نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
تشرين الثاني (نوفمبر)  ،201٧اإلصدار ٢٠ :
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ليلي موران أول نائبة من أصل
فلسطيني تدخل مجلس العموم
البريطاني
األردن أمل طفل فلسطيني لدخول
غينيس
سيدة أعمال في فلسطين ضمن قائمة
أقوى سيدات األعمال العرب
فارسة القدس «نهاية عوض هللا» تحقق
انجازات رفيعة
قفاز ِحسّي ...ابتكار فلسطيني يح ّول
حركة اليد إلى صوت
فلسطين تتأهل إلى نهائيات كأس آسيا
بالعالمة الكاملة وبنتيجة الفتة

ألول مرة في تاريخ المنظمة الدولية يخاطب طفالن الجئان من مدارس االونروا في غزة واالردن ،الجمعية العامة لألمم
المتحدة في دورتها االخيرة ،ليتحدثا عن أحالمهما وواقعهما والعقبات التي يواجهانها.
وأمام العشرات من ممثلي الدول االعضاء في الجمعية العام لألمم المتحدة ،قالت الطالبة األردنية رهف «انا
اسمي رهف وتخرجت حديثا من إحدى مدارس األونروا في االردن وفخورة الستطاعتي التحدث اليكم».
واضافت «لقد تلقيت تعليما نوعيا في مدارس االونروا والذي ساعدني في أن أكون إنسانة واثقة وعضو منتج في
مجتمعي».
وقالت «هناك  515ألف طالب مثل زميلي «كريم» في مدارس االونروا في لبنان وسوريا واالردن والضفة وغزة»
موضحة «نحن الجئون ونعرف ذلك ونعرف ايضا اننا ضحايا عملية عدم االنصاف التاريخي ولكننا ال نريد للعالم أن
يرانا كضحايا فقط» .وتابعت « نريد للعالم أن يرى شغفنا ومهاراتنا ورغبتنا الهائلة في المشاركة والمساهمة» مبينة
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«نحن نريد أن يتم احترام حقوقنا فنحن شعب فتي لديه تصميم ولم نخيب آمالكم وأرجوكم أن تضعوا ثقتكم بنا».
أما الطالب كريم الذي غادر قطاع غزة برفقة المفوض العام لألونروا إلى نيويورك قال «إنها فرصة رائعة لي اليوم
كالجئ من غزة لكي أقف أمامكم للتحدث» ،موضحا «إن وجودي هنا ليس صدفة فأنا انتخبت كرئيس للبرلمان المركزي
لطالب مدارس األونروا وأنا هنا ممثال لـ  270ألف طالب».
وتابع كريم «يجب أن تستمعوا إلى أصواتنا فنحن طالب شغوفون ولكن من الممكن أال نجد فرصة عمل طيلة حياتنا ونحن
فضوليون ونريد معرفة العالم ولكن معظمنا لم يستطع مغادرة غزة في حياته».
وأضاف «نحب حقوق اإلنسان ولكننا نتعجب لماذا ال نستطيع أن نتمتع بتلك الحقوق؟» موضحا «إن التعليم الذي نحصل
عليه في مدارس األونروا هو ما يبقينا أحياء وأرجوكم أن تتذكروا ذلك فنحن بحاجة لمساعدتكم».

ليلي موران أول نائبة من أصل فلسطيني تدخل مجلس العموم البريطاني
مجلس العموم عن الدائرة منذ عام  ،2010وفازت في
ت
ق يقترب من  10آالف صو ٍ
االنتخابات السابقة بفر ٍ
ت فشل
عن أقرب منافسيها .ويأتي فوز ليلى في وق ٍ
فيه حزب المحافظين الحاكم في تحقيق أغلبية بمجلس
العموم ،ما أجبر الحزب على السعي إلى إقامة شراكة
مع الحزب الديمقراطي الوحدوي من أيرلندا الشمالية،
وفق ما ذكر موقع ميدل إيست آي البريطاني.

