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جندي إرسائييل ُيعدم شابًّا يف حوارة.. 
وعرشات اإلصابات بمدن الضفة

وقفــة جماهرييــة جنــوب غــزة نرصة 
لألقىص والمقاومـة يف الضفـة

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
أعدم جندي إرسائييل مدجج بالسالح الشاب عامر مفلح 
الضفــة  شــاميل  نابلــس  جنــوب  أورصيــن  مــن  عامــا(   23(
الغربيــة املحتلــة، بالرصــاص الحــي مــن نقطــة الصفــر، يف 
بلــدة حــوارة، يف حــن قمعــت قــوات االحتــالل فعاليــات 
مناهضــة لالســتيطان مبناطــق متفرقــة مــا أدى إىل إصابــة 

العرشات. وذكرت وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للشؤون 
املدنيــة أبلغتهــا باستشــهاد الشــاب "مفلــح" عقب إطالق 

النار عليه يف حوارة.
ومنــع جنــود االحتــالل املواطنــن ومركبــات اإلســعاف مــن 

االقرتاب من الشاب، قبل احتجاز جثامنه.
وعقــب إعــدام الشــاب، اندلعــت مواجهــات بــن الشــبان 

املعــدين  الرصــاص  أطلقــت  التــي  االحتــالل  وقــوات 
املغلــف باملطــاط وقنابــل الغــاز الســام مــا أدى إىل إصابــة 

مواطن بالرصاص، والعرشات باالختناق.
ويف نابلــس، أصيــب مواطــن بجــروح خطــرة يف إثــر إصابته 

خــالل  وصــدره،  رأســه  يف  الحــي  بالرصــاص 
اقتحــام قــوات االحتــالل أطــراف البلــدة القدميــة، 

غزة/ جامل غيث:
شــارك مئــات املواطنــن يف وقفــة جامهريية 
مبدينــة غــزة، أمــس، نرصة للقدس واملســجد 
األقىص املبارك، ودعاًم للمقاومة املســلحة 

يف الضفة الغربية املحتلة.
نظمتهــا  التــي  الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 

صــالح  مســجد  أمــام  أمــس،  حــامس،  حركــة 
جنــوب  الزيتــون  حــي  يف  األيــويب  الديــن 
املدينــة، العلــم الفلســطيني والفتــات داعمــة 
لصمود املقدسين واملرابطن يف األقىص، 
وأخــرى مــؤازرة ألهــايل الشــهداء واملقاومــن 

يف الضفة.

ووجه القيادي يف حركة حامس د.إســامعيل 
والقــدس  الضفــة  يف  ألهلنــا  رســالة  رضــوان، 
والداخل املحتل، قائاًل: "نحن شعب واحد، 
وغزة لن تســمح لالحتالل باالســتفراد بالضفة 

والقدس".
وأشــاد رضــوان، خــالل كلمتــه، بــدور 

جنود االحتالل ينتشرون في مكان إعدام الشاب عمار مفلح بنابلس والصورة اإلطار للشهيد                 )األناضول(

د. إسماعيل رضوان يتحدث في أثناء الوقفة الجماهيرية بغزة أمس                 )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

االتحـاد األوروبـي وباريـس يطالبـان بالتحقيــق في الحادثــة
غضب فلسطيين إزاء إعدام جندي 
إرسائييل شابًّا يف حوارة ودعوات للثأر

حماس: سريتد لالحتالل كيده ورصاصه "وما النرص إال صرب ساعة"

مشاركة حاشدة في "الفجر العظيم" في رحابه واإلبراهيمي
خطيب األقىص: العرب 

والمسلمون أظهروا محبتهم 
لفلسطني يف مونديال قطر

القدس املحتلة/ فلسطن:
قــال خطيــب املســجد األقــىص املبــارك الشــيخ عكرمــة صــري: إن الشــعوب 
األقــىص  واملســجد  والقــدس  لفلســطن  محبــة  أظهــرت  واإلســالمية  العربيــة 

خــالل متابعــة مباريــات كأس العــامل 2022 القامئــة يف قطــر. ووجــه 
الشــيخ صــري، خــالل خطبــة الجمعــة يف املســجد األقــىص، التحيــة 

بحًثا عن آثار مزعومة

االحتالل يستأنف أعمال الحفريات 
يف محيط الحرم اإلبراهيمي

الخليل-غزة/ جامل غيث:
يف  والتجريــف  الحفريــات  أعــامل  اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  اســتأنفت 
محيــط الحــرم اإلبراهيمــي يف مدينــة الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة؛ 
تحــت ذريعــة البحــث عــن "آثــار يهودية". وأكد مدير الحرم اإلبراهيمي غســان 
الرجبي، أن سلطات االحتالل استأنفت منذ أيام أعامل الحفر والتجريف يف 

محيط الحرم، وذلك بعد توقف دام نحو عام.
يحــاول  االحتــالل  أن  أمــس،  "فلســطن"،  لصحيفــة  الرجبــي  وأوضــح 

خضوًعا للضغوط األمريكية واإلسرائيلية

المستشار سعد: السلطة لم ُتِحْل ملفات 
جرائم االحتالل للجنائية الدولية 

األسري يوسف مقداد يف حالة صحية 
"حرجـــة" بعـــد نوبـــة قلبيـــة 

رغم خروج ثالثة منتخبات من دور المجموعات
آسيــا ُتحقــق أفضــل حضــور 

فــي األدوار اإلقصائيــة للمونديــال

نقل المعتقل 
السياســــــــــي 
"قواريــــــــــــق" 

للمستشفى 
نتيجة تدهور 

صحتـــــــه
نابلس/ فلسطن:

بنقــل  عائليــة  مصــادر  أفــادت 
ســجون  يف  الســيايس  املعتقــل 
إىل  قواريــق  زهــدي  الســلطة 
بنابلــس  الوطنــي  املستشــفى 

الغربيــة  الضفــة  شــاميل 
تدهــور  إثــر  املحتلــة، 

خالل تجربة مونديال قطر
صحفيـــــون 

إرسائيليون: ال 
تفاؤل بتحسني 
عالقاتنـــا مــــع 

الشعوب العربية
الدوحة/ فلسطن:

أتلتيــك"  "ذا  موقــع  رصــد 
الريطــاين، حالــة الرفــض الشــعبي 
لوســائل اإلعــالم العريــة يف أثنــاء 

قطــر  مونديــال  تغطيتهــا 
2022، يف مقابل الحضور 

نابلس-غزة/ محمد املنرياوي:
مدجــج  إرسائيــيل  جنــدي  إعــدام  جرميــة  أثــارت 
بلــدة  يف  عاًمــا(   23( مفلــح  عــامر  الشــاب  بالســالح 
حــوارة جنــوب نابلس شــاميل الضفة الغربية املحتلة 
ا واســًعا، وســط دعــوات للثــأر  أمــس غضًبــا فلســطينيًّ
برصــاص  ارتقــوا  الذيــن  والشــهداء  لدمائــه  واالنتقــام 

االحتالل املجرم.
ــا  جنديًّ املــكان،  مــن  الُتقــط  توثيقــي  فيديــو  وأظهــر 

ــا وهــو يقبــض عــى الشــاب مفلــح مــن رقبته،  إرسائيليًّ
وحــن  فكاكــه،  يحاولــون  الشــبان  مــن  عــدد  وحولــه 
قبضــة  مــن  نفســه  تحريــر  بيديــه  الشــاب  اســتطاع 
الجنــدي، أطلــق األخــري الرصــاص الحــي مــن مسدســه 

من مسافة صفر فأرداه شهيًدا.
ومنــع جنــود االحتــالل املواطنن ومركبات اإلســعاف 

مــن االقــرتاب مــن الشــاب لتقديــم اإلســعاف 
له، قبل احتجاز جثامنه.

غزة/ جامل غيث:
عــن  املســؤولة  العليــا  الوطنيــة  اللجنــة  عضــو  أكــد 
املتابعة مع املحكمة الجنائية الدولية، املستشار 
ُتحــْل  مل  اللــه  رام  يف  الســلطة  أن  ســعد،  أســامة 
االحتــالل  ارتكبهــا  التــي  الجرائــم  ملفــات  مــن  ــا  أيًّ
اإلرسائيــيل بحــق شــعبنا الفلســطيني إىل املحكمــة 

الجنائية الدولية.
"فلســطن"  لصحيفــة  حديــث  يف  ســعد  وأوضــح 
شــكاوى  بالغــات  بتقديــم  اكتفــت  الســلطة  أن 
للضغــوط  خضوًعــا  وذلــك  الدوليــة،  الجنائيــة  إىل 

األمريكيــة واإلرسائيليــة وتخلًيــا عــن دورهــا 
الوطني.

 رام الله/ فلسطن:
تعــرض األســري يوســف مقــداد )61 عاًمــا( مــن غزة، 
أمس، لنوبة قلبية حادة، ونقل يف إثرها من ســجن 

"نفحة" إىل مستشفى "سوروكا" اإلرسائييّل.
وأفــاد نــادي األســري، يف بيــان، بــأن الوضــع الصحــّي 

اعتقالــه  ومنــذ  أنــه  علــاًم  حــرج،  مقــداد  لألســري 
ُيعــاين مشــكالت حــادة يف ضغــط الــدم، وقبل نحو 
يف  نقلــه  وجــرى  صحيــة  لوعكــة  تعــرض  أســبوعن 

حينه إىل "عيادة سجن نفحة".
وحّمل نادي األسري إدارة سجون االحتالل 

الدوحة/)أ ف ب(:
لــواء  تحــت  املنضويــة  املنتخبــات  حققــت 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم أكــر حضــور يف 
تاريخهــا يف الــدور الثــاين مــن كأس العــامل لكرة 

واليابــان  الجنوبيــة  كوريــا  ضــامن  بعــد  القــدم، 
قطــر  مونديــال  نهــايئ  مثــن  بلــوغ  وأســرتاليا 

املجموعــات  دور  انتهــاء  مــع   2022
وإيــران  الســعودية  أخفقــت  أمــس. 

151522

الرتبة.. عندما ُترسق وُتصادر 
لمصلحة حدائق المستوطنني

سلفيت/ "خاص فلسطن":
ــا بكــف، وينــدب حظــه العاثــر، وهــو يــرى  يــرب كفًّ
أرضــه،  ُتجــرف  املســتوطنن  وشــاحنات  جرافــات 
ثــم تجمــع أكواًمــا مــن الرتبــة وتحملهــا يف شــاحنات، 
قبــل نقلهــا إىل مســتوطنة "أريئيــل"، قــرب ســلفيت، 

شاميل الضفة الغربية املحتلة. 
االحتــالل  جرافــات  الرمــال  جــامل  املــزارع  يرمــق 
بنظــرات حــادة، وهــي التــي تقوم بفرز األتربــة الحمراء 

الرتبــة  عــن  وفصلهــا  للزراعــة،  الصالحــة 
22املخلوطة بالحجارة، ومن ثم استخدمها يف 

1515

1515

"عريـــن األســـود" تتوعـــد االحتـــالل 
وتدعـــو المواطنيـــن لمشاغلتـــه 

وإغـــالق طـــرق المستوطنيـــن
رام الله/ فلسطن:

االحتــالل  األســود"  "عريــن  مجموعــة  توعــدت 
اإلرسائيــيل بالــرد عــى جرامئــه املتواصلــة بحــق أبنــاء 
الشــوارع  إىل  للخــروج  املواطنــن  داعيــة  شــعبنا، 

ومشاغلته وإغالق الطرق أمام املستوطنن.

وقالــت املجموعــة يف بيــان لهــا مســاء أمــس، عقــب 
 23( مفلــح  عــامر  الشــاب  إرسائيــيل  جنــدي  إعــدام 
عاما( يف حوارة: إن مقاتليها تصدوا لجنود االحتالل 

بصليــات كثيفــة مــن الرصــاص ومــن أكــر مــن 
الثامنــة مــن صبــاح  الســاعة  1515محــور يف متــام 
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مشاركة حاشدة في "الفجر العظيم" في رحابه واإلبراهيمي
خطيب األقصى: العرب والمسلمون أظهروا محبتهم لفلسطين في مونديال قطر

فلسطينيون يتحّدون هدم االحتالل مدرستهم بخيمة تعليمية

التربة.. عندما ُتسرق وُتصادر لمصلحة حدائق المستوطنين

القدس املحتلة/ فلسطني:
قــال خطيــب املســجد األقــى املبــارك 
الشــعوب  إن  صــري:  عكرمــة  الشــيخ 
محبــة  أظهــرت  واإلســامية  العربيــة 
لفلســطني والقــدس واملســجد األقــى 
العــامل  كأس  مباريــات  متابعــة  خــال 

2022 القامئة يف قطر.
خطبــة  خــال  صــري،  الشــيخ  ووجــه 
التحيــة  األقــى،  املســجد  يف  الجمعــة 
العــريب  العــامل  يف  للشــعوب  احرتاًمــا 
واإلســامي بــل األمــة اإلســامية الكرميــة 
أعلنــوا  "املســلمون  وأضــاف:  جمعــاء. 
بوضــوح للعــامل أجمــع موقفهــم اإلميــاين 
لفلســطني  ومحبتهــم  اإلســرتاتيجي 

وللقدس ولألقى".
اإلميانيــة  كلمتهــم  قالــوا  "لقــد  وتابــع: 
ممثــي  تضــم  التــي  قطــر  يف  املوحــدة 

العامل يف إطار مباريات كأس العامل".
وكان عــرب ومســلمون ومحبــون للقضيــة 
الفلســطيني  العلــم  رفعــوا  الفلســطينية 
متابعتهــم  خــال  مناســبة  مــن  أكــر  يف 
العاصمــة  يف  العــامل  كأس  مباريــات 
القطريــة الدوحــة، كــا رفعــوا العلــم يف 
الشــوارع وهتفوا لفلســطني والقدس يف 

العديد من املناسبات.
"تبخــر  بذلــك،  أنــه  صــري  الشــيخ  وعــد 

التطبيــع وظهــر فشــله وأعلــن املســلمون 
موقفهم الصحيح".

القــدس  مــن  ألــف مصــلٍّ   60 نحــو  وأدى 
الجمعــة  صــاة  الـــ48،  وأرايض  والضفــة 
املبــارك،  األقــى  املســجد  رحــاب  يف 

) فلسطني ( مصلون يؤدون  الجمعة يف باحات املسجد األقى  أمس   

وأوضــح أن إزالــة االحتــال مئذنــة وهــال 
البلــدة  يف  التاريخيــة  القــدس  قلعــة 
اإلســامية"،  اآلثــار  "عبــث يف  القدميــة 
يهــدف  األوقــاف  عــى  صــارخ  واعتــداء 

لطمس الفرتة اإلسامية التاريخية.

بحسب دائرة األوقاف اإلسامية.
وشــدد الشــيخ صــري عــى وجــوب شــد 
إلعــاره  باســتمرار  األقــى  إىل  الرحــال 
االحتــال  مخططــات  مــن  عنــه  والدفــاع 

ومستوطنيه.

ه إىل أن االحتال ماٍض يف اعتداءاته  ونبَّ
عى اآلثار اإلسامية، بشكل غري رشعي 
وغــري قانــوين وغــري حضــاري، مؤكــدًا أن 
هــذه  حــق يف  أي  تكســبه  لــن  الغطرســة 

القلعة وغريها.
حــارضة  ســتبقى  "فلســطني  أن  وأكــد 
قلــوب  يف  األقــى  دام  مــا  العــامل  يف 

املسلمني".
الفجــر  صــاة  أدوا  املصلــني  آالف  وكان 
واملســجد  األقــى  املســجد  يف 
اإلبراهيمــي؛ نــرة للمقدســات وتأكيــًدا 

إلسامية املسجدين.
وأّمــت أعــداد كبــرية من املصلني باحات 
ومصليــات األقــى الذيــن أحيــوا "الفجــر 
املســجد  باحــات  والربــاط  العظيــم"، 
بحلقات الذكر وقراءة القرآن، كا تناولوا 

إفطارات جاعية يف باحاته املباركة.
ويف الخليــل، أدى آالف املصلــني صــاة 
الفجــر يف املســجد اإلبراهيمــي مبدينــة 
والعائــات  العشــائر  وشــاركت  الخليــل. 
عــى  ردًا  العظيــم"،  "الفجــر  حملــة  يف 
ومخططــات  املســتوطنني  تدنيــس 
الســتهداف  املتواصلــة  االحتــال 

اإلبراهيمي.
كا قامت تكية "إبراهيم الخليل" وعدد 
من العائات بتقديم الضيافة للمصلني.

الخليل/ األناضول:
تعليمهــم  ا  فلســطينيًّ طالًبــا   12 يتلقــى 
املــدريس يف خيمــة، وســط ظروف صعبة 
بعد أن هدمت قوات االحتال اإلرسائيي 
مدرســتهم جنويب الضفة الغربية، بدعوى 

البناء دون ترخيص.
للتاميــذ  بالنســبة  املفــزع  الحــدث  وقــع 
الثــاين  ترشيــن  نوفمــر/  يف  الصغــار، 
االحتــال  آليــات  بــدأت  حينــا  املــايض، 
يف إزالــة مدرســة إصفــي جنــويب الخليــل، 
ومصــادرة محتوياتهــا من كــرايس ومكاتب 
وحتى األقام، بدعوى البناء دون ترخيص.

وُيحظر عى الفلسطينيني إجراء أي تغيري 
تريــح  دون  "ج"  املنطقــة  يف  بنــاء  أو 
الحصــول  املســتحيل  مــن  -يعــد  رســمي 
وفــق  االحتــال،  ســلطات  مــن   - عليــه 

منظات محلية ودولية.
تعليم ال يتوقف

ورغــم تدمــري املدرســة التــي كانــت تضــم 

إداريــة  ومكاتــب  صفــوف  بــني  غــرف   9
ومرافقها، ال يزال الطلبة يتلقون تعليمهم 

يف خيمة نصبت بجوار الركام.
وتقــول الطالبــة رزان إســاعيل يف الصــف 
الثالث األســايس: "هدموا املدرســة ومل 
يبــَق لنــا يشء، نريــد أن نتعلــم كــا بقيــة 

أطفال العامل".
لــي  نحــن  ذنبنــا  "مــا  قائلــة:  وتتحــر 
بعــزم:  تضيــف  لكنهــا  مدرســتنا"  يهدمــوا 
"نحن باقون هنا بجوار مدرستنا ونريد أن 

نتعلم".
مــا  يوًمــا  تصبــح  أن  الطفلــة  وتطمــح 
معلمــة، لــي تعلــم أطفــال قريتهــا والقرى 

املجاورة.
مدرسة دون مقومات

ويقول مدير املدرسة عيىس مخامرة: إن 
ســلطات االحتــال "ســعت لتدمــري حلــم 
بهــدم  مســتقبلهم  وبنــاء  بالتعليــم  الطلبــة 

مدرستهم".

األهــايل  مــع  "قررنــا  مخامــرة:  ويضيــف 
يف  والبقــاء  الصمــود  الرتبيــة  ومديريــة 
املــكان رغــم ضعف اإلمكانيــات والتهديد 

اإلرسائيي".
ُيبــِق  مل  االحتــال  جيــش  أن  إىل  ويشــري 
شــيًئا يف املدرســة إال وصــادره، الفتــا إىل 
أن الطلبــة مــن الصفــوف األول األســايس 
وحتــى الرابــع يتلقــون تعليمهــم يف خيمــة 

وحيدة، بنظام الدمج.
ويف   2022 يف  نحــن  "تخيــل  ويتابــع: 
عــر التطــور التكنولوجــي ويتلقى الطلبة 
تعليمهــم يف هــذه الظــروف الصعبــة دون 

أي مقومات".
وال تضــم الخيمــة البديلــة للمدرســة ســوى 
وكتــب،  أقــام  وبضعــة  وصبــورة  كــرايس 
أنهــا  رغــم  واملرافــق،  للســاحات  وتفتقــر 

تخدم 5 تجمعات بدوية يف املنقطة.
يهــدد  املدرســة  "هــدم  مخامــرة:  ويقــول 
التجمعــات  تلــك  املــدريس يف  التعليــم 

تربيــة  عــى  حياتهــا  يف  تعتمــد  التــي 
املوايش".

الطلبــة  يشــتي  البديلــة،  الخيمــة  ويف 
الــرد وتتحــول أرضيــة مدرســتهم مــع  مــن 
امليــاه  تــرب  نتيجــة  طــني  إىل  األمطــار 

إليها.
تعليــم  "أي  املدرســة:  مديــر  ويتســاءل 
ميكــن أن يكــون يف مثــل هــذه الظــروف؟ 
نســعى جاهديــن إلعطــاء الطلبــة حصــص 

تفريغ نفيس".
جهود دولية

ووفقــا ملديــر دائرة الرتبيــة جنويب الخليل 
يــارس محمــد فإن هنــاك جهود إلعادة بناء 
املدرســة بالتنســيق مــع مؤسســات دوليــة 

وقناصل وسفراء.
تلقــي  الطلبــة  حــق  "مــن  محمــد:  ويقــول 
االحتــال  لكــن  آمنــة،  بيئــة  يف  تعليمهــم 
للســكان  طــاردة  بيئــة  خلــق  إىل  يســعى 
لصالــح  أراضيهــم  مــن  ترحيلهــم  أجــل  مــن 

مشاريع استيطانية".
البقــاء  عــى  مصممــون  "نحــن  ويتابــع: 
وحاية املدرســة وإعادة تأهيلها لحاية 
شــأنه  مــن  املدرســة  فوجــود  املنطقــة، 

تثبيت السكان يف أراضيهم".
املدرســة  هــدم  مــن  موقفــه  وحــول 
عــن  األورويب  االتحــاد  عــّر  الفلســطينية، 
االحتــال  جيــش  هــدم  إزاء  "صدمتــه" 
ملدرسة إصفي التي مّول بناءها من قبل.

فلســطني:  يف  االتحــاد  مكتــب  وقــال 
"مصدومــون مــن قيام القــوات اإلرسائيلية 
قبــل  مــن  املمولــة  إصفــي  مدرســة  بهــدم 
يّطــا،  مســافر  يف  األوروبيــني  املانحــني 
بعــد يــوم واحــد مــن زيــارة عــدد مــن الــدول 

األعضاء يف االتحاد األورويب لها".
القريــة  اإلجــراءات  اســتمرار  أن  واعتــر 
الســكانية  التجمعــات  وجــود  يهــدد 
جنــويب  يطــا  مســافر  يف  الفلســطينية 

الخليل.

مــا جــرى مــع املــزارع "الرمــال" يجــري أيضــا 
اإلســامية  األوقــاف  لــوزارة  تابعــة  أرض  يف 
يف منطقــة عزبــة "أبــو جايــد"، جنــوب قريــة 
يتوقــف  ال  االســتيطاين  التوســع  إذ  حــارس، 
لبنــاء املزيــد مــن املصانــع الضخمــة يف مــا 

يسمى مبنطقة "أريئيل الصناعية".
يف  أملكهــا  الدومنــات  "عــرشات  يقــول: 
التابعــة  الجرافــات  أن  إال  قــرة،  رأس  منطقــة 
للمســتوطنني كل يــوم تقــرتب منهــا وتجــرف 
جــزًءا، ويقومــون بفرز الرتبــة ومصادرتها دون 

إخطارات".
وبحسب مزارعي سلفيت وكفل حارس فإن 

أكواًمــا ضخمــة مــن األتربــة يتــم تجميعهــا يف 
الصناعيــة،  ومنطقتهــا  "أريئيــل"  مســتوطنة 
وبقيــة املســتوطنات، منهــا مــا يســتخدم يف 
يســتخدم  منهــا  والجيــد  الشــوارع،  أرصفــة 
يف زراعــة الحدائــق املنزليــة للمســتوطنني، 
وبعض أنواع األتربة غري الجيدة تستخدم يف 

رصف شوارع وبنى تحتية للمستوطنات.
وتقول املزارعة أساء باسمة من سلفيت: 
تزرعهــا  كانــت  "أريئيــل"  منطقــة مصانــع  إن 
بالسمســم والقمــح والحمــص، إال أن جرافات 
األرايض  أخصــب  جرفــت  املســتوطنني 
وهــي  البصــل"،  "أبــو  عزبــة  شــال  الواقعــة 

أراٍض جــزء منهــا ملــك األوقــاف اإلســامية، 
وجزء آخر ملك لعائلة اشتية.

ضخــًا  مصنًعــا  أن  إىل  باســمة  وأشــارت 
املواطنــني  أرايض  فــوق  أقيــم  للحلويــات 
تجريــف  وهنــاك  البصــل"،  "أبــو  عزبــة  يف 
إلقامــة املزيــد مــن املصانــع والتي يتم خال 
عمليات البناء االستيطاين ومصادرة الرتبة. 

ال تصلح للزراعة
بلديــة  يف  والبيئــة  الصحــة  مســؤول  ويشــري 
ســلفيت أرشف زهــد إىل أن مــا يجــري مــن 
األرايض،  عــى  يؤثــر ســلًبا  األتربــة  مصــادرة 
يخــل  مــا  وهــو  للزراعــة،  تصلــح  ال  باتــت  إذ 

ســلفيت،  محافظــة  يف  البيئــي  بالتــوازن 
عــدا عــن ســكب املجــاري باألوديــة وتلويــث 
املصانــع للبيئــة يف ســلفيت وبقيــة مناطــق 

الضفة الغربية.
نظمــي  االســتيطان  ضــد  الناشــط  وبحســب 
أعلنــت  االحتــال  ســلطات  فــإن  ســليان، 
نيتهــا مصــادرة أراٍض شاســعة إلقامــة طريــق 
ومنطقتهــا  "أريئــل"  مســتوطنة  بــني  واصــل 
يعنــي  مــا  وهــو  مــرتا،   30 بعــرض  الصناعيــة 

مصادرة وتجريف املزيد من األرايض.
بــني  قانــا  واد  منطقــة  إىل  ســلان  وأشــار 
ســنوات  منــذ  تتعــرض  وقلقيليــة  ســلفيت 

وشــق  األشــجار  اقتــاع  مــن  رشســة  لحملــة 
الطرق االستيطانية، ومصادرة الرتبة.

تتناقــض  االحتــال  أن سياســة  عــى  وشــدد 
يف قراراتهــا، ففــي الوقــت الــذي تدعــي مــا 
تسمى بـ"سلطة حاية الطبيعة" اإلرسائيلية 
أن قراراتهــا للمحافظــة عــى املــكان ورفــض 
إحــداث أي تعديــات عليــه، تواصــل جــرف 
أجــل  مــن  الــواد،  عــى  الجبــال املطلــة  قمــم 
يف  الســكنية  الوحــدات  مــن  املزيــد  بنــاء 
املســتوطنات الســبع التــي تعلوهــا، ومــن ثم 
تجريــف الرتبــة الخصبــة ومصادرتهــا وأحياًنــا 

بيعها ملقاويل بناء.

تقرير: 10 شهداء 
ومقتل مستوطن في

226 عمًل مقاوًما
رام الله/ فلسطني:

شــهد األســبوع املــايض، ارتقــاء 10 شــهداء برصــاص جيــش االحتال 
الضفــة  يف  مقاوًمــا  عمــًا   226 يف  مســتوطن  ومقتــل  اإلرسائيــي، 

والقدس املحتلتني.
ووثق مركز املعلومات الفلسطيني )معطى(، يف تقريره )25 نوفمر 
متأثــًرا  مســتوطن  ومقتــل  مواطنــني،   10 استشــهاد  ديســمر(   1  –
 13 بإصابتــه يف عمليــة التفجــري مبدينــة القــدس املحتلــة، وإصابــة 

مستوطًنا آخرين يف عدة مناطق. 
وأحى )معطى( 226 عمًا مقاوًما، منها عملية دهس يف رام الله 
و15 عمليــة إطــاق نــار و16 عمليــة إلقــاء عبــوات متفجــرة وزجاجــات 
العتــداءات  ا  صــدًّ  12 حجــارة،  إلقــاء  عمليــة   83 ورصــد  حارقــة. 
املســتوطنني، و73 نقطــة مواجهــة، و22 تحطيــم مركبــات ومعــدات 

عسكرية لاحتال.

21 عاًما على عملية 
االستشهادي ماهر حبيشة

نابلس/ فلسطني:
وافقــت أمــس الذكــرى الســنوية الـــ21 للعمليــة النوعيــة التــي نفذهــا 
االستشــهادي القســامي ماهــر محيــي الديــن حبيشــة )20 عاًمــا( يف 

مدينة حيفا املحتلة.
العمليــات  أكــر  مــن  واحــدة  حبيشــة  االستشــهادي  عمليــة  وكانــت 
القائــد  اغتيــال  عــى  ا  ردًّ وذلــك  لاحتــال؛  املوجعــة  االستشــهادية 

القسامي محمود أبو الهنود.
وجــرت العمليــة بعــد صعــود االستشــهادي حبيشــة يف نهــار الـــ18 من 

رمضان املوافق 2/12/2001  عى منت حافلة لرشكة "أيغد".
ومبهارة عالية اختار اللحظة املناسبة، لتفجري حزامه الناسف حينا 
كانت متر الحافلة بجوار حافلة أخرى داخل أحد األنفاق، األمر الذي 

أدى إىل تزايد أعداد القتى يف صفوف املستوطنني.
ــا  جنديًّ  16 مقتــل  عــن  آنــذاك  االستشــهادية  العمليــة  وأســفرت 
آنــذاك  القســام  كتائــب  وأعلنــت  آخريــن،   55 وإصابــة  ومســتوطًنا 
ا عــى جرائــم االحتــال بحــق  مســؤوليتها عــن العمليــة التــي جــاءت ردًّ
شــعبنا، وأنهــا جــزء مــن بدايــة الــرد عــى اغتيــال القيــادي يف الكتائــب 

أبو الهنود.

حماس تعزي الشيخ 
عكرمة صبري بوفاة شقيقه 

القدس املحتلة/ فلسطني:
تقدمــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس بخالــص التعزيــة مــن 
شــعبنا الفلســطيني وأهلنــا يف القــدس املحتلــة، وخاصة خطيب 
املســجد األقــى املبــارك الشــيخ املرابــط عكرمــة صــري؛  لوفــاة 

أخيه الدكتور عبد الله سعيد صري.
وأشاد الناطق باسم حاس عن مدينة القدس محمد حادة، يف 
بيــان، أمــس، مبناقــب الفقيــد صري أحد أعمدة العمل اإلنســاين 
والطبي يف أرجاء الوطن كافة. وذكر حادة أن "صري" رحل بعد 

مشوار طويل يف خدمة القدس والوطن.
وتــويف الدكتــور عبــد اللــه، ظهــر الجمعــة، عــن عمــر ناهــز ٨٨ عاًما، 

وهو متوجه ألداء صاة الجمعة يف املسجد األقى املبارك.
ويعــد الفقيــد مــن الرعيــل األول يف ميــدان الطبابــة يف القــدس 
مجتمعــه  خدمــة  يف  وأساســية  مهمــة  أدواًرا  ومــارس  املحتلــة، 
املقــديس والفلســطيني وانخــرط يف العمــل العــام، ودأب عــى 

املشاركة الفاعلة يف خدمة املقدسيني وتحقيق اإلنجازات.
األحمــر  الهــال  لجمعيــة  اإلداريــة  الهيئــة  رئيــس  منصــب  وشــغل 
جائــزة  عــى  حصــل  كــا  املحتلــة،  القــدس  يف  الفلســطيني 
عطائــه  تكرمًيــا ملســرية   ،2022 لعــام  األوىل  الصحيــة  فلســطني 

الحافلة ولدوره يف خدمة القطاع الصحي يف فلسطني.

