسطين:
منعت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، والدة الشهيد األسير 
سامي أبو دياك، من زيارة نجلها سامر والمعتقل منذ 16 عامًا في 
سجون االحتالل. وقال مصادر محلية: إن قوات االحتالل المتواجدة 
على حاجز "نعلين" العســكري غربــي رام اهلل، احتجزت آمنة؛ والدة 
الشهيد ســامي أبو دياك، من بلدة ســيلة الظهر في جنين، أثناء 
طريقهــا لزيــارة نجلها ســامر، في ســجن الرملــة، وأبلغتها أنها 

ممنوعة من زيارته.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت األســير ســامر أبو دياك يوم 13 
كانون ثاني/ يناير 2005 وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، وهو 
شقيق الشهيد األسير سامي، ولهم شقيق آخر معتقل يدعى صالح. 
واستشهد األسير سامي أبو دياك بتاريخ 26 تشرين ثاني/ نوفمبر 

2019، داخل سجون االحتالل جراء اإلهمال الطبي المتعمد.

حماس: االحتالل يمارس منطق البلطجة ضد القوانين
نتنياهو يعلن خطًطا لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة في القدس 

استنكر موقف ألمانيا ودول أخرى
العالقات الدولية: على الدول 

الديمقراطية حماية الشعوب من 
مجرمي الحرب ودعم محاكمتهم

إجراء عمليتين جراحيتين
 لطفل مقدسي فقد عينه 
اليسرى برصاص االحتالل 

االحتالل يعيد اعتقال القيادي 
"ناصيف".. وحماس تدين

االحتالل يمنع والدة الشهيد سامي 
أبو دياك من زيارة نجلها األسير

في الذكرى السنوية الـ26 للمجزرة اإلسرائيلية
حاليقة: الفجر العظيم رد عملي على مجزرة اإلبراهيمي
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تبليغات شرعية
الــى المدعى عليه/ هشــام زيــاد عبد اهلل النــادي من األردن وســكانها 
والمقيم حاليا فيها ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن يقتضي حضورك الى 
محكمة رفح الشرعية يوم األربعاء الموافق 2020/3/25م الساعة الثامنة 
صباحــا وذلك لنظر الدعــوى أســاس 2018/1053م وموضوعها "نفقة 
بنت" المقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشــرعي 
المدعية: أمنه عبد الجبار علي عيسى من عاقر وسكان رفح وإن لم تحضر 
فــي الوقت المعين أو ترســل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشــرعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/2/20م.
قاضي رفح الشرعي
أحمد محمود عاشور

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية

تبليغات شرعية
الــى المدعى عليــه/ عدنان رمضــان محمد عثمان من ألمانيا وســكانها 
حاليا ومجهول محل اإلقامة فيهــا اآلن يقتضي حضورك الى محكمة رفح 
الشــرعية يوم األحد 2020/3/22م الســاعة الثامنــة صباحا وذلك للنظر 
فــي الدعوى أســاس 2019/732 وموضوعها تفريق للضــرر من الغياب 
والمقامــة عليك من قبل زوجتك المدعية: أحالم عبد الرحمن علي الجعب 
مــن البطاني الغربي وســكان رفــح وإن لم تحضر في الوقــت المعين أو 
ترســل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2020/2/13م.
قاضي محكمة رفح الشرعية
محمود سالم مصلح

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية االبتدائية

تبليغات شرعية
الى المدعى عليه/ محمد عبد الفتاح محمد مطر من زرنوقة وســكان رفح 
ســابقا والمقيم حاليا في مصر ومجهــول محل اإلقامة فيها اآلن يقتضي 
حضورك الــى محكمة رفح الشــرعية يوم األحد 2020/3/22م الســاعة 
الثامنة صباحا وذلك للنظر في الدعوى أســاس 2019/858 وموضوعها 
نفقة أوالد والمقامة عليك من قبل زوجتك المدعية تسنيم محمد يوسف 
أبو زيادة من يبنا وسكان رفح وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل 
وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب 

األصول وحرر في 2020/2/13م.
قاضي محكمة رفح الشرعية
محمود سالم مصلح

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية االبتدائية

بيروت-غزة/ أحمد المصري:
قــال مديــر عــام "الهيئــة 302 للدفــاع 
عن حقــوق الالجئين" علــي هويدي: إن 
األزمــة اللبنانيــة السياســية الحاصلــة، 
مســتمرة  ســلبية  بانعكاســات  تلقــي 
علــى الالجئيــن الفلســطينيين وتدهور 
على الوضــع االقتصادي فــي المخيمات 

والتجمعات المختلفة.
وأشــار هويــدي لصحيفــة "فلســطين"، 
أمــس، إلــى أن مــن آثــار األزمــة وجود 
حركة انتقــال ملحوظة لعائالت من خارج 
المخيمــات إلى داخل المخيمات بحثًا عن 
أجــرة المنــزل األقــل، ومحاولــة التقليل 
من المصاريف علــى الرغم من االزدحام 

السكاني في المخيمات.
ووفــق هويدي ســجل في خضــم األزمة 
ارتفــاع نســبة الطالق، وتراجــع ملحوظ 
باإلقبــال علــى الخطوبة أو الــزواج عند 
الشــباب نتيجة عدم توفر المبالغ المالية 
المطلوبة، إلى جانب بيع متكرر لجزء من 
أثاث المنــزل في محاولة إلعــادة ترتيب 
أولويات االســتخدام، عوضــا عن االقبال 

على محــالت الصاغة لبيع حلي الزوجة أو 
االبنة.

آلالف  اليومــي  الدخــل  أن  إلــى  ونبــه 
العائــالت أصبــح ال يتجــاوز الدوالريــن 
)يعادل في السوق السوداء حوالي 5 آالف 
ليــرة لبنانيــة وثمن كيلو الخيــار 4 آالف 

ليرة(.
وارتفعــت وفق مــا يؤكد هويدي نســبة 
الحاالت النفســية غير المســتقرة ومنها 
االكتئاب، ونسبة طالبي الهجرة واللجوء 
اإلنساني، ونســبة الممارسات السلوكية 
مــن الســرقة، وارتفــاع حدة المشــاكل 
المنزليــة واضطرار بعض أفــراد العائلة 
لتمضية معظم الوقت خارج المنزل هربًا 

من التوتر واالحتكاك.
فــي  الطــالب  أداء  تراجــع  إلــى  وأشــار 
مدارس الوكالــة نتيجة الضغط المنزلي 
والمجتمعي، مع ارتفاع نسبة اإلقبال على 

األلعاب اإللكترونية عند الكبار والصغار.
وإلــى جانب ذلــك، لوحظ مــن تأثيرات 
األزمة ارتفاع اسعار الســلع الغذائية من 
أجبــان وألبان وحبــوب وخضــار وفواكه 

باإلضافة إلى مواد التنظيف والدخان إلى 
نســب تتراوح بين 30 واكثــر من 50%، 
مع االقبال على شــراء الشمع ومادة الكاز 
لإلنارة عنــد انقطــاع التيــار الكهربائي 
العائــالت  بعــض  قــدرة  عــدم  نتيجــة 
علــى دفع اشــتراكات مولــدات الكهرباء 

الشهرية.
ونــوه هويدي إلى ارتفاع نســبة البطالة 
إلــى ما يزيد عن 70 %، وتــدنٍّ في أجور 
العمــال أو حصول العامــل على جزء من 
الراتــب الشــهري وارتفــاع نســبة الفقر 
لتصــل إلــى حوالــي 80 % ) فــي 2015 

كانت حسب األونروا 65 %(.
وأكد أن استمرار الوضع على هذا الشكل، 
المزيد مــن الضغط علــى الالجئ داخل 
مخيماتــه، ومــن الممكن أن يــؤدي إلى 
كــوارث االجتماعية كالســرقة أو االتجار 
أخــرى،  أمنيــة  وتداعيــات  بالمخــدرات 
مضيفــا "مــن الممكــن أن يكــون هذا 
الضغط عامال مســاعدا أكثر للمزيد من 
تفريــغ المخيمات مــن الالجئين والبحث 

عن الوصول لدول أوربا".

غزة/ يحيى  اليعقوبي:
نظمت دائرة شــؤون الالجئين في حركة المقاومة اإلســالمية 
حمــاس أمــس، اعتصامًا أمــام المقــر اإلقليمــي لوكالة غوث 
وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين "أونروا" بمدينة غزة، رفضا 

لصفقة "ترامب".
وشــارك فــي االعتصام الــذي حمل اســم "شــهود النكبة ضد 
الصفقة" مئات الالجئين ولجان العشائر ومخيمات الالجئين من 
كافــة أنحاء القطاع، ورفعوا الفتات كتب على بعضها: "تســقط 
صفقة القرن.. الحل رحيل االحتالل"، حاملين مجسمات لمفاتيح 

العودة مكتوب عليها "العودة حق كالشمس".
وشــدد  مدير دائرة شــؤون الالجئيــن بحركة حمــاس د. إياد 
المغــاري رفضهــم القاطــع لصفقــة ترامب، مؤكــدا تعهدهم 

بالعمل على إسقاط هذه المؤامرة.
كمــا أكد المغاري خالل كلمته على عروبة القدس وفلســطين، 

وحق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها.
ودعــا فصائــل العمــل الوطنــي واإلســالمي وقــوى الشــعب 
الفلســطيني  كافــة إلى رفــع مســتوى االســتعداد للمواجهة 
والتصــدي لصفقــة القرن، من خــالل رصّ الصفــوف وتوحيد 
المواقف، مناشــدا أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج 
إلى االســتمرار في الفعاليات الرافضــة لصفقة القرن، واألمتين 

العربية واإلسالمية وأحرار العالم إلى المشاركة الفاعلة فيها.
كمــا دعا المغــاري الســلطة الفلســطينية إلى رفــع اإلجراءات 
العقابيــة على أهالــي  قطاع غزة وإنهاء حالة االنقســام، ووقف 
التنســيق األمني مع االحتالل، وإطالق يد المقاومة الفلسطينية 

من جانبه، شدد القيادي في حركة حماس د. ماهر الحولي  على 
أن المطلوب من وكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلسطينيين 
"أونــروا" واألمــم المتحــدة القيــام بواجباتهما تجاه الشــعب 

الفلسطيني والدفاع عن حق الالجئين والعودة.
وقال: "جئنا اليوم لنســمع العالم أننا ضد صفقة القرن، ونلعنها 
ونلعن كل من يتســاوق معها أو يؤيدها، وســنحاربه وهو عدو 

ألرضنا ولشعنا ولقيمنا وحقوقنا ولثوابتنا".
وأضــاف: "إن صفقــة ترامــب ستســقط وســتحيا فلســطين 

في الضفة الغربية لمواجهة االحتالل الصهيوني وكل المشاريع 
المشبوهة التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وشدد على رفض جميع أشكال التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، 
محذرا من خطورته على الشعب الفلسطيني كونه يشكل غطاء 
وتكريســًا لالحتالل على حســاب حقوق الشــعب الفلســطيني، 
مؤكدا أن الشــعب الفلســطيني لم يفوض أحــدًا بالتنازل عن 
حوقــه وثوابتــه، ألنه حــق شــرعي وقانوني وأخالقــي، ضمن 

األعراف والقوانين الدولية.

وعاصمتها األبدية القدس، وســيبقى  المسجد األقصى عنوان 
العزة والكرامة والجهاد والمقاومة الفلسطينية، وتبقى القضية 
الفلســطينية قضية األمة المركزية، ويبقى حق الالجئين وحق 

العودة وحق تحرير األسرى والمسرى.
وأكــد أن ترامب لن يكون وصيًّا على القضية الفلســطينية وال 
على الشــعب الفلسطيني ولن يكون وصيا على القدس وال على 
المســجد األقصى ولن يــدوم فرح بنياميــن نتنياهو بوعودات 
ترامب، وسيزول هذا الوهم ولم يدوم ولن يطول، وإن الشعب 
الفلســطيني قادر بكل اقتــدار على جعل صفقــة القرن أال ترى 
النــور. وتابــع الحولــي: "إن الخطــر عظيــم وإن المؤامرة على 
فلســطين التاريخية وشعبها في أوجها، مشددا على أن الواجب 
الشــرعي والوطنــي واألدبــي على أبناء الشــعب  الفلســطيني 
واألمتين العربية واإلسالمية بذل قصارى جهدهم والتوحد في 
مواجهة صفقة القرن التي تسعى البتالع األقصى وتغيير الواقع 

وتزوير التاريخ.
"وهذا يحتم توجيــه الطاقات والقدرات واإلبداعات اإلســالمية 
والوطنية، واســتثمارها في إفشال الصفقة" كما قال، داعيا ألن 
تكون كل الخيارات والوســائل مفتوحة ومتاحة أمام أبناء األمة 

لمحاربة وإفشال صفقة القرن. 
ودعــا أحــرار العالــم إلــى أن يقومــوا بواجباتهــم اإلنســانية 
واألخالقية بكل ما أتيح لهم لمســاندة الشــعب الفلســطيني، 
واستمرار المسيرات والمظاهرات من قبل الجاليات الفلسطينية 
في كافــة أماكن تواجدها، داعيا الســلطة الفلســطينية لوقف 

التنسيق األمني.

إطالق حملة شعبية باألردن للتوقيع
 على مليونية العودة لالجئين الفلسطينيين

عمّان/ فلسطين: 
أطلقت لجنة فلسطين النيابية أمس، حملة "العودة حقي وقراري"، خالل مؤتمر صحفي في مجلس 
النواب. وقال رئيس اللجنة النائب يحيى الســعود: إنهم يهدفون من خالل هذه الحملة لـ "ترجمة 

التوجهات الملكية الرافضة للتوطين والوطن البديل".
وأضاف الســعود: "األردن قاسم فلسطين التاريخ والجغرافيا وأســماء العشائر ودماء الشهداء، وال 
يستطيع إال أن يشاركها مصيرها، حيث جاءت الءات جاللة الملك استباقا ألي صفقة تمس القضية 

الفلسطينية".
وأوضــح أن أمريكا أصبحت شــريكة فــي االحتالل، "وإعــالن صفقة القرن خطر كبيــر على األردن 
والقضية الفلســطينية، والحملة التي تطلق من مجلس النواب ترســل للعالم رســالة بأن العودة 

حقي وقراري وستسلم لألمم المتحدة".
مــن جهتــه، صرّح رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز، بــأن "األردن أعلن عن تضامنه األبدي مع 

الشعب الفلسطيني التوأم فسالمًا على األردن والشهداء".
واســتذكر الفايــز "الدور الريادي" لــألردن في الدفاع عن فلســطين وأرضها وشــعبها، "فالقضية 

الفلسطينية كانت على سلم أولويات األردن".
وشدد على حق الالجئين بالعودة والتعويض ثابت وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحملة "العودة حقي وقراري"؛ مبادرة شــعبية تطوعية أطلقها مركز العودة الفلســطيني في لندن 
بالتعــاون مع منتدى فلســطين الدولي لالتصال، وبالشــراكة مع لجنة فلســطين النيابية، إضافًة 

لداعمين من عشرات المؤسسات والفعاليات في جميع أنحاء العالم.
وتعتمد الحملة على التفاعل الشــعبي عبر الوســائل التقنية، من خالل منصة توقيع على موقعها 
اإللكتروني، والتواصل المباشر مع مجاميع الوجود الفلسطيني داخل الوطن وفي مخيمات الشتات 

عبر فرق تطوعية بإدارة منصة ساري لدعم التطوع.
وتســعى الحملة إليصال صوت الفلسطينيين إلى األمم المتحدة عبر تقديم عريضة تحوي مليون 

توقيع، تأكيدا على حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض إلى الديار التي هُجروا منها.

هويدي لـ »فلسطين«: األزمة اللبنانية ُتلقي بانعكاسات 
سلبية مستمرة على أوضاع الالجئين الفلسطينيين 

نظمته "شؤون الالجئين" بـ "حماس" أمام مقر "األونروا" 
"شهود النكبة ضد الصفقة" .. اعتصام رافض لصفقة "ترامب" بغزة

جانب من الفعالية أمس         ) تصوير / رمضان األغا (
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إعـــالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة
بشــأن/ إيــداع ترخيص محطــة وقود فئة )ج( باســم/ 

محمد أحمد الشاعر  - منطقة التنظيم : رفح    
تعلن اللجنة المركزيــة للتنظيم وبناء المــدن بمحافظات غزة للجمهور 
الكريــم بأنهــا قــد قــررت بجلســتها رقــم 2020/3 المنعقــدة بتاريخ 
2020/2/5م إيــداع ترخيص محطة وقود فئة )ج(  على أرض المقاســم 

رقم )4-5( من القسيمة رقم )2( من القطعة رقم )2361( من أراضي رفح 
المقدمة للجنة باسم السيد/ محمد أحمد الشاعر.

وعليه يحق لجميع ذوي الشــأن فــي األراضي واألبنية واألمالك األخرى المشــمولة 
بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخرى أن يتقدموا باعتراضاتهم 

على المشروع وذلك خالل مدة )30 يوما( من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
تقــدم االعتراضات لدى مكتــب اللجنة المحلية للبنــاء والتنظيم بمقرها 
في بلدية رفح أو للســيد/ سكرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة الحكم 

المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي.
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة((

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة

 الحكــــم المحلــــي

في االستئناف رقم 2019/837
في الطلب رقم 2020/9

المستدعي/ أحمد زكي شكري عاشور- من سكان غزة- النصر شارع عز الدين القسام- 
هوية رقم 946685906 وكياله المحاميان/ ناجي أبو عصر وحازم أبو جبل- غزة.

المســتدعى ضدها/ عال زكي شكري عاشور- من سكان غزة تل الهوى- شرق 
دوار الخور سابقا )مجهولة محل اإلقامة( ،  وكيلها/ محمد محمود عاشور

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في االستئناف رقم 2019/837

في الطلب رقم 2020/9
الى المســتدعى ضدها بما أن المســتدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة بداية غزة 
بصفتها االســتئنافية باالســتئناف المرقوم اعاله اســتنادا الى مــا يدعيه ونظرا النك 
مجهول محل اإلقامة وحســب اختصاص محكمة بداية غزة بصفتها االســتئنافية في 
نظــر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اصــول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لســنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية بصفتها االستئنافية 

في الطلب رقم 2020/9 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل.
لذلــك يقتضــي عليــك أن تحضري لهــذه المحكمــة يوم األحــد بتاريخ 
2020/4/12 الســاعة التاســعة صباحًا كما يقتضي عليــك ايداع جوابك 

التحريري خالل خمســة عشــر يومًا من تاريخ النشــر وليكن معلوما لديك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في االستئناف والطلب باعتبارك حاضرة.

