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9 عمليات مقاومة في الضفة خالل 24 ساعة 
مقتـل مستوطـن ثـاٍن متأثًرا 

بجراحه في عملية القدس
النارصة – رام الله/ فلسطني:

أعلنــت ســلطات االحتــال أمــس مقتــل مســتوطن ثــاٍن متأثــًرا بجراحــه يف عمليــة 
القــدس التفجرييــة املزدوجــة، التــي وقعــت األربعــاء املــايض، والتــي ُقتــل فيهــا 
مســتوطن وأصيــب 19 آخــرون. وقالــت صحيفــة "إرسائيــل اليــوم": إن القتيــل 
الثاين وُيدعى "تدشا تسوما بن مادا" )50 عاًما( لقي مرصعه متأثًرا بجراحه يف 

العمليــة. وصبــاح األربعــاء املايض، انفجرت عبوة ناســفة أوىل مبحطة 
حافــات يف "رامــات شــلومو"، قتــل عــى إثرها مســتوطن وأصيب 19 

"تجاوزات االحتالل قد تجر المنطقة لحرب دينية"
ر من  "أوقاف القدس" تحذِّ

مخاطر دعوات اقتحـام 
األقصى في "عيد حانواك"

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
حّذر رئيس مجلس األوقاف اإلسامية يف القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، 
املســجد  القتحــام  اســتيطانية  جامعــات  أطلقتهــا  دعــوات  مخاطــر  مــن  أمــس، 

األقــى املبــارك فيــام يســمى "عيــد األنــوار" اليهودي "حانــوكا". ويعد 
"حانــوكا" مبنزلــة مهرجــان لتنفيــذ اقتحــام جامعــي للمســجد األقــى، 

غزة/ فلسطني:
وإســناد  لدعــم  الوطنيــة  الهيئــة  حــذرت 
املحتــل  بالداخــل  الفلســطيني  شــعبنا 
مؤخــًرا  أبــرم  الــذي  االتفــاق  مــن  أمــس 
بــني بنيامــني نتنياهــو امُلكلــف بتشــكيل 
حكومــة االحتــال القادمــة ورئيــس حــزب 
يف  غفــري  بــن  إيتــامر  اليهوديــة"  "القــوة 

إطــار مفاوضــات تشــكيل الحكومــة "بعــد 
فــوز اليمــني واليمــني الفــايش والعنرصي 
دولــة  لربملــان  األخــرية  باالنتخابــات 

االحتال".
"شــعبنا  أن  بيــان  يف  الهيئــة  وأكــدت 
ألي  يستســلم  لــن  املحتــل  الداخــل  يف 

حكومة تستهدف وجوده وحقوقه".

مــن  "تــربز  االتفــاق  خطــورة  إن  وقالــت: 
الواســعة  والصاحيــات  املســؤوليات 

التي منحها نتنياهو لنب غفري".
وينص االتفاق عى منح "بن غفري" وزارة 
األمن الداخيل والتي سيطلق عليها اسم 

والتــي  القومــي"  "األمــن  وزارة 
تتضمــن صاحيــات واســعة يف 

القاهرة-غزة/ فلسطني:
مســاندة  أمــس،  العــريب،  الربملــان  أكــد 
بالحصــول  الفلســطيني  الجهــد  ودعــم 
عــى العضويــة الكاملــة باألمــم املتحدة، 
املفــروض  الحصــار  إنهــاء  إىل  ودعــا 
عــى قطــاع غــزة منــذ 16 عاًمــا، وتدويــل 

قضيــة األرسى الفلســطينيني يف ســجون 
االحتال.

لــدورة  ذلــك خــال جلســة ختاميــة  جــاء 
االنعقــاد الثالــث مــن الفصــل الترشيعــي 
الثالــث للربملــان العــريب يف مقــر األمانــة 

العامة لجامعة الدول العربية.

وأقــر الربملــان العــريب باإلجــامع، مــرشوع 
قــرار لجنــة فلســطني )مــرشوع قــرار بشــأن 
مستجدات القضية الفلسطينية والوضع 
يف األرايض املحتلة(، ودعا الدول التي 

ــا إىل  مل تعــرف بفلســطني ثنائيًّ
القيــام بذلــك، تجســيًدا لــإرادة 

النائب زعارير يدعو إلى 
لحمـة وطنية شاملـة 
للتــصدي لالستيطـان

الخليل/ فلسطني:
دعا النائب باسم زعارير إىل لحمة وطنية شاملة للتصدي ملخططات 
االحتال االســتيطانية، يف ظل تصاعد الحديث عن توســعة مشــاريع 
العرقــي  بالتطهــري  التلويــح  وســط  والقــدس  الضفــة  يف  االســتيطان 

واالستمرار يف سياسة التمييز العنرصي.
وقــال زعاريــر يف ترصيــح صحفــي أمس: إن االحتال يف كل انتخابات 

يظهر نزوًعا نحو التطرف، إذ يختار املجرمني الذين هم أشد 
حقًدا عى شــعبنا وعداوة له. وأشــار زعارير إىل أن االحتال 

الدوحة/)أ ف ب(:
أخمــد النجــم البولنــدي روبــرت ليفاندوفســي 
الــذي كان  الســعودي  املنتخــب  فــورة  ورفاقــه 
بتســجيله  املبكــر،  العبــور  إنجــاز  إىل  طامحــًا 
مرمــى  يف  بــاده  منتخــب  هــديف  مــن  واحــدًا 
جــزاء  ركلــة  إهــدار  عــى  املتحــر  "األخــر" 

)2 -صفــر(، يف الجولــة الثانيــة مــن منافســات 
املجموعة الثالثة يف مونديال قطر 2022.

أمــام  التاريخــي  االفتتاحــي  إنجازهــم  وبعــد 
أرجنتــني ليونيــل ميــي )2-1(، ســقط رجــال 

رونــار  هريفيــه  الفرنــي  املــدرّب 
 ،)39( جيلينســي  بيوتــر  بهــديف 

تقرير: االستيطان مشروع 
استعماري ُيدرُّ أرباًحا هائلة 

على االقتصاد اإلسرائيلي
رام الله/ فلسطني:

قال املكتب الوطني للدفاع عن األرض: إن االستيطان اإلرسائييل يف 
األرايض الفلســطينية املحتلة مرشوع اســتعامري بغاف أيديولوجي 

يدر أرباًحا هائلة عى االقتصاد اإلرسائييل.
االســتعامر  أن  أمــس،  األســبوعي،  تقريــره  يف  املكتــب  وأوضــح 
أنظمــة  مــن  غــريه  عــى  تفــوق  فلســطني  يف  اإلرسائيــيل  االســتيطاين 

الدينيــة،  وخاصــة  األيديولوجيــا،  عــى  باالعتــامد  االســتعامر 
لتســويغ مرشوعيتــه الزائفــة، فجمــع بــني سياســة الرانســفري 

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات  تحتجــز  تــزال  ال 
األرقــام"  "مقابــر  يف  الشــهداء  مئــات  جثامــني 
قيــادة  مــن  رســمي  تحــرك  أي  دون  والثاجــات، 
مــع  أمنًيــا  تتعــاون  التــي  اللــه،  رام  يف  الســلطة 
الســرداد  الوطنيــة  للحملــة  ووفًقــا  )إرسائيــل(. 
االحتــال  ســلطات  فــإن  الشــهداء،  جثامــني 
فلســطينًيا،   117 جثامــني  ثاجاتهــا  يف  تحتجــز 

يف  جثامًنــا   256 إىل  إضافــة   ،2015 عــام  منــذ 
"مقابــر األرقــام". وعــرّب أهــايل الشــهداء املحتجزة 
التــي  جثامينهــم عــن اســتهجانهم، لنهــج الســلطة 
تتجاهــل معاناتهــم املســتمرة منــذ عــدة ســنوات، 

من جّراء تواصل احتجاز جثامني أبنائهم.
املحتجــز  الشــهيد  والــدة  الربغــويث،  عاصــف  أم 

جثامنــه صالــح الربغــويث، انتقــدت هرولة 
الســلطة لإفــراج عــن جثــة إرسائيــيل يف 

نابلس - غزة/ يحيى اليعقويب:
الزمــن  مل يغــب "أســامة" أكــر مــن ســاعتني مــن 
 30( اللــه  حــرز  محمــد  املصــاب  شــقيقه  عــن 
عاًمــا(، حتــى تلقــى اتصااًل مــن أحد األطباء يطالبه 
بالحضــور للمشــفى فــوًرا، نظــًرا لوجــود مضاعفات 
صحيــة عــى حالــة شــقيقه، وارتفــاع ضغــط الــدم 
واختاف درجة الحرارة. طوال الطريق من نابلس 
راودت  اللــه،  بــرام  االستشــاري  املستشــفى  إىل 

بشــأن  عديــدة  احتــامالت  تحمــل  أفــكار  أســامة 
مصري شقيقه، جعلتُه يتصل بالطبيب ويلّح عليه 
ليضعــه أمــام الحقيقــة، التــي مل يخفهــا الطبيــب؛ 

قائًا: "أخوك استشهد".
محمد حرز الله، ملن ال يعرفه، هو أحد مؤسي 
أثنــاء  يف  أصيــب  األســود"،  "عريــن  مجموعــات 

جيــش  مــن  كبــرية  قــوات  مــع  اشــتباكه 
القدميــة  البلــدة  اقتحمــت  االحتــال 

لمشاركته في استقبال 
ر.. السلطة تعتقل الشاب  ُمحرَّ

"عبد الرازق" من سلفيت
سلفيت-غزة/ جامل غيث:

مل يــُدر بخلــد محمــد عبــد الــرازق، نجــل النائــب والوزيــر الســابق عمر عبد 
الــرازق، أن مشــاركته يف حفــل اســتقبال املحــرر عــامد فاتــوين )56 عاًمــا( 
من مدينة ســلفيت شــامل الضفة الغربية املحتلة، األحد املايض، بعد 
أن أمــى مــا مجموعــه 30 عاًمــا يف ســجون االحتــال، ســتودي بــه إىل 

سجن املخابرات التابع للسلطة يف رام الله.
وقــال النائــب عبــد الرازق لصحيفة "فلســطني": "الســلطة اعتقلت نجيل 
محمــد الخميــس املــايض، وفشــلنا حتــى اللحظــة يف التعرف إىل مصريه 

أو ظــروف وأســباب اعتقالــه". وتواصــل أجهــزة أمــن الســلطة يف 
وطلبــة  املواطنــني  عــرشات  اعتقــال  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 

ضوابط تحكم دخول مواد البناء إلى المخيمات
"برج البراجنة".. منازل 

آيلـة للسقـوط يتطلع 
الجئوه إلعادة ترميمها

بريوت- غزة/ أدهم الرشيف:
بالضاحيــة  الرباجنــة  بــرج  مخيــم  يف  الفلســطينيون  الاجئــون  يتطلــع 
الجنوبية للعاصمة اللبنانية بريوت، إىل إعادة ترميم مئات املنازل اآليلة 
للسقوط منذ سنوات، وسط مخاوف شديدة بدأت تداهم الاجئني يف 

املخيــم مــع بــدء فصــل الشــتاء. وتســكن مخيــم بــرج الرباجنــة ُأرس 
تعــود أصولهــا إىل بلــدة ترشــيحا يف شــاميل فلســطني، ويشــكل 

السعـودية تلعب وتخسر 
وبولنـدا تــدافع وتكــسب

هيئة: شعبنا في الداخل لن يستسلم 
لحكومـــة اليميــن المتطـــرف

رئاسة "التشريعي" تطالب بتجريم االحتالل

البرلمان العربي يدعو إلى إنهاء 
حصار غزة وتدويل قضية األسرى

محافظات/ فلسطني:
أصابــت قــوات االحتــال اإلرسائيــيل، أمــس، مواطنــني واعتقلــت آخريــن 

من شاميل الضفة الغربية، بينهم محرران.
واقتحمــت قــوات االحتــال أمــس قــرى رمانــة وزبوبــا والطيبــة وعانني غرب 
أطلــق  رمانــة،  قريــة  وســط  املواطنــني  مــع  مواجهــات  واندلعــت  جنــني، 
خالهــا جنــود االحتــال قنابــل الغــاز صــوب املواطنني ومنازلهم ومســجد 
القرية، ما أدى إىل إصابة عدد منهم بحاالت اختناق، من بينهم مصلون 
يف أثنــاء وجودهــم داخــل املســجد. وذكــرت مصادر محليــة أن عدًدا آخر 

من املواطنني أصيبوا بحاالت اختناق خال مواجهات اندلعت 
ا عنــد مفــرق  مــع قــوات االحتــال، التــي نصبــت حاجــًزا عســكريًّ

احتجاز جثامين الشهداء.. 
جـريمة حرب إسرائيلية 

ال ُتـحـرك السلطــة

"محمد حرز الله" يرتقي شهيًدا 
بعد صراع مع "االحتالل والموت"
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بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "إفرات" المقامة بين الخليل وبيت لحم     ) األناضول ( 

)Apa(    فلسطينيون يتابعون مباراة المنتخب السعودي في غزة أمس

بحرية االحتالل تستهدف الصيادين شمال غزة

إصابات واعتقاالت بمواجهات واقتحـامــات في شمال الضفة

دعوات لتنسيق الجهود 
بين الُمبعدين عن األقصى 
لمواجهة قرارات االحتالل

القدس املحتلة/ فلسطني:
املســجد  عــن  امُلبعديــن  بــني  الجهــود  لتنســيق  مقدســيون  نشــطاء  دعــا 
إبعــاد  يف  االحتــال  سياســة  وإنهــاء  لكــر  خطــوات  واتخــاذ  األقــى، 
املصلــني واملرابطــني عــن املســجد املبــارك. وقــال الباحــث املقــديس 

شــهر ومتكــن  ملــدة  األقــى  عــن  أبعــد  الــذي  ديــاب  أبــو  فخــري 
فجــر الجمعــة املاضيــة مــن الصــاة فيــه: إن االحتــال يهــدف عــرب 
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 "TVET Academy" إعالن طرح عطاء مرشوع
أكادميية التعليم والتدريب التقني واملهني

عطاء رقم GCDG-2022.01 توريد أثاث لزوم مبنى 
التعليم والتدريب التقني واملهني

تعلــن جمعيــة مجموعــة غــزة للثقافــة والتنميــة بتمويــل برنامــج األمم املتحدة 
التعليــم  UNDP ضمــن مــروع "TVET Academy" أكادمييــة  اإلمنــايئ 
التعليــم  مبنــى  لــزوم  )أثــاث  عطــاء  طــرح  عــن  واملهنــي،  التقنــي  والتدريــب 
والتدريب التقني واملهني( حيث ميكن للركات ذات الخربة واالختصاص 
واملسجلة رسميا الحصول عىل وثائق العطاء ابتداء من يوم األحد املوافق 
مقابــل   2022/12/01 املوافــق  الخميــس  يــوم  م وحتــى   2022/11/27

رســم مــايل ال يــرد مقــداره )100 دوالر أمريــي(، وذلــك مــن مقــر الجمعيــة 
الكائن يف غزة عمر املختار _ مبنى السامر وذلك وفق الروط التالية:

1. األسعار: تعبئة األسعار بالدوالر األمريي، ويجب تقديم فواتري صفرية معفاة 

من الرضيبة، وشهادة خصم من املنبع عن كل مطالبة مالية يتم تقدميها للجمعية.
2. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن 

أوىل بنســبة 5 % مــن إجــايل قيمــة العطــاء بالــدوالر أمريــي، وذلــك عــىل 
شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق مــن أي بنــك معتمــد لــدي ســلطة النقــد 
الفلسطينية وعىل أن تكون األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 90 يوم 
عمل من تاريخ اإلقفال، ولن تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

العطــاء املؤهــل حســب  املــورد مقــدم  الرتســية عــىل  الرتســية: ســتتم   .3

التقييــم الفنــي واملــايل واملســتجيب بشــكل جوهــري للمواصفــات الفنيــة 
واملاليــة  الفنيــة  القــدرات  مقاييــس  يطابــق  والــذي  األخــرى  واملتطلبــات 

املطلوبة بعد تقييمه وفق معايري التقييم الفني خاصًة.
4. جمعيــة مجموعــة غــزة للثقافــة والتنميــة غــري ملزمــة بالرتســية عــىل أقــل 

األسعار وبدون إبداء األسباب.
5. تجزئــة العطــاء: يحــق إلدارة الجمعيــة تجزئــة العطــاء ألي عــدد مــن العطــاءات، أو 

إلغاء العطاء دون إبداء األسباب. كا يحق للجمعية إعادة طرح املناقصة بشكلها 
الحايل او بإضافة اي تعديل كا تراه مناسب وبدون اعرتاض من املتقدمن. 

 2022/12/01 املوافــق  الخميــس  يــوم  متهيديــة  جلســة  عقــد  ســيتم   .6

الساعة 11 صباحا يف مقر جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية.  
7. تســليم العطاءات: آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم األحد املوافق 

2022/12/04 م وذلــك الســاعة 12:00 ظهــرا يف مقــر الجمعيــة ولــن ينظر 

يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
8. فتــح املظاريــف: ســيكون الســاعة 12:00 ظهــراً  يف نفــس اليــوم املحدد 

لتسليم العطاءات يف نفس املكان وبجلسة علنية ملن يرغب يف الحضور 
من الركات التي تقدمت بعرض سعر فقط. 

9. رســوم اإلعــان: عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء ملــدة يومــن وتدفــع لحظــة 

توقيــع العقــد. يف حــال التجزئــة، يتــم دفــع قيمــة اإلعــان مــن قبــل الفائزيــن 
بحيث يكون متناسب مع قيمة الرتسية عىل كل مورد فائز. 

األرقــام  عــىل  املشــاريع  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  االستفســار  مــن  ملزيــد 
التالية: جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية ت: 082830014

 "TVET Academy" إعالن طرح عطاء مرشوع
أكادميية التعليم والتدريب التقني واملهني

عطاء رقم GCDG-2022.02 توريد اجهزة الب توب وشاشات 
لزوم مبنى التعليم والتدريب التقني واملهني

تعلــن جمعيــة مجموعــة غــزة للثقافــة والتنميــة بتمويــل برنامــج األمــم املتحــدة 
التعليــم  أكادمييــة   "TVET Academy" مــروع  ضمــن   UNDP اإلمنــايئ 
والتدريب التقني واملهني، عن طرح عطاء )أجهزة الب توب لزوم مبنى التعليم 
والتدريــب التقنــي واملهنــي( حيــث ميكــن للركات ذات الخــربة واالختصاص 
واملســجلة رســميا الحصــول عــىل وثائــق العطــاء ابتــداء مــن يــوم األحــد املوافق 
2022/11/27 م وحتــى يــوم الخميــس املوافــق 2022/12/01 مقابل رســم 

مــايل ال يــرد مقــداره )100 دوالر أمريــي(، وذلــك مــن مقــر الجمعية الكائن يف 
غزة عمر املختار _ مبنى السامر وذلك وفق الروط التالية:

1. األسعار: تعبئة األسعار بالدوالر األمريي، ويجب تقديم فواتري صفرية معفاة 

من الرضيبة، وشهادة خصم من املنبع عن كل مطالبة مالية يتم تقدميها للجمعية.
2. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن 

أوىل بنســبة 5 % مــن إجــايل قيمــة العطــاء بالــدوالر أمريــي، وذلــك عــىل 
شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق مــن أي بنــك معتمــد لــدي ســلطة النقــد 
الفلسطينية وعىل أن تكون األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 90 يوم 

عمل من تاريخ اإلقفال، ولن تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
املؤهــل حســب  العطــاء  مقــدم  املــورد  عــىل  الرتســية  ســتتم  الرتســية:   .3

التقييــم الفنــي واملــايل واملســتجيب بشــكل جوهــري للمواصفــات الفنيــة 
واملاليــة  الفنيــة  القــدرات  مقاييــس  يطابــق  والــذي  األخــرى  واملتطلبــات 

املطلوبة بعد تقييمه وفق معايري التقييم الفني خاصًة.
4. جمعيــة مجموعــة غــزة للثقافــة والتنميــة غــري ملزمــة بالرتســية عــىل أقــل 

األسعار وبدون إبداء األسباب.
5. تجزئــة العطــاء: يحــق إلدارة الجمعيــة تجزئــة العطــاء ألي عــدد مــن العطــاءات، أو 

إلغاء العطاء دون إبداء األسباب. كا يحق للجمعية إعادة طرح املناقصة بشكلها 
الحايل او بإضافة أي تعديل كا تراه مناسب وبدون اعرتاض من املتقدمن. 

 2022/12/01 املوافــق  الخميــس  يــوم  متهيديــة  جلســة  عقــد  ســيتم   .6

الساعة 11 صباحا يف مقر جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية.  
7. تســليم العطاءات: آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم األحد املوافق 

2022/12/04 م وذلــك الســاعة 12:00 ظهــرا يف مقــر الجمعيــة ولــن ينظر 

يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
8. فتــح املظاريــف: ســيكون الســاعة 12:00 ظهــراً  يف نفــس اليــوم املحــدد 

لتسليم العطاءات يف نفس املكان وبجلسة علنية ملن يرغب يف الحضور 
من الركات التي تقدمت بعرض سعر فقط. 

9. رســوم اإلعــان: عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء ملــدة يومــن وتدفــع لحظــة 

توقيــع العقــد. يف حــال التجزئــة، يتــم دفــع قيمــة اإلعــان مــن قبــل الفائزيــن 
بحيث يكون متناسب مع قيمة الرتسية عىل كل مورد فائز. 

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشاريع عىل األرقام التالية: 
جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية ت: 082830014

 "TVET Academy" إعالن طرح عطاء مرشوع
أكادميية التعليم والتدريب التقني واملهني

عطاء رقم GCDG-2022.03 تجهيز غرفة التدريب املهني 
لزوم مبنى التعليم والتدريب التقني واملهني

تعلــن جمعيــة مجموعــة غــزة للثقافــة والتنميــة بتمويــل برنامــج األمــم املتحــدة 
التعليــم  أكادمييــة   "TVET Academy" مــروع  ضمــن   UNDP اإلمنــايئ 
والتدريب التقني واملهني، عن طرح عطاء )تجهيز غرفة التدريب املهني لزوم 
مبنــى التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي( حيــث ميكن للــركات ذات الخربة 
واالختصــاص واملســجلة رســميا الحصــول عــىل وثائــق العطــاء ابتــداء مــن يــوم 
األحد املوافق 2022/11/27م  وحتى يوم الخميس املوافق 2022/12/01 
مقابل رســم مايل ال يرد مقداره )100 دوالر أمريي(، وذلك من مقر الجمعية 

الكائن يف غزة عمر املختار _ مبنى السامر وذلك وفق الروط التالية:
1. األسعار: تعبئة األسعار بالدوالر األمريي، ويجب تقديم فواتري صفرية معفاة 

من الرضيبة، وشهادة خصم من املنبع عن كل مطالبة مالية يتم تقدميها للجمعية.
2. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن 

أوىل بنســبة 5 % مــن إجــايل قيمــة العطــاء بالــدوالر أمريــي، وذلــك عــىل 
شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق مــن أي بنــك معتمــد لــدي ســلطة النقــد 
الفلسطينية وعىل أن تكون األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 90 يوم 

عمل من تاريخ اإلقفال، ولن تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
املؤهــل حســب  العطــاء  مقــدم  املــورد  عــىل  الرتســية  ســتتم  الرتســية:   .3

التقييــم الفنــي واملــايل واملســتجيب بشــكل جوهــري للمواصفــات الفنيــة 
واملاليــة  الفنيــة  القــدرات  مقاييــس  يطابــق  والــذي  األخــرى  واملتطلبــات 

املطلوبة بعد تقييمه وفق معايري التقييم الفني خاصًة.
4. جمعيــة مجموعــة غــزة للثقافــة والتنميــة غــري ملزمــة بالرتســية عــىل أقــل 

األسعار وبدون إبداء األسباب.
5. تجزئــة العطــاء: يحــق إلدارة الجمعيــة تجزئــة العطــاء ألي عــدد مــن العطــاءات، أو 

إلغاء العطاء دون إبداء األسباب. كا يحق للجمعية إعادة طرح املناقصة بشكلها 
الحايل او بإضافة اي تعديل كا تراه مناسب وبدون اعرتاض من املتقدمن. 

 2022/12/01 املوافــق  الخميــس  يــوم  متهيديــة  جلســة  عقــد  ســيتم   .6

الساعة 11 صباحا يف مقر جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية.  
7. تســليم العطاءات: آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم األحد املوافق 

2022/12/04 م وذلــك الســاعة 12:00 ظهــرا يف مقــر الجمعيــة ولــن ينظــر 

يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
8. فتــح املظاريــف: ســيكون الســاعة 12:00 ظهــراً  يف نفــس اليــوم املحــدد 

لتسليم العطاءات يف نفس املكان وبجلسة علنية ملن يرغب يف الحضور 
من الركات التي تقدمت بعرض سعر فقط. 

9. رســوم اإلعــان: عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء ملــدة يومــن وتدفــع لحظــة 

توقيــع العقــد. يف حــال التجزئــة، يتــم دفــع قيمــة اإلعــان مــن قبــل الفائزيــن 
بحيث يكون متناسب مع قيمة الرتسية عىل كل مورد فائز. 

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشاريع عىل األرقام التالية: 
جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية ت: 082830014

دولــــة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

  بلدية دير البلح  
إعادة إعالن تلزيم سوق األرضيات

 داخل نفوذ بلدية دير البلح
 باملزاد بطريقة الظرف املختوم للعام 2023 

تعلن بلدية دير البلح عن رغبتها يف تلزيم سوق األرضيات )الثاثاء والجمعة( 
داخــل نفــوذ بلديــة ديــر البلــح وذلــك عــن طريــق املــزاد بالظرف املختــوم للفرتة 
لكراســة  وفقــا  وذلــك   2023/12/31 يــوم  نهايــة  وحتــى   2023/1/1 مــن 
الحصــول  ميكــن  التــي  املــزاودة  الئحــة  يف  املوضحــة  واملواصفــات  الــروط 
عليها خال الدوام الرسمي لبلدية دير البلح وعيل من يرغب دخول املزاودة 

التقيد بالروط املدونة بائحة املزاودة باإلضافة إىل الروط التالية:  
1. اســتام الئحــة املــزاودة ورشوطهــا مــن دائــرة الشــؤون القانونيــة ببلديــة ديــر 

البلــح أثنــاء الــدوام الرســمي اعتبــارًا مــن يــوم األحــد املوافــق 2022/11/27 
وحتــى يــوم االربعــاء املوافــق 2022/11/30 مقابل رســم قدره 100 شــيكل 

غري مسرتد لكل الئحة مزاودة.
2.  مــدة التلزيــم ســنة مياديــة تبــدأ مــن 2023/1/1 وتنتهــي يف نهايــة يــوم 

.2023/12/31

3.  يرفق كل مزاود تأمينا ابتدائيًا بقيمة )100000 شيكل( مائة ألف شيكل 

نقدًا او بشيك بني داخل الظرف املختوم. 
4. يلتزم من يرسو عليه املزاد للبلدية بدفع مبلغ التلزيم نقدًا وكاما خال 

48 ســاعة من تاريخ إشــعاره برســو املزاد عليه، ويف حالة عدم الدفع خال 

املدة املذكورة يحق للبلدية مصادرة التأمن مع مطالبة الرايس عليه املزاد 
بالتعويض عن العطل والرضر.

5. أن يقوم املزاود بإيداع ووضع ظرف املزاودة بالظرف املختوم يف صندوق 

العطــاءات املخصــص لذلــك قبــل الســاعة الثانيــة عــر ظهــرًا مــن يــوم األربعــاء 
املوافــق 2022/11/30 لــدي الدائــرة القانونيــة ببلديــة ديــر البلــح، ولــن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.  
 2022/11/30 املوافــق  األربعــاء  يــوم  املــزاودة  مظاريــف  فتــح  ســيتم   .6

الساعة الثانية عر ظهرًا بصالة االجتاعات مبقر بلدية دير البلح. 
7. يحرم الدخول كل من عليه أي مستحقات أو عوائد مالية للبلدية إال بعد 

تســديدها قبــل تاريــخ 2022/11/30 وعــىل كل مــن يرغــب دخــول املــزاد 
إحضار شهادة خلو طرف من بلدية دير البلح.

8. عدم التزام البلدية بأعىل األسعار ودون الحاجة لبيان وإبداء األسباب. 

9. يحــق للبلديــة إلغــاء املزايــدة وإعادتهــا دون إبــداء األســباب وتحويلها اىل 

جلسة مزاد علني.
10. يلتــزم كل مــن يرغــب الدخــول يف املــزاد إحضــار شــهادة حســن ســري 

وسلوك وخلو طرف رضيبي من الجهات املختصة. 
11. يلتزم من يرسو عليه املزاد بدفع تكاليف رسوم نر اإلعان يف الصحف. 

بلدية دير البلح 

استطالع: حكومة نتنياهو لن 
متلك حالًّ لوقف عمليات املقاومة

النارصة/ فلسطن:
بنيامــن  أن حكومــة  تــرى  ال  اإلرسائيــيل  الجمهــور  غالبيــة  أن  رأي  اســتطاع  أظهــر 
نتنياهــو الجديــدة ســتمتلك حــًا لوقــف موجــة العمليــات املقاومــة األخــرية، التــي 
تشــهد تصاعــًدا. ووفــق االســتطاع الــذي أجــراه معهــد متخصص ملصلحــة "القناة 
ال  اإلرسائيليــن  مــن  املائــة  يف   52 فــإن  أمــس،  نتائجــه،  ونــرت  العربيــة،   "12

يعتقدون أن "نتنياهو و)زعيم حزب القوة اليهودية إيتار( بن غفري" ميلكون حًا 
سحرًيا ملواجهة العمليات الفدائية.

ويــرى 31 يف املائــة أن بإمــكان نتنياهــو وبــن غفــري وقــف العمليــات، يف حــن يرى 
55 يف املائة من ناخبي كتلة نتنياهو أن حكومته ستكون قادرة عىل ذلك.

أمــا عــن تركيبــة الحكومــة الجديــدة، فقــد أعرب 61 يف املائــة عن عدم رضاهم عن 
تعين بتسلئيل سموتريتش وزيًرا للالية، مقابل رضا 28 يف املائة.

كــا عــرب 61 يف املائــة مــن اإلرسائيليــن عــن كونهــم غــري راضــن عــن تعيــن أرييــه 
درعــي وزيــًرا للداخليــة، و33 يف املائــة راضــون بذلك، يف حن أيد 55 يف املائة 

تعين يؤاف غاالنت وزيًرا للجيش، مقابل 32 يف املائة عارضوا ذلك.
وأيــد 49 يف املائــة تعيــن إيتــار بــن غفري وزيًرا لألمن الداخيل، وعارضه 46 يف 
املائــة، يف حــن أن 80 يف املائــة مــن ناخبــي كتلــة نتنياهــو يعارضــون مثــل هــذه 

الخطوة، وفق االستطاع.
وكانــت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة قد قالت يف وقت ســابق إن حزب 
الليكــود بزعامــة نتنياهــو، عقــد اتفاًقــا مــع حــزب )القوة اليهوديــة( بزعامة املتطرف 
بن غفري، ليحصل األخري مبوجبه عىل حقيبة األمن الداخيل بصاحيات واسعة.

رئيس استخبارات االحتالل السابق 
يتوقع انتفاضة ثالثة "ال مثيل لها"

النارصة/ فلسطن:
توقع الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية “أمان”، تامري هاميان، 

أن “تواجه )إرسائيل( خطر اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة، مل يسبق لها مثيل”.
وقال هاميان، يف تحليل نره موقع قناة 12 العربية، أمس، إّن “)إرسائيل( تقف أمام 

مجموعة من الظروف، التي تزيد من فرص اندالع هذه االنتفاضة”.
وحــذر مــن أّن شــّن “حملــة عســكرية يف الضفــة الغربيــة ملواجهــة عمليــات املقاومــة، 

سيفيض فقط إىل انفجار أوسع ال يخدم مصالح )إرسائيل(”.
وشــدد عىل أّن “اندالع االنتفاضة املقبلة، ســيفيض إىل إحداث تحول كبري يف طابع 

العاقة بن )إرسائيل( والجانب الفلسطيني”.
وأشــار إىل أن “توجهــات الشــباب الفلســطيني النقديــة إزاء أجهــزة الســلطة األمنيــة، 
بســبب تعاونهــا مــع )إرسائيــل(، أفضــت إىل إضعافهــا”. يشــار إىل أن هاميــان يشــغل 

حاليًا منصب “مدير مركز أبحاث األمن القومي اإلرسائييل”.

دعــــوات لتنسيــــق الجهــــود بيــــن امُلبعديــــن 
عن األقصـــى ملواجهــــة قــــرارات االحتــــالل

تقرير: االستيطان مرشوع 
استعامري ُيدرُّ أرباًحا هائلة 

عىل االقتصاد اإلرسائييل
رام الله/ فلسطن:

قال املكتب الوطني للدفاع عن األرض، إن االستيطان اإلرسائييل يف 
األرايض الفلســطينية املحتلة مروع اســتعاري بغاف أيديولوجي 

يدر أرباحا هائلة عىل االقتصاد اإلرسائييل.
االســتعار  أن  أمــس،  األســبوعي،  تقريــره  يف  املكتــب  وأوضــح 
أنظمــة  مــن  غــريه  عــىل  تفــوق  فلســطن  يف  اإلرسائيــيل  االســتيطاين 
لتربيــر  الدينيــة،  وخاصــة  األيديولوجيــا،  عــىل  باالعتــاد  االســتعار 
مروعيتــه الزائفــة، فجمــع بــن سياســة الرتانســفري والتطهــري العرقــي 

واالقتاع، ونهب املوارد واستغال السكان.
األرض  عــىل  باالســتياء  يكتفــي  ال  االســتيطاين  االســتعار  أن  وبــن 
بــل يســعى إىل اقتاعهــم، مــا أمكنــه ذلــك، مــن  واســتغال الســكان، 
أرضهــم وديارهــم باإلبــادة أو التهجــري، وتحويــل البــاد التــي يســتعمرها 
إىل "أرض بــا شــعب" ليجعلهــا أرضــا يبنــي عليهــا نظامــا مــن طبيعــة 

عنرصية وحشية. 
االحتــال  حكومــة  تــورث  املنرصفــة  االحتــال  حكومــة  أن  إىل  ولفــت 
الجديــدة التــي يجــري تشــكيلها ملفات مشــاريع ومخططات وعطاءات 
استيطانية لن تكون كا يبدو كافية مللء بيانات االتفاقيات االئتافية 

التي يديرها بنيامن نتنياهو مع حلفائه الفاشين الجدد. 
وأضــاف أن باكــورة ذلــك كانــت هديــة للمســتوطن ايتــار بــن غفــري، 
بعــد  الخليــل  مدينــة  يف  أربــع"  "كريــات  مســتوطنة  يف  يقيــم  الــذي 
يف  اســتيطانية  وحــدة   90 بنــاء  عــىل  املنرصفــة  الحكومــة  مصادقــة 
الخليــل، وذلــك ألول مــرة بعــد ســنوات طويلــة من الجمود، مشــرًيا إىل 
أن هذه املرة األوىل منذ 20 عاًما التي سيسمح فيها البناء يف قلب 

مدينة الخليل.