سلفيت/ "خاص فلسطين":
ا بكف، ويندب حظه العاثر، وهو يرى جرافات وشاحنات المستوطنين ُتجرف أرضه، ثم تجمع أكوام من التربة وتحملها في شاحنات،  يضرب كفًّ
قبل نقلها إلى مستوطنة "أريئيل"، قرب سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة.  يرمق المزارع جمال الرمال جرافات االحتالل بنظرات حادة، 

وهي التي تقوم بفرز األتربة الحمراء الصالحة للزراعة، وفصلها عن التربة المخلوطة بالحجارة، ومن ثم استخدمها في حدائق المستوطنين.
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الجــو اإلرسائيــي واألمريــي  إجــراء ســاحي  األيــام األخــرة  شــهدت 
مــا  مواجهــة  يف  مختلفــة  ســيناريوهات  تحــايك  مشــركة  منــاورات 
يزعمهــا االحتــال "التهديــدات الناشــئة" يف الرشق األوســط، صحيح 
ا من التعاون اإلسراتيجي املتنامي  أن التدريبات كانت جزًءا أساسيًّ
بــن الجيشــن للتعامــل مــع التحديــات املشــركة يف املنطقــة، لكــن 
التوقيــت يبــدو الفًتــا، خاصــة أنهــا تجــري بعــد أيــام قليلــة فقــط مــن 

اختتام قائد جيش االحتال أفيف كوخايف لزيارته إىل واشنطن.
يف  ضخمــة  لطائــرات  مشــركة  جويــة  برحــات  التدريبــات  بــدأت 
بالوقــود  التــزود  بإعــادة  القــوات  وقامــت  املحتلــة،  فلســطن  ســاء 
يف الجــو باســتخدام الوقــود األمريــي الثقيــل الــذي يغــذي العديــد 
اإلرسائيــي مخطًطــا  الجــو  ســاح  نفــذ  كــا  املقاتلــة،  الطائــرات  مــن 

للعمليات والرحات الجوية بعيدة املدى.
يف الوقــت ذاتــه، وكجــزء مــن املنــاورة املذكــورة، فقــد نفــذت شــعبة 
الــدول  ضــد  حملــة  ملحــاكاة  النطــاق  واســع  متريًنــا  االســتخبارات 
الثالثــة" يف جيــش االحتــال،  الواقعــة ضمــن اختصاصــات "الدائــرة 
واختــرت قــدرات جمــع األهداف، والبحث عنها، وإنتاجها، وتوصيل 

املعلومات االستخباراتية للقوات العملياتية.
يائــر البيــد ملركــز  الــوزراء املنتهيــة واليتــه  رئيــس  زيــارة  بــدا واضًحــا 
السيطرة تحت األرض التابع للقوات الجوية، إذ عرض كوخايف عليه 
واالســتجابة  العملياتيــة،  والقضايــا  للمنــاورة،  املختلفــة  التفاصيــل 
ملــا يســميه "التهديــد" اإليــراين، زاعــًا أن التعــاون اإلســراتيجي مــع 
الواليــات املتحــدة وغرهــا مــن الــدول يعــزز قــدرات جيــش االحتــال 
يف مواجهــة التحديــات يف الــرشق األوســط، مســتخدًما مفردة الفتة، 

وهي أنه "بات لدينا رشكاء يف الجو وعىل األرض".
تأيت هذه املناورات املشركة اإلرسائيلية األمريكية يف ظل قلقها 
مــن قــدرة إيــران عــىل إنتــاج أجهــزة طــرد مركــزي متطــورة بكميــات غــر 
قــد  ا  عســكريًّ خيــاًرا  تتضمــن  املنــاورات  هــذه  يجعــل  مــا  محــدودة، 
منهــا  يهــرب  التــي  املواجهــة  وقعــت  حــال  يف  للتنفيــذ  قابــًا  يكــون 
الجانبــان، لكــن املنــاورات تحمــل غرًضــا واضًحــا وهــو التحــر للقيــام 
التحــركات  ذلــك  نشــط الســتهداف طهــران، مبــا يف  ميــداين  بعمــل 
االقتصاديــة، يف ضــوء اســتمرار مرشوعهــا النــووي يف التقــدم بوتــرة 

معتدلة.
تجربــة  إجــراء  االحتــال  أعلــن جيــش  املنــاورات،  هــذه  مــع  بالتزامــن 
ناجحــة ملركبــة اعراضيــة بعيــدة املــدى ُأطِلقــت مــن ســفينة صواريخ 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  مــع  املعــرض  يتعامــل  أن  وميكــن  متقدمــة، 
وصواريــخ  واملســّرات،  الطائــرات،  فيهــا  مبــا  الجويــة،  التهديــدات 

أرض-جو.
تخــوف  عــن  املتاحقــة  اإلرسائيليــة  العســكرية  التجــارب  هــذه  تعــر 
حقيقــي مــن قبــل االحتال من اســتهداف حريــة حركته البحرية، عىل 
اعتبــار أن 5900 ســفينة يف املتوســط تصــل كل عــام إىل موانيــه، 
ا 300 ألــف مركبــة  يصــل %53 منهــا إىل مينــاء حيفــا، وتصــل ســنويًّ
للمــواين عــىل مــن الســفن، و90 % مــن قمحــه املســتورد يتــم عــىل 
مــن الســفن، مــا يدفــع ســاحه البحــري لحيــازة ســفن مدرعــة للتكيــف 

مع التهديدات املختلفة من لبنان وغزة وسوريا.

إعالن تلزيم مواقف املركبات داخل نفوذ بلدية دير البلح 
باملزاد بطريق الظرف املختوم للعام 2023   

داخــل  الداخليــة  املواقــف  تلزيــم  يف  رغبتهــا  عــن  البلــح  ديــر  بلديــة  تعلــن 
نفــوذ بلديــة ديــر البلــح وذلــك عــن طريــق املــزاد بالظــرف املختــوم للفــرة من 
2023/1/1 وحتى نهاية يوم 2023/12/31 وذلك وفقًا لكراسة الرشوط 

واملواصفات املوضحة يف الئحة املزاودة التي ميكن الحصول عليها خال 
الدوام الرســمي للبلدية، وعىل من يرغب دخول املزاودة التقيد بالرشوط 

املدونة بائحة املزاودة باإلضافة إىل الرشوط التالية :- 
1. اســتام الئحــة املزايــدة ورشوطهــا مــن الدائــرة القانونيــة ببلديــة ديــر البلح 

أثناء الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم السبت املوافق 2022/12/3 مقابل 
رسم غر مسرد قدره 100 شيكل لكل الئحة مزاودة .

2. مدة التلزيم سنة ميادية تبدأ من 2023/1/1 وتنتهي يف نهاية يوم 2023/12/31 .

3. يرفــق كل مــزاود تأمينــا ابتدائيــًا بقيمــة )10000 شــيكل ( عــرشة آالف 

شيكل نقدًا أو بشيك بني داخل الظرف املختوم . 
4. يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد لبلديــة ديــر البلــح بدفع مبلغ التلزيم نقــدًا وكاما خال 

48 ساعة من تاريخ إشعاره برسو املزاد عليه، ويف حالة عدم الدفع او االنسحاب يحق 

للبلدية مصادرة التأمن مع مطالبة الرايس عليه املزاد بالتعويض عن العطل والرر .
5. يقــوم املــزاود بإيــداع ووضــع ظرف املزاودة بالظرف املختوم يف صندوق 

العطاءات املخصص لذلك قبل الساعة الثانية عرشة ظهرًا من يوم الخميس 
املوافــق 2022/12/8 لــدي الدائــرة القانونيــة ببلديــة دير البلح، ولن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه. 
 2022/12/8 املوافــق  الخميــس  يــوم  املــزاودة  مظاريــف  فتــح  ســيتم   .6

الساعة الثانية عرش ظهرًا مبكتب الدائرة القانونية. 
7. يحــرم الدخــول كل مــن عليــه أي مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة إال 

بعد تسديدها قبل تاريخ 2022/12/8 وعي كل من يرغب دخول املزاد 
إحضار شهادة خلو طرف من بلدية دير البلح.

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

9. يحق للبلدية إلغاء املزايدة وإعادتها دون إبداء األسباب وتحويلها اىل جلسة مزاد علني.

10. يلتــزم كل مــن يرغــب الدخــول يف املــزاد إحضــار شــهادة حســن ســر 

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

بلدية دير البلح 

دولة فلسطني 
وزارة الحكم املحىل

بلدية دير البلح 

جمعية دار األرقم التعليمية
محافظات غزة- فلسطني 

إعالن مزاودة بالظرف المختوم
لبيع عدد )2( باص نيسان مودیل 2011

تعلن جمعية دار األرقم التعليمية 
عن طرح مزاودة بالظرف املختوم 

لبيع عدد 2 باص نيسان مودیل 2011
فعــىل املزاوديــن الراغبــن باالشــراك يف املــزاودة الحصــول عــىل نســخة 
مــن العطــاء واملعاينــة مبقــر الجمعيــة - شــارع يافــا خلــف جامــع املحطــة - 
خــال فــرة الــدوام مــن الثامنة صباحــًا وحتى الثانية عرشة ظهرًا يومي األحد 

واالثنن 4 5-/2022/12م. 
الســاعة   2022/12/7 األربعــاء املوافــق  يــوم  العطــاء  لتقديــم  آخــر موعــد 
الحاديــة عــرش، وســتفتح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا بنفــس اليوم 

مبكتب مدير الجمعية.
مالحظات:

1. مثن كراسة املزاودة )50 شيكا( خمسون شيكا غر مسردة.

2. رسوم اإلعان يف الصحيفة عىل من ترسو عليه املزاودة.

جمعية دار األرقم التعليمية

Tender: 2023-22/02 طــرح عطاء رقم
أعامل بناء وتشطيب سور الكلية الجامعية فرع خان يونس

 Tender: 02/22-2023تعلن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية عن طرح عطاء رقم
بالظــرف املختــوم ألعــال بنــاء وتشــطيب ســور الكلية الجامعية فــرع خان يونس، فعىل 
الراغبــن يف املشــاركة الحضــور لقســم الشــئون املاليــة يف مقــر الكليــة الجامعية لرشاء 
كــراس العطــاء برســوم 100 شــيكل غــر مســردة وذلــك ابتــداًء مــن صبــاح يــوم األحــد 
املوافق 2022/12/04م من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

مالحظات مهمة:
• الرشكات املشاركة: يجب عىل الرشكات املشاركة أن تكون مسجلة )درجة 
ثانية وثالثة أبنية( لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا يف دوائر الريبة.

• األســعار: شــاملة لريبــة القيمــة املضافــة ويجــب تقديــم فواتــر رضيبيــة 
مع شهادة خصم املصدر.

عــىل  لإلجابــة  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم  التمهيــدي:  االجتــاع   •
2022/12/07م  املوافــق  األربعــاء  يــوم  وذلــك  املشــاركن،  استفســارات 

الساعة الحادية عرشة صباحًا يف فرع خانيونس )خانيونس –املوايص(.
• كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة بنكية أو نقدية أو شيك بني لدخول العطاء 

بقيمة 500 دوالر، وتكون مدة رسيان الكفالة 90 يومًا من تاريخ تسليم العطاء.
• تســليم العطــاءات: آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم االثنــن املوافــق 
املشــريات-الكلية  قســم  يف  صباحــا   11:00 الســاعة  2022/12/12م 

الجامعية للعلوم التطبيقية، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
• فتح املظاريف: سيكون موعد فتح املظاريف الساعة 12:30 ظهرًا يف نفس 

اليوم املحدد لتسليم العطاءات يف نفس املكان وبجلسة علنية مبن حر.
• أجرة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

غزة/ جال غيث:
شــارك مئــات املواطنــن يف وقفــة جاهريــة مبدينــة غــزة، أمــس، نــرة 
يف  املســلحة  للمقاومــة  ودعــًا  املبــارك،  األقــى  واملســجد  للقــدس 

الضفة الغربية املحتلة.
أمــام  أمــس،  التــي نظمتهــا حركــة حــاس،  الوقفــة  ورفــع املشــاركون يف 
مســجد صــاح الديــن األيــويب يف حــي الزيتــون جنــوب املدينــة، العلــم 
يف  واملرابطــن  املقدســين  لصمــود  داعمــة  والفتــات  الفلســطيني 

األقى، وأخرى مؤازرة ألهايل الشهداء واملقاومن يف الضفة.
ووجــه القيــادي يف حركــة حــاس د.إســاعيل رضــوان، رســالة ألهلنــا يف 
الضفــة والقــدس والداخــل املحتــل، قائــًا: "نحــن شــعب واحــد، وغــزة لن 

تسمح لاحتال باالستفراد بالضفة والقدس".
وأشــاد رضــوان، خــال كلمتــه، بــدور املرابطــن يف األقــى واملقاومــن 
يف أرجاء الضفة، مشدًدا عىل أن املقاومة يف غزة "ستبقى سنًدا ألهلنا 

يف الضفة والقدس".
وحــّذر االحتــال مــن مغبــة ارتكاب أي حاقة بحق املســجد األقى ومن 
تنفيــذ املخططــات االســتيطانية يف القــدس، داعًيــا إىل شــد الرحــال إىل 

األقى والرباط فيه إلفشال مخططات االحتال.
أو  القــدس  الوقائــع عــىل األرض يف  بتغيــر  "لــن يفلــح االحتــال  وقــال: 
األقــى، بــل ســنواجه )االحتــال( بــكل ما أوتينا مــن قوة، دفاًعا عن مدننا 

ومقدساتنا".
وشــدد رضــوان عــىل رضورة تصــدي جاهــر شــعبنا ملخططات االحتال 

االستيطانية يف الضفة والقدس املحتلتن.
ويف رســالة أخــرى، أشــاد باملتضامنــن مــن الشــعوب العربيــة واألوروبيــة 
مــع فلســطن وقضيتهــا العادلــة، والذين يرســلون الرســائل التضامنية من 

) تصوير/ محمود أبو حصرة (فعاليات "كأس العامل" يف دولة قطر. جانب من الوقفة   

وقفة جماهيرية جنوب غزة نصرة لألقصى والمقاومة في الضفة

المقدسي "الخطيب" ..
شقاء 20 عاًما جرفته آليات االحتالل بـ "لمح البصر"

القدس املحتلة – غزة/ يحيى اليعقويب:
مل تفلــح محــاوالت املــزارع املقــديس محمــد 
إرسائيليــة  عســكرية  دوريــة  إقنــاع  الخطيــب، 
بوقــف مهمتهــا يف هــدم ســور أرضــه وتجريــف 
مــن  أكــر  مــن  أرضــه  يف  املتجــذرة  مزروعاتــه 

عقدين.
يقبــل  مل  لكنــه  املحكمــة  أوراق  "ورجيتــه 
التنفيذ" بهذه الحجة القانونية حاول الخطيب 
مــن ســكان بلــدة حزمــا قضــاء القــدس، الدفــاع 
وقــف  العســكرية  الدوريــة  وإقنــاع  أرضــه  عــن 

همجيتها.
املــايض،  الثاثــاء  عســكرية،  قــوة  واقتحمــت 
معــززة بآليــات ضخمــة منزل الخطيــب ومزرعته 
والجــران  العائلــة  دفــع  مــا  وهــو  املجــاورة، 
لاحتشاد أمامهم يف محاولة لوقف جرميتهم.

أوراق  "ورجيتــه  ليقــول:  الخطيــب  وعــاد 
ســيكون  أنــه  معتقــًدا  اإلرسائيليــة،  املحكمــة" 
لكنــه  مزرعتــه،  تجريــف  ســيوقف  قــوة  دليــل 
رسعــان مــا أدرك أنــه ال قيمــة للقــرار القضــايئ 
ذريعــة  تحــت  الضابــط  إليــه  يلتفــت  مل  الــذي 
"لــو  لــه:  وقــال  للهــدم"،  عســكري  أمــر  "وجــود 

معك شو ما معك راح أهدملك".

تنكيل بالشجر
أرضــه،  دخــول  مــن  ومنعــوه  الجنــود  بــه  أحــاط 
الباقــر"  "أســنان  يشــاهد  مقربــٍة  عــىل  فوقــف 
وهــي تقتلــع أشــجار الزيتــون والحمضيــات مــن 
جذورهــا، ثــم ترفعهــا عالًيــا وتربهــا بــاألرض، 
وتكتمــل الجرميــة بصعــود الباقــر عــىل الشــجرة 
وقتلهــا ملنعــه مــن محاولة إعادة زراعتها أو بث 

فيها الحياة مرًة أخرى.
شــجرة   100 نحــو  االحتــال  آليــات  واقتلعــت 
بعــرق  املقــديس  رواهــا  وحمضيــات  زيتــون 
وجهٍد عىل مدار 20 عاًما، تحت ذريعة وجود 

"شارع أمني".
االحتــال،  جيــش  ادعــاءات  الخطيــب  يفنــد 
الشــارع  أن  أولهــا:  األدلــة،  بعــض  مســتعرًضا 
الرئيــس الــذي يربط رام الله بالخليل يبعد نحو 
كيلومــر عــن أرضــه، وثانيهــا: أن الجيــش أقــام 
ساتًرا عىل طول 500 مًر بارتفاع 3 أمتار مينع 
امليش ويحارص بلدة حزما، وبالتايل يستحيل 

قدوم الشباب الثائر من أرضه.
األرض،  بتجريــف  االحتــال  قــوات  تكتــِف  مل 
مجــاوًرا  الخطيــب  ميلكــه  مخزًنــا  هدمــت  بــل 
ملنزلــه، وكانــت قبــل ذلــك قــد هدمــت ثاثــة 

إن  أعــرف  "ال  بقهــر:  يتابــع  لــه،  تجاريــة  محــال 
.. هدمــوا  ال  أم  شــخصًيا  يســتهدفونني  كانــوا 
محــايل التجاريــة مــن بــن عــرشات املحــال يف 

املدينة".
ويتحــر الخطيــب عــىل ضيــاع تعــب الســنن، 
متوقفــا عنــد عاقتــه مــع األرض: "منــذ عرشيــن 
عاما أعمل يف أريض، رويتها بدمي وعرقي .. 

كل هذا التعب يروح بخمس دقائق".
يتســاءل نرة القهر: "ال أعرف ماذا يؤثر عليهم 
شــجر الزيتــون؟، ليتــم رضبــه وتكســره وخلعــه 
أن  إىل  مشــًرا  بــه"،  التنكيــل  ثــم  الجــذور  مــن 
مــن  ومنعتــه  األرض  ســيجت  االحتــال  قــوات 

العودة إليها مرة أخرى.
وعنريتــه  االحتــال  وحشــية  أن  إىل  وينبــه 
دفعتــه إىل عــدم االســتاع لرئيــس بلدية حزما، 
يف  املــكان  إىل  وصــل  الــذي  للمحامــي  وال 

محاولة لوقف أمر الهدم.
وقتــه  أضــاع  أنــه  الخطيــب  أدرك  لحظــٍة  يف 
بالتوجــه ملحاكــم إرسائيليــة "صوريــة"، مؤكــدا 
واحــد  هــدف  يجمعهــم  والجيــش  "القضــاء  أن 
عــىل  واالســتياء  الفلســطينين  تهجــر  هــو 

أراضيهم".

وزير إسرائيلي: تغيير الوضع 
في األقصى سيفجر 

انتفاضة ثالثة
النارصة/ فلسطن:

حــذر وزيــر إرسائيــي مــن مغبــة تغيــر الوضع القائم يف املســجد 
األقــى املبــارك، مشــددا عــىل أن أي إجــراءات مــن هــذا القبيــل 

ستؤدي "بشكل ال لبس فيه إىل انتفاضة ثالثة".
خــال  بارليــف،  عومــر  االحتــال  األمــن يف حكومــة  وزيــر  وقــال 
"املجتمــع  إن  أمــس:  مهامــه،  انتهــاء  قبيــل  صحفــي  مؤمتــر 
اإلرسائيــي يــزداد عنفــا، وجــزء مــن نتيجــة ذلــك حصــول الفــايش 

إيتار بن غفر وبتسلئيل سموتريتش عىل 14 مقعدا".
اإلرسائيليــة  "الجمعيــة  رئيــس  رايــر  يتســحاق  الروفيســور  وكان 
للرشق األوسط والدراسات اإلسامية" طالب مبنع املستوطنن 

من القيام باملارسات االستفزازية يف باحات األقى.
وقــال رايــر إنــه "ال ميكــن فصــل املســجد األقــى عــن الســياق 
يتعــرض  حيــث  اإلرسائيــي،  الفلســطيني  للــراع  األوســع 
الفلســطينيون للتمييــز يف جميــع املجــاالت، وبالنســبة لهــم فــإن 
املســجد األقــى هــو آخــر معاقلهــم، وهــم قلقــون أن ُيســحب 

منهم ثالث أقدس مكان يف اإلسام".
وأكد رايتز أن "مبادئ القانون الدويل واألمم املتحدة واتفاقيات 
جنيــف ال تجيــز للدولــة التــي احتلــت منطقــة مــن األرض أن تلحــق 

األذى باألماكن املقدسة للمحتل".

ا  ا أمريكيًّ حقوقية إسرائيلية تنتقد صحفيًّ
رافق قادة المستوطنين في الخليل

النارصة/ فلسطن:
حقوقيــة  منظمــة  مديــرة  وجهــت 
قويــة  انتقــادات  إرسائيليــة 
الشــهر  األمريــي  للصحفــي 
ظهــوره  بعــد  فريدمــان"  "تومــاس 
يف جولــة مبدينــة الخليــل بالضفــة 
قــادة  أحــد  مــع  املحتلــة  الغربيــة 

املستوطنن.
نرشتهــا  تغريــدة  يف  ذلــك  جــاء 
مركــز  مديــرة  مونتيــل"  "جيســيكا 
"هموكيــد"  الفــرد  عــن  الدفــاع 
نــرش  عــن  تعليًقــا  اإلرسائيــي، 
باســم  فليــرش" املتحــدث  "يشــاي 
مــع  ظهــوره  الخليــل  مســتوطني 

"فريدمان".
"هموكيــد":  مديــرة  وقالــت 
يقــوم  فريدمــان  تومــاس  "انظــروا، 
بجولــة مع املتحدث باســم الفصل 
)هــذا  الخليــل  يف  العنــري 
ملســمى  واقعــي  وصــف  ببســاطة 
وظيفته(". وكانت "مونتيل" تشر 
باســم  املتحــدث  "فليــرش"  إىل 

إىل  ــا  جزئيًّ هــذا  ويســتند  رشعيــة، 
التــي  الرابعــة،  جنيــف  اتفاقيــة 

مستوطني الخليل.
عــر  تغريــدة  نــرش  "فليــرش"  وكان 
تجمعــه  بصــورة  مرفقــة  "تويــر" 
بـ"فريدمــان"، عــر فيــه عــن شــعوره 
الصطحابــه  واالعتــزاز  بالفخــر 
مدينــة  يف  جولــة  يف  "فريدمــان" 

الخليل.
قــال  أنــه  "فليــرش"  وأضــاف 
")إرسائيــل(  إن  لـ"فريدمــان": 
الدولــة  -أي  عــادت  عرفناهــا  التــي 
تحمــي  التــي  األوليــة  اليهوديــة 
األقليــة العرقيــة اليهوديــة يف هــذه 

املنطقة قد عادت".
منظمــة  "هموكيــد"  أن  يذكــر 
حكوميــة  غــر  إرسائيليــة  حقوقيــة 
مســاندة  بهــدف  وتأسســت 
تحــت  القاطنــن  الفلســطينين 
مــن  واملترريــن  االحتــال 
واملســتمر  الصــارم  االنتهــاك 

لحقوقهم.
املجتمــع  يعــد  ســاحقة،  وبأغلبيــة 
غــر  املســتوطنات  الــدويل، 

نقــل  مــن  االحتــال  ســلطة  متنــع 
إرسائيلين إىل األرايض املحتلة.
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دولة فلسطني
 السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة رفح الرشعية
قشــطة  عائلــة  مختــار  مــن  موقعــة  مضبطــة  الرشعيــة  رفــح  ملحكمــة  قدمــت 
الكــرد  اســاعيل  احمــد  عائشــة  أن  تتضمــن  2022/11/29م  يف  مؤرخــة 
بتاريــخ  تعــاىل  اللــه  رحمــة  إىل  توفيــت  قــد  رفــح  وســكان  طيــا  بيــت  مــن 
1999/04/12م وانحــر إرثهــا الرشعــي واالنتقــايل يف أوالدها املتولدين 
لها من زوجها املتوىف قبلها حســن جميل محمد الكرد وهم صالح وجميل 
وشــكري وحســن وحليمــه وحوريــه فقــط وال وارث للمتوفــاة املذكــورة ســوى 
من ذكر وليس لها وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتها 
وتركــوا ورثــة فمــن لــه حق االعرتاض عىل هذه املضبطة مراجعة محكمة رفح 
الرشعيــة خــال أســبوعني مــن تاريــخ النرش وحــرر يف 07 من جادى األوىل 

لسنة 1444هـ وفق 2022/12/01م.
قايض رفح الرشعي
القايض الرشعي/ ماهر جميل اللحام

دولة فلسطني 
وزارة

 الحكم املحيل
إعــــــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غــــــــــــــــزة

إيداع مخطط شبكة شوارع منطقة عنان والحلو
منطقة تنظيم: جباليا

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم )29( 
إيــداع  2022/8/11 املتضمــن  بتاريــخ  بجلســتها رقــم )2022/16( املنعقــدة 
مخطط شــبكة شــوارع منطقة عنان والحلو املحصورة بني الشــارع رقم )7( شــااًل 
والشــارع رقــم )J11 ( والشــارع رقــم )16( غربــًا والشــارع رقــم )1( رشقــًا املــار يف 

القسائم رقم )116-117-119-120-121-122( من القطعة رقم )978( .
لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخرى املشــمولة بهذا املرشوع االطاع عىل خارطة املرشوع مجانًا خال 

ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعرتاضات
عليه إىل مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية جباليا.

))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

خضوًعا للضغوط األمريكية واإلسرائيلية

المستشار سعد: السلطة لم ُتِحْل ملفات جرائم االحتالل للجنائية الدولية 
غزة/ جال غيث:

املســؤولة  العليــا  الوطنيــة  اللجنــة  عضــو  أكــد 
عــن املتابعــة مــع املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
يف  الســلطة  أن  ســعد،  أســامة  املستشــار 
ــا مــن ملفــات الجرائــم التــي  رام اللــه مل ُتحــْل أيًّ
شــعبنا  بحــق  اإلرسائيــيل  االحتــال  ارتكبهــا 

الفلسطيني إىل املحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح سعد يف حديث لصحيفة "فلسطني" 
أن الســلطة اكتفــت بتقديــم باغــات شــكاوى 
خضوًعــا  وذلــك  الدوليــة،  الجنائيــة  إىل 
للضغــوط األمريكيــة واإلرسائيليــة وتخلًيــا عــن 

دورها الوطني.
وقــال: إن "الســلطة عليهــا أن تكــون صادقة يف 
واســتخدام  الجنائيــة  املحكمــة  إىل  توجههــا 
حقها يف إحالة كل الجرائم للمحكمة الدولية، 
وأن تســتغل الوثائــق الدوليــة التــي تدعــم حقنا 
وتظهــر جرائــم االحتــال بحــق شــعبنا، كتقاريــر 
منظمــة العفو الدولية "Amnesty"، ومفوض 
حقوق اإلنســان التابع لألمم املتحدة، وغريها 

من اللجان الدولية.
وأضاف أن "السلطة ليست عاجزة عن التوجه 
بــأن  راغبــة  غــري  لكنهــا  الدوليــة،  الجنائيــة  إىل 
متثل مصلحة الشعب بالتوجه إىل املحكمة، 
الجرائــم  نقــل  يف  وتســّوف  متاطــل  فكانــت 

للمحكمــة، وتؤجــل االجتاعــات التــي تعقدها 
مــع  املتابعــة  عــن  املســؤولة  الوطنيــة  اللجنــة 

الجنائية الدولية بني الفينة واألخرة".
لجنة المتابعة

وأكــد املستشــار ســعد أن اللجنــة الوطنيــة مل 
ُتعقــد منــذ وفــاة رئيســها صائــب عريقــات يف 
رئيــس  تعيــني  يتــم  ومل   ،2020 نوفمــر   10
بديــل لــه، مــا يدلــل عــىل أنــه ُحــل، خاصــة بعــد 
جيــش  بوزيــر  عبــاس،  محمــود  الرئيــس  لقــاء 
االحتــال اإلرسائيــيل بينــي غانتــس، يف بيــت 
األخري يف ديسمر عام 2021، واالتفاق عىل 
وقف عمل اللجان التي توثق جرائم االحتال. 
اجتاعــات  تعقــد  كانــت  اللجنــة  أن  وبــني 
شهرية، "ويف كل اجتاع كنا نضغط من أجل 
إحالــة القضايــا إىل الجنايــات الدوليــة، وكانــوا 
مــع املدعــي  اللقــاءات  نتائــج  يعرضــون علينــا 
العــام، وكنــا نتســاءل: ملــاذا ال تتــم إحالــة ملــف 
االستيطان واألرسى واالعتداءات عىل القطاع 

إىل املحكمة؟ 
ولفت إىل أن وزارة الخارجية، ممثلة فلسطني 
يف املحكمــة، ال تعمــل وفًقــا لتوجهــات اللجنة 
الوطنيــة، وإمنــا وفًقا لتوجهات الرئاســة يف رام 
اللــه، حيــث كنــا يف كل اجتــاع نطلــب بإحالة 
امللفــات إىل املحكمــة، وكنــا نصــدم بالرفــض 

اللجنــة  طالبــت  حيــث  اختصاصــه،  مبارســة 
العــار  "مــن  لنــا:  قــال  الــذي  خبــري،  باستشــارة 
للجنائيــة  امللفــات  بإحالــة  تقــوم فلســطني  أال 
املدعــي  تنتظــرون  وتســاءل: ملــاذا  الدوليــة"، 

العام؟".

ودعوتنــا لانتظــار حتــى يقــوم املدعــي العــام 
من تلقاء نفسه مبارسة اختصاصه.

وبــني أن وزارة الخارجيــة حاولــت إقنــاع اللجنــة 
بانتظــار  الدوليــني  الخــراء  بعــض  بواســطة 
نفســه  تلقــاء  مــن  يقــوم  يك  العــام  املدعــي 

املستشار أسامة سعد 

ســعد،  وفــق  الوطنيــة،  اللجنــة  تســتطيع  وال 
التوجــه مبــارشة إىل املحكمــة الجنائيــة لكونهــا 
تتعامــل مــع دول يف قضايــا اإلحالــة، بخــاف 
الباغــات التــي ميكــن لألفــراد أو املؤسســات 

التقدم بها للمدعي العام للجنائية الدويل.
ووفق ســعد فإن الباغ مبنزلة شــكوى يستطيع 
للجنائيــة  بــه  التقــدم  مؤسســة  أو  شــخص  أي 
الدوليــة، ويخضــع مــن قبــل املحكمــة للدراســة 
كانــت  حــال  يف  إســقاطه  يتــم  ورمبــا  األوليــة 
أو غــري  فيــه غــري واضحــة  الــواردة  املعلومــات 
دقيقــة، واإلحالــة تقتــر عــىل الــدول املوقعــة 
عــىل اتفــاق روما األســايس املنشــئ للمحكمة 

الجنائية الدولية.
ملف اغتيال أبو عاقلة

الصحفيــة  اغتيــال  ملــف  الســلطة  إحالــة  وعــن 
شــريين أبو عاقلة للجنائية الدولية قال ســعد: 
إن "الســلطة أعلنــت أن امللــف أحيــل للجنائية 
اكتفــت  األمــر  حقيقــة  يف  لكنهــا  الدوليــة، 
للــرأي  تضليــًا  ذلــك  معتــًرا  بــاغ"،  بتقديــم 

العام من أجل امتصاص غضبه. 
أي  أحالــت  الســلطة  تكــون  أن  واســتبعد 
ملــف للمحكمــة الجنائيــة، متســائًا: مــا نتائــج 
امللفــات التــي تدعــي أنهــا أحالتهــا؟ أيــن وصل 
التحقيــق بهــا؟ وملــاذا مل يتــم اطــاع الشــعب 

عليهــا؟". وأردف: "ملســنا مــن الســلطة رغبــة 
يف عــدم التوجــه للجنايــات الدوليــة منــذ نقــل 
عهــد  يف  القــدس  إىل  األمريكيــة  الســفارة 
ترامــب، وتوجههــا ملحكمة العــدل الدولية يف 

الهاي وليس للجنايات الدولية.
أن  عــىل  تــدل  املــؤرشات  تلــك  كل  وأردف: 
الشــعب  مصالــح  عــىل  أمينــة  غــري  الســلطة 
مــع  الفلســطيني وحقوقــه، ومتــارس عاقاتهــا 
أو سياســية  أمنيــة  خــال عاقــات  مــن  العــامل 
ممثــا  تكــون  أن  متنعهــا  أبعــاد  لهــا  أخــرى  أو 

للشعب الفلسطيني وحقوقه.
منظمــة   198 بعثتهــا  التــي  الرســالة  وبشــأن 
مــن مختلــف أنحــاء العــامل إىل املدعــي العــام 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كريــم أحمــد خــان، 
بحــق  العنــري  الفصــل  جرائــم  يف  للتحقيــق 
بأنهــا  الخطــوة  ســعد  وصــف  الفلســطينيني، 
"مهمــة وجيــدة" ومــن شــأنها أن تضغــط عــىل 

مكتب املدعي العام للتحقيق فيها.
واســتغرب عــدم تحقيق املحكمــة الجنائية يف 
بحــق  االحتــال  جيــش  ارتكبهــا  التــي  الجرائــم 
الفلسطينيني منذ 74 عاًما، يف حني أرسلت 
40 فريقــا للتحقيــق يف مزاعــم ارتــكاب جرائــم 
حــرب يف أوكرانيــا، معتــًرا ذلــك "دليــًا عــىل 

االزدواجية الدولية يف التعامل مع شعبنا".

