
16 5389 Thursday 26 May 2022 الخميس 25 شوال 1443هـ 26 مايو/ أّيار

الناصرة 33:17غزة 27:19يافا 27:19رام اهلل 29:17القدس 31:18      شيقلدوالر أمريكي=الشروق 5:40فجر غد 3:55العشاء 9:11المغرب 7:41العصر 4:19الظهر 12:40 شيقلدينار أردني=3.36 4.73

بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اللــه وقــدره تنعى شــركة الفخامة مؤسســها  
ورئيس مجلس إدارتها 

األستاذ الحاج رجل األعامل
 إبراهيم عبد العال نجم »أبو رمزي«

ســائلين المولــى عــز وجــل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن يســكنه فســيح 
جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون 

نعي رجل أعامل

ُة ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ »َيا َأيَّ
ِتي« ًة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ  اْرِجِعي ِإَلى َربِّ

      بمزيد من الحزن واألسى 
         وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

                              تنعى عائلة نجم كبيرها وأحد أعمدتها طيب الذكر 
األستاذ الحاج رجل األعامل

 إبراهيم عبد العال نجم »أبو رمزي«
ســائلين المولــى عــز وجــل أن يتغمد فقيدنا بواســع رحمته وأن يســكنه فســيح 

جناته، وأن يلهمنا من بعده جميل الصبر وحسن العزاء.
مالحظــة/ تقبــل التعــازي فــي منــزل الفقيــد الكائن فــي : غزة - الســامر - خلف 

إنا لله وإنا إليه راجعون محطة شعث.

ُة  ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ )َيا َأيَّ
ِتي( ًة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ اْرِجِعي ِإَلى َربِّ

نعي رجل أعامل

تدمير منزل من طابقين جنوب القدس 
وإبعاد عشرات الشبان عن األقصى

استشهـــاد فىت 
وإصابــة العشـــرات 
باقتحام المستوطنني 

مدينــــة نابلــــس
القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:

ارتقــى فتــى وأصيــب عشــرات المواطنيــن فجــر أمــس خــالل اقتحــام مئــات 
المستوطنين بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي المنطقة الشرقية في مدينة 
نابلــس شــمالي الضفة الغربيــة ألداء طقوس تلمودية في مقام يوســف، في 
حين دمرت القوات منزال من طابقين جنوب القدس المحتلة، وأبعدت عشرات 
الشــبان عــن المســجد األقصى تمهيًدا لتســيير »مســيرة األعالم« فــي باحاته. 
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى غيث يامين )16 عاما( متأثرًا بجروٍح حرجة 

أصيب بها برصاص قوات االحتالل الحي في رأســه، بالمنطقة الشــرقية 
لمدينة نابلس. والشهيد يامين أحد طالب الصف العاشر من مدرسة 

االحتالل يبعد رئيسة الحارسات 
ومرابطة عن األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني: 
أبعدت مخابرات االحتالل اإلرسائييل، أمس، رئيســة حارســات املســجد 
األقــى زينــات أبــو صبيــح، واملرابطــة املقدســية عايــدة صيــداوي، عــن 
إن  أمــس:  ترصيــح  يف  صبيــح  أبــو  وقالــت  املبــارك.  األقــى  املســجد 
مخابــرات االحتــالل اســتدعتها للمثــول أمامهــا يف الســاعة التاســعة يف 

بالقــدس املحتلــة،  القدميــة  البلــدة  "القشــلة" يف  مركــز رشطــة 
وسلمتها قراًرا باإلبعاد عن األقى، حتى مساء األحد املقبل.

بعــد جنيـــن.. نابلــس تدخــل 
خـط المواجهـة وتزيـد أعبــاء 

جيـــش االحتــــالل
نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:

بعد سلسلة االشتباكات الضارية بني املقاومني الفلسطينيني وقوات جيش 
االحتــالل اإلرسائيــيل يف مدينــة جنــني خــالل الفرتات املاضيــة، تخللها ارتقاء 
شــهداء، وســقوط قتــى بــني صفــوف جيــش االحتــالل، دخلــت مدينــة نابلــس 

شــال الضفــة عــى خــط املواجهــة، لتشــكل عبًئــا جديــًدا عــى هــذا 
املــايض،  الثالثــاء  فجــر  االحتــالل  مــع  مواجهــات  وخــالل  الجيــش. 