 "IHRA" دعـــوات فـــي فانكوفـــر الكنديـــة ملقاطعـــة تعريـــف

القدس املحتلة/ فلسطن:
الجهــود  لتنســيق  نشــطاء مقدســيون  دعــا 
األقــى،  املســجد  عــن  امُلبعديــن  بــن 
سياســة  وإنهــاء  لكــر  خطــوات  واتخــاذ 
االحتــال يف إبعــاد املصلــن واملرابطــن 

عن املسجد املبارك.
أبــو  فخــري  املقــديس  الباحــث  وقــال 
ديــاب الــذي أبعــد عــن األقى ملدة شــهر 
ومتكــن فجــر الجمعــة املاضيــة مــن الصاة 
سياســة  عــرب  يهــدف  االحتــال  إن  فيــه، 
مــن  األقــى  املســجد  لتفريــغ  اإلبعــاد 

املقدسين.
بــن  الجهــود  لتنســيق  ديــاب  أبــو  ودعــا 
املبعديــن عــن األقــى ملواجهــة قــرارات 
يف  الصــاة  يف  حقهــم  ونيــل  االحتــال 

املسجد املبارك.
بخطــوات  القيــام  رضورة  عــىل  وشــدد 
لــكل  املنافيــة  السياســة  هــذه  إليقــاف 

القوانن واألعراف اإلنسانية والدولية.
مــن  فعــل  ردة  وجــود  عــدم  أن  مــن  وحــذر 
املبعديــن سيشــجع االحتــال عــىل مزيــد 
من الخطوات بحق املصلن التي ستطال 

كل املقدسين.
قــرارات اإلبعــاد  أن  أبــو ديــاب إىل  ولفــت 
املســتوطنن  أمــام  الفرصــة  إلتاحــة  تــأيت 
وتنفيــذ  األقــى  املســجد  الســتباحة 

مخططاتهم التهويدية.
كل  إبعــاد  يريــد  االحتــال  أن  وأكــد 
املقدسين عن األقى، لكن العودة إليه 
يف كل مــرة تؤكــد متســك الفلســطينين 

مبسجدهم.
خديجــة  املقدســية  املرابطــة  وقالــت 
خويص إنه ال بّد من يوٍم قريب ُتكر فيه 
أن  يومــًا  بــّد  الظاملــة، وال  اإلبعــاِد  قــرارات 

نعود لألقى.
مبعــد  الجســد  أن  خويــص  وأضافــت 
املبــارك،  باملســجد  تطــوف  الــروح  لكــن 
والقلب ينوب فيه عن صاحبه، مؤكدًة أن 
املقــديس يربطــه بــه عهــد القــرآن وموعــُد 

القدس ووعد األقى.
ومنــذ عــام 2011 تعــاين خويــص سياســة 
حتــى  األقــى،  املســجد  عــن  اإلبعــاد 
حــوايل  مجتمعــة  اإلبعــاد  فــرتات  امتــدت 

مثاين سنوات.
العلــم  بدايــة عملهــا يف مصاطــب  ومنــذ 
تســلم  مل   2014 عــام  األقــى  داخــل 
املتكــرر،  اإلبعــاد  مــن  خويــص  املرابطــة 
الذي يرتاوح يف كل مرة بن أســبوع و15 
يوما إىل شــهر و6 أشــهر، مبوجب قرارات 

صدرت عن رشطة ومحاكم االحتال.
للوقــف  األقــى  أكادمييــة  رئيــس  وأكــد 
إجــراءات  كل  أن  بكــريات  ناجــح  والــرتاث 

االحتال لن تثني املقدســين عن الرباط 
يف املسجد األقى وحايته.

يف  تحــول  أمــام  "نحــن  بكــريات:  وقــال 
األقــى،  للمســجد  الصهيــوين  التغــول 
جديــدة  وقائــع  فــرض  يحــاول  واالحتــال 

فيه".
وبن أن االحتال يهدف إىل إظهار تفوقه 
يف املسجد األقى، ويسعى إىل وجود 
إرسائيــيل يف املســجد خــاٍل مــن الوجــود 
املســتوطنن  أن  إىل  الفًتــا  اإلســامي، 
املتطرفــن يتغولــون يف االعتــداءات ضــد 

املسجد.
وشــدد عــىل أن االحتــال يشــن حرًبــا عىل 
املرابطن واملصلن ومؤسسات املدينة 
القــدس  يف  مــآذن  يريــد  وال  املقدســة، 
ويحــاول بنــاء قبــور وهميــة للســيطرة عــىل 

املسجد األقى.
وأكد أن الرصاع عىل السيادة يف األقى 
قائم بن شعبنا واالحتال، مبيًنا أن البيئة 
الحاضنة هي القدس وهي بيئة مؤثرة يف 

الرصاع مع املحتل.
املرابطــن  االحتــال  ســلطات  وتاحــق 
األقــى  املســجد  يف  واملرابطــات 
باالعتقــال واإلبعــاد عنه، وتتفــاوت قرارات 
قابلــة  أشــهر   6 إىل  أســبوع  مــن  اإلبعــاد 

للتمديد.

أوتاوا/ فلسطن:
)إرسائيــل(  مقاطعــة  حركــة  دعــت 
منهــا  االســتثارات  وســحب 
فانكوفــر  مدينــة  يف   "BDS"
اليــوم  يف  للمشــاركة  الكنديــة 
الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي 
الفلســطيني، عــرب الدعــوة ملقاطعــة 
اعتمــده  الــذي   "IHRA" تعريــف 

ويســاوي  مؤخــرا،  املدينــة  مجلــس 
وانتقــاد  الســامية"  "معــاداة  بــن 

)إرسائيل(.
ودعــت الحركــة يف بيــان، أمس، إىل 
تتضّمــن  برفــع الفتــات  أوســع حملــة 
وســم #NoIHRA أمام قاعة مدينة 
املدينــة  معــامل  وأمــام  فانكوفــر، 
مقاطعــة  عــىل  للحــث  البــارزة 

التعريف املذكور.
وكانــت الحركــة يف أســرتاليا دعــت 
األســرتايل  الفيــدرايل  الربملــان 
بتعريــف  والعمــل  األخــذ  عــدم  إىل 
الخــاص  الســامية"  "معــاداة 
إلحيــاء  الــدويل  "التحالــف  بـــ 

الهولوكوست".
واعتربت أّن التعريف ُوضع إلسكات 

وتفضــح  تكشــف  التــي  األصــوات 
املارسات العنرصية اإلرسائيلية.

شــكوى  قدمــت  أنهــا  إىل  وأشــارت 
 "IHRA" رسمية مبجموعة أصدقاء
يف الربملــان الفيــدرايل األســرتايل، 
املبــادئ  مــع  توافقهــا  لعــدم  نظــًرا 
التوجيهيــة ملثــل هــذه املجموعــات 
التــي تنــص عــىل أنها يجب أن تكون 

"غري سياسية".
وأوضحت أنه يتم استخدام تعريف 
مــا  ذكــرى  الــدويل إلحيــاء  التحالــف 
 )IHRA( بـ"الهولوكوســت"  يعــرف 
محاولــة  يف  الســامية"  لـ"معــاداة 
الفلســطينين  النشــطاء  إلســكات 
انتقــاد  أي  وإســكات  املتضامنــن 

للفصل العنرصي يف )إرسائيل(.
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د. عدنان أبو عامر

توتر إرسائييل أمرييك مبكر 
بسبب العالقات مع بكني وموسكو

للحكومــة  املتوقعــة  السياســات  مــن  متزايــد  أمريــي  تخــوف  وســط 
اإلرسائيليــة القادمــة، كشــفت أوســاط سياســية ودبلوماســية عــن وثيقة 
رسيــة جديــدة صاغتهــا الخارجيــة اإلرسائيلية تتعلق مبســتقبل التعاون 
األمريي اإلرسائييل يف امللفات الدولية، خاصة أن إدارة بايدن تريد 
وضع التهديد القادم من الصني وروسيا يف قلب جدول أعاملها، وأنَّ 
تســامحها تجــاه الحلفــاء الذيــن لــن يســاهموا يف هــذا الجهــد آخــذ يف 
التناقــص، ويــأيت هــذا التحذيــر عــى خلفيــة تشــكيل حكومــة نتنياهــو، 

وتقاربه مع بوتني.
وقد شــهدت األيام األخرية إعداد وزارة الخارجية يف )تل أبيب( وثيقة 
دولــة  يف  ســتؤثر  وكيــف  املســتقبلية،  بايــدن  إدارة  سياســات  تحلــل 
اهتــامم  انخفــاض  أوالهــام  أساســيتان،  نقطتــان  فيهــا  وبــرز  االحتــال، 
األرايض  ذلــك  يف  مبــا  األوســط،  الــرق  يف  يحــدث  مــا  بــكل  بايــدن 
الفلسطينية املحتلة ودولة االحتال، باعتبار أنها منطقة ليست أولوية 
قصــوى إلدارتــه، مــا يعكــس اهتاممهــا املحــدود فيهــا، وعــدم اســتثامر 

مساهامت واسعة فيه.
يتعلــق  فيــام  األمريكيــني  تســامح  بــأّن  تحذيــرا  تحمــل  الثانيــة  النقطــة 
بالتعامــل مــع روســيا آخــذ يف التناقــص، وتنــص الوثيقــة عــى أن إدارة 
بايدن تسعى لوضع التهديد القادم من الصني وروسيا يف مركز جدول 
أعاملها، ما سيجعل من عاقات االحتال معهام معقدة، ألن الحكومة 
الجديــدة التــي يــرع نتنياهــو يف تشــكيلها ترتبــط بعاقــات قدميــة مع 
بوتني، ومن بني التحديات العديدة التي تنتظره يف الساحة السياسية 

أن يكون تعامله مع روسيا يف قلب التحديات مع اإلدارة األمريكية.
حاجــة  هنــاك  الروســية  اإلرسائيليــة  العاقــات  خلفيــة  يف  أنــه  صحيــح 
خاصــة  الشــاملية،  الحــدود  عــى  يحــدث  مــا  بســبب  عليهــا  للحفــاظ 
يف ســوريا، لكــن التحذيــر الــوارد يف هــذه الوثيقــة يؤكــد أن التســامح 

األمريي سينخفض تجاه )تل أبيب(.
مــن الواضــح أن وثيقــة الخارجيــة اإلرسائيليــة تســترف واقعــا ملتبســا 
مثــل  كبرييــن  قطبــني  مــع  االحتــال  لدولــة  السياســية  العاقــات  يف 
الصــني وروســيا يف ضــوء الفيتــو الــذي تضعــه أمريــكا عليهــا، ويف هــذه 
الحالة ســنكون أمام توتر مبكر يف عاقات واشــنطن و)تل أبيب(، التي 
تــرى نفســها يف عهــد نتنياهــو أكــر تحلــا مــن االلتــزام بـ"التعليــامت" 
وبالتــايل  بينيــت،  ونفتــايل  البيــد  يائــري  أســافه  كان  كــام  األمريكيــة، 
املشــركة  األخــرى  الثنائيــة  امللفــات  صعيــد  عــى  ذلــك  ســينعكس 

اإلرسائيلية األمريكية.
يف الوقت ذاته، سيكون االختبار األمريي األول للحكومة اإلرسائيلية 
القادمــة يف طبيعــة موقفهــا النهــايئ تجــاه حــرب أوكرانيــا، وهــل تنــزاح 
غربــا كــام فعلــت الحكومتــان الســابقتان، أم تأخــذ موقفــا أكــر اعتداال، 
مبــا يــريض الــروس ويغضــب األمريكيــني، حفاظــا عــى حريــة النشــاط 
العــدواين يف ســوريا؟ لكــن ذلــك بالتأكيــد ســيوقع دولــة االحتــال يف 

شبكة عاقات معقدة بني الكبار!

ضمن مروع دعم السيادة الغذائية لسكان قطاع غزة من خال الزراعة املحمية 
يف املناطق صعبة الوصول، تعلن جمعية الزكاة االسامية – لجنة زكاة غزة 
وبتمويل كريم من هيومن أبيل-مكتب فلسطني عن طرح املناقصة التالية:

واســتصاح  تأهيــل  إعــادة  عطــاء  طــرح  عــن  االســامية  الــزكاة  جمعيــة  تعلــن 
ضمــن  للمزارعــني  الزراعيــة  املدخــات  توفــري  خــال  مــن  الزراعيــة  االرايض 
)مــروع دعــم الســيادة الغذائيــة لســكان قطــاع غزة من خــال الزراعة املحمية 
يف املناطق مقيدة الوصول(، فعى الراغبني بالتقدم مراعاة الروط التالية: 
1. يجــب أن يكــون قــادر عــى اصــدار فواتــري رضيبيــة وشــهادة اســتقطاع مــن 

رضيبة الدخل عند استحقاق الدفعات املالية.
2. أن يكون لدى املتقدم خربة يف أعامل مشابهة.

3. أن تتوفر لديه القدرة عى توفري كافة املواد والكميات املطلوبة لتنفيذ أعامل العطاء.

4. أن يستطيع الوصول إىل جميع مواقع العمل يف جميع األوقات دون أية عوائق.

5. يجب أن تكون االسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن )120( يوًما من 

آخر موعد لتسليم العطاء.
6. العطاء  يتكون من ثاث مجوعات وقابل للتجزئة، كام يحق للركات باملشاركة 

يف جميع املجموعات او مجموعة واحدة وال ميكن تجزئة املجموعة الواحدة.
7. يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %5 سارية املفعول ملدة 120 يوًما 

مــن تاريــخ تســليم العطــاء وتكــون بشــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي صــادر من 
أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية، بإســم جمعيــة الــزكاة 

االسامية وتكون مدة رسيان الكفالة 120 يوًما من تاريخ تسليم العطاء. 
8. تســليم العطــاءات يف مقــر جمعيــة الــزكاة اإلســامية  الكائــن يف  " غــزة، 

الرمــال، ش أحمــد عبــد العزيــز، بــرج ديانــا مقابــل مكتبــة انعيــم، الطابــق الثاين، 
ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاه.

9. سيتم فتح املظاريف يف جلسة علنية ملن يرغب الحضور من الركات 

الخميــس  يــوم  مــن  ظهــرا   12:30 الســاعة  فقــط  ســعر  بعــرض  املتقدمــة 
2022/12/01 يف مقر الجمعية.

10. مثن نسخة العطاء غري مسردة.

11. رسوم االعان عى من يرسو عليه العطاء ملدة يومني.

12. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة جمعية الزكاة االســامية – لجنة زكاة غزة – 

دائرة املشريات خال ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف )2820300(.
13. أوقات استقبال الركات: يوميا عدا الجمعة من الساعة   8:00صباحًا 

حتى الساعة 01:30   مساًء.

إعالن عطاء 
GZ-2022 -016 رقم

تعلـــن بلديـــة غـــزة عـــن رغبتهـــا فـــي تلزيــم تحصيــل قيمــة اإليجــارات للمحــات 
والبسطات وتلزيم موقف السيارات لسوق الشيخ رضوان عى النحو التايل :-

. ∙ محلت سوق الشيخ رضوان وعددها 32 محلًّ
∙ بسطات سوق الشيخ رضوان وعددها 323 بسطة.

∙ موقف للسيارات وهو عبارة ساحة فارغة بني املحلت 
والبسطات تتسع ألكرث من 120 سيارة.

وذلــك بالظرف املختــوم خالل الفرتة مــن 2022/11/27م 
وحتى يوم االثنني 2022/12/5م قبل موعد فتح املظاريف.

 1. عى من يرغب يف املشاركة يف هذه املزاودة االطاع والحصول عى نسخة 

مــن وثائــق املــزاودة مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس 
رامــي أبــو القمبــز، هاتــف 082832200 فاكــس 08282440 وذلك مقابل مبلغ 
غــري مســرد وقــدره 400 شــيكل تدفــع يف صنــدوق بلديــة غــزة وذلــك ابتــداًء مــن 
الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر خال الفرة من 2022/11/27م 

وحتى يوم االثنني املوافق 2022/12/5م  قبل موعد فتح املظاريف
2. يجب عى املزاود وضـع الظـرف املختوم للمزاودة الخاصة به قبل الساعة 

يف  وذلــك  2022/12/5م    املوافــق  االثنــني  يــوم  مــن  ظهــرًا  عــرة  الثانيــة 
صندوق العطاءات املخصص لذلك مبكتب املجلس البلدي ولن يسمح ألي 

شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.
عــر ظهــرًا  الثانيــة  الســاعة  وفتــح املظاريــف  املــزاودة  لتســليم  آخــر موعــد    .3

)12:00(  مــن يــوم االثنــني املوافــق 2022/12/5م   مبكتــب املجلــس البلــدي 
بحضــور ممثــيل املزاوديــن  املشــاركني باملــزاودة مــع العلــم أنــه لن يقبــل أي عطاء 
بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف 
املختوم وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مكتب املجلس البلدي.

4. يجــوز ألي ملتــزم عليــه مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة رشاء الئحــة 

التلزيم رشيطة تسديدها أو تسويتها ماليًا يف حال تم الرسية عليه.
5.  البلديــة غــري ملزمــة بقبــول أعــى األســعار ولها حق االختيار وفقًا ملا تراه 

مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.
6. يلتـزم من يرسـو عليه املزاد بدفع رسوم اإلعان بالصحف.   

7. لاستفسارات األخرى االتصال مع مدير وحدة التخطيط واالستثامر 
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إعـــلن مزاودة تلزيم تحصيل قيمة 
اإليجارات للمحلت والبسطات

 وتلزيم موقف السيارات لسوق 
الشيخ رضوان بالظرف املختوم

لهــا  التابعــة  الســيارات  مواقــف  تلزيــم  يف  رغبتهــا  عـــن  غـــزة  بلديـــة  تعلـــن   
باملــزاد بطريــق الظــرف املختــوم للعــام/2023م وذلــك خال الفــرة  الواقعة 
بــني2022/11/27 وحتــى يــوم األحــد املوافــق2022/12/4  موعــد فتــح 

املظاريف وهي عى النحو التايل :. 
* موقف سيارات األجرة وباصات كراج جامعة األزهر 

MOG-2022 -50                                            )أرض الكتيبة(-
MOG-2022 -47 موقف سيارات األجرة الرسايا/ الشفاء *
MOG-2022 -54 موقف سيارات األجرة الزهراء / الزيتون *

 MOG-2022 -52    موقـــف السيـــارات الخاصة البوسطة *
ملدة عام تبدأ  2023/1/1م حتى 2023/12/31م.

 وذلك وفقًا للشروط التالية: 
 1. عــى مــن يرغــب يف املشــاركة يف هــذه املــزاودة االطــاع والحصــول عى 

نســخة مــن وثائــق املــزاودة مــن مكتــب مديــر وحــدة العطاءات واملشــريات، 
املهنــدس رامــي أبــو القمبــز، هاتــف 082832200 فاكــس 082824400، 
وذلــك مقابــل مبلــغ غــري مســرد وقــدره 200 شــيكل لــكل مــزاودة تدفــع يف 
صنــدوق بلديــة غــزة وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة 
االحــد  يــوم  وحتــى   2022/11/ بــني27  الواقعــة  الفــرة  خــال  الظهــر  بعــد 

املوافق2022/12/4 م قبل موعد فتح املظاريف.
2.    يحــب عــيل املــزاود وضـــع الظـــرف املختــوم للمــزاودة الخاصــة بــه قبــل 

الساعة الثانية عرة ظهرًا من يوم االحد املوافق2022/12/4 م وذلك يف 
صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلــك مبكتــب املجــاس البلــدي ولــن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.
عــر ظهــرًا  الثانيــة  الســاعة  املظاريــف  وفتــح  املــزاودة  لتســليم  موعــد  آخــر   .3 

)12:00(  مــن يــوم االحــد املوافــق2022/12/4م   مبكتــب املجلــس البلــدي 
بحضــور ممثــيل املزاوديــن املشــاركني باملــزاودة مــع العلــم أنه لن يقبــل أي عطاء 
بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف 
املختوم وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مكتب املجلس البلدي.

 4. يجــوز ألي ملتــزم عليــه مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة رشاء الئحــة 

التلزيم رشيطة تسديدها أو تسويتها ماليًا يف حال تم الرسية عليه.
5 . البلديــة غــري ملزمــة بقبــول أعــى األســعار ولهــا حــق االختيــار وفقــًا ملــا تراه 

مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.  
6 .  يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد ألي موقــف مــن املواقــف املذكــورة بدفــع 

رسوم اإلعان بالصحف كل حسب قيمة التزامه.
7 . لاستفســارات األخــرى االتصــال مــع مديــر وحــدة التخطيــط واالســتثامر 
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إعـــلن إعــــادة طــــرح تلزيــم 
مواقــف السيارات األجــرة / الخاصة 

للعام2023م.
بطريق الظرف املختوم - املرحلة الرابعة

إعــــــالن خارجـــي 
إلشغال وظيفة 
مأمور مشتريات

تعلــن بلديــة غــزة عــن حاجتهــا إلشــغال وظيفــة " مأمــور مشــريات" للعمــل بقســم 
املشــريات بوحدة العطاءات واملشــريات عى نظام )عقد عمل مؤقت( وفقًا 
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة وذلك وفقًا للمواصفات التالية:-

أواًل: شروط الترشيح:-
1. أن يكون حاصًا عى درجة الدبلوم يف )الهندسة املدنية( بتقدير عام ال 

يقل عن "جيد جدًا" من جامعة أو كلية معرف بها.
2. أن يكون لديه خربة عملية ال تقل عن )3( سنوات يف مجال العمل.

3. أن يكون عمر املرشح أقل من )30( عاًما.

4. يفضل أن يكون حاصًا عى رخصة قيادة سارية املفعول.

5. أن يكون من سكان مدينة غزة.

6. أن يكون بصحة جيدة وال يعاين من أي أمراض تؤثر عى جودة عمله.

ثانيًا: المهام والمسؤوليات:-
• فحص طلبات الراء بشكل دقيق والتأكد من وجود االعتامدات الازمة.

• تنفيــذ طلبــات الــراء املعتمــدة حســب املواصفــات والكميــات ومتابعهــا 
حتى استكامل الدورة املستندية.

• متابعة األسعار ومطابقتها مع الفواتري. 
• ادخال بيانات الراء عى الحاسوب.

• تنظيم وحفظ وارشفة سجات ومناذج قسم املشريات.
• اعداد تقارير شهرية بخصوص طلبات الراء واوامر الراء.

• يجب أن يكون له خربة يف توصيف املواد.
ثالثًا: المهارات المطلوبة:- 

)المهارات الفنية:-(   • لديه الخربة العملية يف مجال العمل باستخدام 
أجهزة السحب اإللكروين )سكانر–  ماكينات تصوير ... الخ(.

 Microsoft Office أن يكون لديه معرفة يف برنامج الحاســوب املكتبية •
واإلنرنت والربيد اإللكروين.

• معرفه باللغة اإلنجليزية )قراءة– محادثة– كتابة(.
المهارات الشخصية:-

• أن ميتاز باملظهر العام الائق.
• القدرة عى املبادة، اإلبداع واالبتكار وتقديم االقراحات.

• امتاك مهارة التفاوض مع املوردين.
• القدرة عى االتصال والتواصل الفعال مع املوظفني والركات واملؤسسات العامة 
والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة عاقات جيدة مع األطراف ذات العاقة.

• القدرة عى إعداد تقارير العمل الفنية واإلدارية.
تقديــم طلــب توظيــف  أعــاه  للوظيفــة املذكــورة  التقــدم  الراغبــني يف  فعــى 
)عــى موقــع بلديــة غــزة اإللكــروين( مرفقــًا معهــا الوثائــق الثبوتيــة مــن شــهادات 
أكادميية ومهنية وخربات وأي وثائق ذات عاقة لتعزيز الطلب املقدم، وذلك 

بلديـــة غـــزةيف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/12/08م.

رئاسة "التشريعي" تطالب بتجريم االحتالل
الربملان العريب يدعو إىل إنهاء حصار غزة وتدويل قضية األرسى

"تجاوزات االحتالل قد تجر المنطقة لحرب دينية"
ر من مخاطـــر دعـــوات  "أوقـــاف القـــدس" تحـــذِّ

اقتحـــام األقصـــى يف "عيـــد حانوكـــا"

القاهرة-غزة/ فلسطني:
مســاندة  أمــس،  العــريب،  الربملــان  أكــد 
ودعــم الجهــد الفلســطيني بالحصــول عــى 
ودعــا  املتحــدة،  باألمــم  الكاملــة  العضويــة 
قطــاع  عــى  املفــروض  الحصــار  إنهــاء  إىل 
غــزة منــذ 16 عاًمــا، وتدويــل قضيــة األرسى 

الفلسطينيني يف سجون االحتال.
لــدورة  ختاميــة  جلســة  خــال  ذلــك  جــاء 
التريعــي  الفصــل  مــن  الثالــث  االنعقــاد 
األمانــة  مقــر  يف  العــريب  للربملــان  الثالــث 

العامة لجامعة الدول العربية.
مــروع  باإلجــامع،  العــريب  الربملــان  وأقــر 
بشــأن  قــرار  )مــروع  فلســطني  لجنــة  قــرار 
والوضــع  الفلســطينية  القضيــة  مســتجدات 
يف األرايض املحتلة(، ودعا الدول التي مل 
ــا إىل القيــام بذلك،  تعــرف بفلســطني ثنائيًّ
تجســيًدا لــإرادة األمميــة يف حــق الشــعب 

الفلســطيني يف تقريــر مصــريه وفــق عديــد 
القرارات الخاصة بهذا الشأن.

يف  األخــرية  األمميــة  بالقــرارات  وأشــاد 
الجمعيــة العامــة، خاصة قرار اللجنة الرابعة 
الدوليــة  العــدل  ملحكمــة  بالتوجــه  الخــاص 
واســتمراره  االحتــال  وجــود  ماهيــة  حــول 
ا الدول التي وقفت إىل جانب  ا، وحيَّ قانونيًّ
القرار، وطلب من الدول التي امتنعت عن 
التصويــت، العــودة عــن موقفهــا ومســاندة 

القرار.
إىل  الضامنــة  اإلمكانــات  بتوفــري  وطالــب 
الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  "اســتكامل 
تحقيقاتهــا يف جرائــم الحــرب والجرائــم ضد 
اإلنســانية الوحشــية واملروعــة، التــي يقــوم 
بها االحتال اإلرسائييل يف عموم األرايض 

الفلسطينية".
كــام طالــب الربملــان العــريب مــن املجتمــع 

الدويل بـ"العمل الفوري الجاد لرفع الحصار 
ســنوات  منــذ  غــزة  قطــاع  عــى  املفــروض 
طويلة"، وحث األمم املتحدة وعرب أذرعها 
املختلفة، عى "العمل عى وقف العربدة 
واالســتياء عــى األرض والحــد مــن الحركة، 
التــي ميارســها االحتــال عــى مــدن الضفــة 
ونابلــس  والخليــل  القــدس  يف  الغربيــة، 
والتجمعــات  واملخيــامت  والقــرى  وجنــني 

الفلسطينية".
العــريب  الجهــد  العــريب،  الربملــان  ومثــن 
الفلســطينية،  الوطنيــة  املصالحــة  لتحقيــق 
الجزائريــة  الجمهوريــة  بــدور  مشــيدا 
الرئيــس  بقيــادة  الشــعبية  الدميقراطيــة 
عبــد املجيــد تّبــون، لرعايتــه وإنجــاز "إعــان 

الجزائر للم الشمل الفلسطيني".
تدويــل  عــى  العمــل  بــرورة  طالــب  كــام 
العربيــة  الربملانــات  عــرب  األرسى  قضيــة 

واإلقليميــة والدوليــة، داعيــا األمــم املتحــدة 
األحمــر  الصليــب  الدوليــة  واللجنــة 
واملنظــامت اإلنســانية والحقوقيــة الدوليــة، 
إىل بــذل جهودهــا الفوريــة لحاميــة األرسى 
جنيــف  اتفاقيــات  وتنفيــذ  الفلســطينيني 
ووضعهــا  الحــرب  وقــت  بــاألرسى  الخاصــة 

موضع التنفيذ.
جريمة ضد اإلنسانية

ويف وقت سابق أمس، دعا رئيس املجلس 
التريعي باإلنابة د. أحمد بحر الربملانات 
إىل  القاهــرة  يف  اجتمعــت  التــي  العربيــة 
الظــامل  الحصــار  إلنهــاء  الجهــود  "تكثيــف 

املفروض عى قطاع غزة منذ 16 عاما".
وشدد بحر يف رسالة وجهها لرئاسة الربملان 
الربملانــات  تحمــل  رضورة  عــى  العــريب 
والسياســية  اإلنســانية  مســئولياتها  العربيــة 
والقانونيــة مبامرســة حــراك برملاين ضاغط 

يف اتجــاه كــر الحصــار وإمــداد قطــاع غــزة 
مبقومات الحياة األساسية.

وقــال بحــر "إن حصــار غــزة يعــّد جرميــة ضــد 
إنســان  مليــوين  مــن  أكــر  بحــق  اإلنســانية 
وانتهــاك  تاريخيــة  ســابقة  يف  فلســطيني، 
صارخ ألبسط املبادئ القانونية واإلنسانية، 
ترفضــه وتجرّمــه كل  وميثــل عقابــًا جامعيــًا 

القيم واملواثيق الدولية".
ا عى شــتى  وأضاف: لقد أّثر الحصار كارثيًّ
ووثقتــه  رصدتــه  مــا  وفــق  الحيــاة،  مناحــي 

املنظامت الدولية".
التــي  امُلفجعــة  الحريــق  إىل حادثــة  وأشــار 
مخيــم  يف  ريــا  أبــو  عائلــة  مبنــزل  وقعــت 
جباليــا لاجئــني شــامل غــزة، وأودت بحيــاة 
22 فــردًا مــن بينهــم أطفــال، "لتذكــر العــامل 

باملأســاة اإلنســانية التي تعيشها غزة تحت 
الحصار".

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
اإلســامية  األوقــاف  مجلــس  رئيــس  حــّذر 
يف القــدس، الشــيخ عبــد العظيــم ســلهب، 
أطلقتهــا  دعــوات  مخاطــر  مــن  أمــس، 
املســجد  القتحــام  اســتيطانية  جامعــات 
األقىص املبارك فيام يســمى "عيد األنوار" 

اليهودي "حانوكا".
لتنفيــذ  مهرجــان  مبنزلــة  "حانــوكا"  ويعــد 
اقتحــام جامعي للمســجد األقــىص، وتوافق 
عشية ما يسمى "العيد" هذا العام يوم 18 
ديســمرب 2022 وينتهي يوم 26 من الشــهر 

ذاته.
ورشعــت جامعــات "الهيــكل" املزعــوم يف 
مركزيــة  اقتحامــات  لتنفيــذ  أنصارهــا  حشــد 
الــذي  اليهــودي،  "العيــد"  خــال  لألقــىص 
يســتمر مثانية أيام، وســط محاوالت إلضاءة 

شمعدان "الحانوكا" داخل املسجد.
لصحيفــة  ترصيــح  يف  ســلهب  وعــّد 

تنــدرج  أنهــا  "فلســطني"، دعــوات االقتحــام 
القــدس  وقداســة  حرمــة  انتهــاك  إطــار  يف 
ومسجدها املبارك، وترب ُعرض الحائط 

مبشاعر املسلمني يف شتى بقاع األرض.
عــى  املقبلــة  األوضــاع  خطــورة  عــى  ونبــه 
تشــكيل  بعــد  خاصــة  واألقــىص،  القــدس 
الحكومــة اليمينيــة القادمــة برئاســة بنيامــني 
نتنياهــو، مضيًفــا أن "أي تجــاوزات للقــدس 
تجــر  قــد  املبــارك،  األقــىص  واملســجد 
املنطقة برمتها لحرب دينية ستلحق الرر 

بالعامل أجمع".
وتابــع ســلهب: "إن مــا تتعــرض لــه القــدس 
واقتحامــات  اعتــداءات  مــن  واألقــىص، 
متهــاًم  األوضــاع"،  بتفجــر  ينــذر  متكــررة، 
الجامعــات  تشــجع  بأنهــا  االحتــال  حكومــة 
مــن  تغولهــا  عــى  املتطرفــة  االســتيطانية 
خــال  لهــا  والحاميــة  الدعــم  تأمــني  خــال 

تنفيذ االقتحامات.

تحــاول  االحتــال  حكومــة  أن  إىل  وأشــار 
لهــا  املؤيديــن  مــن  مزيــد  كســب  بذلــك 
"إن  للتطــرف، مضيًفــا:  الداعمــة  وألفكارهــا 
أظهــرت  )األخــرية(  اإلرسائيليــة  االنتخابــات 
ميول املستوطنني نحو اإلرهاب والتطرف.

وقــال: "هــذا مــا يتطلــب مــن أمتنــا العربيــة 
تقــف  وأن  جهودهــا  توحيــد  واإلســامية 
ــا واحــًدا ملواصلــة العمــل لوقــف تغــول  صفًّ
االحتــال عــى القــدس واألقــىص"، مؤكــًدا 
يف الوقــت ذاتــه أن املقدســيني لــن يتوانــوا 
اإلســامية  مقدســاتهم  عــن  الدفــاع  عــن 

واملسيحية.
وعادة ما تتخلل األعياد اليهودية مســريات 
باقتحــام  تنــادي  اســتفزازية  اســتيطانية 
ا وبتوسع، ونصب  املسجد األقىص جامعيًّ
الــرباق،  حائــط  عنــد  وإضاءتــه  الشــمعدان 
األســباط  خاصــة  األقــىص،  أبــواب  وحــول 

واملغاربة.