خالل تجربة مونديال قطر
صحفيون إسرائيليون: 

ال تفاؤل بتحسين عالقاتنا مع الشعوب العربية

شراكت إسرائيلية تتسابق لتطوير قدرات اإلمارات
 في االستخبارات المفتوحة

تركيا: )إسرائيل( تعلم أن موقفنا من فلسطين لن يتغير

الدوحة/ فلسطني:
حالــة  الريطــاين،  أتلتيــك"  "ذا  موقــع  رصــد 
الرفض الشعبي لوسائل اإلعام العرية أثناء 
تغطيتهــا ملونديــال قطــر 2022، يف مقابــل 

الحضور والتضامن الواسع مع فلسطني.
وشــارك املوقــع الريطــاين، أمــس، املقاطــع 
مــع  التحــدث  املشــجعون  فيهــا  رفــض  التــي 
مراسيل التلفزيون اإلرسائييل، ويف بدايتها 
مقطــع لفتــاة يابانية رفضت إمتام الحوار فور 

علمها بأن الصحفي إرسائييل.
مــن  عــدد  مــع  حــوارات  الصحيفــة  وأجــرت 
الصحفيني املوجودين، منهم راز شيشــينك 
-وهــو الصحفــي الــذي اشــتهر بادعائــه أنه من 
املشــجعون  يكتشــف  أن  قبــل  اإلكــوادور- 

كذبه.
أخطــأت  أننــي  "أعــرتف  شيشــينك:  وقــال 
عندمــا قــررت أن أمثــل نفــي كصحفــي مــن 
اإلكــوادور، لكــن ذلــك كان فقط ليك أتحدث 

إىل الناس، مل أرغب سوى يف تريح منهم 
عــن املبــاراة، لكن املكان الذي أتيت منه مل 

يتناسب معهم".
الصحفيــني  بعــض  تجــارب  التقريــر  وشــارك 
باللغــة  والتحــدث  للتخفــي  اضطــروا  الذيــن 
الغضــب  لتفــادي  يتقنونهــا  التــي  العربيــة 

الشعبي املتوقع من املوجودين.
الــذي  اإلرسائيليــني  الصحفيــني  أحــد  وقــال 
رفــض ذكــر اســمه، إنــه ال يتمكــن مــن مواجهــة 
مــا يتعــرض لــه، مؤكــدا أن "تجربتــه يف قطــر 
العاقــات  تحســني  يف  آمالــه  أضعفــت 

العربية اإلرسائيلية".
يف  النــاس  أن  أعتقــد  "كنــت  وأضــاف: 
لكــن  والهــدوء،  الســام  يريــدون  الشــوارع 
منــذ أن وصلــت إىل قطــر، تغــري رأيــي، واآلن 
لســنا  أننــا  أخرونــا  لقــد  الحقيقــة،  أدركــت 
أمــل  أي  هــذا  أنهــى  بالحــزن،  أشــعر  بــرًشا، 

بالنسبة يل يف تحسني العاقات".

ألعــام  الكثيــف  الحضــور  التقريــر  ورصــد 
أن  إىل  مشــريا  املاعــب،  يف  فلســطني 
فقــط  يقتــر  مل  الفلســطيني  العلــم  ارتــداء 

عىل الفلسطينيني بل شمل جميع العرب.
يشــار إىل أنــه مــع حالــة االرتبــاك اإلرسائيــيل 
حــول  العــريب  الجاهــريي  االلتفــاف  أمــام 
قطــر،  مونديــال  يف  الفلســطينية  القضيــة 
عنونت الصحيفة اإلرسائيلية ميخال أهروين 
مقالها يف صحيفة "يرسائيل هيوم"، بجملة 
الواقــع  قطــر،  يف  كلهــم  "الفلســطينيون 

محِرج". 
وتحدثــت "أهــروين" يف مقالها عن حالة من 

التفوق الفلسطيني خال كأس العامل.
وقالت أهروين: "ها نحن نكتشــف أن هناك 
ولنــدرك  بالحيــاة،  ينبــض  ا  فلســطينيًّ شــعًبا 
اإلعــام  وســائل  عــىل  يتعــني  كان  ذلــك 
اإلرسائيليــة أن تطــري حتــى قطــر لتتذكــر هــذه 

الحقيقة".

النارصة/ فلسطني:
أونايــن"  "إنتلجنــس  موقــع  قــال 
الــرشكات  مــن  العديــد  إن  االســتخبارايت: 
تقديــم  عــىل  تتســابق  تــزال  ال  اإلرسائيليــة 
عــروض لإلمــارات، مــن أجــل تطويــر منصتهــا 
املصــدر  مفتوحــة  لاســتخبارات  الجديــدة 

.)OSINT(

مجموعــة  أن  أمــس،  التقريــر،  وأضــاف 
التــي  أبوظبــي،  الحكوميــة يف  "إبــدج" شــبه 
يســيطر عليهــا "طحنــون بــن زايــد" مستشــار 
األمــن القومــي اإلمــارايت واألخ غــري الشــقيق 
تبحــث  زايــد"،  بــن  "محمــد  البــاد  لرئيــس 
منصتهــا  لتطويــر  محتملــني  متعاونــني  عــن 

لاستخبارات املفتوحة املصدر.

صنــدوق  املنصــة  ســتدمج  للتقريــر،  ووفًقــا 
أدوات متخصــص الحــرب الهجينــة بواســطة 
ثــاث  مــن  واحــدة  وهــي   ،Beacon Red
 Electronic ملجموعــة  تابعــة  رشكات 
 Warfare & Cyber Technologies

التي يوجد مقرها يف أبوظبي.
وتهــدف "إيــدج" مــن وراء ذلــك إىل تطويــر 
OSINT كاملــة لألفــراد والــرشكات،  منصــة 
التــي ستشــمل أيًضــا مكوًنا لتحليل البيانات 

الجاعية.
إرسائيليــة  رشكات  عــدة  بــأن  التقريــر  وأفــاد 
تقدمت للفوز مبناقصة تطوير هذه املنصة 
 ،Rayzone Group أبرزهــا  اإلماراتيــة، 
الجغرافيــة،  املواقــع  تحديــد  يف  الخبــرية 

لاســتخبارات   Ultra رشكــة  جانــب  إىل 
اإللكرتونيــة. ونبــه إىل أن هاتــني الرشكتــني 
تعاونتا من قبُل يف أوكرانيا لتأسيس منصة 
املحــيل  املخابــرات  جهــاز  إىل   OSINT

فضــل  األخــري  لكــن   ،)SBU( األوكــراين 
عرًضــا آخــر مــن رشكة إرسائيليــة أيًضا تدعى 

.Cyberglobes
ورجــح التقريــر أن تكــون املنافســة مشــتعلة 
الــرشكات  مــن  العديــد  بــني  أبوظبــي  يف 
ودولــة  اإلمــارات  وترتبــط  اإلرسائيليــة.  
االحتــال اإلرسائيــيل بعاقات رســمية، منذ 
عقدتــا  إذ   ،2020 أواخــر  بينهــا  تطبيعهــا 
وأمنيــة  واقتصاديــة  سياســية  اتفاقيــات 

وعسكرية وحتى ثقافية.

إسطنبول/ األناضول:
أعلــن وزيــر الخارجيــة الــرتيك مولــود تشــاووش 
أوغلــو، أن )إرسائيــل( تعلــم أن موقف أنقرة من 

قضية فلسطني لن يتغري.

هامــش  عــىل  ألقاهــا  كلمــة  خــال  ذلــك  جــاء 
مشــاركته يف النســخة الثامنــة ملنتــدى الحــوار 
اإليطاليــة  العاصمــة  يف  أمــس،  املتوســطي، 

روما.

دوًرا  تــؤدي  تركيــا  إن  أوغلــو:  تشــاووش  وقــال 
مهاًّ يف العاقات مع بلدان املنطقة، مشرًيا 
إىل أن األزمات التي شــهدتها املنطقة جلبت 

معها فرًصا أيًضا.

والدته بنشوة النصر لـ"فلسطين": "بّرد قلبي وانتقم ألخيه"
راني أبو علي.. 20 عاًما لم تطفئ نار الثأر لدماء شقيقه الطفل

طولكرم-غزة/ يحيى اليعقويب:
امتــألت مابســه  عاًمــا،  قبــل عرشيــن 
ابــن  محمــد  الطفــل  شــقيقه  بدمــاء 
بــني  حملــه  حينــا  التســعة،  األعــوام 
روحــه  شــهقات  يســمع  وهــو  يديــه 
لســيارة  بــه  الوصــول  محــاوال  األخــرية، 
النزيــف  وإيقــاف  للمشــفى،  تنقلــه 
االحتــال  جنــود  أحــد  أعدمــه  بعدمــا 
أمامه أثناء اجتياح مدينة طولكرم عام 
2002، وقــد كان مل يــزد عمــره آنــذاك 

عىل 20 عاًما.
أبــو  راين  اشــرتى  وجيــزة،  فــرتٍة  قبــل 
تريــح  يحمــل  الــذي  البيطــار  عــيل- 
مركبــة  املحتــل  الداخــل  يف  عمــل 
جيب أسود اللون، ال يعرف أحد ماذا 
يفكر، لكن والدته كانت شاهدة عىل 
إعــدام  منــذ  تنطفــئ  التــي مل  غضبتــه 
لهــا  وعــر  شــقيقه،  االحتــال  جنــود 
عــن ذلــك يف زيارتــه لهــا يف ســبتمر/ 
أيلــول املــايض عندمــا مكــث عندهــا 

شهرا كاما.
راين  تقــدم  املــايض،  الثاثــاء  صبــاح 
مســتوطنة  قــرب  ســريه  أثنــاء  مبركبتــه 
محافظــة  رشقــي  هشــاحر"  "كوخــاف 
فيديــو،  مقطــع  أظهــر  كــا  اللــه،  رام 
عــن مجنــدة إرسائيليــٍة أصبحــت وراء 
لدوامهــا  للذهــاب  وتســتعد  مركبتــه، 
لكتابــِة  االحتــال  جيــش  ثكنــات  يف 
أبنــاء  بحــق  الجرائــم  مــن  فصــٍل جديــد 

شعبنا.
تســارعت  ثــم  ببــطء  الجيــب  اســتدار 

عجاتــه بقــوة تحمــل ثــأًرا قدمًيــا وآخــر 
جديــًدا لدمــاء الشــهيدين الشــقيقني 
اللذيــن  الرميــاوي  وظافــر  جــواد 
اليــوم ذاتــه،  أعدمهــا االحتــال فجــر 
عــىل  أصيبــت  دهــٍس  عمليــة  ونفــذ 

إثرها املستوطنة بجروٍح خطرية.
لحظــات انتــرشت صورتــه واســمه عىل 
مواقــع التواصــل االجتاعــي، علمــت 
شــقيقاته الخمــس بالخــر، إال والدتــه 
نبضــات  تســارع  باضطــراب  املريضــة 
كونهــا  بالخــر  تــدِر  فلــم  القلــب، 
بعيــدة عــن الوســائل الحديثــة يف نقل 
املعلومــات واألخبــار، إىل أن طرقــت 
واصطحبتهــا  بيتهــا  بــاب  شــقيقتها 

لزيارة والدتهن املريضة.
تجــرع  خــر  متهيــد  شــقيقتها  أرادت 
عندمــا  تدريجيــا،  الثانيــة  الصدمــة 
تهويــن  يف  لتشــاركها  ألمهــن  وصلتــا 
بإعــان  الخــر  تقريــب  بــدأت  األمــر، 

استشــهاد شــاب مــن ســكان محافظــة 
طولكــرم، فدعــت لــه بالرحمــة، قبــل أن 
فقابلــت  ابنهــا،  الشــهيد  أن  تخرهــا 
ربهــا،  بقــدر  ورضيــت  بصــر  الصدمــة 
أنــه  علمــت  عندمــا  دمعهــا  وجففــْت 

نفذ عملية دهٍس.
تســمع  ال  معزيــن،  بأصــواِت  محاطــة 
مــن والدتــه إال نشــوة انتصــار وكلــات 
فخــر واعتــزاز كانــت أول مــا نطقت به: 
محرتًقــا  قلبــه  كان  قلبــي،  بــرد  "ابنــي 
واآلن  أمامــه،  شــقيقه  إعــدام  عــىل 
لــه ولدمــاء  وثــأر  الصــاع لاحتــال،  رد 

شهداء الضفة".
والحــارض،  املــايض  جــرح  بــني  تربــط 
بــني  شــقيقه  "استشــهد  تعّلــق: 
يديــه، ويف يــوم تنفيــذ عمليتــه أعــدم 
االحتال شقيقني، فتجددت نار الثأر 

لديه وانتقم للجميع".
قلبهــا،  يف  مكاًنــا  االنكســار  يجــد  مل 
وهــي  "فلســطني"  لصحيفــة  تتحــدث 
"لــو  قائلــة:  فقدهــا،  عــىل  تتعــاىل 

للمقاومــة،  سأرســلهم  أوالد  لــدي 
االحتــال،  وجــه  يف  قنابــل  هــؤالء 
للوطــن  فــداٌء  هــم  عليهــم،  نبــيك  ال 

ولفلسطني".
نار لم ُتطفأ

التــي  لهــا  زيارتــه  والدتــه  تســتذكر 
يطلــب  "جــاءين  شــهًرا:  اســتمرت 
املســافة  بعــد  متجــاوزا  عليــه  رضــاي 
التــي تفصلنــا، كان قلبــه محرتًقــا عــىل 

قتل شقيقه".
وكان راين يعــاين مــن مــرض الســكري 
املزمــن، تشــيد أمــه بصفاتــه: "كان ال 
يحتك باآلخرين، ال يؤذي أحًدا، حتى 
أنني استغربت من تنفيذه العملية". 
عن سيارته الجديدة، قالت: "مل يهنأ 
عليهــا بعــد، وال يــزال يســدد ديونهــا، 
فقاتــل  الوطــن  عــىل  يبخــل  مل  لكنــه 
مــا ميلــك، ألجــل  ومالــه وكل  بنفســه 
فلســطني واألمــة"، الفتــة إىل أنــه كان 

يعمل يف الداخل املحتل.
 13 يف  طفلهــا  إعــدام  يــوم  يلتصــق 
مــارس/ آذار 2002 بذاكرتهــا، تصــف 
الجرميــة بدموٍع بللت صوتها "كانت 
طفــل  محمــد  ابنــي  بشــعة،  جرميــة 
صغــري بالصــف الثالث االبتدايئ، قام 
الجنــدي اإلرسائيــيل بإخراج مسدســه 
وإطــاق الرصــاص عليــه، حملــه راين 
وركــض بــه لكنــه استشــهد، ورغم مرور 
بعــد"،  تجــف  دمــاءه مل  فــإنَّ  الســنني 
بعــد عــام تويف والده يف حادث ســري 
بالسعودية أثناء سفره لتأدية مناسك 
شــهيًدا  راين  يرحــل  واليــوم  الحــج، 

ويسد بدمائه الدين لاحتال.

الشهيد راين أبو عيل
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الدوحة/ )أ ف ب(:
يخــوض املنتخــب الهولنــدي لكــرة القــدم قمــة حاميــة الوطيس 
أمــام نظــره األمــريك اليــوم عىل اســتاد خليفة يف الدوحة يف 

افتتاح الدور مثن النهايئ ملونديال قطر 2022.
ــق الحســاب الرســمي للمنتخــب الهولنــدي لكــرة القــدم يف  علَّ
تويــر عــىل املواجهــة بـ"معركــة مــع الواليــات" يف إشــارة إىل 
االختبــار الصعــب الــذي ينتظــر "الطواحــن" يف ســعيهم إىل 
الذهــاب بعيــدا يف البطولــة وفــك النحــس الــذي يالزمهــم فيهــا 
بخســارتهم ثــالث مباريــات نهائيــة بفــوارق ضيقــة أعــوام 1974 

و1978 و2010.
عــن  الهولنــدي يتحــدث  أغلــب العبــي املنتخــب  لســان حــال 
التتويــج باللقــب، يف مقدمتهــم هدافــه يف النســخة الحاليــة 
كــودي خاكبــو "نريــد الفــوز يف كل مبــاراة، واحــدة تلو األخرى، 

ألن هدفنا هو أن نكون أبطاال للعامل".
وأضــاف خاكبــو الــذي أصبــح أول العــب هولنــدي يهــز الشــباك 
العــب  وثــاين  املجموعــات  دور  يف  الثــالث  املباريــات  يف 
يفتتــح التســجيل ثــالث مــرات يف دور املجموعــات عينــه، بعد 

اإليطايل أليساندرو ألتوبييل يف 1986 "نعمل بجد من أجل 
ذلك".

تابــع العــب أيندهوفــن البالــغ 23 عامــًا "مــن املهــم دامئــا هــز 
الشــباك، بالتأكيد، ولكنني ســعيد مبساعديت املنتخب" يف 
إشــارة إىل تســجيله ثالثــة أهــداف حتــى اآلن وتقاســمه صــدارة 
الئحــة الهدافــن مــع أمثــال الفرنــي كيليــان مبــايب واإلنكليــزي 

ماركوس راشفورد واإلسباين ألفارو موراتا.
• هولندا تريد التتويج

وتابــع "هنــاك طريــق طويــل يتعــن علينــا أن نقطعــه ولكننا اآلن 
يف الــدور الثــاين. ال توجــد مباريــات ســهلة. انظــروا فقــط إىل 
مواجهتنــا ضــد اإلكــوادور )1-1(. ال توجــد مباريــات ســهلة يف 
هذه النسخة لكأس العامل وسيكون عليك الفوز عىل الجميع 

إذا كنت تريد الفوز بها".
شــّدد املــدرب لويــس فــان خــال )71 عامــًا( عــىل أن "املرحلــة 
التالية هي األهم يف البطولة وميكن ان نبدأ بشعور إيجايب".
يعــي فــان خــال املكنــى "البجعــة"، بســبب فمــه الكبــر وحنكــه 
السميك، جيدًا مع يقوله خصوصا وأنه عاش يف واليته الثانية 

وتحديــدا  الهولنــدي  املنتخــب  رأس  عــىل   )2012-2014(
يف مونديــال 2014 عندمــا تخطــى املكســيك بصعوبــة 2-1 
بهــدف قاتــل لكالس-يــان هونتيــالر من ركلة جــزاء )4+90(، ثم 
كوســتاريكا يف ربــع النهــايئ بــركالت الرجيــح التــي أطاحــت به 
من نصف النهايئ عىل يد االرجنتن قبل ان يكسب الربازيل 

املضيفة بثالثية نظيفة.
ميني فان خال النفس مبواصلة سجله الرائع مع منتخب بالده 
يف العــرس العاملــي بعدمــا أصبــح الثالثــاء )عقــب الفــوز عــىل 
قطــر املضيفــة( أول مــدرب يتفــادى الخســارة يف 10 مباريــات 
متتاليــة يف كأس العــامل )7 انتصــارات وثــالث تعــادالت(، يف 
ســعيه لتحقيــق مــا عجــز عنــه يف الربازيــل وختــم مشــواره مــع 
املنتخــب بلقــب عاملــي طــال انتظــاره خصوصــا وأن النســخة 
الحاليــة هــي األخــرة لــه يف مســرته التدريبيــة حيــث ســيعتزل 

ويرك منصبه لرونالد كومان.
 1934 أعــوام  مــرات  أربــع  النهــايئ  مــن مثــن  خرجــت هولنــدا 
ســت  تخطيــه  يف  نجحــت  لكنهــا  و2006،  و1990  و1938 
النهــايئ  حتــى  املشــوار  أكملــت  مــرات  ثــالث  بينهــا  مــرات 

)1974 و1978 و2010( ومرتــن حتــى دور االربعــة )1998 
و2014(، فيام خرجت من ربع النهايئ عام 1994 ومل تتأهل 

إىل النسخة األخرة.
• منافس شرس

التــي  املتحــدة  الواليــات  أمــام  ســهلة  تكــون  لــن  املهمــة  لكــن 
ســتكون "منافســًا رشســًا حســب مدافــع إنــر ميــالن اإليطــايل 
بعــض  تحســن  "علينــا  زمــالءه  ر  حــذَّ الــذي  دامفريــس  دنــزل 

الجوانب إذا أردنا مواصلة املشوار".
مل تصــل الواليــات املتحــدة، العائــدة اىل العــرس العاملي بعد 
غيابهــا عــن النســخة االخــرة يف روســيا عــىل غــرار هولندا، اىل 
ربع النهايئ سوى مرة واحدة عام 2002 حن انتهى مشوارها 
بــاالك، علــاًم انهــا خاضــت  عــىل يــد أملانيــا بهــدف مليكايــل 
مبارتــن يف دور املجموعــات عــام 1930 يف النســخة األوىل 

قبل خوض نصف النهايئ.
قدمــت عروضــا جيــدة خصوصــا إرغامهــا إنجلرا عــىل التعادل 
الســلبي بعدمــا كانــت يف طريقهــا للفــوز عىل ويلــز يف الجولة 

االوىل قبل أن تتعادال، ثم تغلبت عىل إيران -1صفر.

الدوحة/ )أ ف ب(:
بعــد بدايــة صادمــة وســقوط مل يكــن يف الحســبان 
أمام السعودية، ُتقارب األرجنتن مباراة السبت مع 
أسراليا يف الدور مثن النهايئ ملونديال قطر بحذر 
كبــر ضمــن مســعاها ملواصلــة الحلم بإحــراز اللقب 

للمرة األوىل منذ 1986.
دور  مــن  األخــرة  الجولــة  حتــى  األرجنتــن  انتظــرت 
املجموعات لحسم تأهلها اىل مثن النهايئ واإلبقاء 
عــىل حلــم قائدهــا ليونيــل ميــي يف إنهــاء مســرته 
وذلــك  خزائنــه،  عــن  يغيــب  الــذي  األهــم  باللقــب 

بفوزها عىل بولندا -2صفر.
ليونيــل ســكالوين نفســه يف  ووضــع فريــق املــدرب 
أمــام  افتتاحــًا  الخســارة  صدمــة  بعــد  املوقــف  هــذا 
الســعودية 1-2 قبــل أن يعــود اىل الســكة الصحيحــة 
 2( املكســيك  حســاب  عــىل  الثانيــة  الجولــة  يف 
-صفر(، وصواًل اىل حسم تأهله وصدارة املجموعة 

الثالثة بفوز ثاٍن عىل حســاب روبرت ليفاندوفســي 
ورفاقه.

رافقــت  التــي  بولنــدا  عــىل  األربعــاء  الفــوز  وبعــد 
العمــالق األمــريك الجنويب اىل مثن النهايئ بفضل 
فــارق األهــداف عــن املكســيك، بــدا ســكالوين حذرًا 
بشأن األسرالين الذين أنهوا دور املجموعات عىل 
نفس املســافة من فرنســا حاملة اللقب وتأهلوا اىل 
مثــن النهــايئ للمــرة الثانيــة يف تاريخهــم بعــد 2006 

يف الوصافة بفارق األهداف عن "الديوك".
• رأينا ذلك ضد السعودية

وقــال ســكالوين إن جميــع املنتخبــات املشــاركة يف 
النهائيــات "صعبــة. لقــد رأينــا ذلــك ضــد الســعودية. 
فأنتــم  ســهلة،  أســراليا  أن  تعتقــدون  كنتــم  إذا 
التأهــل  خــالل  مــن  ذلــك  أظهــروا  فهــم  مخطئــون، 

مبواجهة فرق صعبة يف كأس العامل هذه".
ويبدو أن صدمة السعودية التي أعادت اىل األذهان 

الكامــرون  أمــام  لألرجنتــن  االفتتاحيــة  الخســارة 
عــام 1990 قبــل أن تواصــل طريقهــا حتــى النهــايئ، 
أيقظــت ميــي ورفاقــه الذين قّدمــوا أداء ممتازا يف 

املباراتن التاليتن أمام املكسيك وبولندا.
لكن سكالوين رفض مقولة أن الهزمية االفتتاحية قد 
تفيد األرجنتن ملا تبقى من مشوارها يف املونديال 
القطــري، قائــاًل "كال، ال أعتقــد أن الخســارة مفيــدة. 
مل نســتفد أي يشء مــن هــذه الهزميــة وكنــا نعلــم أنــه 

يتوجب علينا الفوز باملباراتن املتبقيتن".
وبعدمــا شــدد عــىل رضورة "تحليــل الخصــوم"، قــال 
ســكالوين إنــه "يتوجــب علينــا أيضــًا التفكــر بكيفيــة 
كثــرًا  يتابعــوا  مل  وطاقمــه  أنــه  معرفــًا  إيذائهــم"، 
ســيقومان  لكنهــام  جيــد  بشــكل  ملعرفتهــا  أســراليا 

بهذا األمر اآلن.
وستكون مواجهة اليوم األوىل بن األرجنتن وأبطال 
آســيا لعــام 2015 يف نهائيــات كأس العــامل، لكنهام 

ملونديــال  املؤهــل  الــدويل  امللحــق  يف  تواجهــا 
1994 وخــرج املنتخــب األمــريك الجنــويب منترصًا 

إيابًا -1صفر بعد التعادل ذهابًا 1-1.
جــدًا  قويــة  شــخصية  األرجنتــن  املنتخــب  وأظهــر 
قائــده  عــرب  جــزاء  ركلــة  إهــدار  خيبــة  تجــاوز  بعدمــا 
مــاك  أليكســيس  بهــديف  منتــرصًا  وخــرج  ميــي، 

أليسر وخوليان ألفاريس.
• صناعة المزيد من التاريخ

عــىل الــورق، تبــدو األرجنتــن مرشــحة بقــوة لتخطــي 
عقبــة األســرالين والتأهــل اىل ربــع النهــايئ حيــث 
والواليــات  هولنــدا  مبــاراة  مــن  الفائــزة  ســتواجه 

املتحدة.
لكــن فريــق املــدرب غراهــام آرنولــد لــن يكــون لقمــة 
ســائغة وقــد أثبــت ذلــك يف دور املجموعات بعدما 
اختــرب ســيناريو مشــابهًا لألرجنتــن بخســارته مباراتــه 
األوىل أمام فرنسا 4-1، قبل أن يستعيد توازنه عىل 

حساب تونس 1 -صفر ثم يحسم تأهله بتغلبه عىل 
الدمنارك 1 -صفر أيضًا.

بالنسبة للمدرب آرنولد الذي يأمل قيادة املنتخب 
اىل تجــاوز إنجــاز عــام 2006 حــن وصــل اىل مثــن 
النهــايئ للمــرة األوىل قبــل أن ينتهــي املشــوار عــىل 
يد إيطاليا، فهو "متواجد يف اللعبة لفرة طويلة مبا 
فيــه الكفايــة ألعلــم أن األمر األهم هو التعايف، النوم 
بــكل يشء يك تكــون جاهــزًا  القيــام  والحــرص عــىل 

للمباراة التالية".
إيقــاف  كيفيــة  آلرنولــد  األســايس  الهــم  وســيكون 
ميــي الــذي ســيقاتل بــكل ما لديه مــن أجل محاولة 
اإلبقــاء عــىل حلــم االنضــامم اىل األســطورة الراحــل 
دييغو مارادونا وقيادة بالده اىل اللقب للمرة األوىل 
منــذ 1986، مــن أجــل إنهــاء مســرته الدولية بأفضل 
طريقــة ممكنــة بعدمــا أملــح يف أكــر من مناســبة اىل 

أن مونديال قطر سيكون األخر له.

تواجه الواليات 
المتحدة في 

معركة ساخنة

هولندا

ب  تسعى لتجنُّ
المفاجآت السوداء 

أمام أستراليا

األرجنتين
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الدوحة/ )أ ف ب(:
كانــت "العائلــة" الوصفــة الســحرية لعــودة املغــرب إىل 
مثــن نهــايئ كأس العــامل يف كــرة القدم بعد انتظار طويل 
دام 36 عامــًا، رافقتهــا "روح معنويــة قوّيــة" يف مجموعــة 

"املوت".
يف  املغربيــة  القــدم  لكــرة  الذهبــي  الجيــل  إنجــاز  ظــل 
الثامنينيــات عندمــا بــات "أســوط األطلــس" أول منتخــب 
عريب وإفريقي يبلغ الدور الثاين يف مونديال املكسيك 
1986، خالــدا يف األذهــان وكان ملهــاًم لجميــع األجيــال 
التــي تلتــه حتــى نجــح رفــاق "العائــد" إىل عريــن األســود 

حكيم زياش يف تكراره الخميس.
• يد واحدة وقلب واحد

أّكدها حكيمي، أفضل العب يف املباراة ضد كندا )-2
1( "حلمــت بتحقيــق مــا فعلــه الجيــل الذهبــي للمنتخــب 
املغــريب ولذلــك بكيــت حني تذكــرت عائلتي والجامهري 

وكل ما فعلناه من أجل هذه اللحظة".
ولدينــا  عائلــة  نحــن  فقــط،  فريقــا  لســنا  "نحــن  وأضــاف 
مجموعــة جيــدة ســواء مــن يلعــب أو مــن ال يلعــب لدينــا 

عقلية جيدة".
بدوره قال املدرب وليد الركرايك "أنا عشت تلك الفرتة 
وذلــك الجيــل منحنــي االلهــام للعــب كــرة القــدم والدفــاع 
بعــض  جعــل  يف  نجحنــا  اليــوم  املنتخــب.  ألــوان  عــن 
االطفال يحلمون يف املستقبل وتحقيق االفضل، ولهذا 

السبب كرة القدم جميلة".
وأضاف "عدت اىل الطفولة ألقول انني عشــت ملحمتي 
بخيبــات  أصبنــا  أننــا  أيضــا  وتذكــرت  و1998   1986
أمــل ويف كل مــرة ال يكــون مصرينــا بأيدينــا يف املبــاراة 
األخــرية وندخــل يف حســابات معقــدة تتوقــف عــى نتائج 
منتخبــات أخــرى. كان هدفنــا هو تفادي هذه الحســابات 

وجعل األمور بني أيدينا".
خالــف أســود األطلــس التوقعــات يف مجموعة رشــح فيها 
الجميــع كرواتيــا وصيفــة بطلــة النســخة األخــرية وبلجيــكا 

ثالثها لحسم البطاقتني املؤهلتني إىل الدور الثاين.
كــّرر الجيــل الحــايل مــا فعلــه ســلفه بقيــادة عزيــز بودربالــة 
ومحمــد التيمومــي وعبــد املجيــد الظلمــي وبــادو الــزايك 
عندما تصّدر املجموعة السادسة بالذات أمام العاملقة 

انكلرتا وبولندا والربتغال ولكن برصيد خمس نقاط، قبل 
أن يخرج بخســارة قاســية امام املانيا الغربية صفر1- يف 

الدقيقة 89 من ركلة حرة مبارشة. 
قــال زيــاش: "كنــا نعلــم منــذ البدايــة بــأن طريقنــا ســيكون 
صعبــا، لكــن لعبنــا بتكتيــك واضــح، وبذلنــا جهــدا كبــريا، 
وكنــا عــى قلــب رجــل واحــد ويــد واحدة من أجــل التأهل 

لثمن النهايئ".
• البدء من الصفر

تركيز الركرايك عى "العائلة" مل يأت من فراغ، بل كانت 
متيمــة نجاحــه مــع فريــق الــوداد البيضــاوي وتتويجــه معــه 
ودوري  املحــي  "الــدوري  املــايض  املوســم  بالثنائيــة 
منصــب  الســتالم  أســهمه  رفــع  إنجــاز  إفريقيــا"،  أبطــال 
مــدرب املنتخــب قبــل أشــهر قليلــة عــى انطــالق العــرس 

العاملي.
حرص عى حضور أولياء أمور الالعبني حتى تسود "روح 

العائلة يف املنتخب داخل امللعب وخارجه".
البعــض  أوضــح "عندمــا تخــوض مســابقة عامليــة هنــاك 
بــأن  الشــعور  يف  يرغــب  اآلخــر  والبعــض  أوالد  لديــه 

عائالتهــم بجوارهــم وحتــى اآلن نحــن صائبــون يف قرارنــا. 
يف هذه املسألة، عندما تفوز تكون األمور عى الطريق 

الصحيح، ولكن عند الخسارة تكون االنتقادات".
تابــع "هــذه مســؤوليتي يف هــذا القــرار، ونحــن رأينــا أنهــم 
عملنــا  عــى  نركــز  بلجيــكا.  عــى  الفــوز  عقــب  ســعداء 
والعائالت ال تزعجنا طاملا نراهم بعد املباريات فقط".