حماس: اقتحام األقىص 
يف "مسرية األعالم" تجاوز 

للخطوط الحمراء
غزة/ فلسطني:

االحتــالل  قيــادة  ســاح  أن  حــاس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
للمســتوطنني باقتحــام املســجد األقــى املبــارك واملســاس بقدســيته فيــا 
تجــاوز  الجــاري  الشــهر  مــن  والعرشيــن  التاســع  يف  األعــالم  مســرات  تســمى 

للخطــوط الحمــراء، وســيجعلها تتحمــل األمثــان الباهظــة لســلوكياتها 
العنرصية املتطرفة. وقال الناطق باسم حاس، فوزي برهوم أمس: 

"حماية": قتله جريمة دولية متكاملة
فصائل تنعى 

الشهيد "يامني" 
وُتشيد ببطولة 

نابلــــــــــس
غزة-نابلس/ فلسطني:

الفتــى  الشــهيد  نعــت فصائــل فلســطينية، 
الــذي استشــهد  غيــث يامــني )16 عاًمــا(، 
االحتــالل  قــوات  برصــاص  أمــس،  فجــر 
الضفــة  شــايل  نابلــس،  يف  اإلرسائيــيل، 
الفصائــل  وأشــادت  املحتلــة.  الغربيــة 
أمــس،  منفصلــة،  صحفيــة  بيانــات  يف 
أهــايل  صنعهــا  التــي  البطوليــة  بامللحمــة 
ورجــال املقاومــة يف صــد عــدوان االحتــالل 
االحتــالل  جرائــم  أن  مؤكــدة  ومســتوطنيه، 
ضــد أرضنــا وشــعبنا ومقدســاتنا، ســتزيدنا 
وكان  واملقاومــة.  الصمــود  عــى  إرصاًرا 
وأصيــب  استشــهد،  قــد  يامــني  الفتــى 

خــالل  أمــس،  فجــر  العــرشات، 
املنطقــة  االحتــالل  قــوات  اقتحــام 

قوى القدس تدعو جماهري 
شعبنا للحضور إىل ساحات 

األقىص األحد القادم
القدس املحتلة/ فلسطني:

دعــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية يف مدينــة القــدس املحتلــة جاهــر 
املســجد  وباحــات  ســاحات  يف  والحضــور  الوجــود  تكثيــف  إىل  شــعبنا 

اقتحامــات  للتصــدي لجرائــم  القــادم  مــن صبــاح األحــد  األقــى 
الجاعــات االســتيطانية. كــا دعــت القــوى يف بيــان لهــا مســاء 

حثت جماهير الشعب الفلسطيني على الرباط في األقصى

الفصائل تحذر االحتالل ومستوطنيه: 
"سيــــف القــــدس" مــا زال مرشًعا

الربغويث: مسار التسوية انهار وفتح 
تعيش أزمة تهدد وحدتها ودورها

رام الله/ فلسطني:
أكــد عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح األســر مروان الربغــويث أن "الحركة الوطنية الفلســطينية 
ونظامهــا الســيايس، وصــال إىل مســتويات خطــرة ومصريــة، يف ظــّل حالــة االنقســام الكارثيــة، 
وانهيــار مســار التســوية ووصولــه إىل طريــٍق مســدود". وأضــاف الربغــويث يف رســالة مــن ســجنه 

20 عامــًا عــى أرسه: إن حركــة فتــح "باتــت تعيــش أزمــة تهــّدد دورهــا  مبناســبة مــرور 
ووحدتهــا"، داعيــًا إىل إعــادة الــروح لحركــة فتــح بصفتهــا حركــة تحــّرر وطنــي، واســتعادة 

حمـــاس: انتصـــار المقاومــــة 
اللبنانيــــــة عــــــام 2000 يؤكــــــد 

صوابيـــــة خيــــــار المواجهـــــة
بروت/ فلسطني:

قالــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس إن انتصــار املقاومــة اللبنانيــة عــام 2000 دليــل واضــح 
عــى قــدرة املقاومــة عــى هزميــة االحتــالل اإلرسائيــيل ودحــره عــن األرايض املحتلــة، 
وأن خيــار املواجهــة واملقاومــة هــو الخيــار اإلســرتاتيجي واألصــوب النتــزاع حقوقنــا ودحر 

مركـــز: رْفـــض األســـرى اإلدارييـــن 
"طابور العدد" تمهيـد لخطـوات 

تصعيديــــــة قادمـــــــة
غزة/ فلسطني: 

أكد مركز "فلسطني لدراسات األرسى" أن قرار األرسى اإلداريني رفض الوقوف يف طابور العدد، 
متهيد لخطوات تصعيدية قادمة وإعادة القضية إىل الواجهة مرة أخرى. وأوضح املركز 
يف بيــان صحفــي، أمــس أن هــذه الخطــوة تعبــر عــن التحــدي إلدارة ســجون االحتــالل، 

غزة/ محمد الصفدي:
االحتــالل  فلســطينية،  فصائــل  حــذرت 
املســاس  مــن  ومســتوطنيه  اإلرسائيــيل 
أن  مؤكــدة  املبــارك،  األقــى  باملســجد 
القــدس ومســجدها خــط أحمــر وال ميكــن أن 