9 عمليات مقاومة في الضفة خالل 24 ساعة 
مقتل مستوطن ثاٍن متأثرًا 
بجراحه يف عملية القدس

النارصة – رام الله/ فلسطني:
أعلنــت ســلطات االحتــال أمــس مقتــل مســتوطن ثــاٍن متأثــًرا بجراحــه يف عمليــة 
القــدس التفجرييــة املزدوجــة، التــي وقعــت األربعــاء املــايض، والتــي ُقتــل فيهــا 

مستوطن وأصيب 19 آخرون.
وقالت صحيفة "إرسائيل اليوم": إن القتيل الثاين ُيدعى "تدشا تسوما بن مادا" 

)50 عاًما( لقي مرصعه متأثًرا بجراحه يف العملية.
وصباح األربعاء املايض، انفجرت عبوة ناسفة أوىل مبحطة حافات يف "رامات 

شلومو"، قتل عى إثرها مستوطن وأصيب 19 أحدهم بحال الخطر الشديد.
للحافــات يف منطقــة  موقــف  ناســفة يف  عبــوة  انفجــرت  الثانيــة؛  العمليــة  ويف 
"رامــوت" باملدينــة. وعقــب ذلــك، أعلنت رشطة االحتال رفع حالة التأهب إىل 
الدرجة قبل القصوى يف جميع أنحاء األرايض املحتلة ســنة 1948، محذرة من 
وجــود املزيــد مــن العمليــات. ووفــق تحقيقــات جيــش االحتــال، وضــع شــخص 
واحــد العبوتــني يف موقفــني قريبــني للحافات وانســحب مــن املكان، وفيام بعد 
فجرهــام عــرب جهــاز تحكــم عــن بعــد أو عــرب هاتــف نقــال. واحتــوت العبوتــان ذواتــا 
الحجــم املتوســط عــى كميــة متوســطة مــن املتفجــرات، إضافــة إىل احتوائهــام 
عى الشــظايا املكونة من املســامري والكرات املعدنية الصغرية، التي زادت من 

قوة العبوتني وتسببت بهذا العدد من اإلصابات، وفق التحقيقات.
يف الســياق ســجلت املقاومــة يف الضفــة الغربيــة، 9 عمليــات مقاومــة، خــال 

الـ24 ساعة األخرية، شملت 3 عمليات إطاق نار، واندالع 6 نقاط مواجهة. 
واندلعــت مواجهــات بالقــرب مــن الجــدار العــازل يف طولكــرم، يف حــني شــهدت 

بلدة جبع يف جنني عمليتي إطاق نار صوب جنود االحتال.
ويف نابلــس، أطلــق مقاومــون النــار صــوب االحتــال يف مخيــم باطــة الــذي شــهد 

أيًضا اندالع مواجهات مع جنود االحتال.
كــام اندلعــت مواجهــات يف كل مــن مخيــم عقبــة جــرب يف أريحــا، ومخيــم العروب 
ســيارات  صــوب  الحجــارة  شــبان  ألقــى  حــني  عــى  الخليــل،  يف  الزاويــة  وبــاب 

املستوطنني بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون.
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دعوة المؤسسات األهلية لتقديم مقترحات مشروعات 
ضمن مشروع المساندة الطارئة للخدمات االجتماعية في قطاع غزة

يعلــن مركــز تطويــر املؤسســات األهليــة الفلســطينية وبتمويــل مــن البنــك الــدويل وبالتنســيق مــع وزارة املاليــة، ووزارة 
التنميــة االجتامعيــة، ووزارة العمــل ووزارة الريــادة والتمكــن عــن توفــر اإلمكانيــة لتمويــل مرشوعــات ضمــن مكونــات 
مــرشوع املســاندة الطارئــة للخدمــات االجتامعيــة يف قطــاع غــزة. يهــدف هــذا املــرشوع إىل توفــر خدمــات اجتامعيــة 
مختــارة، واملــال يف األجــل القصــر مقابــل الخدمــات )فــرص عمــل مؤقتــة(، وفــرص عمــل باســتخدام اإلنرتنــت )العمــل 

الحر( لألشخاص األكرث احتياجًا من السكان يف قطاع غزة.
املكون األول- املال مقابل الخدمة:  يحق للمؤسسة األهلية تقديم مقرتح مرشوع واحد فقط وبشكل 

فردي )دون رشاكة مع مؤسسات أهلية أخرى( يف مجال الصحة النفسية التخصصية و/أو الدعم النفيس 
واالجتامعي و/أو أي خدمات صحية ذات عالقة وذلك وفقًا ملعاير االستحقاق التالية:

1. أن تكون املؤسسة األهلية فلسطينية، غر حكومية، وغر ربحية وغر متحيزة.

2. أن تكون املؤسسة األهلية مسجلة رسمًيا لفرتة ال تقل عن 5 سنوات وقادرة عىل تقديم دليل التسجيل القانوين.

3. أن يكون للمؤسسة األهلية مقر/مكتب فاعل يف قطاع غزة ملدة سنة عىل األقل.

4. أن يكون للمؤسسة خربة موثقة يف العمل مع الفئات الفقرة واملهمشة.

5. أن يكــون لــدى املؤسســة ســجل حافــل مــن العمــل يف مجــال الصحــة النفســية التخصصيــة و/أو الدعــم النفــيس 

االجتامعي و/أو أي خدمات صحية ذات عالقة.
6. أن تكون أنظمة املؤسسة األهلية املتعلقة باإلدارة املالية واإلدارية مالمئة لغرض تنفيذ املنحة واإلرشاف عىل التنفيذ.

7. أال يقل معدل الرصف السنوي للمؤسسة خالل السنوات الثالث املاضية )2019-2021( عن 150,000 دوالر أمرييك. 

املكون الثاين - دعم العمل الحر:  يحق للمؤسسة تقديم مقرتح مرشوع واحد فقط وبشكل فردي 
)دون رشاكة مع مؤسسات أهلية أخرى( يف مجل العمل الحر )العمل باستخدام االنرتنت( وفقًا ملعاير االستحقاق التالية:

1. أن تكون املؤسسة غر حكومية، وغر ربحية وغر متحيزة.

2. أن تكون املؤسسة مسجلة رسميا لفرتة ال تقل عن 3 سنوات وقادرة عىل تقديم دليل التسجيل القانوين.

3. أن يكون للمؤسسة مقر/مكتب فاعل يف قطاع غزة ملدة سنة عىل األقل.

4. أن يكون للمؤسسة خربة موثقة يف دعم العمل الحر من خالل االنرتنت.

5. أن تكون أنظمة املؤسسة املتعلقة باإلدارة املالية واإلدارية مالمئة لغرض تنفيذ املنحة واالرشاف عىل التنفيذ.

6. أال يقل معدل الرصف السنوي للمؤسسة خالل السنوات الثالث املاضية )2019-2021( عن 600,000 دوالر أمرييك.

 يمكــن الحصــول علــى نموذج مقترح المشــروع ودليل االرشــادات مــن المواقــع االلكترونية لمركز 
تطوير من خالل الروابط  التالية:

مكون المال مقابل الخدمة:
https://www.ndc.ps/ar/grants/C4S
https://www.masader.ps/ar/node/grants/C4S

مكون دعم العمل الحر:
https://www.ndc.ps/ar/grants/E-Work

https://www.masader.ps/ar/grants/E-Work

يرجى مراجعة » دليل االرشادات« من أجل االطالع عىل باقي املعاير الخاصة باملنحة وااللتزام بها.
ورشات عمل تعريفية: سيتم عقد ورشات عمل تعريفية حول املرشوع  يوم اإلثنن املوافق 2022/12/5  يف 

فندق الروتس – غزة – شارع الرشيد )البحر( كام هو موضح يف الجدول التايل: 
الساعة  املكون

12:00 - 9:30 مكون املال مقابل الخدمة
3:30 -  12:30 مكون دعم العمل الحر

مواعيد تسليم مقترح المشروع: تسلم نسخة مطبوعة من مقرتح املرشوع ونسخة أخرى الكرتونية 
)USB flash( باليد فـقط، يف مكتب مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية يف غزة حسب العنوان التايل:

عامرة الهيثم 3 – الطابق األريض 
شارع الرشيد – مقابل فندق فلسطن

غزة – الرمال - هاتف: 08-2828999 
آخــر موعــد لتســليم مقــرتح املــرشوع الســاعة الثانيــة ظهرُا مــن يوم الثالثاء املوافــق 2023/1/3. لن ُتقبل املقرتحات 

املرسلة بواسطة الفاكس أو الربيد االلكرتوين.

"محمد حرز الله" يرتقي شهيًدا بعد رصاع مع "االحتالل واملوت"

ضوابط تحكم دخول مواد البناء إلى المخيمات
"برج الرباجنة".. منازل آيلة للسقوط يتطلع الجئوه إلعادة ترميمها

وتســكن مخيــم بــرج الرباجنــة ُأرس تعــود 
أصولهــا إىل بلــدة ترشــيحا يف شــاميل 
فلســطن، ويشــكل أفرادهــا حــوايل 40 
باملئــة مــن ســكان املخيــم، وقــد هجــروا 
منازلهــم وأراضيهــم تحــت وقــع املجــازر 
الصهيونيــة،  العصابــات  نفذتهــا  التــي 
والتــي تســببت بتهجــر أكــرث مــن 900 
دول  إىل  وطنهــم  مــن  فلســطيني  ألــف 

الجوار والشتات عام 1948.
ويبلــغ عــدد ســكان مخيــم بــرج الرباجنــة 
الذي أقيم عىل مساحة 104 دومنات، 
ما يزيد عىل 18 ألف الجئ فلسطيني، 
وهــو مــن أكــرب املخيــامت يف العاصمــة 
الرئيــس  الطريــق  عــىل  ويقــع  بــروت، 

املؤدي إىل مطار بروت الدويل.
معاناة متراكمة

حقــوق  عــن  الدفــاع  يف  الناشــط  وأكــد 
معانــاة  أن  الهايــط،  بديــع  الالجئــن، 
الرباجنــة  بــرج  مخيــم  يف  الالجئــن 
األوضــاع  مــن  تبــدأ  جــًدا  كبــرة وصعبــة 
االقتصادية السيئة، خاصة أن الالجئن 
العديــد  يف  العمــل  مــن  ممنوعــون 
حقوقهــم  مــن  ومحرومــون  املهــن،  مــن 

االجتامعية ومن أي ضامن اجتامعي.
"فلســطن":  لصحيفــة  الهايــط  وقــال 
الالجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  إن 
مــن  تتهــرب  "أونــروا"  الفلســطينين 

تقليــص  خــالل  مــن  مســؤولياتها 
حتــى  والصحيــة،  التعليميــة  الخدمــات 
وترميمهــا،  املنــازل  بنــاء  صعيــد  عــىل 
عــن املعانــاة  إياهــا املســؤولية  ــالً  محمِّ

املرتاكمة لدى الجئي الرباجنة.
وأضــاف أن عجلــة إعــادة ترميــم املنــازل 
اآليلة للسقوط تسر من خالل "أونروا" 
ببــطء شــديد، وهــذا األمــر يشــكل خطًرا 
أن  إىل  مشــًرا  املخيــم،  ســكان  عــىل 
عــدًدا مــن املنــازل يف املخيــم ســقطت 

عىل رؤوس ساكنيها.
إىل  بحاجــة  منــزل  ألــف  قرابــة  أن  وذكــر 
بينهــا  الرباجنــة،  بــرج  مخيــم  يف  ترميــم 
ماســة  بحاجــة  األقــل  عــىل  منــزاًل   250

إىل ترميــم عاجــل خشــية ســقوطها فــوق 
رؤوس ساكنيها.

ولفــت أن "أونــروا" لديهــا حزمــة كاملــة 
إعــادة  إىل  بحاجــة  التــي  املنــازل  مــن 
ترميــم يف مختلــف مخيــامت الالجئــن 
جــزًءا  تخصــص  لكنهــا  الفلســطينين، 

يسًرا ملخيم برج الرباجنة.
وشــدد عــىل أن الالجئــن يف مخيــامت 
الحيــاة  صعوبــة  رغــم  صامــدون  لبنــان 
التــي  املضاعفــة  واملعانــاة  هنــاك، 
بــن  البطالــة  أن  مبيًنــا  بهــا،  ميــرون 
الالجئــن الفلســطينين يف املخيــامت 
وتعــدت  وخيمــة  أرقــام  إىل  وصلــت 

نسبتها 75 باملئة.
واالتحــاد  "أونــروا"  الهايــط  وطالــب 
املانحــة  الجهــات  وجميــع  األورويب 
إلغاثــة  مســؤولياتها  عنــد  "الوقــوف  بـــ 
مــن  أخرجــوا  الذيــن  الالجئــن  وحاميــة 
ديارهــم بغــر حــق ويعيشــون حياة "غر 
كرميــة" يف منــازل ال تقيهــم حر الصيف 

وال برد الشتاء".
وكان الالجئــون يف مخيــم برج الرباجنة، 
خاصــة من أصحــاب املنازل املتصدعة 
وقفــة  خــالل  طالبــوا  للســقوط،  واآليلــة 
لوكالــة  تابــع  أمــام مكتــب  فيهــا  شــاركوا 
بــرورة  املاضيــة،  الجمعــة  "أونــروا"، 
توفــر ميزانيــة عاجلــة للمنــازل املهــددة 

يف املخيم.
الغــوث  وكالــة  معطيــات  وبحســب 
يف  بيــت  آالف   7 قرابــة  فــإن  األمميــة، 
بحاجــة إىل  بلبنــان  الالجئــن  مخيــامت 
يف  مســؤولون  يرجــع  حــن  يف  ترميــم، 
"أونــروا" التأخــر يف ذلــك إىل عدم توّفر 
التمويــل الــذي يجــب أن تقدمــه الــدول 
الرتميــم، وال تغطيــه  املانحــة ملشــاريع 

املوازنة العامة للوكالة.
ناقوس خطر

للهيئــة  العــام  املديــر  أكــد  جهتــه،  مــن 
الالجئــن  حقــوق  عــن  للدفــاع   "302"

كبــرة  مخاطــر  وجــود  هويــدي،  عــي 

تهــدد الالجئــن يف مخيــم بــرج الرباجنة 
الالجئــن  مخيــامت  مــن  أيًضــا  وغــره 
آيلــة  منــازل  وجــود  بســبب  لبنــان  يف 
عــن  مخيــامت:  ومنهــا  للســقوط، 

الحلوة، الرشيدية، والبداوي.
وأضــاف هويــدي لصحيفة "فلســطن": 
ناقــوس  يــدق  الشــتاء  فصــل  حلــول  أن 
اآليلــة  املنــازل  أصحــاب  بشــأن  الخطــر 
يف  مأســاتهم  تــزداد  والذيــن  للســقوط 

مثل هذه األيام من كل عام.
وتابــع أن املســؤولية األوىل إلنجــاز هذه 
املهمــة تقــع عــىل عاتــق وكالــة الغــوث، 
الرئيســية  خاصــة أن مــن ضمــن مهامهــا 
لالجئــن  التحتيــة  بالبنــى  االهتــامم 
الفلســطينين يف املخيــامت املعرتف 

بها من قبل الدولة اللبنانية و"أونروا".
اآليلــة  املنــازل  ترميــم  أن  إىل  ولفــت 
مــن  كبــر  جهــد  إىل  يحتــاج  للســقوط 
مســؤولية  وتحمــل  الغــوث  وكالــة  إدارة 
حادثــة  مــن  أكــرث  أن  خاصــة  إضافيــة، 
وقعت يف املخيامت وكادت أن تودي 

بحياة مواطنن أبرياء.
ه هويدي إىل وجود ضوابط يفرضها  ونبَّ
الجيش اللبناين عىل دخول مواد البناء 
وال  بلبنــان،  الالجئــن  مخيــامت  إىل 
بــإذن رســمي يصــدره  يســمح بذلــك إال 

الجيش بعد املعاينة.

بيروت- غزة/ أدهم الشريف:
فــي  الفلســطينيون  الالجئــون  يتطلــع 
مخيــم بــرج البراجنة بالضاحيــة الجنوبية 
للعاصمــة اللبنانيــة بيــروت، إلــى إعــادة 

ترميــم مئــات المنــازل اآليلة للســقوط 
منــذ ســنوات، وســط مخاوف شــديدة 
بــدأت تداهم الالجئين فــي المخيم مع 

بدء فصل الشتاء.

"األســرى واملحرريــن": معانـاة األســرى 
تتضاعــف مع قــدوم فصـــل الشتــاء

"واعـــد": الدعـــوة األوروبيـــة لإلفـــراج 
عن األسيـــر مناصـــرة غيـــر كافيـــة

نابلس - غزة/ يحيى اليعقويب:
مل يغــب "أســامة" أكــرث مــن ســاعتن مــن 
حــرز  عــن شــقيقه املصــاب محمــد  الزمــن 
اللــه )30 عاًمــا(، حتــى تلقــى اتصــااًل مــن 
للمشــفى  بالحضــور  يطالبــه  األطبــاء  أحــد 
صحيــة  مضاعفــات  لوجــود  نظــًرا  فــوًرا، 
الــدم  عــىل حالــة شــقيقه، وارتفــاع ضغــط 
الطريــق  طــوال  الحــرارة.  درجــة  واختــالف 
االستشــاري  نابلــس إىل املستشــفى  مــن 
تحمــل  أفــكار  أســامة  راودت  اللــه،  بــرام 
بشــأن مصــر شــقيقه،  احتــامالت عديــدة 
جعلتُه يتصل بالطبيب ويلّح عليه ليضعه 
أمــام الحقيقــة، التــي مل يخفهــا الطبيــب؛ 

قائاًل: "أخوك استشهد".
محمــد حــرز اللــه، ملــن ال يعرفــه، هــو أحــد 
األســود"،  "عريــن  مجموعــات  مؤســيس 
قــوات  مــع  اشــتباكه  أثنــاء  يف  أصيــب 
اقتحمــت  االحتــالل  جيــش  مــن  كبــرة 
يوليــو/   23 يف  بنابلــس  القدميــة  البلــدة 
متــوز املــايض، واستشــهد خاللهــا محمــد 

العزيزي وعبد الرحمن صبح.
عــاش حــرز اللــه الــذي تعــرض إلصابــة يف 
فقــدان  حالــة  يف  يوًمــا   60 ملــدة  الــرأس 
رسيــر  عــىل  ممــدًدا  "غيبوبــة"  الوعــي 
املشــفى، ثــم تحســنت حالتــه، وبــدأ يفتــح 
عينيــه ويتنــاول األكل، وهــذا مــا بث األمل 
ملستشــفى  ينقــل  بــأن  أرستــه  قلــوب  يف 
تدهــورت  يوًمــا   24 آخــر  ويف  التأهيــل، 

حالته إىل أن استشهد.
ألم لم يقطع األمل

وهــو  عاًمــا(   36( أســامة  األكــرب  شــقيقه 
موظــف بلديــة حصل عــىل إجازة من عمله 
ألجل مرافقة شــقيقه باملشــفى طوال مدة 
العــالج التــي اســتمرت 133 يوًمــا، يلســع 
يــروي  وهــو  شــقيقه  صــوت  الفقــد  جــرح 
بــدأت  لصحيفــة "فلســطن" قصــة مقــاوم 
واملقــالع واملولوتــوف  الحجــر  مــن  رحلتــه 
الســالح، يصلــك أصــوات املعزيــن  حتــى 
لحظــة اتصالنــا: "الحمــد للــه، ربنــا يصربنــا 

عىل فراقه، أخي هو ابن فلسطن".
ومل  مخارجــه،  يف  ُحبــس  الــكالم  كل 
يســتطع محمــد نطــق أي اســم طــوال فــرتة 
العالج، ســوى اســم شقيقه "أسامة" الذي 
كان يجــري عــىل لســانه، يســتحر صــور 
التحســن: "وصل ملرحلة ينادي فيها عي 

باسمي: أسامة، أسأله إن كان يريد األكل 
فكان يعطيني إشارات، أطلب منه الصالة 
ســاعتن  أو  ســاعة  إال  أفارقــه  مل  بعينيــه، 
كنــت  فقــط،  املالبــس  لتبديــل  باليــوم 
منــذ  يوميــا  ســاعة  عرشيــن  معــه  أمــي 
إصابتــه )...( عطلنــا حياتنــا وأشــغالنا التي 

توقفت ألجل عيني أخي "أبو حمدي".
للبكتريــا  فكيــف  اليــامم،  واجهــت  "أنــت 
تهزمــك!؟"..  بدهــا  واإلصابــة  والحــرارة 
بتلــك الكلــامت كان أســامة يحــاول شــحن 
معنويات شقيقه، مشاهد تغرس جذورها 
بذاكرتــه: "كنــت أقــول له أيًضا: أنت ســند 
ألهــل البلــد، للنــاس، حتى أرفع معنوياته، 
مســاعدته  الجميــل،  باملــايض  أذكــره 
للنــاس بالخفــاء، فــكان أخــي صاحــب همــة 
وفزعــة، رغــم أنــه صامــت قليل الكالم كثر 

العمل". ترافق الدموع صوته.
أســامة  عينــا  كانــت  يوًمــا،  الســتن  طــوال 
تراقــب إشــارات أجهــزة التنفــس، متنــى أن 
وُتفتــح عينــا شــقيقه، حتــى  اللحظــة  تــأيت 
ردت  كأمنــا  الغيبوبــة،  مــن  محمــد  خــرج 
الحيــاة لقلبــه: "رفعــوا جهــاز التنفــس عنــه، 
كان  تدريجًيــا،  تتحســن  حالتــه  وبــدأت 
يحــرك يــده اليرسى، الكلمة الوحيدة التي 
نطقها فقط اسمي: "أسامة". وقد انتظرنا 

نقله ملستشفى التأهيل".
يردف بصوت يعترصه األمل: "لكن لألسف 

البكتريا تفاعلت بشــكل كبر يف الدماغ 
وتدهورت حالته".

عــرف عــن محمــد أنــه مقاتــل رشس، يدافع 
إصابتــه  وحادثــة  وأصدقائــه،  وطنــه  عــن 
يقدمهــا شــقيقه دليــاًل عــىل ذلــك، يــروي 
بــن  مــن  "دخــل  الفقــد:  يكــرسه  بصــوٍت 
يحارصهــا  ملنطقــة  القدميــة  البلــدة  زقــاق 
بهــدف  االتجاهــات،  كل  مــن  االحتــالل 
رفــع الطــوق األمنــي عــن عائلتــن وصديقــه 
قــوات  مــع  فاشــتبك  وصبــح،  العزيــزي 
وأّخــر  للخلــف  تراجعــت  التــي  االحتــالل 
املســافة  تــزد  ومل  دقيقــة،   40 اقتحامهــم 
الفاصلــة بينــه وبــن الجنــود عــىل 15 مرًتا، 
مســافة  مــن  مبــارشة  االشــتباكات  كانــت 

قريبة".
وال  مخيفــة  "بأنهــا  املنطقــة  يصــف 
يستطيع أحد الدخول إليها" لكن شجاعة 
كــام  "امليــت"  القلــب  صاحــب  شــقيقه 
زخــات  تحــت  يقتحمهــا  جعلتــه  يصفــه 
تلــك  مصــدق  غــر  زال  مــا  الرصــاص. 
أو  وعــي  إمــا دون  أنــه  "اعتقــدت  الجــرأة: 
يريــد الشــهادة، شــاب مبفــرده يدخــل إىل 
منتصف نقطة تحارصها قوات االحتالل، 
ويشــتبك حتى أصيب باملنطقة اليرسى 

من الدماغ".
الطفل المقاوم

عاًمــا،  الثالثــن  ســن  محمــد  بلــوغ  ورغــم 

قبــل  استشــهاده  أســامة  شــقيقه  توقــع 
وفتــى  طفــاًل  كان  عندمــا  عاًمــا،  عرشيــن 
مواجهــة  يف  انخراطــه  لشــدة  صغــًرا، 
واملقــالع  الحجــر  مــن  بــدًءا  االحتــالل 

واملولوتوف حتى السالح.
مــكان وجــد االحتــالل كان أخــي  "يف أي 
رشاســة"،  بــكل  بالحجــارة  قواتــه  يرشــق 
ينتقــي مشــهًدا مــن أدراج الذاكــرة ال يقــل 
جــرأة عــن مشــهد اشــتباكه األخــر، مــا زال 
مــارس/   21 يــوم  جيــًدا،  التاريــخ  يذكــر 
قــوات  اجتيــاح  أثنــاء  "يف   ،2003 آذار 
االحتالل الضفة الغربية، فتح محمد باب 
ناقلــة جنــد، فأطلقــوا 25 رصاصــة مغلفــة 

باملطاط عىل قدميه".
يومهــا طلــب محمــد مــن أســامة أال يخــرب 
والدهام، مفضال تحمل أمل اإلصابة عىل 
إخبــار والــده، حتــى ال مينعــه مــن الخــروج 
أواخــر  االحتــالل  اعتقلــه  ثــم  مجــدًدا، 
2013 ملــدة عــام ونصــف العــام، وخــاض 

تجربة اعتقاٍل.
مــن شــقيقن،  أكــرث  وأســامة  كان محمــد 
يطــل األخــر عــىل هــذه العالقــة، ويســكن 
أبــو حمــدي   " نــربات صوتــه:  بــن  الحــزن 
صديقــي وليــس أخــي فقــط، كنــت أمــن 
رسه، وهو كذلك، تجمعنا غرفة مشــرتكة 
واحــدة  حيــاة  تفاصيــل  لدينــا  واحــدة، 
لكــن  فراقــه،  عــىل  جــدا  حزيــن  وكاملــة، 

عزايئ الوحيد أنه شهيد".
مقاطــع  عــىل  فيديــو  للشــهيد  انتــرش 
التواصــل وهــو يتلــو آيــات من كتــاب الله، 
تتحــرك هــذه اآليــة بصوتــه مغمًضــا عينيــه 
تحت تأثر املخدر "البنج" يف إثر عملية 
جراحيــة باملعــدة أجراهــا يف نوفمــرب مــن 
رجــال  املؤمنــن  "مــن  املــايض  العــام 
صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه فمنهــم مــن 
قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا 

تبديال".
لتعانــق  شــهيًدا،  اللــه  حــرز  محمــد  رحــل 
طريــق  يبــدل  مل  أصدقائــه،  أرواح  روحــه 
املقاومــة والنضــال والجهــاد، حتــى ختــم 
أســمى  كانــت  التــي  بالشــهادة  طريقــه 
أمنياتــه يف حديثــه مــع أهلــه وأصدقائــه: 
معــه  حامــاًل  بــالش"  يــا  القــرب  عــىل  "يــا 
ثالثيــة النضــال الفلســطيني، فــكان أســًرا 

وجريًحا وشهيًدا.

غزة/ فلسطن:
إن  بغــزة:  واملحرريــن  األرسى  وزارة  قالــت 
"األرسى يف سجون االحتالل اإلرسائيي بدؤوا 
معانــاة جديــدة مــع قــدوم فصــل الشــتاء وبدايــة 
باألمطــار  املصحوبــة  الجويــة  املنخفضــات 

واألجواء الباردة.
وأشــارت الــوزارة يف بيــان صحفــي، أمــس، إىل 
أن معظم ســجون االحتالل موجودة يف مناطق 
صحراويــة متتــاز بدرجــات حــرارة متدنيــة جــًدا 

خالل فصل الشتاء.
وأضافت أن ظروًفا قاسيًة جًدا يعيشها األرسى 
يف ســجون االحتــالل، وال ســيام املــرىض منهــم 
إدخــال  االحتــالل  منــع  ظــل  يف  الســن،  وكبــار 
وســائل التدفئــة لغــرف وأقســام األرسى، ومنــع 

األهايل من إدخال املالبس واألغطية الشــتوية 
ألبنائهم خالل الزيارات.

تتعمــد  االحتــالل  ســجون  إدارة  أن  وأوضحــت 
إجــراء حمــالت تفتيــش مســتمرة تخــرج خاللهــا 
دون  لســاعات  الســجن  ســاحة  يف  األرسى 
أغطيــة  أي  ومصــادرة  الــربد،  تقيهــم  مالبــس 
شــتوية مــن غــرف األرسى بزعــم أنهــا زائــدة عــن 

الحاجة.
ووجهــت الوزارة مناشــدة عاجلــة للجنة الدولية 
لتوفــر  العاجــل  للتدخــل  األحمــر  للصليــب 
وإدخــال مــا يلــزم مــن أغطيــة ومالبــس ووســائل 
تدفئــة لــألرسى، وخاصــة املــرىض وكبــار الســن 
أجــواء  مــن  أســايس  بشــكل  يتأثــرون  الذيــن 

الربودة.

غزة/ فلسطن: 
قالــت جمعيــة واعــد لــألرسى، أمــس، إن دعــوة 
االتحــاد األورويب لإلفــراج الفــوري عــن األســر 
الــذي  العــزل االنفــرادي  أحمــد منــارصة، وعــّد 
تعذيــب،  عمليــة  عــام  قرابــة  منــذ  لــه  يتعــرض 
"غر كافَيْن يف ظل ما ميارَس بحقه، وتدهور 

حالته النفسية مع سبق إرصار وتعمد".
ودعــت الجمعيــة يف بيــان صحفي، أمس، إىل 
ترجمــة هــذه الدعــوات واملطالبــات لخطــوات 
عمليــة ووقــف الجرميــة الحاصلة بحــق منارصة 
ســجون  يف  واألســرات  األرسى  وجميــع 

االحتالل.
بهــا  ميــر  التــي  املروعــة  الوقائــع  أن  وأكــدت 
األســر منــارصة يف عزلــه ومحبســه االنفــرادي 
تستدعي موقًفا عاجاًل وقوًيا من املؤسسات 

االحتــالل  إرصار  ظــل  يف  ســيام  وال  الدوليــة، 
عــىل مســابقة الزمــن للنيــل مــن منــارصة الــذي 
أحرج منظومة قضاء االحتالل وكشــف ســوأتها 

أمام العامل.
وكان االتحــاد األورويب دعــا ســلطات االحتــالل 
إىل اإلفــراج الفــوري عــن األســر منــارصة )20 
عاًمــا(، وإنهــاء حبســه االنفــرادي فــوًرا، والتأكــد 
من حصوله عىل املساعدة والدعم النفسين 

الالزمن.
والخميــس املــايض مــددت محكمــة االحتــالل 
وضعــه  رغــم  منــارصة،  عــزل  الســبع  بــر  يف 
ملــدة  وذلــك  الخطــر،  والنفــيّس  الصحــّي 
منــذ  معــزول  أّنــه  علــاًم  جديــدة،  أشــهر  أربعــة 
أكــرث مــن عــام، ويقبــع اليــوم يف زنازين معتقل 

"عسقالن".

الشهيد محمد حرز الله
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الدوحة/ )أ ف ب(:
بات سريجيو بوسكيتس الالعب الوحيد املستمر من املنتخب 
اإلسباين املتّوج بلقب مونديال 2010. يؤمتن قائد "ال روخا" 
الحايل عىل استخدامه خربته ونصائحه مع الجيل الجديد، يف 

السعي نحو لقب عاملي ثان.
االســباين  النجــم  دور  بوســكيتس  يلعــب  أن  ميكــن  هــل  لكــن 
متجــّددة  إمنــا  وطموحــة،  واعــدة  تشــكيلة  ظــل  يف  الحقيقــي؟ 
أوروبــا  بــكأس  أيضــًا  الفائــز  بوســكيتس،  يحمــل  جــذري،  بشــكل 

2012، عىل كتفيه احالم االسبان يف األرايض القطرية.
العــب  يــزال  ال  األخــرية،  املوندياليــة  مشــاركته  ُتعتــرب  مــا  ويف 
وسط برشلونة البالغ من العمر 34 عاًما أحد أبرز عنارص لويس 
إنرييك. إذ قام املدرب االسباين بانتظام باختياره يف التشكيلة 
االساســية اىل جانــب احــد زميليــه يف النــادي الكاتالــوين بيدري 
وغــايف، وأحياًنــا مــع كليهــا، كــا حصــل ضــد ســويرسا يف 24 

أيلول/سبتمرب املايض )خرست إسبانيا 2-1(.
ويف املبــاراة األوىل مــن مونديــال قطــر، شــّكل ثــاليث برشــلونة 
كوســتاريكا  فيهــا  اكتســحوا  مبــاراة  النابــض، يف  الوســط  قلــب 
بسباعية نظيفة، وضعتهم يف موقع املرشح األحد للتفّوق عىل 

أملانيا املصدومة من خسارتها أمام اليابان افتتاحًا.
قــال إنريــيك غــداة االعــالن عــن قامئــة املنتخب االســباين لكأس 

العامل "هديف هو إقناع  بويس  بأن يلعب لفرتة اطول".

وأضاف "إذا متكنا من اللعب بالطريقة التي نريدها، وأن نكون 
يف منطقــة الخصــم ونحتفــظ بالكــرة، يبقــى بوســكيتس هــو الرقــم 
واحــد. إذا بدأنــا لعــب الكــرات الطويلــة وتغيــري أســلوبنا، فمــن 
الواضــح أن بــويس لــن يكــون أفضــل العــب وســط. وبالتــايل يك 

نلعب بالطريقة التي نريدها، ال أرى العًبا واحًدا أفضل منه".
مــع  حــول مســتقبله  تحــّدث  ان  الكاتالــوين  لالعــب  ســبق  وكان 
لفــرتة  "للبقــاء  قائــال  "بانينــكا"  مــع مجلــة  املنتخــب يف مقابلــة 
طويلــة يف جبهــات املنافســة، ومــع تــوايل االحــداث، عليــك أن 
تكــون مســتعًدا. بالطبــع ميكنــك اللعــب حتــى ســن متقــدم إىل 
حد ما، عىل الرغم من هذا الربنامج الصعب والصعب للغاية. 
لقــد تطــّور كل يشء. جســدًيا، يف علــم التغذيــة .. اليوم، ميكن 

أن تستمر مسريتك لفرتة أطول".
• "المنارة" اإلسبانية

والنحيــف  القامــة  الطويــل  الوســط  العــب  بوســكيتس،  يتهــرّب 
السلســلة  بإدارتــه  واملعــروف  كــغ(،   75 مقابــل  مــرًتا   1.90(
لخــط وســط البالوغرانــا، مــن وســائل اإلعــالم ومواقــع التواصــل 

االجتاعي وحفالت الجوائز الفردية.
ويعّلــق بوســكيتس صاحــب الـــ 140  مبــاراة دولية يف جعبته 
"يف الحفالت، ال يوجد مكان للجميع عىل خشبة املرسح. 
رمبــا يجعــل املركــز الــذي ألعبــه وظيفتــي أقل وضوًحــا لعموم 
الناس. ووســائل اإلعالم مهمة أيًضا، لكنني مل أرغب يف أن 

أكون هذا الرجل".
نجــم  رحيــل  عامــن،  اســتمرت  أزمــة  مــن  برشــلونة  خــروج  مــع 
الفريق االول األرجنتيني ليونيل مييس اىل باريس ســان جرمان 
الفرنيس، وديون تزيد قيمتها عن مليار يورو وسلسلة الفضائح 
بــل  بهــدوء،  الفــرتة  مــّرر بوســكيتس هــذه  القــت بظاللهــا،  التــي 

ومدد عقده حتى نهاية هذا املوسم.
وســريخيو  أخــريا  املعتــزل  بيكيــه  جــريارد  غيــاب  ويف 
"املنــارة"  اآلن  بوســكيتس  أصبــح  وآخريــن،  رامــوس 
املــدرب  وصفــه  كــا  االســباين،  للمنتخــب  الوحيــدة 

السابق خوسيه أنتونيو كاماتشو مؤخًرا.
عن دوره يف املنتخب االســباين حاليا، قال بوســكيتس "أحاول 
توزيــع النصائــح. لقــد فعلــت ذلك خالل كأس أوروبا 2021، مل 
نبــدأ بأفضــل طريقــة، ثــم حاولــت وضــع االمــور يف نصابها: رشح 

املواقف، وطأمنة زماليئ يف الفريق".
يســتعد بوســكيتس صاحب الهدوء الالفت الذي ميّيز اســلوبه، 
ببــطء لتمريــر الشــعلة إىل خلفائــه الشــباب. ولكــن قبــل ذلــك، 
القميــص  عــىل  ثانيــة  نجمــة  تعليــق  أخــري:  تحــٍد  أمامــه  يــزال  ال 

اإلسبانية.