انتخب البريطانيون أ َّول نائبة برلمانية من أصل فلسطيني
في تاريخ بريطانيا ،بعد عقد انتخابات مبكرة أنتجت «أكثر وتنحَّى أبرز مساعدي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
مجلس عموم تنوعاً» في تاريخ البالد.
ماي ،نِك تيموثي وفيونا هيل ،في أعقاب الهزائم االنتخابية
ال ُمفاجئة التي ُمني بها الحزب ،بعد دعوات أطلقها أعضاء
وأزاحت ليلى موران ،التي تر َّشحت عن الحزب البرلمان من حزب المحافظين إلى استقالة ماي .وقد عبَّرت
الليبرالي الديمقراطي في دائرة «أكسفورد ويست» ليلى عن قلقها من شراكة «المحافظين» مع «الديمقراطي
و«أبينغدون» ،منافستها نيكوال بالكوود ،وزيرة الوحدوي» بسبب االختالفات بينهما في قضايا المساواة،
الصحة السابقة التي تنتمي إلى المحافظين ،بعد أن واإلجهاض ،وحقوق اإلنسان .وستكون ليلى واحدةً من
فازت بفرق  816صوتا ً فحسب .واحتفظت نيكوال بمقعد  11نائبا ً من أقليات أثنية فازوا بمقاعد في انتخابات
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 ،2017إلى جانب  8ن َّواب من حزب العمال ،ونائبين من
حزب المحافظين؛ ليجعلوا تكوين مجلس العموم الحالي
هو األكثر تنوعا ً في تاريخ بريطانيا.

تخرَّجت ليلى بشهادة في الفيزياء من الكلية اإلمبراطورية
بلندن .وعاشت سابقا ً في بلجيكا ،وإثيوبيا ،وجامايكا،
واألردن ،وتتحدث الفرنسية ،والعربية ،واإلسبانية ،وقليالً
من اليونانية ،باإلضافة إلى اإلنكليزية .فوز ليلى في أكسفورد
سيجعلها واحدةً من ن َّواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الـ12
في مجلس العموم البريطاني ،وستمثل دائرةً ص َّوتت بأغلبية
كبيرة لصالح البقاء في االتحاد األوروبي.

أصولها الفلسطينية
ب بريطاني ،كان سفيراً لبالده في االتحاد
ليلى مولودة أل ٍ
وأم فلسطينية من القدس .وقالت ليلى قبل
األوروبيٍ ،
االنتخابات لموقع «العربي الجديد» َّ
إن أصولها الفلسطينية قد
وشهدت االنتخابات هذا العام فوز أول نائبة من السيخ،
شجَّعتها على االهتمام بالسياسة على المستوى العالمي.
تُدعى بريت كاور جيل ،وشهدت أيضا ً زيادة في عدد
وأضافت ليلى« :أسرتنا معتادة على مناقشة القضايا النواب الذين ينتمون إلى أقليات إثنية ،من  41إلى .51
أن أصوات المسلمين في بريطانيا قد صنعت فارقا ً
السياسية حول مائدة الطعام ،وهو ما شجَّعني على االنخراط يبدو َّ
فيها .في الحقيقة سأكون ممثلة مجتمعي في البرلمان ،في انتخابات  ،2017وفقا ً للمجلس اإلسالمي في بريطانيا.
ٌ
شرف عظي ٌم أسعد بأن أُمنَ َحه» .وقبل انخراطها في وأشار المجلس سابقا ً إلى أن  39دائرةً قد صنعت فيها
وهو
السياسة ،كانت ليلى ذات الـ  36ربيعا ً ُمعلِّمة فيزياء في أصوات المسلمين فارقا ً متوسطا ً أو كبيراً ،مع ميل
ال ُمص ِّوتين المسلمين إلى حزب العمال.
أكسفورد ،وناشطة مجتمعية في حيّها.