• تكسير الحواجز
أّكــد الركــرايك أن التواصــل بينــه وبــني الالعبــني رائــع جــدا 
واستشــهد بلقطــة نهايــة املبــاراة عندمــا جمــع الالعبــني 
عــى  بالــرب  انهالــوا  نهايتهــا  ويف  إليهــم  للحديــث 

صلعته.
ورمبــا  صلعتــي  بلمــس  خــريا  يتفاءلــون  "الالعبــون  قــال 
بالتأهــل  يســتمتعوا  ان  لهــم  قلــت  الحــظ.  لهــم  تجلــب 
اىل  متعطشــني  يزالــون  ال  كانــوا  إذا  عــام  وســألتهم 

االنتصارات".
تابــع "يجــب أن نبــدأ مــن الصفــر اعتبارا مــن الغد ومنيض 
األمــور  مــا ســيحدث. ســتكون  ذلــك ســرى  وبعــد  قدمــا 
معقــدة يف األدوار التاليــة فاللعــب يف كأس العــامل أمــر 

رائع بالنسبة لالعبني".
ألعــب  ومل  املنتخــب  صفــوف  يف  العبــا  "كنــت  وأبــرز 
أبــدا يف كأس العــامل، فشــلنا مرتــني يف الجولــة االخــرية 
مــن التصفيــات، ومبــا أننــا نؤمــن بقضاء الله وقــدره، قلت 
أنــه رمبــا ســأحظى بهــا كمــدرب وأدخــل التاريــخ مــع هــذا 

الفريق، هذا رائع وأنا اليوم أسعد يف الكرة األرضية".
ختــم الركــرايك بأنــه مديــن لرئيــس االتحــاد املغــريب عــى 
الثقــة التــي وضعهــا بــه قبل شــهرين من انطــالق املونديال 
مــن  العديــد  يكــن  "مل  محــي  مــدرب  بتعيــني  ومجازفتــه 
يؤمنــون  الصحافيــني،  وبعــض  العــام  الــرأي  األشــخاص، 
بقدرته عى تحقيق أفضل النتائج بالنظر اىل قلة خربته".

قــال "الحمدللــه أثبــت اليــوم أن الخــربة ال تعنــي شــيئا يف 
كــرة القــدم واالمــر يتعلــق بحواجــز يتم وضعهــا حتى نحرم 
أنــا بطبعــي  إثبــات كفاءتهــا.  العديــد مــن املواهــب مــن 
ليــس مــن أجــي  مقاتــل وهــديف تكســري هــذه الحواجــز 
ولكن من أجل الشباب املوهوبني القادمني. لدينا أطباء 
جيــدون.  وصحافيــون  ورياضيــون  ومهندســون  جيــدون 
يجب أن نبدأ يف منح الثقة للنخبة القادمة لبناء بالدنا".

يعيد كتابة التاريخيعيد كتابة التاريخ
بيد واحدة وقلب واحدبيد واحدة وقلب واحد المغربالمغرب

الدوحة/ )أ ف ب(:
هــي رحلــة بــدأت منــذ عالجــه مــن رسطــان الربوســتات إىل 
قطــر  مونديــال  يف  اإلقصائيــة  األدوار  هولنــدا  مــع  بلوغــه 
2022. يأمــل املــدرب لويــس فــان خــال يف أن يصــل إىل 
الواليــات  عــى حســاب  املشــوار  هــذا  محطــة جديــدة يف 

املتحدة التي يالقيها اليوم يف الدور مثن النهايئ.
مــن  الوصــول إىل املراحــل األخــرية  فــان خــال يف  نجــح  إذا 
نهائيــات كأس العــامل يف قطــر، ســيكتب حينهــا إحدى أكرث 

القصص املؤثرة يف البطولة.
عــاد الرجــل البالــغ  71 عاًمــا مــن التقاعــد لتدريــب هولنــدا 
العــام املــايض عــى الرغــم مــن معركته القاســية مــع رسطان 

الربوستات.
يونايتــد  مانشســرت  مــن  إقالتــه  منــذ  االضــواء  عــن  ابتعــد 
اإلنجليــزي يف عــام 2016، لكــن املــدرب الطلــق يف الــكالم 
ال يــزال قــوة كــربى، كــام أثبــت مــن خالل قيادتــه هولندا إىل 
االدوار االقصائية يف كأس العامل بعد خضوعه لعالج ناجح 

ملرضه.

عــى  بانتصاريــن  األوىل  املجموعــة  "الطواحــني"  تصــّدرت 
السنغال وقطر وتعادل مع االكوادور.

قد ال يتم تصنيف املنتخب الحايل يف مستوى ذاك الذي 
قاده الهداف يوهان كرويف يف الســتينات والســبعينات أو 

الذي عارصه رود خوليت يف الثامنينات والتسعينات.
الــذي يــرف عــى املنتخــب لفــرتة ثالثــة،  لكــن فــان خــال 
صّنف جيل 2022 عى أنه األكرث موهبة بني الذين أرشف 
عليهــم. إذ يضــم أســامء أمثــال مدافــع ليفربــول اإلنجليــزي 
فريجــل فــان دايــك والعــب وســط برشــلونة اإلســباين فرنيك 
دي يونــغ ومهاجــم أيندهوفــن الشــاب الصاعــد بقــوة كــودي 

خاكبو.
يــرى فــان خــال أن هولنــدا ميكــن أن تفــوز بــكأس العــامل ألن 
فريقــه يتمتــع "بجــودة متوســطة أعــى" مــن املجموعــة التــي 
قادهــا إىل الــدور نصــف النهــايئ يف مونديــال الربازيــل عــام 

.2014

يف 2014 كان األمر مامثاًل
مل يخــر يف آخــر 10 مباريــات قادهــا يف كأس العــامل مــع 

نهــايئ  نصــف  يف  األرجنتــني  أمــام  الهزميــة  إن  إذ  هولنــدا، 
2014 كانت بركالت الرتجيح.

وفيــام خــص املنتخــب االمــرييك الــذي تعــادل مــع كل مــن 
رائــع،  فريقــه  "لديهــم  قــال  ايــران،  وأســقط  وويلــز  إنجلــرتا 
أفضــل املنتخبــات. ســتكون  مــن  إنــه  القــول حتــى  ميكننــي 
مباراة صعبة ولكن ميكننا أن نتخطى كل يشء، فريقنا قوي 

أيًضا".
جيــال  قــاد   ،1991 عــام  أياكــس  املهــام يف  تــوىل  أن  بعــد 
ذهبًيا ضّم أمثال دنيس بركامب وباتريك كلويفرت وإدغار 

ديفيس وكالرنس سيدورف واالخوين دي بور.
فــاز بثالثــة ألقــاب يف الــدوري الهولنــدي وتــوج بلقــب دوري 
أبطــال أوروبــا وكأس االتحــاد االورويب مــع أياكــس، مــا مّهــد 

النتقاله اىل برشلونة حيث كّرر النجاحات يف كاتالونيا.
العــامل  كأس  نهائيــات  اىل  هولنــدا  قيــادة  يف  فشــله  بعــد 
بفــرتة  املــدرب  مــّر  واليابــان،  الجنوبيــة  كوريــا  يف   2002
ميونيــخ  وبايــرن  برشــلونة  مــع  للتألــق  العــودة  قبــل  جفــاف 

االملاين.

المتمّرد الستكمال رحلته الشاقةالمتمّرد الستكمال رحلته الشاقة فان خالفان خال
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الدوحة/ )أ ف ب(:
قطــر  النهــايئ مبونديــال  الــدور مثــن  الجنوبيــة إىل  عــرت كوريــا 
2022 بفــوز يف الدقائــق القاتلــة عــى الرتغــال 2-1 يف الجولــة 
الثالثــة واألخــرة مــن منافســات املجموعــة الثامنــة، عــى اســتاد 

املدينة التعليمية يف الدوحة.
وســّجل هــديف كوريــا يونغ-غــوون كيــم )27( وهي-تشــان هوانــغ 
)1+90(، فيام أحرز ريكاردو هورتا هدف الرتغال الوحيد )5(.

دخلــت كوريــا املبــاراة وهي تعلم أن االختبار ســيكون صعبًا أمام 
الرتغال التي ضمنت تأهلها بعد فوزين متتاليني.

وافتتح الرتغال التسجيل يف الدقيقة الخامسة، بواسطة هورتا، 
التعــادل.  إىل  ســاعني  الكوريــون  فاســتغلها  الفــورة،  هــدأت  ثــم 
فرصــة لهيونغ-مــني ســون مــن هنــا )16(، وهــدف ملغــي بداعــي 

التسلل من هناك )17(، فبدت األمور صعبة.
بعدها، انتظر الكوريون عرش دقائق إلدراك هدف التعادل. ومبا 
أن خطورة الكوريني كانت من الكرات الثابتة طوال املباراة، جاء 
الهــدف مــن ركلــة ركنيــة نفذهــا ســون وحّولهــا يونغ-غــوون كيم يف 

املرمى )27(.
انتفض الكوريون قبل نهائية الشوط األول. تسديدة قوية لسون 
يف الدقيقــة 40 مــن خــارج املنطقــة، ســكنت بــني يــدي الحــارس 

الرتغايل ديوغو كوشتا.
فحــاول  الرتغاليــني هجومــًا.  تحــركات  عــن  كثــرًا  رونالــدو  غــاب 
رفاقه التسديد من الخارج عى غرار فيتينيا )42(، لكن الحارس 
الكــوري الجنــويب ســيونغ-غيو كيــم صدهــا، فحاول "يس آر 7" أن 

يتابعها برأسه يف املرمى، لكنها ذهبت بعيدة.
يف الشــوط الثــاين، ســعى "سيليســاو أوروبــا" إىل فــرض إيقاعــه 

عى املباراة. غر أن العقم التهديفي مل يساعدهم يف ذلك.
فبعــد ســبع دقائــق، أهــدر رونالــدو بغرابــة شــديدة فرصــة هــدف 
عندمــا فشــل يف التعامــل مــع الكــرة أمــام املرمــى الكــوري. تذّمــره 

مل يسعفه.
رّد عليه ســون املقّنع بشــبه انفرادية أبعدها املدافع يف الثواين 

األخرة إىل ركنية مل تثمر شيئًا )56(.
أخــٌذ ورّد وعــنٌي عــى مبــاراة األوروغــواي حيــث كان رفــاق لويــس 
ســواريس يتقدمــون عــى غانــا -2صفــر، فكانــوا متأهلــني وكوريــا 

يف طريقها إىل التوديع.
كــرة واحــدة اســتلمها ســون يف منتصــف امللعــب وعــر بهــا إىل 
فــكان  ثالثــة مدافعــني،  معــه  الرتغاليــني وســحب  جــزاء  منطقــة 
لــه الكــرة فوضعهــا يف  إىل جانبــه هي-تشــان هوانــغ، مــرر ســون 
الشــباك )1+90(، وعلــت الرصخــات يف امللعــب، وبقــي الحــذر 
إىل أن انتهــت املبــاراة املوازيــة لتضمــن تأهل الكوريني إىل مثن 

النهايئ.
• المباراة في سطور

• املباراة: الرتغال - كوريا الجنوبية 2-1
• امللعب: املدينة التعليمية

• الجمهور: 44097 متفرجًا
• الدور األول - الجولة الثالثة

• املجموعة الثامنة
• الحكم: األرجنتيني فاكوندو تّيو

• األهداف:
الرتغال: ريكاردو هورتا )5(

هوانــغ  هي-تشــان   ،)27( كيــم  يونغ-غــوون  الجنوبيــة:  كوريــا 
)90+1(

• اإلنذارات:
- كوريا الجنوبية: كانغ-إين يل )36(، هي-تشان هوانغ )90+2(.

• التشكيلتان:
* الرتغــال: ديوغــو كوشــتا - جــواو كانســيلو، ديوغــو دالــو، بيبــي، 
أنتونيــو ســيلفا - جــواو ماريــو )وليــام كارفاليــو 81(، روبــن نيفيــش 
)رافايــل ليــاو 65(، ماتيــوس نونيــش )جــواو بالينيــا 65( - فيتينيــا 
)برناردو ســيلفا 81(، ريكاردو هورتا، كريســتيانو رونالدو )أندريه 

سيلفا 65(.
- المدرب: فرناندو سانتوش

* كوريــا الجنوبيــة: ســيونغ-غيو كيــم - جني-ســو كيــم، مون-هوان 
كيــم، يونغ-غــوون كيــم )جون-هو ســون 81(، كيونــغ-وون كوون - 
وو-يونــغ جونــغ، إين-بيــوم هوانــغ، كانغ-إيــن يل )أوي-جــو هوانــغ 
3+90(، جاي-ســونغ يل  )يو-مــني تشــو  81(- غيو-ســونغ تشــو 

)هي-تشان هوانغ 66(، هيونغ-مني سون.
- المدرب: البرتغالي باولو بينتو

الدوحة/ )أ ف ب(:
حققت األوروغواي فوزًا غر كاف عى غانا بهدفني نظيفني ليودعا 
ســويًا دور املجموعــات يف مونديــال قطــر 2022 يف كــرة القــدم، 
بســبب فــوز كوريــا الجنوبيــة عــى الرتغــال 1-2 ضمــن منافســات 

الجولة الثالثة األخرة من املجموعة الثامنة.
وتصــّدرت الرتغــال املجموعــة برصيد 6 نقــاط تليها كوريا الجنوبية 
برصيــد 4 نقــاط متفوقــة عــى االوروغــواي، بطلــة 1930 و1950، 
بتســجيلها عــددا اكــر مــن االهــداف )4-4 مقابــل 2-2(، يف حــني 

اكتفت غانا بثالث نقاط.
وخاضــت غانــا املبــاراة وهــي تســعى اىل ثــأر قديــم مــن االوروغــواي 
ومــن مهاجمهــا املخــرم لويس ســواريز الذي حطم قلوب الغانيني 

قبل 12 عاما.
وســنحت الفرصــة امــام غانــا العــادة اعتبارهــا عندمــا احتســب لهــا 
الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة حارس مرمى ســرخيو روتشــيت ملحمد 
قــدوس داخــل املنطقــة انــرى لهــا قائــد غانا اندري ايــو لكن الحارس 

تصدى لها براعة معوضا خطأه )21(
ومن الهجمة التالية نجحت االوروغواي يف افتتاح التسجيل عندما 
ســدد ســواريس كــرة زاحفــة مــن داخــل املنطقــة تصــدى لهــا الحارس 
الغــاين مــن دون ان يلتقطهــا وكانــت يف طريقهــا اىل املرمى قبل ان 
يكملها جورجيان دي اراســكاييتا داخل الشــباك من مســافة قصرة 

.)26(
مــن  متريــة  اثــر  الثــاين  الهــدف  ذاتــه  الالعــب  اضــاف  مــا  ورسعــان 

سورايس وتسديدة طائرة داخل الشباك )32(. 
وظلت االفضلية لالورغواي يف الشوط الثاين وكانت ابرز فرصة لها 
تســديدة فيديريكــو فالفــردي العــب وســط ريــال مدريــد االســباين 
من خارج املنطقة، تصدى لها الحارس الغاين عى دفعتني )68(.
وضغط املنتخب الغاين يف ربع الساعة االخر عله يدرك التعادل 
خــارج  مــن  قويــة  كــرة  قــدوس  وســدد  البطاقــة  ســيمنحه  كان  الــذي 

املنطقة بيرساه ابعدها روسيه يف اللحظة االخرة )80(.
الفنــي  الجهــاز  علــم  ان  وبعــد  املبــاراة  مــن  االخــرة  الدقائــق  ويف 
وبالتــايل   2-1 الرتغــال  عــى  الجنوبيــة  كوريــا  بفــوز  لألوروغــواي 
هــوادة  بــال  بالهجــوم  العبيــه  طالــب  التأهــل،  ســباق  مــن  خروجــه 

لتســجيل هــدف ثالــث كان ســيضمن بطاقة العبــور اىل الدور التايل 
عــى حســاب كوريــا، لكــن عــى الرغــم مــن املحــاوالت املتكــررة مل 

ينجح »ال سيليستي« يف تعزيز تقدمه ليخرج خايل الوفاض.
• المباراة في سطور

• املباراة: غانا - االوروغواي 2-0
• امللعب: الجنوب، الوكرة

• الجمهور: 43443 متفرجًا
• الدور األول - الجولة الثالثة األخرة

• املجموعة الثامنة
• الحكم: األملاين دانييل زيرت

• األهداف: 
االوروغواي: جورجيان دي أراسكاييتا )26 و32(

• اإلنذارات:
 ،)60( ســواريس  لويــس   ،)20( نونييــس  دارويــن  االوروغــواي: 
 ،)90+10( خيمينيــس  خوســيه   ،)87( كواتيــس  سيباســتيان 

إدينسون كافاين )90+10(
غانا: كامل الدين سليامن )86(، سيدو أليدو )90+9(

• التشكيلتان:
* غانــا: لورنــس أيت-زيغــي - ســيدو أليــدو، دانيــال أمــاريت، محمــد 
ساليســو، عبــد الرحمــن بابــا، ســاليس عبــد الصمــد )دانيال-كــويف 
فاتــاوو  )عبــدول  قــدوس  محمــد  بــاريت،  تومــاس   -)72 كيريــه، 
اســحاقو 8+90(، أندريــه أيــو )عثــامن بــوكاري، 46( - جــوردان أيــو 
)كــامل الديــن ســليامنا، 46(، إينيــايك وليامــس )أنطــوان ســيمينيو، 

.)72

- المدرب: أوتو آدو
خيمينيــس،  ماريــا  خوســيه  روتشــيت،  ســرخيو  األوروغــواي:   *
سيباســتيان كواتيــس - غيرمــو فاريــال، ماتيــاس أوليفــرا، فيديريكو 
فالفردي، رودريغو بنتانكور )ماتياس فيسينو، 34(، جورجيان دي 
أراســكاييتا )ماكيس غوميس، 80(، فاكوندو بيليســري )نيكوالس 
 )66 كافــاين،  )إدينســون  ســواريس  لويــس   ،)66 كــروس،  ال  دي 

داروين نونييس )أغوستني كانوبيو 80(. 
- المدرب: دييغو ألونسو

األوروغوايكوريا الجنوبية
"تخطف" بطاقة ثمن النهائي 

بفوز قاتل على البرتغال
ُتغادر المونديال بعد فوٍز 

غير كاٍف على غانا 
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الدوحة/)أ ف ب(:
بلــغ املنتخــب الســويرسي الدور مثــن النهايئ ملونديال قطر لكرة 
القدم بفوزه عىل رصبيا 3-2 أمس،عىل استاد 974 يف الدوحة، 

ضمن منافسات الجولة الثالثة األخرية للمجموعة السابعة.
 )44( إمبولــو  وبريــل   )20( شــاكريي  جــريدان  لســويرسا  ســجل 
 )26( ميرتوفيتــش  ألكســندر  وللخــارس   ،)48( فرويلــر  ورميــو 
الثــاين  املركــز  ســويرسا  واحتلــت   .)35( فالهوفيتــش  ودوشــان 
رغــم  املتصــدرة  الربازيــل  نقــاط خلــف   6 برصيــد  يف املجموعــة 

خسارتها أمام الكامريون صفر1-. 
ملعــب  عــىل  النهــايئ  الربتغــال يف مثــن  أمــام  وتلعــب ســويرسا 

لوسيل اإلثنني املقبل.
ورفــع حكــم املبــاراة 11 بطاقــة صفــراء توزعــت بــني 7 لرصبيــا و4 

لسويرسا، كام شهدت توترًا يف الدقائق األخرية بني الالعبني.
وتفــادت ســويرسا خســارة مباراتــني تواليــًا يف كأس العــامل بعــد 
ســقوطها أمــام الربازيــل صفــر1- يف الجولــة الثانيــة، وذلــك للمــرة 
األوىل منذ عام 1994 )خسارتان تواليًا أمام كولومبيا واسبانيا(.
وفشلت رصبيا يف الثأر لخسارتها أمام سويرسا 2-1 يف مونديال 
روســيا 2018، بهــدف قاتــل مــن شــاكريي يف الدقيقــة 90. كــام 
الحقت لعنة خســارة املباراة الثالثة األخرية يف دور املجموعات 

رصبيا يف مشاركاتها الثالث االخرية كدولة مستقلة.
الثــاليث شــاكريي وغرانيــت تشــاكا وريــكاردو رودريغيــز  وشــارك 
للمبــاراة الرقــم 11 مــع ســويرسا يف كأس العــامل، وهو رقم قيايس 

يف تاريخ املسابقة.
يف املقابــل، أقحــم دراغــان ســتويكوفيتش مــدرب رصبيــا الثنــايئ 
ألكســندر ميرتوفيتــش )فولهــام اإلنكليــزي( ودوشــان فالهوفيتــش 
)يوفنتــوس اإليطــايل( للمــرة األوىل يف املقدمــة، فيــام جــدد ثقته 
ونيكــوال  بافلوفيتــش  ســرتاهينيا  االعتيــادي  الدفاعــي  بالثــاليث 
ميلنكوفيتــش وميلــوش فيليكوفيتــش برغــم تلقيــه 5 أهــداف يف 

مباراتني.
المباراة في سطور

املباراة: رصبيا- سويرسا 3-2

امللعب: استاد 974 يف الدوحة
الجمهور:  41378 متفرجًا

الدور األول
املجموعة السابعة - الجولة الثالثة األخرية

الحكم: األرجنتيني فرناندو أندريس راباليني
االهداف:

رصبيا: ألكسندر ميرتوفيتش )26(، دوشان فالهوفيتش )35(
سويرسا: جريدان شاكريي )20(، بريل إمبولو )44(، رميو فرويلر 

  )48(
اإلنذارات:

ســرتاهينيا   ،)47( ميلينكوفيتش-ســافيتش  ســريغي  رصبيــا:   -
غوديــي  نيامنيــا   ،)66( رايكوفيتــش  بــردراغ   ،)56( بافلوفيتــش 
ميلنكوفيتــش  نيكــوال   ،)82( ميرتوفيتــش  ألكســندر   ،)81(

)5+90(، ساشا لوكيتش )90+10(
- ســويرسا: ســيلفان فيدمــر )15(، روبــن فارغــاس )34(، غرانيــت 

تشاكا )5+90(، فابيان شار )90+9(  
التشكيلتان:

* رصبيا: فانيا ميلينكوفيتش-ســافيتش، ســرتاهينيا بافلوفيتش، 
غوديــي،  )نيامنيــا  فيليكوفيتــش  ميلــوش  ميلنكوفيتــش،  نيكــوال 
55(، ســريغي ميلينكوفيتش-ســافيتش )نيامنيــا مكســيموفيتش، 
68(، ساشــا لوكيتــش، فيليــب كوســتيتش، أندريــا جيفكوفيتــش 
دوشــان  ميرتوفيتــش،  ألكســندر   ،)78 رادونييتــش،  )نيامنيــا 
تاديتش )فيليب ديوريتشيتش، 78(، دوشان فالهوفيتش )لوكا 

يوفيتش 55(.
- المدرب: دراغان ستويكوفيتش

* ســويرسا: غريغور كوبيل، ســيلفان فيدمر، فابيان شــار، مانويل 
تشــاكا،  غرانيــت  فرويلــر،  رميــو  رودريغيــز،  ريــكاردو  أكانجــي، 
جــريدان شــاكريي )دنيــس زكريــا، 69(، جربيــل ســو )إدمييلســون 
 ،)83 فارغــاس )كريســتيان فاســناخت،  روبــن   ،)69 فرنانديــس، 

بريل إمبولو )نواه أوكافور، 90+6(.
- المدرب: السويسري-التركي مراد ياكين

الدوحة/ )أ ف ب(:
حســمت الربازيــل صــدارة املجموعــة الســابعة رغــم خســارتها 
التاريخية أمام الكامريون 0-1 أمس عىل ملعب لوسيل، يف 
الجولــة الثالثــة االخــرية مــن منافســات املجموعــة الســابعة يف 

مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
وسجل مهاجم النرص السعودي فنسان أبوبكر هدف املباراة 
الوحيــد )2+90( مانحــا القــارة الســمراء الفــوز األول يف تاريــخ 
كأس العامل عىل أبطال العامل 5 مرات والذين ضمنوا صدارة 
املجموعــة برصيــد ســت نقــاط بفــارق االهــداف امــام ســويرسا 

الفائزة عىل رصبيا.
وكانــت الربازيــل عــىل شــفا احتــالل املركــز الثــاين لــو ســجلت 
ســويرسا هدفــا آخــر يف مرمــى الــرصب ومالقــاة الربتغــال يف 

الدور مثن النهايئ.
وتلتقــي الربازيــل يف الــدور املقبــل مــع كوريــا الجنوبيــة ثانيــة 
املجموعــة الثامنــة اإلثنــني املقبــل، فيــام تلعــب ســويرسا مــع 

الربتغال الثالثاء يف ختام الدور الثاين.
واملــرة  الحاليــة  النســخة  يف  للربازيــل  االوىل  الخســارة  وهــي 

االوىل التي تهتز فيها شباكها يف قطر.
كــام هــي الخســارة االوىل للربازيــل يف دور املجموعــات يف 
فــوزا و3 تعــادالت( وتحديــدا منــذ خســارتها  18 مبــاراة )14 
وهــي  فرنســا.  يف   1998 عــام   2-1 الــروج  منتخــب  أمــام 
املــرة الحاديــة عــرة تواليــا تضمــن فيهــا الربازيــل صــدارة دور 

املجموعات.
يف املقابــل، مل يكــن فــوز الكامــريون مجديــا وخرجــت بأربــع 

نقاط يف املركز الثالث.
وهــو الفــوز االول للكامــريون يف مبارياتهــا الختاميــة يف دور 
املجموعــات مقابــل تعادلــني وخمس هزائــم، واألول ملنتخب 

إفريقي يف مثاين مباريات امام السيليساو.
كــام هــو الفــوز األول لهــا عــىل الربازيــل يف ثــالث مواجهــات 
 1994 يف العــرس العاملــي وثــأرت لخســارتيها صفــر3- عــام 
يف الواليــات املتحــدة، و4-1 يف برازيليــا عندمــا ســجل نيــامر 

ثنائية يف العام 2014.
وهو الفوز الثاين للكامريون يف سبع مواجهات امام الربازيل 

يف مختلف املسابقات مقابل خمس هزائم.
بالعبــي  فخــور  "أنــا  ســونغ  ريغوبــري  الكامــريون  مــدرب  وقــال 
فريقــي اليــوم حيــث أبانوا اليوم أنهــم كانوا محارين حقيقيني. 

فوزنا سيمكننا من التطور. هذا جيل جديد يصعد".
االوىل  املبــاراة  عــىل  بحــرسة  املونديــال  "نغــادر  وأضــاف 
والفرص التي اهدرناها ألننا كنا نرغب يف تحقيق االفضل".