ُيســمح لالحتــالل بتجــاوزه. جــاء ذلــك، خالل 
واألقــى،  للقــدس  إســنادا  فصائليــة  وقفــة 
أحمــر"  خــط  "أقصانــا  عنــوان  تحــت  أمــس، 
نظمتها حركة املجاهدين مبدينة غزة. وقال 
املجاهديــن  غــزة يف حركــة  ســاحة  مســؤول 

مدروســة  خطــة  أمــام  إننــا  عــودة:  أبــو  نائــل 
االحتــالل  حكومــة  لرئيــس  جديــدة  ومؤامــرة 
نفتــايل بينيــت الــذي يحــاول تصديــر أزماتــه 

عــى  التغــول  خــالل  مــن  الحكوميــة 
أبــو  وشــدد  شــعبنا.  أبنــاء  دمــاء 
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)Apa(                  مواطنون يشيعون الفتى غيث يامين في نابلس بالضفة الغربية أمس والصورة اإلطار للشهيد
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دعوة لالشرتاك يف مناقصة عامة
))HH/T/04/ 2022(( إعالن طرح مناقصة رقم

توريد مستهلكات طبية لقسم السمع والتوازن
ملستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين للتأهيل 

واألطراف الصناعية
تعلــن مستشــفى ســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاين للتأهيــل واألطــراف 
الصناعيــة عــن حاجتهــا لتوريــد مســتهلكات طبيــة لقســم الســمع والتــوازن، 

فعىل الراغبني يف التقدم للمناقصة مراعاة الرشوط التالية: -
1. يجب عىل املورد املتقدم للعطاء أن يكون مؤهاًل ومسجاًل لدى جهات 

ا يف  االختصاص ولديه ســجل تجاري و/أو صناعي وأن يكون مســجل رســميًّ
دوائر الرضيبة وأي دوائر أخرى ذات عالقة.

2. يجب عىل املورد عند رشاء املناقصة إحضار صورة مصدقة عن السجل 

التجاري ساري املفعول والّصادر من وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني.
3. يخضــع املــورد لجميــع القوانــني واألنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا يف 

مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية فيا يخص الرضائب والرسوم.
4. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ )كفالــة دخــول عطــاء( باســم )مستشــفى ســمو 

الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاين( لدخول العطاء بنســبة )%5( من إجايل قيمة 
عــرض الســعر املقــدم مــن قبــل الرشكــة عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
صادر عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رسميًا لدى سلطة النقد الفلسطينية، 
وســاريًا ملــدة )120 يومــًا( مــن آخــر موعد الســتالم العطــاءات، وال تقبل األموال 

النقدية أو الشيكات الشخصية، وترفق داخل مظروف العرض الفني.
5. كل متناقــص يرغــب يف التقــدم لهــذه املناقصــة يســتطيع الحصول عىل 

نســخة مــن وثائــق املناقصــة عــىل العنــوان التــايل )مستشــفى ســمو الشــيخ 
حمــد بــن خليفــة آل ثاين-الســودانية-بجانب فنــدق املتحــف( مقابــل مبلــغ 
نقدي غري مســرد وقدره )$50( دوالر أمريي، وذلك خالل أوقات الدوام 
والنصــف  الثانيــة  الســاعة  وحتــى  صباًحــا  التاســعة  الســاعة  )مــن  الرســمي 
مســاًء(، بــدًء مــن يــوم الخميــس املوافــق 2022/05/26م وحتى يوم االحد 

املوافق 2022/06/05م.
6. تسليم العطاءات بالظرف املختوم: يتم تسليم العروض يف املستشفى 

لدى قسم املشريات وذلك يف ظرف مغلق ومكتوب عليه اسم املناقصة 
ورقمهــا مرفقــًا بكافــة الوثائــق املطلوبــة )املطبوعــة واإللكرونيــة( وذلــك يف 
موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2022/06/12 الساعة 12.00 ظهرًا، مع 
العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو 

الربيد اإللكروين وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم.
7. أجرة اإلعالن موزعة عىل الرشكات التي يرسو عليها العطاء.