الدوحة )أ ف ب(:
يف  قاتــاًل  هدفــًا  غوتســه  ماريــو  ســّجل  عندمــا 
ليقــود أملانيــا  أمــام األرجنتــن  الوقــت اإلضــايف 
 2014 العــامل  الرابعــة يف كأس  بالنجمــة  للفــوز 
بعــد طــول انتظــار، كان جــال موســياال البالغ من 
11 عاًمــا يراقــب مــن أريكتــه إىل جانــب  العمــر 

والديه يف لندن.
بعــد مثــاين ســنوات وهــو عــىل بعــد ثالثــة أشــهر 
مــن عيــد ميــالده العرشيــن، رّســخ العــب شــباب 
تشــليس االنجليزي الســابق نفســه كركن أسايس 

من تشكيلة هانزي فليك األساسية يف قطر.
بـــ  امللقــب  ميونيــخ،  بايــرن  وســط  العــب  لكــن 
بدايــة  عــاش  الفتيــة،  مالمحــه  بســبب  "بامبــي" 
محبطــة وقــّدم أداء ســيئًا يف الجولــة األوىل مــع 
وايقظــت   2-1 اليابــان  صدمتهــا  التــي  أملانيــا 
يف  املجموعــات  دور  مــن  خروجهــا  كوابيــس 

روسيا 2018.
يقول موسياال، الذي يعترب الهدوء مع الكرة أمًرا 
"أشــعر  األملــاين  املنتخــب  هجــوم  يف  حاســًا 
أنــه مــن املهــم أن تجلــب القليــل مــن الهــدوء، ال 
أن تضغــط كثــرًيا عــىل نفســك وأن تحصــل عــىل 
األمــور  مــن املــرح، وبعــد ذلــك ستســري  القليــل 

عىل ما يرام".
لكــن هــذا الهــدوء، تحــّول إىل توتــر غــري مــربر يف 
مبــاراة اليابــان، حيــث بــدا موســياال كأنــه مراهــق 

يلعب مع الكبار.
يف املقابــل، ميتدحــه نيــكالس زولــه، زميلــه يف 
مذهــل  محــي  موســم  بعــد  مانشــافت"،  "دي 
ســجل فيــه تســعة أهــداف وقــّدم ســت متريــرات 
النــادي  مــع  بالــدوري  مبــاراة   15 يف  حاســمة 

البافاري "جال رجل هادئ".
يذهــب األســطورة األملانيــة لوتــار ماتيــوس ابعــد 
يســتطيع  أنــه  لدرجــة  جّيــد،  موســياال  إن  ليقــول 

املقارنة بينه وبن األرجنتيني ليونيل مييس.
لكــّن موســياال يعتمــد مقاربــة هادئــة حتــى خــارج 
امللعــب، إذ قــال يف معســكر تدريب املنتخب 
انطــالق  قبــل  بقطــر  الشــال  نــادي  يف  االملــاين 
بعــض  صعبــة  ميــيس  مــع  "املقارنــة  البطولــة 

اليشء".
وأضــاف "أنــا أركــز عــىل نفــيس وعــىل مــا ميكننــي 

القيام به بشكل أفضل بصفتي جال".
قــّدم موســياال اداًء قويــا لدرجــة أن بايــرن مل يتأثــر 

كثــرًيا بغيــاب نجمــه املخــرم تومــاس مولــر عــن 
معظم املوسم حتى اآلن بسبب اإلصابة.

• اللعب بحرية
ُولد موسياال يف شتوتغارت، وانتقل إىل إنجلرتا 
يف سن السابعة. عاد إىل أملانيا يف عام 2019 
بعــد أن أمــى مثــاين ســنوات يف فريــق شــباب 

تشليس. 
مّثــل موســياال إنجلــرتا طــوال ســنوات مراهقتــه، 
تغيــري  اختــار   2021 شــباط/فرباير  يف  لكــن 
والئــه  ألملانيــا، عــىل الرغم مــن محاوالت غاريث 

ساوثغيت لإلبقاء عليه.
بايــرن  وســط  العــب  هارغريفــز  أويــن  وصــف 
وإنجلــرتا الســابق موســياال بأنــه "فريــد مــن نوعــه" 

وقال إنه "كان ميلك شيئًا ال متلكه إنجلرتا".
مــن  للعديــد  حميــًا  صديًقــا  موســياال  يــزال  ال 
النجوم اإلنجليز الحالين، مبا فيهم العب وسط 
عاًمــا   19 العمــر  مــن  البالــغ  دورمتونــد  بوروســيا 
جــود بيلينغهــام الــذي حقــق مبــاراة  أوىل رائعــة 

مع بالده يف قطر.
وقــال موســياال إن مشــواره يف إنجلــرتا عــّزز جانبــًا 

من املهارات التي مل يكتسبها قط يف أملانيا.
تتعلــم  بانجلــرتا،  الناشــئن  تركيبــة  "يف  وأردف 

لقــد  أملانيــا.  يف  تتعّلمــه  عــا  مختلفــة  أشــياء 
الكثــري مــن )ذلــك الوقــت(، مثــل جــودة  أخــذت 

اللعب كفرد ويف املواقف الفردية".
"اللعــب  يرّددونــه كثــرًيا هــو  قــول  وتابــع "هنــاك 
بحريــة"، والــذي حاولــت تنفيــذه طــوال مســرييت 

)والذي( سيكون دامًئا جزًءا مني".
• دعم إنجلترا

يتذّكــر زولــه وهــو زميــل موســياال ســابًقا يف بايــرن 
قبــل انتقالــه يف عطلــة املوســم إىل دورمتونــد، 
املراهــق  موهبــة  فيهــا  أدرك  التــي  اللحظــة 

"املذهلة". 
وقــال مدافــع منتخــب أملانيــا "لعبنــا ضــد فريــق 
املهــارات  تــرى  أن  وميكنــك  عاًمــا   19 تحــت 
والقدرات املذهلة التي ميتلكها"، مضيًفا "بعد 

هذه املباراة، انتقل إىل الجانب االحرتايف". 
"دعــم  مراهًقــا  كان  عندمــا  أنــه  اعــرتف  بينــا 
يفــوزون  يــزال "ســعيًدا عندمــا  إنجلــرتا" وكان ال 
قــادرة  أملانيــا  أن  يعتقــد موســياال  باملباريــات"، 
وبالتــايل  الكــربى،  املحطــات  يف  الــربوز  عــىل 
تعويــض دعســتها الناقصــة افتتاحــًا أمــام اليابــان، 
عندما تالقي االحد إسبانيا التي حققت انتصارًا 

ساحقًا عىل كوستاريكا بسباعية نظيفة.

موسياال سيلعب بحرية 
بعد التوتر أمام اليابان

فليك يرتدي زّي اإلطفائي 
من جديد.. فهل ينجح؟

بوسكيتس الوحيد
من بين أبطال مونديال 2010

الدوحة )أ ف ب(:
مــدرب أملانيــا   )1-2( اليابــان  أمــام  الهزميــة  أجــربت 
يف  اإلطفــاء،  رجــل  زي  ارتــداء  عــىل  فليــك  هانــزي 
أول اختبــار حقيقــي لــه مــع "دي مانشــافت" والــذي 

استهله بشكل كاريث يف مونديال قطر 2022.
الحســابات دقيقة وواضحة: يف حال خرست أملانيا 
أمــام إســبانيا اليــوم، فــإن فرصهــا يف التأهــل ســتكون 
مبــاراة  نتيجــة  عــىل  اعتــاًدا  معدومــة  إىل  ضئيلــة 
وكانــت  نفســه.  اليــوم  يف  كوســتاريكا  مــع  اليابــان 
إســبانيا اســتهلت مشــوارها بفــوز اســتعرايض عــىل 

كوستاريكا -7صفر.  
وتواجــه أملانيــا شــبح "إذالل تاريخــي" بالخــروج للمرة 
الثانيــة عــىل التــوايل مــن دور املجموعــات بعــد ان 
خرجــت مــن هــذا الــدور للمــرة االوىل عــىل االطــالق 
كوريــا  امــام  بالخســارة   2018 روســيا  مونديــال  يف 

الجنوبية.  
يف مســريته التدريبيــة الشــابة، واجــه فليــك بالفعــل 
أيًضــا،  الطريقــة  وبهــذه  املعقــدة.  املواقــف  هــذه 
شهدت مسريته دفعة مذهلة قبل 3 سنوات عندما 
استلم تدريب بايرن ميونيخ عمالق الكرة االملانية. 
يعــاين  بايــرن  كان  وفيــا   ،2019 عــام  خريــف  يف 

األمَرين يف الدوري، حّل فليك مكان الكروايت نيكو 
كوفاتش املأزوم آنذاك.

بعــد  املوســم  نهايــة  يف  حققــه  الــذي  النجــاح  مــع 
مــع  تخيلهــا  التــي ميكــن  األلقــاب  بــكل  فــاز  معانــاة، 
مدويــة يف  ثالثيــة  ذلــك  مبــا يف  البافــاري،  الفريــق 
دوري أبطال أوروبا، الدوري األملاين وكأس أملانيا.

أن  يجــب  أكــرب:  تحــٍد  ينتظــره  ســنوات،  ثــالث  بعــد 
تتحــدث  واالســتاع  املناقشــة  يف  مهاراتــه  يجعــل 
عــن نفســها مــن أجــل إقنــاع العبيــه، وهــم عــىل حافــة 

الهاوية، بخوض نزال صعب ومفصي.
فالهزميــة أمــام إســبانيا املتألقــة تحــت قيــادة لويــس 
إنريــيك اليــوم عــىل ملعــب البيــت يف الخــور شــال 
غرب الدوحة، ستعّجل من عودة املنتخب االملاين 
اىل دياره يف 2 كانون االول/ديسمرب املقبل، حتى 
قبــل انطــالق االدوار االقصائيــة، اســوة مبا حصل قبل 

أربع سنوات ونصف يف روسيا.
وأوضــح فليــك "مل يعــد لدينا أي طلقات يف مخزون 
الفنــي ســيكون  الجهــاز  أن عمــل  مــدرًكا  االحتيــاط"، 
صعًبــا، أي جعــل الفريــق يفهــم أن لديــه القــدرة عــىل 

"إعادة األمور إىل االتجاه الصحيح".
ويتعّن عىل فليك اعادة بناء فريقه برسعة قياسية 

بعد ظهور ضعيف دفاعا وهجوما.
• فليك "ارتكب خطأ"

عــىل  يجــب  والشــخصية.  بالشــجاعة  يتعلــق  "األمــر 
الجميع اللعب بشكل أفضل واملشاركة بشكل أكرب 
يف املبــاراة. يجــب أن نظهــر الشــخصية!"، هــذا مــا 
رصح به الشــخص الذي تتجه نحوه كل االنظار اآلن، 

فليك.
لكــّن خيــارات املــدرب التكتيكيــة يف املبــاراة األوىل 
نجــم  اكــّده  مــا  هــذا  مفهومــة.  غــري  أو  قليلــة  كانــت 
املنتخــب الســابق لوتــار ماتيــوس، صاحــب الـــ 150 

دولية، عندما قال اّن فليك كان مخطًئا. 
بيلــد  ورشح ماتيــوس يف زاويــة كتبهــا يف صحيفــة 
االملانيــة "هنــاك بعــض األشــياء التــي مل أفهمهــا يف 
هــو  فليــك  هانــزي  املــدرب  اليابــان.  ضــد  الرتكيبــة 
صديــق، وأنــا خلفــه بنســبة ٪100. وبــن األصدقاء، 
ميكننــا أن نكــون صادقــن، بــل علينــا أن نكــون: ضــد 

اليابان، لقد أخطأ يف طريقته". 
مفصليــًا  اختبــارًا  األملــاين  املنتخــب  إذن  يواجــه 
أمــام إســبانيا القويــة، وعنــد االمتحــان  يكــرم املــرء أو 
يهان... هذا اقله هو شــعار "األملان" بانتظار نتيجة 

املباراة. 
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أعلــن أنــا املواطــن /  هبــة اللــه ســليم ســلامن دادر   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   402022883     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  اســعد محمــد اســعد طافــش عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   424163582    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ايــاد حســن جمعــه ابــو حســان   عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   946681533     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ريهــام منــذر محمــود طافــش عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   802449041  الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مصطفــى خــر مصطفــى الصــن عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 965046626 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد ريــاض رمضــان ربيع عن فقــد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801751249 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  العرجــا  مســلم  محمــد  مجــدي  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 930691233 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ يوســف رياض رمضان ربيع عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   408015766 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مؤمنــة كــامل عيــد ربيــع  عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   804712453 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  مريم مجدي عبد القادر القطراوي    عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   407759281    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ختــام حســن أحمــد بــدوي    عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   900686338     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  محمــد زيــاد العبــد الحــاج   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   400126686     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  محمد خالد محمد ابو مسامح   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   400059622     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  محمد مروان  عبد اللطيف ابو سمعان     
   عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   401253331     الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  هيثــم ماجــد ســامل جربيــل     عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   802429951     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  منــال محمــد عــي ابــو قاســم    عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   802742882    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  محمد تيسري عبد الرحمن شعبان   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   802436188      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ازهــار عدنــان محمــد عبيــد  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   804321479    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

ُتهدد ألمانيا بسيناريو الخروج 
المبكر من مونديال 2018

الدوحة )أ ف ب(:
تخوض أملانيا مباراة "حياة أو موت" مبواجهة إسبانيا 
اليــوم عــى اســتاد البيــت يف الخــور لتعويــض صدمــة 
الخســارة أمــام اليابــان، حيــث يتوجــب عــى الحــارس 
مانويــل نويــر ورفاقــه تقديــم أفضــل ما لديهم الســقاط 
"ال روخــا" الســاحرة، يف الجولــة الثانيــة مــن منافســات 

املجموعة الخامسة ملونديال قطر يف كرة القدم.
بظــروف مغايــرة،  الكــروي  العــرس  املنتخبــان  اســتهل 
مــرات،  أربــع  اللقــب  حاملــة  أملانيــا،  كانــت  فبينــام 
تســقط مــن عليائهــا بخســارة تاريخية أمــام اليابان رغم 
تقّدمهــا بهــدف إيلــكاي غوندوغــان من ركلة جزاء )1 - 
2(، حققــت اســبانيا بعــد 3 ســاعات فــوزًا تاريخيــًا هــو 
األكــرب لهــا يف نهائيــات كأس العــامل بســباعية نظيفــة 

أمام كوستاريكا.
يف  كوســتاريكا  فشــل  بحــال  إســبانيا  يؤهــل  والفــوز 
فشــل  بحــال  اليابــان  ويؤهــل  اليابــان،  عــى  التغلــب 
خســارة  وبحــال  إســبانيا،  عــى  االنتصــار  يف  أملانيــا 
أملانيا، ســتقىص بحال فشــل كوســتاريكا بالفوز عى 

اليابان.
تأمــل أملانيــا الجريحــة يف نفــض غبــار كابــوس اليابــان 
ــي  وقبلــه مونديــال روســيا 2018 عندمــا وّدعــت بخفَّ
كوريــا  أمــام  خســارتها  إثــر  املجموعــات  دور  ُحنــن 

وخســارتها  األوروبيــة  األمــم  دوري  وبعــده  الجنوبيــة، 
القاسية أمام اسبانيا 6 -صفر عام 2020.

وتــدرك أملانيــا هــول الضغوطــات عــى كاهليهــا قبــل 
آمالهــا  ينعــش  فــوز حاســم  قمــة هــذه املجموعــة يف 
بالتأهــل إىل مثــن النهــايئ يف حــن ســتكون الخســارة 

الربة القاضية آلمالها.
ولكن يبقى السؤال األهم: هل بإمكان أملانيا التعايل 
اليابــان خلــف ظهرهــا،  عــى جراحهــا ووضــع خســارة 
وهــي التــي اعتــادت عــى الوصــول إىل أبعــد املراحــل 
يف البطــوالت الكــربى، وهــي الوحيــدة توّزعــت ألقابها 
الســبعينات،  الخمســينات،  يف  املونديــال  يف 

التسعينات واأللفية الثالثة.
• تشكيلة شابة

األعــوام  خــال  إنريــي  أثبــت  اآلخــر،  املقلــب  يف 
مــن  فعاليــة  أكــر  هــو  الجامعــي  اللعــب  أن  املاضيــة 
املهــارات الفرديــة لاعبــن النجــوم، لــذا يأمــل يف أن 

تكون ماعب قطر فرصة مؤاتية لنجاح أفكاره.
ومتلــك اســبانيا مــا يكفــي مــن املواهــب القــاق راحــة 
أملانيــا، لكــن يتوجــب عى العبي خط الوســط بيدري 
وغــايف أن يكونــا يف قمــة مســتواهام يف حــال أرادت 
حصــد ثــاث نقــاط مــرة جديــدة وبلــوغ الــدور الثــاين 

باكرًا.

مســجل  أصغــر  يــوم(  و100  عامــًا   18( غــايف  وبــات 
يف تاريــخ منتخــب بــاده خــال كأس العــامل، محطــاًم 
لرقم السابق لراوول )20 عامًا و351 يومًا( يف نسخة 

.1998

• األرقام لصالح "الساموراي"
يف املقابــل، وضعــت اليابــان نفســها يف موقف مريح 
لبلوغ الدور الثاين عى غرار ثاثة مشاوير يف األلفية 
اســتحقاقها  قبــل  و2018(،  و2010   2002( الثالثــة 

الثاين أمام كوستاريكا.
وصــف املــدرب هاجيمــي مورياســو فــوز اليابــان عــى 
تاريخــي"، يف  وانتصــار  تاريخيــة  "لحظــة  بأنــه  أملانيــا 
حــن دونــت كوســتاريكا اســمها أيضــًا يف الســجات 
كأس  يف  خســارة  الكــرب  تعرضهــا  عقــب  التاريخيــة 

العامل. 
التقــى املنتخبــان اليابــاين ونظــريه الكوســتاريي يف 
خمــس مباريــات مل تحمــل صفــة الرســمية، يف حــن 
متيــل األرقــام للـ"ســامواراي األزرق" مــع 4 انتصــارات، 
أيلول/ســبتمرب  يف  نظيفــة  بثاثيــة  الفــوز  فيهــا  مبــا 

.2018

ويخــوض منتخــب كوســتاريكا النهائيات للمــرة الثالثة 
تواليــًا، عــى أمــل تكــرار انجــاز مونديــال 2014 عندمــا 

وصل إىل الدور ربع النهايئ.

وكانــت بلجيــكا حققــت فــوزا بشــق النفــس عــى كنــدا 1 -صفــر األربعاء 
يف مبــاراة كانــت فيهــا األخــرية األفضــل يف جوانــب عــدة، فيــام انتــزع 
املغــرب تعــادال ســلبيا مثينــا مــن كرواتيــا وصيفــة بطلــة النســخة األخــرية 

يف اليوم ذاته.
وتحتــاج بلجيــكا اىل الفــوز لحســم بطاقتهــا اىل مثــن النهــايئ ومواصلــة 
مشــواره عــى امــل تكــرار انجــاز عــام 2018 عــى االقــل عندمــا أحــرزت 
امليداليــة الربونزيــة، لكنهــا بحاجــة إىل تحســن مســتواها الــذي تراجــع 
بشــكل كبــري يف اآلونــة األخــرية مــع خســارتها امــام مــر 1-2 وديــا قبــل 
البطولــة وفوزهــا الصعــب عــى كنــدا بهــدف مهاجــم فرنبهتشــه الــريك 

ميتيش باتشواي.
صحيــح أن بلجيــكا خاضــت املبــاراة األوىل يف غيــاب هدافها التاريخي 
مهاجــم إنــر ميــان اإليطــايل روميلو لوكاكو بســبب اإلصابة يف الفخذ، 
لكــن صفوفهــا تزخــر بنخبــة مــن أبــرز الاعبــن يف العــامل يف مقدمتهــم 
القائــد إديــن هــازار وصانــع ألعاب مانشســر ســيتي اإلنكليزي كيفن دي 

بروين.
• عودة لوكاكو ؟ غياب حكيمي ومزراوي ؟

وعــاد لوكاكــو الجمعــة اىل التدريبــات يف أول حصــة لــه يف الدوحة ومن 
املرجح أن يخوض مباراة اليوم.

وستشــكل عــودة لوكاكــو دفعــة هائلة لخط الهجــوم البلجيي أمام دفاع 
مغــريب يعــاين مــن إصابــة زميلــه الســابق يف إنــر ميــان مدافــع باريــس 
ســان جرمــان الفرنــي أرشف حكيمــي ومدافــع بايــرن ميونيــخ األملــاين 

نصري مزراوي.

كونهــام  للمغــرب،  موجعــة  رضبــة  وحكيمــي  مــزراوي  إصابــة  وتشــكل 
األميــن  املدافعــن  مركــزي  يف  اللعــب  بإمكانهــام  اللــذان  الوحيــدان 
واأليــر، خصوصــًا وأن اســود األطلــس يعانــون يف املركــز األخــري ولــو 
أن مدافــع الــوداد البيضــاوي يحيــى عطيــة اللــه قــّدم مبــاراة جيــدة عقــب 

دخوله مكان املدافع البافاري.
عــى  اإلبقــاء  أجــل  مــن  بلجيــكا  مواجهــة  عــى  كثــريا  املغــرب  ويعــول 
حظوظه يف بلوغ الدور الثاين للمرة الثانية يف تاريخه بعد عام 1986.

كرواتيا × كندا
النســخة األخــرية، عــن بلجيــكا  ال تختلــف حــال كرواتيــا، مصيفــة بطلــة 
بعدما فشــلت يف إيجاد الطريق إىل شــباك أســود األطلس يف الجولة 

االوىل.
وســتواجه منتخبــا كنديــا جريئــا أحــرج بلجيــكا يف املبــاراة االوىل وكان 
قريبا من هز الشــباك يف أكر من مرة، وســيكون مطالبا بالفوز إلنعاش 

آماله يف املنافسة عى بطاقتي املجموعة.
وعلــق قائــد كرواتيــا لــوكا مودريتــش عــى التعــر أمام املغــرب قائا "مل 
نــأِت إىل هنــا ملجــرد اللعــب وتجــاوز دور املجموعــات، فطموحنــا أكــرب 
مــن ذلــك بنــاًء عــى الخــربة التــي اكتســبناها مــن مونديــال روســيا. ولكــن 
طموحنا األول هو تجاوز الدور االول ويف حال متكنا من ذلك سنشّكل 

خطرًا عى كل منتخب".
باعبيــه  فخــره  عــن  هريدمــان  جــون  لكنــدا  اإلنكليــزي  املــدرب  وأعــرب 
"أظهــروا أن لدينــا مكاننــا هنــا. كان مشــجعونا مذهلــن أيًضــا. مل يكــن 
عددهم كبرًيا لكنهم أعادوا الحياة إىل امللعب ورأينا أننا أمة كروية".

إسبانيا

متعطشة للفوز وبلجيكا المغـرب
تسعى لتلميع صورتها 

الدوحة )أ ف ب(:
تسعى بلجيكا، ثالثة النسخة األخيرة، إلى تلميع صورتها وبلوغ 

الدور الثاني لنهائيات كأس العالم في كرة القدم في قطر عندما 
تلتقي مع المغرب المتعطش إلى الفوز اليوم في الجولة الثانية 

من منافسات المجموعة السادسة.
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الدوحة/)أ ف ب(:
عّقــدت تونــس مهمــة التأهــل إىل الــدور الثــاين للمــرة األوىل يف 
تاريخها كثريًا بخسارتها أمام أسرتاليا صفر- 1 أمس، عىل استاد 
الجنــوب يف الوكــرة، ضمــن منافســات الجولــة الثانيــة للمجموعــة 

الرابعة يف مونديال قطر لكرة القدم.
وســّجل هــدف اللقــاء الوحيــد العــب التعــاون الســعودي ســابقًا 
وفاجيانــو أوكايامــا اليابــاين مــن الدرجــة الثانيــة ميتشــل ديوك من 

رضبة رأسية )23(.
مشــاركة،  ســادس  يف  املونديــايل  مشــوارها  تونــس  واســتهلت 
تعرّضــت  فيــا  )صفر-صفــر(،  الدمنــارك  أمــام  مثــن  بتعــادل 
أســرتاليا لهزميــة قاســية أمــام فرنســا حاملــة اللقــب 1-4. ويلتقي 

الحقًا منتخبا فرنسا مع الدمنارك.
النهــايئ،  مثــن  بلــوغ  يف  كبــري  بشــكل  تونــس  آمــال  وتقلصــت 

خصوصًا وأنها ستالقي فرنسا بطلة العامل يف الجولة األخرية.
وهذه ثاين مرّة فقط يف 18 مباراة يف املونديال تحافظ أسرتاليا 

عىل شباكها نظيفة، بعد مواجهتها مع تشييل عام 1974.
أن  إال  ضاغطــًا،  األول  الشــوط  االســرتايل  املنتخــب  اســتهل 
تونــس تحــررت مــن الدفــاع ويف لعبــة جاعيــة وصلــت الكــرة مــن 
عصام الجبايل عىل الرواق االمين إىل يوســف املســاكني داخل 
املنطقــة مل يحســن اســتغاللها )20(، قبــل أن يســدد بعــد دقيقــة 

محمد دراغر كرة علت املرمى.
ومــن هجمــة منســقة مــرر كريــغ غوديــن مــن الجنــاح االيــر كــرة 
املنطقــة،  داخــل  مســارها  وحولــت  بدراغــر  اصطدمــت  عرضيــة 
ليتابعهــا ديــوك رضبــة رأســية هــزت شــباك الحــارس أميــن دحــان 

.)23(
وبــات ديــوك ثــاين العــب اســرتايل يســجل مــن رضبــة رأســية يف 
نهائيــات كاس العــامل منــذ تيــم كايهــل صاحــب هدفــن رأســين 

)أمام رصبيا 2010 وتشييل 2014(.
مــع بدايــة الشــوط الثــاين، زج القــادري بالعــب الدحيــل القطــري 

فرجــاين ســايس بــداًل مــن املدافــع دراغر بهدف تنشــيط الوســط، 
كــرة  ومــرر  األميــن  الــرواق  عــىل  باملدافــع  املســاكني  فتالعــب 

عرضية أبعدها الحارس )60(. 
مختلــف  يف  املنتخبــن  بــن  فقــط  الثالثــة  املواجهــة  وهــي 
املســابقات، ففــازت أســرتاليا -3صفــر وديــًا يف ترشيــن األول/
أكتوبر 1997، وتونس -2صفر يف كأس القارات عام 2005.

المباراة في سطور
•  املباراة: تونس - أسرتاليا صفر- 1 
•  امللعب: استاد الجنوب يف الوكرة

•  الجمهور: 41823 متفرجًا
•  الدور األول - الجولة الثانية

•  املجموعة الرابعة
•  الحكم: األملاين دانيال سييبريت

•  الهدف: أسرتاليا: ميتشل ديوك )23(
•  اإلنــذارات: تونــس: عيــى العيــدوين )26(، عــيل العابــدي 

)64(، فرجاين سايس )90+3(
•  التشكيلتان:

* تونــس: أميــن دحــان - منتــر الطالبــي، ديــالن بــرون )وجــدي 
كرشيــدة، 74(، ياســن مريــاح، محمــد دراغــر )فرجــاين ســايس، 
46(- عــيل العابــدي، عيــى العيــدوين )وهبــي الخــزري، 67(، 
)طــه  الجبــايل  عصــام  املســاكني،  يوســف   - الســخريي،  اليــاس 

ياسن الخنييس، 73(، نعيم السليتي.
- المدرب: جالل القادري

* أســرتاليا: ماثيــو رايــن، فــران كاراتشــيتش )ميلــوش ديغينيــك، 
ماكغــري  رايــيل  رولــز،  بهيتــش، كاي  عزيــز  هــاري ســوتار،   ،)75
)أيدين هروســتيتش، 64(، آرون موي، جاكســون إيرفاين، ماثيو 
ليــي )كيانــو باكــوس، 85(، ميتشــل ديــوك )جاميــي ماكالريــن، 

64(، كريغ غودوين )أوير مابيل، 85(.
- املدرب: غراهام أرنولد.

الدوحة/)أ ف ب(:
املنتخــب  فــورة  ورفاقــه  ليفاندوفســي  روبــرت  البولنــدي  النجــم  أخمــد 
الســعودي الــذي كان طامحــًا إىل إنجــاز العبــور املبكــر، بتســجيله واحــدًا 
مــن هــديف منتخــب بــالده يف مرمى "األخــر" املتحر عىل اهدار ركلة 
جــزاء )2 -صفــر(، يف الجولــة الثانيــة مــن منافســات املجموعــة الثالثــة يف 

مونديال قطر 2022.
وبعــد إنجازهــم االفتتاحــي التاريخــي أمــام أرجنتــن ليونيــل ميــيس )2-1(، 
ســقط رجــال املــدرّب الفرنــيس هريفيــه رونــار بهــديف بيوتــر جيلينســي 
)39(، وليفاندوفســي )82( الذي وّقع عىل أول أهدافه يف كأس العامل 

بعد صيام طويل.
بإســقاطها  األوىل  الجولــة  يف  العمــر  مبــاراة  خاضــت  الســعودية  وكانــت 
األرجنتن 2-1، يف حن اكتفت بولندا بالتعادل السلبي مع املكسيك.

قبيــل  للســعودية،   3 مقابــل  يف  نقــاط   4 إىل  رصيدهــا  بولنــدا  ورفعــت 
املبــاراة الثانيــة يف املجموعــة نفســها بــن األرجنتــن )صفــر( واملكســيك 

)نقطة( الحقًا.
بــداًل مــن املصابــن  وقــرر رونــار إرشاك ســامي النجعــي ومحمــد الربيــك 
قائد املنتخب سلان الفرج والظهري األير يارس الشهراين الذي خضع 
لعملية جراحية، باإلضافة إىل عبد اإلله العمري بداًل من حسن التمبكتي.

بــأن يكــون أول املتأهلــن إىل  النفــس  الســعودي ميّنــي  وكان املنتخــب 
مثن النهايئ، وأول منتخب عريب يبلغ هذا الدور للمرة الثانية بعد العام 

.1994

لكــن رغــم تقدميــه عرضــًا جيــدًا معظــم فــرتات املبــاراة ال بــل تفوقــه عــىل 
نظــريه، فإنــه مل يحســن ترجمــة الفــرص الكثــرية التــي ســنحت لــه، ال ســيا 
إضاعة ركلة الجزاء عرب سامل الدورسي التي كانت لتمنحه التعادل أواخر 

الشوط األول.
قــال رونــار "يف بعــض األحيــان يجــب أن تكون فعااًل، ونحن مل نكن كذلك، 
لكن أنا فخور جدًا بالطريقة التي لعبنا فيها وبالالعبن. أهدرنا ركلة جزاء، 

لكن ارتكبنا خطأ فادحًا يف النهاية. نحن متحدون سويًا".
وشهد امللعب حضور أعداد غفرية للجاهري السعودية يف املدرجات، 

صافــرات  وإطــالق  بالدهــم  منتخــب  لالعبــي  الهتــاف  يف  يــرتددوا  فلــم 
االستهجان يف وجه الالعبن البولندين كلا استلموا الكرة.

•  المباراة في سطور
•  املباراة: السعودية -بولندا صفر- 2
•  امللعب: استاد املدينة التعليمية

•  لجمهور: 44259 متفرجًا
•  الدور األول - الجولة الثانية

•  املجموعة الثالثة
•  الحكم: الربازييل ويلتون سامبايو

روبــرت   ،)39( جيلينســي  بيوتــر  بولنــدا:  األهــداف:   •
ليفاندوفسي )82(.