حرر في 2020/1/29م.
رئيس قلم محكمة البداية بصفتها االستئنافية بغزة
األستاذ/ عمار قنديل

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء
لدى محكمة بداية غزة 

بصفتها االستئنافية بغزة الموقرة

مذكرة حلف يمين
 صادرة عن محكمة الشجاعية الشرعية

الــى المدعــى عليه/ علــي اديب محمد البلبيســي من غــزة الزيتون بجوار 
ورشــة دادر للسيارات ســابقا وحاليا خارج قطاع غزة ومجهول محل اإلقامة 
اآلن يقتضــي حضورك لهذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 2020/3/25م 
الســاعة الثامنــة صباحا وذلــك للنظر فــي القضية أســاس 2019/1100 
وموضوعهــا نفقة أوالد والمرفوعــة عليك من قبل المدعية أســماء جمعة 
محمود عبد اهلل لتحليفك اليمين الشــرعية حســب األصول ونصها اآلتي:" 
أقســم باهلل العظيم المنتقم الجبار أنه ال صحه لمــا ادعته المدعية من أن 
أوالدي منها زينة وحال وريــان المذكورين وهم احياء يرزقون في حضانتها 
وتحت يدها وانها أهل لحضانتهم وأنهم فقراء ال ملك لهم وال مال وال شيء 
من جنس النفقة وأنني تركتهم بال نفقة وال منفق وال اسكان بدون حق وال 
وجه شرعي وأن نفقتهم واجبة علي وأنني متكسب وكسبي يكفيني وزيادة 
وأنها قد طالبتني باإلنفاق على الصغار فامتنعت بدون حق وال وجه شــرعي 
واهلل على ما أقول وكيل حلفا شــرعيا" وإن لــم تحضر في الوقت المعين أو 
ترسل وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى 

الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2020/2/19م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
عاطف مصطفى التتر

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية

رام اهلل/ فلسطين: 
رصدت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
فــي تقرير صــادر عنهــا أمــس، إفادة 
األســيرة حليمة خندقجي )45 عامًا( من 
بلدة دير ســودان قضــاء رام اهلل، روت 
فيها تفاصيل تعرضهــا للتعذيب خالل 

التحقيق معها داخل زنازين االحتالل.
ونقلــت الهيئة عبر محاميتهــا، اإلفادة 
بأكملها لألسيرة خندقجي، مشيرة إلى 
أنه جرى اعتقال األسيرة خالل تواجدها 
بالطريــق، وتم نقلها فيمــا بعد لمركز 

توقيف "المسكوبية" للتحقيق معها.
وقالــت األســيرة، وفــق تقريــر الهيئة 
الحقوقيــة، إنه جــرى في المســكوبية 
تفتيشــها تفتيشًا عاريًا في البداية ومن 

ثم تم نقلها إلى الزنازين الستجوابها.
وأوضحت خندقجــي أن جوالت التحقيق 
معهــا كانت لســاعات طويلــة قضتها 
وهــي مشــبوحة علــى كرســي صغير، 
وخالل استجوابها لم يتوقف المحققون 
عــن الصــراخ فــي وجههــا وإهانتهــا 

نابلس/ فلسطين: 
نظمــت اللجنة الوطنية لدعم األســرى فــي محافظة نابلس 
شــمال الضفة الغربيــة المحتلة، أمس، وقفــة للتضامن مع 
األســير المريض موفق العروق واألسرى المرضى في سجون 

االحتالل.
وأقيمت الوقفة في ميدان الشــهداء، بمشــاركة أهالي أسرى 
وناشــطون وممثلي الفصائل والمؤسسات، حيث رفعوا صور 
األسرى المرضى، مرددين شــعارات تضامنية تطالب بإنقاذ 
حياتهــم. وفي كلمة للجنة الوطنيــة، أكد جهاد رمضان على 
وقوف أبناء الشعب الفلسطيني إلى جانب األسير عروق وكافة 
األســرى. وقال إن إدارة سجون االحتالل تمارس اإلعدام بدم 
بارد بحق األسرى المرضى، من خالل سياسة االهمال الطبي 

المتعمد.
وطالب المؤسســات اإلنســانية والقانونيــة الدولية بتحمل 
مســؤولياتها، والضغط إلنقاذ حياة األســير عروق قبل فوات 
األوان. ويعاني األســير عــروق من مرض الســرطان، والذي 

تسبب باستئصال األمعاء والمعدة.
وفي السياق، طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات بالكشف 
عن مكان احتجاز ومعرفة الوضع الصحي لألســير عروق، بعد 

يذكر بأن األســيرة خندقجــي أم لثالثة 
اآلن،  زالــت موقوفــة حتــى  أبنــاء وال 
وتعاني حاليًا من أوجاع حادة في الظهر 
واأليدي واألرجل بســبب ما تعرضت له 

من تعذيب وشبح خالل استجوابها.
وفي وقت ســابق، وثقت هيئة شــؤون 
األســرى والمحرريــن فــي تقريــر ثان 
أمس، شــهادة القاصر نهاد دار عيسى 
)17 عامــًا( من بلدة كفر عين قضاء رام 
اهلل، وهو أحد األســرى األشــبال الذين 
جــرى نقلهم مــن معتقل "عوفــر" إلى 
"الدامــون".  وأوضح الفتى دار عيســى 
لمحاميــة الهيئة تفاصيــل التنكيل به 
واالعتــداء عليه بوحشــية فــي معتقل 
"الدامــون" مشــيرًا: " بأنــه بعــد نقلنا 
بحوالي 10 أيام إلى معتقل "الدامون"، 
اقتحــم أفراد مــن وحدة اليمــاز غرفتي 
وســحبني أحدهم عــن )البــرش( وقام 
البقيــة بضربي بوحشــية وتكســيري، 

»عــروق«  توجهــت صبــاح أمس، الى مستشــفى فــي الرملة  
لزيارتــه واالطمئنان عليــه، اال ان ادارة الســجن ابلغتهم بانه 
غيــر موجود في المستشــفى، وإن مــا ذكرته إدارة الســجون 

بالزنازيــن، أعطونا غطــاء خفيف وقذر 
جــدًا، ال يقي من البرد، ووجبات الطعام 
كانــت بكميــات قليلة وبنوعية ســيئة، 
وبعد 12 يوم أرجعوني أنا وعمار زهران 
إلــى ســجن الدامــون وأخبرونــا بأننــا 
معاقبيــن بذريعــة ممارســة التحريض 
بين صفوف القاصرين، وأننا محرومين 

من زيارة األهل لمدة 4 أشهر".
ولفتت الهيئة بتقريرها أن إدارة سجون 
االحتــالل ال زالت تحتجز منــذ أكثر من 
شهر )27( قاصرًا في "الدامون" بأوضاع 
اعتقالية كارثية للغاية، فال يزال األسرى 
األشــبال يقبعون بقسم ال يصلح للحياة 
اآلدمية، وكثير منهــم ُأصيبوا بأمراض 
االنفلونزا والرشــح نتيجة للبرد الشديد 
وظــروف الســجن الســيئة، عــدا عــن 

وشتمها بأقذر المسبات.
ونوهت إلى أن تم تهديدها باإلبقاء في 
الزنازين وباعتقال طفلها إلجبارها على 

االعتراف بالتهم الموجة ضدها.
وأضافت: "خالل اســتجوابي تم شبحي 
على الحائط مرتين وذلك بتكبيل يدي 
وقدمي بقيود مثبتة بالحائط، كما وتم 
حرماني مــن الدخول للحمام، باإلضافة 

إلى االستهزاء والسخرية مني".
ولفتــت النظر إلــى أنها بقيــت 9 أيام 
بالمســكوبية حقــق معهــا خاللها 13 
محقًقا، ثم نقلت بعدها إلى "الدامون".

وبينــت أن ظروف الزنازيــن التي كانت 
تُحتجــز بهــا طــوال التحقيــق "كانت 
غايــة فــي القســوة وال تصلــح للعيش 
اآلدمــي، فالزنزانة ضيقة وبــاردة جدًا، 
حيطانها إســمنتية خشــنة من الصعب 
االتــكاء عليهــا، والفرشــة رقيقة بدون 
غطاء وبدون وســادة، والضوء مشــعل 
والحمــام  للنظــر،  ومزعــج  24 ســاعة 

)المرحاض( ذو رائحة كريهة".

تنكر ادارة ســجن مستشــفى الرملة لوجوده لديهم سحب ما 
اعلنــت ادارة الســجون قبــل يوميــن. وقال الناطــق اإلعالمي 
للمركــز الباحث »رياض األشــقر« بأن عائلة األســير المريض 

ومــن ثم قــام أحــد الجنود باإلمســاك 
برأسي وأخذ يضربه بالحائط، ثم قيدوا 
يدي إلى الخلف وأمسكني اثنين آخرين 
وأخرجوني من القســم، وطوال الطريق 
لم يتوقفوا عن ضربي لحظة، أدخلوني 
إلــى غرفــة االنتظــار ومن ثــم أدخلوا 
األســير حمزة البو واألسير عمار زهران، 
وهناك استمروا بضربنا بال رحمة، وبعد 
ساعتين من التنكيل المتواصل أحضروا 
لكل منــا حذائه حيث كنــا حُفاه، ومن 
ثم نقلونــا إلى البوســطة وأخذونا الى 

زنازين سجن تسلمون".
وأكمل الشبل دار عيسى: " وضعونا في 
البدايــة كل واحد فــي زنزانة، ومن ثم 
وضعونا جميعًا في زنزانة واحدة، بقيت 
أنا واألســير عمــار زهــران 12 يوم في 
الزنزانة معاقبين، أما حمزة البو فبعد 5 

أيام أرجعوه الى سجن الدامون" .
وأضــاف دار عيســى: " خــالل تواجدنــا 

عن نقله من مستشــفى »بــرزالي«  للرملة غير صحيح. وأكد 
»األشقر« بأن ادارة السجون اعلنت الثالثاء المضي، عن نقل 
األســير »عروق« من مستشفى »برزالي«  الذى يقبع فيه منذ 
بداية الشهر الجاري الى مستشفى سجن الرملة، رغم ظروفه 
الصحية الصعبة، وذلك بعد اجراء عملية جراحيه الســتئصال 
ورم ســرطاني فــي المعــدة واألمعــاء.  وقال »األشــقر« بأن 
االحتالل يحاول اخفاء طبيعة الوضع الصحي لألســير »عروق« 
والتي تراجعت بشــكل خطيــر خالل األســبوعين الماضيين 
نتيجة إصابته بمرض الســرطان فــي مرحلة متقدمة، وعانى 
من اهمال واســتهتار بحياتــه بعد تقديم عــالج كيماوي له 
ألكثــر من 6 شــهور، محذرًا من  امكانية استشــهاده في اى 
لحظة. وحمَّل »األشــقر« ســلطات االحتالل وادارة السجون 
المســئولية الكاملة عن حياة وسالمه األســير »عروق » بعد 
نقلــه من بــرزالى الى مــكان مجهول دون معرفــة مصيره ، 
مطالبًا المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل والنواب العرب 
مــن الداخــل الفلســطيني لمعرفــة مصير »عــروق« ومكان 
احتجازه . يشار إلى أن عروق )77 عاما(، وهو من سكان مدينة 
يافا الناصرة بالداخل المحتل، معتقل منذ 17 ســنة، ويمضي 

حكما بالسجن لمدة 30 سنة.

معاناتهــم من أوضاع نفســية غاية في 
الصعوبــة، وإدارة المعتقــل ال تكتــرث 
لهم وال تقــدم لهم أي نوع من العالج، 
كمــا أنهــا تواصــل تعنتهــا ورفضهــا 
إلى  بإعادتهــم  والمتمثــل  لمطلبهــم 
معتقل "عوفر"، والســماح لممثلين من 
األســرى البالغين بإدارة أمور حياتيهم 

داخل المعتقل.
مؤسســات  مجــددًا  الهيئــة  وطالبــت 
اإلنســان  وحقــوق  الدولــي  المجتمــع 
بالتدخل بشــكل فوري وعاجــل إليجاد 
حل ووقف سياسة التنكيل التي تُرتكب 
بحــق هــؤالء القاصرين منــذ أكثر من 
شــهر، فــي ظــل االســتفراد الفاضــح 
بهم من قبــل إدارة الســجون وقواتها 

القمعية.

توثيق شهادة لمعتقل قاصر تعرض للتعذيب بـ"الدامون"
أسيرة تكشف تعرضها "للشبح" والتعذيب داخل سجون االحتالل

»أسرى فلسطين« يطالب بالكشف عن مكان احتجازه
وقفة تضامنية مع األسير موفق العروق في نابلس

جانب من الوقفة
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غزة/ هدى الدلو:
كثيــًرا مــا يتولد نوع مــن الصراع بين األم وطفلها إلجبــاره على إكمال 
وجبتــه الغذائيــة التــي زادت عــن طاقته، فتطــارده من مــكان إلى آخر 

للضغــط عليــه أو تغريه بحلوى، فما األثر الذي نجنيه من إجبار الطفل 
على تناول الطعام الزائد عن حاجته؟

تختفــي  أن  تتمنــى  الــزواج  طقــوس  مــن  أّي 
باعتبارهــا بال فائدة؟ ســؤال وجهتــه ألصدقائي 
في موقع فيسبوك، فتفاعلوا على نحٍو جميٍل.

تتكاثــر طقــوس األفــراح بشــكٍل مســتمٍر، األمر 
الــذي أوجــد "جيشــًا مــن العازفين" عــن الزواج " 

ليس زهدًا أو كرهًا"، بل بسبب القلة.
لكــن ثمــة ســؤال: من يخلــق طقــوس األفراح؟ 

رأيي الشخصي ) نساء وتجار(.
ال تندهشي عزيزتي حواء، فهذه األدلة:

ما أن تصل الفتاة سن البلوغ حتى تبدأ بالتفكير 
بطقــوس يــوم الفــرح، فترغب بأن يكــون فرحها 
)محصلــش(، ومــا أن يأتــي "فــارس األحــالم" ، 
حتى تفصح عن شــروطها، وكأنه يملك "مصباح 
عالء الدين"، وتتوقع منه أن يقول لها "شــبيك 
لبيــك"، وتحــت شــعار مميــز باإلرهــاق " فرحــة 
العمر" تتضخم األماني، فتضع فارســها الهمام 
كعربــون  التنفيــذ  وعليــه  االختبــار،  زاويــة  فــي 
أمهــا  برؤيــة  مدعومــة  الفتــاة  وألن   ، محبــة 

وأخواتهــا تنظر للفرح على أنه ســاحة منافســة 
بيــن محيطها النســائي، فتقدم لفارســها الئحة 
المطالــب، فتطلب الذهــاب ألفخم كوافير في 
البلد ومعها وفد رفيع المســتوى ممن تحبهن، 
وبدلــة فرح مــن أرقى األماكن والتــي يزيد ثمن 
تأجيرهــا عــن ٢٠٠ دوالر، وصالة مميزة وموكب 
ســيارات فخــم ، وهنــا يقع الفــارس الهمام في 

الفخ، إما التنفيذ  أو يتهم باإلرهاب. 
التجار:

للتجار دور في تسويق بضاعتهم فهم يمارسون 
مــن حيــث ال يعلــم كثيــر منهــم " ســيكولوجية 
البيــع والتســويق " بحيــث ُيظهــر التاجــر للزبون 
بــأن منتجــه مرغــوب، وان المنتج غيــر الموجود 
عنــده هو مفقود من الســوق، ويصــر على أن " 
كل الناس تأخذ من هذا الصنف "طبعا الموجود 

عنده" ، فتقتنع الفتاة وأهلها .
كمــا يعــزف التجــار علــى وتــر أن المــرأة ترغــب 
بــأن تكــون مميــزة، وأن تميزهــا يبــدأ باقتناعهــا 

بــأن الغالــي " ســعره فيه"، لــذا تراهــم يرفعون 
االسعار كي تشعر العروس بأن ما اشترته فخم، 

"لتباهي به األمم، وادفع يا "سبع البرمبة".
يبــدع التجــار فــي خلــق طقــوس الفــرح الخاصة 
بالعريــس مثــل الحفلــة والفدعــوس والصيوان 
المصــري والــذي يجتهد التجار فــي تزيينه، ومع 
الوقت تصبح هذه المستحدثات من الضرورات.

وبالعــودة إلى مــا عّده القراء بال فائدة وممكن 
االستغناء عنه من طقوس األفراح:

- إلغــاء صالة اإلشــهار والحنــة واالكتفاء بصالة 
والصباحيــة  والغــذاء  الســهرة  وإلغــاء  الفــرح، 

واألسبوع.
- أن يكــون يــوم الفــرح يومــًا واحــدًا، وبأعــداٍد 
قليلــٍة تقتصــر علــى أهل الــزوج والزوجة وبعض 

األقارب والجيران.
- إلغاء فكرة أن العروســة ليســت أقل من بنت 

عمها أو قريباتها.
- إلغاء عفش البيت وحفالت الشــوارع وعزومة 

النساء على الغذاء.
أما عن رأيي الشخصي، أقترح:

االكتفــاء بصالــة فــرح غيــر مكلفــة، وغــذاء بمــا 
تيســر، وســهرة شــبابية خفيفــة، وحنــة خفيفــة 
للعــروس، باختصــار "نتمنى أن تصبــح أفراحنا بال 

بذخ".
أختم بنصيحة: عزيزي الزوج:

لــم تســمح  لــو  لكــن  العمــر،  أنهــا فرحــة  أدرُك 
ظروفك بذلك، فال تنزعج، وتذكر "ال يكلف الله 
نفســا إال وســعها" وإيــاك االســتدانة مــن أجل 
الكماليــات، كــي ال تضطر بعد الفــرح لتغيير خط 
ســيرك ورقم جوالــك، وتصبح مطلوبــا للديون، 
وأنــت أيتهــا الزوجــة أعينــي زوجــك علــى ذلــك، 
وأنت الكسبانة كي تحافظي على مجوهراتك.

مصطفى أبو السعودأفراحنا بال بذٍخ

واألصــل أن تعي األم الفوائد الصحية 
ألبنائهــا –والــكالم هنــا لالختصاصــي 
النفســي زهيــر مالخــة- وتتجنــب كل 
والتوجيهــات  والطــرق  األســاليب 
والســلوكيات الخطأ التي تلحق الضرر 
بهــم، وتجعــل بعضهم يتطبــع بأطباع 
اســتخدام  أو  الكثيــر،  كاألكل  ســيئة، 
حيــل لتجنب أســلوب األم القائم على 
إجبارهــم علــى تنــاول كل مــا يخصــص 

لهم تجنًبا إلتالفه وغير ذلك.
وفــي حديث مع صحيفة "فلســطين" 
بالعمــل  األمهــات  مالخــة  ينصــح 
عنــد  والفائــدة  الرضــا  تحقيــق  علــى 
إعــداد الطعــام، بحيــث يشــعر الطفل 
بتناولــه  المــذاق  ولــذة  بالســعادة 
طعامــه، والتوجيــه والتحضيــر الجيــد 
بحيــث يخصــص لألبنــاء وجبــات تالئــم 

سنهم وتكون ذات فوائد صحية.
ويبيــن أنــه يجــب عــدم إلــزام الطفــل 
بتنــاول كل مــا يخصــص لــه، واالكتفاء 
أن  خاصــة  بالشــبع،  شــعوره  بمجــرد 
ليحقــق  حاضــر،  النبــوي  التوجيــه 
الســالمة الصحيــة إذ إن زيــادة األكل 

ا باإلنسان. تلحق ضرًرا صحيًّ
ويتابع مالخة: "البد دوًما من تحقيق 
حالة التوجيه واإلرشاد بتنظيم األكل، 
وتوزيــع أوقاتــه دون إفراط أو حرمان، 
بــأن  واإلرشــاد  التعليــم  إلــى  إضافــة 
اإلنسان دوًما يجب أن يكون في حالة 
نشــاط وراحــة، فثلــث لطعامــه وثلث 
لمائــه وثلث لهوائــه، إذ يبقى الطفل 
رشــيًقا سعيًدا يشعر بالمتعة والراحة 
دون شكوى أو تهرب أو إلحاق ضرر".

الحميميــة  عامــل  أن  إلــى  ويلفــت 
والــدفء والحــب األســري فــي تناول 
اللقمــة له أثره البيولوجي والنفســي 
اإليجابي الذي يشعر ويتأثر به الطفل 
فــي أثنــاء تنــاول الطعــام مــع عائلته، 
الحــب  ولقمــة  الثنــاء  كلمــات  فيجــد 

مــن يد أمــه وأبيــه دون كلمــات النهر 
والصراخ أو العادات السيئة من األكل 
بزيــادة قد ينفر منهــا الطفل ويتهرب 
أو  كالشــكوى  يســتحضرها  بأســاليب 
البــكاء، أو اســتجابته التــي قــد تجعله 
ذا أطبــاع أو صفات غير مرضية، فكثير 

أو  بالســمنة  أصيبــوا  األطفــال  مــن 
اتســاع المعــدة أو مــرض بســبب تلك 

العادات الخطأ.
االلتــزام  "يجــب  مالخــة:  ويختــم 
بتخصيــص الطعــام وتحضيره مســبًقا 
دون زيــادة، والتعامــل مع ما يزيد من 

كوضعــه  صحيحــة،  بطريقــة  الطعــام 
ورفعــه بعلــب مغلقــة فــي الثالجــة 
آخــر،  وقــت  فــي  وتناولــه  لحفظــه 
وبذلــك نحقــق الرضــا والفائــدة، ومــا 
ا  ــا ونفســيًّ هــو بمصلحــة األبنــاء صحيًّ

ا". وقيميًّ
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غزة/ صفاء عاشور:
مرض التهاب الشعب الهوائية من األمراض التي تزداد فرص اإلصابة 
بها في فصل الشتاء، بسبب الفيروسات التي تجد بيئة قوية لالنتشار 

واالنتقــال فــي جســم اإلنســان، ومنهــا الشــعب الهوائيــة، وهــو مــا 
يستدعي عالجها إما باألدوية أو األعشاب.

يلهــث الكثيــر منــا وراء خســارة وزنــه الزائــد 
يتناولونهــا,  التــي  الطعــام  نوعيــة  بتنظيــم 
كمــا يعكفــون علــى الرياضة وزيادة النشــاط 
األحيــان  بعــض  فــي  ولكنهــم  الفيزيائــي, 
يصابــون بالكثيــر مــن الخيبــات التــي تســبب 
االنكفــاء علــى الــذات وأخذ فكرة ســيئة عن 
أنظمــة الرجيم المختلفــة, وفي هذا المقال 

سنستعرض ما تناولناه سابًقا.
 ما ســبب عدم فقدان الــوزن الزائد في أثناء 

تعمــل  إذ  حيــاة،  نظــام  الرياضــة  ممارســة 
مســتويات  ضبــط  علــى  عامــة  الرياضــة 
األنســولين فــي الجســم وتحريــر المزيــد من 
التقنيــن  علــى  د، وهــذا ســيعمل  فيتاميــن 
مــن معــدالت تنــاول المزيــد مــن الطعــام، 
اســتقالب  تحســين  علــى  ســيعمل  كمــا 
الطعــام، وبالتالــي معــدالت االحتــراق فــي 
الجســم وعــدم اختــزان أي مــن الغــذاء الذي 
تناولتــه فــي أثنــاء الرجيــم الخــاص بــك, كمــا 
تعمــل الرياضة على تحســين المزاج، وهو ما 
يفتقــده مــن يتبعــون نظــم الحميــة الخاصة 
بخفــض الوزن, وفي هــذا الجانب ننصح دوًما 
أن تكــون الرياضــة فــي أوقــات مبكــرة مــن 
اليوم، ويا حبذا لو نسق للرياضة قبيل تناول 

اإلفطار اليومي.