مباراة البرازيل والكاميرون في سطور
املباراة: الربازيل - الكامريون صفر- 1 

امللعب: لوسيل
الجمهور: 85986 متفرجًا
الدور األول - الجولة الثالثة

املجموعة السابعة
الحكم: األمرييك اسامعيل الفتح

- الهدف: 
الكامريون: فنسان أبو بكر )90+2(

- اإلنذارات:
الربازيل: إيدر ميليتاو )7(، برونو غيامرايش )85(

الكامــريون: نوهــو تولــو )6(، بيــار كونديــه )28(، كولينــز فــاي 
)32(، فنسان أبوبكر )81 و90+2( 

- الطرد:
الكامريون: فنسان أبو بكر )90+2(

- التشكيلتان:
برميــر،  ميليتــاو،  إيــدر  ألفيــش،  داين   - إيدرســون  الربازيــل: 
أليكس تيليس )ماركينيوس ،55(- رودريغو )إيفرتون ريبريو، 
55(، فريــد )برونــو غيامرايــش، 55(، فابينيو، أنتوين )رافينيا، 

79(- غابريال جيزوس )بيدرو، 64(، مارتينيي.
المدرب: تيتي

ووه،  كريســتوفر  فــاي،  كولينــز   - إيبــايس  ديفــي  الكامــريون: 
إينــزو إيبــوس، نوهــو تولــو - أندريه-فرانــك زامبو-أنغيســا، بيار 
كونديه )أوليفييه تشام، 68( - إريك مكسيم تشوبو-موتينغ، 
مومــي  نيكــوال   ،)64 توكو-إيكامبــي،  )كارل  مبوميــو  برايــن 

نغامالو )جريوم نغوم مبيكيي، 86( - فنسان أبو بكر. 
المدرب: ريغوبير سونغ

الكاميرونسويسرا
 ُترافق البرازيل لُثمن النهائي 

بثالثية في صربيا
تحقق فوًزا تاريخًيا على 
البرازيل وتغادر المونديال
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الدوحة/)أ ف ب(:
االتحــاد  لــواء  تحــت  املنضويــة  املنتخبــات  حققــت 
اآلســيوي لكرة القدم أكرب حضور يف تاريخها يف الدور 
الثــاين مــن كأس العــامل لكــرة القــدم، بعــد ضــان كوريــا 
الجنوبيــة واليابــان واســراليا بلــوغ مثــن نهــايئ مونديــال 

قطر 2022 مع انتهاء دور املجموعات أمس.
اخفقــت الســعودية وإيــران وقطــر بالتأهــل، رغــم تحقيــق 
أول  أصبحــت  عندمــا  رائعــة  افتتاحيــة  نتيجــة  األوىل 
منتخب آســيوي يفوز عىل األرجنتني التي قادها افضل 
العب يف العامل سبع مرات ليونيل مييس 1-2، والثانية 
الحاصلــة  رغــم االضطرابــات   2-0 ويلــز  عــىل  مثــرا  فــوزًا 
يف البــاد، فيــا وّدعــت املضيفــة قطر مــن الباب الضيق 
رغــم  مضيفــة  لدولــة  مســبوقة  غــر  خســارات  بثــاث 

اإلمكانات املادية الهائلة املوضوعة بترصفها.
وفيــا ُتعــّد كوريــا الجنوبيــة صاحبــة افضــل مشــوار يف 
نهــايئ نســخة  تأهلــت إىل نصــف  تاريــخ آســيا، عندمــا 
االقصائيــة  االدوار  آســيويان  منتخبــان  بلــغ   ،2002
مرتــني، يف 2002 عندمــا رافقتهــا اليابــان التي شــاركتها 

االستضافة، و2010 عندما تأهلتا سويًا أيضًا.
الرايــة  رفعــه  الجنويب-اليابــاين  الكــوري  الثنــايئ  وتابــع 
اآلســيوية يف مونديــال قطــر، مــع املفاجأة التي حققتها 
وتأهلهــا  الجمعــة   2-1 الربتغــال  عــىل  بالفــوز  االوىل 

سويًا.
• ضحايا من الوزن الثقيل

والافت ان كلمة املنتخبات اآلسيوية كانت مسموعة 
يف البطولة املقامة مرة ثانية يف قارة آسيا بعد 2002، 
إذ فّجــرت اليابــان مفاجــأة مدويــة عندمــا تغلبــت عــىل 
أملانيــا بطلــة العــامل أربــع مــرات 1-2، وســاهم ذلــك يف 
للمــرة  النهائيــات  مانشــافت"  لـــ"دي  الــكاريث  التوديــع 

الثانية تواليًا.
األزرق"  "الســامواري  يتصــدر  ان  كثــرون  يتوقــع  مل 
مجموعــة تضــم إســبانيا بطلــة 2010 وأملانيــا املتوجــة 
هاجيمــي  املــدرب  العبــي  لكــن   ،2014 يف  مــرة  آخــر 
القــارة  عماقــي  عــىل  الفتــني  فوزيــن  خطفــوا  مورياســو 
مــع  النهــايئ  مثــن  يف  موعــدا  ورضبــوا   ،2-1 األوروبيــة 
كرواتيــا لــوكا مورديتــش اإلثنني عىل اســتاد الجنوب يف 

مدينة الوكرة.
عــىل   2018 عــام  اســتلم مهامــه  الــذي  عّلــق مورياســو 

عــىل  املنافســة  تريــد  "اليابــان  بــاده  يف  الكــرة  تطــّور 
لتحســني  بذلــك  القيــام  املهــم  مــن  العامليــة.  الســاحة 

الكرة يف اليابان".
يف املقابــل، بــدأت كوريــا الجنوبيــة بقيادة نجم توتنهام 
اإلنكليــزي هيونغ-مــني ســون النهائيــات ببــطء مع تعادل 
غانــا  ضــد  خســارة  ثــم  األوروغــواي  مواجهــة  يف  ســلبي 
3-2، قبــل ان تفجــر املفاجــأة وتتغّلــب عــىل الربتغــال 

يف الوقت البدل عن ضائع 2-1.
حــّل "محاربــو تايغــوك" يف وصافــة املجموعــة الثامنــة 
الربازيــل  تضــم  التــي  الســابعة  متصــدر  وســيواجهون 

اإلثنني عىل استاد 974.
قــال ســون الــذي يخــوض البطولــة مصابًا بوجهــه "التأهل 
أكــرب  أهدافــًا  اآلن  ومنلــك  كان هدفنــا،  الـــ16  دور  إىل 

سنقوم بكل يشء لنحققها".
منلــك  كنــا  إذا  يعلــم،  أحــد  "ال  املميــز  املهاجــم  تابــع 
الفرصة للفوز عىل الربازيل ســنقّدم كل يشء ونســتعد 

لخوض أفضل مباراة".
• من أوقيانيا إلى آسيا

أما أسراليا املنضمة اىل االتحاد اآلسيوي عام 2006، 
التصفيــات  مــن  أعــىل مســتوى  تخــوض مواجهــات  يك 
األوقيانيــة املغمــورة، فُمنيــت بخســارة افتتاحيــة قاســية 

أما فرنسا حاملة اللقب 1-4.
عــىل  فوزيــن  بنجاعــة محققــني  زحفــوا  "ســوكروز"  لكــن 
كأس  نهــايئ  نصــف  بلغــت  التــي  والدمنــارك  تونــس 
الصعوبــة  بالــغ  موعــدًا  ليرضبــوا   ،1-0 بنتيجــة  أوروبــا 
ضــد األرجنتــني الســبت عــىل اســتاد أحمــد بــن عيل يف 

الريان.
قــال مــدرب أســراليا غراهــام أرنولــد "هــذا رائــع آلســيا. 
القــارة تصبــح أقــوى وأقــوى. تطــّورت )منتخبــات( الــرق 

األوسط وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية".
تابــع "لدينــا الكثــر من املســافات لنقطعهــا، ما يصّعب 

علينا األمور لكننا نحاول اللحاق".
الدولــة املضيفــة،  قطــر دون تصفيــات كونهــا  لتأهــل  ونظــرًا 
كانت مشاركة املنتخبات األسيوية األعىل يف التاريخ )6(.

يذكــر ان االتحــاد اآلســيوي قــرر تعديــل روزنامــة بطــوالت 
مــع  لتتــوازى   2023-2024 موســم  مــن  بــدءًا  أنديتــه 
موعــد إقامــة البطــوالت األوروبيــة، بهــدف تقليــص الهوة 

الكبرة مع أندية القارة العجوز.

ُتحقق أفضل حضور ُتحقق أفضل حضور 
في األدوار اإلقصائية في األدوار اإلقصائية 

للمونديالللمونديال

آسياآسيا
رغم خروج ثالثة منتخبات 

من دور المجموعات
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الدوحة/ )أ ف ب(:
بعــد تواجــده يف املربــع الذهبــي لــكأيس العــامل وأوروبــا 
بــن عامــي 2006 و2016، عــاش منتخــب أملانيــا لكــرة 
القــدم خيبــة تلــو األخــرى يف الســنوات األربــع األخــرة، مــا 
يشــر اىل تراجــع مخيــف تأّكد بشــكل واضــح يف مونديال 

قطر 2022.
مســتهل  يف  مفاجئــة  بخســارة  مانشــافت"  "دي  ُمنــي 
مشــواره يف النســخة الحالية أمام نظره الياباين 2-1، ثم 
قــّدم أداء جيــدًا لينتــزع التعــادل مــن اســبانيا 1-1، قبــل ان 
يحقق فوزا من دون طائل عىل كوستاريكا الضعيفة 4-2 

ويخرج من الباب الضيق للمرة الثانية تواليًا.
وعنونت صحيفة "بيلد" األملانية الواســعة االنتشــار عىل 
محــرج  األمــر  املنافســة،  خــارج  "نحــن  الرســمي  موقعهــا 

للغاية".
وأضافــت "انهــا البطولــة الثالثــة تواليــا التــي ال نحقــق فيهــا 

أي يشء. كان عامل كرة القدم يرتجف أمامنا. كان ُيشهد 
لنا بأننا فريق بطوالت. اما اآلن فقد أصبحت أملانيا قزمة 

يف عامل كرة القدم". 
• خيبة 2018

مرشــحة  وهــي   2018 مونديــال  نســخة  املانيــا  دخلــت 
أربــع  قبــل  الربازيــل  يف  احرزتــه  التــي  بلقبهــا  لالحتفــاظ 
يف   7-1 املضيفــة  الربازيــل  ســحقت  عندمــا  ســنوات، 
نصف النهايئ وأرجنتن مييس يف النهايئ، ال سيام بأنها 

ضمت تسعة العبن بن أبطال العامل.
كام ان القرعة أوقعتها يف مجموعة ســهلة ومنتخبات من 
الصــف الثــاين هــي املكســيك والســويد وكوريــا الجنوبية، 
لكنها خرست أمام املكسيك وأمام كوريا الجنوبية لتحتل 
املركز االخر وتخرج من الدور االول. لقيت حينها مصر 
عــام  لفرنســا  مــا حصــل  اللقــب وهــذا  املنتخبــات حاملــة 

2002، وايطاليا عام 2010، واسبانيا عام 2014.

خــرست أملانيــا مباراتهــا االوىل ضــد املكســيك صفــر1-، 
قبــل ان تنتــزع فــوزا يف غايــة الصعوبــة ضــد الســويد 2-1 
عندما سجل لها توين كروس هدفا يف الدقيقة الخامسة 
انهــارت  لكنهــا  لتتنفــس قليــال.  الضائــع  بــدل  الوقــت  مــن 
متامــا يف املبــاراة األخــرة ضــد كوريــا الجنوبية وســقطت 

أمامها صفر2-.
دوليــا  اللعــب  اعتزالــه  أوزيــل  مســعود  اعــالن  ذلــك  تــال 
واألكــر مــن ذلــك تحــدث عــن وجــود متييــز يف صفــوف 

املنتخب األملاين.
• حقبة لوف وهزيمة تاريخية

يف  بــالده  منتخــب  فــوز  مهنــدس  لــوف  يواكيــم  اعلــن 
قبــل  األملــاين  املنتخــب  بأنــه ســيرتك   ،2014 مونديــال 
أشــهر مــن كأس أوروبــا 2020 علــام بأنــه عمــل مســاعدا 
ليورغن كلينسامن من 2004 اىل 2006 قبل ان يخلفه.
بســبب   2021 عــام  صيــف  اىل  أوروبــا  كأس  تأجلــت 

تداعيات فروس كورونا.
ويف خريــف عــام 2020، تلقــت أملانيــا هزميــة تاريخيــة 
األمــم  دوري  يف  إشــبيلية  يف  صفــر6-  إســبانيا  أمــام 

األوروبية، ما استدعى املطالبة بإقالة لوف.
يف  نفســها  أملانيــا  وجــدت   ،2018 ملونديــال  خالفــا 
مجموعــة صعبــة يف كأس أوروبــا مــع فرنســا التــي توجــت 

بطلة لكأس العامل عام 2018.
انتهــت املبــاراة بفــوز فرنســا -1صفــر. وبعــد فــوز صعــب 
، توقــف   2-2 مــع املجــر  2-4  والتعــادل  الربتغــال  عــىل 
إنكلــرتا  أمــام  النهــايئ  مانشــافت" يف مثــن  "دي  مشــوار 
بالخسارة امامها صفر2-. كانت املرة األوىل التي ال يبلغ 
فيهــا املنتخــب األملــاين ربــع نهــايئ يف بطولتــن تواليــا، 
قبل ان يتواىل سقوطه الجهنمي بعد 18 شهرا يف قطر.

جاء الجدل حول شارة "وان الف" الرافضة للتمييز، لتعّكر 
األيام االوىل للمنتخب األملاين يف قطر.

يف  رغبتــه  مــرات  عــدة  نويــر  مانويــل  الفريــق  قائــد  كــّرر 
مواجهــة  أخــرا يف  األملــان رضخــوا  لكــن  الشــارة،  ارتــداء 
خطــر التعــرض لعقوبــات رياضيــة من قبــل االتحاد الدويل 

)فيفا(.
احتجاًجــا عــىل ذلــك، قــام العبــو املــدرب هانــزي فليــك 

بوضع ايديهم أمام افواههم متهمن فيفا بإسكاتهم.
رفــض فليــك اعتبــار ان القيــام بهــذه الخطــوة ســاهم يف 

خسارة املباراة االفتتاحية امام اليابان 1-2.
كانت هذه البداية الخاطئة قاتلة ألملانيا التي استعادت 
توازنهــا بعــض الــيء بالتعادل مع اســبانيا 1-1، ثم الفوز 

عىل كوستاريكا )4-2(. 
لكــن مل يكــن مصــر "دي مانشــافت" يف يديهــا، فوّجهت 
لهــا اليابــان رضبــة جديــدة مــن خــالل فوزهــا عــىل اســبانيا 
1-2 لتخرجهــا مبكــرا مــن الســباق بعــد أربــع ســنوات مــن 

الفشل الذريع الرويس.

برلن/ )أ ف ب(:
صّبــت الصحــف األملانيــة جــام غضبهــا عــىل منتخبهــا الكــروي الــذي 
خــرج بخّفــي ُحنــن مــن الــدور االول ملونديــال قطــر يف كــرة القــدم، 
رغــم فــوزه عــىل كوســتاريكا 2-4 يف الجولــة الثالثــة مــن منافســات 

املجموعة الخامسة.
اىل  االنتقــادات  توجيــه  يف  رشاســة  األكــر  "كيكــر"  مجلــة  وكانــت 
املســؤولن عــن االتحــاد االملــاين ويف املنتخب وقالــت "املنتخب 
االملــاين أصبــح قزمــا تدريجــًا واالســوأ مــن ذلــك عــدم تطّورنــا وكأس 
أوروبــا املقبلــة )تســتضيفها املانيــا مــن 14 حزيران/يونيــو اىل 14 

متوز/يوليو 2024( عىل األبواب".

وتحّدثــت عــن "غــرق االتحــاد األملــاين بالكامــل وهــو أمــر ال ميكــن ان 
يســتمر. املســؤولية تطــال بعــض املســؤولن الكبــار بــدءا باملــدرب 
هانــزي فليــك مــرورا باملديــر الريــايض أوليفــر برهــوف وصــوال اىل 

رئيس االتحاد برند نويندورف". 
اما صحيفة "بيلد" فقالت "انها بال شك، نهاية دولة كروية عظمى".

يف  األمســيات  أســوأ  أحــد  املبكــر  الخــروج  هــذا  "يعتــرب  واضافــت 
تاريخنــا. يجــب اال نبحــث بعيــدا عن املســؤولن عن هذا الســقوط: 
االتحــاد، املــدرب والالعبــون وال أحــد آخــر. ســيبقى تاريــخ األول مــن 
حقبــة  نهايــة  وســيمثل  االذهــان  يف   2022 االول/ديســمرب  كانــون 
لدولــة كانــت كبــرة وفخــورة يف كــرة القــدم احــرزت كأس العــامل 4 

مرات وكأس اوروبا 3 مرات. هذا األمر بات بعيدا".
واضافــت "الواقــع مريــر، خــروج مــن دور املجموعــات يف مونديــال 
2018، ومن مثن النهايئ يف كأس اوروبا 2021 ثم الخروج مجددا 

من الدور األول يف مونديال 2022".
وتخوفــت "بيلــد" مــن االثــر املعنــوي لهــذا الخــروج عــىل أحــد ابــرز 
العبــي املنتخــب األملــاين يف الســنوات االخــرة وهــو يــوزوا كيميش 
وقالت يف هذا الصدد "بعد هذا الخروج املرير، الخوف من ان يقع 
يــوزوا كيمــش يف الحفــرة. لقــد عاش الكثر من الصعود يف مســرته 
لكنه ايضا شهد بعض الهبوط الذي ترك اثرا مع خروج للمرة الثانية 
مــن الــدور األول ومــا لــه مــن تداعيــات مــن الناحيــة الذهنيــة عليه. انه 

محبط للغاية".
وكان كيميــش رصح بعــد خــروج منتخــب بــالده بقولــه "انــه اســوأ يــوم 
يف حيــايت. اخــاف مــن الوقــوع يف حفــرة. االمــر يجعلــك تفكــر بــأن 

هذه االخفاقات تتعلق بك".
وتابــع "انضممــت اىل صفــوف املنتخــب عــام 2016، وبالتــايل فــإن 

ارتباط اسمك بهذه االخفاقات امر ال تحب السامع به".
ذلــك  نعــد  "مل  بقولــه  مامثــال  "فوكــوس"  موقــع  حــال  لســان  وكان 
املنتخــب الــذي يتألــق يف البطــوالت الكــربى. الئحــة اســباب تراجــع 
كرتنــا طويلــة. بــات علينــا مــن االن وصاعــدا اســتعامل املنظــار لرؤيــة 

قمة كرة القدم الدولية وهذا ما يؤملنا اكر من اي يشء آخر". 

الدوحة/ )أ ف ب(:
اســتبعد مــدرب منتخــب أملانيــا هانــزي فليــك فكــرة اســتقالته مــن منصبــه بعــد خروج 
فريقه من دور املجموعات يف مونديال 2022 مشرا يف ترصيحات اىل شبكة "أي 

أر دي" بأن هذا القرار "ال يتعلق به".
وقــال فليــك الــذي اســتلم تدريــب املنتخــب صيــف عــام 2021 خلفــا ليواكيــم لــوف 
"العمــل مــع هــذا الفريــق يحفــزين. لكــن الوقــت ليــس للحديــث عــن املســتقبل بعــد 

هذه املباراة".
واضاف "انا استمتع، لدينا فريق جيد والعبون جيدون. االمر ال يتعلق يب".

ووعــد فليــك بأجــراء "تحليــل رسيــع" ألســباب ســقوط فريقــه معربــا عــن "خيبــة أمــل 
كبــرة" لديــه جــراء مــا حصــل، وتابــع "فريقــي وأنا قمنا بعمل جيــد، لقد أعددنا الفريق 

بشكل جيد".
وخــرج املنتخــب األملــاين بخفــي حنن من دور املجموعــات للمرة الثانية تواليا عىل 

الرغم من فوزه يف مباراته األخرة يف الجولة الثالثة عىل كوستاريكا 2-4 وذلك ألن 
اليابــان تغلبــت عــىل اســبانيا 1-2 محققــة ثــاين مفاجــآت هــذه املجموعــة بعد فوزها 

عىل املانيا بالنتيجة ذاتها يف مستهل مشوارها يف البطولة.
وانتزعــت اليابــان صــدارة املجموعــة برصيــد 6 نقــاط مقابــل 4 إلســبانيا التــي تفوقــت 

عىل أملانيا بفارق األهداف. 
وختم "بعد هذا اإلقصاء، يتعن علينا تقييم ما حدث وسلك اتجاه آخر".

واالنحدار الرهيب في آخر أربع سنواتواالنحدار الرهيب في آخر أربع سنوات

اإلعالم األلماني يصفع "الماكنات" بعد الخروج الُمبكر من المونديالاإلعالم األلماني يصفع "الماكنات" بعد الخروج الُمبكر من المونديال

فليكفليك لن يستقيل رغم خروج الـ"مانشافت" لن يستقيل رغم خروج الـ"مانشافت"

ألمانياألمانيا
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الدوحة/ )أ ف ب(:
الجنــوب  الحكــم  احتســب  النهايــة  يف  ال؟  أم  الكــرة  خرجــت  هــل 
إفريقــي فيكتــور غوميــس الهــدف اليابــاين يف مرمى إســبانيا وذهب 
فــوز األملــان عــى كوســتاريكا 2-4 ســدى بعدمــا منــح "الســاموراي 
األزرق" التأهــل إىل مثــن نهــايئ مونديــال قطــر ويف الصــدارة، فيــا 

خرج "مانشافت" من الدور األول للمرة الثانية تواليًا.
مســتهل  يف   1-2 اليابــان  أمــام  افتتاحــًا  الســقوط  صدمــة  بعــد 
منافسات املجموعة الخامسة والتعادل مع إسبانيا 1-1 يف الجولة 
الثانيــة، اعتقــدت أملانيــا أن تأهلهــا إىل مثــن النهــايئ مرتبط إىل حد 
كبري بفوزها يف الجولة األخرية عى كوستاريكا، ظنًا منها أن جارتها 
إســبانيا ستحســم بــا شــك مباراتهــا مــع اليابــان الســيا بعــد فوزهــا 

االفتتاحي الصارخ عى كوستاريكا -7صفر.
لكــن الكارثــة حصلــت عــى اســتاد خليفــة الــدويل ووقــع مــا مل يكــن 
يف الحســبان. ســقطت إســبانيا أمام اليابان بهدف مثري للجدل قرر 
الحكــم احتســابه بعــد اللجــوء إىل "يف أيــه آر"، معتــرًا أن الكــرة مل 
تخــرج بكاملهــا خــارج امللعــب عندمــا لعبهــا كاورو ميتومــا عرضيــة 
ســيمون  أونــاي  الحــارس  شــباك  يف  حولهــا  الــذي  تانــاكا  أو  باتجــاه 
الذي كان قبلها سببًا يف هدف التعادل بسبب ابعاده الكرة بشكل 

خاطئ.
هذه النتيجة مل تصب يف صالح اليابان وحسب، بل أفادت إسبانيا 
النهــايئ كًا مــن كرواتيــا،  التــي تجنــب يف مشــوارها املأمــول إىل 

األرجنتني والرازيل يف مثن وربع ونصف النهايئ تواليا.
بالنســبة لوســائل اإلعــام األملانيــة هنــاك يشء غــري ســوي يف هــذه 
النتيجــة حتــى أن صحيفــة "بيلــد" طرحــت حتــى قبــل املبــاراة نظريــة 
املؤامــرة بحديثهــا عــن اتفــاق التعــاون الــذي أبــرم مؤخــرًا بــني إســبانيا 

واليابان يف مجال كرة القدم الشبابية والنسائية وتدريب الحكام.
• العودة الى نهائي 1966

وعــادت الصحيفــة بعــد املبــاراة اىل ذكريــات نهــايئ عام 1966 ضد 
إنجلــرا، قائلــة "مجــددًا، درامــا مريــرة! كــا حصــل يف نهايئ وميبيل 
1966 ضــد إنجلــرا. قــرار جديــل آخــر ومــرة أخــرى دفعــت أملانيــا 

الثمن".
رغــم مــرور عقــود مــن الزمــن، ال يــزال الجــدل قامئــًا حتــى اآلن بشــأن 
الهــدف الــذي ســجله اإلنجليــزي جيــف هريســت يف مرمــى أملانيــا 
ال  ال؟  أم  صحيحــًا  الهــدف  كان  فهــل   .1966 نهــايئ  يف  الغربيــة 
أحــد يعلــم لكــن الحكــم املســاعد الســوفيايت )األذربيجــاين( توفيــق 
األول  باللقــب  إنجلــرا  وتوجــت  حينهــا،  يف  نعــم  قــال  باخرامــوف 

والوحيد لها حتى اآلن.
اقيمــت املبــاراة النهائيــة عــى ملعــب "وميبــيل" يف لنــدن امــام 95 

الف متفرج.
ويف الدقيقــة 100 مــن التمديــد عندمــا كانــت النتيجــة 2-2، ســّجل 
هريست هدفًا ال يزال يثري جداًل حتى اآلن، الن تسديدته ارتطمت 
الســاحة  بــني حكــم  التشــاور  وبعــد  االرض،  اىل  وارتــدت  بالعارضــة 
الســويرسي غوتفريــد دينســت وحامــل الرايــة باخرامــوف، احتســب 

األول هدفًا إلنجلرا وسط احتجاج أملاين.
وقبــل النهايــة بقليــل أضــاف هريســت هدفــه الثالــث ليصبــح بالتايل 

اول العب يسجل ثاثية يف احدى املباريات النهائية.
• انقالب السحر على الساحر؟

نتيجــة الخميــس، أعــادت اىل األذهــان أيضــًا مــا حصــل يف مونديــال 
1982 حــني تآمــرت أملانيــا بالــذات مــع النمســا إلقصــاء الجزائــر مــن 

الدور األول.
فّجــرت الجزائــر مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل ملحقــة بأملانيــا الغربيــة 
العــامل اجمــع، بهــديف رابــح ماجــر  انحــاء  تــرّدد صداهــا يف  خســارة 
ولخــر بّلومــي مقابــل هــدف لكارل-هاينتــس رومينيغــه، لكنهــا مل 

تتأهل إىل دور املجموعات الثاين بعد مؤامرة أملانية-منسوية. 
كان فــوز أملانيــا عــى النمســا 0-1 يؤهلهــا ســويًا بفــارق األهــداف 
عــن الجزائــر. بعــد تقــّدم مبّكــر بهــدف هورســت هروبيــش، اكتفــى 
املنتخبــان بتبــادل فاضــح ومخجــل للكــرات يف منتصــف امللعــب، 

دون أي مخاطرة بالهجوم.
بيســني"  يس  "يك  ســاخرة  وهتفــت  خيخــون  جاهــري  غضبــت 
)فليقّبلــوا بعضهــم البعــض(، فيــا طالــب معّلــق املباراة يف النمســا 

املشاهدين باغاق التلفاز.
اعرضت الجزائر لكن فيفا رفض، وكانت "مباراة العار" رشارة تغيري 
النظام، بإقامة آخر مباراتني يف دور املجموعات يف توقيت واحد.
أوروبــا  كأس  نهائيــات  يف  أيضــًا  تكــررت  هــذه  "املؤامــرة"  ومبــاراة 
فيــا  والســويد  الدمنــارك  االســكندنافيان  الجــاران  وبطلهــا   2004

كانت إيطاليا الضحية.
املجموعــة  منافســات  مــن  األخــرية  الجولــة  يف  املبــاراة  تلــك  قبــل 
الثالثــة، قــال مــدرب الســويد الرس الغربــاك ردًا عــى ســؤال من أحد 
الصحافيــني اإليطاليــني بشــأن إمكانيــة التعــادل 2-2 بــني الجاريــن، 

قائًا "ال أعتقد أنها ستنتهي 2-2، هذه نتيجة غري اعتيادية".
بفــارق  وخرجــت  الثمــن  إيطاليــا  ودفعــت  تحققــت  النتيجــة  لكــن 

األهداف املسجلة بني املنتخبات الثاث املعنية.

الدوحة/)أ ف ب(:
أمــام  الحســبان  يف  يكــن  مل  وســقوط  صادمــة  بدايــة  بعــد 
الســعودية، ُتقــارب األرجنتــني مبــاراة الســبت مــع أســراليا 
يف الــدور مثــن النهــايئ ملونديــال قطــر بحــذر كبــري ضمــن 
مســعاها ملواصلــة الحلــم بإحــراز اللقــب للمــرة األوىل منــذ 

.1986

انتظرت األرجنتني حتى الجولة األخرية من دور املجموعات 
لحســم تأهلهــا اىل مثــن النهــايئ واإلبقــاء عــى حلــم قائدهــا 
ليونيل مييس يف إنهاء مسريته باللقب األهم الذي يغيب 

عن خزائنه، وذلك بفوزها عى بولندا 2 -صفر.
هــذا  يف  نفســه  ســكالوين  ليونيــل  املــدرب  فريــق  ووضــع 
املوقف بعد صدمة الخســارة افتتاحًا أمام الســعودية 2-1 
قبــل أن يعــود اىل الســكة الصحيحــة يف الجولــة الثانيــة عى 
تأهلــه  اىل حســم  وصــواًل  -صفــر(،   2( املكســيك  حســاب 
وصــدارة املجموعــة الثالثــة بفــوز ثــاٍن عــى حســاب روبــرت 

ليفاندوفسيك ورفاقه.
العمــاق  رافقــت  التــي  بولنــدا  عــى  األربعــاء  الفــوز  وبعــد 
األمــرييك الجنــويب اىل مثــن النهــايئ بفضل فــارق األهداف 
األســراليني  بشــأن  حــذرًا  ســكالوين  بــدا  املكســيك،  عــن 
مــن  املســافة  نفــس  عــى  املجموعــات  دور  أنهــوا  الذيــن 
فرنســا حاملة اللقب وتأهلوا اىل مثن النهايئ للمرة الثانية 
يف تاريخهــم بعــد 2006 يف الوصافــة بفــارق األهــداف عــن 

"الديوك".
• رأينا ذلك ضد السعودية

وقال سكالوين إن جميع املنتخبات املشاركة يف النهائيات 
"صعبة. لقد رأينا ذلك ضد السعودية. إذا كنتم تعتقدون 
أن أســراليا ســهلة، فأنتــم مخطئــون، فهــم أظهــروا ذلــك مــن 

خال التأهل مبواجهة فرق صعبة يف كأس العامل هذه".
األذهــان  اىل  أعــادت  التــي  الســعودية  صدمــة  أن  ويبــدو 
الخســارة االفتتاحيــة لألرجنتــني أمــام الكامــريون عام 1990 
ميــيس  أيقظــت  النهــايئ،  حتــى  طريقهــا  تواصــل  أن  قبــل 
ورفاقــه الذيــن قّدمــوا أداء ممتــازا يف املباراتــني التاليتــني 

أمام املكسيك وبولندا.
لكــن ســكالوين رفــض مقولــة أن الهزميــة االفتتاحيــة قد تفيد 
األرجنتــني ملــا تبقــى مــن مشــوارها يف املونديــال القطــري، 
أي  نســتفد  مفيــدة. مل  الخســارة  أن  أعتقــد  ال  "كا،  قائــًا 

يشء مــن هــذه الهزميــة وكنــا نعلــم أنــه يتوجــب علينــا الفــوز 
باملباراتني املتبقيتني".

• الفوز على بولندا ال يجعلنا أبطال عالم
وبعدما شدد عى رضورة "تحليل الخصوم"، قال سكالوين 
إنــه "يتوجــب علينــا أيضــًا التفكــري بكيفية إيذائهــم"، معرفًا 
أنه وطاقمه مل يتابعوا كثريًا أســراليا ملعرفتها بشــكل جيد 

لكنها سيقومان بهذا األمر اآلن.
ورفــض ســكالوين املبالغــة يف التفــاؤل بالقــول بعــد مبــاراة 
األربعــاء "إذا كنتــم تعتقــدون أنــه مجــرد فوزنــا اليوم ســنصبح 

أبطااًل للعامل، فأنتم مخطئون".
الريــان  يف  عــيل  بــن  أحمــد  ملعــب  عــى  املبــاراة  وتقــام 
بعــد يومــني راحــة فقــط مليــيس ورفاقــه، وهــذا األمــر دفــع 
بسكالوين اىل انتقاد املنظمني بالقول "نحن سعداء اليوم 
)األربعاء( لكني ال أريد املبالغة يف االبتهاج. أعتقد أنه من 
الجنــون أن نلعــب بعــد مــا يزيد قليًا عن يومني عى الرغم 

من فوزنا بهذه املجموعة".
وتابع "ال أفهم ذلك. دخلنا يف يوم الخميس وأمامنا يومان 

ثم علينا أن نلعب".
وأبطــال  األرجنتــني  بــني  األوىل  الســبت  مواجهــة  وســتكون 
آسيا لعام 2015 يف نهائيات كأس العامل، لكنها تواجها 
وخــرج   1994 ملونديــال  املؤهــل  الــدويل  امللحــق  يف 
املنتخــب األمــرييك الجنــويب منتــرًا إيابــًا 1 -صفــر بعــد 

التعادل ذهابًا 1-1.
وأظهــر املنتخــب األرجنتــني شــخصية قويــة جــدًا األربعــاء 
بعدمــا تجــاوز خيبــة إهــدار ركلــة جــزاء عــر قائــده ميــيس، 
وخوليــان  أليســر  مــاك  أليكســيس  بهــديف  منتــرًا  وخــرج 

ألفاريس.
وهــذا مــا تطــرق اليــه العب الوســط رودريغو دي بول بالقول 
االحــرام إلنهائنــا  نســتحق  الشــخصية.  مــن  الكثــري  "أظهرنــا 
املجموعة يف املركز األول وبالطريقة التي لعبنا بها"، فيا 
رأى قلــب الدفــاع نيكــوالس أوتامنــدي "أننــا فريــق يــزداد قوة 

تحت الضغط ونواصل إظهار ذلك".
• صناعة المزيد من التاريخ

عــى الــورق، تبــدو األرجنتــني مرشــحة بقــوة لتخطــي عقبــة 
األسراليني والتأهل اىل ربع النهايئ حيث ستواجه الفائزة 

من مباراة هولندا والواليات املتحدة.