Mob: 0593113779 2879300-Tel: 08 او عــىل  8.  لالستفســار: 

Procurement@hamad.ps :جمعية طريق الحياة - مكتب قطاع غزةالربيد اإللكروين

تعلــن جمعيــة طريــق الحيــاة – مكتــب قطــاع غــزة –عــن طــرح عطــاء بعنــوان 
“مــرشوع  إنشــاء خاليــا النحــل  للمزارعــني" وذلك تبعًا للــرشوط واملواصفات 
املوضحــة يف كراســة العطــاء. فعــىل الــرشكات ذات االختصــاص  واملســجلة 

رسميًا والتي ترغب باملشاركة يف هذا العطاء  مراعاة الرشوط التالية: 
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية  ومسجلة يف دوائر الرضيبة. 
2. يجب عىل املورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بني باسم جمعية 

طريق الحياة ُمصدقة من  أحد البنوك املعتمدة بنسبة %5 من قيمة العطاء ، وترفق 
ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات  الشخصية أو املبالغ النقدية. ويلتزم املورد 
بعد الرسية عليه بإحضار كفالة حسن التنفيذ بقيمة %5 من إجايل قيمة العطاء.

3. ملن يرغب يف املشاركة يف العطاء الحصول عىل نسخة وثائق العطاء من مقر جمعية 

طريــق الحيــاة  يف  مقرهــا الكائــن ديــر البلــح – الشــارع املقابــل مخبــز بركــة – عــارة ســعد 
بــن أيب وقــاص– الطابــق األول، وذلــك  خــالل ســاعات الدوام الرســمي من الســاعة التاســعة 

صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا طيلة أيام األسبوع  عدا يومي الجمعة والسبت. 
4. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء. 

القيمــة  لرضيبــة  شــاملة  الشــيكل  بعملــة  املقدمــة  األســعار  تكــون  أن  يجــب   .5

املضافة، مع إرفاق شهادة خلو طرف  رضيبي إحضار فاتورة رسمية باسم الرشكة.  
6. رسوم اإلعالنات يف الصحف )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء.  

7. مثن رشاء كراسة العطاء 150 شيكل غري مسردة.  

8. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

9. رشوط اإلعالن جزء ال يتجزأ من كراسة الرشوط الفنية للعطاء.

10. الجمعية لها الحق يف زيادة  أو إنقاص أو  إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء. 

إعالن طرح عطاء
عطاء رقم )2022/03(

"مرشوع إنشاء خاليا النحل للمزارعني "

لالستفسار: مراجعة قسم املشاريع بجمعية طريق الحياة عىل جوال   رقم 
0595241039 يف أوقات الدوام الرسمي.

إعالن إعادة طرح عطاء رقم 26052022
توريد ربطات خبز ملرشوع الرغيف الخريي

تعلــن هيئــة األعــال الخرييــة العامليــة )مكتــب فلســطني – املحافظــات الجنوبيــة( 
بتمويــل مــن املكتــب الرئيــس بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وبالتعــاون مــع وزارة 
التنمية االجتاعية - فلسطني، عن أعادة طرح عطاء بالظرف املختوم لتوفري ربطات 
الخبــز لصالــح مــرشوع )الرغيــف الخــريي لــأرس الفقــرية يف املحافظــات الجنوبيــة(، 
فعىل املخابز والرشكات املختصة واملسجلة رسميا من قبل الجهات الرسمية يف 
املحافظــات الشــالية والجنوبيــة، والتــي ترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء التقــدم 

للحصول عىل وثائق العطاء واالطالع عىل الرشوط مع مراعاة التايل:
املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  ابتــداًء  يوميــًا  العطــاء  مســتندات  اســتالم  يتــم   •
2022/05/26م مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى الســاعة الثالثــة عــرًا، 

وحتى يوم األربعاء املوافق 2022/06/01م، وذلك من مكتب هيئة األعال 
الخريية العاملية_ املحافظات الجنوبية/ أو مكتب الهيئة يف جنني.

تــودع عــىل  100( فقــط مائــة شــيكل غــري مســردة  •مثــن كراســة العطــاء )₪ 
حساب هيئة األعال بنك االستثار الفلسطيني فرع جنني رقم )403923(.

• آخر موعد لتسليم العطاءات بالظرف املختوم هو الثانية عرشة ظهرًا من 
يــوم األربعــاء املوافــق 2022/06/01م، وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الوقت ويف نفس املكان بحضور من يرغب من الرشكات املشاركة.
مالحظـات:

1. التسعري بعملة الشيكل.

2. السعر هو أحد معايري الرسية وليس الوحيد.

3. يتوجب تقديم فواتري رضيبية، وشهادة خصم من املنبع مع الفاتورة.

4. يجب إرفاق تأمني دخول العطاء كفالة أو شيك بني بقيمة 3500 شيكل.

5. ميكن املشاركة بجزء من العطاء كون العطاء قابل للتجزئة.

6. قيمة رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليهم العطاء.