اتباع نظم غذائية خاصة بالرجيم؟
 إن نظام الحياة أو ما يعرف بـ"اليف ستايل" 
يلعــب دوًرا بــارًزا فــي كبــح جمــاح الشــهية، 
وزيادة معدالت االستقالب في الجسم، إن 
دمــج بالشــكل الذي يلبــي حاجة متبــع نظام 

الحياة "الرجيم".
بدايــة يجب اختيــار نوع الرجيم الخاص بخفض 
الوزن بعناية شديدة، بعد التشاور مع الخبير 
متابًعــا،  قوتــك  نقــاط  لمعرفــة  التغــذوي, 
وأيًضــا نقاط ضعفك لتجنبها وعدم تضمينها 
في النظام المعطى لك، وفي هذه المرحلة 
علــى  للحفــاظ  المحببــة  الوجبــات  تدمــج 

االستمرار في الخط ذاته المعد للرجيم.
أمــا الســبب اآلخــر الــذي يفشــل أي برنامــج 
عــدم  فهــو  الــوزن  بخفــض  خــاص  تغــذوي 

النــوم في أوقات ثابتة، وتناول الطعام في 
أوقــات ثابتــة، وليــس عنــد الشــعور بالجوع، 
إذ يعمــل هذا الســلوك علــى ضبط معدالت 
مــن  والتقنيــن  الجســم  فــي  األنســولين 
معــدالت مقاومــة األنســولين، األمــر الذي 

سيلقي بظالل كبيرة على نجاح الرجيم.
إلنجــاح  األهــم  النقطــة  -وهــي  ختاًمــا  أمــا 
أي رجيــم- فيجــب الحــرص على تنــاول وجبة 
اإلفطــار فــي وقت مبكر من اليــوم، على أن 
تحتوي هــذه الوجبة على البروتين الحيواني 
فــي األســاس، وإزالــة فكــرة أن إلغــاء وجبة 
اإلفطــار ســيعود بالفائدة على الجســم في 
أثنــاء رحلــة خســارة الــوزن, والتركيــز علــى أن 
تكــون وجبــة اإلفطار تحتوي علــى %20 من 

سعرات الوجبات األخرى في أثناء اليوم.

عادات قد تنهي فقدان الوزن أثناء الرجيم

خبير التغذية والسمنة
الدكتور: حازم برغوث

الخبير باألعشــاب الطبيعية شحدة العالول 
يوضــح أن مــرض التهــاب الشــعب الهوائية 
يحــدث في الجدار المبطن ألنابيب الشــعب 
الهوائيــة, وهــي تلــك الممــرات التــي تصل 

بين القصبة الهوائية والرئة.
ويبيــن فــي حديث إلى صحيفة "فلســطين" 
أن هذه األغشية الرقيقة المبطنة لألنابيب 
التــي  هــي  المخاطيــة  المــواد  تفــرز  التــي 
تغطــي وتحفــظ الجهــاز التنفســي، وعندما 
تلتهب الشــعب يصعب علــى هواء التنفس 

الدخول إلى الرئة.
ويقــول العالول: "التهاب الشــعب ينقســم 
الشــعب  التهــاب  األول:  نوعيــن:  إلــى 
بهــذا  الشــخص  يصــاب  إذ  الحــاد  الهوائيــة 
النــوع ســريًعا, وتظهــر أعراضــه فــي صــورة 
حادة، لكنه يستمر مدة قصيرة من الزمن ال 
تتعــدى بضعة أســابيع، وقد تكــون اإلصابة 
فيروســية, وقــد تكــون بكتيريــة، ويشــكل 
المصابون بهذا النوع األغلبية الساحقة من 

المصابين بالتهاب الشعب الهوائية".
أما النوع الثاني –وفق إفادة العالول- فهو 
"التهاب الشــعب الهوائيــة المزمن، وتكون 
أعراضه إما بســيطة أو حادة, لكنها تســتمر 
مدة طويلة شــهوًرا أو ســنوات، إذ يســتثير 
المخــاط  إفــراز  ويكــون  مثيــر,  أي  الشــعب 
متزايــًدا علــى مــدار األيــام, والتدخيــن مــن 
أهم أســبابه, وقد تصبــح الممرات الهوائية 

مصابة بالعدوى البكتيرية دائًما".
ويذكــر العالــول أن هــذا المــرض قــد يــؤدي 
إلــى تكــون مخاط أبيض ســميك أو أصفر أو 
مائــل إلــى اللــون األخضــر مــع ســعال، وقد 

يــؤدي إلى ارتفاع فــي الحرارة مصحوًبا بألم 
فــي الرأس، وألــم في الصــدر والظهر، وقد 

يقتصر على الظهر.
مــن  يزيــد  قــد  المــرض  هــذا  "إن  ويتابــع: 
إحســاس الشــخص باإلجهــاد وحرقــان فــي 
الــزور، وصعوبــة فــي التنفــس، إضافــة إلى 
أنــه قــد يصــاب اإلنســان بارتعــاش مفاجــئ 

وارتجاج".

الوقاية
ويذكــر العالــول أنــه فــي االلتهــاب تقــل عمليــة 
تبــادل األكســجين وثانــي أكســيد الكربــون فــي 
محــاواًل  أكبــر  بصــورة  القلــب  فيعمــل  الرئتيــن, 
التعويــض، مــا يــؤدي مــع الوقــت إلــى: ارتفــاع 
ضغــط الــدم فــي الرئة, وتضخــم القلــب, ونهاية 

هبوط في القلب.
عــدوى  عــن  ينتــج  قــد  المــرض  هــذا  أن  ويبيــن 

الجهــاز  فــي  بعــدوى  اإلصابــة  أو  ميكروبيــة، 
التنفســي مثــل البــرد واألنفلونــزا، أو البيئــة غير 
أو  التدخيــن  أو  الجويــة،  والعوامــل  المناســبة 
التدخيــن الســلبي، أو األبخــرة المثيرة للشــعب، 
أو دخــول مواد غريبة مثل الطعام أو القيء إلى 
الرئتين، مشــيًرا إلى أن الحساســية لمواد بعينها 

قد تكون سبًبا لاللتهاب المزمن.
وللوقايــة من هذا المرض ينصح العالول بغســل 
اليديــن جيًدا، وعدم مجالســة المدخنين, وتناول 
الــذي يقــوي جهــاز  الطعــام الصحــي المتــوازن 
المناعــة، والراحــة والنــوم الكافــي، إضافــة إلــى 

الحصول على العالج.
ويشــير العالول إلى أنه في طب األعشاب يجب 
إعطاء المريض مجموعة من األعشاب المعالجة 
لهــذا المرض، ومنها: شــومر, وينســون، ونعناع، 
ولسان الحمل، وزيزفون، وزعتر، وعرق الحالوة. 
ويلفــت إلــى أن هــذه األعشــاب تطحــن ويوضع 
منهــا ملعقــة صغيــرة علــى كــوب مــاء مغلــى، 
البخــار  يستنشــق  ثــم  دقائــق،  خمــس  ويكمــر 
المســتحلب  يشــرب  وبعدهــا  منــه،  المتصاعــد 

ا. بهدوء بمعدل 3-2 أكواب يوميًّ
ويتابع: "أما األعشــاب المقاومة للسعال فهي: 
حبــة البركة، وورق األســكدنية، وحرجل، والحلبة 
والزنجبيل، وُيفعل بها كالســابق، ويشرب حسب 

الحاجة".
ويختــم العالــول: "إن بعض األعشــاب المقاومة 
حبــة  هــي:  والفيروســية  البكتيريــة  لاللتهابــات 
ومرقــدوش،  وكزبــرة،  وطرخشــقون،  البركــة، 
بهــا  وُيفعــل  وقرفــة،  وزنجبيــل،  وعرقســوس، 
أكــواب  بمعــدل2-4  منــه  ويشــرب  كالســابق، 

حسب الحاجة".

لتجنب التهاب الشعب الهوائية.. 
ابتعــــــــــــد عـــــن المسببــــــات

ُّ



فائدة الملل!

الملــل بالنســبة لكثيــر منا هاجــس نحاول 
جاهديــن تجنبــه واالبتعــاد عنــه فــي كل 
شــئوننا الحياتيــة، لكــن -ودون وعي منا- 
نهرب إليــه في بعض الحاالت تخفيًفا من 

العبء وضغط الحياة!
إن واحــدة مــن أعظــم مــا خلــق اللــه -عــز 
وجــل- هــي تركيبــة عقــل الذكــر واألنثــى 
واالختــلف بينهمــا، فالذكــر يمتلك عقًل 
صندوقًيــا قــادًرا علــى التركيــز بعمــق في 
أمــر معيــن واالســتغراق فيــه، لــذا نجده 
غارًقــا لذقنــه أثنــاء تنفيــذ مهمة مــا، وال 
يســتجيب عقلــه ألي مثيــر خارجــي، فــي 
المقابــل عقــل األنثى شــبكي، وهي تنفذ 
العديــد مــن المهمــات بكفــاءة عالية في 
وقــت واحــد دون أن تســتغرق فقــط في 

أمر دون اآلخر.
لديــه صنــدوق مهــم  الذكــوري  والعقــل 
يجــوز أن نســميه صندوق الملل، واســمه 
 "Nothing "اللشــيء  صنــدوق  العلمــي 
وهذا الصنــدوق يهرب إليــه الذكور عامًة 
لممارســة ال شــيء فعلًيــا، وألن األنثــى 
-بعقلها الشــبكي- ال تســتوعب فكرة أن 
ال يفكــر الرجــل في اللشــيء، فإنها تظن 

حتًما أنه يفكر في غيرها!
علمــاء  يخبرنــا  -كمــا  للملــل  ض  التعــرُّ إن 
النفــس- مــن حيــن آلخر قــد يكــون مفيًدا 
جــًدا، ألّن كثيــًرا مــن الضيــق الذيــن نعاني 
منــه فــي حياتنــا ناتج عــن القلــق الذي ال 
يكاد يهدأ، فبمجــرد انتهائك من عمل ما، 
يلــح عليك ذهنك: "ماذا بعد؟" فهو ال بد 
محتاج لشــيء تفكــر فيــه، وبالتالي فأنت 

تدور في حلقة مفرغة.
لذلــك نجــد رياضــًة مثــل "اليوجــا" والتــي 
يمارســها الشــخص بالجلــوس لدقائــق أو 
ســاعات أحياًنــا ال يلــوي علــى شــيء، بــل 
كل مــا يفعلــه هــو أن يســترخي ويتأمــل، 
وهذا الشــيء يساعده على تحسن صحته 

النفسية فعًل!
إذن لمــاذا ال نجــد الملــل فــي حياتنــا؟ إنه 
يمنــح عقلــك الحرية فــي أال يعرف شــيًئا 
يعــود  ثــم  ومــن  قصيــرة-،  لفتــرة  -ولــو 
عقُلك أقوى وأكثر تركيًزا وإبداًعا، كما أن 
الشعور بالملل يخلصك من قدٍر هائٍل من 
الضغــط الناتــج عن قيامك بشــيء ما في 

كل لحظة!
عزيــزي/ عزيزتــي، إن أفضــل مــا تجنيه من 
عــدم فعل أي شــيء، هــو أن تتعلم كيف 
تصّفي ذهنك وتســترخي، وهذا بحد ذاته 

كاٍف ومنشود.
عطًفا على ما ســبق: فــإن العلم يؤكد أن 
ليس كل عقل رجل ذكورًيا، وليس كل عقل 
امــرأة أنثوًيــا، وبالتالــي فإنها قــادرة على 
تشــكيل صناديــق ضمن شــبكيتها، توقف 
المبســط  بالمعنــي  أو  شــيء،  كل  فيهــا 
"تفضــل كهربــاء العمل عــن دماغها لفترة 

معينة".

بقلم/ الصحفي وائل جروان:

غزة/ هدى الدلو:
عندما يهمُّ أحدهم بإجراء معاملة مرابحة بنكية لشــراء شقة 
أو ســيارة أو تشــطيب بيــت وغير ذلــك، يواجه شــرًطا بتوفير 
كفالء ليضمن البنك حقه في حال تعســر المدين عن تســديد 

القرض المستحق.
ا ألكفل أحًدا في أي بنك" هذا كان رد رامي  "لســت مســتعدًّ

ا. سليم لدى سؤاله أيقبل كفالة أصدقائه ماليًّ
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رضــا  فيهــا  يشــترط  الكفالــة  وعقــود 
الدائــن  الثلثــة:  المتعاقــدة  األطــراف 
القــرض،  صاحــب  والمديــن  البنــك، 

والكفلء.
"فلســطين":  لصحيفــة  ســليم  يقــول 
"كفلــت شــخًصا فــي أحــد البنــوك وهو 
موظــف فــي شــركة خاصــة، ولظــروف 
أخــذ  المشــكلة،  كانــت  وهنــا  ُأغِلقــت، 
البنك يخصم المبلغ المفروض تسديده 

ا من راتبي". شهريًّ
وفــي إثر ذلــك اتخذ قــراًرا بعــدم كفالة 
وكانــت  صديــق،  أو  قريــب  شــخص  أي 
هــذه التجربــة األولى واألخيــرة "قرصة 

أذن"، لن تتكرر، وفق حديثه.
كفالة متبادلة

أمــا ســامي ربيــع فيشــير إلــى أنــه كفل 
وفــي  بنكيــة،  معاملــة  فــي  شــخصين 
البنــك  فــي  كفــله  كلهمــا  المقابــل 
بعدمــا أقــدم علــى قــرض بنكــي لشــراء 

سيارة للعمل عليها.
وفــي حديــث مــع صحيفــة "فلســطين" 
يقــول: "الوضــع المتــردي القائــم فــي 
قطــاع غــزة ال يســمح لكثيريــن بشــراء 
الحاجيــات األساســية كالبيــت وســيارة 

للعمل، وغيرها إال من طريق البنك".
فــي حيــن يرفــض المواطــن األربعينــي 
"أبو يزن" رفًضا قاطًعا كفالة أي شخص 
فــي البنــك، لمــا يتحملــه الكفيــل مــن 

مســئوليات ملقاة علــى عاتقه في حال 
حدثــت أي مشــكلة فــي راتــب المدين، 
وألن الكفالــة تثقل كاهل الراتب، وفق 
اعتقــاده، وهو معيل لعائلة مكونة من 

سبعة أفراد.
ويضيــف: "إن حــدث أن كفلــت شــخًصا 
وسحب راتبي فكيف سأؤمن احتياجات 
عائلتــي؟، فما يجنيــه الكفيل في نهاية 
المطــاف فــي آخــر الشــهر قــد ال تحمد 
عقبــاه، إذا لــم يكــن واثًقــا فــي صاحــب 

المعاملة البنكية".
عاًمــا(   33( يوســف  تامــر  الشــاب  أمــا 
فيقــول: "قبل زواجــي كان ال مانع لدي 
مــن كفالة أي شــخص، فل مســئوليات 
وال واجبــات ملقــاة علــى عاتقــي، أمــا 
اليــوم بعدمــا أصبــح لــي عائلــة فاألمــر 
فيــه شــيء مــن الصعوبــة، كمــا أن حال 
المؤسســات  مختلــف  فــي  الرواتــب 
الحكومية والخاصة غير مستقر، ما يزيد 

من مخاوفي".
ولكن رأي الشــاب ظريف الغرة مختلف 
عن ســابقيه؛ فــل مانع لديه مــن كفالة 
أي شخص ما دام هناك ثقة فيه، وهذه 
الموافقــة مشــروطة، ولكنهــا تهــدف 
إلى التخفيف عن الناس ومساعدتهم.  
االقتصــادي  الخبيــر  يقــول  جهتــه  مــن 
معيــن رجــب: "الكفــاالت البنكية شــكل 
يفرضهــا  التــي  الضمــان  أشــكال  مــن 

يضمــن  حتــى  المقتــرض،  علــى  البنــك 
اســترداد أقســاط القــرض"، مشــيًرا إلى 
أنــه مــن وجهــة نظــره هــو محــق فــي 
ذلــك الســترداد أموالــه، ألنهــا أمــوال 

المودعين والمدخرين.
ولصحيفة "فلسطين" يضيف: "الكفالة 
ولكــن  القــرض،  اســترداد  فــي  أســهل 
المشكلة في أن الكفيل هو من يتحمل 
العواقب في حال تعسر على المقترض 
السداد، فيتحمل الكفيل أعباء ال طائلة 

له من ورائها، وال ذنب له فيها".
ويوضــح رجــب أن ذلــك يدفــع الكفيــل 
لرهــن نفســه طيلة مدة ســداد القرض، 
فيعيــش فــي حالة مــن القلــق، وخاصة 

عند تعسر المدين.
فــي  تأتــي  الكفالــة  أن  إلــى  ويلفــت 
إطــار التعــاون بيــن النــاس، وهــي مــن 
الــذي نــص عليــه  التكافــل االجتماعــي 
اإلســلم لمســاعدة المحتاجيــن وإعانة 
المضطريــن إلى الكفاالت، وهي محببة 

ما دام هناك ثقة.
ويكمل رجب: "لكن المقترض قد يسافر 
بــل عــودة، وهنا تظهــر مســاوئها التي 
يتحملهــا فــي أغلــب األحيــان الكفيــل، 
لذلــك على مســئولي البنوك أن يكونوا 
أكثــر مرونــة، ويبحثوا عن وســائل أيســر 
تحقق لهم اســترداد األقســاط دون أن 

يتحمل األعباء اآلخرون".

هل تقبل كفالة اآلخرين 
ماليًّا في البنوك؟



Friday 21 February 2020 الجمعة 27 جمادى اآلخرة 1441هـ 21 فبراير/ شباط

المجتمــع  فــي  المهمــة  القضايــا  مــن  اإلعاقــة  تعــّد 
الفلسطيني، فهم شريحة استطاعت أن تثبت هويتها 
مــن خــال فقدانهــا ألطرافهــا أو أجــزاء مــن جســمها 
بســبب ممارســات واعتداءات االحتال وحوادث أخرى 

من بينها حوادث الطرق والمرور
ويلقى نحو 1.25 مليون شــخص ســنويًا حتفهم نتيجة 
لحــوادث المرور فــي العالم، حيث حّددت خطة التنمية 
المســتدامة لعــام 2030 التــي اعُتمــدت حديثــًا، غايــة 
واإلصابــات  الوفيــات  عــدد  بخفــض  تقضــي  طموحــة 
الناجمــة عــن حــوادث المــرور فــي العالــم إلــى النصف 
بحلول عام 2030.  وتتكّلف حوادث المرور في معظم 
ونصــف  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن   3% البلــدان 
األشــخاص تقريبــًا الذيــن يتوفــون علــى طــرق العالــم 
يكونون من "مســتخدمي الطرق الســريع  والتأثر"، أي 

المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية.
االضرار الناتجة عن حوادث الطرق: 

تتســّبب اإلصابــات الناجمــة عــن حــوادث المــرور فــي 
إعاقات مختلفة، فهناك تنتج إعاقات مباشــرة ودائمة 

محافظة شمال غزة.
وبلــغ عــدد حوادث الطــرق في العام 2019 والمســجلة 
فــي شــرطة المــرور والنجــدة فــي محافظة شــمال غزة 
ا وهنــاك المئات من الحوادث التي لم  )84( حادًثــا مروريًّ

تسجل بسبب حلها مع أصحاب الحوادث ميدانيا.
فيما بلغ عدد األشــخاص المصابين جــراء حوادث الطرق 
فــي محافظة شــمال غزة خال العــام 2019، نحو  )66(  
حالــة منهــم )49( حالة مــن األطفال دون ســن 18 عامًا،  
و)17( حالة فوق سن 18 عامًا وصنفت اإلصابات ما بين 

خفيفة وشديدة ومتوسطة.
  فهناك )11( إصابة خفيفة و)46( اصابة متوسطة و)9( 
إصابات خطيرة ، ما نتج عنها )15( حالة وفاة خال العام 
2019 منهــم )12( حالــة وفاة من األطفــال و)3( حاالت 

وفاة من الكبار.
األسباب المؤدية لحوادث الطرق: 

ومــن خــال متابعتــي للواقع الفلســطيني أجــد أنَّ أهم 
االســباب المؤديــة لحوادث الطرق هو ركــوب الدراجات 
الناريــة أوال بدون رخصة والســرعة الجنونية والامباالة 
فــي ســياقتها، والســرعة الزائــدة مــن قبــل الســائقين 
وعــدم االلتزام بقوانين الســير الموضوعة، واالســتهتار 
مــن قبــل الســائقين واالســتهتار مــن قبــل أوليــاء أمــور 
مــن خــال تــرك ابنائهــم االطفــال يلعبون في الشــوارع 
دون متابعــة ومراعــاة، ويعــّد قطــع اإلشــارة المروريــة 
وهــي حمــراء ثاني أكبر األســباب المؤّديــة إلى الحوادث 
المروريــة، والتجــاوز الخاطــئ للمركبــات ويخيــل لبعــض 
الســائقين أّنهم يملكون الطريــق، فا يبالون بالمركبات 
وال  بســامتهم  يبالــون  وال  بهــم،  المحيطــة  األخــرى 