األردن أمل طفل فلسطيني لدخول غينيس
قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات ،منعه من تحقيق
حلمه بدخول موسوعة غينيس حتى اليوم.
وقبل شهرين ،تلقى الطفل البالغ من العمر  12عاما ً موافقة
من إدارة الموسوعة للمنافسة على تحطيم رقم قياسي في
ّ
ملتف على شكل كرة ،على
قطع مسافة عشرين متراً بجسد
أن يقام االختبار في العاصمة األردنية عمان .وبعدما أنهى
يوسف تمارينه ،أعرب لمراسل وكالة فرانس برس عن
أمله في أن يحقق الرقم القياسي قاطعا مسافة عشرين متراً
في  14ثانية ،موجّها شكره لشقيقه محمد الذي اكتشف
موهبته ودربه.
بات األردن األمل األخير للطفل يوسف البهتيني من قطاع
غزة لدخول موسوعة غينيس لألرقام القياسية .ويملك ويقول محمد « 21عاماً» «تلقينا قبوال منذ شهرين
البهتيني مهارة جسدية فريدة من نوعها ،لكن حصار لمشاركة أخي يوسف في موسوعة غينيس في األردن،
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نحاول منذ ذلك الحين الخروج من غزة ،لكن المعابر علما ً بأن الرقم القياسي األخير كان  17ثانية».
مغلقة سواء مع مصر أو إسرائيل».
ويشير إلى أن «القائمين على موسوعة غينيس متفهمون
وتغلق السلطات المصرية معبر رفح الحدودي منذ عدة للظروف في قطاع غزة وبناء عليه لم يحدد تاريخ بعينه
سنوات إال أنها تعيد فتحه استثنائيا للحاالت اإلنسانية في لوصولنا للمشاركة ،بل أبدوا استعدادا لتحديد التاريخ
فترات متباعدة ،بينما تسمح إسرائيل بمرور أعداد محددة فور مغادرتنا غزة».
من القطاع الذي تحاصره منذ عشر سنوات ،خصوصا
المرضى وذوي الحاالت اإلنسانية والتجار والمنظمات وتأمل عائلة البهتيني من خالل مشاركة ابنها «رفع اسم
فلسطين عاليا وتنمية موهبته عوضا ً عن دفنها في غزة»،
الدولية ،عبر معبر بيت حانون «إيريز».
كما يقول شقيقه.
ويقول محمد البهتيني «اكتشفت موهبة يوسف منذ سنتين،
وبدأت بتدريبه في البيت بأبسط األدوات وبمجهود ذاتي وهذه ليست المرة األولى التي يسلّط فيها أطفال من غزة
الضوء على قطاعهم المحاصر من خالل موسوعة غينيس،
عبر فيديوهات على يوتيوب».
ففي العام الماضي حقق «العنكبوت الخارق» الطفل محمد
ويضيف «أرسلنا فيديو يظهر يوسف وهو يؤدي الحركة الشيخ رقما ً قياسيا ً بلف جسمه حول نفسه  38مرة في الدقيقة
التي ننوي المشاركة بها وهو يقوم بها خالل  14ثانية ،الواحدة مع إبقاء صدره ثابتا ً على األرض.

سيدة أعمال في فلسطين ضمن قائمة أقوى سيدات األعمال العرب

حققت سيدة األعمال هدى الجاك الكثير من اإلنجازات في قطاع االعمال ،ليتم اختيارها من قبل مجلة فوربس االقتصادية
للشرق االوسط في عام  2012ضمن قائمة أقوى مائة سيدة أعمال في العالم .وبعد  14عاما من عملها كمديرة تنفيذية ،ترأس
الجاك اليوم أكثر من خمس شركات واستثمارات في مجال النقل والقطاع الخدماتي في الضفة الغربية.
يأتي هذا التقرير في إطار موسم  100امرأة الذي تروي من خالله بي بي سي قصص نساء وإنجازاتهن.
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فارسة القدس «نهاية عوض هللا» تحقق انجازات رفيعة
حصلت على المركز الرابع على ارتفاع .١٢٥-١٢٠

