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من  طليب  رشيدة  فلسطيني  أصل  من  األمريكية  المحامية  اقتربت 
الحزب  بترشيح  فوزها  بعد  االمريكي  الكونغرس  في  مقعد  نيل  فرصة 
الديموقراطي عن والية )ميشيغان( ما قد يجعلها أول امرأة مسلمة من 

أصول عربية تشغل مقعدا في الكونغرس.

وتنتمي طليب المولودة ألبوين من المهاجرين الفلسطينيين واالكبر بين 
تابع  مصنع  في  والدها  عمل  حيث  )ديترويت(  لمدينة   14 الـ  اخوانها 
لبرلمان والية  تنتخب  لشركة )فورد موتور( لتصبح أول امرأة مسلمة 

)ميشيغان(.

وفازت مؤخرا بترشيح الحزب الديموقراطي 
من  مناطق  تضم  التي   )13( للدائرة 
)ديترويت( وأحياء تابعة لها والتي تعد واحدة 
من أكبر مراكز المسلمين واألمريكيين العرب 

بالواليات المتحدة.

من  واقترابها  عاما(   42( طليب  فوز  ويأتي 
مدينة  فيه  تعاني  وقت  في  الكونغرس  مقعد 
قرار  نتيجة  الكثير  المحتلة  الشرقية  القدس 
االعتراف  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
بالده  بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة 

إليها.

نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
أيلول )سبتمبر( 20١٨،  اإلصدار : ٣١

رشيدة طليب..
أول امرأة فلسطينية قد تدخل الكونغرس األمريكي

في هذا االصدار:

»سارة أبو الخير« من غزة تفوز 
بجائزة أفضل مهاجرة كندية

»رائد الشرحة« فلسطيني من 
الخليل يُحول سيارته العادية إلى 

»ليموزين« بمواصفات عالية

فلسطين تحقق رقماً قياسياً بفوز 
125 مدرسة بجائزة المدرسة 

الدولية

»هبة سعدية« سفيرة فلسطين فوق 
العادة في المالعب العالمية
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في  بفوزها  عام 2008  في  مرة  التاريخ ألول  كما صنعت 
في  تخدم  مسلمة  امرأة  أول  فأصبحت  الدولة  لممثل  السباق 

الهيئة التشريعية في والية )ميشيغان(.

وفازت ايضا على خمسة مرشحين في الحزب الديموقراطي 
في  استقال  الذي  كونيرز  جون  النائب  مقعد  لشغل  نافسوها 

كانون أول/ ديسمبر الماضي إثر اتهامات غير أخالقية.

في  الخمسة  الديموقراطيين  المرشحين  على  تغلبها  وعقب 
في  تواجه طليب مرشحا جمهوريا  لن  التمهيدية  االنتخابات 
االنتخابات العامة التي ستقام في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل 
المرشحين  قائمة  في  اسمه  يدخل  تواجه مرشحا ال  قد  لكنها 
مع إمكانية فوزه عبر كتابة اسمه في أوراق االقتراع من قبل 

المقترعين إال أنها ستكون المرشحة األوفر حظا في مقاطعة 
ديمقراطية. 

)بيرني  بجناح  المرتبطة  التقدمية  المواقف  طليب  وتدعم 
ساندرز( من الحزب الديمقراطي مثل تقديم الرعاية الصحية 
الشاملة وتحديد حد أدنى لألجور وحماية البيئة باإلضافة إلى 

توفير التعليم الجامعي بأسعار غير باهظة.

»سأقاتل  الكونغرس  لسباق  االنتخابي  برنامجها  في  وكتبت 
ضد أجندة ترامب التي تضع أرباح الشركات وتخدم األغنياء 
على حساب احتياجاتنا. سأقاتل إلى جانبكم من أجل أن تكون 
أدنى  أجر  على  العمال  يحصل  وأن  للجميع  الطبية  الرعاية 

قدره 15 دوالر يساعدهم على إعالة أسرهم«.

فازت الفلسطينية »سارة أبو الخير - عسلية«، ابنة مدينة جباليا شمال قطاع 
غزة، باإلجماع وغالبية األصوات، كأفضل مهاجرة كندية لعام 2018.

الفوز  هذا  »أهدي  »فيسبوك«:  عبر  حسابها  على  الخير«  »أبو  وقالت 
لوطني فلسطين الُحر العظيم، وألهلي وأحبتي في القطاع الصامد وبلدتي 
جباليا أُم الشهداء وبنت الطيبين الكرماء، ولكن قبل هذا وذاك، أُهدي هذا 

اللقب لصاحب الفضل األول، زوجي«.