االحتالل يبعد رئيسة الحارسات 
ومرابطة عن األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني: 
أبعدت مخابرات االحتالل اإلرسائييل، أمس، رئيســة حارســات املســجد 
األقــى زينــات أبــو صبيــح، واملرابطــة املقدســية عايــدة صيــداوي، عــن 

املسجد األقى املبارك.
وقالــت أبــو صبيــح يف تريــح أمــس: إن مخابــرات االحتــالل اســتدعتها 
للمثول أمامها يف الســاعة التاســعة يف مركز رشطة "القشــلة" يف البلدة 
القدميــة بالقــدس املحتلــة، وســلمتها قــراًرا باإلبعــاد عــن األقــى، حتــى 
مســاء األحــد املقبــل. وأوضحــت أن مخابــرات االحتالل وجهت لها خالل 
التحقيــق تهمــة "إثــارة الشــغب والفــوىض" يف املســجد األقــى، لكنهــا 

رفضت التهم املزعومة املنسوبة إليها.
وبينــت أبــو صبيــح أن املخابــرات مل تكتــِف بقــرار اإلبعــاد، بــل طلبــت منها 

املثول أمامها، ظهر األحد املقبل، لتسلم قرار إبعاد آخر.
وتعمــل زينــات أبــو صبيــح رئيســًة لـــ23 حارســة للمســجد األقــى، منــذ 8 
ســنوات ونصــف. وأبــو صبيــح تعرضــت لالعتقــال مــرات عــدة، وأبعدهــا 
االحتالل عن املسجد األقى مرتني، األوىل 45 يوًما والثانية 15 يوًما.

كا أبعدت مخابرات االحتالل، املرابطة املقدسية عايدة صيداوي عن 
األقى حتى الخامس عرش من أيلول/ سبتمرب املقبل.

وتعرضــت املرابطــة صيــداوي لالعتقال والــرضب واإلصابة مرات عديدة، 
وأُبعدت لسنوات عن األقى.

غزة-نابلس/ فلسطني:
فلســطينية،  فصائــل  نعــت 
يامــني  غيــث  الفتــى  الشــهيد 
)16 عاًمــا(، الــذي استشــهد فجــر 
االحتــالل  قــوات  برصــاص  أمــس، 
اإلرسائيــيل، يف نابلــس، شــايل 

الضفة الغربية املحتلة.
بيانــات  يف  الفصائــل  وأشــادت 
أمــس،  منفصلــة،  صحفيــة 
بامللحمــة البطوليــة التــي صنعهــا 
أهــايل ورجــال املقاومــة يف صــد 
ومســتوطنيه،  االحتــالل  عــدوان 
االحتــالل ضــد  أن جرائــم  مؤكــدة 
ومقدســاتنا،  وشــعبنا  أرضنــا 
الصمــود  عــىل  إرصاًرا  ســتزيدنا 

واملقاومة.
وكان الفتــى يامــني قد استشــهد، 
أمــس،  العــرشات، فجــر  وأصيــب 
االحتــالل  قــوات  اقتحــام  خــالل 
مدينــة  مــن  الرشقيــة  املنطقــة 
نابلــس، مــا أدى لوقــوع مواجهات 
عنيفة مع الشبان الفلسطينيني.

ملحمة بطولية
ونعت حركة املقاومة اإلســالمية 
حاس، الشــهيد يامني، مشــيدة 
البطــويل  نابلــس  أهــايل  بتصــدي 
لعربــدة املســتوطنني يف حــوارة، 
العلــم  إهانــة  حاولــوا  الذيــن 

الفلسطيني وتنكيسه".
وقالــت الحركــة يف بيــان: "نبــارك 
صنعهــا  التــي  البطوليــة  امللحمــة 
أهلنــا ورجــال املقاومــة يف صــد 
ورد عــدوان اقتحــام املســتوطنني 
لقــرب يوســف، واملنطقــة الرشقيــة 

من نابلس".
وأكــدت أن "إجــرام االحتــالل ضد 
لــن  ومقدســاتنا،  وشــعبنا  أرضنــا 
الصمــود  عــىل  إرصاًرا  إال  يزيدنــا 

والتصدي واملقاومة".
أيــادي  عــىل  "نشــد  وتابعــت: 
األبطــال املنتفضــني يف كل مدن 
والقــدس،  الضفــة  ومخيــات 

القدس املحتلة/ فلسطني:
للقــدس  العــام  املفتــي  أدان 
والديار الفلســطينية الشيخ محمد 
الــذي  اآلثــم  االعتــداء  حســني، 
اقرفــه مســتوطنون بتكســري نوافــذ 
عوريــف  بلــدة  يف  الربــاط  مســجد 
هــدم  أدان  كــا  نابلــس،  جنــوب 
عــرب  مســجد  االحتــالل  جرافــات 
الرماضــني الجنــويب املقــام خلــف 
جــدار الفصــل والتوســع العنــري 