والتــي تــؤدي إلى بتر في األطراف، ســواء في األطراف 
العلوية واألطراف الســفلية أو شــلل نصفي ســفلي أو 
شــلل رباعــي او فقــدان الحــد اعضــاء الجســم او فقدان 
العين او دخول االطفال في العناية المركزة لعدة اشهر 
بسبب شدة حواداث الطرق.  وهناك اعاقة غير مباشرة 
مؤقتة والتي تســتمر لمدة عام على األقل والتي خال 
العــام يبقــى هــؤالء االشــخاص فــي عمليــة مســتمرة 
عنــد ذوي  الدوريــة  والمتابعــات  العمليــات  إجــراء  مــن 
االختصــاص ممــا يترتب عليه ظروف نفســية واجتماعية 
صعبــه لهــم، وهذا ممــا يتطلب تقديم خدمــات التأهيل 
االوضــاع  رغــم  المســاعدة  واألدوات  لهــم  الشــامل 
االقتصاديــة الصعبة والحصار المفروض على قطاع غزة 

منذ سنوات.
 وهنــاك خســائر اقتصاديــة كبيرة والتي تبــدأ من تكلفة 
العــاج وفقــدان إنتاجيــة األشــخاص الذيــن يتوفــون أو 
ُيصابــون بالعجــز بســبب إصاباتهــم، ينضمــون إلــى ذوي 
اإلعاقــة، وتتســبب حــوادث الطرق في اســتنزاف ألهم 
عنصــر مــن مقّومــات الحيــاة أال وهــو الموارد البشــرّية، 
فضــًا عــن اســتنزافها للمــوارد الماديــة وتســببها فــي 

حدوِث مشكات اجتماعّية ونفسية ألفراد المجتمع.
حوادث الطرق محليًا ) شمال غزة نموذج(:

تختلف أسباب االعاقة باختاف المسبب وسأتناول هنا 
في هذا المقال أســباب االعاقة بســبب حوادث الطرق 
وشــمال قطــاع غــزة نمــوذج، فقــد بلــغ عدد األشــخاص 
ذوي اإلعاقة في قطاع غزة 7452 شخًصا منهم 4458 
شــخًصا مــن الذكــور و2994 شــخًصا مــن اإلنــاث، وتبلــغ 
نســبة اإلعاقــة في شــمال غــزة %3 من اجمالي ســكان 

فــي  وتهورهــم  بطيشــهم  مؤّديــن  غيرهــم  ســامة 
القيادة إلى حوادث مرورّية شــنيعة، فضًا عن انشــغال 
الســائق بالتحدث عبر الهاتــف، أو التّحدث إلى مرافقيه، 
أو عــدم تركيــز نظره علــى الطريــق أثناء القيــادة بتلّفته 
يمنُة ويســرة، وعدم اســتخدام حزام األمــان أثناء قيادة 
المركبــات، وقيــادة المركبــات مــن قبــل أشــخاص غيــر 
مؤّهليــن لذلــك، وكذلك عدم الصيانــة الدورية للمركبة، 
دوري  بشــكل  والكوابــح  اإلطــارات  صيانــة  تعــّد  حيــث 
ضروريًة لتفادي الحوادث المرورية الناجمة عن تعّطلها. 

توصيات واقتراحات:
وأخيــرًا وفــي ظــل مــا اســتعرضناه فــي ســياق المقــال 
تجدر اإلشــارة إلى سلســلة من التوصيــات واالقتراحات 
المتعلقــة بــذوي الشــأن مــن أجــل التقليــل مــن حوادث 

السير على الطرق.
1 -دعوة المؤسســات إلى زيادة الوعي واإلرشاد لكافة 
مستخدمي الشارع من السائقين والمواطنين والجهات 
المختصــة لمراعــاة الســامة علــى الطريق بشــكل عام، 
داخــل  المروريــة  التوعيــة  برامــج  زيــادة  علــى  والعمــل 
المــدارس مــن قبــل فــرق الســامة المروريــة والعمــل 
علــى تنفيذ الحمــات االعامية فــي الجرائد والمجات 

والراديو والفضائيات .
2 -زيــادة أهليــة الطريــق العــام من خال وضــع مطبات 
أرضيــة ودربزيــن حمايــة لخطــوط المشــاة وخاصــة امام 

بوابات المدارس واألسواق والجامعات.
3 -حمايــة الضحايــا وذويهم من خال توفير برامج رعاية 
صحيــة واجتماعيــة تقلــل مــن نســبة ذوي اإلعاقــة فــي 

المجتمع.

حــــــــوادث الطـــــــرق سبـــــب لحـــدوث اإلعاقــــة

مدير برنامج التأهيل المجتمعي 
بجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 

مصطفى أحمد عابد 
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"معلم الظل" ُيسهل التحاق 
مصابي طيف التوحد بالمدارس

غزة/ صفاء عاشور:
يرافقــه منــذ أن تطــأ قدمــاه أرض المدرســة؛ فالطفــل 
خالــد الكــرد المصــاب بطيــف التوحــد كان مــن أوائــل 
من اســتفاد مــن قــرار وزارة التربية والتعليم، الســماح 
لهذه الفئة بالدراســة في المدارس الحكومية، بعد أن 

خصصت مدرًسا لكل حالة.
"معلــم الظل" مهمة ليســت بالســهلة، فعلى صاحبها 
أن يمتلــك مواصفات تجعل تعليم طفل مصاب بطيف 
ا ينعكس على الطفل، ويجعله قابًا  التوحــد أمًرا إيجابيًّ
للتعايــش مع من حوله في البيئة التعليمية من طلبة، 
وأســاتذة، وعمال. شادي أبو شنب معلم تربية خاصة، 
قــررت وزارة التربيــة والتعليــم تخصيصــه لمتابعة حالة 
الطفــل خالــد في الصف الثالث االبتدائي، بعد أن أنهى 
دراسة الصف األول والثاني بنجاح في إحدى المدارس 
المشــتركة. مهمة أبو شــنب لم تكن بسيطة؛ فالطفل 
خالــد ال يــزال يعانــي مشــاكل فــي التواصــل البصــري 
والســمعي مــع المحيطين بــه، واالنتباه إلــى المدرس 
فــي الحصــة المدرســية، إضافــة إلــى ضعــف التفاعــل 

االجتماعي والسلوكيات النمطية.
يقول المعلم لصحيفة "فلســطين": "دوري معلم ظل 
جاء للتغلب على هذه المشاكل بتعزيز االنتباه ليشارك 
خالد في الفصل وينتبه، كما تغلبنا على مشــكلة خجله 
بتعزيز المشاركة في األنشطة الفصلية وغير الفصلية 

وتكوين صداقات مع من حوله من الطلبة".
ويوضــح أن خالــد أصبــح قــادًرا علــى القــراءة باللغتيــن 
العربيــة واإلنجليزيــة، ولكنــه ال يــزال يواجــه صعوبــات 
خاصــة في مــادة الرياضيات الصعبة عليــه، لذلك يحتاج 

إلى تبسيطها وتوصيل المعلومة له بساسة. 
ويشــير إلى أن معلم الظل يبقى مع خالد في الحصص 
المدرســية كافة، وبعدها تعقد له جلسة تعليم فردي 

إلعادة شــرح كل ما درســه بطريقة مبســطة بأســاليب 
محددة ُتسهل عليه االستيعاب والفهم.

وينبــه أبو شــنب إلى الــدور الكبير والمهــم الذي لواله 
لما وصل خالد إلى هذا المستوى، وهو متابعة والديه 
حالتــه والعمــل المتواصــل والمتوازي مــع معلم الظل 

في كل صغيرة وكبيرة تخص الطفل.
"تشجيع مدرسي"

من جانبه يبين مدير مدرسة دير البلح األساسية للبنين 
سعيد أبو مزيد أن من حق أي طالب نيل فرصة للتعليم، 
ســواء أكان طفــًا عادًيــا أم كان مــن ذوي االحتياجــات 
الخاصــة، الفًتــا إلــى أنهــم فــي المدرســة لديهــم رؤية 
وأفق الستيعاب الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة، 
ورعايتهــم مــن لحظة دخولهم المدرســة حتــى الخروج 
منها. ويوضح لصحيفة "فلسطين" أن حالة خالد ليست 
يعّلــم  وخالهــا  المدرســة،  اســتوعبتها  التــي  األولــى 

الطفــل ويســاَعد ويشــرك مــع زمائــه في االســتراحة 
المدرسية، وفي حصة النشاط الرياضي يمارس النشاط 
ا، ويشــارك في  برفقــة معلــم الظــل بصورة جميلــة جدًّ

اإلذاعة المدرسية إذ يخصص له يوم في الشهر.
ويشــجع أبــو مزيــد انضمــام هــذه الحــاالت للمــدارس 

الحكومية.
برنامج وزاري

في الســياق يوضح مشرف التربية الخاصة في مديرية 
المحافظــة الوســطى وليــد عطيــة أن تجربــة "معلــم 
الظــل" بدأت في عام 2015-2014م، فكان نتاج تجربة 
مــع جمعية الحق فــي الحياة لدمج الطــاب المصابين 
فــي  للتعلــم  القابليــة  لديهــم  الذيــن  التوحــد  بطيــف 

المدارس الحكومية.
ويقــول عطية لصحيفة "فلســطين": "شــروط انضمام 
الطالــب أال يؤثر على العمليــة التعليمية داخل الحجرة 

ذوي  غيــر  األشــخاص  مــن  كأقرانــه  ويكــون  الصفيــة، 
يتابــع  الــذي  الظــل  يرافقــه معلــم  اإلعاقــة، علــى أن 
الطالــب مــن ناحية الدراســة واألنشــطة الاصفية من 

ساعة دخول المدرسة حتى االنصراف".
ويضيــف: "المعلــم يكــون مرافًقــا للطالــب فــي داخــل 
الصف والساحة واألنشطة الامنهجية"، الفًتا إلى أنه 
من حق كل طالب نيل حقه في التعلم بغض النظر عن 
الفــروق الفردية والقــدرات العقلية، دون أن يؤثر على 

العملية التعليمية داخل المدرسة.
ويشير إلى أن معلم الظل معلم خريج تربية خاصة يختار 
بعــد اجتيــازه االختبــار التحريري مــن الــوزارة والمقابلة 
الشــخصية، ويكــون ذلك بعنايــة، ألنه ســيكون مرافًقا 
للطالــب، لذلــك يجــب عليــه أن يكــون حســن التعامــل 

ويتمتع بالصبر مع الطالب.
ويتابــع عطيــة: "كما يجــب أن يتمتع بالثقافــة العلمية 
الواســعة، ودرايــة جيدة بالمــواد األساســية، والقراءة 
صاحــب  يكــون  وأن  الحســابية،  والعمليــات  والكتابــة 
تجارب ســابقة وخبرات في التعامــل مع طلبة مصابين 

بطيف التوحد".
ويؤكــد أن التجربــة لدى الوزارة ناجحة، مبيًنا أن المعلم 
أبــو شــنب أثبت نجــاح دمج األطفــال المصابيــن بطيف 
التوحــد في المدارس الحكومية، بعد التحســن الواضح 
علــى الطالــب بمتابعــة الحصص، ومــا كان عليه ســابًقا 
ــا، وهــو مــا يمهــد بالتدريــج لدمجه في  ومــا عليــه حاليًّ

الفصول العادية.
ويكمــل عطيــة: "إن وجــود الطالــب خالــد زاد من وعي 
باقــي الطلبة أن هناك فــي المجتمع من هم من ذوي 
االحتياجــات الخاصــة ويجــب التعامــل معهم بمســاواة 
بتوعيتهــم  وذلــك  اختــاف،  بــأي  إشــعارهم  دون 

وتعريفهم احتياجات هذه الفئة".

تصوير/ رمضان األغا

ّّ
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عواصم/ وكاالت:
"غو-فــاي"  منافســة  الجــاري  الشــهر  يشــهد 
العالميــة والحامية الوطيس في عالم الطيران، 
والتــي ترعاهــا شــركة بوينــغ، من خــال تصميم 
طائرة لشخص واحد، تمكنه من التنقل والسفر.

وســيتم اإلعان عن الفائز بمنافســة "مستقبل 
الطيران"، التي ستعقد نهائياتها في كاليفورنيا 

نهاية شهر فبراير الجاري.
تــم  التــي  المســابقة،  فــي  شــارك  قــد  وكان 
إطاقها العام الماضي، 850 متسابقا من 130 

دولة.
جهــاز  تصميــم  مهمــة  المتنافســون  وأعطــي 
متماســك قادر على الطيران واستيعاب شخص 
واحد لقيادته والتنقل بواسطته بأمان لمسافة 
تقارب 32 كيلومترا دون الحاجة للتزود بالوقود 
أو إعادة الشــحن، وقادرا على منح تجربة طيران 

مشوقة.
وفــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 27 و29 فبرايــر، 
سيشــهد حقــل جــوي يتبــع لوكالــة ناســا فــي 
كاليفورنيــا، النهائيات التي ســتضم المشــاركين 

الخمسة المتأهلين للنهائي.
وستتنافس الفرق الخمسة المشاركة للحصول 
دوالر  مليــون  بـــ2  قيمتهــا  تقــدر  جوائــز  علــى 

أميركي.

طوكيو/وكاالت:
كشــفت باناسونيك اليابانية عن نموذج أولي 
لنظــارة واقع افتراضي مبتكرة تروج لها بأنها 
أول نظــارة واقــع افتراضي فــي العالم تدعم 
دقــة الوضوح الفائقة )ألترا إتش دي( وتقنية 

المدى الديناميكي العالي )إتش دي آر(.
وأوضحت الشــركة أن النموذج األولي لنظارة 
علــى  يتفــوق  الجديــدة  االفتراضــي  الواقــع 
وراحــة  الــوزن،  خفــة  خــال  مــن  المنافســين 

االرتداء على غرار النظارات العادية.
بشــؤون  المعنــي  فيــرج  ذا  موقــع  ويشــير 
الواقــع  نظــارات  مشــكلة  أن  إلــى  التقنيــة 
االفتراضــي أنهــا جميعهــا ما تزال تبــدو كأنها 
نظــارات تزلج ضخمة تعزلك عن العالم، ورغم 
أن باناســونيك لــم تحل هذه المشــكلة تماما 
فإنهــا قدمــت نظارة واقع افتراضي محســنة 

أقرب ما تكون إلى "النظارة" العادية.
وإلى جانب التصميم، تأتي النظارة بمواصفات 
فنية محســنة، حيث تتمتع بشاشــتي مايكرو 
بالتعــاون مــع شــركة  تــم تطويرهمــا  أوليــد 
كوبيــن، وتتمتعــان بدقــة وضــوح فائقــة مــع 
التخلص تقريبا من "تأثير باب الشاشــة" الذي 
يظهر في معظــم نظارات الواقع االفتراضي 

الحالية.
وتأثير باب الشاشة هو مظهر شبيه بالشبكة 
يحــدث عندمــا تظهــر الفجــوات المرئيــة بيــن 
البكســات فــي الشاشــة اإللكترونيــة خاصــة 

عند النظر إليها من مسافة قريبة.
كما أن نظارة باناسونيك تعد أول نظارة واقع 
افتراضــي تدعــم تقنيــة "إتــش دي آر" وإلــى 

أمــا الطائرات الفرديــة الخمس التي تمكنت من 
التأهل للنهائيات فهي:

"آفيابايــك"، التــي صممهــا فريق روســي يدعى 
Aeroxo. وتحاكــي تصميم دراجة هوائية قادرة 

على الطيران.
 Trek فريــق  صممهــا  التــي  "فــاي-كارت"، 
ســيارة  غــرار  علــى  األميركــي،   Aerospace

"فورموال-ون" قادرة على الطيران.
 Texas A&M فريــق  صممهــا  التــي  "آريــا"، 
Harmony األميركــي، ويحاكي تصميمها بيضة 

جانب ذلك استفادت الشركة من تقنيتها في 
مجال الصوت للخــروج بصوت غني ديناميكي 
بالنظــارة،  المتصلتيــن  فــي ســماعاتي األذن 
اســتخدمت  إنهــا  أيضــا  باناســونيك  وتقــول 
كاميــرات  قســم  مــن  البصريــة  التصميمــات 
لوميكــس وتقنيات معالجة إشــارة مشــابهة 
ومشــغات  تلفزيوناتهــا  فــي  للموجــودة 

أقراص بلوراي الخاصة بها.
أما ما يعيب النظارة -بحسب موقع ذا فيرج- 
فهــو أن شاشــتيها أصغــر ممــا هــو متوقــع 
ممــا ينتج عنه صــورة مربعــة ذات زاوية رؤية 
منخفضــة مقارنة بنظارات الواقع االفتراضي 

التقليدية.
ولم تفصح باناســونيك عن أيــة بيانات تتعلق 
بالوزن أو دقة الوضوح أو معيار "إتش دي آر" 
المســتخدم بالنظارة، كما أنها لم تكشف عن 

طائرة في السماء.
فريــق  صممهــا  والتــي  الكهربائيــة،  "إس1-" 
تصميمهــا  يشــبه  الهولنــدي.   Silverwing

الخيــال  أفــام  فــي  المســتقبلية  الطائــرات 
العلمي.

فريــق  صممهــا  والتــي   ،"2.0 "إير-بــورد 
مصمــم  لــوح  وهــي  األميركــي.   DragonAir
بطريقــة تدمج بيــن عدد من مــراوح الهليكوبتر، 
يبــدو راكبــه كمــن يقف على بســاط الريــح الذي 

ظهر في األفام الخيالية مرارا.

موعد طرحها أو أسعارها، لكن موقع ذا فيرج 
يعتقد أنه من غير المرجح أن تطرحها الشركة 
توفرهــا  قــد  وإنمــا  المســتهلكين  لعمــوم 
ازدهارهــا  المتوقــع  التجاريــة  للتطبيقــات 
بالتزامــن مع انتشــار شــبكات الجيــل الخامس 
)5 جــي( مثــل الســياحة االفتراضيــة ورياضات 
الواقــع االفتراضــي، وهــي مجــاالت تتحــدث 

عنها الشركات اليابانية كثيرا هذا العام.
أظهــرت  أنهــا  باناســونيك  بنظــارة  والافــت 
الواقــع  نظــارات  جعــل  الممكــن  مــن  أنــه 
االفتراضــي ذات جــودة أعلــى، وفــي الوقــت 
ذاتــه أصغــر حجمــا. وربمــا قــد ال تكــون منتجا 
عمليــا للمســتهلك حتــى اآلن، لكنهــا تقــدم 
نظــرة مثيــرة لاهتمــام إلــى مســتقبل تكون 
فيــه تقنيــة الواقــع االفتراضــي أكثــر جاذبيــة 

للجمهور العام.