مهاجرة  أفضل  لجائزة  تورنتو،  في  المقيمة  أبوالخير  سارة  ترشيح  وتم 
كندية لهذا العام، لكونها رائدة في العمل اإلنساني لخدمة حقوق الالجئين 

والمهاجرين في كندا.

وعملت سارة مع القيادات التعليمية واتحادات الطلبة، كما استطاعت أن 
تقود الجهود من أجل تحسين ظروف الالجئين والمهاجرين في مؤسسات 

التعليم العالي الكندية.

الخير« أول  أنشأت »أبو  الخدمات،  أيًضا وتقديم  الشريحة  ولمساندة هذه 
مؤسسة من نوعها في جامعة رايرسون في تورنتو، كما ترأست اتحاد طلبة التعليم المستمر فيها.

»سارة أبو الخير« فلسطينية من غزة تفوز بجائزة أفضل مهاجرة كندية
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وضعت االنجازات الفلسطينية بصمتها 
الواضحة في العالم، وأثبت الفلسطينيون 
تفوقهم في جميع المجاالت بدءاً بالعلوم، 
إلى  وصوالً  والثقافة،  باألدب  مروراً 

الموسيقى.

أدخل  الشرحة  رائد  الفلسطيني  لكن 
سيارات  صناعة  عالم  إلى  فلسطين 
صناعة  من  تمكن  بعدما  »الليموزين« 
وبأقل  عالمية  بمواصفات  واحدة 

التكاليف.

وبـدأت فكــرة الشـــرحة والذي يعمـــل 
نحو  قبل  األخضر،  الخط  داخل  ُمقاوالً 
يمتلك  أن  فكرة  راودته  حين  عامين 
بالشبكة  فاستعان  »ليموزين«،  سيارة 
العنكبوتية »االنترنت« وتابع فيديوهات 
ليُحاول  الُمصنعة  بالشركة  خاصة 

اكتشاف أسرار هذه الصناعة المميزة.

هو:  الشرحة  واجه  تحدي  أكبر  وكان 
إلى  »البويك«  سيارته  سيُحول  كيف 

»ليموزين«؟

ليست  لكنها  سهلة،  فكرة  تلك  تكن  لم 
مستحيلة بالطبع، هذا ما آمن به الشرحة 
وأثاث  خارجي  هيكل  على  فحصل 
مدينتي  في  محليين  ُصناع  من  داخلي 
بكهربائي  واستعان  ودورا،  الخليل 
التي  فكرته  ونجحت  أثاث،  وصانع 

اختصرها بتفاخر »صنعوا سيارة بويك 
في أمريكا ولكنني جعلتها ليموزين في 

فلسطين«.

في  الشرحة  حققه  عامين،  عمره  حلم 
والتجربة،  البحث  بعد  شهرين  غضون 
أمتار  تسعة  بطول  »ليموزين«  فصنع 
السير  لتبدأ  قانونياً  ترخيصاً  تنتظر 
به  تفخر  كإنجاز  الفلسطينية  بالشوارع 

أرض فلسطين.

»رائد الشرحة« فلسطيني من الخليل يُحول سيارته العادية إلى »ليموزين« بمواصفات عالية

دولة  أن  د. صبري صيدم  العالي  والتعليم  التربية  أعلن وزير 
فلسطين حققت رقماً قياسياً بفوز 125 مدرسة بجائزة المدرسة 
الدولية )ISA( منها )68( حكومية و)57( تابعة لوكالة الغوث، 
الفتاً إلى أن عدد المدارس الفلسطينية الفائزة، أكبر من مجموع 

المدارس الفائزة من دول العالم العربي.

تنفذها وزارة  التي  الجائزة،  الفائزة بهذه  المدارس  وهنأ صيدم 
التربية والتعليم العالي بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، 
مؤكداً أن هذا اإلنجاز يبرهن من جديد على تميز النظام التعليمي 

فلسطين تحقق رقماً قياسياً بفوز 125 مدرسة بجائزة المدرسة الدولية
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الفلسطيني ونجاعته وإصرار األسرة التربوية على تسجيل المزيد من النجاحات واإلنجازات، ويعكس اإلرادة الصلبة لدى 
أبناء األسرة التعليمية ورغبتهم الجادة إلعالء اسم فلسطين عالياً عبر هذه المشاركات.

البرامج  الجائزة، وغيرها من  تنظيم هذه  البريطاني من خالل  الثقافي  المجلس  البناء مع  التعاون  التربية على  وأكد وزير 
بالمدارس المشاركة في الجائزة، وجميع القائمين عليها، خاصة أسرة اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل  المشتركة، مشيداً 

التربوي.