هل تعلمت األرجنتين هل خرجت الكرة؟
من درس السعودية؟ هدف ياباني يطيح بألمانيا 

وُيطِلق نظرية المؤامرة
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وعقــل  قلــب  يف  فلســطني  مكانــة  عــن   2022 قطــر  مونديــال  كشــف 
العــامل،  أحــرار  مــن  ولــدى كثــر  العربيــة واإلســامية  ووجــدان الجامهــر 
ويف ذات الوقــت أظهــر مــدى العزلــة التــي يعيشــها االحتــال، ومــدى كره 
الشعوب لهذا الكيان، كام بني أن محاوالت االحتال السابقة )لانخراط 
واالندمــاج( داخــل املنطقــة العربيــة بــاءت بالفشــل، وأن أي مراهنــة عــى 

وبيوتها ومقدساتها وهي بالتأكيد حكاية تستحق أن توثق و تدون وتنرش 
بكل لغات العامل حتى تبقى حكايات خنســاوات فلســطني شــاهدة عى 
ماحــم مســتمرة ال يــكاد ميــر يــوم دون أن تتمــدد القامئــة وتكتــب بدمــاء 
الشــهداء تضحيــات ومعانــاة األمهــات الــايئ يختطــف االحتــال فلــذات 
العــريب اإلســامي خنســاء واحــدة، وهــي  التاريــخ  لقــد عــرف  أكبادهــن، 
الشــاعرة العربية املشــهورة الخنســاء، متارض بنت عمرو، التي استشــهد 
قالــت  والتــي  هجريــة،   14 ســنة  القادســية  معركــة  يف  األربعــة  أبناؤهــا 
حينــام بلغهــا الخــر: "الحمــد للــه الذي رشفني بقتلهــم، وأرجو من الله أن 

يجمعني بهم يف مستقر رحمته".
لكن التاريخ الفلسطيني املعارص عرف مئات الخنساوات اللوايت فقدن 
أبناءهــن فلــذات أكبادهــن، يف انتفاضــات املواجهــة مــع االحتــال دفاًعــا 
عــن األرض والوطــن والبقــاء والوجــود، واألكيــد أن القامئــة تتمــدد كل يــوم 
وتتسع مع متادي االحتال يف جرامئه، جرائم يبدو أن الضمر اإلنساين 
يتجــه للتطبيــع معهــا، ومل تعــد مهــام بلغت من البشــاعة والفظاعة تحرّك 
الســواكن يف عــامل ســمته االنفــات والتوحــش وهيمنــة لألقــوى واألكــر 
حصانة من املحاسبة أو املساءلة أو املاحقة عى حساب األضعف…

رئيــس الــوزراء االرسائيــي ليبــد يســعى جاهــًدا إىل مامرســة نفــوذه عــى 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  يف  التصويــت  ملنــع  دولــة  خمســني  مــن  أكــر 
املتحــدة عــى طلــب فتــوى قانونيــة مــن محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن 
طبيعة االحتال، وهي بالتأكيد مسألة ال تخلو من الخطورة و يتعني عى 
الدول املنارصة للقضية الفلسطينية يف الجمعية العامة سحب البساط 
أمــام لبيــد واخفــاق مســعاه وهــي مســألة تحتــاج يف الحقيقــة إىل حضــور 
وفطنــة يف الجمعيــة العامــة النجــاح و تأكيــد هــذه الفتــوى التــي يجــب أن 

تفتح الطريق ملاحقة االحتال أمام الجنائية الدولية .

وال شك أنه عندما تعتر ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة أمريكا لدى 
األمــم املتحــدة، إن العــام الجــاري هــو األكــر دمويــة بالضفــة الغربيــة 
منــذ العــام 2004 فهــذه حقيقــة ال غبــار عليهــا ,لكــن أن تتجه املســؤولة 
االمريكيــة اىل املطالبــة “باالقتصــاص بعــدل مــن كل مــن يرتكب أعامل 
عنف، سواء أكان فلسطينيا أم إرسائيليا عى اعتبار أنه ال أحد وال من 
مجموعة فوق القانون” فهو بالتأكيد ارصار عى إنكار الحقائق ومجانبة 
مببــدأ  وإقــرار  والجــاد  الضحيــة  بــني  املســاواة  نحــو  وتوجــه  للصــواب 
العدالــة العرجــاء وسياســة املكيالــني التــي تؤجــج األوضــاع و تدفــع اىل 
مزيد العنف و تشجع االلة العسكرية لاحتال عى مزيد االنتهاكات 
و الجرائــم …لقــد كان التصويــت لصالــح إقــرار، وتحديــد يــوم 29 مــن 
مــع فلســطني وشــعبها، يف  العاملــي  للتضامــن  يومــا   ،1977 نوفمــر 
ذكــرى قــرار التقســيم 181، خطــوة باالتجــاه الصحيح، ولكنه بقي مبتورا 
…لقــد شــكل قــرار التضامــن العاملــي مــع الشــعب العــريب الفلســطيني 
صحــوة أمميــة متأخــرة.. لكنهــا خطــوة هامــة، و قــد آن األوان للمنظومــة 
العامليــة االندفــاع لرتجمــة وتنفيــذ قــرار التقســيم الــدويل 181 ولو بعد 

عقود من إقراره.

مــا قالــه الوزيــر الســابق أوري أريئيــل، ســكرتر عــام مجلس "يشــع" )وهو 
مجلــس املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة( يف حينــه، لشــمعون بــرس، 
سكرتر عام مكتب رئيس الحكومة إسحق رابني: "يوجد لنا صر. نحن 
سنقوم باحتالكم. وأنتم لن تكونوا موجودين. فرضيتنا تتغر. نحن مل 
نعد نذهب إىل املدارس الدينية لاتفاق. نحن نعلم أوالدنا بأن يكونوا 
ضباطــا وقــادة يف الجيــش، يف الشــباك، يف املوســاد، وسياســيني". 

أريئيل كان عى حق، جيش االحتال تم احتاله.
اآلن ليس فقط الفلسطينيون هم الذين يتم سحقهم بالرضب، بل أيضا 

اليهود. 
أو  العــدو،  كيــان  أّسســت  التــي  العلامنيــة  الطبقــة  أعضــاء  أحــد  كتــب 
مــا يســّمى القــوى اليســارية والليراليــة، وهــو روغــل ألفــر، يف صحيفــة 
هآرتــس العريــة مقــاال يــوم 1 آب/ أغســطس 2022 بعنــوان "اليســار 
يف )إرسائيــل( بقــي لــه عمــل ســيايس ناجــع واحــد فقــط، هــو الهجرة إىل 
الخــارج"، قــال فيــه مخاطبــا مــن بقــي مــن فلــول اليســار: "أنتــم مقطوعون 
الواقــع مبســتويات تعــرّض حياتكــم للخطــر؛ ألنكــم تراهنــون عــى  عــن 
املستقبل يف )إرسائيل(، الذي هو ببساطة ليس لكم. بناء عى ذلك، 
أقــرتح عليكــم، أيهــا اليســاريون املصابــون بالعمــى، دورة مكثفــة لرؤيــة 
الحقائــق الواضحــة. أنتــم، وأوالدكــم وأحفادكــم )!(، يتوقــع أن تغــادروا 
البــاد بشــكل جامعــي. عليكــم البــدء بتنظيــم أنفســكم قبــل أن تضطــروا 
إىل فعل ذلك وأنتم يف حالة ذعر". ثم يضيف: "أنتم ستغادرون ألنه ال 
يوجد لكم ما تبحثون عنه هنا، ال مستقبل وال بيت وال شعور بالرشاكة 

وجــع األمهــات يف فلســطني ليــس قريًبــا مــن نهايتــه، هــي أم الشــهيدين 
وهــي أم جــواد و ظافــر وهــي أم البطلــني …ظلــت رصختهــا مكبوتــة وهــي 
تتلقــى الخــر، ظلــت واجمــة مل تصــدق مــا حــدث لطفليهــا .. نعــم هــام 

طفان مهام كرا فاألبناء دوًما يف مرتبة األطفال يف أفئدة األمهات.
كل يشء مــن حولهــا انهــار فجــأة …رصــاص االحتــال رسق منهــا فلــذيت 
ــا،  كبدهــا يف لحظــة واحــدة وأضــاف لخنســاوات فلســطني اســاًم إضافيًّ
فليــس يف فلســطني بيــت بــا أرسى أو شــهداء وليــس يف فلســطني بيــت 
با خنساوات وهن برغم كل األوجاع و اآلالم يواصلن تقديم التضحيات 

الجسام و رسم املاحم اليومية.
جــواد وظافــر الرميــاوي شــقيقان فلســطينيان مــن رام اللــه كانــا إىل وقــت 
العــامل  هــذا  تحــت شــمس  االحتــال مبــكان  قيــود  رغــم  قريــب يحلــامن 
يتســع لتحقيــق أهدافهــام املشــرتكة وإســعاد أم انتظرتهــام طويًا ليشــتد 
عودهــام قبــل أن يســتهدفهام بــدم بــارد رصــاُص االحتــال ليصــادر الحلــم 

إىل األبد ويفاقم مأساة عائلة مع ظلم االحتال..
 جــواد يبلــغ مــن العمــر واحــًدا وعرشيــن ســنة وهــو خريــج كليــة األعــامل 
وعرشيــن  اثنــني  العمــر  مــن  فيبلــغ  ظافــر  وأمــا  برزيــت  يف  واالقتصــاد 
الجامعــة  والتكنولوجيــا يف  الهندســة  كليــة  طالــب يف  أيًضــا  وهــو  عاًمــا 
ذاتهــا انتهــت رحلتهــام يف الحيــاة مبكــرا وشــيعهام آالف الفلســطينيني 

الغاضبني إىل مثواهام األخر .
الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي  اليــوم  مــع  بالتزامــن  الجرميــة  حدثــت 
الفلســطيني الــذي غابــت فيــه كل معــاين التضامــن اإلنســاين وحــرضت 

بدال من ذلك بعض البيانات الباردة املذيلة بعبارات النفاق والخنوع.
لــكل نســاء فلســطني حكايــة مــع االحتــال وفجــوره وظلمــه مــن املخيــامت 
إىل الســجون واملعتقــات إىل كل شــر مــن حقــول فلســطني ومزارعهــا 

كنا حتى اآلن نتحدث عن احتال إرسائيي لفلســطني، لكن اليوم بعد 
الزلــزال الــذي رضب كيــان العــدو الغاصــب، صــار الحديــث عــن احتــال 
جديــد لـ"دولــة" االحتــال، احتــال مــن نــوع خــاص يثــر ذعــر اليهود قبل 
منهــم،  بقــي  مــن  أو  والعلامنيــني  "اليســاريني"  أولئــك  خاصــة  العــرب، 
قــام عــى  بإمــكان كيــان محتــل غاصــب  الذيــن مل يزالــوا يعتقــدون أن 
أشاء شعب آخر، أن يعيش بأمن وسام و"تعايش" مع الشعب الذي 

احتله!
االحتال الجديد الذي فّجر مخاوف من بقي ممن يسمون "اليساريني 
أو العلامنيــني" اليهــود، افــرتش مســاحة مريعــة مــن تعليقــات وكتابــات 
الفاشــية  الصهيونيــة  اليهوديــة  معســكر  يفــوز  أن  قبــل  حتــى  هــؤالء، 
بانتخابات الكنيســت الصهيوين األخرة، فام بالك بعد أن بدأت تظهر 
"تباشــر" الحــرب األهليــة التــي تتأهــب لانفجــار؛ عقــب اتفــاق رئيــس 

وزرائهم املكلف نتنياهو مع بن غفر وسموترتيش؟
الحادثة التي أشــعلت النار مبكرا، كانت يف الخليل؛ حني لكم جندي 
صهيوين يهودي متدين يهوديا آخر "يساريا" وأوقعه أرضا، فيام رصخ 
زميلــه الجنــدي اآلخــر قائــا: "بــن غفــر ســيعمل نظامــا يف هــذا املــكان. 

أكلتوها. أنا الذي أضع القانون هنا".
أشــعل هــذا الحــادث صدمــة يف أوســاط فلــول اليســار، وبعــض العــرب 
الذين كانوا حتى وقت قريب يتفاخرون بأنهم من "مواطني" )إرسائيل(، 
فكتب عودة بشارات مقاال بالعرية يف صحيفة هآرتس يوم 28 ترشين 
الثــاين/ نوفمــر 2022: قــال فيــه: "أنــا مضطــر إىل أن أعــرض مــرة أخــرى 

تزييــف الحقائــق وتضليــل الشــعوب لــن يكتــب لهــا النجــاح، وهــذا يعنــي 
أن مــرشوع التطبيــع الــذي بذلــت فيــه جهــود كبــرة ورصــدت لــه موازنــات 
ضخمــة يف شــتى املجــاالت ارتطــم يف "حائــط وعــي األمــة"، وتحطم عى 
صخــرة حــب الجامهــر والشــعوب لفلســطني، فــام حــدث يف قطــر ليــس 
وحده "املوقف الكاشــف" لهذا الحب والتضامن، لكنه األبرز واألهم يف 
ظــل إحــدى أهــم الفعاليــات الرياضيــة الدوليــة، التــي تتــم بحضــور شــعبي 
مكثفــة  تغطيــة  وتحــت  العــامل،  دول  مــن  األشــخاص  ملايــني  ورســمي 
مــن وســائل اإلعــام العامليــة التــي نقلــت يف مختلــف املحطــات أوجًهــا 

متعددة من التضامن مع فلسطني.
يــأيت ذلــك يف ظــل )مقاطعــة شــديدة( إلعــام االحتال خــال املونديال 
الرفــض  نتيجــة  الــذي فشــل فشــا ذريعــا يف مامرســة مهامــه اإلعاميــة 
املســتمر إلجــراء املقابــات معهــم، ليــس هــذا فحســب بل التعــرض للوم 
واالنتقــاد واملضايقــات املســتمرة مــن الحضــور حــال معرفتهــم بــأن هــذه 
القنــاة أو هــذا املراســل إرسائيــي، وهــذا مــا أشــعر املراســلني باإلحبــاط 
الشــديد وجعــل مهمتهــم "شــاقة وعســرة"، وأكــر مــن ذلــك يف شــعور 
معظمهــم بالخطــر، األمــر الــذي أجرهــم يف النهايــة عــى انتحــال أســامء 
وصفات إعامية أخرى، وتقديم أنفسهم عى أنهم من "اإلعام الغريب"؛ 
يك يتفــادوا هــذه الصعوبــات ويحمــوا أنفســهم مــن أي اعتــداء محتمــل 
ويتمكنــوا مــن الحضــور بســام دون أن يتعرضــوا لانتقــاد والشــتم واللــوم 
لقنــوات  اإلعامــي  الحضــور  عــى  للقضــاء  أدى  بــدوره  وهــذا  املســتمر، 
قــدرة  أي  وفقــدوا  موجوديــن  غــر  ــا  فعليًّ وأصبحــوا  االحتــال  ومراســي 
عــى التأثــر وخــروا فرصــة عامليــة لحشــد أي تأييــد لكيانهــم االحتــايل 

يســتطيعوا  أن  دون  بالكامــرات  يتســللون  كاللصــوص  وبقــوا  العنــري 
الظهور بصفة رسمية.

هــذا الحــدث العاملــي شــكل أكــر فوز لفلســطني وقضيتها إذ اســتطاعت 
الشعوب العربية واإلسامية ومعها أحرار العامل تسديد أهداف ممتازة 
أن  يســبق  مل  لفلســطني  مكاســب  عــدة  وحققــت  االحتــال  مرمــى  يف 

حصلت عليها بهذه الصورة ويف وقت قيايس وأبرزها: 
أوال: رفــع مكانــة فلســطني وتعزيــز حضورهــا لتكــون القضيــة األهــم واألبــرز 
االعتبــار  وإعــادة  املونديــال  وجوانــب  وفعاليــات  محطــات  مختلــف  يف 
الــدويل  التضامــن  مــن  ملزيــد  تحتــاج  عادلــة  كقضيــة  الوطنيــة  لقضيتهــا 

واإلسناد العاملي لنيل حقوقها العادلة ويف مقدمتها إنهاء االحتال.
ركبــه  يف  يســرون  وملــن  التطبيــع  ملســار  قاســمة  رضبــة  وجهــت  ثانيــا: 
وقضــت عــى آمــال وأحــام االحتــال يف إمكانيــة غســل عقــول الشــعوب 
وتغييــب وعيهــم وقلــب الحقائــق وتحييــد قضيــة فلســطني لتكــون عــى 

هامش اهتامم الجامهر العربية واإلسامية.
ثالثــا: حــارصت االحتــال وأظهرتــه بأنــه منبــوذ ودخيل عــى املنطقة وغر 
مقبول وأجرته عى التواجد متخفًيا وقضت عى حظوظه يف اســتثامر 

فعاليات املونديال بأي صورة وعرضت ممثليه للخطر.
فلســطني  لقضيــة  واإاســناد  الدعــم  مــن  جديــد  ملســار  أسســت  رابعــا: 
فــام حــدث هــو نقطــة تحــول مهمــة ســيكون لهــا مــا بعدهــا عــى الصعيــد 
الســيايس واإلعامــي وهــي خطــر وتهديــد جديــد يف وجــه االحتــال بــأن 
إنــذارات قادمــة مــن محيــط الكيــان تنطلــق مــن مختلــف البلــدان  هنــاك 

العربية واإلسامية.

يف مــرشوع وطنــي تتامهــون معــه بأهدافــه وقيمــه. كل مــا ينتظركــم يف 
)إرسائيــل( هــو االغــرتاب والشــعور بالخجــل العميــق واليــأس، لقد متت 

هزميتكم. األمر انتهى"!!
ابن غفر وســموترتيش مل يخيفا العرب والفلســطينيني، بقدر ما أخافا 
اليهــود، فهــؤالء ومــن معهــم من جحافل الوحوش الفاشــيني، ال يهددون 
العــرب فقــط، بــل يتوعــدون اليهــود الذيــن يعارضــون آراءهــم، فــام فعلــه 
االحتــال اإلرسائيــي مســبقا كان تطبيقــا عمليــا لفكــر بــن غفــر، ولكــن 
مبخطــط بطــيء ومتقــن ومغلــف بقانــون االحتــال. اليــوم خلــع اليهــودي 
قناعــه ورمــاه جانبــا، وبــدأت مرحلــة جديــدة يف الــراع، مرحلــة تــآكل 
الكيــان مــن الداخــل، واالنهيــار الــذي رمبــا يبــدأ تدريجيــا ثــم يتطــور عى 
عــن  فايــس،  غيــدي  "هآرتــس"،  مراســل  ينقــل  كــام  أو  متســارع،  نحــو 
مستشــار ســيايس مطلــع عــى املفاوضــات االئتافيــة حــني قــال: "هذه 

سيارة بدون كوابح تندفع برعة إىل منحدر سدوم"!
مــن  اإلجــرام  يف  رشاســة  أقــل  يكونــوا  مل  والعلامنيــني،  اليســار  فلــول 
أســافهم الفاشــيني، فقــد ارتكبــوا بالتقســيط مــا يريــد فعلــه الفاشــيون 

املتدينون دفعة واحدة!
كيــان العــدو اليــوم مــأزوم وأزمتــه تفــوق رمبا مــا تعانيه أمــة العرب، ولكن 
هــذا ال يعنــي أن ننتظــر حتــى ينفجــر الكيان من الداخل، رمبا تكون هذه 
فرصــة تاريخيــة للمقاومــة الفلســطينية، فــا حــل مــع هؤالء الفاشــيني إال 
بتدفيعهــم مثــن هــذا اإلجــرام، وســقيهم مــن الــكأس نفســها التــي رشبهــا 

أبناء فلسطني واألمة بأرسها.

مونديال قطر وعزلة االحتالل

خنساوات فلسطني.. القائمة تتمدد

احتـــالل "إرسائيلـــي" لـ)إرسائيـــل(!

أحمد أبو زهري

حلمي األسمر
عريب 21

هذا الحدث العالمي شكل أكبر فوز لفلسطين 
وقضيتها إذ استطاعت الشعوب العربية 
واإلسالمية ومعها أحرار العالم تسديد أهداف 
ممتازة في مرمى االحتالل وحققت عدة 
مكاسب لفلسطين لم يسبق أن حصلت عليها 
بهذه الصورة وفي وقت قياسي.

كيان العدو اليوم مأزوم وأزمته تفوق ربما 
ما تعانيه أمة العرب، ولكن هذا ال يعني 
أن ننتظر حتى ينفجر الكيان من الداخل، 
ربما تكون هذه فرصة تاريخية للمقاومة 
الفلسطينية، فال حل مع هؤالء الفاشيين 
إال بتدفيعهم ثمن هذا اإلجرام، وسقيهم 
من الكأس نفسها التي شربها أبناء فلسطين 
واألمة بأسرها.

آسيا العرتوس
رأي اليوم

العين الثالثة
إياد القرا

مونديال قطر.. 
نرصة لفلسطني 

وخيبة للمطبعني
 2022 قطــر  مونديــال  يف  واألبــرز  األقــوى  املشــارك 
يف  حــارضة  كانــت  التــي  الفلســطينية  القضيــة  هــي 
الحريــة  برتديــد  الحناجــر  وســطعت  املباريــات،  كل 
لفلســطني، ولوحــت األيــادي بعلــم فلســطني، أكــر من 

التلويح برايات وأعام بلدانهم.
والتجهيــز  اإلعــداد  أحســنت  التــي  قطــر  مونديــال  يف 
عــى مــدار 12 عاًمــا، ورفعــت أســمها عالًيا مبا قدمت 
مــن إنجــاز عاملــي، ُيعــد األفضــل واألضخــم يف تاريــخ 
العــرب بصــورة مرشفــة، يف حســن  املونديــال، وقــدم 
فضــح الحمــات التــي شــنتها بعــض الــدول قــد تنظيــم 
أملانيــا  الحملــة  وتصــدرت  للمونديــال،  عربيــة  دولــة 

وفرنسا.
مــن حــق قطــر أن تفتخــر مبــا حققــت، ومــن واجبنــا أن 
ودعــم  نــرة  مــن  نشــاهده  مبــا  كفلســطينيني  نفتخــر 
املونديــال  فيهــا  كشــف  الــذي  الفلســطينية،  للقضيــة 
مبــا ال يــدع مجــااًل للشــك بــأن الوعــي العاملــي بالقضية 
الفلســطينية حــارض وبقــوة، ويحتــاج إىل اســتثامر عى 
الصعيــد الرســمي، وأن 74 عاًمــا مل يتمكــن االحتــال 
القتــل  جرائــم  وأن  الفلســطينية،  الهويــة  طمــس  مــن 
واإلعــدام والتهجــر التــي ميارســها مل تتمكــن مــن إنهــاء 
القضيــة الفلســطينية، وخاصــة أن الفلســطيني يســجل 
يــوم حضــوًرا واســًعا عــر  بعــد  بعــد عــام، ويوًمــا  عاًمــا 
املدنيــني  ضــد  مامرســاته  وفضــح  االحتــال  مقاومــة 
مفلــح،  عــامر  الشــاب  مــع  حــدث  كــام  الفلســطينيني، 
وإعدامه بدم بارد، ليكون الشهيد العارش خال أيام.

فضــح مونديــال قطــر املطبعــني واملنســقني األمنيــني 
اإلعــام  بقــوة مبقاطعــة  االحتــال وعزلهــم، وظهــر  مــع 
العــري يف قطــر ورفــض التعامــل معهــم، وغيــاب شــبه 
تــام لجمهــور االحتــال يف املونديــال، وهــذا يؤكــد أن 
التطبيــع فشــل يف فــرض نفســه عــى الشــعوب العربية 
واإلســامية، بــل عــزز مقاطعــة االحتــال كــام ظهــر يف 
مقاطعــة الشــعوب يف أمريــكا الجنوبيــة ورشق آســيا، 

لعله أبهى صور املقاطعة لاحتال منذ سنوات.
الخيبــة التــي أصيــب بهــا االحتــال واملطبعــني ميكــن 
ا  البناء عليها يف تعزيز مقاطعة االحتال وعزله إقليميًّ
ــا، خاصــة يف ظــل بــروز وظهــور الحكومــة اليمينــة  ودوليًّ
واليمنيــني  املســتوطنني  غــاة  تضــم  التــي  املتطرفــة 
الــذي يدعــون للحــرب وارتــكاب الجرائــم واملجــازر ضــد 
الــذي ســيتوىل وزارة  بــن غفــر  الفلســطينيني، وتضــم 
األمــن الوطنــي وبرفقــة عــدد الوزراء الــذي يدعون لقتل 
الفلســطينيني والعرب واملســلمني، وتسهيل عمليات 

اإلعدام للمدنيني يف الضفة الغربية.
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غزة/ فلسطني:
السياســية  الدائــرة  رئيــس  رحــب 
والعالقات الخارجية لحركة حامس 
بغــزة د. باســم نعيــم بقــرارات األمم 
التــي  فلســطني  لصالــح  املتحــدة 
صوتــت عليهــا أول مــن أمــس، رغم 

تأخرها يف ذلك.
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  وكانــت 
املتحــدة قــد صوتــت يف جلســتها 
لنقــاش  الخاصــة  أمــس  مــن  أول 
ألربعــة  الفلســطينية  القضيــة 
أبرزهــا  فلســطني،  لصالــح  قــرارات 
املســتوى  رفيعــة  جلســة  عقــد 

إلحياء الذكرى الـ75 للنكبة.
أمــس:  لــه  بيــان  يف  نعيــم  وقــال 
تابعنــا باهتــامم تصويــت الجمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة لصالح قرار 
إقامة حدث رفيع املستوى إلحياء 
مرحبــا  للنكبــة،  الـــ75  الذكــرى 
بهــذا القــرار رغــم أنــه "جــاء متأخــًرا 
املتحــدة  األمــم  أن  باعتبــار  جــدا، 
نكبــة  يف  مبــارًشا  رشيــًكا  كانــت 
فهــي   ،1948 عــام  الفلســطينيني 
الكيــان  أنشــأت  التــي  املؤسســة 
ورشعنــت اغتصابه ألرضنا وتهجري 
تصويــت  واســتغرب  د.باسم نعيمشــعبنا". 

هــذه  مثــل  ضــد  الــدول  بعــض 
أملانيــا،  مثــل  وخاصــة  القــرارات، 
امللطــخ تاريخهــا بجرمية من أبشــع 
جرائــم القــرن العرشيــن مبــا يســمى 
"الهولوكوســت"، والتي اســتثمرت 
كثريا للتعريف بالجرمية واالعتذار 
عنهــا عــى قاعــدة أال يتكــرر ذلــك 
أبًدا ويف أي مكان وضد أي إنسان 
"ويفــرض أن تكــون أكرث حساســية 
اآلخريــن،  عــى  االعتــداء  تجــاه 
بشــكل  يكــون  عندمــا  وخاصــة 

جامعي ومنهجي".
الفلســطينية  الروايــة  أن  وأضــاف 

حــول  ووكالؤه  العــدو  حــاول  التــي 
العامل طمســها بكل الســبل تنترص 
الحــراك  ويكتســب  مجــدًدا، 
الفلســطيني كل يــوم قــوة إضافيــة 
عــى مســاحات جديــدة  ويســيطر 
مــا  وهــو  ســابقًا،  متاحــة  تكــن  مل 
فلســطينيني  جميعــا  منــا  يتطلــب 
تجهيــز  العــامل  حــول  وأنصارهــم 
املناســبة  األدوات  بــكل  أنفســهم 
لهــذه الجولــة، التي يجــب أن تكون 
الصهيونيــة  الروايــة  ســحق  نهايتهــا 
الصهيــوين  املــرشوع  وتفكيــك 

اإلحاليل العنرصي.

عائلة األسير الخراز تروي تفاصيل اقتحام االحتالل منزلها
نابلس/ فلسطني:

روت عائلــة املقــاوم املطــارد أحمــد الخــراز مــن مدينــة نابلــس شــامل الضفــة الغربيــة املحتلــة، تفاصيــل اقتحــام االحتــالل منزلهــا، فجــر 
الجمعة، واعتقال املطارد أحمد.

وأفاد والد املعتقل بأن االحتالل اقتحم منزلهم بطريقة همجية واعتقلوا نجله أحمد بعدما اعتدوا عى جميع َمن يف املنزل.
وأوضح الوالد أن العائلة استفاقت قرابة الساعة الـ7:30 صباًحا عى أصوات قوات مكشفة من جيش االحتالل يف محيط منزلهم.

ولفت إىل أن نجله أحمد دخل املنزل قبل حوايل نصف ساعة من اقتحام قوات االحتالل، وأنه توجه مرسًعا وفتح باب املنزل ليفاجأ 
بدخول الجنود بكل همجية برفقة الكالب البوليسية، إذ اعُتِدي عليه.

وذكر أن جنود االحتالل قاموا برضب ابنته وابنه عبد الرحمن، وخربوا محتويات املنزل بعد تفتيشه تفتيًشا دقيًقا.
من جهتها، قالت والدة األسري أحمد: إن االحتالل لن يكرس عزمية شعبنا مهام ارتكب من جرائم. 

وعربت عن فخرها بنجلها الذي رفع رأسها مبقاومته وتصديه لالحتالل، مؤكدة أن السجن لن يبقى مغلقًا عليه.
وأضافت أنه مهام حطم ودمر االحتالل، سيبقى الشعب الفلسطيني ثابًتا أرضه.

يشــار إىل أن الشــاب الخــراز أســري محــرر أمــى نحــو عامــني يف ســجون االحتــالل، وســبق أن اتهمــه االحتــالل بالتحريــض والنيــة 
بارتكاب أعامل مقاومة، وتشكيل خطر عى قواته.

أزمة جديدة تواجه نتنياهو 
في تشكيل حكومته الجديدة

 اللواء أبو وطفة
يتفقد المديرية العامة للدفاع المدني

النارصة/ فلسطني:
كشــفت وســائل إعــالم عربيــة عــن أزمــة جديــدة 
تواجــه رئيــس حــزب "الليكــود" بنيامــني نتنياهــو 
نائبــان  أعلــن  أن  بعــد  حكومتــه،  تشــكيل  يف 
أنهــام  الدينــي،  "أغــودات إرسائيــل"  حــزب  مــن 
ســيصوتان ضــد الحكومــة االئتالفيــة الجديــدة، 
ــل إىل صيغــة متفــق عليهــا بشــأن  ُيتوصَّ مــا مل 
اليهــود  للمتزمتــني  اإلجبــاري  التجنيــد  قانــون 

)الحريديم(.
عــن  تحدثــت  عربيــة،  تقاريــر  بعــد  ذلــك  يــأيت 
الجديــدة،  حكومتــه  نتنياهــو  تشــكيل  قــرب 
بعــد أن وقــع، أول مــن أمــس، اتفاقيــة مــع حــزب 
"الصهيونيــة الدينيــة" تقــي مبشــاركة األخــري 

يف االئتالف الحكومي القادم.
القطــاع  باســم  الناطــق  موقــع "رسوجيــم"  وقــال 
الدينــي اليهــودي، إنــه بعــد التفاهــامت األخــرية 
نتنياهــو  حكومــة  تشــكيل  إىل  الطريــق  أن  بــدا 
السادسة ممهد، "لوال طروء أزمة جديدة تهدد 

استمرار العمل عى تشكيل الحكومة".

اتجــاه  مــن  تــأيت  الجديــدة  األزمــة  أن  وأضــاف 
حــزب "أغــودات إرسائيــل"، بعــد أن رصح اثنــان 
عى األقل من أعضاء الكنيست )الربملان( عن 
هذا الحزب، أنه إذا مل يلبِّ "الليكود" مطالبهم 
االئتالفيــة بخصــوص قانــون التجنيــد اإلجبــاري؛ 

فسوف يصّوتون ضد تشكيل الحكومة.
وأوضح عضوا الكنيست أن "هذا ميثل تهديًدا 
كبــرًيا، ألن هــذا ليــس قرارهــم، بــل تعليامت من 
بعض أعضاء مجلس الحكامء الحسيدية، التي 
الحكومــة  يدخــل  أن  للمــرء  ينبغــي  ال  مبوجبهــا 

دون تحديد صياغة قانون التجنيد أواًل".
اليهــود  املتدّينــون  حافــظ  طويلــة؛  ولعقــود 
عــى إعفــاٍء شــبه شــامل مــن الخدمة العســكرية 
بدعوى التفّرغ للدراســة الدينية، إال أن محكمة 
االحتــالل العليــا، ألغــت القانــون الــذي يســمح 

ا". بذلك يف عام 2012، باعتباره "متييزيًّ
وتشري التقديرات إىل أنه إذا واصل اثنان منهم 
الحكومــة؛  تشــكيل  ضــد  والتصويــت  التهديــد 
فســيؤدي ذلــك إىل قيــام العضويــن املتبقيــني 

غزة/ فلسطني:
اللــواء  الداخــي  األمــن  لقــوى  العــام  املديــر  ــم  نظَّ
الدفــاع  لجهــاز  تفقديــة  زيــارة  وطفــة  أبــو  محمــود 

املدين يف محافظة غزة.
األمــن  لقــوى  العــام  املديــر  اســتقبال  يف  وكان 
الداخــي، أمــس، مديــر جهــاز الدفــاع املــدين اللــواء 

زهري شاهني ومديرو اإلدارات ومجلس املديرية.
وأجــرى اللــواء أبــو وطفــة جولــة تفقديــة عــى أقســام 
ودوائــر العمــل يف الدفــاع املــدين مســتطلًعا طبيعــة 
واملنشــآت  املعــدات  عــى  اطلــع  كــام  عملهــا، 

والسيارات الخاصة بالدفاع املدين.