أفيــــــــــــــــــــــــون 
السوشيال ميديا

والبدانــة،  النــوم،  االنطــواء، واالكتئــاب، واضطرابــات 
وتشــوه وضعيــة الجســم، عواقب صحيــة وخيمة برزت 
في اآلونة األخيرة بشكل كبير وُمخيف كنتيجة طبيعية 
لإلدمان على منصات التواصل االجتماعي )السوشــيال 
ميديــا(، كيــف ال وقــد أضحــت تلــك المنصــات أحد أهم 
مفردات الحياة اليومية المعاصرة لكل الفئات العمرية 
با استثناء؛ فهي تتيح البقاء على تواصل مع األقارب، 
واألصدقــاء، والزمــاء، والمعــارف، وفــي المقابــل ال 
تخلــو أيضــًا مــن المخاطر، مثل خطــر إدمانها عند ســوء 

االستخدام. 
مــن صــور اإلدمان علــى منصــات التواصــل االجتماعي، 
االستخدام الُمْفِرط والخارج عن السيطرة، أي استخدام 
االســتيقاظ  فــور  اليــوم  طــوال  ميديــا(  )السوشــيال 
مــن النــوم وُقَبْيــل الخلــود إلى النــوم، إضافــة إلهمال 
األنشــطة الحياتيــة األخــرى، مثــل: العمل، والدراســة، 
والهوايــات، والعاقــات االجتماعيــة الحقيقّية، وليس 
ر استخدام تلك المنصات تظهر  هذا فحسب؛ َفِعْند َتَعذُّ
أعــراض أخــرى، تتمثــل فــي اعتــال المــزاج والعصبيــة، 
القلــق،  ومشــاعر  والعدوانيــة،  االســتثارة،  وســرعة 

والخوف من الُفقدان.
 )Ipoke( أيبــوك  شــركة  عــن  حديثــًا  صــدر  تقريــر  أفــاد 
 32% بــأن  المعلومــات  لتكنولوجيــا  الفلســطينية 
فــي  يســتغرقون  فيســبوك  موقــع  مســتخدمي  مــن 
عملهــم على تلك المنصة خال الجلســة الواحدة مدة 
زمنيــة تزيد عــن الســاعة، وأن %44 من الفلســطينيين 
يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بفلسطين في 
الفترة المســائية الواقعة ما بين الســاعة 5 عصرًا حتى 
الساعة 9 مساًء، التي ُتعّد أنسب فترة ُيمكن أن تجتمع 
فيها األســرة مع بعضها البعض، لكن وبكل أســف نجد 
أن الفيســبوك يســرق بهجــة هــذه األوقــات ومتعتها 
النشــغال أفراد األســرة بمتابعة آخر الُمســتجدات على 
تلك المنصة، وكُل فرٍد من أفراد األسرة أصبح منطويًا 
على نفسه، متقوقعًا على جهازه المحمول. إذًا ما هو 

السبيل للتخفيف من آثار )السوشيال ميديا(؟؟!!
اســتخدام  علــى  الســيطرة  محاولــة  للمــرء  ُيمكــن 
المســاعدة  الوســائل  ببعــض  ميديــا(  )السوشــيال 
 )Digital Wellbeing( تطبيــق  مثــل:  اإللكترونيــة، 
ألجهــزة  الُمخصــص  جوجــل  شــركة  ُتقدمــه  الــذي 
ميــزة  التطبيــق  يمتلــك  حيــث   ،)Android( األندرويــد 
ــن  الرفاهيــة الرقميــة )Digital Wellbeing( التــي ُتمكِّ
الُمستخدمين من ُمتابعة أنشطتهم وُمراقبتها وفرض 
رقابة أبوية على أنفســهم بأنفســهم، عبــر التحكم في 
الكثير من خصائص الهاتف الذكي، مثل: مدة استخدام 
الهاتــف، والوقــت الــذي يتــم فيــه إيقاف تشــغيل أحد 
أمــا  المتعــددة،  الخصائــص  مــن  وغيرهــا  التطبيقــات، 
لُمستخدمي نظام )Apple( ُيمكنهم استخدام وظيفة 
)Screen Time( التــي ُتَعّد ُمقاِبلة لنفس الخدمة التي 
ر بها الشــركة وسيلة  ُتقدمها شــركة جوجل، والتي ُتوفِّ

قوية للتغلب على إدمان الهواتف الذكية.
ختامــًا، يحتــاج هــذا األمــر إلى وقفــة جادة لــكل ِمّنا مع 
نفســه، حتــى نحمي األجيال القادمة مــن خطر اإلدمان 

على أفيون السوشيال ميديا.

بقلم/ م. أشرف مشتهى
خبير تقنية وأمن المعلومات

ر نظارة باناسونيك تطوِّ
واقع افتراضي مبتكرة
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هــــــــــــل تذوقــــــــــِت الحمـــــص 
بالشمندر واألفوكادو والفليفلة؟

طبــق الحمــص أحد األطباق الشــعبية واألساســية على المائدة الفلســطينية اليوميــة، بالعادة يصنع مع 
الطحينــة، ولكــن اليوم يمكنك إضفاء مــذاق جديد ومميز وغني بالفيتامينــات والمعادن، لتصنعي أصناًفا 

من الحمص لم تتعودي عليها من قبل مع الشيف عال الحاج.

إعداد/ مريم الشوبكي:

حمص بالطحينة 
والليمــــــــــون

 حمص بالفليفلة 
 حمـــص المشويـــــــــة

باألفوكادو 
حمص بالشمندر 

)البنجــــــــــر(  المقادير:
• كوبان من الحمص المسلوق.

ا ويمكن  • ربــع كــوب ماء ســلق الحمص البارد جــدًّ
إضافة الثلج.

• ثالث مالعق طحينة كبيرة. 
• عصير نصف ليمونة.

• ملعقة كمون صغيرة.
• ملح.

• زيت زيتون.
طريقة التحضير:

• انقعــي الحمــص بالمــاء مدة 12 ســاعة، تخلصي 
مــن مــاء النقــع، واســلقيه بمــاء جديد حتــى يصبح 

ا. ا جدًّ طريًّ
• ضعــي الحمــص في محضــرة الطعــام والطحينة 
والكمــون، وعصيــر الليمــون، والملــح المناســب، 

ا. وقلياًل من ماء سلق الحمص البارد جدًّ

المقادير:
• كوبان من الحمص المسلوق.

• حبة فليفلة حمراء مشوية ومقشرة ومقطعة.
• ملعقة دبس رمان كبيرة.

• ربع كوب من ماء سلق الحمص البارد.
• ملعقة كبيرة من شطة تاباسكو أو شطة بودرة.

• ملعقة بابريكا كبيرة. 
• زيت زيتون.

• الملح المناسب.
طريقة التحضير:

• اشــوي الفليفلــة على عين البوتاجــاز، ثم ضعيها في 
كيس نايلون ليسهل عليك نزع القشرة.

• فــي المحضــرة ضعــي الحمــص والفليفلــة، ودبــس 
الرمان، والشطة المطحونة، والبابريكا، وزيت الزيتون، 

والملح، وقلياًل من ماء سلق الحمص.

المقادير:
• كوبان من الحمص المسلوق.

• حبة أفوكادو ناضجة.
• عصير نصف ليمونة.

• ملعقتا طحينة كبيرتان )اختياري(.
• ربع كوب من ماء سلق الحمص البارد.

• الملح. 
• زيت زيتون.

طريقة التحضير:
• فــي محضرة الطعام ضعي الحمص واألفوكادو، 
وقليــاًل مــن مــاء ســلق الحمــص، وعصيــر الليمون، 

وقلياًل من الطحينة، وزيت الزيتون، والملح.

المقادير:
• كوبان من الحمص المسلوق.

• حبة شمندر مسلوقة ومقشرة.
• ملعقة دبس رمان كبيرة. 

• ربع كوب من ماء سلق الشمندر البارد.
• الملح.

طريقة التحضير:
• اغسلي الشمندر واسلقيه، ثم قشريه.

• في محضرة الطعام ضعي الحمص والشــمندر 
ا، ودبس  وقلياًل من ماء سلق الشمندر البارد جدًّ

الرمان، وزيت الزيتون والملح.
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غزة/ هدى الدلو:

اســًما  اكتســبت  والعمــل  الجــد  مــن  أعــوام  ثالثــة  خــالل 
وشهرة، وسعت بكل طاقتها لتطوير موهبتها بالممارسة 
والتطبيــق، ومــا زالــت مســتمرة فــي طريــق النجــاح بغــض 

النظر عن العقبات التي تواجهها.

عطاف السويسي )26 عاًما(، من سكان مدينة غزة، ريادية 
موهوبة في الفنون التشكيلية والديكور، بدأت مشروعها 
مــن إعــادة تدويــر مخلفات البيئــة لتصنع منها زينــة وهدايا 

وديكورات ووسائل تعليمية.

جرفتهــا الظروف بعيــًدا عن التيار، وألســباب 
خاصــة لــم تتمكن من إكمــال مرحلــة الثانوية 
العامــة، فجلســت أســيرة البيــت، لتنبش في 
طمســت  مواهــب  عــن  القديمــة  طفولتهــا 
بفعــل الظروف، فتذكرت حبها للمشــغوالت 
عــن ســاعديها  اليدويــة وصناعتهــا، شــمرت 
وأزالــت عنه الغبار لتحييه من جديد، وتشــغل 
بها نفسها بداًل من الوقت الضائع بال فائدة.

تقــول عطــاف لصحيفــة "فلســطين": "حبــي 
الهدايــا  وصناعــة  اليدويــة،  للمشــغوالت 
ســنوات  مــن  والتزييــن  الحرفيــة  والفنــون 
طويلــة، ولكــن الــذي أحيــاه أساًســا هــو أن 
قريبتــي طلبــت منــي عمــل مجســم لمادتهــا 
الدراســية، وبعدما سلمته لمعلمتها أرسلت 
لــي رســالة شــكر الحترافــي عمــل المجســم 
بهــذا  مبدعــة  وأنــي  الدقيقــة،  بتفاصيلــه 

المجال".

فهــذه الرســالة التحفيزيــة جعلتهــا تفكر في 
تنفيــذ مشــروع خــاص بهــا، لتقضــي بــه وقت 
فراغهــا، ويكــون لهــا منــه عائــد مــادي فــي 
الظــروف االقتصادية الصعبــة بفعل الحصار. 
وقــت  واســتغالل  للعمــل  "حبــي  تضيــف: 
الفراغ من األســباب التي دفعتني نحو تنفيذ 
المشــروع، وظروف عائلتــي المادية أجبرتني 
علــى االعتمــاد علــى نفســي، وال أعتمد على 
أي إنســان مــا دام عقلــي يبــدع ويــدي قادرة 

على تنفيذ األفكار".
تعكف عطاف على إنتاج مجسمات تعليمية، 
ومنهــا ترفيهيــة تعليمية، ووســائل وملفات 
إنجــاز، وجانب مــن توزيعات األفــراح والهدايا 
لجميــع المناســبات، وعملــت علــى اســتثمار 
مخلفــات البيئــة، فهنــاك الكثيــر منهــا يمكن 
منــه،  فنيــة  تحــف  وعمــل  تدويــره  إعــادة 
المحــال  أبــواب  علــى  المكدســة  كالكراتيــن 

واألقمشــة،  الميــاه،  وزجاجــات  التجاريــة، 
والبالستيك، وغيرها.

وتشير إلى أنها عكفت على تطوير مشروعها 
وتوسيعه بتنفيذ أفكار متجددة، ونشرها عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.
عطاف الشــابة الطموح إلــى النجاح والتقدم 
العلــم  فــي  حلمهــا  تحقيــق  علــى  واإلصــرار 
والعمــل، عــادت لمقاعد الدراســة بعد تســع 
ســنوات مــن االنقطــاع، وتحلــم بعــد إنهائها 
مرحلــة الثانوية العامة أن تلتحق باختصاصين 

دراسيين مًعا.
إعــالم  هــو  األول  االختصــاص  "إن  وتتابــع: 
أكــون  أن  "أحلــم  قائلــة:  عامــة"،  وعالقــات 
صحافيــة ناطقــة بلســان النــاس ومعاناتهــم، 
وأبرز مواهبهم الدفينة"، فبعد تجربتها تشعر 
بمعانــاة أصحــاب المواهــب، ومــدى حاجتهم 

إليصال صوتهم ومواهبهم إلى العالم.

واالختصــاص الثانــي فنــون حرفيــة، له عالقة 
بمشــروعها، لكــي تتمكــن دائًمــا مــن تنميته 
وتطويره ليناسب حاجة الزبائن، تقول: "أحلم 
بالعمــل فــي إحــدى المــدارس أعلــم الفنــون 
والحركات في "إسكتشات" المسرح، وأنسق 
الحفالت المدرســية ليوم األم وعن الشــهيد 
والعــرس الفلســطيني ويــوم األرض، وغيرها 
مــن المناســبات الوطنيــة"، خاصة أنهــا كانت 
مشــاركة دائمــة فــي تلــك االحتفــاالت فــي 

المرحلتين اإلعدادية والثانوية.
علــى بســاطة مشــروعها المعيقــات حاضرة: 
صعوبــة الوضــع المــادي التــي وقفــت حائــاًل 
دون شــرائها حاسوًبا محمواًل وطابعة، تحتاج 
لهما في مشــروعها وتصاميمها، واالنقطاع 
المتكــرر للتيــار الكهربائــي فــي حيــن عملهــا 
يحتــاج إلــى دقة فــي الصنــع، وانعــدام بعض 

المواد الالزمة لعملها.
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غزة/ هدى الدلو:
ليســت المرايــا فقــط وســيلة نســتخدمها لرؤيــة أنفســنا وتعديــل 
مالبســنا، بــل أيًضا إكسســوار منزلــي، ولها أهمية كبيــرة في ديكور 

البيــت، فهــي قطعــة محورية تســاعد في إضافــة أبعاد جديــدة للمكان 
الذي توضع فيه؛ فما الدور الذي يمكن أن تؤديه المرايا في بيوتنا؟

نبــذ شــاب كان والــده عميــًا  رأيــك فــي  مــا 
نشــأت  صداقــة  فــي  رأيــك  ومــا  لاحتــال؟، 
بيــن ابنتــك وفتــاة لقيطــة؟، هــل توافق على 
تشــغيل عامــل لديــك أخوه مدمــن مخدرات؟، 
هــل تقبــل زواج ابنــك فتــاة أختهــا ُقتلــت فــي 

"قضية شرف"؟ ... إلخ.
يحاســب المجتمــع أشــخاًصا ُكثــًرا علــى أخطاء 
ارتكبها غيرهم، وال يد لهم بها، ما ذنب الواحد 
ون إليــه بصلة ارتكبــوا أخطاًء  منــا ألن مــن يمتُّ
بحق أنفســهم أو بحق آخريــن؟!، غالبية الناس 
ستقول: ال يجوز محاسبة شخص غير المخطئ 
نفســه، ولكن الــذي يحدث فــي الواقع نقيض 

ذلك.
اســمحوا لي أن أروي لكم حكايتي، ثم سأترك 
بأنفســكم،  حكمكــم  لتصــدروا  المجــال  لكــم 
ولكني أرجو منكــم العدالة واإلنصاف، إن كان 
مــا يــزال هنــاك عدالــة علــى األرض فــي وقت 

اختلت فيه موازين البشر.
عمــري،  مــن  عشــرة  السادســة  فــي  تزوجــت 
وبطبيعــة الحــال لــم أكــن قــد أنهيــت الثانوية 
، ســنوات  العامــة، بعــد ضغط كبيــر من والديَّ

الماضية.
كما أن العودة لبيت أهلك برفقة أطفالك أمر 
رة في وقت  ال ُتحمد ُعقباه، فقد تصبحين مخيَّ

بين أطفالك وأهلك.
لم يرحــب أهلي بصغاري، خاصــة عندما أدركوا 
أنــي ســأترك زوجــي وأحتفــظ بهــم، وهــو مــا 
دفعنــي إلــى العــودة لبيتــي من دون شــروط، 
ويــا ليــت األمــر اقتصــر على ذلــك!، بــل تعداه 
حيــن تطاول أهلي تطــاواًل ال يقبل على زوجي 
عندمــا حضــر إلعادتــي إلــى بيتي، ولكــن وجود 
تفاقــم  دون  حــاال  اإلصــاح  جماعــة  وتدخــل 

المشكلة. 
لــم يعــد زوجــي كمــا كان ســابًقا، أصبح شــديد 
الحساسية لكل ما يمت ألهلي بصلة، يعايرني 
بهــم )مــع أنــه لــم يفعــل ذلــك ســابًقا(، يحتقر 
ســلوكياتهم ونمــط عيشــهم، وكلمــا هممت 
بزيارتهــم افتعــل الكثير من المشــاكل، وخاصة 
حيــن أنــوي اصطحــاب أطفالــي معــي، وفــي 
الوقت ذاته ال أستطيع هجر أهلي ألجله، فإن 
كنت ال أتفق معهم في كثير من األشياء يبقوا 
ا، أضف  أهلــي، غيــر أن زياراتي إليهــم قليلة جدًّ
إلــى ذلــك فقدانــي األمــان برفقته وشــعوري 

زواجــي الثماني األولى مرت بســام، تحديات 
كثيــرة تغلبــت عليها بشــق األنفــس، وصعاب 
اجتزتهــا وانتهــى أمرها، إلــى أن ارتكبت الخطأ 

األكبر في حياتي ذات يوم. 
الــذي أواجهــه  التحــدي األكبــر  لــم يكــن هــو 
منــذ زواجــي، ولكــن ما حــدث هو أننــي فقدت 
أعصابــي وصبــري، لــن أطيــل عليكــم بشــرح ما 
جرى، ولكن النتيجة النهائية كانت أنني حزمت 
مابسي، وضممت أبنائي إلى صدري وقفلت 

عائدة إلى بيت أهلي.
بعــد مفاوضــات طويلة وتدخات ممــن حولنا 
وافــق زوجي على الطاق، شــريطة أن أتخلى 

، وهو ما لم أكن ألقبله بأي حال.  عن طفليَّ
تنصــت  أن  أتمنــى  الحكايــة  أكمــل  أن  قبــل 
لنصيحتــي جميــع النســاء، حتــى ال يقعــن فيما 
وقعــت بــه: إذا كان زوجــك يحترمــك، ويحافظ 
علــى بيتــه الــذي يعني لــه الكثير، فإيــاك إياك 
أن تتركــي بيتك، مهما حــدث، قليًا من الصبر، 
وبعًضا من الحكمة في معالجة األمور، وكثيًرا 
من الحب، وتســير بعدها األمــور على ما يرام، 
ع أبــواب العواصــف العاتية  تــركك بيتــك يشــرِّ
التــي تزلزل أركانــك، وتهدم إنجازات ســنواتك 

بعدم االســتقرار معه، أحاول قدر اســتطاعتي 
تجنــب ما يثير غضبــه، ولكنه يختزلني في أنني 
فقط ابنة تلك األســرة التي ربطه ســوء الحظ 
بها، وفي كل خاف يردد علي قائًا: "لن ُأبقي 
عليك، في يوم ما ســأتزوج عليك، ما يجعلني 
أصبــر عليــك اآلن هــم فقــط هــؤالء األطفــال 

الذين يحتاجون ألمهم".
يتضاعف النكد والتوتر في البيت، إن وقع أحد 
أبنائــي أو ُجــرح أو نقصــه عامــة فــي امتحان، 
تقــوم الدنيــا وال تقعــد ويتهمنــي بالتقصيــر، 
ــا، أوضــح لــه بأن  وبأننــي ال أصلــح ألن أكــون أمًّ
يقعــون  فقــد  ويقفــزون،  يلعبــون  األطفــال 
وُتشج رؤوسهم وقد يصابون بخدوش، فليس 

بإمكاني أن أقف حارًسا لكل واحد منهم. 
لــم أعــد أرغــب بالبقــاء معــه، لــم أعــد أحتمــل 
، مع أننــي أدرك تماًمــا أن رغبتي  ضغطــه علــيَّ
هذه ستضعني مرة أخرى بين خيارين أحاهما 
أشــد مــراًرا من العلقم، إما البقــاء واحتمال ما 
لم أعد قادرة على احتماله، وإما الرحيل وترك 

أطفالي له ومعاناة االبتعاد عنهم.
ــا ما يحدث لــي ألن زوجي ال  فهــل أســتحق حقًّ

يتفق مع أهلي وال يحبهم؟

لماذا يعاقب المجتمع من هم 
مثلي على أخطاء لم يرتكبوها؟! الكاتبة د. زهرة خدرج

المرايا.. عنصر وظيفي وجمالي في البيت

مهنــدس الديكــور محمــد المعمــر يقــول: "تؤدي 
المرايــا فــي البيــت أدواًرا جديدة ومبتكــرة، فهي 
ا فقط، بل أيًضا عنصر وظيفي  ليست عنصًرا جماليًّ
فــي أماكــن مختلفــة من البيــت، كمدخــل المنزل، 

وغرف النوم، والحمام".
وفــي حديــث مع صحيفــة "فلســطين"، ينبــه إلى 
أن حجــم المــرآة وشــكلها يختلفان من مــكان إلى 
آخر، ففي الحمام ستكون صغيرة بشكل دائري أو 
مستطيل، أما في غرفة النوم والمابس فممكن 
أن تكــون كبيــرة وطوليــة معلقــة أو مرتكزة على 
األرض لتعكس المظهر كامًا، ولذلك ال بد من أن 

تائم المرايا عند اختيارها ديكور الغرفة.
ويشــير المعمــر إلى أن المرايا مــن عناصر الديكور 
المســتخدمة منــذ العصور القديمــة، فصنع منها 
فــي اليونان التحف والمزهريات، والهنود أضافوا 
ــا  لهــا إطــارات وغيرهــا، إذ إن للمرايــا تأثيــًرا خاصًّ
فــي المنــزل وال يمكــن االســتغناء عنهــا كالتحف 

واإلكسسوارات لما لها من إيجابيات.
ويوضــح أن للمرايــا اســتخدامات عديــدة، ولكــن 
هنــاك مبادئ الســتخدامها، فيســتطيع مهندس 
الديكور اســتخدامها فــي الفراغات بمرونة عالية، 
الديكــور، فــا  ألنهــا تندمــج مــع أي عنصــر فــي 
تشــترط نظاًمــا معيًنا أو لوًنا معيًنــا، فهي تتاءم 

مع كل األلوان واألنماط الحديث والكاسيكي.