•  اإلنذارات:
أركاديــوش   ،)16( كاش  مــايت   ،)15( كيفيــور  ياكــوب  بولنــدا:   -

ميليك )19(
- الســعودية: عبــد اإللــه املالــي )20 ويغيــب عــن املبــاراة املقبلة(، عبد 

اإلله العمري )45+4(.
•  التشكيلتان:

غليــك،  كميــل  كاش،  مــايت  شتشــيزين،  فويتشــيخ  بولنــدا:   *
ياكــوب كيفيــور، بارتــوش برييشينســي، غريغــورز كريخوفيــاك، 
بيونتيــك  )كرزيشــتوف  ميليــك  أركاديــوش  بييليــك،  كريســتيان 
71(، بيوتــر جيلينســي )ياكــوب كامينســي 63(، برزمييســالف 

فرانكوفسي، روبرت ليفاندوفسي
- المدرب: تشيسالف ميخنييفيتش

* الســعودية: محمــد العويــس، ســعود عبــد الحميــد، عبــد اإللــه 
 ،)65 الغنــام  )ســلطان  الربيــك  محمــد  البليهــي،  عــيل  العمــري، 
عبــد اإللــه املالــي )عبــد الرحمن العبود 85(، محمد كنو، ســامي 
النجعي )نواف العابد 46، هتان بهربي 5+90(، سامل الدورسي، 

فراس الربيكان، صالح الشهري )نارص الدورسي 85(.
- املدرب: الفرنيس هريفيه رونار

ُتعّقد مهمتها كثيرًا 
بخسارة أمام أستراليا

تلعب وتخسر وبولندا 
تدافع وتكسب

السعوديةتونس 
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لوسيل/)أ ف ب(:
النهــايئ  مثــن  الــدور  إىل  بالتأهــل  آمالهــا  عــى  األرجنتــن  أبقــت 
ملونديــال قطــر 2022 يف كــرة القــدم، وذلــك بفضــل قائدهــا ونجمهــا 
ليونيــل ميــي الــذي قادهــا للفــوز عــى املكســيك  2 -صفــر أمــس، 
املجموعــة  منافســات  مــن  الثانيــة  الجولــة  يف  لوســيل  ملعــب  عــى 

الثالثة للمسابقة.
واســتهل ميــي ورفاقــه املشــاركة الثامنــة عرشة ألبطــال عامي 1978 
و1986 بأســوأ طريقــة ممكنــة بعــد ســقوط صــادم عــى يد الســعودية 
2-1 يف لقاء تقدموا خالله بهدف نجم باريس سان جرمان الفرني 
الحايل وبرشــلونة اإلســباين الســابق، إال أنه بهذا الفوز أمس، عاد إىل 
الواجهــة مــن جديــد ووضــع نفســه يف املركــز الثــاين برصيــد )3( نقــاط 
منحتــه فرصــة املنافســة عــى إحــدى بطاقتــي التأهــل، حيــث أنــه يف 
حال فوزه عى بولندا سيحتل املركز الول، ويف حال تعادله قد يكون 

مرشح قوي الحتالل املركز الثاين.
منــذ  األوىل  للمــرة  األول  الــدور  عنــد  املشــوار  انتهــاء  خطــر  ووســط 
نســخة 2002، كان ميــي عــى املوعــد مجــددًا الســبت يف لوســيل 
بتســجيله الهدف األول يف الدقيقة 64 بتســديدة جميلة، ثم متريره 
كــرة الهــدف الثــاين الــذي ســجله البديــل إنســو فرنانديــس بتســديدة 

قوسية مميزة أيضًا )87(.
ومنــح ميــي بــالده االنتصــار الرابــع يف النهائيات عى املكســيك من 
أصــل أربــع مواجهــات، بعــد النســخة األوىل عــام 1930 )3-6( ومثــن 

نهايئ كل من نسخة 2006 )1-2( و2010 )3-1(.
ورفــع فريــق املــدرب ليونيــل ســكالوين رصيــده اىل ثــالث نقــاط وبــات 
التــي  بولنــدا  عــى  األخــرة  الجولــة  يف  الفــوز  عليــه  إذ  بيــده  مصــره 

تصدرت السبت بأربع نقاط بعد فوزها عى السعودية -2صفر.
وتعقــدت مهمــة املكســيك يف بلــوغ مثن النهايئ للمــرة الثامنة تواليًا 
ومحاولة معادلة أو تخطي االنجاز الذي حققته عامي 1970 و1986 
عى أرضها حن وصلت اىل ربع النهايئ، إذ بقي رصيدها نقطة قبل 

الجولة األخرة التي تجمعها بالسعودية األربعاء.
• المباراة في سطور

• املباراة: األرجنتن- املكسيك  2 -صفر 
• امللعب: لوسيل

• الجمهور: 88966 متفرجًا
• الدور األول - الجولة الثانية

• ملجموعة الثالثة
• الحكم: اإليطايل دانيييل أورساتو

• األهداف: 
األرجنتن: ليونيل ميي )64(، إنسو فرنانديس )87(

• اإلنذارات:
- األرجنتن: غونسالو مونتييل )43(

- املكســيك: نســتور أراوخــو )22(، إريــك غوتيريــس )50(، هكتــور 
هريرا )66(، روبرتو ألفارادو )89(

• التشكيلتان:
ليســاندرو  أكونيــا،  ماركــوس   - مارتينيــس  إمييليانــو  االرجنتــن:   *
مارتينيــس، نيكــوالس أوتامنــدي، غونســالو مونتييــل )ناهويــل مولينــا، 
63( - اليكســيس مــاك أليســر )إيســيكييل باالســيوس، 69(، غيــدو 
ليونيــل   - بــول  دي  رودريغــو   ،)57 فرنانديــس،  )إنســو  رودريغيــس 
ميــي، أنخــل دي ماريــا )كريســتيان رومــرو، 69(، الوتارو مارتينيس 

)خوليان ألفاريس، 63(، 
- املدرب: ليونيل سكالوين

* املكســيك: غيرمــو أوتشــوا - خيســوس غايــاردو، هكتــور مورينــو، 
سيسار مونتيس، نستور أراوخو - كيفن ألفاريس )راوول خيمينيس، 
67(، لويــس تشــافيس، أندريــس غــواردادو )إريــك غوتيريس، 42(، 
هكتــور هريــرا - هرفينــغ لوســانو )روبرتــو الفــارادو، 73(، أليكســيس 

فيغا )أورييل أنتونا، 66(
- املدرب: األرجنتيني خراردو مارتينو

الدوحة/)أ ف ب(:
النهــايئ  مثــن  الــدور  إىل  املتأهلــن  أول  اللقــب،  حاملــة  فرنســا،  باتــت 
لنهائيــات كأس العــامل لكــرة القــدم يف قطــر، بفوزها عــى الدمنارك بثنائية 
لنجمهــا كليــان مبــايب 2-1، أمــس، عــى ملعب 974 يف الدوحة يف ختام 

الجولة الثانية من منافسات املجموعة الرابعة.
الدمنــارك  ورّدت   ،)61( مبــايب  عــر  بالتســجيل  البادئــة  فرنســا  وكانــت 
بواســطة مدافــع برشــلونة اإلســباين أندريــاس كريستنســن )68(، قبــل أن 
يحقق نجم باريس ســان جرمان ثنائيته يف الدقيقة 86، رافعًا رصيده إىل 
ثالثــة أهــداف يف النســخة الحاليــة والـــ31 مــع منتخــب بــالده فلحــق بزيــن 
الدين زيدان اىل املركز السابع عى الئحة الهدافن التاريخين للديوك.

وهو الفوز الثاين لفرنسا يف النسخة الحالية بعد األول عى أسراليا 1-4 
يف الجولة األوىل، فعززت موقعها يف الصدارة برصيد ست نقاط، بفارق 
ثــالث نقــاط أمــام أســراليا الفائــزة عــى تونــس 1 -صفــر يف افتتــاح الجولــة 
مبلعب الجنوب يف الوكرة. وباتت الصدارة يف متناول الفرنسين نظريًا، 
فحتــى بحــال خســارتها مباراتهــا االخــرة أمــام تونــس بفــارق هــدف مثــاًل، 

يتعن عى أسراليا التغلب عى الدمنارك بفارق خمسة.
ونجحــت فرنســا يف الثــأر مــن الدمنــارك التــي هزمتهــا مرتــن هــذا العــام 
تغلبــت عليهــا يف دور املجموعــات  املــايض عندمــا  الصيــف  وتحديــدا 
يف  ايابــا  -صفــر  و2  باريــس  يف   1-2 األوروبيــة  األمــم  دوري  ملســابقة 

كوبنهاغن.
مواجهــات  أربــع  يف  الثانيــة  للمــرة  الدمنــارك  عــى  فرنســا  تغلبــت  كــا 
دور  يف   1998 عــام   1-2 ارضهــا  عــى  االول  بعــد  العاملــي  العــرس  يف 
املجموعــات، مقابــل خســارة يف الــدور ذاتــه يف النســخة التاليــة -2صفــر 

عام 2002، وتعادل سلبي يف النسخة االخرة يف روسيا 2018.
وهو الفوز السادس تواليا لفرنسا يف كأس العامل، يف إنجاز تحققه للمرة 
األوىل يف تاريخها معادلة ما حققه الجيل الذهبي إلسبانيا عام 2010.

وتجمــد رصيــد الدمنــارك عنــد نقطــة واحــدة وتراجعــت إىل املركــز الثالــث 
وباتــت مطالبــة بالفــوز عــى أســراليا يف الجولــة الثالثــة األخــرة األربعــاء 

املقبــل لحجــز بطاقتهــا إىل مثــن النهــايئ، وهــو األمــر ذاتــه الــذي تحتاجــه 
تونــس يف مباراتهــا مــع فرنســا يف اليــوم ذاتــه. ويف حــال تســاوي تونــس 

والدمنارك نقاطا يتم االحتكام اىل فارق األهداف.
المباراة في سطور

•  املباراة: فرنسا- الدمنارك 1-2 
•  امللعب: استاد 974، الدوحة

•  الجمهور: 42860 متفرجًا
•  الدور األول - الجولة الثانية

•  املجموعة الرابعة
•  الحكم: البولندي سيمون مارتشينياك

•  األهداف:
فرنسا: كيليان مبايب )61 و86(

الدمنارك: أندرياس كريستنسن )68(
•  اإلنذارات: 

- فرنسا: جول كونديه )43( 
- الدمنارك: أندرياس كريستنسن )20(، أندرياس كورنيليوس )23(

•  التشكيلتان: 
* فرنســا: هوغــو لوريــس، جــول كونديــه، رافايــل فــاران )إبراهيــا كوناتيــه، 
75(، دايــو اوباميكانــو، تيــو هرنانديــز، أوريليــان تشــواميني، أدريــان رابيــو، 
)يوســف  غريزمــان  انطــوان   ،)75 كومــان،  )كينغســيل  دميبيليــه  عثــان 

فوفانا، 2+90(، كيليان مبايب، أوليفييه جرو )ماركوس تورام، 63(.
- المدرب: ديدييه ديشان 

* الدمنــارك: كاســر شــايكل، أندريــاس كريستنســن، يواكيــم أندرســن، 
بيــار   ،)90+2 بــا،  )ألكســندر  كريستنســن  راســموس  نلســون،  فيكتــور 
إميــل هويبــرغ، يواكيــم مايهــيل، كريســتيان إريكســن، يســر ليندســروم 
 ،)73 دولــرغ،  )كاســر  دامســغارد  ميكيــل   ،)85 نورغــراد،  )كريســتيان 

أندرياس كورنيليوس )مارتن برايثوايت، 46(.
- املدرب: كاسر هيوملاند.

تعود إلى الواجهة من جديد 
بهدفين في المكسيك

أول المتأهلين إلى ثمن النهائي 
بثنائية مبابي في شباك الدنمارك

األرجنتين فرنسا
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الدوحة/ )أ ف ب(:
القــدم  لكــرة  املغــريب  املنتخــب  يــرّدد العــب وســط  مل 
إلياس شــاعر يف الرّد بـ"ال" عىل ســؤال لفرانس برس عىل 
إمكانية دفاعه يف يوم من األيام عن بلجيكا، خصم أسود 
األطلس اليوم يف الجولة الثانية ملونديال قطر 2022.

أضــاف العــب وســط كوينز بارك رينجــرز االنجليزي البالغ 
من العمر 25 عاما والذي بدأ مســرته الكروية مع كلوب 
بروج )2009-2007( قبل االنضامم اىل اكادميية "جاي 
إم جــي" لنــادي ليــرس "مل أكــن ألدافــع عــن ألــوان بلجيــكا 
يف أي مــن األيــام، املغــرب كان يف الدرجــة األوىل، هــذا 

أكيد".
بــن املغــرب وبلجيــكا أهميــة خاصــة  تكتــي املواجهــة 
الكبــرة يف  املغربيــة  الجاليــة  إىل  بالنظــر  الــيء  بعــض 
مــن  األخــرة  بهــا  تزخــر  التــي  الكثــرة  واملواهــب  بلجيــكا 
لهــم  ســبق  والذيــن  املغربيــة  اململكــة  وتحديــدا  إفريقيــا 
الدفاع عن ألوان "الشــياطن الحمر"، آخرهم عىل ســبيل 

املثــال ال الحــر مــروان فاليــي ونــارص الشــاذيل اللذيــن 
ساهام يف برونزية املونديال الرويس.

وتابــع شــاعر، أحــد أربعــة العبــن "أبــرار" ولــدوا يف بلجيــكا 
واختــاروا الدفــاع عــن ألــوان أســود األطلــس ضمــن تشــكيلة 
مونديــال قطــر "بخصــوص مواجهة بلجيكا، ســتكون مباراة 
بلجيــكا  يف  األصدقــاء  مــن  العديــد  لــدي  ألن  اســتثنائية 
وأقطــن يف بلجيــكا وزوجتــي مــن بلجيــكا ووالــدي كذلــك 
وبالتايل ستكون مباراة استثنائية جدا وان شاءالله نتمنى 

أن نحقق الفوز".
وأردف املولــود يف مدينــة أنتويــرب والــذي مل يلعــب يف 
"بالتأكيــد  قائــال  البلجيكيــة  للمنتخبــات  العمريــة  الفئــات 
نحــن متحمســون لخــوض هــذه املبــاراة وبعــد ذلــك فقــد 
أمــام  كفريــق  جــدا  جيــدا  عرضــا  )األربعــاء(  اليــوم  قدمنــا 
العبــن  أيضــا  نضــم  ولكننــا  كبــار  بالعبــن  قــوي  منتخــب 
كبار أيضا وان شاءالله سرنى أمام بلجيكا ونحن ال نخاف 
مــن أي منتخــب هنــا وســنقدم كل مــا يف وســعنا ونجعــل 

الشعب فخورا".
مــع   2017 عــام  األطلــس  أســود  مــع  مشــواره  شــاعر  بــدأ 
منتخــب الشــباب وبعــده األوملبــي يف العــام التــايل قبــل 
خــوض مباراتــه االوىل مــع املنتخــب األول يف حزيــران/

يونيو 2021 يف ودية امام غانا.
• اختيار القلب

حلمــه  أمــالح  ســليم  ليــاج  ســتاندار  وســط  العــب  حقــق 
باملشــاركة مــع املغــرب يف املونديــال، خصوصــا وأنــه مل 
يخــض أي مبــاراة مــع فريقــه هــذا املوســم بســبب رفضــه 
متديد عقده معه فعوقب باالستبعاد، لكن مدرب أسود 
األطلــس وجــه لــه الدعــوة رغــم ذلــك ودفــع بــه أساســيا يف 

املباراة األوىل ضد كرواتيا وقدم عرضا جيدا.
ميني النفس اآلن بأن يكون أحد الركائز األساسية لتحقيق 
الشــياطن  أمــام  الخســارة  ديــن  ورد  بلجيــكا  عــىل  الفــوز 
املواجهــة  يف   1994 مونديــال  يف   1 صفــر-  الحمــر 

الرسمية الوحيدة بن املنتخبن.

عــىل غــرار شــاعر، مل يخــض أمــالح أي مبــاراة مــع الفئــات 
العمريــة لبلجيــكا عــىل الرغــم مــن رغبــة األخــرة يف ضمه، 
لكنه قطع الشك باليقن وقال إنه "اختيار للقلب والعقل 

وإنه فخور" بتمثيل املغرب.
• زروري والخنوس

برنــي  مهاجــم  كان  البلجيكيــن"،  "املغاربــة  آخــر 
اإلنجليــزي أنــس زروري )22 عامــا( لتعويــض صانع ألعاب 

مرسيليا الفرني أمن حارث املصاب.
املنتخــب  صفــوف  إىل  اســتدعائه  عــىل  زروري  عّلــق 
أصبــح  "حلــم  "إنســتغرام":  عــىل  حســابه  يف  املغــريب 

حقيقة".
خالفا لشاعر وأمالح، دافع زروري، املولود يف ميشلن، 
عــن الفئــات العمريــة لبلجيكا )تحــت 17 و18 و21 عاما( 
عــىل غــرار الواعــد بــالل الخنــوس )18 عامــا( الــذي أكــد 

والءه لبالده املغرب.
وقال الخنوس أن مواجهة بلجيكا التي دافع عن منتخباتها 

تحت 15 و16 و18 عاما، "سأكون متحمسا أمام بلجيكا 
ولكن ليس أكرث من املباريات األخرى، ستكون فقط أكرث 

خصوصية قليال".
• عارف باألسرار

للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  يتضمــن  الرباعــي،  عــن  فضــال 
البلجيكيــة  للجنســية  الحاملــن  مواطنيــه  أحــد  املغــريب 

محلل الفيديو موىس الحبي.
الرجــل العــارف بــأرسار بلجيــكا كونــه شــغل املنصــب ذاته 
مع الشياطن الحمر يف مونديال روسيا، وسيكون مبثابة 
منجم معلومات بالنســبة للركرايك "يعرف بلجيكا جيًدا، 
ألن املنتخــب مل يتغــر كثــًرا منذ ذلك الحن كام جهازه 

الفني".
قــال مارتينيــس إن األمــر ســيكون مميــًزا بعــض الــيء ألنــه 

يعرف فريقنا جيًدا. سيكون مفيًدا للركرايك".
وســبق للحبــي )46 عامــا( أن شــغل املنصــب ذاتــه مــع 

فريقي الشباب السعودي والزمالك املري.

الدوحة )أ ف ب(:
"حرام العب مبوهبة زياش وقدمه اليرسى ال يتواجد 
معنــا يف كأس العــامل"، بهــذه الكلــامت علــق املدرب 
الجديد للمنتخب املغريب وليد الركرايك عىل عودة 
زيــاش إىل صفــوف  اإلنجليــزي حكيــم  نجــم تشــلي 
"أســود األطلــس" بعــد اســتبعاده مــن ســلفه البوســني 

وحيد خليلودجيتش.
كالم الركرايك حول القدم اليرسى لزياش أّكد وصف 
زميــل األخــر يف النــادي اللنــدين الــدويل الســويرسي 
قــط  أر  بـ"الجنــون"، مضيفــًا "مل  دنيــس زكريــا، قدمــه 
قدمــا يــرسى مثــل قــدم زيــاش.. أووف.. إنــه الجنــون 

بعينه!!".
كان زياش )29 عاما( من العنارص "غر املرّحب" بها 
من خليلودجيتش لخالفات معه، فأعلن اعتزاله دوليًا 
بسبب ذلك، بل أنه كان أحد األسباب التي أدت إىل 

إقالة املدرب البوسني الفرني من منصبه.
• سابقة في عهد رونار

رغــم  باســتبعاده  تعنتــه  مثــن  خليلودجيتــش  دفــع 

مطالبة الجامهر املغربية برضورة االستعانة بخربته 
وموهبتــه وخدماتــه يف ظــل غيــاب اإلبــداع يف خــط 
الخســارة  األطلــس"، خصوصــا عقــب  "أســود  وســط 
املذلــة امــام الواليــات املتحــدة بثالثيــة نظيفــة وديــا 

يف حزيران/يونيو املايض.
ميكــن  ال  بانــه  زيــاش  اتهــم  الــذي  خليلودجيتــش 
الفريــق،  بــه ويثــر املشــاكل" يف صفــوف  "الوثــوق 
دخــل يف حــرب تريحــات مضــادة لرئيــس االتحــاد 
عــىل  حــرص  الــذي  لقجــع  فــوزي  للعبــة  املغــريب 
االجتــامع بــه والتأكيــد عــىل وضع الخالفات جانبا من 

أجل مصلحة املنتخب.
مــن  زيــاش  فيهــا  يعــاين  التــي  االوىل  املــرة  تكــن  مل 
خــالف مــع مــدرب للمنتخــب املغــريب، فقــد عــاش 
االمــر ذاتــه مــع املــدرب الفرنــي هرفيــه رونــار عــام 
2016، بسبب غضب نجم أياكس أمسردام وقتها 
18 العبــا وجلوســه يف  مــن اســتبعاده عــن تشــكيلة 
املدرجــات خــالل مواجهــة الرأس األخرض يف ذهاب 
التصفيات املؤهلة ألمم إفريقيا، واقتصار مشاركته 

عىل دقائق غر كافية إيابا يف املغرب.
كانــت النتيجة اســتبعاد زيــاش من النهائيات القارية 
االلتحــاق  رفــض  بعدهــا  الغابــون،  2017 يف  مطلــع 
باملنتخــب منتصــف العــام ذاته، لكنه عاد يف أواخره 
بعــد جلســة صلــح بتدخــل مــن رئيــس االتحــاد لقجــع 
ومطالبــة جامهريــة ملحــة، فأبــىل البــالء الحســن يف 
مونديــال روســيا حيــث كان املنتخــب قــاب قوســن 

أو أدىن من العبور اىل دور الـ16.
قــال الركــرايك خــالل مؤمتــر صحــايف مطلــع أيلــول/

إن  تعيينــه  منــذ  األوىل  تشــكيلته  إلعــالن  ســبتمرب 
الننــا  مرتــاح  وأنــا  ســهال  كان  زيــاش  مــع  "التواصــل 
فعلنــا كل مــا يف وســعنا لــي يعــود وهــو وافــق عــىل 
العــودة.. ال ميكــن ان نخــوض نهائيــات كأس العــامل 

يف غياب العب بقيمة وجودة زياش".
• التاريخ يعيد نفسه

ليقاتــل.  وســيأيت  اإلضافــة  ســيعطينا  "زيــاش  وتابــع 
زياش يحب بالده وأظهر ذلك منذ البداية بتفضيله 
غــرار  عــىل  املغــريب  املنتخــب  ألــوان  عــن  الدفــاع 

لالعبــن  مــزراوي خالفــا  و)نصــر(  )أرشف( حكيمــي 
بــالده  الــذي يختــار  فالالعــب  وبالنســبة يل  آخريــن، 

سأساعده ولكن بالجودة".
وأردف قائال "رغم أنه ال يلعب بانتظام يف تشــلي 
يف  الدوليــن  الالعبــن  مــن  العديــد  حالــة  وهــذه 
صفــوف النــادي اللنــدين والذيــن ال يلعبــون بانتظــام 
يف  وضعــه  يجــب  حكيــم  مثــل  العــب  لكــن  أيضــا، 
ســعيد  وهــو  االفضــل  لنــا  ليقــّدم  الظــروف  أفضــل 
بذلــك خصوصــا وأنــه غــاب ألكرث من عــام ونصف عن 

املنتخب".
يعيــد التاريــخ نفســه بالنســبة اىل زيــاش بعودتــه اىل 
العاملــي،  العــرس  عشــية  بــالده  منتخــب  تشــكيلة 
لكنــه هــذه املــرة يجــد نفســه أمــام رهانــن، األول رد 
الديــن لشــعب بأكملــه طالــب بإلحــاح بانضاممــه إىل 
اكتشــاف  إعــادة  والثــاين  األطلــس،  أســود  تشــكيلة 
نفسه واستعادة أيامه الخوايل مع أياكس أمسردام 
بعدمــا خفــت بريقــه مــع تشــلي منــذ انضاممــه اىل 

صفوفه صيف 2020.

الدوحة )أ ف ب(:
بعــد ســقوطها أمــام اليابان 1-2، تدخــل أملانيا املواجهة 
املصريــة أمــام إســبانيا اليــوم يف مونديــال قطــر 2022 
بسداســية  املدويــة  خســارتها  يطاردهــا:  آخــر  بكابــوس 
نظيفــة أمــام "ال روخــا" يف ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2020 

يف دوري األمم األوروبية.
عندمــا ُســحبت قرعــة كأس العــامل يف االول مــن نيســان/

أبريــل الفائــت، عــادت اىل أذهــان االملــان تلــك االمســية 
الثاين/نوفمــرب  ترشيــن   17 يف  املأســاوية  االندلســية 
2020 يف ملعب "ال كارتوخا" يف إشبيلية خلف أبواب 

موصدة )بسبب تداعيات جائحة فروس كورونا(.
بعد أشهر من سقوط برشلونة ليونيل ميي املذل 2-8 
أوروبــا،  أبطــال  نهــايئ دوري  ربــع  بايــرن ميونيــخ يف  أمــام 

خشيت إسبانيا إذالاًل آخر أمام قوة أملانية.
املــدرب  مــع  ومتجــّددة  شــابة  بعنــارص  روخــا"  "ال  لكــن 
لويــس إنريــي مل تواجــه صعوبــة يف تعطيــل املاكينــات 

االملانية.
برأسية لكل من ألفارو موراتا )17( ورودري )38( وثالثية 
"هاتريــك" لفــران توريــس )33، 55، 71( وهــدف أخــر 
إســبانيا أول خســارة  ألحقــت   ،)89( أويارســابال  مليــكل 
يف  هزامئهــا  أكــرب  وإحــدى  عــام  مــن  أكــرث  منــذ  بأملانيــا 

التاريخ.
يجــب العــودة اىل مبــاراة وديــة أمــام النمســا يف 1931 
)1-6( لرؤيــة "دي مانشــافت" تســقط بهــذا الفــارق، يف 

حن ُمنيت بأكرب هزمية يف بطولة رسمية.
بــدءا  بالنجــوم  مدّججــة  أملانيــا  أمــام  الفــوز  هــذا  وأىت 

زولــه  نيــكالس  باملدافــع  مــروًرا  نويــر  مانويــل  بالحــارس 
وتــوين كــروس وإلــكاي غوندوغــان وليــون غوريتســكا يف 
ولــوروا ســانيه يف  وتيمــو فرنــر  غنابــري  الوســط وســرج 

الهجوم.
"إنهــا  االســباين  ريــال مدريــد  كــروس العــب وســط  قــال 

مؤملة. لقد أظهروا لنا كيف نجري وكيف ندافع".
لنــا  بالنســبة  للغايــة  مخيــب  أمــر  "إنــه  فاعتــرب  نويــر  أمــا 

جميًعا. مل نرتق جميًعا اىل مستوى املباراة".
ورّسعــت هــذه الخســارة يف رحيــل املدرب يواكيم لوف، 
وإن مل يكــن فورًيــا، هــو الــذي قــاد املنتخــب اىل لقــب 
كأس العامل 2014 يف الربازيل بعد أن توىل املهام يف 

.2006

يقــّدم  أن  لــوف  "عــىل  العريقــة  بيلــد  صحيفــة  عنونــت 

عــن  تخــىل  أن  بعــد  خياراتــه،  عــن  متســائلة  اســتقالته" 
هوملــز  وماتــس  بواتنــغ  وجــروم  مولــر  تومــاس  الثــاليث 
بعــد خــروج املنتخــب الفاجــئ مــن الــدور االول ملونديال 

روسيا 2018.
بعد أربعة أشهر، ويف آذار/مارس 2021، أعلن لوف أنه 
سرحل عن املاكينات بعد كأس أوروبا يف الصيف التي 

خرجت منها أملانيا يف الدور الـ16 أمام إنكلرا.
املــدرب  وبقيــادة  اآلن  الحــارضة  العنــارص  كانــت  مهــام 
هانــزي فليــك الــذي هــدد جميــع االساســين بتغيرهــم 
بعد الســقوط الصادم أمام اليابان، قبل ســاعات من فوز 
"ال روخــا" التاريخــي بســباعية نظيفــة عــىل كوســتاريكا، 
فــإن ذكــرى أمســية ذاك الخريــف القامتــة ال تــزال حيــة يف 

االذهان األملانية، ورمبا أكرث يف االذهان اإلسبانية.

في تحدي بلد المولد والنشأة

 رد الدين لشعب بأكمله وإعادة اكتشاف نفسه

كابوس السداسية ُيالحق األلمان في مواجهة اإلسبان

مغاربة أبرار 

زياش ورهان
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الدوحة/)أ ف ب(:
يف  يتيــم  بهــدف  كنــدا  عــى  مقنــع  غــر  أول  فــوز  رغــم 
مباراتهــا االوىل، فــإن بلجيــكا "قــادرة عــى الفــوز بــكأس 
العــامل إذا كان إديــن جيــًدا"، وفــق مــا يــرى هــازار بنفســه 
الــذي وصــل اىل قطــر بفورمــة ســيئة نتيجــة عــدم خوضــه 

املباريات.
الصحــايف  املؤمتــر  خــال  أمــس،  االيــر  الجنــاح  قــال 
عشــية املواجهة ضد املغرب اليوم "سأتحســن مع مرور 
بــكأس  املباريــات. أعتقــد أن بلجيــكا قــادرة عــى الفــوز 
العــامل إذ كان إديــن جيــًدا. إذا مل يكــن جيــًدا، ســيكون 

األمر معقًدا".
خاض العب ريال مدريد االسباين 60 دقيقة ضد كندا 
يف مونديــال قطــر 2022، لكنــه مل يظَهــر بالحيويــة التــي 
جعلته ثاين أفضل العب يف كأس العامل 2018 وحمل 

البلجيكيني إىل الدور نصف النهايئ.
ورغــم أن منتخــب بلجيــكا ال يــزال يف املركــز الثــاين يف 
تصنيــف االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا(، فــإن العــب 
تشليس االنكليزي السابق يؤكد أن "الجيل الذهبي" مل 

يعد بأفضل أيامه.
قــال يف هــذا الصــدد "يك أكــون عادال، أعتقد أن الفرصة 
كانت أفضل للفوز منذ أربع سنوات. الفريق كان أفضل 

للفــوز  الجــودة  منلــك  زلنــا  ال  ولكننــا  ســنوات  أربــع  منــذ 
باملباريــات وبالبطولــة. لدينــا بعــض الاعبــني الذين باتوا 
يف  حــارس  وأفضــل  الخــرة  لدينــا  ولكــن  اآلن  ســًنا  أكــر 

العامل" تيبو كورتوا.
وتابــع ابــن الـــ31 عامــًا "لدينــا أحــد أفضــل خطوط الوســط 
يف العامل اآلن، لدينا مهاجمون جيدون. الفريق موجود 

وأعتقد أن االمر منوط بالرغبة يف الفوز وبالذهنية".
قــال هــازار إنــه ال يشــعر بقلــق شــديد مــن معانــاة بلجيــكا 
يف مباراتهــا االفتتاحيــة لكنــه حــث الفريــق عــى اللعــب 

دون خوف.
أكــد "يف املبــاراة األوىل دامًئــا مــا يكــون لديــك القليــل 
مــن الخــوف، فأنــت ال تريــد دامًئا الكــرة. اآلن نحن بحاجة 
إىل تجــاوز ذلــك. يجــب أال نخــاف مــن املراوغــة ولعــب 
املبــاراة  يف  مفقــوًدا  كان  مــا  هــذا  القاتلــة.  التمريــرة 

األوىل".
أما عى الصعيد الشخيص، فقد هازار وهجه واملستوى 
بعــد  تشــليس  مــع  االنكليــزي  الــدوري  يف  قدمــه  الــذي 
أن الحقتــه االصابــات ومل يعــد ضمــن خيــارات املــدرب 

االيطايل كارلو أنشيلويت يف مدريد.
رّد "لطاملــا كانــت هنــاك انتقــادات. حتــى عندمــا تلعــب 
بشــكل جيــد، فإنــك تتعــرض للنقــد. أحــاول فقــط الرتكيــز 

قصــارى  وســأبذل  لبلــدي  لــدي  مــا  أفضــل  تقديــم  عــى 
جهدي".

اىل  مارتينيــس  روبرتــو  االســباين  املــدرب  أشــار  فيــا 
عــى  املقــام  قطــر  ملونديــال  للتحضــر  الوقــت  انعــدام 
مشــارف الشــتاء بعــد أن توقفــت الدوريــات قبــل أســبوع 

واحد فقط من النهائيات.
ثــاث مباريــات يف  الفــرق تتحســن بعــد  وأكــد "ســرتون 
البطولــة. لــذا بــداًل مــن االســتعداد لــكأس العــامل، لبطولــة 
كــرى بخــوض ثــاث مباريات ودية ولديك أربعة أســابيع 
إلعــداد الجميــع، عــى الفــرق أن تســتعد أثنــاء تواجدهــا 
يف البطولة وهذا أمر خطر ألنه ميكن أن يكلفك نقاط".

وقــّدم تحديًثــا بشــأن لياقــة املهاجم روميلــو لوكاكو الذي 
يتعــاىف مــن إصابــة يف الفخــذ، معتــًرا أنــه لــن يعــود قبــل 

املباراة الثالثة ضد كرواتيا.
قــال إنــه يحــرز تقدًمــا أرسع مــن املتوقــع ولكــن "ال أتوقــع 

أن يشارك غًدا إال إذ سارت االمور بشكل رائع اليوم".
وبــدأت بلجيــكا مشــوارها يف املونديــال القطــري بالفــوز 
عــى كنــدا بصعوبــة بالغــة وإذا فازت عى املغرب األحد 
عى ملعب الثامة يف الدوحة ســتضمن بطاقة عبورها 
اىل مثــن النهــايئ عــن هــذه املجموعــة التــي تضــم أيضــًا 

كرواتيا وصيفة بطلة 2014.

الدوحة/)أ ف ب(:
أجهــزة  التدريبــي،  املعســكر  يف  للتجــّول  كهربــايئ  ســكوتر 
اتصــال الســليك، شاشــات عماقــة خــال التاريــن، وأخــًرا 
بــث مبــارش عــى منصــة "تويتــش": هكــذا أحــدث املــدرب 
لويــس إنريــيك املولــع بالتكنولوجيــا ثــورة يف مقاربــة إســبانيا 

ملونديال قطر 2022.
هــذه هــي أحــدث أفــكار إنريــيك: خــال كأس العــامل، "كل 
مســاء، باســتثناء أيــام املباريــات" يظهــر املــدرب اإلســباين 
عنــد حــوايل الســاعة الثامنــة مســاًء للتحــدث يف بــث مبــارش 
مــع مئــات اآلالف مــن املشــجعني والبعــض مــن العبيــه عــى 
منصــة تويتــش التــي يســتخدمها بشــكل خــاص محّبــو ألعــاب 

الفيديو واملسابقات الرياضية اإللكرتونية.
الثــاين/ 18 ترشيــن  خــال ظهــوره االول عــى املنصــة يف 

مــن  شــخص،  ألــف   150 قرابــة  شــاهده  الحــايل،  نوفمــر 
أنشــأه يف غرفتــه يف جامعــة قطــر  الــذي  الصغــر  املكتــب 
يف الدوحــة حيــث املعســكر التدريبــي إلســبانيا خــال كأس 

العامل.
قال ابن الـ52 عاًما حينها "أنا متحّمس ألخركم باألشياء كا 

هي، الحقيقة الكاملة من دون أي ترتيب مسبق".
الطــرق  بعــد  الجمهــور،  مــع  للتواصــل  جديــدة  طريقــة  إنهــا 
التــي اخترهــا مــع العبيــه "فكــرة هدفهــا ببســاطة بنــاء عاقــة 
مبــارشة مــع املشــجعني املهتمني بالحصــول عى معلومات 
بشأن املنتخب الوطني" الذي اكتسح كوستاريكا بسباعية 
تاريخية 7 -صفر يف أوىل مبارياته يف كأس العامل االربعاء.