والتقنيــات  األجهــزة  عــى  وطفــة  أبــو  واّطلــع 
املستحدثة يف إدارة العمليات يف الدفاع املدين، 
الكبــرية،  والحرائــق  الحــوادث  االتصــاالت يف  مســار 
التــي توثــق مجريــات اإلشــارات  وأجهــزة الكامــريات 

واالتصاالت التي ُتستقبل من املواطنني.
وأكــد أن منتســبي جهــاز الدفــاع املــدين تقــع عــى 
إىل  دامئــًا  تدفعهــم  كبــرية  مســؤوليات  عاتقهــم 

التطوير، ليكونوا دوًما عى أهبة االستعداد.
وجــدد اللــواء أبــو وطفــة التــزام وزارة الداخليــة تطوير 
جهاز الدفاع املدين، وذلك لدوره املهم يف متتني 

الجبهة الداخلية وحاميتها من الكوارث.

اللواء أبو وطفة خالل تفقده ملديرية الدفاع املدين 

ر جميل ذياب من الداخل المحتل  وفاة المحرَّ

االحتالل يزعم ضبط هواتف نقالة
 في سجن "النقب"

النارصة/ فلسطني:
ر جميــل مصطفى ذيــاب )73 عاًما( من  تــويف املحــرَّ
بلدة مجد الكروم داخل األرايض املحتلة عام 48.

وقــى "ذيــاب" عــدة ســنوات يف ســجون االحتــالل 
اإلرسائيــي، وأفــرج عنــه ضمــن صفقة تبــادل األرسى 

عام 1985.
ونعت الحركة الوطنية األسرية، املحرر ذياب، الفتة 

إىل أنــه انضــم مبكــًرا مــع آخريــن مــن بلدتــه لصفــوف 
القــرن  ســبعينيات  مطلــع  الفلســطينية  املقاومــة 

املايض.
ووفقــا للحركــة الوطنيــة، شــارك "ذيــاب" بنشــاطات 
وطنيــة عــدة إىل أن اعُتقــل يف عــام 1973، وحكــم 
بالســجن مــدى الحيــاة، غــري أنــه تحــرر ضمــن عمليــة 

تبادل األرسى.

رام الله/ فلسطني:
اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســجون  إدارة  زعمــت 
ضبطهــا هواتــف نقالة ووســائل أخرى "مهربة" 
"النقــب"  ســجن  يف  األرسى  أقســام  داخــل 

الصحراوي. 
وســائل  بحســب  الســجون،  إدارة  واّدعــت 
 22 قســم  يف  عثورهــا  أمــس،  عربيــة،  إعــالم 

داخــل ســجن "النقــب" والخــاص بــأرسى حركة 
"فتــح" عــى هواتــف نقالة باإلضافة لســكاكني 

ووسائل أخرى.
بعــد  القســم  عــى  القمعيــة  الحملــة  وبــررت 
قيــام أحــد األرسى بإجــراء مقابلــة هاتفيــة عى 
إحــدى وســائل اإلعــالم يف أعقــاب استشــهاد 

شابني من جنني مؤخًرا، حسب مزاعمها.

األسير يوسف مقداد في حالة 
صحية "حرجة" بعد نوبة قلبية 

 رام الله/ فلسطني:
تعــرض األســري يوســف مقــداد )61 عاًمــا( مــن غزة، أمــس، لنوبة قلبية 
حــادة، ونقــل عــى إثرهــا مــن ســجن "نفحــة" إىل مستشــفى "ســوروكا" 

اإلرسائيّي.
وأفاد نادي األسري، يف بيان، بأن الوضع الصحّي لألسري مقداد حرج، 
علــاًم أنــه ومنــذ اعتقالــه ُيعاين مشــكالت حادة يف ضغــط الدم، وقبل 
نحو أســبوعني تعرض لوعكة صحية وجرى نقله يف حينه إىل "عيادة 

سجن نفحة".
وحّمــل نــادي األســري إدارة ســجون االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن 
نوفمــرب  الثــاين/  ترشيــن   14 منــذ  املعتقــل  مقــداد،  وحيــاة  صحــة 
2002، ومحكوم بالّسجن 21 عاًما، ويقي عامه األخري يف سجون 
االحتالل. وأشار إىل أن األسري مقداد متزوج وأب لخمسة من األبناء، 
وهو كام العرشات من أرسى قطاع غزة حرم من زيارة عائلته لسنوات.
ُيشــار إىل أّن أكــرث مــن 600 أســري يف ســجون االحتــالل مــن املــرىض، 
يواجهــون جرميــة اإلهــامل الطبــي )القتل البطــيء(، إىل جانب ظروف 

االعتقال القاسية.

نقل المعتقل السياسي "قواريق" 
للمستشفى إثر تدهور صحته

نعيم يرحب بقرارات األمم المتحدة لصالح فلسطين رغم تأخرها

نابلس/ فلسطني:
أفادت مصادر عائلية بنقل املعتقل الســيايس 
إىل  قواريــق  زهــدي  الســلطة  ســجون  يف 
الضفــة  شــاميل  بنابلــس  الوطنــي  املستشــفى 

الغربية املحتلة، إثر تدهور وضعه الصحي.
وأكــدت لجنــة أهــايل املعتقلــني السياســيني أن 
املعتقــل "قواريــق" تعــرض للــرضب والتعذيــب 

التي تبدو أعراضهام واضحة عى جسده.
وأشــارت عائلتــه إىل تعرضــه للشــبح والتحقيــق 
لفرات طويلة، الفتة إىل أنه مرضب عن الطعام 

لليوم الرابع عى التوايل.
العدالــة  أجــل  مــن  محامــون  مجموعــة  وقالــت 
أول مــن أمــس إن محكمــة صلــح نابلــس مــددت 
مــن  الشــقيقني زهــدي وعمــرو قواريــق  اعتقــال 
نابلــس 10 أيــام، وأنهــام رشعــا بــإرضاب مفتــوح 

عن الطعام منذ اللحظة األوىل العتقالهام.
وذكرت املجموعة أن إرضابهام عن الطعام جاء 

احتجاجا عى اعتقالهام سياسيا.
للســلطة  التابــع  العامــة  املخابــرات  وكان جهــاز 
ترشيــن  نوفمــرب/   ٢٩ يف  زهــدي  اعتقــل  قــد 
الثــاين املنــرصم، وشــقيقه عمــرو يــوم الخميــس 
قضــاء  عورتــا  قريــة  يف  منزلهــام  مــن  املــايض، 

نابلس.
يذكــر أن زهــدي أســري محــرر أفرج عنــه الخميس 

املايض من سجون االحتالل.
وأبــدت "محامــون مــن أجل العدالة" تخوفها من 
استمرار إرضاب الشقيقني قواريق عن الطعام، 
وعى أمنهم وسالمتهم الصحية، داعية لإلفراج 
الفــوري عنهــام وجميــع املعتقلــني السياســيني 

يف سجون السلطة.

الشرطة النسائية تعقد ورشة 
حول تحقيق العدالة للمرأة

غزة/ فلسطني:
العدالــة  تحقيــق  عــن  أمــس، ورشــة  النســائية،  الرشطــة  إدارة  عقــدت 
للمرأة، بحضور املدير العام للرشطة اللواء محمود صالح، ومبشاركة 
واسعة من املؤسسات املجتمعية واألهلية واملعنية بشؤون املرأة.

وقــال اللــواء صــالح إن الرشطــة توفر مظلة حاضنة لجميع املؤسســات 
املعنية بتطوير الخدمات املقدمة للنساء يف قطاع غزة.

جميــع  مــع  والتشــبيك  التواصــل  ُتعــزز  الرشطــة  أن  صــالح  وأضــاف 
املــرأة؛  عمــل  بتمكــني  تهتــم  التــي  والحقوقيــة  املدنيــة  املؤسســات 

للوصول إىل العدالة للنساء.
وأكد أن الرشطة "تعمل مع جميع مكونات املجتمع الفلســطيني من 
أجــل توفــري الحاميــة للمرأة واملشــاركة الفاعلــة يف توفري االحتياجات 
وتلبيــة االســتغاثات التــي تــرد مــن النســاء، مــن خــالل تقديــم الخدمــة 

بجودة عالية ورسعة يف تنفيذ املهام".
مــن جانبهــا، أكــدت مديــرة إدارة الرشطــة النســائية العميــد د. نارميني 
عــدوان أن الرشطــة النســائية ســعت بقــوة لخلــق إســراتيجيات أمنــة 
القانونيــة  املتنوعــة  االستشــارات  قّدمــت خاللهــا  متطلباتهــا،  تالئــم 

والنفسية واالجتامعية للنساء.
وأشــارت عــدوان إىل أن "الرشطــة النســائية تعمــل وفــق مســارات آمنــة 
من أجل الحفاظ عى خصوصية املرأة، وتعزيز دورها يف املجتمع، 
مــع مؤسســات املجتمــع ملواجهــة املخاطــر املحدقــة  التعــاون  عــرب 

باملرأة وأمنها".

"النصر لألطفال" ُيجري 713 جلسة 
عالج طبيعي خالل نوفمبر

ل 6148 مسافًرا عبر معبر رفح  تنقُّ

غزة/ فلسطني:
الرنتيــي  الطبيعــي مبستشــفى  العــالج  أجــرى قســم 
لألطفــال  عالجيــة  جلســة   )713( غــزة،  يف  لألطفــال 

املنومني يف املستشفى، خالل نوفمرب املايض.
وأوضحت رئيسة القسم د. سعاد رضوان أن جلسات 
العــالج الطبيعــي شــملت الحــاالت املحولــة من جميع 
أقســام املستشــفى، خاصــة العنايــة املركــزة، مشــرية 
الحــاالت  عــدد  يف  ملحوظــا  تزايــدا  هنــاك  أن  إىل 

املحولة من قسم الحضانة عن األشهر السابقة.
مستشــفى  يف  الطبيعــي  العــالج  قســم  أن  وبينــت 

الرنتيي املصنف األول والرئيس يف قطاع غزة الذي 
الصباحيــة  الفــرات  خــالل  لألطفــال  خدماتــه  يقــدم 
واملســائية، وأن أغلبيــة الحــاالت التــي يتعامــل معهــا 
بــاع  إىل  وتحتــاج  املزمنــة،  األمــراض  تعــاين  فيزيائيــا 

طويل من العالج الطبيعي والتأهيل.
يقتــرص  ال  الطبيعــي  العــالج  دور  أن  رضــوان  وأكــدت 
فقط عى أداء الجلسات العالجية لكل مريض بخطة 
خاصــة فقــط، بــل يركــز أيضــا عــى دور أهــل املريــض 
يف تعلــم وتطبيــق الجلســات العالجيــة بشــكل صحيح 

خالل وجودهم باملشفى وحتى بعد خروجهم منه.

غزة/ فلسطني:
وزارة  يف  والحــدود  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  أفــادت 
مســافًرا،   6148 ــل  بتنقُّ الوطنــي،  واألمــن  الداخليــة 
خالل األسبوع املايض، عرب معرب رفح الربي جنويب 

قطاع غزة.
مغــادرة  إحصائياتهــا  يف  العامــة  الهيئــة  وســجلت 

3201 مسافر عرب معرب رفح.

وذكــرت أن العمــل عــرب املعــرب شــهد وصــول 2947 
 100 املرصيــة  الســلطات  أرجعــت  فيــام  عائــًدا، 

مسافر.
وأشارت الهيئة إىل أن املعرب شهد األسبوع املايض 
وعددهــم  املعتمريــن  مــن  الثــاين  الفــوج  مغــادرة 
1275 مسافًرا، ووصول الفوج األول وعددهم 600 

مسافر.
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جندي إرسائييل ُيعدم  ... االحتالل يستأنف أعامل  ... 

"عريـــن األســـود" تتوعـــد ... 

غضب فلسطيني إزاء  ... 

األفقي:
1 - تحذير – مزنل 

2 - من األلعاب الفردية – عكس ربح معكوسة 
3 - عكس حالل – مظلم معكوسة 

4 - نايئ + عكس ذيك 
5 - من األزهار – ثالثة أرباع نداء 

6 - جب – علم مذكر 
7 - لدن + ثمني + حيوان قطيب

8 - ضمري متصل للمتكلمني + ملساء 
9 -تشييد – بحر باالنجلزيية 

العمودي:
1 - ظلم – من الفواكه 

اليت ذكرت يف القران 
الكريم 

2 - حيوان مفرتس – دولة 
عربية 

3 - حرشة ذكرت يف القرآن 
الكريم – حرف + اقرتب 

4 - متشابهان + حرف جر – 
صوت االبل 

5 - يف القميص 
معكوسة – عملة آسيوية 

– نصف اعرف 
6 - عون + راية 

7 - اللغة السائدة يف 
الربازيل

8 - يعبس مبعرثة – من 
األطراف 

9 -حدس – من األلوان 

ب
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.

االسم األخر لسورة غافر 
تتكون من 6 حروف 

الجاثية – األحقاف – الذاريات – الطور – اإلنسان – 
الحاقة – المرسالت – الرحمن – الجن – النازعات 
– الفيل – سبأ – البلد – عبس – فاطر – ق – يس 

– طه – ص- ن 

حل الكلمة الضائعة 

المؤمن

إعداد/ وفاء المهتدي

إن  الترشيعــي:  املجلــس  رئاســة  وقالــت 
تفضــح  "مفلــح"  الشــاب  إعــدام  جرميــة 
عقليــة  وتؤكــد  الــدويل  املجتمــع  صمــت 
إرهــاب  أن  مؤكــدة  اإلجراميــة،  االحتــالل 
أبنــاء شــعبنا  االحتــالل وتغولــه عــى دمــاء 
ســيزيد مــن إرصاره عــى مقاومــة املحتــل 

حتى تحرير كل فلسطني.
لهــا  بيــان  يف  الترشيعــي  رئاســة  وحّملــت 
هــذه  عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل 
جرائــم  تعــد  التــي  واملامرســات  الجرائــم 
تســتوجب  اإلنســانية  ضــد  وجرائــم  حــرب 
الجنائيــة  املحكمــة  أمــام  قادتــه  مالحقــة 

الدولية.
وعــّدت حركــة املقاومة اإلســالمية حامس 
حــوارة  بلــدة  يف  "مفلــح"  الشــاب  إعــدام 
وأمام مرأى العامل "جرمية بشــعة، ســتزيد 
العــدو  هــذا  مقاومــة  عــى  شــعبنا  إرصار 
"مقاومتنــا  أن  عــى  مشــددة  الجبــان"، 
الباســلة لــن تقــف مكتوفــة األيدي، وســرد 
عــى هــذا العــدو املجرم الــذي قتل عرشة 
الثالثــة  األيــام  خــالل  شــعبنا  أبنــاء  مــن 
املاضيــة يف النقــب والخليــل وجنني ورام 
اللــه ونابلــس، وعــى العــدو أن ينتظــر بأس 

مقاومينا األبطال".

وأضافت الحركة يف بيان لها أن "االحتالل 
واملســجد  القــدس  عــى  يعتــدي  الــذي 
األقــى بالتدنيــس والتقســيم ويســتهدف 
أبنــاء شــعبنا املرابطــني بالقتــل والترشيــد 
واالعتقال سريتد إليه كيده ورصاصه بإذن 

الله، وما النرص إال صرب ساعة".
حركــة  باســم  اإلعالمــي  املتحــدث  وعــّد 
الجهــاد اإلســالمي- الضفــة الغربيــة طــارق 
عــز الديــن جرميــة إعــدام الشــاب "مفلــح" 
بدم بارد وعى مرأى العامل "جرمية حرب 
كاملــة األركان تثبــت مرة تلو األخرى حجم 
االحتــالل  قــوات  متارســه  الــذي  اإلجــرام 

بحق أبناء شعبنا العزل".
إن  صحفــي  ترصيــح  يف  الديــن  عــز  وقــال 
ســكوت العــامل وصمتــه عــن هــذه الجرائــم 
الــذي يرتكبهــا االحتــالل يضعــه يف دائــرة 
الرشاكة معه يف ســفك دماء شــعبنا، ولن 

نغفر ملن تآمر عليه وقضيتنا العادلة.
وعــّدت الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطني 
شــاهدا  "مفلــح"  الشــاب  إعــدام  جرميــة 
االحتــالل  وإجــرام  فاشــية  عــى  جديــدا 
واصفــة  شــعبنا،  ضــد  املنظــم  وإرهابــه 
الجرميــة وكل جرائــم االحتــالل املتواصلــة 
بأنهــا تعكــس الوجــه الحقيقــي له، وتســجل 

وصمــة عــار عــى جبــني املجتمــع الــدويل 
الفاشــية  السياســة  هــذه  عــى  الصامــت 

والجرائم.
العــامل  إن  لهــا:  بيــان  يف  الجبهــة  وقالــت 
مبكيالــني  الكيــل  بسياســة  يتعامــل 
دموعــه  ويــذرف  املعايــري،  وازدواجيــة 
يف  وهنــاك  هنــا  إرهابيــة  أحــداث  عــى 
الوقــت الــذي يعــاين شــعبنا مــن االحتــالل 
والقتــل واإلرهــاب منــذ أكــر مــن ٧٤ عامــا، 
داعيــة إىل تشــكيل جبهــة مقاومــة موحــدة 
ومواجهــة  وجرامئــه  االحتــالل  ملقاومــة 
الوســائل  بــكل  وإرهابــه  الفاشــية  سياســته 

واألدوات املتاحة.
ووصف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني- 
"مفلــح"  الشــاب  إعــدام  العامــة  القيــادة 
بأنهــا جرميــة متكاملــة األركان، تــدل عــى 
عــى  وإرهابــه  وهمجيتــه  العــدو  وحشــية 
ورسقــة  العــدوان  مــن  طويــل  تاريــخ  مــدى 

األرض، ومالحقة أصحابها األصليني.
أن  لهــا  بيــان  يف  العامــة  القيــادة  وأكــدت 
اســتمرار  هــو  الجرميــة  عــى  األمثــل  الــرد 
االحتــالل  ومواجهــة  وإشــغال  املقاومــة، 
والحواجــز  املــدن  كل  يف  نهــار،  ليــل 
واملفرقــات "فعدونــا ال يعــرف ســوى لغــة 

القوة واملقاومة".
الفلســطينية  املجاهديــن  حركــة  وقالــت 
إن الضفــة الغربيــة برجالهــا وأبطالهــا كانــت 
وال تــزال أيقونــة للمقاومــة ومخــزون الثــورة 
والجهــاد، معتــربة إعــدام الشــاب "مفلــح" 
جرميــة إعــدام بــدم بارد تســتدعي تصعيد 

املواجهة مع العدو املجرم.
ودعــت الحركــة يف بيــان لها شــباب الضفة 
تحــت  نــارا  املحتلــة  األرض  إشــعال  إىل 
أقــدام الجنــود واملغتصبــني ثــأرا وانتقامــا 

لدماء الشهداء.
وشــدد املكتب اإلعالمي للجان املقاومة 
لــن  يف فلســطني عــى أن دمــاء الشــهداء 
تذهب سدى وستظل لعنة تالحق القتلة 
الصهاينــة يف كل مــكان وزمــان، الفتــة إىل 
يشــنها  التــي  اليوميــة  اإلبــادة  جرائــم  أن 
تــأيت  العــزل  شــعبنا  أبنــاء  ضــد  االحتــالل 
بقتــل  املجرمــني  القــادة  لقــرارات  تنفيــذا 
وإطالق النار عى املواطنني دون متييز.

إعــدام  جرميــة  إن  األحــرار:  حركــة  وقالــت 
وجــه  حقيقــة  تعكــس  "مفلــح"  الشــاب 
وفاشــيته  وعدوانــه  القبيــح  االحتــالل 
داعيــة  الفلســطيني،  بالــدم  واســتهتاره 
أبنــاء شــعبنا يف الضفــة والقــدس وأبطــال 

وجــه  يف  لالنتفــاض  الفدائيــة  العمليــات 
االحتــالل واالشــتباك معــه عــى كل نقــاط 
التامس، والرد عى هذه الجرمية البشــعة 

والثأر لدماء الشهيد وشهداء شعبنا.
يف  الشــعبية  املقاومــة  حركــة  وذكــرت 
فلسطني أن مشهد إعدام الشاب "مفلح" 
عــن  يعــرّب  بــارد  وبــدم  صفــر  مســافة  مــن 
مــدى العقليــة اإلجراميــة واإلرهابيــة لجنود 
االحتالل، وجهوزيتهم الدامئة وتعطشــهم 
مــن  املزيــد  وارتــكاب  الدمــاء  لســفك 

الجرائم.
الضفــة  يف  املقاومــني  الحركــة  وحثــت 
تصعيــد  إىل  األشــاوس  ورجالهــا  الغربيــة 
العمــل املقــاوم وإشــعال األرض من تحت 
أقدام املحتل وجنوده ومستوطنيه، حتى 

يرحلوا عن ترابنا املقدس.
إدانات حقوقية ودولية

الحقوقــي  والناشــط  املحامــي  قــال  بــدوره 
الشــاب  إعــدام  جرميــة  إن  كراجــة:  مهنــد 
الجرائــم  سلســلة  إىل  تضــاف  حــوارة  يف 
شــعبنا،  بحــق  االحتــالل  يرتكبهــا  التــي 
مطالبا الســلطة باللجوء للمحكمة الجنائية 

الدولية ملحاسبة االحتالل عى جرامئه.
وأكــد كراجــة يف ترصيــح صحفــي رضورة 

وجــود موقــف مــن الحقوقيــني يف الخــارج 
مردفــا  اإلرسائيليــني،  املجرمــني  ملالحقــة 
أنه ال بد عى السلطة أن تكون أكر جدية 
التضييــق  وعــدم  القتلــة،  محاســبة  يف 
عــى  مشــددا  بالضفــة،  املقاومــني  عــى 
أن مقاومــة املحتــل مكفولــة يف القوانــني 

الدولية واإلنسانية.
حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  وقالــت 
الشــعب الفلســطيني "حشــد" إن مشــهد 
بــارد  بــدم  اإلرسائيــيل  الجنــدي  إعــدام 
الشــاب "مفلــح" يف حــوارة يشــكل إمعانــا 
واإلعــدام  القتــل  سياســة  يف  إرسائيليــا 
الفلســطينيني،  بحــق املدنيــني  امليــداين 
ما يعترب ازدراء واضحا لحق الفلسطينيني 

يف الحياة.
وقــال االتحــاد األورويب إن قــوات االحتــالل 
قتلت 10 فلســطينيني يف آخر 72 ســاعة 
فقط، فيام يبدو أنه استخدام مفرط للقوة 
وقــوع  "يف  بالتحقيــق  مطالبــا  املميتــة"، 

الضحايا املدنيني وضامن املساءلة".
وعــرب االتحــاد األورويب يف تغريــدة نرشها 
مســاء  "تويــر"  عــى  القــدس  يف  مكتبــه 
أمس عن قلقه البالغ إزاء تصاعد مســتوى 
الغربيــة، مبــا  الضفــة  جرائــم االحتــالل يف 

عــام  أن  مردفــا  القــدس،  ذلــك رشقــي  يف 
2022 هــو العــام األكــر دمويــة منــذ عــام 

.2006

فــإن  الــدويل  لـــلقانون  "وفًقــا  وأضــاف: 
اســتخدام القــوة املميتــة يجــب أن يقتــرص 
بشــكل صــارم عــى املواقــف التــي يوجــد 

فيها تهديد خطري ووشيك للحياة".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية 
إنــه يجــب وقــف عنــف االحتــالل املتزايــد 
الغربيــة،  الضفــة  يف  الفلســطينيني  ضــد 

ومحاسبة املسؤولني عن االنتهاكات.
وأعربــت الخارجيــة الفرنســية يف بيــان لهــا 
عــن قلقهــا العميق يف أعقاب االقتحامات 
نوفمــرب/   29 منــذ  وقعــت  التــي  الكثــرية 
ترشيــن الثــاين املنرصم يف أجزاء مختلفة 
مــن الضفــة الغربيــة، ما أدى إىل استشــهاد 
تجــدد  "فرنســا  أن  مردفــة  فلســطينيني،   5
إىل  املصلحــة  أصحــاب  جميــع  دعوتهــا 
االمتناع عن القيام بأي أعامل اســتفزازية، 

أو أحادية الجانب".
وأكــدت التزامهــا باحــرام القانــون الــدويل 
تحــت  الواقعــة  املناطــق  يف  اإلنســاين 
غــري  والطبيعــة  اإلرسائيــيل،  االحتــالل 

القانونية للمستوطنات.

استراحة

واعتقلت آخر بعد محارصة أحد املنازل.
مســرية  االحتــالل  قــوات  قمعــت  نابلــس،  رشق  ويف 
بيــت دجــن األســبوعية املناهضــة لالســتيطان بقنابــل 

الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.
املواطنــني  مــن  عــدد  أصيــب  الخليــل،  وســط  ويف 
للدمــوع خــالل مواجهــات  بالغــاز املســيل  باالختنــاق 
مــع قــوات االحتــالل مبنطقــة بــاب الزاوية مركــز الخليل 

التجاري.
املواطنــني  عــرشات  أصيــب  الخليــل،  شــامل  ويف 
باالختناق بالغاز املسيل للدموع خالل مواجهات مع 

قوات االحتالل عند مدخل مخيم العروب.
مــن  عــدد  أصيــب  لحــم،  بيــت  رشق  جنــوب  ويف 
قــوات  مــع  مواجهــات  خــالل  باالختنــاق  املواطنــني 

االحتالل يف بلدة تقوع.
ويف قلقيلية، أصيب ثالثة شبان بالرصاص املعدين 
قــدوم  كفــر  مســرية  االحتــالل  قــوات  قمــع  إثــر  يف 

األسبوعية املناهضة لالستيطان.
ويف شــامل رشق جنــني، أصيــب عــدد مــن املواطنــني 
باالختناق بالغاز املسيل للدموع خالل مواجهات مع 

قوات االحتالل يف قريتي الجلمة وفقوعة.
واندلعــت مواجهــات بــني املواطنني وقــوات االحتالل 
خاللهــا  أطلقــت  اللــه،  رام  رشق  ســلواد  بلــدة  يف 
الغــاز  وقنابــل  باملطــاط  املعــدين املغلــف  الرصــاص 
أن  للدمــوع صــوب املواطنــني، دون  الســام املســيل 

يبلغ عن إصابات.
اعتقاالت واعتداءات

مــن جهــة ثانيــة، اعتقلــت قــوات االحتــالل الفتية أيرس 
وحســني  رسور،  أبــو  وأيهــم  أحمــد،  وجــالل  عامريــن، 
مســاملة، وقاســم حاممــدة خــالل مواجهــات اندلعــت 

يف مخيم عايدة شــامل بيت لحم، يف حني اعتقلت 
الشــبان أنــس عنــرب، وحــامدة مصيعــي، وباســل ســامل، 
عنــاب  عــرب حاجــز  مرورهــم  أثنــاء  الســوداين،  وأحمــد 

رشق طولكرم.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل طفــاًل خــالل مواجهــات 

اندلعت يف قرية النبي صالح شامل غرب رام الله.
عــى  االحتــالل  قــوات  بحاميــة  مســتوطنون  واعتــدى 
مســتوطنة  قــرب  بالــرب،  املواطنــني  مــن  عــدد 
"رمــات يشــاي" املقامــة عنــوة عــى أرايض املواطنني 
الخليــل،  الرميــدة وســط مدينــة  تــل  وممتلكاتهــم يف 
مــا أدى إىل إصابــة الناشــط ضــد االســتيطان عــامد أبــو 

شمسية، والشاب يارس أبو مرخية.
وتســللت مجموعــة مــن املســتوطنني مــن مســتوطنة 
"حومش" املخالة بواســطة دراجات نارية، وهاجمت 
يف  تواجــده  أثنــاء  ليــل  أبــو  ناجــي  أســامة  املواطــن 
منطقة القصور شامل رشق برقة، شامل غرب نابلس، 

وحطموا مركبته بالحجارة.
يــؤدون طقوًســا تلموديــة يف  ورسق مســتوطنون كان 
30 خليــة نحــل  نابلــس نحــو  أرايض ديــر رشف غــرب 
عزيــز  للمواطــن  أرض  مــن  الزيتــون  لقطــف  ومعــدات 

عنري.
االحتــالل  زوارق  فاســتهدفت  غــزة،  قطــاع  يف  أمــا 
شــامل  بحــر  يف  العاملــة  الصياديــن  مراكــب  الحربيــة 

القطاع.
وأفــاد مصــادر محليــة بــأن الــزوارق الحربيــة فتحتنــريان 
تجــاه  للدمــوع  املســيل  والغــاز  الرشاشــة  أســلحتها 
مراكب الصيادين يف بحر منطقتي الواحة والسودانية 
شــامل القطــاع، وفتحــت خراطيم امليــاه تجاهها، دون 

التبليغ عن إصابات يف صفوف الصيادين.

مــن خــالل أعــامل التجريــف البحــث عــن آثــار مزعومــة لــه قــرب الحــرم 
اإلسالمي.

محيــط  يف  والتجريــف  الحفــر  أعــامل  أوقــف  االحتــالل  أن  إىل  ونبــه 
2021م، وذلــك بعــد اكتشــافه  10 آب/ أغســطس  اإلبراهيمــي يف 
آثــاًرا إســالمية يف الجــزء الجنــويب الرشقــي، وحــاول تســويقها آنــذاك 

أمام العامل بأنها "آثار يهودية" وتدلل عى أحقيته يف األرض.
وأشــار إىل أن اآلثــار املكتشــف آنــذاك يف محيــط اإلبراهيمــي هــي 
"مملوكيــة تعــود للحقــب اإلســالمية"، الفتــا إىل أن االحتــالل يحــاول 

تزييفها والرويج بأنها "آثار يهودية".
ومل يســتبعد الرجبــي أن يقــوم االحتــالل بإجــراء حفريــات رسيــة يف 
األســبوع  أدخــل  أن  بعــد  اإلبراهيمــي، خاصــة  الحــرم  وأســفل  محيــط 
املــايض، معــدات ثقيلــة وبــارشت بأعــامل الحفــر والتجريــف بالقــرب 

من الدرج العريض للحرم يف املنطقة الجنوبية الرشقية.
مــن  العديــد  إىل  الوصــول  الفلســطينيني  مينــع  االحتــالل  وأضــاف: 
املناطــق يف الحــرم ويف محيطــه خاصــة بعــد أن قســمه زمانًيــا ومكانًيا 
بحــق  جولدشــتاين  بــاروخ  الصهيــوين  ارتكبهــا  التــي  املجــزرة  بعــد 

املصلني يف 25 فرباير عام 1994م.
التــي  الخليــل  القدميــة ملدينــة  البلــدة  اإلبراهيمــي يف  الحــرم  ويقــع 
تقــع تحــت الســيطرة اإلرسائيليــة، ويســكن بهــا نحــو 400 مســتوطن 

يحرسهم نحو 1500 جندي إرسائييل.
ويســيطر االحتــالل عــى %63 مــن مســاحة الحــرم الداخليــة ومينــع 
مســاحاته  جميــع  عــى  يســيطر  فيــام  إليهــا،  الوصــول  الفلســطينيني 

الخارجية باستثناء الباب الشاميل للحرم.
اإلبراهيمــي  يف  الدائــم  للتواجــد  الفلســطيني  الــكل  الرجبــي  ودعــا 
والتصــدي ملحــاوالت االحتــالل الراميــة إىل فــرض الســيطرة الكاملــة 

عليه، وتنفيذ مخططاته ومشاريعه العنرصية.
وطالب مدير الحرم لجنة الراث العاملية التابعة ملنظمة "يونســكو" 
التــي أعلنــت يف يوليو/متــوز 2017 الحــرم اإلبراهيمــي موقًعــا تراثًيــا 

فلسطينًيا، مبامرسة دورها لحاميته من بطش وتغول االحتالل.