النمــط  نحــو  تأخذنــا  إيقاعــات  "للمرايــا  ويتابــع: 
الكاســيكي أو الحديث، فالمرايا في الكاسيكي 
تتميــز باحتوائهــا علــى نقــش وزخرفة، وإطــار، أما 
الحديــث فيتحــرر مــن اإلطــارات الخشــبية ويظهر 

بتشكيات هندسية مختلفة".
ومــن وظائــف المرايــا –كمــا يقــول المعمــر- أنها 
تحســن من ديكــور المنزل وتعمل على توســعته، 
أن  فيمكــن  جديــدة،  اســتخدامات  لهــا  وأصبــح 
ــا علــى أحــد الجــدران فتكــون  تســتخدم عمــًا فنيًّ
ــا يعطــي شــعوًرا باالتســاع وتمنــح  عنصــًرا جماليًّ
مســاحة أكبــر للمــكان وفرصــة لإلبــداع والتخيــل، 
وتزيــن الركن الموجــودة فيه، خاصــة أنها أصبحت 

متوافرة بأشكال فنية متعددة.
ويذكــر المعمــر أن هنــاك بعــض األفــكار المميزة 
فــي  مثــًا  البيــت،  فــي  المرايــا  اســتخدام  فــي 
تشــكيل وحــدات األثــاث، لتعطــي شــكًا مميــًزا 
للقطعة، وتعكس جمال المحيط بها، فقد ظهرت 
تشــكيات جديدة ومبتكرة من المرايا وتستخدم 
تحًفــا فنيــة لوضعهــا علــى األرفــف والطــاوالت 

الجانبية.
وأخيــًرا، يقــول مهنــدس الديكــور: "نجــد أن بعًضــا 
يكســو أبــواب خزانــات المابــس بالمرايــا كامــًا، 
األمر الذي يعطي شــعوًرا باتســاع"، الفًتا إلى أن 

المرايا تحتاج إلى نظافة وعناية.
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بـ22 صنًفا.. "مهنا" 
ينشئ "بنك البذور" 
فـــي خان يــــونس

خان يونس/ صفاء عاشور:
بغرفــة صغيرة تجاور أرضه الزراعية في 
بلدة عبســان شــرق خــان يونس جنوب 
قطاع غزة، وبأبسط الطرق التقليدية 
التي اعتاد األجداد استخدامها لحفظ 
بذور الخضراوات، بدأ المزارع ســامة 
مهنــا العمــل علــى االحتفــاظ ببذور 
مــا ال يقــل عــن 20 صنًفــا مــن بذور 
الخضــراوات والحبــوب البلدية في 

بنك خاص.
"بنــك البــذور" فكــرة مهنــا للحفــاظ 
علــى البــذور البلديــة األصليــة التي 
كان أهالــي قطاع غزة وفلســطين 
عامــة يزرعونها قبل أن يطرأ عليها 
البــذور  وغــزو  التهجيــن  عمليــات 
المســتوردة، ســعًيا لحمايتهــا من 

االندثار.
ويقــول مهنــا لصحيفة "فلســطين": 
"إن الســنوات الـــ30 األخيــرة طــرأ فيها 
تغيــر كبير على نوعية البذور المســتخدمة 
مســتوى  علــى  والحبــوب  الخضــراوات  زراعــة  فــي 

فلسطين عامة، وقطاع غزة خاصة".
ويعتقــد أن توافــر البــذور المســتوردة أو تلــك التــي 
خضعــت لعمليات تهجين أثر علــى نوعية الخضراوات 
والحبــوب المزروعــة، "وهــو مــا يلمســه المواطنون 
الكبــار في الســن الذيــن يعرفــون الفرق بيــن الخضار 

البلدية وغيرها".
ويضيــف مهنــا: "مــن هنا جــاءت لــدي فكــرة الحفاظ 
التــي لهــا الكثيــر مــن  بــذور النباتــات البلديــة  علــى 
المميــزات عــن تلــك المهجنــة، منهــا: قدرتهــا علــى 
العيش في األجواء القاســية، مثل: انحباس األمطار 
مدة طويلة، وملوحة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، 

وتحمل العطش".
ويشير إلى أنه استطاع حتى اآلن تخزين ما ال يقل عن 
22 صنًفــا مــن بذور الحبــوب والخضــراوات في البنك 
لديــه، ومنهــا: ثمانية أصنــاف من القمح، والســبانخ، 
والعــدس، والجرادة، والشــومر، والبطيــخ، والفلفل، 

والقرع العسلي، وغيرها من األصناف البلدية.
ويلفــت مهنــا إلــى أنــه علــى أهميــة الفكــرة ال يــزال 
يعمــل وفــق اإلمكانــات البســيطة المتوافــرة لديه، 
إذ إنــه يعمــل علــى تجفيــف البــذور في الشــمس ثم 
تعقيمهــا بطريقــة خاصــة، وبعــد االنتهــاء مــن هــذه 
العمليــة يحفظهــا فــي آنيــة باســتيكية بعيــًدا عــن 

الرطوبة.
ويتابــع: "هــذه الطريقــة تضمــن الحفاظ علــى البذور 
عاًما واحًدا، ما يستدعي العمل على تجديدها، وذلك 
بإعطاء المزارعين هذه البذور مجاًنا، على أن يعيدوها 

بالمقدار نفسه لنا لحفظها مجدًدا في البنك".
وينبه مهنا إلى أن هذه العملية تضمن تجديد البذور 
وحفظهــا مــن التلــف، مطالًبــا بدعــم هــذه الفكــرة 
وتعزيزهــا لتطوير المشــروع بعد ذلــك بتوفير أجهزة 
تجفيف وتعقيــم خاصة، وثاجات تبريد تحفظ البذور 

عشرات السنوات بدل من تجديدها كل عام.
جديــر بالذكــر أن لجــان العمــل الزراعــي فــي الضفــة 
الغربيــة أنشــأت فــي 2008م مــا يعرف ببنــك البذور 
مشــروًعا للحفاظ على البذور البلدية، وحفظ األصول 
الوراثية النباتية من الضياع والتدهور، وحفظ الهوية 

الوطنية للبذور البلدية.
الخليــل  مدينــة  فــي  أقيــم  الــذي  المشــروع  وكان 
يهدف إلى توســيع اســتخدام البذور وانتشارها، في 
محاولــة إلعــادة تداولها لــدى المزارع الفلســطيني، 
لكونهــا أكثر تأقلًمــا مع الظروف المناخيــة والجوية، 
وأكثــر مقاومة للجفــاف واألمراض واآلفات الزراعية 

المنتشرة في البيئة الفلسطينية.

اّتبع طرق األجداد في حفظها

تصوير/ رمضان األغا
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غزة/ أسماء صرصور:
هــل تملــك الجرأة -عزيــزي الموظــف- لتخبر مديرك أنــه أخطأ؟، 
وفــي األصــل ما نوع الخطــأ الذي يمكنك أن تلفــت نظر مديرك 
لــه؟، ومــاذا يلزمــك لتكــون قــادًرا على إخبــاره بخطئــه؟ صحيفة 
"فلســطين" تطرح هذه األســئلة على االختصاصي في التطوير 

المؤسسي م. محمود البلعاوي، الذي يقول: "إنه يجب التفريق 
بيــن أنــواع الخطأ: أهو إداري أم اجتهادي أم فني؟"، مشــيًرا إلى 
أن الخطــأ الوحيــد الذي يمكن للموظــف الحديث عنه مع مديره 

هو الخطأ الفني، وسوى ذلك ليس من اختصاصه تناوله.

ِعـــش علـــــــى أمـــــل د. مؤمن عبد الواحدرسالة إلى آدم

األمــل فــي رغــد العيــش والرغبــة فــي حيــاة 
أفضل نزعة فطرّية متجذرة في وجدان البشــر 
فــي كل الظــروف والمحطــات عنــد الشــيب 
والشــباب علــى حد ســواء، فاألمــل بغد أجمل 
حتمية إســامية أصيلــة ، وإن غمرتنا الهموم 
والمشــكات والمصاعــب والعقبــات، ورغــم 
أو  ســحرية  لحلــول  امتاكنــا  بعــدم  قناعتنــا 
وغيــاب  األفــق  انســداد  ورغــم  لهــا  ســريعة 

الرؤية المستقبلية في كثير من األوقات.
حقيقــة نعيــش اليوم حالة من انســداد األفق 
وانغاق الطريــق وفقدان الحلول والخيارات، 
وكأنمــا نســاق إلــى نــار وحريق، أو نســاق إلى 
ســعير دنيــا أو نلقــى فــي فــج عميــق، يــا ترى 
كتب علينا العيش في عذاب وضيق با محب 

والمرابطيــن مــن خلقــه، أن يعلــو ذكــر الباطل 
، وترفــرف رايــة الطغيــان ليقســم ظهورهــم 
ويمــزق أوصالهــم بيد الحق وأعوانــه، وليعلو 

ذكر الله  ويعظم في العالمين.
فقط اصعد إلى حافلة الحق وامِض في قطار 
األمــل، ودع روحــك تعيش اللحظــة لتقنع بأن 
غــًدا بمعيــة اللــه أجمــل، تلــك فلســفة نؤمن 
بهــا ونعتقد، فلســفة األمل فــي قدرتها على 
التأثيــر وصناعــة التغييــر وصــوًل إلــى حكمــة 

الحب والرغبة الجلية في العيش والتعمير.
لقد عاش حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم 
عقوًدا من األلم وفترات من الضيق والحرمان 
وغيــاب األمــل، وهــدد حياته القريــب والبعيد 
والقاصي والداني، ســاهموا جميعًا في رســم 

أو صديــق، لحظــات مــا قبــل المــوت وفقدان 
الشهيق.

هــذه مامــح الحيــاة اليوميــة التــي يعيشــها 
الغزيــون اليــوم ووصــف دقيق، لواقــع طالت 
الكثيــرون  ليلتفــت  ليلــه،  واســتطال  عتمتــه 
ويتســاءلون أهــو باء من اللــه أم ابتاء؟ أهو 
ديــدن أهــل غزة العــذاب أم قدرهــم المحتوم 

فا رغد عيش أو استقرار بل عناء في عناء؟
لكــن تعالوا معي أحبتي... أخلقنــا الله ليعّذبنا 
أو يمتهــن آدميتنــا وترك الكفــر وأهله  ليرفع 
وأهلــه؟ وهــو  الحــق  علــى حســاب  ذكرهــم، 
القائــل: "ولقــد كرمنــا بنــي أدم"، فكيف بأهل 
الحــق ورافعــي لــواء الذكــر وتعظيــم الحــق، 
لكنهــا ســنة اللــه فــي كونــه وضريبــة الربــاط 

مامــح القســوة والحرمــان ألحبتــه وصحبــه، 
هكــذا الحق وأهله فــي ضيق دنيا وكدر عيش 
ليبقوا مرتبطين بربِّ السماء عيونهم شاخصة 
بعظمــة وكبريــاء متجاوزيــن البتــاء، باســمة 
ثغورهم ومشرقة عيونهم، وضاءة وجوههم. 
انهــض يــا صديقــي واســتعن بالرحمــن وابحث 
عــن بــاب رزق ومخرج من الضيق، ولقد علمتنا 
لــكل مجتهــد نصيًبــا، ولــكل محــّب  أن  الدنيــا 
حبيــب واللــه مفّرج كــرب من كل شــديد، وُكن 
على يقين بأن الفرج قريب، فا تخشــى األيام 
وعتمتهــا، فاللــه ســميع مجيــب، فقــط قــم 
بواجبــك من جهد وعمل بما تســتطيع ُمكابًدا 
فاللــه   ، الطريــق  ومذلــًا  وعقباتهــا،  الدنيــا 

ناصرك ولو بعد حين.

إلــــــــــــــــــى مديـــــــــــــــــري.. 
أنـــــــــــــــــــت مخطـــــــــــئ!

ويعــّرف الخطــأ علــى أنه مــا يخرج عن 
والمتفــق  المعهــود  العمــل  ســير 
عليــه بيــن الفريــق، حينهــا يجــب على 
بإبــاغ  مباشــرة  يبــادر  أن  الموظــف 
إذا  أنــه  إلــى  مشــيًرا  المســئول، 
المســئول يعي موقعه ومســئوليته 
ومهامــه ودوره مــع فريــق العمــل، 
أن  يجــب  العمــل معــه،  فريــق  ودور 

يتقبل هذا التوجيه بصدر رحب.
أنــه مــن أهــم مميــزات هــذا  ويبيــن 
األمر بناء حالــة من التوجيه والتقييم 
والتقويــم بيــن أفــراد فريــق العمــل، 
قبــل أن يأتي أحــد من الجهــات العليا 
أهميــة  موضًحــا  ويقــّوم،  ليقّيــم 
عيــن  الفريــق  أن  لعاقــة  التأســيس 

للمدير ل عين عليه.
عــدم  الموظــف  علــى  أنــه  ويشــدد 
يكــن  لــم  إن  خطــأ،  أي  عــن  الحديــث 
ووثائــق  ودلئــل  معلومــات  يملــك 
تثبت أن ما حدث خطأ، وإل فإن األمر 
يعــد وجهــة نظر شــخصية مــن طرفه 
ول يعتد بها، وعندها من األفضل أل 

يتحدث في الموضوع.
ويقول: "قد يكون الخطأ في مساحة 
يكــون  وقــد  الواحــد،  الفريــق  عمــل 
فــي مســاحة فريــق آخــر، ويكتشــفه 
فاألصــل  متابعتــه،  مــن  الموظــف 
اآلليــة  أو  التسلســل  حســب  إباغــه 

المتبعــة فــي المؤسســة"، مبيًنــا أن 
المؤسسة يجب أن تضع نظاًما يتقبل 
ويشجع هذه المراجعات والمتابعات.
وإن كانــت المؤسســة ترفــض نظــام 

المراجعــات –كما يضيف- من أســفل 
إلــى أعلــى، فهنــا علــى الموظــف أل 
يتعب نفســه وينشــغل بعمله فقط، 
وإن كانت اإليجابية أن يصنع الشخص 

أثًرا أينما كان.
وينصح البلعاوي المؤسســات بإيجاد 
يعطــي  مــا  للمراجعــة؛  خــاص  نظــام 
الخطــأ  لتصويــب  للموظفيــن  مجــاًل 

كلٌّ وفــق اختصاصــه، للمحافظة على 
كينونتها، مســتدرًكا: "مجلس اإلدارة 
ل يتيــح قراراتــه لتقييــم الموظفيــن، 
ألن النقطــة التــي أخــذت مــن وقــت 
مــن  تقريًبــا  ســاعة  العليــا  الجهــات 
نقاشات ومداولت، واتخذ فيها قرار، 

الموظفون لم يعرفوا بحيثياتها".
ويلخص البلعــاوي نصيحته للموظف 
إن رأى خطأ وفق عاملين، األول: هل 
هنــاك إجراءات وسياســات عامة في 
المؤسســة تســمح بذلــك؟، والثاني: 
المباشــر  المســئول  شــخصية  هــل 
ل؟،  أم  والتوجيــه  النصيحــة  تتقبــل 
موضًحــا أنــه عندهــا يضطــر الموظف 
ويناقــش  مديــره،  مــع  التكّيــف  إلــى 
مســئوله فيمــا يخــص مســاحة عمله 
فقــط، وأل يتدخــل فــي أخطــاء أخرى 
ليســت مــن مســاحة عملــه أو خــارج 

العمل.
ويســتثني بعــض األخطــاء التــي قــد 
الســكوت  يجــب  ول  قاتلــة  تكــون 
عنهــا، مثل موظف في شــركة خاصة 
ووصــل إليــه تســريب أو تســجيل أن 
شــخًصا فــي المبيعات أو في شــئون 
اللــوازم والمشــتريات يســرب عطــاًء، 
لــدى  أمانــة  يصبــح  اآلن  فالموضــوع 
الموظــف، وعليه التصــرف بالطريقة 

التي تحميه وتحمي المؤسسة.
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"فلسطين" توجه دعوة لقرائها الكرام إلرسال صور أطفالهم لنشرها 
عبر صفحة "طفلك" التي تصدر يوم الجمعة من كل أسبوع

غزة/ مريم الشوبكي: قل له: "كنت أنت"

هاني وكريم سالمةنسمة أبو حيةنائل جبر

يوسف العربيدوالء النباهينيوسف القطاطيهدى بنر

للحيــاة؟،  ابنــك  تعــد  يوًمــا كيــف  هــل فكــرت 
وهــل عملــت علــى ذلك؟، قــد ال نــدرك أهمية 
األعــوام األولــى مــن عمــر أبنائنا التي تؤســس 
لمســتقبلهم، وقــد نتهــاون فــي ذلــك لصغــر 
ســتجعلهم  التــي  الحاســمة  ولكنهــا  ســنهم، 

يواجهون الحياة مستقبًل.
إعــداد الطفــل للحيــاة يتطلــب من والديــه زرع 
األوامــر  عــن  بعيــًدا  صحيحــة،  تربويــة  أســس 
والقسوة والتعنيف والدالل والخوف الزائدين.

االختصاصية النفســية إكرام السعايدة تبين أن 
مرحلــة إعداد الطفــل تبدأ في األعوام الخمس 

األولى.
أن  "فلســطين"  لصحيفــة  الســعايدة  وتوضــح 
فــي  الفاضلــة  القيــم  غــرس  تســتطيع  خللهــا 
الطفــل وتنشــئته تنشــئة قويمــة، وقــد يتعلم 
الطفل فيها المسئولية والثقة بالذات والتعبير 
عن الرأي أو قد يتعلم عدم المباالة والتسيب، 

كل ذلك مرتبط بأنماط التنشئة األسرية.
وإعــداد الطفــل للحيــاة يتطلــب عــدة أســس، 

تذكــر منهــا بنــاء جو عاطفــي قائم علــى األلفة 
لــدى  العاطفيــة  الحاجــات  وإشــباع  والتقبــل 
الطفل، وإشباع احتياجاته على األصعدة كافة: 

الجسمانية، واالجتماعية، والفكرية.
وتلفــت الســعايدة إلــى ضــرورة بنــاء جســر من 
الثقــة المتبادلــة بيــن الطفــل وذويــه، وغــرس 
القائــم  بالتعليــم  نفســه  فــي  النبيلــة  القيــم 
علــى الترغيــب ال الترهيــب، وأن يكــون كل مــن 
ــا وقــدوة صالحــة للطفل  الوالديــن نموذًجــا حيًّ

تقويه على مواجهة الحياة مستقبًل.
وتؤكد أن التربية هي أن تجسد مكارم األخلق 
فــي ســلوكك ال بأوامــرك، مــع تحميــل الطفل 
المســئولية منــذ الصغــر، وليــس المقصــود أن 
يقــع علــى الطفــل مــا يرهقــه ومــا ال يتحملــه، 
بــل البــدء بالمســئوليات الصغيــرة التــي تتعلق 
بتفاصيل حياته البســيطة، مثــل ترتيب الغرفة، 

والحفاظ على ممتلكاته.
أهميــة  علــى  النفســية  وتشــدد االختصاصيــة 
تعليــم الطفــل أن لــه حقوًقــا وعليــه واجبــات، 

وبتلك المعادلة يعرف أو يدرك أن لديه حقوًقا 
يجــب أن يتمتــع بهــا دون شــرط أو قيــد، لكــن 
فــي المقابل عليــه التزام وواجبــات، فمن حقه 

التعلم ولكن من واجبه الدراسة.
وتوصي بتعليمــه أدواره االجتماعية المختلفة 
واســتخدام  بهــا،  القيــام  منــه  المطلــوب 
األســاليب اإليجابيــة فــي التربيــة، والبعــد عــن 
أو  الجســدي  األذى  تلحــق  التــي  األســاليب 

النفسي بالطفل.
وتنبه إلى أن هناك أسًســا متشابهة في جميع 
المراحل، مع مراعاة خصوصية كل مرحلة، وهذا 
يعتمد على عدة معايير، منها الســن، والجنس، 
والظــروف الصحية للطفل، ومراعاة الفروقات 

الفردية بين األبناء.
الطفــل  علــى  الثنــاء  علــى  الســعايدة  وتحــث 
بالمهــارات  وتزويــده  اآلخريــن،  أمــام  ومدحــه 
الحياتيــة التي يســتطيع بفضلهــا اختيار الرفقة 
لمســتقبله،  والتخطيــط  والتفكيــر  الصالحــة، 
وتنميــة الجانب األكاديمي، ومعرفة المواهب 

التــي يتمتع به والعمــل على تنميتها، وإعداده 
للعمل.