• سكوتر وسقالة
يتوقــف  مل  فيغــو،  ســلتا  يف  كمــدرب  األوىل  خطواتــه  منــذ 
إنريــيك عــن االبتــكار. يف عــام 2013، عندما وصل اىل رأس 
صغــرة  بســقالة  اســتعان  االســباين،  للنــادي  الفنــي  الجهــاز 

ليتمكن من متابعة التدريب من عى علو محّدد.
قــال مســاعده الســابق روبــرت مورينــو يف مقابلــة مــع "موندو 
ديبورتيفــو": "ارتــأى أنــه مــن االســهل أن يتواصــل مــع العبيــه 

بهذه الطريقة".
نقــل "لوتشــو" هــذه اآللــة لــدى عودتــه إىل املنتخب يف عام 
2019، حتــى أنــه تــم تركيبهــا يف ملعــب التدريــب بجامعــة 
قطــر. يف املعســكر، يســتخدم املــدرّب والاعبــون وأعضــاء 
اىل  والوصــول  للتنقــل  الكهربــايئ  الســكوتر  الفنــي  الجهــاز 

الحصص التدريبية الجاعية.
قــال مــدرب برشــلونة الســابق خــال ظهــوره عــى "تويتــش" 
الســبت "إنهــا وســيلة نقــل ســهلة ومريحــة وممتعــة. يف يورو 
العــام املــايض، مل يكــن هنــاك العــدد الــكايف، لذلــك طلبنــا 

واحدة للجميع" هذه املرة.
أثنــاء التدريبــات، يرتــدي العبــو "ال روخــا" مرايــل مزودة نظام 
الحــال يف معظــم  تخزيــن معلومــات عــى الظهــر، كــا هــو 
نشــاطهم  بتتبــع  تســمح  والتــي  العــامل،  يف  الكــرى  األنديــة 
البدين...ولكــن أيًضــا مكرات صــوت صغرة، متصلة بجهاز 

االتصال الاسليك الخاص بإنرييك.
وميكنــه  أيلول/ســبتمر،  يف  التقنيــة  هــذه  املــدرب  قــّدم 
بالتــايل أن يعطيهــم تعليــات فرديــة أو جاعيــة، مــن دون أن 

يرصخ من سقالته.
• شاشة عمالقة

هــي  الدوحــة  يف  الاعبــون  يجدهــا  لــن  التــي  األجهــزة  مــن 
6x3 أمتــار والتــي قــام إنريــيك  الشاشــة التــي يبلــغ حجمهــا 
بتثبيتهــا يف آذار/مــارس الفائــت يف الس روســاس )شــال 

مدريد( يف مركز التدريب الخاص بأبطال العامل 2010.
يســتخدم شاشــة عماقــة لتوجيــه تعليــات تكتيكيــة فوريــة 
لاعبيــه أو إلظهــار كيفيــة تطبيــق التدريبــات التــي قامــوا بهــا 
يف املباريات. يف فيديو بثه االتحاد اإلســباين لكرة القدم، 
يظهــر إنريــيك وهــو يوّجــه متوضع مهاجميه بناًء عى لقطات 

من مباراة ُبثت بالتوازي عى الشاشة.
قــال إريــك غارســيا مدافــع "ال روخــا" وبرشــلونة يف أيلــول/

أن  فيــه  ناحــظ  الــذي  املــكان  هــو  "املنتخــب  ســبتمر 
التكنولوجيا تطبق بشكل أكر يف التارين".

وتابــع "كل يشء يتطــور برعــة كبــرة، تتقــدم التكنولوجيــا 
وتدخل أيًضا يف كرة القدم. لكن هذه أشياء فّعالة".

اآللــة األخــرى التــي ُحــرم منهــا الاعبــون يف قطــر هــي غرفــة 
الضغــط العــايل: خليــة ذات ضغــط أعى مــن ضغط الغاف 
باألوكســجني  العضــل  أنســجة  بتزويــد  يســمح  مــا  الجــوي، 

بشكل أفضل والتئام الجروح بشكل أرسع.
يف  التكنولوجيــا  هــذه  كل  تخدمهــا  أن  يف  إســبانيا  تأمــل 
املنتخبــان  يتواجــه  عندمــا  االملانيــة  املاكينــات  تعطيــل 
االحــد ضمــن املجموعــة الخامســة، يف أقــوى مباريــات دور 

املجموعات من مونديال قطر.

الدوحة/)أ ف ب(:
العبــوه  يتحــر  أن  األملــاين  املنتخــب  فّضــل 
اليــوم، ضــد إســبانيا  للمواجهــة املصريــة املقــررة 
اإلتيــان  عــن  عوضــًا   ،2022 قطــر  مونديــال  يف 
بأحدهــم اىل املؤمتــر الصحــايف التقليــدي عشــية 

املباريات.
يف   1-2 اليابــان  أمــام  الصــادم  الســقوط  وبعــد 
الجولــة األوىل مــن منافســات املجموعــة الخامســة 
واالنتقادات التي وجهت لاعبني ومدربهم هانزي 
فليــك، ارتــأى األخــر أن يحــر أمــس، اىل املؤمتــر 
الصحايف وحيدًا يك ال يتكبد أحد الاعبني مشقة 
التنقل ملسافة طويلة من أجل الوصول اىل املركز 

اإلعامي من مقر الـ"مانشافت".

وقال فليك يف املؤمتر الصحايف "لن يكون هناك 
أي العــب هنــا معنــا. لقــد اســتغرقت رحلتنــا ثــاث 
لهــم  فقلــت  جــدًا،  هامــة  مبــاراة  وتنتظرنــا  ســاعات 

سآيت وحيدًا".
لتكــون  الرويــس  مــرات  أربــع  العــامل  أبطــال  واختــار 
التــي تبعــد أكــر  مقــرًا لهــم ويتمرنــون يف الشــال 
مــن ســاعة بالســيارة عــن املركــز اإلعامــي الخــاص 
جميــع  تقــام  وحيــث   ،2022 قطــر  مبونديــال 

املؤمترات الصحافية الخاصة بعشية املباريات.
وطالــب االتحــاد األملــاين لكــرة القــدم بأن ُيســمح له 
بإقامة املؤمترات الصحافية يف معسكر إقامته من 
أجل تجنب مشــقة الســفر ألكر من ســاعتني ذهابًا 

وإيابًا للمدرب وأحد العبيه.

 بلجيكا قادرة على الفوز 
باللقب إذا كنت جيًدا هازار:

 المبتكر يقود 
إسبانيا بالتكنولوجيا

األلمان
 يتغيبون عن 

المؤتمر الصحافي 
لمباراة إسبانيا

إنريكي



أمــس وبعــد الخســارة األوىل لتونــس أمــام بولنــدا بعــد التعادل 
األول يف افتتاح منافسات املجموعة الرابعة أمام الدمنارك، 
ا، إذ تواجه سيناريو الخروج  باتت تونس يف موقف حرج جدًّ
امُلبكــر مــن البطولــة مــن دور املجموعــات، إال أن فــوز فرنســا 
عىل الدمنارك منحها أمًل بسيًطا يف إمكانية تحقيق التأهل 

لدور الـ16 يف البطولة.
وبالنظــر إىل جــدول ترتيــب املنتخبــات األربعــة، فــإن تونــس 
تحتل املركز الرابع واألخري بانتظار مباراتها الثالثة األخرية يف 
املجموعــة أمــام فرنســا، إذ إنــه ال خيــار لهــا ســوى الفــوز فقــط 
وال يشء غــري الفــوز، إذ إنهــا ســتصل إىل النقطــة الرابعــة وهــو 
العــدد الــذي ُيبقيهــا عــىل أمــل التأهل وفــق احتاملني ال ثالث 

لهام.
وقبل الخوض يف االحتامالت، دعونا نرشح آلية التأهل عىل 

النحو اآليت:
ينص نظام البطولة عىل تأهل بطل ووصيف كل مجموعة إىل 
الــدور مثــن النهــايئ، وإذا تعــادل منتخبــان بعــدد النقــاط، يتــم 

اللجوء إىل:
- فارق األهداف.
- عدد األهداف.

املنتخبــات  بــني  املبــارشة  املواجهــات  يف  النقــاط  عــدد   -
املتعادلة.

- فارق األهداف بني املنتخبات املتعادلة.
- عدد األهداف بني املنتخبات املتعادلة.

- ترتيــب اللعــب النظيــف )بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء 
ثانية-حمــراء غــري مبــارشة: 3 نقــاط، بطاقــة حمــراء مبــارشة: 4 

نقاط، صفراء ثم حمراء مبارشة: 5 نقاط(.
بحال استمرار التعادل: سحب القرعة.

وألنه من املســتحيل تســاوي ثلثة منتخبات يف عدد النقاط 
ــا بعــد انتهــاء املرحلــة الثانيــة مــن  وفــق الجــدول املتــاح حاليًّ
منافســات املجموعــة، فــإن االحتــامل ينحرص يف احتاملني ال 

ثالث لهام عىل النحو اآليت:
أواًل: االحتــامل األول: فــوز تونــس عــىل فرنســا بهدف أو بفارق 
هــدف، حينهــا ســريتفع رصيدهــا إىل أربــع نقــاط وفــارق صفــر 
مــن األهــداف، ومــن ثــم تأهلهــا ثانيــة عىل املجموعــة، وهو ما 
ســيكون مرشوًطــا بتعــادل أســراليا مــع الدمنــارك يف املبــاراة 

األخرية دون أهداف أو بهدف مقابل هدف.
ثانًيــا: االحتــامل الثــاين: فــوز تونــس عــىل فرنســا بهدفــني أو 
بفارق هدفني، حينها سريتفع رصيدها إىل أربع نقاط وُيصبح 
يف حوزتهــا فــارق هــدف، وبالتــايل تأهلهــا كثــاين للمجموعــة، 
وهو ما ســيكون مرشوط بفوز الدمنارك عىل أســراليا بهدف 

واحد فقط.
ويف هــذه الحالــة وعــىل افــراص أن الدمنــارك ســتفوز عــىل 
بزيــادة عــدد  فــإن ذلــك مــرشوط  بأكــر مــن هــدف،  أســراليا 
أهــداف فــوز تونــس عــىل فرنســا، وإن كان ذلــك أمــر غايــة يف 

الصعوبة.
أمــا فيــام يتعلــق بالســعودية، فإنــه وبعــد خســارتها أمــس أمــام 
بولندا، فقد وضعت نفسها يف موقف حرج رغم األداء الرائع 
الذ1ي قدمته والذي كان يشفع لها بالفوز، حيث أنه يف حال 
خســارتها ســُتغادر البطولــة مــن دورهــا األول وهــو مــا مل يخطــر 
ببــال أحــد بعــد فوزها عــىل األرجنتني يف املباراة األوىل التي 
رفعــت ســقف توقعاتنــا وطموحاتنــا كعرب باجتياز الســعودية 
لــدور املجموعــات للمــرة الثانيــة بعــد األوىل يف نســخة كأس 
العــامل 1994 يف أمريــكا، وبالتــايل ويف ظــل خســارتها أمــام 
بولنــدا فــإن احتــامالت تأهلهــا مــرشوط بعــدة نتائــج، نرشحهــا 

عىل النحو اآليت:
مُثــن  الــدور  إىل  الســعودية  تتأهــل  األول:  االحتــامل  أواًل: 
النهــايئ ســواء كأوىل للمجموعــة أو ثانيــة برصيــد )6( نقــاط، 
وذلــك يف حــال فوزهــا يف مباراتهــا األخــرية عــىل املكســيك 
دون النظــر إىل أي نتيجــة أخــرى ألي مــن املنتخبــات الثلثــة 
إىل  الســعودية  تتأهــل  الثــاين:  االحتــامل  ثانًيــا:  األخــرى؟. 
الــدور مُثــن النهــايئ يف حــال تعادلها يف مباراتها األخرية أمام 
املكســيك حينهــا ســريتفع رصيدهــا إىل )4( نقــاط رشيطة أن 

تخرس األرجنتني امام بولندا.
مُثــن  الــدور  الســعودية إىل  تتأهــل  الثالــث:  ثالًثــا: االحتــامل 
ســريتفع  حينهــا  املكســيك  أمــام  تعادلهــا  حــال  يف  النهــايئ 
عــىل  األرجنتــني  تفــوز  أن  رشيطــة  نقــاط،   )4( إىل  رصيدهــا 

بولندا بفارق أربعة أهداف. 

بالعربي الفصيح

احتماالت تأهل 
السعودية وتونس

كتب/ خالد أبو زاهر:
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سانشيس يتحمل المسؤولية 
عن الخروج القطري الُمبكر

الدوحة/)أ ف ب(:
حّملــت الصحــف القطريــة الصــادرة أمــس، املــدرب اإلســباين فيليكــس 
دور  مــن  "العّنــايب"،  ملنتخــب  املبكــر  االقصــاء  مســؤولية  سانشــيس 
املجموعــات ملونديــال 2022 الــذي يســتضيفه عــىل أرضــه للمرة األوىل 

يف الرشق األوسط.
وشــّنت معظــم الصحــف هجومــًا الذعــًا عــىل املــدرب، الــذي ســبق وقــاد 
العنايب إىل إحراز كأس آسيا قبل ثلث سنوات للمرة األوىل يف تاريخه، 
محملة إياه مسؤولية الوداع املبكر جدًا، بعد تلقي خسارته الثانية تواليًا 
أمــام الســنغال )1-3(، بعــد هزميــة افتتاحيــة مخيبــة أيضــًا أمــام اإلكــوادور 
بهدفني نظيفني، فيام ستكون املباراة الثالثة ضد هولندا يف املجموعة 

األوىل هامشية لقطر التي فقدت اآلمال نهائيًا يف بلوغ مثن النهايئ.
وأصبحت قطر أول منتخب يودع النســخة الحالية رســميًا، وثاين مضيف 

يودع الدور األول تاريخيًا بعد جنوب إفريقيا 2010.
وتصــدر عنــوان "خيبــة أمــل"، غلف ملحــق صحيفة الوطن التي قال مدير 
تكــن  إعــداد املنتخــب مل  إن "خطــة  العــامدي  فهــد  التنفيــذي  تحريرهــا 
مناســبة كــام أن تفريــغ اللعبــني مــن أنديتهــم مل يكــن موفًقــا"، يف إشــارة 
إىل عــزل سانشــيس العبــي املنتخــب نحــو خمســة أشــهر يف أوروبــا بعيدًا 

عن أعني "املتطفلني" توازيًا مع ايقاف مسابقة الدوري املحيل.
وهاجــم العــامدي املــدرب سانشــيس مطالبــًا باســتبداله "حتى لو كان هو 
من قاد املنتخب لإلنجاز التاريخي للكرة القطرية يف آســيا، لكن هذا ال 

مينــع انــه أخفــق مــع اللعبــني إخفاًقــا غــري متوقــع، أداًء قبــل النتيجــة، وإنــه 
إذا ما أردنا أن نتقدم، فعىل االتحاد استبداله والبحث عن مدرب أفضل 

يقود منتخبنا". 
وطالــب العــامدي بـــ"رضورة إعطــاء الفرصــة للعبني آخريــن للنضامم اىل 

املنتخب وأال يكون حكًرا عىل العبني بعينهم".
وفيــام ركــزت صحيفــة الرايــة يف ملحقهــا الريــايض عــىل أن "مــرارة الــوداع 
لن توقف اإلبداع"، باإلشــارة إىل االســتضافة القطرية للمونديال الجديل 
عــىل مشــارف الشــتاء، توقــف الكاتــب يف الصحيفــة عــيل عيــى عند ما 
وصفــه بـ"الخســارة امُلــرة" مطالبــًا اتحــاد الكــرة بإجــراء مراجعــات ودراســة 

شافية ألسباب الخروج بهذه الطريقة من البطولة. 
عــىل  أجمعــوا  ســابقني  نجومــًا  ضــم  اســتطلعًا  الــرشق  صحيفــة  وأجــرت 

تحميل املدرب اإلسباين مسؤولية الخروج.
وطالــب العــب املنتخــب القطــري الســابق رائــد يعقوب بإقالة سانشــيس 
وضخ دماء جديدة، فيام قال املدرب الوطني سلامن حسن إنه "من غري 
املعقول أن يجري املنتخب معســكرات إعدادية مغلقة قبل ســتة أشــهر 

من املونديال". 
وأضــاف "هنــاك منتخبــات مل تعلــن عــن قامئتهــا إال قبــل عــرشة أيــام، لكن 

العبينا ضمنوا مكانهم يف القامئة قبل ستة أشهر. هذا غري معقول"!.
بدوره طالب حسن العتيبي املحلل الكروي برضورة التفكري من اآلن يف 

مونديال 2026.

هذا ما قالته
 الصحف القطرية

الدوحة/)أ ف ب(:
مطلقــة"  "عبقريــة  رونالــدو  كريســتيانو  املهاجــم  أظهــر 
للتحصــل عــىل ركلــة جــزاء مثــرية للجــدل خلل فــوز الربتغال 
3-2 عــىل غانــا يف الجولــة االوىل مــن كأس العــامل 2022 
يف قطــر، وفــق مــا قالــه الســبت النيجريي صنداي أوليســيه، 
العضو يف اللجنة الفنية التابعة للتحاد الدويل لكرة القدم 

)فيفا(.
بعــد  الركلــة  عــىل  عاًمــا(   37( املخــرضم  اللعــب  وتحصــل 
عرقلــة مــن محمــد ساليســو الخميس قبــل أن يرجمها بنجاح 
ويصبــح أول العــب يف التاريــخ يســجل يف خمــس نهائيــات 

لكأس العامل.
وصــف أوتــو أدو مــدرب غانــا الركلــة بأنهــا "هديــة" لرونالــدو 

وقال إنه "قرار خاطئ حًقا".
رًدا عــىل ســؤال خــلل مؤمتــر صحــايف حــول العــدد املرتفــع 
لــركلت الجــزاء يف هــذه النســخة مقارنــة بالنســخ الســابقة، 
قــال أوليســيه الــدويل النيجــريي الســابق "رمبــا املهاجمــون 

أصبحوا أكر ذكاء".
وتابع "إذا نظرتم إىل ركلة الجزاء التي حصل عليها رونالدو، 
ميكــن للنــاس أن يقولــوا مــا يريــدون بشــأن هــذا الرجــل، لكــن 
الكــرة  للمــس  قدمــي  وأضــع  بالصــرب  أتحــىل  أن  العبقريــة 
أواًل قبلــك، وأن أمــد رجــيل يك تحتــك بهــا - هــذه عبقريــة 

مطلقة".
أكــر  يصبحــون  ألنهــم  املهاجمــني  عــىل  "فلنثنــي  وأردف 
ذكاء". ُمنحت تســع ركلت جزاء يف الجولة االوىل من دور 

املجموعات يف مونديال قطر.
الفيديــو  حكــم  تقنيــة  أن  الســابق  االرتــكاز  العــب  أضــاف 
ايــه آر ســبب كبــري ملــا يحصــل ذلــك، ألنــه  املســاعد "يف 
مــرات  وأربــع  ثــلث  اللقطــة  يف  ينظــروا  أن  للحــكام  ميكــن 

واتخاذ القرار".

الدوحة/ مؤمن الكحلوت:
بألــوان متثــل املنتخبــات املشــاركة يف بطولــة 
قطــر  دولــة  تســتضيفها  التــي  العــامل،  كأس 
حاليــًا، مبشــاركة 32 منتخبــًا، أقبــل الكثــري مــن 
)الغــرة  ارتــداء  عــىل  األجانــب  املشــجعني 
والتجــول  بلدهــم  منتخبــات  بألــوان  والعقــال( 
مــا  وهــو  امللعــب،  ويف  الشــوارع  يف  بهــا 

شاهدناه خلل تجولنا بني املشجعني.
وتشــهد النســخة الحاليــة مــن مونديــال، إقبــااًل 
كبريًا للمشــجعني األجانب عىل رشاء )الغرة 
والعقــال( القطــري، وهــو مــا تشــتهر بــه منطقــة 

الخليج العريب. 
الرحيــب  إىل  والهــدف  الفكــرة  أصــل  ويعــود 
إيجابيــة، حيــث  بطريقــة  األجنبيــة  بالجامهــري 
الــزوار  مــع  للتقــارب  تــؤدي  أنهــا  البعــض  يــرى 

بهذه الطريقة.
أكــر  وتعتــرب جامهــري املكســيك واإلكــوادور 
الخليجــي،  العقــال  عــىل  إقبــااًل  الجامهــري 
فــإن  العــريب  الصعيــد  وعــىل  البطولــة  يف 
املشــجعني التونســيني هــم األكــر رشاء لهــذا 

اللباس.
• استخدامات مختلفة للعقال 

القطري
وإذا كان هدف أصحاب فكرة العقال القطري 
التعريــف  هــو  املشــاركة  املنتخبــات  بألــوان 
بالثقافــة القطريــة فــإن هــدف املشــجعني مــن 

ارتداءها يختلف من مشجع ألخر.
ويــرى بعــض املشــجعني، أن الغــرة والعقــال 
هــام وســيلة لحاميــة رأســه مــن أشــعة الشــمس 
الحــارة خــلل النهــار، أمــا البعــض األخــر فــرياه 

يشء ترايث وجميل وذكرى يأخذها معه، إىل 
بلده بعد نهاية البطولة.

القطــري  العقــال  ارتــداء  إىل  البعــض  ويلجــأ 
الخــاص بــكأس العــامل، مــن أجــل لفــت األنظــار 
يف امللعــب ورمبــا جعــل عدســات الكامــريا 
والحظنــا  متيزهــم،  بســبب  عليهــم  تركــز 
انتشــارهم بشــكل كبري يف الشــوارع واألسواق 
مــن  نســخة  كل  يف  أنــه  يذكــر  وامللعــب.  
مــن  مســتوحاة  ملبــس  تنتــرش  العــامل  كأس 
البلدان املســتضيفة للبطوالت، فمثل ارتدى 
املشــجعون األجانــب القبعــة املكســيكية يف 
نســخة 1986، وملبــس مصارعــي الثــريان يف 
إســبانيا قبلهــا بأربــع ســنوات وأزيــاء املحاربني 
ســنوات،  أربــع  بعــد  إيطاليــا  يف  الرومــان 

وامتدت هذه التقليعات يف نسخ أخرى.

 عبقرية الحصول 
على ركلة جزاء

 يطغى على ِلباس مشجعي كأس العالم

رونالدو

التراث العربي
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طرح عطاء رقم )2022/1(- غزة

بخصوص

 “التعاقد مع متعهد لتزويد مكتب سلطة النقد بغزة

باحتياجاتها من المحروقات للعام 2023 بنظام العقد المفتوح”

تعلـــن ســـلطة النقـــد الفلســــطينية عـــن طـــرح عطـــاء بخصـــوص التعاقـــد 
مـــع جهـــة للقيـــام بتزويـــد مكتبهـــا بغـــزة باحتياجاتـــه مـــن المحروقـــات 
هـــذا  علـــى  بالمنافســـة  الراغبـــن  المعنيـــ�ن  وتدعـــو   ،2023 للعـــام 
العطـــاء إلـــى االطـــاع علـــى الشـــروط العامـــة للمناقصـــات والعطـــاءات 
الفلســـطينية النقـــد  لســـلطة  اإللكرتونـــي  الموقـــع  خـــال   مـــن 
كراســـة  علـــى  مجانـــًا  الحصـــول  ثـــم  ومـــن   ،www.pma.ps/tenders
بحـــي  الكائـــن  النقـــد  ســـلطة  بمقـــر  المركـــزي  الديـــوان  مـــن  العطـــاء 
ــزة،  ــافي، غـ ــدر عبدالشـ ــرب دوار حيـ ــهداء، غـ ــارع الشـ ــداد شـ ــال، إمتـ الرمـ

ومـــن ثـــم تقديـــم عـــروض األســـعار.

علمـــًا أن آخـــر موعـــد لتســـليم العـــروض الســـاعة )02:00( مـــن بعـــد ظهـــر 
يـــوم األحـــد الموافـــق 4-12-2022، وذلـــك للديـــوان المركـــزي فـــي مقـــر 

ســـلطة النقـــد الفلســـطينية – غـــزة.

طرح عطاء رقم 2022-10
توريد مستلزمات كهربائية 

لزوم جمعية دار الكتاب والسنة
تعلــن جمعيــة دار الكتــاب والســنة عــن طــرح عطــاء رقــم 10-2022م. توريــد 
قســم  مراجعــة  العطــاء  رشاء  يف  الراغبــن  فعــى   ، كهربائيــة  مســتلزمات 
املشرتيات مبقر الجمعية– شارع أهل السنة- محافظة خان يونس، الستالم 
كراسة املواصفات ورشوط العطاء، ابتداًء من يوم االحد 27 نوفمرب 2022م. 
مــن الســاعة الثامنــة صباحــا حتــى الســاعة الواحــدة والنصف ظهــرًا مقابل مبلغ 
وقدره "150" شــيكل، علاًم بأن االجتامع التمهيدي يوم الخميس 1 ديســمرب 
2022م. الســاعة الحاديــة عــرة صباحــًا مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم 

كراســة العطــاء بالظــرف املختــوم يــوم االثنــن املوافــق 5 ديســمرب 2022م. 
الســاعة الحاديــة عــرة  العــارشة صباحــًا، عــى أن تفتــح املظاريــف  الســاعة 

صباحًا يف نفس اليوم.
لالستفسار هاتف : 2053150 جوال : 0594546767 

.www.facebook.com/daralsunna :او متابعة صفحة الجمعية
مالحظات هامة:

1. تقدم األسعار بالعملة املحلية " شيكل" وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

2. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق الجمعية إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.

4. من حق الجمعية تجزئته العطاء من دون إبداء األسباب.

5. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عى املورد االلتزام بالروط العامة والخاصة للعطاء.

7. يجــب أن تكــون كافــه العطــاءات مصحوبــة بتأمــن مقــداره 2 % مــن قيمــة 

العطاء عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول 
ملدة 90 يوماً.

)MOT-34 /2022( :إعالن مناقصة رقم
مرشوع تدعيم كارس األمواج مبرفأ الصيادين )رجل الغراب(

تعلن دائرة العطاءات املركزية عن طرح عطاء مروع تدعيم كارس األمواج 
مبرفــأ الصياديــن )رجــل الغــراب(، لصالــح وزارة النقــل واملواصــالت، وذلــك 

وفق الروط التالية:
لجنــة  لــدى  واملصنفــن  املختصــن  املحليــن  للمقاولــن  مفتوحــة  املناقصــة   
التصنيف الوطنية يف مجال األبنية واملسجلن لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين. 
 ميكــن الحصــول عــى وثائــق العطــاء مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف 
غــزة – شــارع النــر – مدينــة العــودة )ابــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم األحــد 
املوافق 2022/11/27 وحتى نهاية دوام يوم األحد 2022/12/04، وذلك مقابل 
مبلــغ مــايل قيمتــه )$50( خمســون دوالر أمريــيك غــري مســرتدة عــى أن يصطحــب 

املقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.
 آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقــر دائــرة العطــاءات املركزيــة 
الساعة الحادية عر والنصف )11:30( من يوم األربعاء املوافق 2022/12/07.

بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )$1,500( دوالر أمريــيك وتكــون   ترفــق 
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 120 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة من 
أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسالمي.
 سوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصن يوم األحد املوافق 2022/12/04 
الســاعة 11:00 صباحا يف مقر وزارة األشــغال العامة واإلســكان - غزة- النر- 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
 يجــب أن يكــون املقــاول مســجاًل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
 الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول اقــل االســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

دون ذكر األسباب.
 رسوم اإلعالنات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.

             دائرة العطاءات املركزية/ وزارة األشغال العامة واإلسكان

 دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية )RFQ. NSR /DIG.PROGECT 01 ( إعالن عن املناقصة رقم
لرشاء أجهزة مساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة

تعلــن الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة بالراكــة مــع وبتمويــل مــن 
الحياتيــة  الظــروف  الفرنســية ( ضمــن مــروع تحســن  )مؤسســة كرامــة 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ىف قطــاع غــــزة ، عــن طــرح عطــاء توريــد أجهــزة 
حســب  وحفاظــات  صحيــة  وحقيبــة  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  مســاعدة 
الروط و املواصفـــــات املنصوص علـــــيها فــــــي مستندات العـــــطاء رقـــــــــم

واملورديــن  الــركات  كافــة  وتدعــو    )RFQ NSR-DIG. PEOJECT 01(
للمشــاركة يف هــذه  التقــدم  والخــربة  املســجلن رســميا وذوي االختصــاص 
املناقصــة واســتالم مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل قــدره 200 شــيكل 
فقــط غــري مســرتدة، وذلــك اعتبــارا مــن الســاعة التاســعة من صباح يــوم االحد 
املوافــق 202/11/27 وحتــى الســاعة الثانيــة عــر ظهــرًا مــن يــوم االربعــاء 
املوافــق 2022/11/30  يف مقــر الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة– 
بجوار نادي النر العريب، شارع سعيد العاص املتفرع من شارع اللبابيدي، 
حي الرمال الشاميل، هاتف رقم )2861266-08( بحسب الروط التالية: 
1. يجب أن تكون األســعار بالدوالر وتشــمل رضيبة القيمة املضافة وجميع 

التكاليف وهي ذاتها التي ستدفع للمورد فقط دون اية اضافات. 
2. يرفق مع العطاء ضامن ابتدايئ )شيك بنيك أو كفالة بنكية فقط( بقيمة 

1000 $ وسريفض أي عطاء غري مصحوب بضامن ابتدايئ.

3. آخــر موعــد لتســليم الوثائــق هــو الســاعة الثانيــة عــر مــن ظهر يــوم االحد 

املوافــق 2022/12/04 وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس املوعد واملكان 
ســاري  الســعر  عــرض  يكــون  أن  وعــى  املورديــن  مــن  يرغــب  مــن  وحضــور 

املفعول حتى 2023/3/31.
4.  مزيدا من الروط واملعلومات حول العطاء تجدونها يف كراسة العطاء 

 . RFQ.NSR/DIG.PROGECT 01 رقم
5. رسوم اعالن الجريدة عى من يرسو عليه العطاء )ملدة يومن متتالين(.

يف اإلجابــة عــن تســاؤل: هــل نجحــت )إرسائيــل( عــرب "اتفاقــات الســالم" التــي 
وقعتهــا مــع بعــض األطــراف العربية، ومع انطالق قطار التطبيع يف أنها تحولت 

من الدولة املنبوذة إىل الدولة الطبيعية يف املنطقة؟
أنهــا يف نظــر الشــعوب العربيــة واإلســالمية وحتــى  أكــر مــا يزعــج )إرسائيــل( 
لــدى بعــض أحــرار العــامل أنهــا دولــة غــري طبيعيــة يف املنطقــة، وعليــه انصــب 
التفكــري الصهيــوين يف كــر هــذه الصــورة، وبــدأت بعدة خطــوات إجرائية كان 
مــن أبرزهــا الرتكيــز عــى اإلعــالم باللغــة العربية واإلنجليزيــة ملخاطبة الجامهري 
العربيــة، ومحاولــة تصديــر صــورة تعكــس مزاعــم "تطــور ودميقراطيــة وإنســانية" 
)إرسائيــل(، ورمبــا حققــت اخرتاًقــا يف ذلــك، ولكــن رسعــان مــا كانــت ترســب 
يف االمتحــان، وال ســيام عندمــا يتعلــق األمــر بالعــرب عمومــًا والفلســطينين 
عــى وجــه الخصــوص، فتاريــخ )إرسائيــل( اإلجرامي حافل، وبيانــات إدانتها يف 

املحافل الدولية أدخلها موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
كراهيــة )إرسائيــل( ورفــض األمــة وجودهــا هو ما تقاطع عنده فيلم الســفارة يف 
العــامرة ومونديــال قطــر، والصــور التــي يصدرهــا إعالميــو دولــة االحتــالل ممــن 
نجــح بالوصــول إىل قطــر لتغطيــة املونديــال، نجحــوا يف إنجــاز اســتفتاء كامــل 
عــى مكانــة )إرسائيــل( يف الوعــي الجمعــي العــريب، وكانــت اإلجابــة صادمــة 
11 عندمــا رد عليــه املراســل اإلرسائيــي دور هوفــامن مــن  ملذيــع قنــاة كان 
الدوحــة قائــاًل - هنــا أقتبــس مــا قالــه - : "بــدأ يومنــا يف ســاعة صبــاٍح مبكــرٍّة، 
اعتلينا ســيارة أجرة )تاكيس( لننتقل إىل مكاٍن آخر، ولكن عندما عِلم الســائق 
أّننــا مــن )إرسائيــل(، أوقــف الســيارة وأمرنــا بالنــزول فــوًرا منهــا، كــام أّنــه رفــض 
الحصول عى أّي مبلٍغ لقاء السفرة، وقال لنا: ال أريد منكم أجرًة، أنتم تقتلون 

بأنهــا حكومــات اســتيطان، كــام هــو حــال حكومــات بنيامــن نتنياهــو الســابقة 
وتلــك املرتقبــة، وهــو مــا ســوف ينعكــس عــى أحــوال املجتمــع الفلســطيني 

داخل "الخط األخرض"، مبزيد من اإلجراءات التمييزية والعنرية.
الدامئــة  وشــبه  املنّظمــة  الجرميــة  ظاهــرة  املثــال  ســبيل  عــى  تفّشــت  لقــد 
للحكومــات  اليمينــي  الطابــع  اشــتداد  مــع  هنــاك،  الفلســطيني  املجتمــع  يف 
ويبقــون  العقــاب  مــن  الفاعلــون  يفلــت  وحيــث  األمــن،  وألجهــزة  اإلرسائيليــة 
يف عــداد املجهولــن، نظــرا إىل تواطــؤ أجهــزة األمــن معهــم. لقــد اســتفحلت 
ظاهــرة الجرميــة بالتزامــن مــع الجنــوح أكــر فأكــر نحــو اليمــن، والــذي يرتبــط 
صعــوُده وانتشــاره بإدامــة االحتــالل االســتيطاين والعســكري للضفــة الغربيــة، 
املنظمــة  الجرميــة  وظاهــرة متكــن  عليــه.  الحــروب  وشــن  غــزّة  قطــاع  وحصــار 
وســيلة الخــرتاق املجتمــع الفلســطيني وتفكيــك نســيجه وحرمانــه مــن املناعــة 
والتامســك، وذلــك تحــت طائلــة تهديــد األفــراد والعائــالت، بعدمــا أثبــت هــذا 

املجتمع مدى حيويته وديناميته.
املتظاهريــن  عــى  النــار  إطــالق  عــن  اإلرسائيليــة  األمــن  قــوات  تتــواىن  ال  كــام 
املتظاهريــن  مــع  تفعلــه  ملــا  خالفــا  املحتــل،  الداخــل  يف  الفلســطينين 
اإلرسائيليــن، حيــث التظاهــر حــّق مســموح بــه وفــق القانــون اإلرسائيــي، لكــن 
األمر حن يتعلق بالفلسطينين يختلف، بل ال يرتّدد املستوطنون املسلحون 
يف االنتقــال مــن مســتوطناتهم لتهديــد املواطنــن الفلســطينين يف الداخــل، 
وحيــث تفســح الرطــة املجــال للمســتوطنن للعربدة واســتعراض أســلحتهم، 
وكــام حــدث يف مايــو/ أيــار املــايض يف مدينتــي اللــد ويافــا فيــام عــرف بهّبــة 

الكرامة.
ارتفعت يف الحمالت االنتخابية اإلرسائيلية أخريا أصوات تهّدد مليونا و800 
ألــف فلســطيني يف الداخــل بالرتانســفري، وأصــوات أخــرى بــّرت بنكبــة ثانيــة 
ســوف تلحــق باملجتمــع الفلســطيني وأصــوات ثالثــة هتفــت املــوت للعــرب. 
وال يختلــف هــذا الخطــاب بــيء عــن الخطاب املوّجــه إىل أبناء الضفة الغربية 
الرازحن تحت االحتالل، وبعض أصحاب هذه األصوات مرّشــحون لالنضامم 
إىل حكومة نتنياهو قيد التشكيل. ومؤّدى ذلك أن الفوارق بن الفلسطينين 

إخويت يف فلسطن”.
عندهــا ســأله املذيــع مــن )تــل أبيــب(: دور، هــل قــام برميكــم مــن الســيارة؟ فــرّد 

عليه املراسل من الدوحة: “نعم هكذا بالضبط”.
هوفــامن، الــذي بــدت عــى وجهــه آثــار الصدمــة مــن التعامــل العــريّب يف قطــر 
معــه ومــع ُمرافقيــه أضــاف قائــاًل: “تابعنــا ووصلنــا إىل أحــد الشــواطئ لتصويــر 
مقاطع عن الوضع وعن أجواء كأس العامل، وجدنا مطعاًم يف املكان، وعندها 
تقّدم إلينا صاحب املطعم وطلب مّنا أْن ُنبلغه من أّي دولٍة نحن، وعندما قلنا 
لــه نحــن مــن )إرسائيــل(، اســتدعى عــى الفــور الُحــّراس يف املــكان يك يقومــوا 
برمينا خارًجا، وأخذ جهاز الهاتف املحمول الخاص يّب، وطلب مّنا أْن نشطب 
جميــع الصــور واملشــاهد التــي التقطناهــا، عندهــا شــعرُت بالخطــر يهــددين، 
ألّننــي أوجــد يف دولــٍة ُمعاديــٍة. عليكــم أْن تعلمــوا جميًعــا أّن مــا حــدث معنا من 

شأنه أْن يتكرر مع إرسائيلين آخرين.
إن ما ينقله اإلعالم العربي عام حصل ويحصل وسيحصل مع مراسليه وبعثته 

يف الدوحة يحمل رسالتن:
1.  كل مــا كان يبــث يف الســابق مــن بعــض النشــطاء الداعمــن لقطــار التطبيــع 

كان مــن بــاب التضليــل، وال يعكــس حقيقــة الشــعوب العربيــة الرافضة للتطبيع 
مع دولة احتالل أقل ما يقال عنها إنها تدنس مقدساتنا اإلسالمية واملسيحية 

وتقتل وتكره عى الهوية.
2.  مــا زال هنــاك أمــل يف الشــعوب، ورمبــا رســالة مونديــال قطر لحكام العرب 

تشــكل فرصــة لتقييــم وتقويــم مســار التطبيــع والرتاجــع عنــه، ألن )إرسائيــل( ال 
تؤمن بالسالم، وال ميكن أن تصبح دولة طبيعية، بل هي احتالل إرهايب.