نابلــس  العــني يف  اقتحامهــم منطقــة رأس  الجمعــة خــالل 
شاميل الضفة الغربية املحتلة.

أحــد  اعتقــال  أنــه كان لالحتــالل هدفــان؛ األول  وأضافــت 
طريقــة  رصــد  والثــاين  قيــده،  بالعــز  اللــه  فــك  املقاومــني 
املقاومــني بالتصــدي لقواتــه خــالل اقتحامــه محيــط البلدة 
يســعون  الذيــن  والصحفيــني  املواطنــني  داعيــة  القدميــة، 
لتوثيــق االشــتباكات إىل تجّنــب تصويــر وجــوه املقاومــني 

أو مناطق وجودهم.
ليــذود  ارتقــى  الــذي  "مفلــح"  الشــهيد  املجموعــة  وزّفــت 
عــن كرامتــه، وفاضــت روحــه الطاهــرة ومل يقبــل الدنيــة وأن 
يطأطــئ رأســه لغاصــب حاقــد، فُأعــدم أعــزال بأبشــع الطــرق 
يف بلدة حوارة الصامدة، مشــددة عى أن دماءه لن تكون 

إال وقودا لثورتنا ومقاومتنا املجيدة.
وقالت: "أمام كل هذه الدماء ندعوكم يا رجالنا األحرار 
يف حــوارة وبيتــا وأودال ودومــا وبيت فوريك، يف نابلس 
وجنــني  اللــه  رام  يف  وقراهــا،  ومخيامتهــا  النــار  جبــل 
الــربكان يف جنــني  والخليــل وبيــت لحــم، يف ســلفيت 
الثــورة، للخــروج إىل الشــوارع واالحتشــاد وإغالق الطرق 

خان يونس/ فلسطني: 
رشعــت بلديــة خــان يونــس بالتعــاون مــع جمعيــة بيــادر يف 
تنفيــذ مــرشوع متديــد خطــوط للــرصف الصحــي يف حيــي 

الكتيبة والسالم بتكلفة )220( ألف دوالر.
وأوضــح رئيــس بلديــة خــان يونس د. عــالء الدين البطة، يف 
بيــان، أمــس، أهميــة املــرشوع الــذي يهــدف إىل التخفيــف 
مــن معانــاة املواطنــني وتعزيــز الخدمات املقدمة للســكان 
ال ســيام يف قطــاع الــرصف الصحــي، وكذلــك التخلــص مــن 

الحفر االمتصاصية واآلثار البيئية املرتبة عليها.

التي يسري عليها املستوطنون وقوات االحتالل".
وأضافــت أن "إغــالق الطــرق يصيبهــم برعــب وهســترييا 
عليهــم  الطــرق  إلغــالق  اخرجــوا  إمداداتهــم،  ويعطــل 
ومشاغلتهم واالشتباك معهم مبا أتيح لكم من وسائل، 
نحــن معكــم بــإذن اللــه ولــن نتــواىن عــن أي فرصــة لتوجيه 

رضبات لهم تؤملهم وتشفي صدورنا وصدوركم".
ودعت "عرين األســود" أبناء شــعبنا إىل عدم التعاطي 
مــع مــا تثــريه اللجــان اإللكرونية "وكأننا مبشــكلة عائلية 
مــن  مــع  مشــكلتنا  مــا،  وطائفــه  شــعبنا  بــني  طائفيــة  أو 
يلبــس لبــاس هــذا الجيــش ومــن يخــدم بــه ومــن يعاونــه 
مهــام كانــت طائفتــه، فكفــوا عــن االســتخفاف بعقــول 
شــعبنا"، حاّثــة مقاتــيل الفصائــل بالعــض عــى الجــراح 
لدمــاء  لالنتقــام  بنادقهــم  وتوجيــه  الصفــوف  ورص 

الشهداء.
وأردفــت "األيــام القادمــة صعبــة ولكنهــا تحمــل البشــائر 
وســتكون حكومــة بــن غفــري نتنياهــو بــإذن اللــه املســامر 
األخري يف نعش هذا االحتالل، ونقول قول الواثق بنرص 

الله املتوكل عليه: سرنى من سيحارص من".

وشــدد عــى أن بلديــة خــان يونــس تســعى وبشــكل مســتمر 
بالرغــم مــن شــح اإلمكانــات واملــوارد إىل تنفيــذ املشــاريع 
املهمــة والحيويــة يف أحيــاء خــان يونــس كافــة خاصــة ذات 

الكثافة السكانية املرتفعة.
وأعــرب البطــة عــن أملــه بــأن تتمكــن البلديــة مــن توفــري كل 
مقومات الدعم من أجل ذلك ودفع عجلة التطور والتنمية 
قدمــا لألمــام، شــاكًرا املؤسســات املانحــة وجمعيــة بيــادر 
عــى تدخالتهــم الطارئــة للتخفيــف مــن معانــاة املواطنــني 

يف ظل الظروف الراهنة.

بلدية خان يونس تنفذ مرشوع رصف صحي يف أحيائها 
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من بدايات االنهيار.. 
غلبة الذات عىل الفكرة

دولــة  تســكن  الداخليــة  االنهيــار  قبــل  تشــقق  حالــة  عــن  كتبــُت 
واآلن  القادمــة،  غفــر  ابــن  نتنياهــو  حكومــة  ظــل  يف  االحتــال 
أحاول جمع بعض مؤيدات هذا االدعاء الذي يقوم عىل القراءة 
االســترشافية وعــىل التوقــع بأدلــة عمــل تجــري تحت ظــّل القانون 

ولكن من الناحية الشكلية فقط.
أول املؤيدات املســتجدة هو )غلبة الذات عىل الفكرة( بشــكل 
متزايد ومل يسبق له مثيل. وأعني بذلك أن نتنياهو يريد العودة 
لرئاســة الحكومــة بــكل مثــن، ولــو كان عــىل حســاب فكــرة الدولــة 
ومبــادئ الحكــم املتوارثــة منذ النشــأة. إشــباع رغبتــه الذاتية فوق 

الفكرة.
حكومــة  يف  الدينيــة  الصهيونيــة  مشــاركة  أن  يف  شــك  مــن  مــا 
نتنياهو يتعارض بشــكل كبر مع عادة الليكود يف فرتات حكمه 
منــذ بيغــن مرورا بشــامر وشــارون، فالصهيونيــة الدينية الرشيك 
الجديــد تعمــل عــىل توجيــه أفعــال الحكومــة بتفســرات توراتيــة، 
و أحاديــة مل تكــن عنــد شــاس مثــا، وهــذا يخلــق تنازعــا داخــل 
أمــركا،  مــع  ــا  خارجيًّ وتنازًعــا  ناحيــة،  مــن  الصهيــوين  املجتمــع 

وخارجيا مع السلطة واألردن من ناحية أخرى.
هــذا التنــازع هــو وليــد شــخصية وفكــر نتنياهــو الــذي تعــي ذاتــه 
الحاكمــة  العامــة  واملبــادئ  الفكــرة،  عــىل  للحكومــة  ورئاســته 
للحكــم، نتنياهــو يضحــي بالفكــرة الحاكمــة، واملرشــدة للحكــم، 

لصالح تحقيق ذاته رئيًسا.
)لبيــد،  بحجــم  كبــار  قــادة  علنــي  بشــكل  عنــه  عــّر  التنــازع  هــذا 
وغانتــس، وأيزنكــوت(، فقــد دعــا لبيــد قــادة الحكــم املحــي يف 
الحكومــة  مــع  التعامــل  العصيــان، وعــدم  الكــرى إىل  البلديــات 
بعــد إســناد اإلرشاف عــىل املناهــج إىل )آيف ماعــوز(،  ــا،  تربويًّ
الــذي يفــر التــوراة تفســرا صارمــا، ويريــد تربيــة النــشء عليــه. 
ويف اتجاه آخر دعا آيزنكوت وهو رئيس أركان سابق إىل تظاهرة 
مليونيــة ضــد حكومــة نتنياهــو ألنهــا تلعــب يف قوانــن الدولــة، 
مقابــل  مدنيــن  لــوزراء  عســكرية  مليشــيات  وتقــدم  والقضــاء، 

الرشاكة يف حكومة نتنياهو؟!.
هــذه االتهامــات خطــرة، وتلكــم دعوات للمواجهة غر مســبوقة، 
وال تقــف عنــد املعارضــة الحزبيــة، بــل هــي تطلــب مــن الشــعب 
املشــاركة العامــة يف االحتجاجــات، وتطلــب مــن الحكــم املحي 
تويل مسئولية الرتبية والتعليم لحامية املناهج من آيف ماعوز؟!

وغــر  خطــرة  وكلهــا  أيضــا،  االتهامــات  هــذه  أخطــر  مــن  ولعــل 
مســبوقة يف مجتمــع مثــة حديــث صحيــح يخرنــا عــن انقســامه 
إىل ثــاث وســبعن فرقــة، هــو لعــب نتنياهــو بالقوانــن، للتهــرب 
الذايت من القضاء الذي يدرس ملفه واســتغاله الســلطة بشــكل 
ا مبحاولة السيطرة عىل محكمة  غر قانوين، إضافة التهامه حزبيًّ

العدل العليا لهذا الغرض أيضا.
حــن تســتعي الــذات عــىل الفكــرة، وحــن يدعــو قــادة أحــزاب 
للعصيان، وحن تختلف األحزاب حول السلطة القضائية، يكون 
الداخــي غــر املســبوق،  التشــقق  مــن  املجتمــع عرضــة ملزيــد 
والــذي ميهــد النهيــار الســلطة من داخلها. هذا التشــقق بحســب 
توقعــايت ســيكر أكــر يف ظــل حكومــة نتنياهــو الحاليــة، وعندها 
لــن تصمــد دولتهــم عندمــا تذهــب هــي لحــرب خارجيــة واســعة 

النطاق.

ماسك يقدم شاحنته نصف املقطورة الكهربائية لـ"بيبسيكو"

ماليني معلومات مستخدمي 
واتساب للبيع ألعىل سعر

واشنطن/وكاالت:
أنحــاء  جميــع  يف   )whatsapp( واتســاب  مســتخدمي  مــن  طلــب 
العــامل االنتبــاه مــن الرســائل املزيفــة، بعــد أن حــذر متســللون مــن أن 
لديهم إمكانية الوصول إىل ماين أرقام الهاتف. فإذا تلقيت رسالة 
واتســاب مــن رقــم ال تعرفــه يف األســابيع املقبلــة، فقــد تكــون عمليــة 
احتيال، فقد ادعى أحد املتسللن أنه رسق 487 مليون رقم هاتف 

لحساب واتساب ويعرض اآلن بيعها ملن يدفع أعىل سعر.
نيــوز" )Cybernews( املتخصــص يف تقاريــر  وأكــد موقــع "ســاير 
أمن املعلومات أن هذا الهجوم خطر ويستهدف حسابات حقيقية.

وتتضمن مجموعة األرقام مستخدمن من جميع أنحاء العامل، ويبدو 
أن التأثــر األكــر يطــال مســتخدمي واتســاب يف اململكــة املتحــدة 

والواليات املتحدة وأوروبا.
وبعــد الكشــف عــن بعــض خططهــم، أخــر القراصنــة ســاير نيــوز أنهــم 
يبيعــون مجموعــة البيانــات األمركيــة مقابــل 7 آالف دوالر، وبيانــات 

اململكة املتحدة بـ2500 دوالر، وأملانيا بألفي دوالر.
ومبجرد أن تصبح هذه املعلومات يف أيدي مجرمي اإلنرتنت، ميكن 
بســهولة اســتخدام هــذه األرقــام إلرســال رســائل غــر مرغــوب فيهــا أو 

روابط أو رسائل ضارة تهدف إىل رسقة األموال.
وأنهــم  األقربــاء  أحــد  بأنهــم  املتســللن  بتظاهــر  الهجــوم  ويتمثــل 
بحاجــة إىل املــال وقــد خــر بعــض املســتخدمن آالف الــدوالرات 
الستجابتهم لهذه الخدعة. وتحث ساير نيوز اآلن جميع مستخدمي 
"واتســاب" عــىل توخــي الحــذر مــن أي مكاملــات مــن أرقــام مجهولــة 
ومكاملات ورسائل غر مرغوب فيها من جهات اتصال ال يعرفونهم.

وقــم  عليهــا  تــرد  فــا  تبــدو صحيحــة،  ال  رســالة  أي  تلقيــت  إذا  لهــذا 
بحذفها دون تأخر.

أوقفوا سوء استخدام 
املضادات الحيوية

عامن/وكاالت:
ال شــك أن املضــادات الحيويــة تعــد مــن األدويــة املهمــة التــي تحارب 
االلتهابــات البكتريــة لــدى البــرش، لكــن ســوء اســتخدامها قــد يســبب 
مخاطر صحية، فام اآلثار الجانبية لها؟ وما أسباب سوء استخدامها؟ 
ومــا مخاطــر تناولهــا دون استشــارة الطبيــب؟ ومــا مقاومــة املضــادات 

وأسبابها؟ وكيف يتم ترشيد استهاكها وتناولها بشكل آمن؟
الصحــة  وزارة  يف  الريريــة  والصيدلــة  الصيدلــة  مديــرة  أكــدت 
األدويــة  اســتخدام  لضــامن  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  ونائبــة  األردنيــة 
املضــادة للميكروبــات الدكتــورة زينــا الهلســة أن املضــادات الحيويــة 
لــدى  البكتريــة  االلتهابــات  تحــارب  التــي  املهمــة  األدويــة  مــن  تعــد 
إيقــاف  أو  البكتريــا  قتــل  طريــق  عــن  وتعمــل  والحيوانــات،  البــرش 
منوهــا وتكاثرهــا، وهــي تعالــج االلتهابــات البكتريــة فقــط، وال تعالــج 
االلتهابــات الفروســية، مثــل نــزالت الــرد والرشــح وســيان األنــف، أو 
التهاب الجيوب األنفية والتهاب الحنجرة والتهاب األذن، وغرها من 

األمراض الناجمة عن الفروسات.
تنــاول  ميكــن  أنــه  نــت،  للجزيــرة  خاصــة  ترصيحــات  يف  وأضافــت 
املضــادات الحيويــة بطــرق مختلفــة، إمــا عــن طريــق الفــم وتكــون عــىل 
اســتخدامها  املمكــن  ومــن  رشاب،  أو  أوكبســوالت  حبــوب  شــكل 
موضعيــا عــىل شــكل كريــم أو مرهــم، وقــد تكــون عــىل شــكل قطــرات 
للعــن، أو عــىل شــكل حقــن تعطــى عــن طريــق العضــل أو الوريــد يف 

حاالت العدوى األكر خطورة.
وأشــارت الهلســة إىل أن ضــامن اســتخدام أدويــة املضــادات الحيويــة 
عىل الوجه األمثل، هو من أهم القضايا املطروحة عىل مر السنوات 

يف مجايَل صحة اإلنسان وصحة الحيوان.
وبّينت الدكتورة الهلسة أن تناول املضادات الحيوية يجب أال يكون 
إال عنــد الحاجــة فقــط، ألنهــا ميكــن أن تســبب آثــارا جانبيــة، وتســاهم 

يف زيادة مقاومة املضادات الحيوية من قبل البكتريا.
وتحــدث املقاومــة عندمــا تتغــر البكتريــا وتصبح قــادرة عىل مقاومة 
تأثــرات املضــادات الحيويــة بطرق مختلفــة، وهذا يعني أن البكتريا 

ستستمر يف النمو ولن نستطيع السيطرة عليها.
ويبــّن أســتاذ األوبئــة والصحة العامة يف جامعــة العلوم والتكنولوجيا 
الدكتــور أنــور بطيحــة يف ترصيحــات خاصــة للجزيــرة نــت، أن اآلثــار 
مــن مضــاد آلخــر،  وتختلــف  متعــددة،  الحيويــة  للمضــادات  الجانبيــة 
لكــن أكــر هــذه اآلثــار حدوثــا هــي عــىل الجهــاز الهضمي، كاالســتفراغ 
واإلسهال وأمل املعدة واملغص املعوي واالنتفاخ، أما اآلثار الجانبية 
العســر"  "الكلوســرتيديوم  بجرثومــة  اإلصابــة  فهــي  جــدا  الخطــرة 

)c.difficile(، والتي تصيب القولون وقد تؤدي للوفاة.
وهنــاك أعــراض أخــرى وفــق بطيحــة مثــل الطفــح الجلــدي وغــره، قــد 
أنــه ال ميكــن -يف هــذا  تصاحــب اســتعامل بعــض املضــادات، كــام 
"صدمــة  إىل  تــؤدي  قــد  التــي  البنســلن  حساســية  إغفــال  الســياق- 
تحسســية" )anaphylactic shock(، والتــي قــد تــودي بالحيــاة يف 

خال دقائق.

واشنطن/وكاالت:
ســّلم إيلــون ماســك الرئيــس التنفيــذي لرشكــة 
الشــاحنات  مــن  طــراز  أول   )Tesla( "تســا" 
رشكــة  إىل  أمــس  الكهربائيــة  املقطــورة  نصــف 
تقديــم  دون  مــن   ،)PepsiCo( "بيبســيكو" 
خطــط  أو  الشــاحنة  أســعار  حــول  معلومــات 
ميكــن  التــي  الشــحنات  مقــدار  أو  اإلنتــاج 
"رويــرتز"  لوكالــة  تقريــر  وفــق  تنقلهــا،  أن 

.)Reuters(
وقال ماســك، الذي ظهر عىل خشــبة املرح 
نيفــادا،  يف  "تســا"  مبصنــع  أقيــم  حــدث  يف 
املــدى  طويلــة  املقطــورة  نصــف  الشــاحنة  إن 
انبعاثــات  مــن  ســتقلل  بالبطاريــة  تعمــل  التــي 
الطريــق الريــع، وتتفــوق عــىل منــاذج الديــزل 
كــام  والســامة،  بالطاقــة  يتعلــق  فيــام  الحاليــة 
التــي  الريــع  الشــحن  تقنيــة  عــىل  ســتتفوق 
ستســتخدمها تســا يف إنتاجها القادم لـ"بيك 

آب سايرترك".
وأضاف ماسك "إذا كنت سائق شاحنة وتريد 
أفضل مركبة عىل الطريق، فهذه هي"، مشرا 
أعلنــت  أن  منــذ  5 ســنوات  مــرت  قــد  أنــه  إىل 

تسا أنها تطور الشاحنة الكهربائية بالكامل.
ومــع ذلــك، ال يــزال خــراء الصناعــة متشــككن 
تعمــل  التــي  الكهربائيــة  الشــاحنات  أن  يف 
ســحب  قــوة  تتحمــل  أن  ميكــن  بالبطاريــات 

األحامل الثقيلة ملئات األميال.
ماســك  تــويل  منــذ  لتســا  كشــف  أول  ويف 
مسؤولية "تويرت" )Twitter( -وهو االستحواذ 
أصبــح  أنــه  املســتثمرين  بعــض  يخــى  الــذي 
مصــدر إلهــاء ملاســك عــن املشــاريع األخــرى- 
الشــاحنة نصــف  مل تعلــن الرشكــة عــن أســعار 
األنــواع  عــن  تفاصيــل  تقــدم  ومل  املقطــورة، 
عنهــا  أعلنــت  التــي  الشــاحنة  مــن  املختلفــة 
يف البدايــة، كــام مل تقــدم توقعاتهــا مبواعيــد 

التسليم إىل بيبسيكو أو عماء آخرين.
وقالت رشكة تسا يف عام 2017، إن النسخة 
الشــحنة  يف  كيلومــرتا   482 املــدى  ذات 
الواحــدة ســتكلف 150 ألــف دوالر، والنســخة 
800 كيلومرت يف الشــحنة ســتكلف 180 ألف 

الكهربائيــة  لكــن أســعار ســيارات تســا  دوالر، 
للركاب زادت بشكل حاد منذ ذلك الحن ومل 
تعلــن لحــد اآلن الرشكــة عــن ســعر جديــد لطراز 

الشاحنات.
وقال روبن دينهومل، رئيس مجلس إدارة تســا 
 100 ينتــج  قــد  الســيارات  صانــع  إن  مؤخــرا 
رشكــة  إن  ماســك  وقــال  العــام.  هــذا  شــاحنة 
ألــف شــاحنة يف   50 إنتــاج  تهــدف إىل  تســا 

عام 2024.
أول  أكملــت  -التــي  بيبســيكو  رشكــة  وكانــت 
الجديــدة  تســا  بشــاحنة  لهــا  شــحن  عمليــة 
الذيــن  ألولئــك  خفيفــة  وجبــات  لتقديــم 
يحــرون حــدث إطــاق الشــاحنة- قــد طلبــت 

100 شاحنة يف عام 2017.

و"وال   )UPS( يب"  إس  "يــو  رشكــة  وكانــت 
مارت" )Walmart( من بن الرشكات األخرى 

التي حجزت الشاحنة الجديدة.
املقطــورة  نصــف  الشــاحنة  إن  ماســك  وقــال 
يف  تســا  مصنــع  بــن  تجــارب  تجــري  كانــت 
نيفــادا ومصنعهــا اآلخــر يف كاليفورنيــا. وقالت 
كيلومــرت   800 مســرة  أكملــت  إنهــا  تســا 
بشحنة واحدة، حيث بلغ وزن الشاحنة نصف 
املقطــورة مــع البضائــع 81 ألــف رطــل )40.5 

طنا( إجامال.

التكنولوجيــــا تحكــــم األمــــن فـــي املـــدن الذكيـــة
الدوحة/الجزيرة نت:

يتوقع أن متتلك املدن الذكية املستقبلية 
روبوتــات آليــة تــرد عىل املكاملات الهاتفية 
املخصصة للطوارئ، وسيارات أمنية ذاتية 
ضمــن  ذكيــة  فيديــو  وكامــرات  القيــادة، 
الدوريــات ترصد وتحلل وتكتشــف األخطار 
املحتملة وهي تجوب شوارع تلك املدن.

كــام يتوقــع أن متتلــك تطبيقــات للهواتــف 
الذكيــة  املــدن  نظــم  مــع  تتفاعــل  الذكيــة 
وحفظهــا  البيانــات  ومعالجــة  رصــد  بهــدف 
فــوًرا، وتقنيــات توأمــة رقميــة ترصد وتراقب 
بالجرائــم  وتتنبــأ  متواصــل  بشــكل  املدينــة 
والكــوارث قبــل وقوعهــا، ونظــام ميتافــرس 
والرشطــة  األمــن  يف  العاملــن  لتدريــب 
وتقديــم الخدمــات للجمهــور، باإلضافــة إىل 

توفر مستوى عال من أمن املعلومات.
ال يقتــرص االبتــكار عــىل اســتخدام أحــدث 
التقنيــات فحســب، بل يتعلــق أيًضا بإيجاد 
طرق جديدة للقيام باألشياء بشكل أفضل.

ميكــن أن تأخــذ االبتــكارات شــكل مفاهيــم 

جديــدة أو طــرق جديــدة أو أدوات جديــدة. 
لكــن االبتــكار يعمــل بشــكل أفضــل عندمــا 
لتمكــن  مًعــا  األشــكال  هــذه  كل  تجتمــع 
مــن  القانــون  إنفــاذ  ومؤسســات  الرشطــة 
مــن  أكــر  وتأثــر  أوضــح  رؤيــة  امتــاك 
بأهــم  تعريفــا  وإليكــم  مــى.  وقــت  أي 

االبتكارات:
الجديــدة  واملامرســات  التقنيــات  تســاعد 
الخامــس  الجيــل  كاتصــاالت  املبتكــرة، 
 Augmented( املعــزز  والواقــع   )G5(
يــروا  أن  والرشطــة  األمــن  رجــال   )Reality
ويسمعوا ويترصفوا بطرق كانت مستحيلة 

يف السابق.
الــذي يصــل إىل موقــف  ميكــن للرشطــي 
غر مألوف اآلن اســتخدام نظارات الواقع 
الصلــة  ذات  املعلومــات  لرؤيــة  املعــزز 
مــن  املنطلقــة  الســابقة  كاملكاملــات 
املبنــى الــذي وصــل إليــه، أو العثــور عــىل 
كافة مخارج هذا املبنى، أو االطاع عىل 
ضمــن  املرتكبــة  الحديثــة  الجرائــم  تاريــخ 

املبنى.
اتخــاذ  والرشطــة  األمــن  لرجــال  ميكــن 
االحتياطــات الازمــة لحاميــة أنفســهم مــن 
جهــة وخدمــة الجمهــور بشــكل أفضــل مــن 
الجهة األخرى، إذ ميكنهم االطاع الفوري 
عــىل الحالــة الصحيــة الجســدية والعقليــة 
لشــاغل املنــزل الذي يتوجهــون إليه، فإذا 
وجــدوا لديــه تاريًخــا من الحــاالت الصحية 
طلــب  الفــور  عــىل  فيمكنهــم  الحرجــة، 
العــاج املناســب لتوفــر الوقــت، ورمبــا 

إلنقاذ حياته.
ميكــن للتكنولوجيــا الجديــدة أيضــا توفــر 
نســخ احتياطيــة رقميــة للمشــهد بأكملــه. 
دون  الصغــرة  الطائــرات  برمجــة  وميكــن 
طيــار ذاتيــة التحكــم، عــىل ســبيل املثــال، 
واستكشــاف  الرشطــة،  رجــال  ملتابعــة 
مواقعهــم مــع تصويــر فيديو مســتمر حتى 
ال يضطــر أي رشطــي إىل الدخــول يف أي 

موقف محفوف باملخاطر مبفرده.
يتــم  التــي  بالبيانــات  مــيء  اليــوم  العــامل 

ككامــرات  عديــدة  مصــادر  مــن  جمعهــا 
الســيارات  لوحــات  وقارئــات  الجســم 
االستشــعار  وأجهــزة  الفيديــو  وكامــرات 
األخــرى الذكيــة، إلــخ، ما يولــد كمية هائلة 

من البيانات يوميا.
يعتمد نجاح إسرتاتيجيات العمل األمني 
تســخر  القــدرة يف  عــىل  يف املســتقبل 
البيانــات  مــن  الهائلــة  الكميــات  هــذه 
برعــة وكفــاءة لدعــم التحقيقــات وتنفيذ 

اإلجراءات الازمة.
يتعذر عىل أي إنسان سر تلك الكميات 
الكبــرة مــن البيانــات، حتــى لو كرّس عمره 
الــذكاء  ســيكون  ولهــذا  لذلــك،  كامــًا 
عاملــن  اآليل  والتعلــم  االصطناعــي 
املســتقبلية،  التحقيقــات  يف  أساســين 
للــذكاء  ميكــن  إذ  بالجرائــم،  والتنبــؤ 
األمنــاط  تحليــل  خــال  مــن  االصطناعــي 
وقواعــد  االستشــعار  أجهــزة  وخاصــات 
بيانــات الســجات، أن يســاعد الســلطات 
والعثــور  الحرجــة،  األماكــن  تحديــد  يف 

عىل الروابط الرئيســية بن املشــتبه بهم، 
بحــر  مخبــأة يف  أخــرى  رؤى  واستكشــاف 

البيانات.
أجهــزة  مــن  الكبــر  العــدد  إىل  باإلضافــة 
املــدن  تســتخدمها  التــي  االستشــعار 
هــو  آخــر،  نــوع  ينتــرش  بــدأ  الذكيــة، 
متقدمــة  تقنيــة  وهــو  املــوزع  االستشــعار 
الضوئيــة  األليــاف  كابــات  تســتخدم 
كعنرص استشعار لرصد واكتشاف والحد 

من املشكات البيئية والصناعية.
تستخدم هذه التقنية الستشعار درجات 
ومراقبــة  واألصــوات  والضغــط  الحــرارة 
واكتشــاف األعطال يف األعامل الصناعية 
التــي  املعلومــات  ربــط  يتــم  الحساســة. 
باملعلومــات  املــوزع  االستشــعار  يبثهــا 
بيانــات  قواعــد  يف  املســجلة  املتصلــة 
إرســال دوريــة  ثــم  الذكيــة، ومــن  املدينــة 
الوقــت  ويف  املناســب  املــكان  إىل 
املناســب ملعالجــة املشــكات التــي قــد 

تحدث، إن تطلب األمر ذلك.

»اإلسالمية« تعقد ورشة عمل عن معايري اختيار عاصمة الثقافة
غزة/ فلسطن:

بكليــة  الثقــايف  اإلبــداع  عقــد منتــدى 
اإلســامية  الجامعــة  يف  اآلداب 
بغــزة ورشــة عمــل عــن معايــر اختيــار 
وعربيــا،  عامليــا  الثقافــة  عاصمــة 

مبشاركة مؤسسة إحياء الرتاث.
اختيــار  بــأن  غنيــم  كــامل  أ.د.  وأفــاد 
تحقــق  الفلســطينية  الثقافــة  عاصمــة 
ثــاث مــرات تواليــا، منــذ عــام 1918 
بالقــدس  مــرورا  بالنصــرات،  ابتــداء 
عــام  اإلســامية  الثقافــة  عاصمــة 
2019، وبيــت لحــم عاصمــة الثقافــة 

العربيــة عــام 2020، وذلك من خال 
مبادرة التجمع الثقايف يف النصرات 
الذي خاطب وزارة الثقافة، وتم قبول 

طلبه.
وأوضــح غنيــم أن جائحة كورونا جاءت 
لتعصــف بالعواصــم الثقافيــة وفكرتهــا 
عىل مستوى العامل، ولذلك توقفت 
عــىل مــدار عامــن تقريبــا، وآن األوان 
مــن  وتفعيلهــا  لهــا  االعتبــار  إلعــادة 
عــىل  مقبلــون  أننــا  خصوصــا  جديــد، 

عام جديد.
وأضاف أن فكرة الورشة جاءت لوضع 

اختيــار  يف  دقــة  أكــر  علمــي  تصــور 
عــام  الفلســطينية  الثقافــة  عاصمــة 
املعايــر  دراســة  خــال  مــن   ،2023

واإلســامية  والعربيــة  العامليــة 
والتجارب املحلية، واالستفادة منها.
فعاليــات  تفعيــل  إعــادة  أن  وأكــد 
عاصمــة الثقافــة الفلســطينية تتطلب 
منافســة رشيفــة تتقــدم لهــا البلديــات 
بنــاء  االختيــار  ويتــم  رئيــس،  بشــكل 
املوازنــة  حجــم  منهــا:  معايــر  عــىل 
املناطــق  ووجــود  املخصصــة، 
األثريــة، ووجود رمــوز ثقافية وعلمية، 

فاعلــة،  ثقافيــة  ومؤسســات  ومراكــز 
وتقديــم خطــة ســنوية منافســة تتميــز 
ســجل  إىل  إضافــة  والكــرة،  بالجــودة 
العواصــم  مــع  التفاعــل  مــن  حافــل 
الحــث  بــاب  مــن  الســابقة،  الثقافيــة 
عــىل التفاعــل الفلســطيني العــام مــع 

الفكرة.
الورشــة  يف  املشــاركون  وأوىص 
بالتأكيــد عــىل أدبيــات فقدتهــا بعــض 
احــرتام  منهــا  الثقافيــة،  العواصــم 
عاصمــة  مــن  الرايــة  تســليم  مواعيــد 
مــن  االســتفادة  تتــم  بحيــث  ألخــرى، 

كل يوم من أيام السنة من أول يناير/ 
ديســمر/  نهايــة  حتــى  الثــاين  كانــون 
كانون األول، حيث شهدنا احتفاالت 
متأخــرة باســتام رايــة عاصمــة الثقافــة 
مــن  الربــع األول  نهايــة  قــد تصــل إىل 

العام.
كــام أوصــوا برفــع وقائــع هــذه الورشــة 
للجهــات  واملعايــر  والتوصيــات 
والحكــم  والثقافــة  الحكومــة  املعنيــة: 
بتفعيــل  للبــدء  والبلديــات،  املحــي 
الفكــرة وتنفيذهــا يف األول مــن ينايــر 

القادم.