جنوب قلقيلية.
إن  أمــس:  بيــان  املفتــي يف  وقــال 
وعصابــات  االحتــالل  ســلطات 
وفــق  يقومــون  املســتوطنني 
عــىل  باالعتــداء  اإلجرامــي  نهجهــم 
أينــا  الفلســطينية  املقدســات 
الحقــد  مــن  انطالقــًا  وجــدت، 
العــرب  الدفــني يف نفوســهم ضــد 
سياســة  إطــار  ويف  واملســلمني، 

غزة/ فلسطني:
أكدت حركة املقاومة اإلسالمية حاس أن ساح 
املســجد  باقتحــام  للمســتوطنني  االحتــالل  قيــادة 
األقى املبارك واملساس بقدسيته فيا تسمى 
مــن  والعرشيــن  التاســع  يف  األعــالم  مبســريات 
الشهر الجاري تجاوز للخطوط الحمراء، سيجعلها 
العنريــة  لســلوكياتها  الباهظــة  األمثــان  تتحمــل 

املتطرفة.
وقال الناطق باسم حاس، فوزي برهوم أمس: إن 
عــىل حكومــة االحتــالل أن تفهــم رســائل املقاومــة 
اإلرهــاب  عقليــة  عــن  بعيــدا  جيــدا،  الفلســطينية 

والتطرف التي جبلت عليها.

هــو  املقاومــة  نهــج  أن  ونؤكــد 
العــدوان  لــرد  الوحيــد  الســبيل 
ووقــف  املتصاعــد،  الصهيــوين 

الزحف االستيطاين".
ونعــت حركــة الجهــاد اإلســالمي، 
اســتهدفه  الــذي  يامــني  الشــهيد 
مؤكــدة  بــارد،  بــدم  العــدو  جنــود 
أن ذلــك يــأيت يف ســياق اإلرهاب 
قــوات  متارســه  الــذي  املنظــم 
وقطعــان  وقادتــه  االحتــالل 
شــعبنا  أبنــاء  بحــق  املســتوطنني 

الفلسطيني.
أن  بيــان،  يف  الحركــة  وأكــدت 
جاهــري شــعبنا لــن تراجــع أمــام 
وعــن  الصهيونيــة،  البطــش  آلــة 
واجبهــا املقــدس، والــذي تجــىل 
التابعــة  نابلــس  كتيبــة  بانطــالق 
لرسايــا القــدس، ملواصلــة القتال 
وتلقــني العــدو دروســًا يف صمود 
حتــى  مجاهديــه  وثبــات  شــعبنا 

دحر االحتالل.
البطــل  شــعبنا  جاهــري  ودعــت 
الفاعلــة،  املقاومــة  وقــوى 
بــكل  املقاومــة  تصعيــد  بــرضورة 
تــؤمل  التــي  والوســائل  الطــرق 
ومتنــع  البغيــض،  االحتــالل  هــذا 

استقراره عىل أرضنا.
دمــاء  إن  لجــان املقاومــة  وقالــت 

مربمجة تهدف إىل تأجيج الراع، 
األرض  عــىل  واقــع  أمــر  وفــرض 
الرشائــع  أن  إىل  ونّبــه  املحتلــة. 
عــىل  االعتــداء  تحــرم  الســاوية 
أماكن العبادة، وتنأى بها عن دائرة 

الراع.
إعــار  إىل  املواطنــني  ودعــا 
املســاجد والــذود عنهــا أمام إجرام 
املعتديــن عليها من املســتوطنني 
الــدول  وطالــب  وغريهــم، 
بحريــة  املعنيــة  واملؤسســات 
اإلنســان واألديــان الوقوف يف وجه 

اعتداءات االحتالل اآلمثة.
العربيــة  األمتــني  املفتــي  وناشــد 
مســؤولياتها  بتحمــل  واإلســالمية 
تجــاه القــدس وفلســطني، والدفــاع 
ومقدســاتها  وحايتهــا  عنهــا 
املســتوطنني  اعتــداءات  مــن 
األرض  فســادًا يف  يعيثــون  الذيــن 

وحذر برهوم حكومة االحتالل من تجاوز الخطوط 
الســاحة  إشــعال  شــأنها  مــن  والتــي  الحمــراء، 
القــرار  الوســطاء وصنــاع  داعًيــا  األوضــاع،  وتفجــري 
يف املنطقــة إىل الضغــط عــىل حكومــة االحتــالل 
وكبــح جاحهــا وســحب صواعــق التفجــري، مؤكــًدا 
أن أي تطــورات يف املشــهد مرتبطــة بســلوكه يف 

امليدان. 
كل  يف  الفلســطيني  الشــعب  أّن  عــىل  وشــدّد 
ساحات الوطن مستمر يف مواجهة كل مخططات 
االحتالل وبكل قوة، مؤكًدا أن املقاومة لن تتخىل 
عن واجبها يف حاية شــعبنا ومقدســاته، وجاهزة 

للتعامل مع كل السيناريوهات.