وجدد صيدم تأكيده على رسالة التعليم والجهود التي تضطلع بها الوزارة في الوقت الراهن في سبيل دعم المبادرات النوعية 
وتبنيها والمساهمة في تكريس نهج يستند على اإلبداع والتميز، داعياً جميع المدارس للمشاركة في هذه الجائزة خالل العام 

الدراسي الحالي الذي سيشهد الكثير من التطورات على الصعيد التربوي.

يشار إلى أن مشروع جائزة المدرسة الدولية، يتضمن تنفيذ عدة نشاطات منهجية عالمية ضمن تعاون وشراكة فاعلة بين 
مدارس فلسطينية وأخرى خارجية، ويتضمن أيضاً نشر مفهوم العالمية من خالل موضوعات متنوعة تحاكي الفئات العمرية 
المختلفة، والعمل على إثراء المناهج الدراسية مما ينعكس إيجابياً في تحقيق األهداف التربوية على مستوى المدرسة بشكل 

شمولي.

األمام، وهذا  إلى  واسعة  قفزات  الفلسطينية  الرياضة  قفزت 
يشكل مصدر فخر واعتزاز بتلك اإلنجازات، التي ما يزال 

الطموح أكبر مما تحقق بكثير.

اسم  رفع  عاتقها  على  أخذت  فلسطينية،  فتاة  سعدية«  »هبة 
أرادت،  ما  لها  فكان  الدولية،  المحافل  في  عاليا  فلسطين 
بتعاون وتكاتف أفراد األسرة الرياضية، وعلى رأسهم اللواء 
الذي  القدم  لكرة  الفلسطيني  االتحاد  رئيس  الرجوب  جبريل 

وفر لها كل ما يلزم من أجل تحقيق النجاح.

النهائية  المباراة  تحكيم  في  شاركت  فلسطيني  حكم  »هبة« 
ألولمبيات آسيا لكرة القدم النسوية، والتي احتضنتها العاصمة 

الماليزية »جاكرتا« نهاية شهر آب من هذا العام. 
القدم قالت سعدية  الموقع الرسمي التحاد كرة  لقاء مع  وفي 
الرياضية من  التربية  دبلوم  »في عام 2008 حصلت على 

»هبة سعدية« سفيرة فلسطين فوق العادة في المالعب العالمية
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دمشق، وعملت فيها كمدّرسة تربية رياضية لمدة 5 سنوات، 
انتسبت للتحكيم عام 2009 في االتحاد السوري لكرة القدم، 
بدأت مشواري كحكم رابع في مستويات األشبال والناشئين 
على  اآلخرين  واعتياد  األجواء،  على  أكثر  التعرف  بهدف 

وجود العنصر النسوي في مباريات كرة القدم«.

وأضافت »إن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لي، فاتجهت لمباريات 
عدة  في  يومي،  شبه  بشكل  تقام صيفاً  التي  الشعبية  األحياء 
التي  العقبات  أحياء من مدينة دمشق وريفها، متحديةً جميع 
كانت في الطريق، حيث كنت أول فتاة تقوم بتلك الخطوة في 

أحياء شعبية وسط استغراب وذهول الجميع«. 

وقالت »قمت بتحكيم أكثر من 150 مباراة في تلك األحياء 
الفترة  الذاتي، وفي  التدريب  حيث كانت نقطة االنطالق في 
األشبال  دوري  في  مباريات  بتحكيم  بالمشاركة  بدأت  ذاتها 
إضافة  الشباب،  بدوري  وبعدها  مساعد،  كحكم  والناشئين 
لحضور الدورات التحكمية في االتحاد السوري والتدريبات 

العملية األسبوعية للجنة حكام دمشق«.

وأشارت إلى أنه »في عام 2013، انتقلنا الى ماليزيا حيث 
االتحاد  إلى  وانتسبت  رياضية  تربية  كمدّرسة  هناك  عملت 
بدنية  لياقة  اختبار  بإجراء  وقمت  القدم،  لكرة  الماليزي 
وحضور دورة تحكيم لسيدات ماليزيا، وتم تكليفي بمباريات 
في دوري المدارس التي تم فيها مشاهدتي وتقييمي من قِبَل 
عدة مقيمين، وبذلك أتيحت لي الفرصة بتحكيم كافة المستويات 
في العاصمة الماليزية كوااللمبور » سيدات - رجال أولى« 
كما تم تكليفي بتحكيم نهائي بطولة سيدات ماليزيا، فكان ذلك 
نهائي سيدات  بتحكيم  للمشاركة  اختياري  يتم  بأن  لي  شرف 

ماليزيا من بين عدة حكام ماليزيات إناث«.