املواطنــن يف الداخــل املحتــل والرازحــن تحــت االحتــالل يف الضفــة أخــذت 
تــزول شــيئا فشــيئا وأكــر فأكــر يف الوعــي الصهيــوين اليمينــي، وكذلــك يف 
مامرســة الســلطات وقوانينهــا، وأهمهــا "قانــون القوميــة" الــذي كــرّس "يهوديــة 
إىل  أقــرب  عمليــا  يجعلهــم  مبــا  القانــون،  مــن  الفلســطينين  وأخــرج  الدولــة"، 
مقيمــن يف وطنهــم، فيــام مُتنــح "حقــوق املواطنــة" للوافديــن مــن وراء البحــار 
ولنســلهم، وحتى لليهود املنتمن إىل بلداٍن أخرى، باعتبارهم مرّشــحن وفق 
"قانون العودة" وتسهيالت وزارة استيعاب الهجرة، بينام ُينكر عى أبناء البالد 
الفلســطينين وهــم أصحــاب األرض حــق املواطنــة التــي مــا زالــت مرعيــة يف 

الشكل، ومطعونا بها يف واقع الحال عرب سياسات متييزية.
الداخــل  يف  الفلســطينين  كفــاح  فصــل  يتعــّذر  بــات  تقــّدم،  مــا  ضــوء  يف 
الــرازح تحــت االحتــالل وعــن املــروع  النتــزاع حقوقهــم، عــن قضيــة شــعبهم 
الوطنــي الفلســطيني برّمتــه، فاملــّد اليمينــي الفــايش واملتطــرّف الــذي يتخــذ 
مــن الغــزو االســتيطاين وتهويــد القــدس أيقونــة لــه، يجــد تداعيــات مبــارشة لــه 
عى وضع الفلســطينين يف الداخل، مبضاعفة سياســة التمييز وتشــديدها، 
ورعايــة الجرميــة املنظمــة، والضغــط لتقليــص الوجــود الفلســطيني يف املــدن 
املختلطــة، وبالــذات مــدن عــكا وحيفــا ويافــا واللــد والرملة، وتضييق املســاحة 

التنظيمية للمدن والبلدات.

الســفارة يف العــامرة هــو فيلــم كوميــدي ســيايس ســاخر، بطولــة الفنــان عــادل 
إمــام، وتأليــف يوســف معاطــي وإخــراج عمــرو عرفــة، وتم إنتــاج الفيلم يف مر 

عام 2005.
فكــرة الفيلــم تتحــدث عــن رفــض الشــعب املــري وجــود البعثــة الدبلوماســية 
اإلرسائيلية يف مر، ورفض شعبي واسع ألي عالقة مع دولة االحتالل، ولكن 
الفيلــم يعكــس بشــكل أوســع وأكــرب الرفــض الشــعبي لدولــة االحتــالل لــدى كل 

الشعوب العربية، وجزء كبري من الشعوب غري الناطقة باللغة العربية.
املونديــال يف قطــر هــو حــدث ريــايض كبــري تقيمه دولة قطــر عى أراضيها يف 
هــذه األثنــاء، ويشــارك فيــه 32 منتخبــًا ميثلــون دولهــم، وســط حضــور ومتابعــة 

من مالين البر العاشقن للعبة كرة القدم.
التقاطــع بــن الســفارة يف العــامرة ومونديــال قطــر مهــم وواضــح جــدًا ويتمثــل 

تنامــي ظاهــرة جنــوح املجتمــع اإلرسائيــي إىل  أّدت إىل  التــي  العوامــل  بــن 
املتعلقــة  واألمنيــة  السياســية  الوقائــع  تكمــن  والفــايش،  املتطــرّف  اليمــن 
الغربيــة  الضفــة  املســتوطنن يف  عــدد  يناهــز  وتوســيعه.  االســتيطان  بإدامــة 
املحتلــة نحــو 750 ألفــًا. وقــد ســاهم هــؤالء يف إنجــاح األحــزاب األشــد تطرّفــًا، 
فالكاهــاين إيتــامر بــن غفــري مســتوطن يف "كريــات أربــع" يف قلــب الخليــل، 
يف حــن يقيــم الزعيــم الفــايش بتســلئيل ســموتريتش يف مســتوطنة كدوميــم، 
شــامل الضفة الغربية، عى أراٍض مقتطعة من ثالث قرى فلســطينية. ومغزى 
ذلــك أن اســتراء الغــزو االســتيطاين يف األرايض املحتلــة قــد أّدى عمليــا إىل 
باإلشــارة إىل  املعادلــة،  )كــام ميكــن عكــس  السياســية  الحلــول  فــرص  إغــالق 
االســتيطان وتوســيعه(. ومبــا  إدامــة  عــى  السياســية شــّجع  الحلــول  رفــض  أن 
أن للمســتوطنن شــبكة روابــط وعالقــات داخــل املؤسســات اإلرسائيليــة ويف 
صفــوف املجتمــع واألحــزاب، فقــد أّدى ذلــك إىل أن يلعــب االســتيطان دورا 

مشهودا يف التحّوالت الجارفة نحو اليمن منذ بداية األلفية الثالثة.
وتخطــئ القامئــة العربيــة املوحــدة يف الداخــل املحتل، حــن تعتقد أنه ميكن 
غّض النظر عن االحتالل االستيطاين والعسكري للضفة الغربية، وعن تداعياته 
عــى املجتمــع الفلســطيني يف الداخــل املحتــل، وأن يف وســع ذلك املجتمع 
الرتكيز عى قضاياه الحياتية فقط، مع تقديم بعض العون املوســمي العيني 
ألشــقائهم. كــام يخطــئ بعــض آخــر مــن الساســة والناشــطن، حــن يتصــّورون 
أن عوامــل داخليــة وضعــف اليســار والوســط فقــط قــد أدت إىل تضّخــم املــد 
اليمينــي، ومــن دون مالحظــة أن الجمــوح االســتيطاين قــد أخــذ يفعــل مفعولــه 
يف االنتخابات النيابية. وعى سبيل املثال، أّدى ارتفاع نسبة التصويت لدى 
املقرتعــن اإلرسائيليــن، مبــن فيهــم املســتوطنون، إىل رفــع عــدد األصــوات 
املطلوبة لتجاوز نســبة الحســم، وهو ما أّدى إىل إخفاق حزب التجّمع الوطني 
الدميقراطي، رغم أنه حاز أكر من 138 ألف صوت، كام كان ميكن رفع مقاعد 
القامئتن العربيتن الفائزتن، لو مل تشــهد هذه االنتخابات ارتفاعا يف نســبة 
التصويت لدى املستوطنن. وميتّد تأثري االستيطان واملستوطنن، بطبيعة 
الحــال، مــن الربملــان )الكنيســت( إىل تشــكيل الحكومــات التــي باتــت توَصــف 

السفارة يف العمارة والمونديال يف قطر

يف أي ظرٍف نما اليمني الصهيوين الفايش؟

د. حسام الدجين

محمود الريماوي 
العريب الجديد

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

المجتمع الدولي 
ال يهدي الشعوب أوطاًنا

رضبهــا  لبــالد  خبــز  رغيــف  الــدويل  املجتمــع  يقــدم  قــد 
لبــالد  إنســانية  مســاعدات  بعــض  يقــدم  وقــد  القحــط، 
هاجمتهــا األعاصــري والــزالزل، وقــد يقــدم بعــض املشــاريع 
ولغايــات  معينــة،  مناطــق  يف  العينيــة  واملســاعدات 
سياســية، ولكــن املجتمــع الــدويل ال يقــدم دواًل للشــعوب 
املستضعفة، وال يدافع املجتمع الدويل مباله ورجاله عن 

الشعوب الواقعة تحت االحتالل.
واحتــالل  فاجــر،  إرسائيــي  عــدوان  فلســطن  أرض  عــى 
وجــه  تلــوث  إفــرازات  ولالحتــالل  الشــعب،  بحيــاة  يســتبد 
املنطقــة، ومامرســات تســتفز الكائنــات الحيــة، ومــع ذلك، 
تقــف قيــادة الســلطة موقــف املتفــرج مــن تواصــل العــدوان 
اإلرسائيي، قيادة الســلطة تغلق عى نفســها باب الفعل، 
تطالــب  التــي  نفســها،  الجمــل  صياغــة  عــى  وتنكمــش 
والتحــرك  موقــف،  واتخــاذ  بالتدخــل،  الــدويل  املجتمــع 

الريع والعاجل لوقف العدوان اإلرسائيي.
فهل سيســتمع املجتمع الدويل ملناشــدة قيادة الســلطة؟ 
هــل  ذلــك؛  مــن  واألهــم  العــدوان؟  لوقــف  فعليــًا  ويتحــرك 
العــدوان  وقــف  يف  والرغبــة  القــدرة  الــدويل  للمجتمــع 
اإلرسائيــي املتواصــل عــى الشــعب الفلســطيني منذ 74 

سنة؟
الشــعب  كل  ذلــك  يف  ويتشــكك  ذلــك،  يف  أشــك 
األحــزاب اإلرسائيليــة  قــادة  بذلــك  يؤمــن  الفلســطيني، وال 
وينشــغلون  التطــرف،  عــى  بينهــم  فيــام  يتنافســون  وهــم 
بتشــكيل حكومــة إرسائيليــة مبنيــة عــى عــدوان أكــر، غــري 
بينهــم  فيــام  يتنافســون  إنهــم  الــدويل،  باملجتمــع  آبهــن 
عالنيــة، ودون خــوف أو وجــل، إنهــا يتســابقون عــى إشــهار 
أكــر،  وإقامــة مســتوطنات  الفلســطينين،  لذبــح  الســكن 
النــار،  وحواجــز عــى الطــرق أكــر، وتســهيل أوامــر إطــالق 
واملزيــد مــن الحصــار، ومصــادرة األرايض، بل وضم الضفة 

الغربية بعد تريد معظم سكانها.
هذه هي حقيقة املشهد الذي يضم أحزابا تريد أن تشعل 
الــدويل،  باملجتمــع  تفكــر  أن  دون  والدمــار،  القتــل  فتيــل 
فأيــن  أو رضاهــا،  أمريــكا  لغضــب  تعمــل حســاًبا  أن  ودون 
يقــع كالم املســؤولن الفلســطينين يف رام اللــه مــن هــذه 
الحقائق، وبأي منطق يطالبون املجتمع الدويل بالتدخل، 
ورفض السياســة اإلرسائيلية العدوانية، وهم يغلقون عى 
شــعبهم أبــواب الفعــل، هــم يعرفــون عجز املجتمــع الدويل 

مدار عرات السنن.
األوطــان ال تحررهــا الشــعارات، وال تســرتدها املناشــدات، 
األوطــان تنتــر باملجتمــع الدويل بعد أن تتحرك، وتفرض 
فمناشــدة  ذلــك،  دون  األرض،  عــى  جديــدة  معــادالت 
املجتمع الدويل أكذوبة العاجزين، والعارفن أن املجتمع 
يدركــه  مــا  وهــذا  واإلدانــة،  الشــجب  بيانــات  يتجــاوز  لــن 
املجتمــع اإلرسائيــي الــذي انتخب قيادتــه املتطرفة، عى 
ضــوء برامجهــا االســتيطانية، ومخططاتهــا العدوانيــة، دون 

االكرتاث للمجتمع الدويل.
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إعـــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـــــــــــزة
إيداع املخطط التفصييل لجزئية الشارع رقم )13( 
املحصور بني الشارع رقم )10( رشقًا وعىل عمق 

)59( مرت غرب الشارع رقم )12( - حي السطر

منطقة تنظيم: خان يونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2022/8/11 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/16( رقــم  بجلســتها   )19( رقــم 
املتضمــن إيــداع املخطــط التفصيــي لجزئيــة الشــارع رقــم )13( املحصــور 
بــن الشــارع رقــم )10( رشقــًا وعــى عمــق )59( مــر غــرب الشــارع رقــم )12( 
بعــرض )24( مــر وارتــداد )2( مــر مــن الجانــب الجنــويب وبــدون ارتــداد مــن 
الجانــب الشــايل املــار يف القســائم رقــم )2-3-16-22( مــن القطعــة رقــم 

)38( لالعراض خالل مدة ســــــتن يومــــــًا مـــن تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عى خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس.
))وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

دولة فلسطن
وزارة

 الحكم املحي

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة متراز اخوان للتجارة العامة وميثلها الســيد 
/ بالل عبد الرحمن متراز واملسجلة لدينا تحت رقم 563467844 بتاريخ 

2004/04/10م تقدمت بطلب لتغيري مركز الرشكة الرئيس 
مــن )بيــت الهيــا – املــرشوع(    إلــى )جباليــا – شــارع صــاح الديــن – 

اإلدارة المدنية قرب ألبان أبو عيطة(.
تحريرا يف 2022/11/24

املستشار / يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 

إعــــــالن إعـــــــــادة طــــــرح مناقصة 
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية
قطاع الطرق والبنية التحتية

اسم املرشوع: تطوير وتأهيل محطة تجميع وترحيل النفايات الصلبة مبدينة غزة
MOLG-IDB/MOG-02 /2022 :رقم املرشوع

بتمويل كريم من املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا ، وبإدارة البنك االسالمي للتنمية ، تعلن بلدية غزة 
بالتعاون مع وحدة ادارة وتنسيق املشاريع بوزارة الحكم املحي عن اعادة طرح مناقصة مرشوع تطوير وتأهيل محطة 
تجميــع وترحيــل النفايــات الصلبــة مبدينــة غــزة ، وذلك حســب جدول الكميات واملواصفات الفنية والوثيقة القياســية 

الخاصة باملرشوع، فعى املناقصن ذوي األهلية الراغبن يف رشاء املناقصة مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب عى املناقص املتقدم للرشاء أن يكون مسجاًل قانونا لدى جهات االختصاص، ومصنفًا لدى لجنة التصنيف 
الوطنيــة واتحــاد املقاولــن الفلســطينين يف تخصــص األبنيــة فئــة أوىل )أ( أو )ب( وأن يكــون مســجاًل رســميًا يف دوائــر 

الرضيبة )مشتغل مرخص(.
2. يجب أن تكون األسعار بعملة الدوالر األمرييك، وغري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعى املقاول تقديم فواتري 

معفاة من الرضيبة.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من التاريخ النهايئ لتسليم العطاءات.

4. يســتطيع املناقــص ذوي األهليــة ، الراغــب يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــى نســخة مــن وثائــق املناقصــة 
عــى العنــوان املشــار اليــه ادنــاه ، وذلــك مقابــل مبلــغ نقــدي غــري مســرد وقــدره 400 دوالر أمريــيك ابتــداًء مــن يــوم 
االحد املوافق 2022/11/27 وحتى يوم الثالثاء املوافق 2022/12/12 وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي ) من 

الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف مساًء (.
5. يجــب أن يرفــق مــع العطــاء كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 30,000 دوالر أمريــيك )ثالثــون ألــف دوالر أمريــيك( غــري 
مرشوطة ووفقا للناذج والرشوط الواردة يف وثائق املناقصة، وصادرة من بنك معتمد من ســلطة النقد الفلســطينية 

وسارية ملدة 120 يوما من التاريخ النهايئ الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية. 
6. ســيتم عقــد زيــارة للموقــع يــوم االحــد املوافــق 2022/12/04 الســاعة 9:00 صباحــًا يف موقــع املــرشوع – محطــة تجميــع 
النفايات بجوار ملعب الريموك – شارع الوحدة وبعدها مبارشة يف متام الساعة 10:00 صباحا سيتم عقد االجتاع التمهيدي 

يف غرفة املجلس البلدي - املبنى الرئييس – بلدية غزة -  ميدان فلسطن )الساحة( للرد عى استفسارات املناقصن.
يــوم االثنــن املوافــق  اليــه أدنــاه، وآخــر موعــد لتســليم العطــاءات  7. يجــب تســليم العطــاءات يف العنــوان املشــار 

2022/12/12 الساعة )12:00( الثانية عرش ظهرًا، ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
8. سيتم فتح املظاريف علنًا وبحضور من يرغب من املناقصن وذلك عند انتهاء املوعد النهايئ لتسليم العطاءات 
البلــدي - املبنــى  12:00 ظهــرا، وذلــك يف غرفــة املجلــس  الســاعة   2022/12/12 يــوم االثنــن املوافــق  مبــارشة 

الرئييس -  بلدية غزة -  ميدان فلسطن )الساحة(.
9. رسوم االعالنات يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

10. العنــوان املشــار اليــه أعــاله: مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق 
األريض، املبنى الرئييس بلدية غزة، ميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة، فلسطن.

11. ملزيــــــــــد مــن املعلومـــــــات يرجــــــــى مراجعــة بلديــة غــزة وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمي أو االتصــــــال عــى 
هاتف 082832200 أو 0599575548.

 إعـــالن طــرح عطــاء
)Nakheel-2022 -10 –W( عطاء رقم

 تعلن جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير – خان يونس عن
 طــرح عطـاء )تأهيل شبكة الرصف الصحي 
فــي املجـتـمعات الضعيفة بخان يونس( 

الصحــي  والــرصف  امليــاه  وخدمــات  الغــذايئ  األمــن  تعزيــز  مــرشوع  ضمــن 
الضعيفــة واملحرومــة يف خانيونــس  الشــخصية يف املجتمعــات  والنظافــة 
بتمويــل كريــم مــن منظمــة العــون اإلســالمي وذلــك حســب جــداول الكميات 
واملواصفــات الفنيــة والــرشوط العامــة والخاصة واملخططات املرفقة فعى 

الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية: -
لــدى  رســميا  يكــون مســجاًل  أن  للعطــاء  املتقــدم  املقــاول  عــى  يجــب   .1
الدوائــر الرســمية واتحــاد املقاولــن ومصنفــا ولديــه شــهادة تصنيــف ســارية 

املفعول ولديه خربة يف متديد شبكات الرصف الصحي واملياه.
باليــورو األورويب واألســعار غــري شــاملة قيمــة  2. يجــب أن تكــون األســعار 

الرضيبة املضافة وعى )املقاول( تقديم فواتري معفاة.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن )90 يومًا( من آخر موعد لتسليم العطاء.

النخيــل الفلســطينية للتنميــة  ابتــدايئ باســم )جمعيــة  4. يجــب إرفــاق تأمــن 
والتطويــر( لدخــول العطــاء بقيمــة )2000 يــورو( كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك 
صادر عن بنك لدى سلطة النقد الفلسطينية، وساريًا ملدة )90 يومًا( من آخر 

موعد الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
5. كل مقــاول يرغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء يســتطيع الحصول عى نســخة من 
وثائــق العطــاء عــى العنــوان التــايل )جمعيــة النخيــل – الســطر الرشقــي – شــارع 
صــالح الديــن – بجــوار مستشــفى دار الســالم( مقابــل مبلــغ غــري مســرد وقــدره 
)100( يــورو مــا يعــادل 350 شــيقل للعطــاء الواحــد بــدءًا مــن يوم االحــد املوافق 
خــالل  وذلــك  املوافــق2022/12/05،  االثنــن  يــوم  م وحتــى   2022/11/27
أوقات الدوام الرسمي )من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الساعة الثالثة مساًء(. 
6. ســوف تختار )جمعية النخيل( أفضل عرض والجمعية غري مقيدة بقبول 

أقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
7. سيتم عقد اجتاع متهيدي للمقاولن املشاركن وذلك يف )مقر جمعية 
النخيل( الستقبال أية استفسارات حول املرشوع وتتبعه زيارة للموقع وذلك 

يوم الثالثاء املوافق 06/12/2022 الساعة العارشة صباحًا.
8. آخــر موعــد لتســليم العطــاء يف مظــروف مغلــق الســاعة 11:00 صباحــا مــن يــوم 
الخميس املوافق 2022/12/08 م. مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد 
وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم.

9. يتــم إيــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لها يف مقر جمعية النخيل، 
وســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن املتقدمــن للعطــاء يف يــوم 

تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان الساعة 11:05 صباحا.
10. يحق للجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

11. رسوم اإلعالنات عى من يرسو عليه العطاء.
ملزيد من املعلومات واالستفسارات يرجى االتصال عى جوال الجمعية رقم 0593262420

انضم إلى عشرات المعتقلين السياسيين
السلطة تعتقل شابًّا من نابلس عىل خلفية سياسية

رام الله/ فلسطن:
اعتقلــت أجهــزة أمــن الســلطة يف نابلــس، فجــر 
أمس، الشاب حسن قطناين بعد اقتحام منزله 

بطريقة همجية وترويع األطفال والنساء.
عبــد  شــادي  الشــاب  الســلطة  أجهــزة  وتعتقــل 
الجواد هوشه لليوم الـ4 عى التوايل، واملدير 
والناشــط  قلقيليــة  إســالمي  لنــادي  التنفيــذي 

محمود قشمر لليوم الـ6 عى التوايل.
ريحــان،  تعتقــل عمــر  الســلطة  أجهــزة  تــزال  وال 
التــوايل،  عــى  الـــ7  لليــوم  جــرادات  وإبراهيــم 
واملحرر واملختطف الســيايس الســابق عيىس 
والشــاب  التــوايل،  عــى  الـــ12  لليــوم  شــاللدة 
أيــر جمعــة الســمهوري مــن مخيــم عقبــة جــرب، 

لليوم الـ19 عى التوايل.
زيــد  الشــاب  اعتقــال  الســلطة  أجهــزة  ومــددت 
أنــه معتقــل  يومــًا علــًا   15 الخــراز ملــدة  زيــاد 

لليــوم الـــ7 عــى التــوايل، كــا مــددت اعتقــال 
ابن عمه حمزة حســام الخراز، ومعاذ أبو عيشــة 
مــدة 7 أيــام علــًا أنــه مختطــف لليــوم الـــ7 عــى 
التوايل، واملحرر حسن زاهي صفدي مدة 10 
أيام علًا أنه مختطف لليوم الـ7 عى التوايل.

محمــد  الشــاب  الســلطة  أجهــزة  وتختطــف 
الصفدي لليوم الـ20 بعد استدراجه إىل كمن 
عــى مركــز الصحــة يف املخفيــة، يف يــوم والدة 
زوجته مولودهم األول، والجريح واملحرر خالد 
الـــ25 عــى التــوايل، والعســكري  صــالح لليــوم 
محمد العنايت لليوم الـ46 عى التوايل، وأنس 

حمدي لليوم الـ47 عى التوايل.
كا مددت أجهزة الســلطة اعتقال أمجد قوزح 
الـــ28  لليــوم  مختطــف  أنــه  علــًا  أيــام،   5 مــدة 
عــى التــوايل رغــم صــدور قــرار قضــايئ باإلفراج 
وتواصــل  الشــخصية،  الكفالــة  ودفعــه  عنــه 

اعتقال الشاب محمد عالوي لليوم الـ68 عى 
التــوايل، والطالــب أميــن درويــش لليــوم الـــ69 

عى التوايل.
أجهــزة  تواصــل  التــوايل،  عــى  الـــ69  ولليــوم 
اشــتية  مصعــب  املطــارد  اختطــاف  الســلطة 

ورفيقه عميد طبيلة، يف مسلخ أريحا.
تواصــل  عنهــم،  باإلفــراج  املحكمــة  قــرار  ورغــم 
بنــي  إســالم  املحــرر  اعتقــال  الســلطة  أجهــزة 
الـــ77  لليــوم  الســخل  أنــور  واملحــرر  شمســه، 
عى التوايل، والشابن صدقي العقاد وعاصم 
الشــامي منــذ 110 أيــام يف مســلخ أريحــا دون 

توجيه أي تهمة.
كــا تواصــل اعتقال الشــاب محمــد عبد الرزاق 
لليــوم الـــ3 عــى التوايل، وهو نجل د. عمر عبد 
الــرازق وزيــر املاليــة بالحكومــة العــارشة وعضــو 

املجلس الترشيعي.

سلفيت-غزة/ جال غيث:
مل يــُدر بخلــد محمــد عبد الرازق، 
الســابق  والوزيــر  النائــب  نجــل 
مشــاركته  أن  الــرازق،  عبــد  عمــر 
يف حفــل اســتقبال املحــرر عــاد 
مدينــة  مــن  عاًمــا(   56( فاتــوين 
الغربيــة  الضفــة  شــال  ســلفيت 
املحتلة، األحد املايض، بعد أن 
أمــى مــا مجموعــه 30 عاًمــا يف 
ســجون االحتالل، ســتودي به إىل 
ســجن املخابــرات التابــع للســلطة 

يف رام الله.
وقال النائب عبد الرازق لصحيفة 
اعتقلــت  "الســلطة  "فلســطن": 
نجــي محمــد الخميــس املايض، 
وفشلنا حتى اللحظة يف التعرف 

عــى مصــريه أو ظــروف وأســباب 
اعتقاله".

وتواصــل أجهــزة أمــن الســلطة يف 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، اعتقــال 
وطلبــة  املواطنــن  عــرشات 
الجامعات والنشطاء واملحررين، 

بسبب انتاءاتهم السياسية.
أسباب االعتقال

شــغل  الــذي  الــرازق،  عبــد  وأخــذ 
الحكومــة  يف  للاليــة  وزيــًرا 
عــام  العــارشة،  الفلســطينية 
قــوة  وال  حــول  "ال  يــردد:   ،2006
إال باللــه العــي العظيــم، يواصــل 
-مخابــرات  االحتــالل  أذنــاب 
الســلطة- اختطاف ابني "محمد" 
الخميــس  منــذ  مــكان عملــه،  مــن 

املايض".
لحظــة  "منــذ  الــرازق:  عبــد  وقــال 
عــى  ُيعــرض  مل  نجــي  اعتقــال 

النيابــة أو القضــاء، وال نعلــم نحــن 
حتــى  يشء  أي  عنــه  واملحامــي 
اآلن"، داعًيا لإلفراج الفوري عنه، 
فهو مل يرتكب أي مخالفة تذكر.

يكــون ســبب االعتقــال  أن  ــح  ورجَّ
مشــاركة نجلــه يف حفل اســتقبال 

املحرر فاتوين.
كل  الــرازق  عبــد  النائــب  ودعــا 
املؤسسات الحقوقية واإلنسانية 
لإلفــراج  الســلطة  عــى  للضغــط 
جميــع  عــن  والعاجــل  الفــوري 

املعتقلن السياسين.
الــرازق  عبــد  محمــد  واملعتقــل 
هــو  أبنــاء،  لثالثــة  وأب  متــزوج 
يف  أعــوام  عــدة  أمــى  محــرر 

سجون االحتالل والسلطة.
اعتقاالت مستمرة

السياســية  الناشــطة  وأكــدت 
االعتقــاالت  أن  جبــارة،  ســهى 

أجهــزة  تشــنها  التــي  السياســية 
املواطنــن  بحــق  الســلطة  أمــن 
يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، مل 

تتوقف يف يوم من األيام.
لصحيفــة  جبــارة  وقالــت 
"فلســطن": إن مقــرات األجهــزة 
مســلخ  مقدمتهــا  ويف  األمنيــة 
باملعتقلــن  يعــج  أريحــا،  ســجن 
السياســين الذين يتم اعتقالهم 
وإيقافهم دون أي تهمة أو مسوغ 
ودون  توقيــف  أو مذكــرة  قانــوين 

عرضهم عى أي جهة قانونية.
أن  السياســية،  الناشــطة  وبينــت 
للمعتقلــن  توجــه  التــي  التهــم 
معروفة وهي جمع وتلقي أموال 
ســالح  وحيــازة  مرشوعــة،  غــري 
دون ترخيص، والذم الواقع عى 
أجهــزة  أن  إىل  الفتــة  الســلطة، 
أمــن الســلطة توقــف املعتقلــن 
بعــد انتهــاء فــرة اعتقالهــم عــى 
اعتقــال  وهــو  املحافــظ؛  ذمــة 
عنــد  اإلداري  باالعتقــال  أشــبه 

االحتالل.
الســلطة،  أمــن  أجهــزة  ومتــارس 
مــن  العديــد  لجبــارة،  والقــول 
والضغــط  التعذيــب  وســائل 
عــى  والنفــيس  الجســدي 
والشــبح  كالــرضب  املعتقلــن 
داعيــة  اللفظــي،  واالعتــداء 
للتوجــه  املعتقلــن  جميــع 
الحقوقيــة  املؤسســات  لــكل 
التــي  الجرائــم  واإلنســانية لفضــح 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  متارســها 

بحقهم خلف القضبان.
الســلطة  أن  جبــارة  وذكــرت 
مــن  عــدد  اعتقــال  تواصــل 
النشــطاء واملقربــن ملجموعات 
عريــن األســود، ومتــارس بحقهــم 
شــتى أنــواع التعذيــب الجســدي 

والنفيس.
عــن  آذانهــا  الســلطة  وتصــم 
التــي  العديــدة  النــداءات 
الحقوقيــة  املؤسســات  تطلقهــا 
املعتقلــن  وأهــايل  واإلنســانية 
السياســين بــرضورة اإلفــراج عــن 
الجرائــم  مــن  وإنقاذهــم  أبنائهــم 

املارسة بحقهم.
املعتقلــن  أهــايل  وينظــم 
السياسين وقفات أسبوعية يف 
اللــه، للمطالبــة باإلفــراج عــن  رام 
أبنائهــم املعتقلــن السياســين، 
وإنقاذهــم مــن الظــروف القاســية 
ســجون  لهــا يف  يتعرضــون  التــي 
الســلطة، التــي يتعرضون خاللها 

لشتى أنواع التعذيب.

ملشاركتـــه فـــي استقبـــال ُمحـــرَّر..
السلطــة تعتقــل الشــاب "عبــد الــرازق" مــن سلفيــت

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
االحتــالل  ســلطات  تحتجــز  تــزال  ال 
اإلرسائيي جثامن مئات الشــهداء يف 
أي  دون  والثالجــات،  األرقــام"  "مقابــر 
تحرك رسمي من قيادة السلطة يف رام 
الله، التي تتعاون أمنيا مع )إرسائيل(.