في عمر الورود ،انطلقت فارسة القدس الصغيرة نهاية سالم
عوض هللا محلقة في فضاء واسع من االنجازات يشكل اليوم
تربة خصبة للبناء عليه في محاولة صناعة بطلة اولمبية
فلسطينية ترفع علم فلسطين في االولمبياد .وتعتبر الفارسة
نهاية أول فارسة فلسطينية تتأهل للتصنيف الفردي النهائي
لقارة آسيا في صيف  ،٢٠١٧وهي أول فارسة فلسطينية
تحقق المراكز االولى وترفع العلم الفلسطيني ،األمر الذي
ترتب عليه منحها لقب فارسة القدس في عام . ٢٠١٦
وتلقت فارسة القدس دعما كبيرا من اسطبالت الشراع في
أواخر عام  ٢٠١٧-٢٠١٦عبر دعوة رسمية وهي اهم
إسطبالت العالم من أجل المشاركة في معسكر تدريبي تبعته
بطولة الشراع العالمية محققة المركزين الرابع والسادس.
وتقول نهاية »:أن هذا المعسكر زاد من تطورها وثقتها العالية
بقدراتها ،مما زاد طموحها في الوصول الى العالمية».
وتضيف «أنه تم وضع خطة تدريبية من قبل عائلتها لها
من ضمنها شراء حصان متقدم من اجل المشاركة ،وقد تم
عرض الخطة على عدة مؤسسات وشركات من اجل تلقي
الدعم ولكنها باءت بالفشل» .وتضمنت خطتها التدريبية
معسكرا في هولندا في نيسان  ٢٠١٧لمدة  ١٠ايام تخلله
المشاركة في بطولة االتحاد الهولندي للفروسية ،حيث

وحاولت عائلة الفارسة تحقيق حلم ابنتها وذلك بمحاولة
استئجار حصان في شهر حزيران الماضي من اجل
المشاركات الدولية في االردن ،ومن ضمنها المشاركة في
البطولة المؤهلة ألولمبياد الناشئين ولكن المحاولة باءت
بالفشل ايضا  ،فقررت عائلة الفارسة شراء حصان لفارسة
القدس من هولندا ،مع العلم بان الوقت ضيق ونجحت هذه
المحاولة بعد عيد الفطر  ،حيث تمكنت عائلة الفارسة من
جمع المبلغ المطلوب من اجل شراء الحصان الذي احتاج الى
 ٢٠يوما من اجل الوصول الى االردن للتدريب والمشاركة،
ولكن لالسف بسبب حظر دخول الخيول المفاجئ من هولندا
لألردن انتظرت العائلة  25يوما اضافيا مما ادى الى اهدار
فرصة ذهبية لتدريبها على جوادها قبيل البطولة رغم تدخل
االتحاد االردني للفروسية وقرار فك الحظر بقدوم الخيول
من هولندا لألردن.
وفي ضوء ذلك ،تقول الفارسة نهاية أن مدربها فالح حسون
المقيم في االردن قرر ان تخوض فارسة القدس البطولة،
وذلك ثقة وإيمانا بها وبأدائها وطموحها حيث خاضت
البطولة المؤهلة ألولمبياد الناشئين على ارتفاع ١٣٠سم في
 ١٩اب الماضي مع فرسان متقدمين يتدربون مع خيولهم منذ
سنوات عديدة والنتيجة كانت اداء رائع ومركز سابع ،حيث
أصبحت ومع صغر سنها اول فارسة فلسطينية في تاريخ
الفروسية الفلسطينية ممثلة للجنة االولمبية الوطنية في آسيا
في التصنيف الفردي النهائي.
وخاضت فارسة القدس الجولة الثانية من جوالت التحدي
وأحرزت المركز الثالث على ارتفاع  ،١٢٠كما شاركت
في بطولة األميرة عالية الدولية لقفز الحواجز في  ٢٥اب
الماضي وأحرزت المركز الخامس .عادت فارسة القدس الى
البالد فخورة بإنجازاتها وادائها مترددة على االردن ومتحملة
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مشاق السفر من اجل التعرف على فرسها والتدريب معها غيداء واالتحاد الملكي االردني للفروسية.
بقياده مدربها فالح حسون جبر.
يذكر بأن فارسة القدس عادت الى التدريب في ناديها
وكانت آخر إنجازاتها في  21تموز الماضي ،حيث شاركت وهو النادي الذي نشأت به واستمرت في التدريب فيه
في بطولة االتحاد االردني للفروسية وأحرزت المركز لمدة  ٩سنوات متواصلة بعد تركه لمدة عام كامل وهو
الخامس بمشاركة فرسان االردن المتقدمين ،وشاركت أيضا ً نادي اريحا للفروسية ،والتابع لمدينة االمل الشبابية
في بطولة دنيا العرب في  ٢٢تموز بأداء رائع ومميز وتم الرياضية مع مدربها امير غروف .وتطمح فارسة
منحها وسام التميز من قبل القائمين على البطولة ،تقديرا القدس الى تلقي الدعم المناسب لها وإلنجازاتها من
لها ولجهودها وألدائها المميز كطفلة ،وحققت أيضا المركز قبل االتحاد الفلسطيني للفروسية واللجنة االولمبية
الخامس في بطولة االتحاد االردني للفروسية يوم الجمعة الفلسطينية والمشاركة في المحافل الدولية والعالمية من
 ٢٩تموز  ،٢٠١٧وتقديرا إلنجازاتها تم تكريمها من األميرة اجل رفع العلم الفلسطيني عاليا.