بينتــه  ملــا  وفقــًا  األركان  متكاملــة 
الناظــم لعمــل  نظــام رومــا  أحــكام 
الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة 
مالحقــة  يســتدعي  مــا  وهــذا 
ومعاقبــة  عليهــا  االحتــالل  قــوات 

مرتكبها.
يامــني  قتــل  جرميــة  أن  وأضــاف 
تنــدرج ضمــن سلســلة طويلــة مــن 
جرائم القتل املنظمة واملمنهجة 
الفصــل  قــوات  ترتكبهــا  التــي 
بحــق  اإلرسائيــيل  العنــري 
عــىل  الفلســطينيني،  األطفــال 

وجه الخصوص.
وشــدد عــىل أن الجرميــة تعكــس 

الشهيد يامني وكل الشهداء، لن 
لعنــة  وســتتحول  هــدرًا،  تذهــب 
عــىل  الجاثــم  العــدو  هــذا  تطــارد 
للثــورة  ووقــودا  املباركــة  أرضنــا 
إال  تتوقــف  لــن  التــي  املســتمرة 
كل  واســتعادة  األرض  بتحريــر 

الحقوق املغتصبة.
بالتحيــة  اللجــان  وتوجهــت 
شــعبنا  إىل  واالعتــزاز  والفخــر 
يف  األبطــال  ومقاوميــه  وثــواره 
مــدن  وكل  النــار  جبــل  نابلــس 
الذيــن  الضفــة  ومخيــات  وقــرى 
وبســالة  شــجاعة  بــكل  يتصــدون 
العــدو  جيــش  وإرهــاب  لجرائــم 
أروع  ويســطرون  ومســتوطنيه 
مالحم البطولة والفداء والجهاد.

جريمة دولية
أدان مركــز حايــة  الســياق،  ويف 
قتــل  جرميــة  اإلنســان،  لحقــوق 
الطفل "يامني"، مطالًبا املجتمع 
سياســة  عــن  بالكــف  الــدويل 
االحتــالل  جرائــم  تجــاه  الصمــت 
والتحــرك الفعــيل لوقــف جرامئــه 

بحق األطفال الفلسطينيني.
صحفــي،  بيــان  يف  املركــز  وقــال 
إن هــذه الجرميــة صــورة مــن صــور 
القانــون،  نطــاق  خــارج  القتــل 
دوليــة  جرميــة  لتشــكل  وترقــى 

الفلسطينية.
يف  القيــادي  قــال  جهتــه،  مــن 
الرحمــن  عبــد  حــاس  حركــة 
عــىل  االعتــداء  إّن  شــديد: 
حرمتهــا  وانتهــاك  مســاجدنا 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف 
االحتــالل  عــىل  شــؤم  نذيــر 

ومستوطنيه.
تريــح،  يف  شــديد،  وأكــد 
قــوات  متــادي  أّن  أمــس، 
يف  واملســتوطنني  االحتــالل 
االعتداء عىل املساجد سيفجر 
وســيضاعف  الشــعبي  الغضــب 
وترية االشــتباك يف كل املواقع 
أبنــاء  مــن  االحتــالل  "وســريى 

شعبنا ما يسوؤه".
أّن املســاس  مــن  وحــذر شــديد 
مســموح  غــري  باملقدســات 
مبــا  االحتــالل  مذكــًرا  البتــة،  بــه 
حــدث يف مدينــة نابلــس الليلــة 
قبل املاضية، داعًيا أبناء شعبنا 
إىل مواجهــة هــذه الجرائــم بــكل 

الوسائل.

وعــدم  النتهــاك  واضحــة  صــورة 
بأحــكام  االحتــالل  قــوات  مبــاالة 
وقواعــد القانــون الــدويل لحقــوق 
الــدويل  والقانــون  اإلنســان 
مــؤرش  مبنزلــة  وهــي  اإلنســاين، 
عنريــة  عــىل  الــدالالت  واضــح 
التــي تســتهدف  قــوات االحتــالل 

الكل الفلسطيني دون متييز.
الحقوقــي،  املركــز  وطالــب 
بالوفــاء  الســامية  األطــراف 
بحــزم،  والوقــوف  بالتزاماتــه، 
تجــاه اســتخدام ســلطات الفصــل 
للقــوة  اإلرسائيــيل  العنــري 
املفرطــة واملميتــة ضــد األطفــال 