وتحذر من تقديم الحلول على طبق من ذهب، 
بل يجب جعله صانع قرار، وتحميله نتائج أعماله 
وأفعالــه، مشــددة علــى ضــرورة االتــزان فــي 
أســلوب التربيــة، مــع الحــزم، واتفــاق الوالدين 

على األسلوب.
وتؤكد السعايدة أهمية تعليمه كيف يستمتع 
فــي حياتــه والبحــث عــن مصــادر الســعادة لــه 
أبســط  كانــت  لــو  حتــى  النفســية،  والرفاهيــة 
الموجود، والعمل على توفير ســبل االستمتاع 
المنزليــة  والحفــلت  العائلــي،  الجــو  مــن 
والنزهــات،  العائليــة،  والزيــارات  البســيطة، 

واستقبال أصدقائه.
وتدعــو إلــى تعليمــه عــدم التنــازل عــن مبادئه 
أو الرضــوخ لآلخريــن، وتشــجيعه دائًمــا بالقول: 
"كنــت أنت"، وإرشــاده إلى كيفيــة تلبية رغباته 
بمــا يجلب لــه المتعــة واستشــعار مراقبة الله 

في وجود األهل وغيابهم.
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غزة/فلسطين:
منحت وزارة الشباب والرياضة أندية جباليا قطعة أرض إلقامة ملعب كرة قدم 
يخــدم محافظة شــمال غزة، وذلك من خالل توقيع اتفاق بين أحمد محيســن 

وكيل وزارة الشباب والرياضة وممثلي أندية جباليا.
وحضر التوقيع على  االتفاق وليد شــاهين رئيس نادي شــباب جباليا، وجميل 
ســرحان رئيس نــادي اتحاد جباليا، وباســل أبو القمصان نائــب رئيس بلدية 
جباليا النزلة، ومحمد أبو عسكر ممثل اللجنة الشعبية لشئون الالجئين بمخيم 

جباليا.
وأوضح أحمد محيسن وكيل الوزارة أن األندية الشريكة في االتفاق هي )شباب 
وخدمات واتحاد جباليا( ستحصل بموجب التخصيص على قطعة أرض بمساحة 
)9( دونمــات وفق قرار التخصيص )23/13( لعام 2017، وأضاف محيســن أن 
االتفاق يتضمن منح حق االنتفاع لألندية الثالثة شريطة أن تقوم هذه األندية 
بإنشــاء اســتاد رياضي يشــمل ملعب كرة قدم وفق المواصفات الرياضية مع 
مدرجــات حول الملعب، خالل عامين من تاريــخ التوقيع على االتفاق من خالل 

جهود األندية ذاتها أو عبر توفير تمويل من جهة خارجية إلنشاء االستاد.
وبدورهم عبر رؤســاء األندية التي وقعت االتفاق عن شــكرهم لوزارة الشباب 
والرياضــة على جهدهــا في تخصيص قطعــة األرض، والعمل على مســاندة 

مطالب أندية جباليا التي طالما طالبت بتوفير ملعب يخدم هذه األندية.

االسكندرية/فلسطين:
حصلت فلســطين المركز الثالث فــي البطولة 
العربية للقوة البدنيــة ومصارعة الذرعين التي 
أقيمت في اإلسكندرية على مدار األيام الخمسة 

الماضية.
وحصلت فلسطين على مجموعة من الميداليات 
المختلفة، حيث حصل ديب حســين على أربعة 
ميداليــات ذهبية اثنتين في فئة الشــباب وزن 
)70( كيلوجرام، ومثلهما في فئة الماستر )40-

.)50

كما وحصل عدلي العصار على الميدالية الفضية 

عن فئة الماســتر، وحصل وليــد المدهون على 
الميدالية البرونزية لنفس الفئة.

وعبــر الكابتــن "توفيــق أبــو عريبــان" رئيس 
مصارعة الذراعين عن سعادة بحصول فلسطين 
علــى المركز الثالث، مشــيرًا إلى أن ذلك تحقق 

في ظل سفره منقوصًا من الالعبين.
يذكــر أن المنتخــب الفلســطيني قــد حــل في 
المركز الثالث عربيًا بعد منتخب جمهورية مصر 
العربيــة واالمــارات المتحدة العربية، منافســًا 
بذلــك منتخبات عربية شــاركت فــي البطوالت 
العالمية وحصلت على المراكز المتقدمة سابقًا.

 غزة/ وائل الحلبي:
يواصل مركــز بالطة خطواتــه الواثقة نحو 
بالضفــة  المحترفيــن  دوري  لقــب  حصــد 
الغربيــة, في ظل ما يحققه الفريق من نتائج 
جيدة باإلضافة إلى ما يقدموه المنافســون 
من خدمــات ثمينة بتعثــرات متتالية جعلت 
الكثيــر منهم يفقــد حظوظه فــي مواصلة 
مشــوار المنافســة على اللقب, خاصة شباب 
الخليــل الذي ســقط فــي الجــوالت األربعة 
األخيرة بشــكل مفاجئ بتعادلين وخســارة, 
فيمــا ال زالــت فرصة هــالل القــدس حامل 
اللقب قائمة إال أنها ليست بالقوة المعهودة 

عليه في المواسم الثالثة الماضية.
هيمنة الجدعان

مركــز بالطة الــذي كان قريبًا في الموســم 
الماضــي مــن حصــد لقــب بطولــة دوري 
المحترفيــن للمرة األولى فــي تاريخه, تعلم 
من الدرس الســابق وحافظ على قوامه في 

الموســم الحالي فــي ظل تولي ســعيد أبو 
الطاهــرة القيادة الفنية للفريــق منذ نهاية 
الموســم الماضي, مما جعــل الجدعان أبرز 

المرشحين لنيل اللقب.
بالطة الذي يحتل المركــز األول برصيد 33 
نقطة وبفــارق 9 نقاط عن أقــرب مالحقيه, 
تمكــن فــي الجولــة الماضية مــن تحقيق 
فوزًا ثمينًا على حســاب القوات الفلســطينية 
بهدفين مقابل هدف, في الجولة الخامســة 
عشــر لتزداد أحالم الفريق اقترابًا بهذا الفوز 
خاصة مع ســقوط أقرب خمســة فرق له في 
الترتيب ســواء بالخســارة أو التعــادل, لكن 
هــذه النتيجة جعلت القــوات يفقد كل آماله 
فــي البقــاء بتوقف رصيده عنــد 3 نقاط في 

المركز الثاني عشر واألخير.
الشباب يترنح

يعيش شــباب الخليــل حالة مــن الترنح في 
الفتــرة الماضيــة بعدمــا خســر الفريق في 

مباراتيــن وتعــادل فــي مثلهمــا, لتتراجــع 
حظوظه في المنافســة على اللقــب بالرغم 
من امتالكه للقــاء مؤجل أمام األمعري يقام 
اليــوم, إال أنــه يتواجد فــي المركــز الثاني 

برصيد 24 نقطة.
متاعب الشــباب الخليلي زادت بعد ســقوطه 
المدوي أمــام جاره األهلي بهــدف دون رد, 
والتي جعلت األخير يعزز آماله في المنافســة 
ومقارعة العميد الخليلي, وســيعمل شــباب 
الخليــل علــى تعويــض ما فقده مــن نقاط 
عندمــا يلتقــي األمعــري اليــوم فــي اللقاء 
المؤجل لتقليص الفارق مع بالطة إلى ســتة 

نقاط.
حامل اللقب.. خارج التغطية

هــالل القدس حامل لقــب دوري المحترفين 
المواســم الثالثــة الماضيــة ال يعيــش في 
الموسم الحالي أفضل حاالته بسبب انشغال 
الفريــق فــي المشــاركة بالبطولــة العربية 

في بدايــة الموســم, قبل أن يعــود الفريق 
لالنشــغال ببطولــة كأس االتحاد اآلســيوي 
األمر الذي انعكس ســلبًا علــى نتائج الفريق 

في دوري المحترفين.
وظهــرت حالة اإلرهاق الكبيــرة على الفريق 
في مباراتــه األخيرة أمام البيــرة في الجولة 
الخامســة عشــر والتــي انتهــت بالتعــادل 
الســلبي, ليبقى الهــالل في المركــز الثالث 
برصيــد 23 نقطة, لكن البيرة اســتفاد من 
هــذه النتيجــة ليبتعــد خطوة جديــدة عن 
مراكز الخطــر محتاًل المركز التاســع برصيد 

17 نقطة.

صحوة السموع.. والمكبر يوقف وادي النيص
الســموع نجــح في حســم الديربــي المصغر 
للخليــل بفــوزه على جــاره األهلــي بهدفين 
دون رد, لينجــح الفريق في التواجد بالمنطقة 
الدافئة في وسط الترتيب بهذه النتيجة التي 
رفعت رصيد السموع إلى 21 نقطة في المركز 

السابع, لكن الخسارة منعت أهلي الخليل من 
القفز لوصافة الترتيــب بعدما أوقفت رصيده 

عند 23 نقطة في المركز الرابع.
بدوره فجــر جبل المكبــر مفاجأة مــن العيار 
الثقيل في هذه الجولة بعدما أوقف انتصارات 
وادي النيــص بفوزه الثمين عليه بهدف دون 
مقابــل, ليتجمد رصيــد وادي النيص عند 23 
نقطــة في المركــز الخامــس متأخــرًا بفارق 
األهداف عــن هالل القــدس وأهلــي الخليل 

صاحبي نفس الرصيد.
ثقافــي طولكــرم نجح في حســم قمة الهرب 
من الهبــوط بفوزه على أهلي قلقيلية بثالثة 
أهداف مقابل هدف, ليفك الثقافي الشــراكة 
فــي النقاط مع أهلي قلقيليــة بهذه النتيجة, 
التــي جعلــت العنابــي يرفع رصيــده إلى 14 
نقطة في المركز العاشر, وتوقف رصيد أهلي 
قلقيليــة عند 11 نقطــة في المركــز الحادي 

عشر وقبل األخير.

في ختام الجولة الـ15 لدوري المحترفين

بالطة و الثقافي أبرز الرابحين.. وشباب الخليل يترّنح

وزارة الشباب والرياضة تمنح أندية جباليا قطعة أرض إلنشاء ملعب

هالل القدس حامل لقب النسخ الثالثة الماضية خارج التغطية

حصلت على 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية 
فلسطين تحتل المركز الثالث في البطولة العربية لمصارعة الذراعين
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أبوظبي/وكاالت:
تــوج الزمالك بلقب كأس الســوبر المصــري لكرة 
القــدم للمــرة الرابعة في تاريخه، عقــب فوزه 3-4 
بركالت الترجيح على غريمه التقليدي األهلي أمس، 
بملعــب )محمد بن زايــد( في العاصمــة اإلماراتية 

أبوظبي.
وانتهى الوقــت األصلي للمباراة بالتعادل الســلبي 
بعدما تبارى العبو الفريقين في إهدار جميع الفرص 
التي ســنحت لهما ليتم االحتكام لــركالت الترجيح 

التي ابتسمت في النهاية للفريق األبيض.
بهــذا الفوز، واصــل الزمالك احتفاالتــه بعدما توج 
بلقبــه الثاني في غضون ســبعة أيام، عقب حصوله 
علــى بطولة كأس الســوبر األفريقي يــوم الجمعة 
الماضــي، بفــوزه 3-1 علــى الترجي التونســي في 

العاصمة القطرية الدوحة.
كما ثأر الزمالك، الذي استعاد لقب المسابقة الغائب 
عنه منذ موســم 2016-2017، من خســارته 3-2 
أمام األهلــي في النســخة الماضيــة للبطولة التي 
أقيمت في شــهر أيلول/ســبتمبر الماضــي بملعب 

)برج العرب( في االسكندرية.
ويعــد هذا هــو اللقب الثانــي الذي ينالــه الزمالك 
بكأس الســوبر على حســاب األهلي، الــذي توقفت 
عدد ألقابه فــي البطولة عند 11 لقبــا، يتصدر بها 

قائمة الفرق المتوجة باللقب.
بدأ اللقاء بهجوم مبكر من جانب األهلي الذي أهدر 
فرصة مؤكدة في الدقيقة الثالثة حينما اســتخلص 

حارس مرمى األهلي بثبات.
وانحصــر اللعب فــي منتصف الملعب خــالل الوقت 
تبــادل كال  حيــث  األول،  الشــوط  مــن  المتبقــي 
الفريقين االســتحواذ على الكرة بال فاعلية، لينتهي 

الشوط بالتعادل بدون أهداف.
بدأ الشــوط الثانــي بحماس من جانــب الفريقين، 
حيــث تبــادال الهجمــات ولكــن دون خطــورة على 

المرميين.
وكاد فرجانــي ساســي أن يفتتح التســجيل للزمالك 
في الدقيقــة 63 حينما انطلــق بالكرة من منتصف 
الملعــب، وســدد مــن على حــدود المنطقــة لكن 

الشناوي أمسك الكرة على مرتين.
ورد األهلي بهجمة منظمة في الدقيقة 64 أســفرت 
عن تســديدة مــن على حدود المنطقــة عبر محمد 
هانــي مرت بجوار القائم األيســر، فيمــا تابع أجايي 
تمريــرة عرضيــة مــن الناحيــة اليمنى عبــر هاني، 
ليســدد ضربــة رأس خرجت إلــى ركلــة مرمى في 

الدقيقة .67
دفــع األهلــي بتبديله األول في الدقيقــة 69 بنزول 

عبداهلل جمعة بدال من يوسف أوباما.
وأهدر محمد مجدي أفشــة فرصة أخرى لألهلي في 
الدقيقة 71، عقب تلقيه تمريرة عرضية من اليســار 
عــن طريق جيرالدو، ليســدد ضربة رأس غير متقنة 

ذهبت إلى ركلة مرمى.
دفــع األهلــي بتبديله األول في الدقيقــة 72 بنزول 
محمــود عبدالمنعــم )كهربــا( بــدال مــن حســين 

جونيور أجايي الكرة من محمد عبدالشــافي لينفرد 
بالمرمى، لكنه ســدد برعونة لتصطــدم الكرة في 
محمد أبوجبــل حارس مرمى الزمالــك، لتتهيأ أمام 
جيرالدو دا كوســتا، الخالي مــن الرقابة، الذي وضع 

الكرة بغرابة شديدة في الشباك من الخارج.
واصــل األهلــي هجومــه في ظــل تراجــع الزمالك 
للدفاع، حيث سدد عمرو السولية من خارج المنطقة 
في الدقيقة التاســعة لكن الكرة ذهبت في منتصف 

المرمى ليمسكها أبوجبل بثبات.
وســنحت أول فرصة للزمالك في الدقيقة العاشــرة 
عــن طريق مصطفــى محمد، الذي ســدد من خارج 
منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم األيسر، 
قبل أن يســدد نفــس الالعب تصويبــة مماثلة في 

الدقيقة 11 أخطأت المرمى.
وأحــرز جيرالدو هدفا لألهلي فــي الدقيقة 12 لكن 
ســرعان ما تــم إلغــاؤه بداعي التســلل، فيما أضاع 
الالعــب ذاته فرصة أخــرى في الدقيقــة 18 حينما 
تلقــى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق 

حسين الشحات ليسدد ضربة رأس علت العارضة.
وأطلــق أليــو ديانج قذيفــة زاحفة مــن على حدود 
المنطقة في الدقيقة 29 ابتعدت عن القائم األيســر 

بقليل.
بمرور الوقت، أســرع الزمالك من إيقاعه، ودخل في 
أجــواء المباراة بالفعل، وحصل علــى أكثر من ركلة 
ركنية، وســدد أحمد ســيد زيزو تصويبة من داخل 
المنطقة في الدقيقة 36 أمســكها محمد الشــناوي 

الشحات.
وســدد كهربا تصويبة ضعيفة مــن داخل المنطقة 

في الدقيقة 78 أمسكها أبوجبل بثبات.
أجــرى األهلي تبديلــه الثاني بنزول الســنغالي أليو 
بادجــي بدال من أفشــة، ليرد الزمالــك بتبديل آخر 
بنــزول المغربي محمــد أوناجم بدال مــن زيزو في 

الدقيقة .80
ودفع الزمالك بتبديلــه األخر في الدقيقة 84 بنزول 
محمــود عبدالــرازق شــيكاباال بدال مــن مصطفى 

محمد.
وأضــاع كهربا فرصــة محققة لألهلي فــي الدقيقة 
86 عندما تلقى تمريرة أمامية داخل المنطقة لكنه 

سدد دون تركيز بعيدا عن المرمى.
أجرى األهلــي تبديله األخير بنــزول محمود متولي 

بدال من جيرالدو في الدقيقة .87
وخيــم الحذر علــى الوقت المتبقي مــن عمر الوقت 
األصلي، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية بتعادل 

الفريقين سلبيا، ليتم اللجوء إلى ركالت الترجيح.
وفي ركالت الترجيح، أحــرز للزمالك كل من محمود 
عالء وفرجاني ساســي وطارق حامد وعبداهلل جمعة، 
فيمــا تصــدى محمد الشــناوي لتســديدة أشــرف 

بنشرقي.
فــي المقابــل، أحــرز لألهلي علــي معلــول وعمرو 
الســولية ومحمود متولي ، فــي حين تصدى محمد 
أبوجبل لتسديدتي محمد هاني وأليو بادجي، ليفوز 

الزمالك بالبطولة.

ج بكأس السوبر  الزمالك ُيتوَّ
المصري على حساب األهلـــي
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن الســيد/ حرب جبر محمد أبو حجير من ســكان 
البريــج هوية رقم / 905383212 قد تقدم بطلب لتصحيح اســم/ والده 

والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // جبر محمد أبو حجير
القطعة 659 القسيمة 22 – 23 أراضي 

إلى االسم الصحيح له // جبر محمد سالم أبو حجير
لذلــك فإن اللجنــة المختصة تحيط الجميــع علمًا بهــذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية 
خــالل مدة أقصاها خمســة عشــر يومــًا 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

أعلــن أنا/ هشــام ماهــر هاشــم الصفدي عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 906772587 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

الناصرة/ فلسطين: 
نفتالــي  اإلســرائيلي  االحتــالل  جيــش  وزيــر  أعلــن 
بينت، أمــس، انتهاء أزمة اســتيراد العجــول للمناطق 
الفلسطينية، وذلك بعد تراجع السلطة الفلسطينية عن 

مقاطعتها للعجول اإلسرائيلية.
وقال بينت إن السلطة الفلسطينية تراجعت عن قرارها 
الذي اتخذته قبل 6 أشهر بمقاطعة العجول اإلسرائيلية، 
وذلك فــي أعقاب منع »إســرائيل« اســتيراد المنتجات 
الزراعيــة الفلســطينية. وذكــر موقــع القناة الســابعة 

العبريــة أن حــل القضية جاء في أعقــاب مفاوضات مع 
الســلطة الفلســطينية، تخللها تراجع األخيرة عن قرار 
المقاطعة، وبناًء عليه ســترفع »إسرائيل« قرار مقاطعة 

المنتجات الزراعية الفلسطينية.
وكانــت وزارتــا الزراعة واالقتصاد الوطنــي في حكومة 
اشــتية أعلنتا، مســاء أول من أمس، عــن البدء الفوري 
باالســتيراد المباشــر للثــروة الحيوانية بمــا في ذلك 
العجــول ولجميع المنتجات والســلع التجارية من جميع 
دول العالم دون معيقات، وذلك بمنح التراخيص الالزمة 

للمستوردين وفقا الحتياجات السوق الفلسطينية، حيث 
تم اســتيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل 

مباشر.
وقالت وكالة األنباء الرســمية »وفــا« أن ذلك جاء عقب 
سلســلة من المباحثات المباشــرة وغير المباشــرة عبر 
أطراف دولية، أسفرت عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها 
غيــر القانونيــة بمنع االســتيراد المباشــر للعجول من 
األســواق العالمية، وحظــر تصدير المنتجــات الزراعية 

الفلسطينية إلى السوق اإلسرائيلية.

وأشــارت إلى أن االحتالل اإلســرائيلي تعهــد بااللتزام 
بحــق الجانــب الفلســطيني بإقامــة منشــآت لمحاجر 
صحيــة خاصة به. وكانت الحكومة اإلســرائيلية نفذت 
تهديدها بمنع استيراد المنتجات الزراعية من األراضي 
الفلســطينية، ردًا على قرار الحكومة الفلســطينية منع 
استيراد العجول من »إسرائيل«. وقال حينها وزير جيش 
االحتــالل نفتالي بينيت، الذي اتخذ القرار، إنه ســيعيد 
النظر في قراره، في حال توقفت السلطة عن خطوتها، 

وعادت إلى االتفاقيات المعمول بها.