سي ...ابتكار فلسطيني يح ّول حركة اليد إلى صوت
قفاز ِح ّ

تجمعت ست طالبات من قطاع غزة حول «قفاز ِحسي» قمن باختراعه لتحويل حركة إشارة اليد إلى صوت مسموع ونص
مقروء ،يسهل دمج فئات الصم والبكم في المجتمع ،ويساعد على إذابة الحواجز التي قد تواجههم في تعاملهم اليومي مع
مختلف فئات المجتمع.
القفاز الحسي الذي استغرق العمل به عدة أشهر ،قامت الطالبات بتصميمه كمشروع للتخرج من تخصص «هندسة حاسوب
واتصاالت» في جامعة األزهر بمدينة غزة ،وقد القى استحسانا ً من المشرفين والمختصين ،إذ يحاول المشروع التغلب على
مشكلة مجتمعية قائمة.
دمج الجانب العلمي والعملي بالجانب اإلنساني وخدمة المجتمع كان واحداً من أبرز األسباب التي دفعت الطالبات إلى إيجاد
فكرة المشروع والبدء بتنفيذها ،على الرغم من الصعوبات والعراقيل التي واجهتهن ،نتيجة إغالق المعابر المؤدية لقطاع
غزة ،وعدم توفر اإلمكانيات والقطع الالزمة.
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فكرة المشروع جاءت مصادفة للطالبة حنان أبو الخير ( 23عاماً) ،من مدينة خان يونس ،جنوب قطاع غزة ،إذ كانت مهتمة
باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،وتقول« :إلى جانب منزلنا توجد جمعية تهتم بهذه الفئة ،وكنت أشارك في األنشطة
والفعاليات الخاصة باألشخاص الصم والبكم ،ما أوجد حالة من التعاطف الدائم تجاههم».
وتضيف ،في حديث مع «العربي الجديد»« :حين وصلت لمرحلة تنفيذ مشروع التخرج الخاص بتخصصي ،شاهدت فيديو
خاصا ً لقفاز يحول الحركة إلى لغة ،أعجبتني الفكرة ،وقمت بطرحها على فريق المشروع المكون من ست طالبات لتنفيذ
فكرة مشابهة والتطوير عليها» ،الفتة إلى أن الفكرة أعجبت زميالتها وبدأن العمل على تنفيذها.
وتوضح أبو الخير أن الهدف األساسي من هذا المشروع هو المساهمة في التخفيف من أعباء وأزمات فئة الصم والبكم ،عبر
دمجهم في المجتمع والتغلب على معضلة التواصل ،إلى جانب إنجاز مشروع مميز عن باقي مشاريع التخرج ،والقدرة على
منافسة باقي المشاريع .وتبين أن نسبة نجاح المشروع بعد التجربة األولى كانت الفتة ،على الرغم من وجود بعض العراقيل
نتيجة استخدام أدوات متواضعة بسبب عدم توفر القطع الالزمة ،موضحة أنها وزميالتها حاولن التأكيد على قدرة مشاريع
التخرج واألفكار اإلبداعية والريادية على خدمة المجتمع ،عبر دمج التجارب واالختراعات واالبتكارات مع الجوانب
اإلنسانية والحياتية اليومية.
ويتكون مشروع « »Enable Talkمن قفاز قماشي ،مع حساسات توضع على أصابعه إلصدار تقييم ألي عملية تحرك
في األصابع ،يتم شبك هذه الحساسات في قطعة « ،»PCBوهي دائرة إلكترونية يتم تصميمها عبر برنامج «البروتس»،
وتشترك مع قطعة « ،»Ard uinoوالتي تستخدم لبرمجة الحروف وإنتاجها.