الســرداد  الوطنيــة  للحملــة  ووفقــا 
ســلطات  فــإن  الشــهداء،  جثامــن 
االحتــالل تحتجــز يف ثالجاتهــا جثامــن 
 ،2015 عــام  منــذ  فلســطينيا،   117
"مقابــر  يف  جثانــا   256 إىل  إضافــة 

األرقام".
املحتجــزة  الشــهداء  أهــايل  وعــرّب 
لنهــج  اســتهجانهم،  عــن  جثامينهــم 
معاناتهــم  تتجاهــل  التــي  الســلطة 
املســتمرة منــذ عــدة ســنوات، مــن جّراء 

تواصل احتجاز جثامن أبنائهم.
عذابات وويات

الشــهيد  والــدة  الربغــويث،  عاصــف  أم 
الربغــويث،  صالــح  جثانــه  املحتجــز 
عــن  لإلفــراج  الســلطة  هرولــة  انتقــدت 
جثــة إرسائيــي يف جنــن قبــل أيام، يف 
حن أنها مل تحرك ساكنًا تجاه اسرداد 

جثامن الشهداء الفلسطينين.
وقالــت الربغويث لصحيفة "فلســطن"، 
أمــن  حايــة  عــى  تعمــل  "الســلطة  إن 
االحتــالل، وهــي ال تعــرف أصــاًل أعــداد 
لــدى  جثامينهــم  املحتجــزة  الشــهداء 

االحتالل".
جهــودًا  بذلــت  "الســلطة  وأضافــت: 
يف  نفســه،  االحتــالل  مــن  أكــر  كبــريًة 
ســبيل اإلفــراج عــن جثــة اإلرسائيي، يف 
يتجرعــون  الشــهداء،  أمهــات  املقابــل 
آخــر،  بعــد  يومــًا  والويــالت  العذابــات 
بســبب طــول فــرة االحتجــاز دون تحرك 

رسمي فاعل".
ووصفت دور الســلطة بـ"الســلبي جدًا" 
تجاه قضية املحتجزة جثامينهم، "ليس 
هناك أي أمل يف الســلطة أن ُتفرج عن 

جثان شهيد أو أسري".
الشــهداء  أمهــات  "قلــوب  وتابعــت: 
يحتجــز  الذيــن  أبنائهــم  عــى  تحــرق 
ُتهمــة،  أي  بــال  جثامينهــم  االحتــالل 
إىل  مشــريًة  أرقامــًا"،  ليســوا  فشــهداؤنا 
نجلهــا  عــن  أي معلومــات  تعلــم  أنهــا ال 

الشهيد "صالح" منذ احتجازه.

مــن  يريــد  االحتــالل  أن  عــى  وشــددت 
خالل االستمرار بهذه السياسة "التلذذ 
وأهــايل  الفلســطينين  معانــاة  يف 
هــي  املقاومــة  أن  مؤكــدًة  الشــهداء"، 

الجثامــن  اســتعادة  الوحيــد يف  األمــل 
واألرسى من السجون.

وال يختلــف الحــال كثــرًيا لــدى أزهــار أبــو 
رسور والــدة الشــهيد املحتجــز جثانــه 

"عبــد الحميــد رسور"، التي نفت وجود 
مــن  القضيــة  لهــذه  رســمية  متابعــة  أي 
قيادة السلطة يف رام الله، الفتًة إىل أن 
األخرية تكتفي بإصدار البيانات وبعض 

تحــرك  "دون  الجثامــن  عــن  الكلــات 
فعي".

لصحيفــة  رسور  أبــو  وأوضحــت 
"فلســطن"، أن األهــايل عقــدوا لقاءات 
عدة مع وزارة العدل يف حكومة اشتية، 
القضيــة،  لهــذه  إيجــاد حلــول  أجــل  مــن 
ملتابعــة  لجنــة  تشــكيل  عــى  واالتفــاق 

امللف "ومل يتم حتى اللحظة".
وبّينــت أن دور الســلطة ال يرتقــي لحجــم 
يف  الشــهداء  قدمهــا  التــي  التضحيــات 
هــذا امللــف اإلنســاين بالدرجــة األوىل، 
داعيــًة إىل التحــرك بشــكل حثيــث إىل 
جانــب األهــايل مــن أجــل معرفــة مصــري 

أبنائهم وصواًل لإلفراج عنهم.
الكيل بمكيالين

الحملــة  منســق  شــدد  ناحيتــه،  مــن 
الشــهداء  جثامــن  الســرداد  الوطنيــة 
أن  رضورة  عــى  شــجاعية،  حســن 
الكبــري  والضغــط  الســلطة  تكــون جهــود 
جثامــن  مئــات  عــن  اإلفــراج  اتجــاه  يف 
الشــهداء املحتجــزة لــدى االحتــالل منذ 

عدة سنوات.
قيــادة  تبذلــه  الــذي  الــدور  أن  وأكــد 

الشــعبية  والجهــات  الســلطة 
هــذه  لحجــم  يرتقــي  ال  واملؤسســاتية 
القضيــة الكبــرية جــدًا والتــي تــزداد يومــًا 
"أن  رضورة  عــى  مشــددًا  آخــر،  بعــد 
يكون هناك ضغط وتحرك أكر من كل 

املستويات الفلسطينية".
االحتــالل  فــإن  شــجاعية،  وبحســب 
القدميــة  السياســة  هــذه  يف  مســتمر 
الجديدة يف احتجاز الشــهداء وانتهاك 
التــي  الدوليــة  واملواثيــق  األعــراف  كل 

ُتحرّم احتجاز الجثامن.
شــهدت  األخــرية  الفــرة  أن  إىل  ولفــت 

زيادة ملحوظة يف احتجاز الجثامن.
تنــدرج  السياســة  هــذه  اســتمرار  وعــّد 
يف ســياق "العقــاب الجاعــي لعائــالت 

الشهداء والشعب الفلسطيني".
نقلــت  العربيــة   13 القنــاة  وكانــت 
االحتــالل  جيــش  باســم  املتحــدث  عــن 
قولــه: إنــه بعــد جهــود املنظومــة األمنيــة 
أمــن  أجهــزة  مــع  وبالتنســيق  لالحتــالل، 
الســلطة والســلطة يف رام اللــه، تــم نقــل 
جثــة اإلرسائيــي تــريان بــريو الــذي ُقتــل 

يف حادث سري يف جنن إىل عائلته.

احتجـاز جثاميـن الشهــداء.. جرميـة حــرب إرسائيليـة ال ُتحــرك السلطــة

وقفة للمطالبة باإلفراج عن الجثامين المحتجزة لدى االحتال                    )أرشيف(
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3 - يتوجع معكوسة – غري 

متحرك + حرف 
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العالم 
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6 - نصف وكيل – 
لالستدراك 

7 - عاصمة آسيوية 
8 - من اليمن + مبهما 

مبعرثة 
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الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

هذه الشبكة مكّونة من 
9 مربعات كبرية، ولك مربع 
صغري مقّسم إىل 9 خانات 

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

أول مدينة إسالمية بناها المسلمون 
خارج الجزيرة العربية )تتكون من 6 أحرف(

الفسطاط – القريوان – األندلس – القاهرة – 
إسطنبول – المدينة – نابلس – الخليل – غزة 

– الشام – طشقند – جنني – بريوت – دمشق – 
حمص – حلب – مرص قم – لن – م 

حل الكلمة الضائعة 

البرصة

إعداد/ وفاء المهتدي

األردنيــة،  أســنان رشســة ســتنهش املصالــح  العامــة ذات  هــذه املالمــح 
لــأردن، واألردن ال ميلــك أوراقــا قويــة أو  وتنقــل بعــض مشــاكل الضفــة 
دوليــة ملواجهــة هــذه التداعيــات الخطــرة، ويف الوقــت نفســه ال يقــدر 
لــه مــن التحــرك ملنــع  بــد  بــل ال  األردن عــى الصمــت وإغــالق العينــن، 
التداعيــات املؤملــة، ومواجهــة رشاســة ابــن غفــر وســموتريتش وشــباب 

اليمن الصهيوين املتطرف.
األردن يواجــه اآلن سياســة مســكونة مبصائــب جديــدة مل تكــن مــن قبــل، 
والســلطة الفلســطينية تواجــه مصائــب مامثلــة يف الرشاســة، فهــل تجمــع 
املصائب املصابن مًعا عى سياســة واحدة متنع التداعيات، وتســقط 
حكومــة الثــاليث املتطــرف، أو تكــر رشاســته عــى أقــل تقديــر؟! هــل َثم 
نية لفعل ذلك؟! وهل َثم قدرة عى ذلك؟! أمتنى، فهل ما نتمناه ميكن 

أن يتحقق؟!

قرية جبع جنوب جنن.
يف ســياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل الشــاب محمد أحمد عارضة 
مــن بلــدة عرابــة جنــوب غــرب جنــن، عــى حاجــز عســكري نصبتــه عنــد 
مفــرق قريــة عجــة. كــام اعتقلــت املحــرر محمــد أحمد أبو الــرب من قرية 
جلبــون شــامل رشق جنــن، عنــد حاجــز عســكري مفاجــئ نصبتــه بالقــرب 
من سلفيت. وفجر أمس، اعتقلت قوات االحتالل شاًبا بعد اقتحام قوة 

خاصة منزله يف مخيم بالطة رشق مدينة نابلس.
وقالت مصادر محلية، إن قوة خاصة من جيش االحتالل اقتحمت منزل 

الشاب مراد كعبي، وأخضعته لتحقيق ميداين قبل أن تعتقله.
والشــاب مراد كعبي أســر محرر كان قد اعتقل عام 2015، وأمىض يف 

سجون االحتالل مدة 30 شهرًا.
وتخلــل اقتحــام مخيــم بالطــة اشــتباك مســلح مــع مقاومــن فلســطينين 

أطلقوا الرصاص صوب قوات االحتالل.
وقد شهدت املنطقة الرشقية من نابلس ليلة األربعاء املاضية اشتباكات 
مسلحة عنيفة مع قوات االحتالل التي اقتحمت املنطقة لتأمن اقتحام 

املستوطنن قرب يوسف.
قــراوة  لبلديــة  جرافــة  عــى  االحتــالل  قــوات  اســتولت  آخــر،  جانــب  مــن 
بنــي حســان غــرب ســلفيت يف أثنــاء عملهــا بتنظيــف قنــوات امليــاه عــى 
مدخل البلدة. ويف قطاع غزة، استهدفت بحرية االحتالل مساء مراكب 

الصيادين العاملة يف بحر شامل القطاع.
املســيل  والغــاز  الرشاشــة،  أســلحتها  نــران  الحربيــة  الــزوارق  وأطلقــت 
الواحــة  منطقتــي  بحــر  يف  العاملــة  الصياديــن  مراكــب  باتجــاه  للدمــوع، 

والسودانية شامال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وقالــت مصــادر محليــة إن بحريــة االحتــالل فتحــت خراطيــم امليــاه تجــاه 

مراكب الصيادين وأجربتهم عى مغادرة البحر.

11009 مغادرين و10072 وافًدا 
عبر "بيت حانون" خالل أسبوع

غزة/ فلسطن:
واألمــن  الداخليــة  وزارة  يف  والحــدود  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  ســجلت 
الوطنــي، 11009 مغادريــن و10072 وافــدا، خــالل األســبوع املــايض، 

عرب حاجز بيت حانون شامل قطاع غزة.
املغادريــن  إجــاميل  أن  أمــس،  تقريرهــا،  العامــة، يف  الهيئــة  وأوضحــت 
توزعوا إىل 10755 مواطنًا و209 أجانب، و45 من فلسطينيي الداخل 

املحتل.
وذكــرت أن أعــداد الوافديــن لغــزة عــرب الحاجــز توزعت بــن 9781 مواطنا 
و215 أجنبيــا و75 مــن فلســطينيي الداخــل، إضافــة إىل حالــة وفاة كانت 

تتلقى العالج يف مستشفيات الضفة والداخل املحتل.
يشــار إىل أن حاجز بيت حانون يقع يف أقىص شــامل قطاع غزة ويفصل 

بن القطاع واألرايض املحتلة عام 1948.

املســتوطنات الجامثــة عــى أرايض الضفــة الغربيــة وتشــكيل حــرس 
خاص واإلرشاف عى ما يسمى "حرس الحدود" وعى إدارة السجون 

وكذلك "املناطق الراثية" وعى النقب والجليل واملثلث.
وقالــت الهيئــة إن تســليم "بــن غفــر بوصفــه زعيــم الصهيونيــة الدينيــة 
لهــذه املهــامت والصالحيــات يعنــي اإلعــالن عــن مرحلــة جديــدة مــن 
الــراع أكــر ســخونة وتطرفــًا بحــق الشــعب الفلســطيني يف محاولــة 
لحســم الــراع بوســائل اإلرهــاب والعنــف عــى حســاب حقــوق شــعبنا 

الثابتة واملرشوعة".
وتابعت: إن مشاريع االستيطان والتلويح بالتطهر العرقي واالستمرار 
قدرتــه  أثبــت  الــذي  شــعبنا  ترهــب  لــن  العنــري  التمييــز  بسياســة 
عــى الصمــود ومقاومــة مشــاريع التصفيــة وإرصاره عــى نيــل أهدافــه 

بالتحرير والعودة.

املحــرف  التلمــودي  الدينــي  املعتقــد  يوظــف 
مثــل  الزائفــة؛  مبقوالتهــم  متســكهم  لتشــديد 
"أرض امليعــاد وشــعب اللــه املختــار والهيــكل 
أرض  عــى  اليهوديــة"  املاملــك  وقدســية 

فلسطن.
وأضــاف أن هــذه حقيقــة ترفــض قيــادة الســلطة 
الفلسطينية اإلقرار بها، وتريد لشعبنا أن يغض 
التســوية  مســرة  عــى  ويعــول  عنهــا،  الطــرف 

الفاشلة واملفاوضات ومحاربة املقاومة. 
ولفت زعارير إىل أن السلطة تغض الطرف عن 
انتهاكات االحتالل املتكررة واملتزايدة لحقوق 
ومقدســاتنا،  أرضنــا  عــى  واعتداءاتــه  شــعبنا 

وتوســعه  بــارد  بــدم  شــعبنا  أبنــاء  دمــاء  وســفك 
الجنــوين املتمثــل يف الســيطرة عــى األرايض 
وتطويــر  جديــدة  اســتيطانية  وحــدات  وبنــاء 

وتوسيع القائم.
هــذه  كل  رفــض  بإمكانهــا  الســلطة  أن  وأكــد 
كثــرة  وســائل  ولديهــا  االحتالليــة  املامرســات 
أبرزهــا توثيــق املامرســات االحتالليــة وتقديــم 
شــكاوى متالحقــة ملؤسســات حقــوق اإلنســان 
الدولية دون تراجع ألجل وعود كاذبة من قيادة 

االحتالل.
وبــّن أن الســلطة مطالبــة بدعم صمود الشــعب 
عــى  ملســاعدته  ومعنويــا  ماديــا  الفلســطيني 

التمســك بأرضــه والــذود عنهــا، وتنفيــذ قــرارات 
املجلس املركزي التي تكررت فقط لذر الرماد 

يف العيون وتخدير شعبنا.
عــى  دبلوماســية  حملــة  إلطــالق  زعاريــر  ودعــا 
مســتوى كل ســفارات وممثليــات الســلطة التــي 
يعــاين شــعبنا كرَتهــا وعدميــة الجــدوى وكثــرة 
اإلنفــاق، التــي منهــا مــا يطبــع مــع االحتــالل عى 

مستويات متقدمة لأسف.
كــام دعــا إلطــالق حملــة إعالميــة واســعة للفــت 
انتبــاه الغافلــن مــن شــعبنا وقياداتــه ملــا يجــري 
عــى أرض فلســطن مــن ابتــالع متســارع لصالح 

االستيطان والسيطرة االحتاللية.

رام الله/ فلسطن:
املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  مــن  أرسى  أربعــة  دخــل 
ســجون  يف  جديــدة  أعوامــا  أمــس،  غــزة،  وقطــاع 

االحتالل اإلرسائييل.
وقال مكتب "إعالم األرسى"، يف بيان صحفي إن 
األســرين أحمــد عبــد القــادر اســليم )40 عامــًا(، 
وحسام عبد القادر الحلبي )42 عامًا(، من سكان 
محافظــة ســلفيت، شــاميل الضفــة، دخال عامهام 
الـــ21 عــى التــوايل، منــذ اعتقالهــام عــام 2002، 

وهام محكومان بالسجن املؤبد.
وادي  إســامعيل  عمــر  األســر  أن  البيــان  وأضــاف 
)31 عامًا(، من ســكان جباليا، شــاميل قطاع غزة، 

منــذ  االحتــالل،  ســجون  يف  العــارش  عامــه  دخــل 
 18 بالســجن  2013، وهــو محكــوم  اعتقالــه عــام 

عاما.
كام دخل األســر جهاد يوســف الّنجار )41 عاما( 
مــن مدينــة يطــا جنــوب الخليــل، عامــه الـــ22 عــى 
التــوايل يف ســجون االحتــالل، وذلــك منذ اعتقاله 

يف شهر نوفمرب/ ترشين الثاين عام 2001.
وذكر نادي األسر يف بيان أّن الّنجار واجه تحقيقا 
قاســيا وطويــال اســتمر ملــدة 70 يوًمــا، إضافــة إىل 
عــام  حّتــى  امتــدت  طويلــة  ملحاكمــة  تعــرض  أّنــه 
املؤبــد  بالّســجن  االحتــالل  عليــه  وحكــم   ،2007

مدى الحياة. واألسر الّنجار من األرسى الفاعلن 

معرفًيــا وتنظيمًيــا، فهــو حافظ للقــرآن الكريم، كام 
شارك يف غالبية اإلرضابات التي خاضتها الحركة 
يف  شــهادة  يحمــل  كونــه  إىل  إضافــة  األســرة، 
الهندســة املعامريــة، حصــل خــالل ســنوات أرسه 

عى شهادة يف الرشيعة اإلسالمية.
وحرمــه  والدتــه،  فقــد  اعتقالــه  ســنوات  وخــالل 
ســجن  يف  اليــوم  ويقبــع  وداعهــا،  مــن  االحتــالل 
"رميون". ويبلغ عدد األرسى يف سجون االحتالل 
ترشيــن  شــهر  نهايــة  حّتــى  أســرًا،   )4760( نحــو 
أســرة،   )33( بينهــم  مــن   ،2022 األول/أكتوبــر 
ــا مــن  ونحــو )160( قــارًصا، و)820( معتقــاًل إداريًّ

بينهم ثالث أسرات، وأربعة أطفال.

غزة/ فلسطن:
تفقــد رئيــس بلديــة غــزة د. يحيــى الــراج ونائبــه 
مصطفــى  الطــوارئ  لجنــة  ورئيــس  الريــس  تامــر 
قزعــاط يف جــوالت منفصلــة أعــامل فــرق الطــوارئ 
امليدانية يف املناطق الساخنة واملنخفضة ويف 
مرافق البلدية، وذلك ضمن جهودهم يف متابعة 

تداعيات املنخفض الجوي.
مــع  غــزة  بلديــة  يف  الطــوارئ  لجنــة  وتتعامــل 
املنخفــض الجــوي الحــايل وهــي يف حالــة انعقــاد 

دائم ملعالجة آثاره.
يف حن أعلنت وحدة املعلومات والشكاوى يف 
بلدية غزة، أمس، عن تلقيها 643 إشارة )شكوى، 
استفســارا(، منهــا 251 شــكوى تتعلــق بخدمــات 
البلديــة األساســية، منذ بدايــة املنخفض الجوي، 
املختــر  الطــوارئ  رقــم  عــرب  املــايض،  األربعــاء 

115 وبوابات التواصل املختلفة.

شــكاوى  بــأن  موجــز  تقريــر  يف  الوحــدة  وأفــادت 
الــرف الصحــي تحتل املرتبــة األوىل بعدد 163 
شــكوى، يف حن احتلت شــكاوى املياه وتســوية 
حيــث  شــكوى   24 بعــدد  الثانيــة  املرتبــة  الطــرق 
يجــري حالًيــا متابعــة الشــكاوى املتبقيــة مــن قبــل 

الجهات املختصة وطواقم لجنة الطوارئ.
وأوضحــت أنهــا منــذ الســاعات األوىل ليــوم أمــس 

تلقــت 97 شــكوى 88 شــكوى منهــا تتعلــق بقطاع 
الــرف الصحــي وال ســيام طفــح امليــاه العادمــة، 
لشــبكات  األمطــار  ميــاه  اجتيــاح  عــن  الناجمــة 
الــرف الصحــي والتســبب بضغــوط كبــرة داخــل 

الشبكات.
البعــض  فتــح  إىل  ذلــك  الطــوارئ  لجنــة  وعــزت 
بعــض  يف  الصحــي  الــرف  مناهــل  ألغطيــة 
املناطــق ووصــل مزاريــب وخطــوط تريــف ميــاه 
وغرهــا  الصحــي  الــرف  شــبكات  يف  األمطــار 

الكثــرون  يجهــل  التــي  الخاطئــة  الســلوكيات  مــن 
مخاطرها.

اتبــاع  باملواطنــن  الطــوارئ  لجنــة  وأهابــت 
تعليــامت البلديــة الصــادرة يف أثناء املنخفضات 
مــع  والتعــاون  آثارهــا  مــن  للتخفيــف  الجويــة 
طواقمهــا امليدانيــة حفاًظــا عــى ســالمة الجميــع 
وممتلكاتهم، داعيًة إياهم لإلبالغ عن أي مشــكلة 
وحــدة  عــى  باالتصــال  البلديــة  بخدمــات  تتعلــق 

املعلومات والشكاوى عرب الرقم 115.

خالل األسبوع الماضي 

وفاة و20 إصابة في
57 حادث سير بغزة 

غزة/ فلسطن:
سجلت إدارة املرور والنجدة يف الرشطة، خالل األسبوع املايض، 

57 حادث سر وقع يف محافظات قطاع غزة.

وأوضحــت إدارة املــرور، يف إحصائيتهــا، أمــس، أن 57 حادث ســر 
أســفرت عــن وفــاة و20 إصابــة، مــن بينهــا 7 إصابــات متوســطة و13 

إصابة أخرى طفيفة.
وأشارت إىل أن أرضاًرا ماديًة وتلفيات لحقت بـ 71 مركبة من بينها 

7 دراجات نارية من جراء تلك الحوادث.

مقتل شاب وإصابة آخر 
في جريمة إطالق نار 

في مدينة الطيرة
النارصة/ فلسطن:

أمــس، يف  بجــروح خطــرة،  آخــر  وأصيــب  شــاب مرعــه  لقــي 
جرميــة إطــالق نــار مبدينــة الطــرة يف منطقــة املثلــث الجنــويب 

داخل أرايض الـ 48.
وأفــادت وكالــة وفــا بــأن شــابن يف العرشينيــات مــن عمرهــام، 
الطــرة،  مدينــة  يف  مقهــى  عــى  نــار  إطــالق  بجرميــة  أصيبــا 
الطواقــم  أعلنــت  حيــث  بالحرجــة،  أحدهــام  إصابــة  ووصفــت 
الطبيــة عــن وفاتــه يف وقــت الحــق، فيــام أصيــب الشــاب اآلخــر 

بجروح خطرة ونقل إىل املستشفى.
وتــأيت هــذه الجرميــة بعــد أقــل مــن 48 ســاعة عى مقتل شــابن 
يف الطــرة، جــراء تعرضهــام إلطــالق نــار ليلــة الخميس املايض. 
كــام عــر، أول مــن أمــس، عــى جثــة شــابة مــن بلــدة زميــر يف 
"تــل مونــد"، ويجــري  ببلــدة  بنــاء  الشــاميل يف ورشــة  املثلــث 

التحقيق يف حادثة وفاتها، مع وجود شبهات بجرمية قتل.
ويشــهد املجتمــع الفلســطيني يف أريض 48 تصاعــدا خطــرا 
ومســتمرا يف أحــداث العنــف وجرائــم القتــل، يف الوقــت الــذي 
تتقاعــس رشطــة االحتــالل عــن القيــام بعملهــا يف لجــم الجرمية، 

ومالحقة عصابات اإلجرام، وتقديم الجناة للقضاء.
وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل يف املجتمع الفلسطيني، 

منذ مطلع العام الجاري 96 قتيال بينهم 12 امرأة.

4 أسرى يدخلون أعواًما جديدة في سجون االحتالل

بلدية غزة تتلقى 643 إشارة منذ بداية المنخفض الجوي

السراج يتفقد أعمال فرق الطوارئ الميدانية بالمناطق المنخفضة

طواقم البلدية في أثناء عملها بغزة أمس     ) تصوير / ياسر فتحي ( 

استــراحة
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

هل تجمع المصائب المصابين؟
تساءلنا يف مقال األمس عن مستقبل الضفة الغربية يف ظل حكومة 
غفــر،  وابــن  ســموتريتش  ورشاكــة  نتنياهــو  بقيــادة  متطــرف  ميــن 
وحددنا مالمح املستقبل القادم ووصفناه باملستقبل الرشس، ومل 
نشــأ وصفــه باملظلــم ألنــه ال ظلمــة فيــه، بل هو شــديد الوضوح ولكنه 

عدواين رشس ضد الضفة الفلسطينية ومن يسكنها!
واليوم نتســاءل عن مســتقبل العالقة اإلرسائيلية مع األردن الشــقيق 
َثــم حالــة عدوانيــة رشســة  يف ظــّل هــذه الحكومــة املتطرفــة، وهــل 
ســتغزو األردن يف األيــام القادمــة، بعــد تنصيــب حكومــة ابــن غفــر؟ 

وما مالمح هذه الحالة املستقبلية؟
الخائــف  تهنئــة  ولكنهــا  بالفــوز،  نتنياهــو  لتهنئــة  األردن  نعــم، ذهــب 
مــن القــادم الجديــد مبكوناتــه الرشســة، وتهنئــة الباحــث عن سياســة 
ناعمــة متنــع مــن توزيــر ابــن غفــر يف وزارة األمــن الداخــي، ولكــن 
هذه السياســة الناعمة فشــلت يف تحقيق األهداف األردنية، وبات 
ابــن غفــر وزيــرا مشــكال للقيــادة األردنيــة، ووجــه اإلشــكال يف نقــاط 

محددة:
١- إن ابن غفر يؤمن بالرتانســفر، وباألردن الوطن البديل، ومن َثم 

)أردنة( مشاكل سكان الضفة إن صّح هذا التعبر!
يف  األردنيــة  األوقــاف  موظفــي  باعتقــال  ينــادي  غفــر  ابــن  إن   -٢
يــد األردن عــن اإلرشاف عليــه، وتشــجيع  املســجد األقــى، وكــّف 
املســتوطنن واملتدينــن عــى اقتحــام األقــى، والبــدء يف عمليــة 
األردنيــة،  باملصالــح  يــر  وهــذا  لــه.  والزمــاين  املــكاين  التقســيم 

ويتناقض مع سياسة اململكة يف املسجد األقى!
ابــن غفــر ســيكون مرشًفــا مبــارًشا عــى االســتيطان ترشيًعــا  ٣- إن 
االســتيطانية  البــؤر  منصبــه  خــالل  مــن  وســيعيد  ورعايــة،  وتوســيًعا 
بــؤر  إنشــاء  وســيدعم  ســابقة،  حكومــات  فككتهــا  التــي  العشــوائية 
وبالســلطة  األردين،  باملوقــف  مبــارش  إرضار  هــذا  ويف  جديــدة! 

الفلسطينية، ونتنياهو ال ميانع هذه السياسة، بل يدعمها!
٤- إن ابــن غفــر يطالــب بضــم الضفــة الغربيــة إىل )إرسائيــل(، إن مل 
يكــن كلهــا يف املرحلــة األوىل فجــزء منهــا، ميهــد لضــم البقية الحقا، 

وهــو يلتقــي يف الضــم مــع سياســات نتنياهــو، التــي تتجــه 
حكومتــه  ظــّل  يف  الضفــة  مــن    ٪٣٠ ضــم  عمليــة  لتنفيــذ 

الحالية!
1515

ته موقًفا وطنًيا وعربًيا مشرًفا حماس عدَّ
طفلة لبنانية تنسحب من 

بطولة دولية رفًضا للتطبيع
بروت/ فلسطن:

انســحبت الطفلــة اللبنانيــة بيســان شــري مــن بطولــة الربتغــال الدوليــة لكــرة 
الطاولــة، بعدمــا أوقعتهــا القرعــة مع الالعبة اإلرسائيليــة "الينور دافيدوف"، 

عى الرغم من تأثر انسحابها يف تصنيفها العاملي.
وأعرب الناطق باسم حركة املقاومة اإلسالمية حامس جهاد طه عن تقديره 
النسحاب الطفلة شري. وقال طه يف ترصيح صحفي: "إن هذا االنسحاب 
اللبنــاين،  الشــعب  أصالــة  عــن  يعــرب  مرشًفــا  وعربًيــا  وطنًيــا  موقًفــا   ســّجل 
ويــدل عــى رفــض ثقافــة التطبيــع تحــت أي مســمى لــدى األجيــال العربيــة 
اللبنانيــة  االنســحابات  ســياق  يف  الطفلــة  انســحاب  ويــأيت  واإلســالمية". 
التــي ترفــض التطبيــع مــع االحتالل اإلرسائيي، إذ انســحبت العبة الشــطرنج 
اللبنانية ســايل حامدة، من الجولة الخامســة يف بطولة العامل للشــطرنج يف 
جورجيا، بعدما أوقعتها القرعة مع العبٍة إرسائيلية. وقبلها انسحبت بطلة 
الشــطرنج اللبنانيــة ماغــي قاســم فــواز مــن مهرجــان أبــو ظبــي الــدويل الرابــع 
املفتــوح، رفضــًا للتطبيــع مــع االحتــالل اإلرسائيــي، كــام انســحب الالعــب 
اللبناين رشبل أبو ضاهر من بطولة العامل لرياضة الفنون القتالية املختلطة 
للناشــئن التــي تنظمهــا العاصمــة اإلماراتية أبو ظبــي، وذلك رفضًا ملواجهة 
العــب إرسائيــي. وكان أبــو ضاهــر، هــو ثــاين العب لبناين يرفض املشــاركة 
يف بطولــة يف ذات اللعبــة، وكان الالعــب عبــد اللــه منياتــو، قــد انســحب 
يف عــام 2021 الفائــت مــن بطولــة العــامل يف الفنــون القتاليــة املختلطــة 
"MMA" يف بلغاريا، بعد أن وضعته القرعة يف مواجهة العٍب إرسائيي.

4 عالمات تسبق السكتة الاكملة
لندن/ وكاالت:

يتلقــى شــخص مــن كل ســبعة تحذيــرًا عــى شــكل »ســكتة دماغيــة صغــرة« 
قبل ساعات أو أيام من السكتة الدماغية الكاملة، وفق صحيفة "إكسربيس" 
 - الصغــرة  الدماغيــة  الســكتات  تحــدث  األحيــان،  بعــض  ويف  الربيطانيــة. 
دون  نفســها،  تلقــاء  مــن   - العابــرة  اإلقفاريــة  النوبــات  باســم  طبيــًا  املعروفــة 
ســكتة دماغيــة كاملــة تــأيت بعــد ذلــك. ولكــن وفقــًا ملايــو كلينــك، فــإن واحــدًا 
مــن كل ثالثــة أشــخاص أصيبــوا بنوبــة نقــص الرتويــة العابــرة يصــاب بســكتة 
دماغية كاملة يف غضون عام. وتنجم النوبة اإلقفارية العابرة عن املشكالت 
األساســية نفســها التي تســبب الســكتة الدماغية الكاملة، عى الرغم من أن 
هذه املشكالت تكون أكرث حدة يف السكتة الكاملة. وتعد الحبسة الكالمية 
أول هذه األعراض الرئيســية للســكتة الدماغية اإلقفارية العابرة، التي تســبق 
الســكتة الكبــرة، وقــد تشــمل األعــراض كذلــك الضعــف أو التنميــل أو الشــلل 

يف الوجه أو الذراع أو الساق، عادة يف جانب واحد من الجسم.

نيويورك/ وكاالت:
تساعد القهوة الصباحية عى بدء اليوم مبزيد 
مــن اليقظــة والنشــاط، بســبب الكافيــن الــذي 
يعمــل عــى مســاعدة نظام الغــدد الصامء عى 
إفــراز الغلوتامــات، وهــي ناقــل عصبــي يزيد من 
نــرشه  التعلــم والتذكــر، وفقــا ملــا  القــدرة عــى 

.Inc موقع
الفوائــد  الدراســات  مــن  عــدد  نتائــج  وأظهــرت 
خطــر  مــن  تقلــل  إنهــا  حيــث  للقهــوة  الصحيــة 
اإلصابــة بالرسطــان بنســبة 20 % وخطــر اإلصابة 
مبــرض الســكري مــن النــوع 2 ومــرض باركنســون 

بنسبة 30 %.
يجــب  لكــن  مفيــد  القهــوة  تنــاول  أن  رغــم  لكــن 
كبــرة،  بكميــات  أو  باســتمرار  تناولهــا  تجنــب 
الناقــل  أن  رأســها  عــى  يــأيت  أســباب  لعــدة 

الشــعور  عــن  املســؤول  األدينوزيــن،  العصبــي 
اليــوم،  طــوال  الجســم  يف  يرتاكــم  بالنعــاس، 
وتــؤدي الكميــات املتبقيــة منــه يف الدمــاغ إىل 

الشعور بالتعب والرغبة يف مواصلة النوم.
وكشفت دراسة أجريت عام 2019 واستمرت 
ملــدة 20 يومــًا، أن املشــاركن زادوا مــن قوتهــم 
عــى  جيــد  )كتعبــر  الدراجــات  ركــوب  يف 
الشــعور باليقظــة والحيويــة( خــالل أول 15 يوًما 

من تناول الكافين.
وجــاءت أكــرب دفعــة يف اليــوم األول ثــم تضــاءل 
إىل  وصــل  حتــى  مطــرد،  بشــكل  القهــوة  تأثــر 

مستويات ما قبل بدء الدراسة.
مســتويات  يف  التغــرات  أن  األبحــاث  وتظهــر 
اتجاهــًا عكســيًا  تتخــذ  األدينوزيــن  مســتقبالت 
عــادة بعــد االنقطــاع عــن تنــاول الكافيــن ملــدة 

سبعة أيام.
الكافيــن  تأثــر  باســتعادة  الخــرباء  ينصــح  لــذا 
عنــد طريــق تقليــل كميــات تنــاول القهــوة ملــدة 
التــي  الدفعــة  قــوة  ســتزداد  وبعدهــا  أســبوع، 
تحــدث عنــد البــدء يف رشب القهــوة مرة أخرى، 
وميكن أن يتم التوقف عن تناولها ملدة أســبوع 

كل شهر.
إذا كان هــذا يبــدو قاســًيا للغايــة، فيمكن تجربة 
الطريقــة األبطــأ، والتــي تتمثــل يف تنــاول القهوة 
منزوعــة الكافيــن ورشب أكــواب املــاء بــداًل مــن 
تنــاول القهــوة بشــكل تدريجــي لتحقيــق نتيجــة 
عــى  سيســاعد  مــام  مطــرد،  بشــكل  متناقصــة 
إعادة ضبط مستقبالت األدينوزين يف الجسم 
وبالتايل سيمكن تعظيم تأثرات فنجان القهوة 

األول يف الصباح أو بعد الظهر.

على عكس المألوف.. التوقف عن تناول القهوة يزيد الطاقة