وقف قرار مقاطعة المنتجات الزراعية الفلسطينية
"بينت" يعلن انتهاء "أزمة العجول" بعد تراجع السلطة عن مقاطعتها

مكونة مــن أربعة عناصــر من الجبهة الشــعبية 
بمنطقــة رام اهلل، مشــيرا إلــى أنهــم »اعترفــوا 
بتنفيذهــم العمليــة وتخطيطهــم لتنفيذ عملية 
تفجيريــة أخــرى، وضبطت عبــوة ناســفة أخرى 

بحوزتهم«.
فيما ذكــرت القنــاة »12« العبرية أن مســؤول 
الخلية اسمه ســامر مينا سليم عربيد )44 عامًا( 
من رام اهلل، وهو من كبار قادة الجبهة الشعبية، 
ومعتقــل ســابق، وهو الذي أعد العبــوة وفجرها 
في اللحظة التي الحظ وصول المستوطنين إلى 
المكان. وقالت إن الخلية ضمت أيضًا: قسام عبد 
الكريم شــبلي )25 عامًا( من ســكان قرية كوبر 
برام اهلل، وهو الذي أعد المتفجرات المستخدمة 
في تصنيع العبوة، وســاعد في تركيبها واشترك 

في تفجيرها.
وتضــم أيضًا يزن حســين مغمــاس )25 عامًا( 
وهو ناشــط في الجبهة الشعبية، وكان »شريًكا 
كامــاًل في التخطيط وتنفيذ العملية«، واشــترك 
أيضًا نظام يوسف محمد )21 عامًا( وهو ناشط 
في الجبهة الشعبية بجامعة بير زيت؛ وفق ادعاء 

الشاباك.
فــي حين، خططــت الخلية لتنفيــذ عملية أخرى 
مــن بينها عمليــات إطالق نــار وخطــف لجنود 

ومستوطنين، بحسب زعم الشاباك.
إلى ذلك، أخطرت ســلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمــس، بهدم أربعة مســاكن، شــرق يطا جنوب 

الخليل في الضفة الغربية.
وقال منســق لجان الحماية والصمود في مسافر 
يطا فؤاد العمور لوكالة »وفا« التابعة للســلطة: 
إن قــوات االحتالل، داهمت المســافر الشــرقية 

ليطا، واقتحمت خرب المفقرة، والمجاز، والركيز، 
وأخطرت بهدم أربعة مســاكن تعــود ملكيتها، 
لكل من: عثمــان زين، وعزات زيــن من المجاز، 
وأحمــد مصلح حمامــرة، من المفقــرة، ومحمد 

حسن أبو عرام، من الركيز.
وأضاف أن هذه االخطارات تأتي في إطار تضييق 
االحتالل على المواطنين في المســافر الشــرقية 
ليطا بهدف افراغها من ســكانها ونهبها لصالح 
االســتيطان. وفــي إطــار آخــر، ذكــرت مصــادر 
إعالميّــة عبريــة أّن قــوة عســكرية إســرائيلية 
أطلقت النار مســاء أمس، تجاه سيارة فلسطينية 
في قرية بيتين بقضاء رام اهلل فأصابت ســائقها 

بجراح.
ووفقًا لما نشره موقع »0404« العبري فقد أطلق 
جيــش االحتالل النــار باتجاه مركبة فلســطينية 
داخل القرية بعد االشــتباه بنية ســائقها دهس 
الجنود فأصيب السائق بجراح في أطرافه العلوية 
ونقل على أثرها لمستشــفى »شعاريه تسيدك« 

في القدس المحتلة.
فيمــا أصيب عــدد مــن المواطنيــن باالختناق، 
أمــس، جراء إطالق قــوات االحتــالل قنابل الغاز 
المسيل للدموع في مخيم العروب شمال الخليل.
وأفــاد مصدر محلي، بأن جنــود االحتالل أطلقوا 
الرصاص المعدنــي المغلف بالمطــاط، وقنابل 
الصوت، والغاز المســيل للدموع خالل مواجهات 
اندلعــت عند مدخل المخيم، مــا أدى إلى إصابة 
عــدد مــن المواطنين بحــاالت اختنــاق عولجوا 

ميدانيا.
اعتقاالت االحتالل

فيما شــنت قــوات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، 

حملة اعتقاالت طالــت 11 مواطنا من محافظات 
الضفة.

ففــي القدس، اعتقلت قوات االحتالل: علي بهيج 
بصــه من بلدة العيزرية، وأحمــد صالح ابراهيم 
ابو ســميحة من بلدة عناتا، ووديــع داود عليان 
)19عامــا(، ومحمد زكريا عليان من العيســوية، 

والفتى عبد اهلل حسين العباسي من حي السويح 
فــي بلــدة ســلوان، بعــد أن داهمــت منازلهم 

وفتشتها.
وســلمت قوات االحتالل عائلة الشاب محمد فواز 
عالن، بالًغا لمراجعة مخابراتها، بعد أن اقتحمت 
منزله في قرية الشــيخ سعد جنوب شرق القدس 

المحتلة.
وفــي الخليل، اعتقلت قــوات االحتالل، المواطنة 
رماح محمد حســن ســلطان من بلــدة حلحول، 

وعيسى محمد ذيب لحروب، من دير سامت.
وفي سلفيت، اعتقلت قوات االحتالل الشاب رامز 
نادر ابو فــارس )22 عاما(، من بلدة ديراســتيا، 

بعد أن داهمت منزل ذويه.
وفي رام اهلل، اعتقلت قوات االحتالل، الشــقيقين 
آدم عزام الريماوي، وشقيقة امجد )28 عاما(، من 

بلدة بيت ريما، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.
وفــي طولكــرم، اعتقلت قوات االحتالل، األســير 
المحــرر رأفت جميــل عبد الرحمــن ناصيف )54 
عاما( من الحي الجنوبي للمدينة، بعد أن داهمت 

منزله وفتشته.
وفي الســياق ذاته، اقتحمت قوات االحتالل بلدة 
عنبتــا شــرق المحافظــة، وداهمت عــدة منازل 
وســلمت خمســة مواطنيــن بالغــات لمراجعة 

مخابراتها.

خمســين جنديا ســوريا، فيما أكدت 
مصــادر تركيــة أن المفاوضــات مع 

روسيا وصلت إلى "طريق مسدود".
وقالــت الوزارة -في بيــان- إن ردها 
دمر أيضــا خمس دبابات ومدرعتين 
لنقل الجنــود وشــاحنتين مدرعتين 

ومدفع هاوتزر.
وتأتــي هذه التطورات بعد ســاعات 
فقــط من إطــالق الجيــش الوطني 
التابع للمعارضة السورية، بمساندة 
الجيش التركي، هجومــا بريا جنوب 
شــرق إدلب مــن عدة محــاور تحت 
غطاء مدفعي وصاروخي كثيف، وبعد 
يــوم فقط من إعــالن الرئيس رجب 
طيب أردوغــان أن عملية تركية في 

إدلب لم تعد سوى "مسألة وقت".
وقد مّكن الهجوم قــوات المعارضة 
-وفق ما نقل مراســل الجزيرة- من 
الســيطرة علــى أجــزاء مــن مدينة 

النيرب.

بــأن  الجزيــرة  قنــاة  أفــادت  كمــا 
المســلحة  الســورية  المعارضــة 
أســقطت طائرة اســتطالع روســية 
قرب المدينة، وأن المدفعية التركية 
قصفت مواقع لقوات النظام السوري 

بمنطقة سراقب.
ونقلــت وكالة اإلعالم الروســية عن 
وزارة الدفاع قولها إن من وصفتهم 
بـــ "متشــددين مؤيديــن لتركيــا" 
اخترقــوا دفاعات الحكومة الســورية 

في منطقتين بمحافظة إدلب.
الجــو  ســالح  أن  الوكالــة  وأكــدت 
اســتهدفت  نفــذ ضربات  الروســي 
المخترقين، كما دعــت وزارة الدفاع 
الروســية أنقــرة إلــى وقــف دعمها 
للمعارضة  التابــع  الوطنــي  للجيش 
السورية. وقالت في بيان إن الجيش 
التركــي  "الجانــب  الروســي يدعــو 
إلــى وقــف دعــم أعمــال مجموعات 
إرهابية وتسليحها"، منددة بضربات 

لعقد قمة روسية تركية إيرانية حول 
ســوريا، مشــيرا إلى عــدم التوصل 
لالتفاق علــى موعــد انعقادها حتى 

اآلن.
وأضاف بيســكوف أن روســيا أجرت 
مفاوضات مــع الجانب اإليراني حول 
عقد هذا اللقاء، وأن موســكو عبرت 
عــن موافقتها علــى تواريخ محددة، 

مصدرهــا مواقــع تركيــة أدت الــى 
إصابة أربعة جنود سوريين بجروح.

طريق مسدود
على صعيــد آخر، قال مصــدر تركي 
رفيــع للجزيــرة إن المفاوضات بين 
بشــأن  والتركي  الروســي  الجانبين 

إدلب وصلت إلى طريق مسدود. 
كمــا قــال وزيــر الخارجيــة مولــود 

جاويــش أوغلــو إنــه مــن الصعب 
المضي في اتفاَقي سوتشي وأستانا، 
مع اســتمرار هجمات النظام السوري 
اتفاقــي  أن  وأضــاف  إدلــب.  علــى 
سوتشي وأســتانا لم يتوقفا لكنهما 
تعرضا للضرر. وكان المتحدث باسم 
الكرملين ديميتري بيسكوف قد أكد 
في وقت سابق أن التحضيرات جارية 

مشــيرا إلــى أنه يجري اآلن تنســيق 
المواعيد بين رؤساء الدول الثالث.

-اللتــان  وروســيا  تركيــا  وكانــت 
تدعمــان أطرافا متقاتلــة في الحرب 
المســتمرة منــذ تســعة أعــوام في 
سوريا- قد فشلتا في التوصل التفاق 
بعــد جولتــي محادثات األســبوعين 

األخيرين.

دعوات ألوسع مشاركة ...

تنظــم حملــة "الفجــر العظيم" في عدد من مســاجد 
الــدول العربية واإلســالمية دعمًا للمســجد األقصى 
والمقدســات المهــددة بالتهويــد من قبل ســلطات 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد نشــطاء مواقع التواصل أن حملة الفجر العظيم 
تغيــظ االحتالل بشــدة، ألنها تنبه الجميــع لضرورة 

العمل على حماية المقدسات اإلسالمية.
ومنذ قرابة 3 أشهر بدأت حملة الفجر العظيم بالدعوة 
إلى االحتشاد في صالة فجر يوم الجمعة بالمسجدين 
األقصــى واإلبراهيمي فــي الضفة الغربيــة المحتلة، 
إلى أن توســعت لتشــمل مشــاركة جميع المســاجد 
في األراضي الفلســطينية، ولحــق بها عدد من الدول 

العربية واإلسالمية.
االحتشــاد الكبير والتفاعل مع الحملة أغضب االحتالل 
اإلســرائيلي، ما جعله يشــن حملة اعتقــاالت تركزت 
ضد المقدســيين، إضافة إلى إصدارها قرارات بإبعاد 

العشرات منهم عن المسجد األقصى وإغالق محالت.
وتخلل أداء اآلالف من المصلين لصالة الفجر باألقصى 
خالل أيام الجمعة الماضيــة اقتحام جنود االحتالل له 
واالعتداء على المصلين، وســط استنفار أمني مشدد، 

ما أدى لوقوع إصابات بصفوف المصلين.
ولــم تؤثــر إجــراءات االحتــالل القمعيــة علــى تلبية 
المصلين لدعوات الحملة، فاســتمر حضورهم لصالة 
الفجــر كل جمعة بأعداد غفيرة أكثــر، وتناوبهم على 

تقديم مشروبات ساخنة للحضور.
بدورهــا، أكدت النائــب في المجلس التشــريعي عن 
مدينة الخليل سميرة الحاليقة أن حملة الفجر العظيم 
هــي خطوة عملية في إطار الرد على مجزرة المســجد 
اإلبراهيمي وعلــى طريق تحريــره بالكامل من أيدي 

االحتالل ومستوطنيه.
ودعت الحاليقة فــي بيان المواطنين لتكثيف التواجد 
فــي اإلبراهيمــي واألقصى وكل مســاجد فلســطين، 
خاصــة المهــددة مــن قبــل االحتــالل اإلســرائيلي 

ومستوطنيه.
وقالــت إن الحملــة تثلــج الصــدور ونرى فيهــا الخير 
العظيــم لألمــة عامة وفلســطين خاصــة، داعية إلى 

اســتمرارها وتوســعها لباقي المســاجد مــع "التركيز 
علــى المســجد اإلبراهيمــي كونــه المنطقــة األكثر 
تعرضًا للتهويد وألطماع االحتالل والمستوطنين في 

الخليل".
وحثت الحاليقة على االستمرار في الحملة التي "أعادت 
الروح لإلبراهيمي" وعدم التراجع عنها ألي سبب كان.

وأوضحت أن الحملة هذا األســبوع ســتوافق الذكرى 
الـ26 لمجــزرة الحرم االبراهيمي وهو مؤشــر ودليل 
واضــح علــى أن الفلســطينيين ال يمكــن أن ينســوا 
ثأرهم، وأن دماء الشــهداء ال تــزال تؤلمهم وهم في 
ســعي مســتمر إلخماد هــذا األلم الذي لــن يخمد إال 

باستعادة المقدسات وحمايتها.
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"Image.canon".. كانون 
تطلق خدمة سحابية جديدة

طوكيو/وكاالت:
 Image.canon تطلق شــركة كانون خدمة الحوســبة الســحابية
خالل أبريل/نيســان القادم، وذلك بعد إيقاف خدمة تخزين الصور 

 .Irista عبر اإلنترنت
وأوضحت الشــركة اليابانيــة أن أهم ميزة في الذاكرة الســحابية 
الجديــدة تتمثل فــي إمكانية تحميل الصــور ومقاطع الفيديو من 
كاميــرات كانــون المتوافقة مباشــرة عنــد وجود اتصال بشــبكة 
 RAW الالســلكية، بمــا في ذلــك تحميل صــور بصيغة WLAN

واألفالم بدقــة 4K، باإلضافة إلى إمكانية النقــل التلقائي للصور 
ومقاطــع الفيديو إلــى األجهزة األخــرى ومواقع الويب وشــبكات 

التواصل االجتماعي.
وتنقسم خدمة Image.canon الجديدة إلى ذاكرة المدى القصير 
وذاكــرة المدى الطويل، وتتمثل مهمة ذاكــرة المدى القصير في 
تخزيــن كل ما يتم تســجيله أو التقاطه بالكاميــرا لمدة 30 يوما 
فقط، وإذا رغب المســتخدم في االحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو 
لفترة أطــول، أي منع الحذف التلقائي لهــذه البيانات، فإنه يتعين 
عليه نقل الصور ومقاطع الفيديو يدويا إلى ذاكرة المدى الطويل. 
ويمكن استعمال ذاكرة المدى الطويل إلى أجل غير مسمى وتوفر 
للمســتخدم ســعة تخزينية تبلغ 10 جيجابايت مجانــا، وعند قيام 
 "Downloader for Image.canon" المستخدم بتثبيت البرنامج
علــى حواســيب ويندوز وأجهــزة الماك فإنه ســيتمكن من تنزيل 

الصور ومقاطع الفيديو على هذه األجهزة تلقائيا. 

لكمة خاطفة.. عقاب
 أسد هاجم طفلة

واشنطن/وكاالت:
هاجم أمريكي أســدا جبليا يزن 160 رطال داخل حديقة في والية 
كاليفورنيا، وفاجأه بلكمة قوية على ضلوعه بعدما استفزه األخير 

بالهجوم على طفلة تبلغ 6 أعوام.
وحســب موقع »ســي إن إن« األمريكي، وقع الهجوم عندما كانت 
أســرة مكونة مــن الضحيــة ووالديها وعــدة أشــخاص بالغين 
يتنزهون في حديقة رانشو سان أنطونيو في مقاطعة سانتا كالرا.
وبعد الهجوم ســارع رجال األمن إلســعاف الطفلــة التي أصيبت 
بخدوش طفيفة، وأغلقت الحديقة للبحث عن األســد الذي يمكن 

أن يشكل خطرا على الزوار.
تعقيبا على الحادث، قال مســؤولو الحديقة: »رؤية أسد جبلي أمر 
نــادر، ومثــل هذا اللقاء أمــر غير معتاد. أســود الجبال تعيش في 
جميع أنحاء منطقة سانتا كروز وال تشكل عموما تهديدا للناس«.
ونصح المســؤولون أي شــخص يرى أســدا جبليا أن يظل هادئا 
ويتراجع ببطء. واألهم من ذلك، أال يدير ظهره لألسد أو يركض.

كوريا الجنوبية تطلق أول
 قمر صناعي ثابت في العالم

سول/ وكاالت:
أعلنــت كوريا الجنوبية، أنها نجحت فــي إطالق أول قمر صناعي ثابت 
بالنســبة لــألرض في العالــم لمراقبــة البيئة، موضحــة أنها صنعته 

بنفسها.
وقال معهد أبحــاث الفضاء الكوري الجنوبــي إن الصاروخ »أريان5-« 
الــذي يحمل القمر الصناعي »شــوليان2- بي« الــذي يزن 3.4 طن، 
والمكلف بمراقبة حركة الغبار وغيرها من ملوثات الهواء والمد والجزر 
في منطقة شرق آسيا، سيصل إلى مداره الثابت وهو 36 ألف كيلومتر 

فوق خط االستواء لألرض.
ونقلت وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية لألنباء عن المعهد قوله إن 
الصاروخ أقلع من قاعدة »جويانا« الفرنسية في الساعة 19:18 دقيقة 

بالتوقيت المحلي.
انفصل القمر الصناعي عن الصاروخ بعد 31 دقيقة من إقالعه، وأجرى 

أول اتصال مع مركز تتبع أرضي في منطقة ياثاراجا األسترالية. 
ووضع القمر »شــوليان2- بي« ألواحا شمسية لتوليد الطاقة الالزمة 
لتشــغيل أنظمتــه. ومن المتوقع أن يصل إلى مــداره النهائي الثابت 
بالنســبة لألرض بعد أســبوعين، علــى أن يبدأ إجــراء مهمته البيئية 
البحرية في أكتوبر/تشــرين األول، حيث سيتم تشغيل جميع األنظمة 

بشكل كامل بحلول عام 2021.
وتابع المعهد أن القمر الصناعي متعدد األغراض يراقب ويتتبع الغبار 
و20 نوعــا مــن ملوثات الهواء مــن بين ذلك األوزون وثاني أكســيد 

الكبريت والفورمالديهايد.

باريس/وكاالت:
كشفت شــركة بوجاتي الفرنسية رسميا عن 
نســخة جديدة خاصة من طرازهــا الرياضي 
المميــز، شــيرون، تســتعد للمشــاركة بهــا 

بمعرض جنيف الدولي للسيارات.
وتعــد هــذه هــي النســخة رقــم 250 التي 
تطرحهــا بوجاتــي مــن طــراز شــيرون منذ 
الكشــف عنه في عــام 2016 كبديل لطرازها 

.Veyron

ونقــل موقع "موتــور وان" المختــص بأخبار 
الســيارات، اللقطات الرســمية لهذه النسخة 
الخاصــة الجديــدة من طراز شــيرون، والتي 
 Noire أعلنت عنها بوجاتي بمســمى تجاري

.Sportive

وأوضــح الموقــع األمريكــي أن بوجاتي منذ 
إعالنها عن طراز شيرون، أعلنت نيتها لطرح 
500 نســخة فقط من هذا الطــراز على مدار 

عدة سنوات، وبهذه النسخة رقم 250 تكون 

قــد وصلت لنفــس الطريــق بطرحها لنصف 
العدد المحدد من هذا الموديل المميز.

 Noire الجديــد  النســخة  هــذه  وســتعمل 
 W16 مــن طراز شــيرون بمحرك Sportive

بســعة 8.0 لتر، تنتج قوة 1600 حصان، مع 
عزم دوران 1600 نيوتن متر.

وســتتوفر نســخة Noire Sportive الخاصة 
من طراز شيرون باألسواق للبيع بتكلفة تبدأ 

من سعر 3.3 مليون دوالر.

بـ65 دوالًرا.. "باتريوت" األمريكية 
تطرح قرًصا صلًبا بسعة تيرابايت

واشنطن/ وكاالت:
 .SSD الجديد من نوع P300 أعلنت شركة باتريوت إطالق القرص الصلب
وأوضحت الشــركة األمريكية أن القرص الصلب الجديد يمتاز بسرعة نقل 
 .PCIe x4 بيانات تصل إلى 2100 ميجابايت/الثانية، ويعتمد على واجهة
ويتوافــر القرص الصلــب الجديد بســعة تخزينيــة 256 و512 جيجابايت 
وواحــد تيرابايــت، وبفضل واجهــة PCIe x4 فــإن الموديل ســعة واحد 
تيرابايت يمتاز بسرعات قراءة متتابعة تصل إلى 2100 ميجابايت/الثانية، 

بينما تصل سرعات الكتابة المتتابعة إلى 1650 ميجابايت/الثانية.
وتمتــاز الموديالت ذات الســعة التخزينية األصغر بســرعة 1700 و1200 

ميجابايت/الثانية. 
وأعلنــت باتريوت أن ســعر القرص الصلــب P300 الجديــد يبلغ نحو 65 

دوالرا.

ديناصور بالحجم الطبيعي
 هدية أب البنه

لندن/وكاالت:
لم يكــن يتوقع أحد اآلباء البريطانيين أن المفاجــأة التي أحضرها البنه، 
ستدهشه هو نفسه، بشرائه ديناصورا )لعبة( بالحجم الطبيعي عن طريق 

اإلنترنت، بطول أكثر من 6 أمتار.
وطلب األب أندريه بيسون، أحد ســكان جزيرة جيرنسي البريطانية، من 
أحــد المواقع اإللكترونية، ديناصورًا البنه ثيو، الذي رغب في هذه الهدية 
الخاصة، بعد مشــاهدة أحد أفالم ديزني الكالسيكية، لكن األمر الذي لم 

يحسبه، هو عدم تحققه من أبعاد اللعبة جيدًا قبل تأكيد الشراء.
واعتقد األب الذي اشــترى اللعبة العمالقة مقابل ألف جنيه إسترليني، أنه 
ســيحصل على ديناصور طوله 3 أمتار، لكنه فوجئ عند وصوله أن حجمه 
هــو الضعف، لدرجة أن وضعــه في حديقة منزله احتاج اســتخدام رافعة، 

."boredpanda" بحسب موقع

ا النسخة الـ 250 من طراز "شيرون" الخارق بوجاتي تطرح رسميًّ