بعد إنتاج الحرف يتم إرساله عبر قطعة البلوتوث إلى برنامج «أندرويد» في جهاز الجوال العادي ،حيث يقوم البرنامج
بتجميع األحرف وتحويلها إلى كلمات والنطق بها ،وتنتهي حينها العملية بعد أن تتحول حركات اليد عبر عملية ودورة
إلكترونية إلى كلمات منطوقة.
وتقول الطالبة إيمان أبو حميد ( 22عاماً) ،من مدينة بيت الهيا ،شمال قطاع غزة ،والتي شاركت في إنتاج المشروع لـ
“العربي الجديد» ،إنها أعجبت بالفكرة حين عرضت عليها ،على الرغم من حيرتها في البداية بينه وبين مشروع آخر ،نظراً
لتكاليفه المعقولة ،إلى جانب القدرة على توفير األدوات الالزمة .وتشير إلى أن األدوات لم تكن متوفرة في قطاع غزة ،وتم
توفيرها عن طريق شركة إلكترونيات مصرية بعد نحو شهر من طلبها ،بسبب إغالق المعابر وصعوبة الطرق ،مضيفة:
«قمنا بعمل اختبار على كل قطعة من القطع ،ومن ثم بدأنا بتشبيك القطع ،وإجراء أول اختبار عملي للتجربة ،كان اختباراً
موفقاً ،وحظي بإعجاب المشرفين» .وتوضح أبو حميد أن المشروع يترجم الحروف باللغة اإلنكليزية ،وأنه في حال تم
تطويره سيتكلم بلغات إضافية ،كذلك يمكن استخدام قفازين بدالً من قفاز واحد ،مبينة أن التطوير بحاجة إلى أدوات أكثر
وبجودة أعلى للحصول على نتائج أفضل .وتضيف «الجزء الثاني من المشروع سيتم تنفيذه بطريقة عكسية ،يتم خاللها
تحويل وترجمة الكالم العادي إلى إشارات تظهر على شاشة الجوال ،بعد أن تمر بعملية إلكترونية».
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أما الطالبة أشجان البرقوني ( 22عاماً) ،من مدينة خان يونس ،جنوب قطاع غزة ،فتشير إلى أن الطالبات عملن في المشروع
بروح الفريق ،وقد ساهم ذلك في إنجاحه وحصوله على تقييم مميز ،وقد شمل العمل عليه ثالث طالبات أخريات ،هن :أسيل
الزقزوق ،دينا الفي ،أسماء الشنطي.
وتشير لـ “العربي الجديد» ،إلى أن الطالبات تلقين الجانب النظري في الفصل األول ،بينما بدأن العمل في الجانب العملي،
وقد استمر نحو  5أشهر ،مضيفة« :يمكن أن يعود المشروع بالنفع على شريحة من المجتمع في حال تم تنفيذه على أرض
الواقع ،إذ سيساهم بحل إشكالية تواصل فئة الصم والبكم مع المجتمع».
َّ
يتمكن من مغادرة قطاع غزة
وتوضح أن المشروع شارك في «المنتدى الثاني للعلماء في فلسطين» ،لكن الطالبات لم
للمشاركة ،نتيجة عدم وجود التصاريح الالزمة ،ومع ذلك حصل االختراع على تقييم «أفضل مشروع على مستوى فلسطين»
إلى جانب مشاريع أخرى ،كذلك شارك في مسابقة للمشاريع الريادية.
وتبين البرقوني أن الفريق واجه عدداً من الصعوبات ،أولها عدم توفر األدوات واإلمكانيات الالزمة للعمل ،وغياب االهتمام
المؤسساتي ،مضيفة« :حتى نطور المشروع ،نحن بحاجة إلى دعم لوجستي ومادي ،حتى نتمكن من تنفيذ المشروع على
نطاق واسع محلياً ،إلى جانب تصديره لدول الخارج».