وتضيف »في نهاية عام 2015 انتقلت إلى السويد، وبسبب 
صعوية انتسابي للتحكيم في المدينة التي أسكن بها، اضطررت 
لتغيير المدينة والمحاولة مجدداً، وبعد عدة محاوالت انتسبت 

لالتحاد السويدي لكرة القدم في بداية عام 2017«. 

وتروي »بعدها حضرت دورة للحكام وخضعت الختبارات 
تكليفي  تم  مقيمين ألدائي،  وبعد مشاهدة عّدة  البدنية،  اللياقة 
بالعديد من المباريات، بما يزيد عن 45 مباراة خالل الموسم، 
كما تم اختياري لتحكيم نهائي بطولة )آروس( التي تقام سنويا 
آذار  يبدأ في  السويدي  الدوري  ان  ألقل من 17 سنة، علماً 
درجتي  ترقية  تم   2018 سنة  االول.  تشرين  في  وينتهي 
التحكمية باالتحاد السويدي ألصبح حكم ساحة لدوري الدرجة 

االولى، وحكم مساعد بدوري النخبة«. 

وأشارت إلى أنها شاركت في العام 2017 بنهائي كأس آسيا 
بدوري  مباريات  بثالث  تايالند  في  عام   16 تحت  للسيدات 
واليابان  كوريا  بين  نهائي  النصف  ومباراة  المجموعات 
2018 كما شاركت بكأس آسيا للسيدات في االردن بمباراتين 
استراليا  بين  النهائية  المباراة  وفي  المجموعات،  دوري  في 

واليابان كحكم احتياط.

التي  للمشاركة  اختياري  »تم  تضيف   ،2018 العام  وفي 
أقيمت مؤخرا في البطولة االسيوية التي استضافتها ماليزيا 
واجتياز  القدم  لكرة  االسيوي  االتحاد  قِبل  من  ترشيحي  بعد 
االختبارات المطلوبة لذلك، شاركت في 4 مباريات جمعت 
دوري  في   ) تايالند   – فيتنام   (  ،) كونغ  هونغ   – )الصين 
مباراة ربع  ( في  تايالند  الصين –   ( المجموعات، ومباراة 
النهائية  المباراة  قيادة  المشاركة في  النهائي، كما أوكلت لي 

التي جمعت اليابان والصين«.
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عال  إحساس  »سعدية«:  قالت  حققته  بما  شعورها  وعن 
االسيوية  لاللعاب  الختامية  المباراة  انها  حيث  بالمسؤولية 
االسيوية،  القارة  في  االولمبية  اللجان  مسئولي  ويحضرها 
المباراة  لهذه  اختاروني  الذين  ظن  حسن  عند  أكون  ولكي 
والفلسطيني  عامة  العربي  التحكيم  عن  طيبة  وتقديم صورة 

بصورة خاصة.

ووجهت الشكر الجزيل لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعلى 
رأسه اللواء جبريل الرجوب على دعمه للرياضة الفلسطينية 
ولحكام كرة القدم خاصة، كما وجهت الشكر أيضا إلى مدير 
دائرة الحكام الكابتن حسام الحسين لتذليل جميع الصعوبات 

التي وجهاتها أثناء مشاركاتها. 

جمعية كلنا لفلسطين
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، 46 شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف:  5100900 )6 -962+(

تم إعداد هذه النشرة من قبل جمعية كلنا لفلسطين

www.all4palestine.org

Email: info@all4palestine.org   | All For Palestine

مبادرة كلنا لفلسطين:
الدكتور صبري  أبوغزاله، وسعادة  لمجموعة طالل  التنفيذي  والمدير  الرئيس  أبوغزاله،  الدكتور طالل  لسعادة  النوعيّة  المبادرات  إحدى  هي 
صيدم، وزير التربيّة والتعليم العالي الفلسطيني، تأّسست بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2011 في العاصمة الفرنسيّة باريس – والتي تّم تسجيلها الحقاً 
في عّمان -كجمعيّة غير ربحيّة وغير سياسيّة، تهدف إلى إلقاء الضوء على التأثير الذي أحدثه الفلسطينيون في الحضارة اإلنسانيّة. وتعمل على 
توثيق وإبراز أسماء نخبة من األعالم الفلسطينيين نساًء ورجاالً حول العالم ممن ساهموا بصورة أساسية، في التطور العلمي والثقافي واالقتصادي 
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