فلسطين تتأهل إلى نهائيات كأس آسيا بالعالمة الكاملة وبنتيجة الفتة

نجح منتخب فلسطين في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا  2019في اإلمارات ،بفوزه على ضيفه منتخب بوتان
( ،)0-10في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.
وسجل أهداف المنتخب الفلسطيني كل من عبد اللطيف البهداري ثالثية «هاتريك» في الدقائق ( 3و 39و )43وعبد هللا جابر
في (د )5.وتامر صيام في (د )21.وسامح مراعبه في (د )29.وخالد سالم في (د 47.من ركلة جزاء) ومحمد الناطور في
8

(د )60.وجوناثان سوريا هدفين في (د 63 .و.)70
وهذا الفوز هو الرابع على التوالي لمنتخب فلسطين ،ليرفع رصيده إلى  12نقطة ،ضامنا بطاقة المشاركة في نهائيات كأس
آسيا قبل جولتين من نهاية التصفيات.
ولعب بذات المجموعة الحقا منتخب عمان الثاني بـ ( 9نقاط) في ضيافة جزر المالديف الثالثة ( 3نقاط) ،ولن تؤثر نتائج
المباريات المتبقية على تأهل فلسطين.
وفي مباريات أخرى من التصفيات ،عزز المنتخب اللبناني حظوظه بالتأهل للنهائيات اآلسيوية بعد تغلبه على نظيره الكوري
الشمالي بخمسة أهداف نظيفة ،ليرفع رصيده إلى ( )10نقاط في صدارة المجموعة الثانية ،فيما أضاع المنتخب األردني
نقطتين بتعادله مع منتخب أفغانستان ( )3-3ضمن المجموعة الثالثة ،وفي المجموعة الخامسة تلقى المنتخب البحريني خسارة
مفاجئة من مضيفه التايواني (.)2-1
ويشارك  24منتخبا في التصفيات وزعت على ست مجموعات ،على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى النهائيات لتنضم
إلى  12منتخبا ضمنت تأهلها مسبقا واستمرت في تصفيات نهائيات كأس العالم  ،2018هي اإلمارات المضيفة وأستراليا
والصين والعراق وإيران والسعودية وقطر واليابان وكوريا الجنوبية وسوريا وتايالند وأوزبكستان.

جمعية كلنا لفلسطين
مبنى جامعة طالل أبوغزاله ،الشميساني ـ شارع عبدالرحيم الواكد ـ عمارة رقم 45
هاتف)+962- ٦( 5100250 :
All For Palestine

| Email: info@all4palestine.org

www.all4palestine.org

تم إعداد هذه النشرة من قبل جمعية كلنا لفلسطين
مبادرة كلنا لفلسطين:
هي إحدى المبادرات النوعيّة لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة طالل أبوغزاله ،وسعادة الدكتور صبري
صيدم ،وزير التربيّة والتعليم العالي الفلسطيني ،تأسّست بتاريخ  17أيلول/سبتمبر  2011في العاصمة الفرنسيّة باريس – والتي ت ّم تسجيلها الحقا ً
في ع ّمان -كجمعيّة غير ربحيّة وغير سياسيّة ،تهدف إلى إلقاء الضوء على التأثير الذي أحدثه الفلسطينيون في الحضارة اإلنسانيّة .وتعمل على
توثيق وإبراز أسماء نخبة من األعالم الفلسطينيين نسا ًء ورجاالً حول العالم ممن ساهموا بصورة أساسية ،في التطور العلمي والثقافي واالقتصادي
للبشرية .يمكن تصفّح الموقع الخاص بالمبادرة من خالل الرّابط التّاليhttp://www.all4palestine.org :
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