الفلسطينيني.
لهيئــة  العــام  األمــني  طالــب  كــا 
دولــة  بــإدراج  املتحــدة  األمــم 
الســوداء  الالئحــة  االحتــالل عــىل 
)قامئــة العــار( للــدول التــي مُتعــن 
األطفــال  حقــوق  انتهــاك  يف 
داعًيــا  النزاعــات،  مناطــق  يف 
بتحمــل  اليونيســيف  منظمــة 
مســؤولياتها تجــاه حاية األطفال 
حملــة  وقيــادة  الفلســطينيني، 
عــىل  االحتــالل  ملالحقــة  دوليــة 

جرامئه بحق األطفال.
وجــدد "حريــة" مطالبتــه للســلطة 
يف  قدمــًا  باملــي  اللــه  رام  يف 
عــىل  االحتــالل  مالحقــة  مســار 
جرامئه بحق الشعب الفلسطيني 
أمــام القضاء الــدويل وفضحه يف 

كل املواطن واملحافل الدولية.

"حماية": قتله جريمة متكاملة

فصائل تنعى الشهيد "يامني" وُتشيد ببطولة نابلس

أكرث من 21 ألف يهودي اسُتجلبوا 
منذ بداية الحرب األوكرانية

النارصة/ فلسطني:
كشــفت معطيــات رســمية إرسائيليــة النقــاب عــن اســتجالب 21 ألًفــا 
و404 يهــود إىل األرايض املحتلــة ســنة 1948 مــن أوكرانيــا وروســيا 
وبيالروســيا، منذ اندالع الحرب األوكرانية الروســية يف شــباط/ فرباير 

املايض.
مــن  اســتجلبوا  يهودًيــا  و19  آالف   10 أن  إىل  الصحيفــة  وأشــارت 
أوكرانيــا، و9 آالف و777 مــن روســيا و455 مــن بيالروســيا، وأكــر مــن 

ألف مل ينتهوا بعد من إجراءات الهجرة.
يذكــر أن "الوكالــة اليهوديــة" أقامــت مكاتــب وبعثــات لها عىل الحدود 
واســتيعابهم  الهجــرة  عــىل  أوكرانيــا  يهــود  تشــجيع  بهــدف  األوكرانيــة، 

داخل فلسطني املحتلة. 
واإلغــراءات،  الوســائل  مــن  العديــد  االحتــالل  ســلطات  وتســتخدم 
غالبيتهــا اقتصاديــة؛ بهــدف تشــجيع اليهــود يف مختلــف دول العــامل 
الواقــع  لتغيــري  املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  االســتيطان يف  عــىل 

الدميغرايف فيها.

حماس: اقتحام األقىص يف "مسرية 
األعالم" تجاوز للخطوط الحمراء

حماس: االعتداء عىل المساجد سيفجر الغضب الشعيب 

المفيت يدعو المواطنني إلعمار المساجد 
والذود عنها أمام االحتالل ومستوطنيه

مشاركون في تشييع الفتى غيث يامين بمدينة نابلس أمس    )األناضول( 
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سباق إسرائيلي مع الزمن 
لحرمان إيران من تجاوز 

الخط األحمر النووي
مــا زالــت ترصيحــات وزيــر الحــرب اإلرسائيــي بينــي غانتــس 
التهديــد  شــدة  بشــأن  املتحــدة  الواليــات  إىل  ســفره  عشــية 
اإليــراين،  النــووي  الربنامــج  يف  التقــدم  خاصــة  اإليــراين، 
تــرح املخــاوف اإلرسائيليــة عىل حقيقتها، مع وجود بعض 
املــؤرشات املقلقــة الجديــدة، التــي تجعل إيران، خالل فرتة 
التخصيــب إىل  نســبة  عــىل مضاعفــة  قــادرة  زمنيــة قصــرة، 

املستويات املرتفعة.
يف الوقت ذاته، هناك جملة قضايا أخرى مقلقة تأيت عىل 
رأس جــدول أعــال املحادثــات اإلرسائيليــة األمريكيــة، بينهــا 
رفــض إيــران تقديــم معلومــات عــن املنشــآت النوويــة التــي 
تــم الكشــف عنهــا ألول مــرة عقــب رسقــة االحتــالل أرشــيفها 
النــووي يف 2018، وال مصــر اليورانيــوم املعالــج الــذي عــر 
أنشــطتها  بقايــاه، وعــدم وجــود رقابــة فعالــة عــىل  فيــه عــىل 
النووية، فضال عن املعلومات الالزمة عن األبعاد العسكرية 
للربنامــج، والتقــدم يف تجهيــز الصواريــخ املتطــورة، وإمــداد 

حلفائها بالصواريخ والطائرات بدون طيار.
ستســتغرقه  الــذي  الوقــت  أن  الســائد  اإلرسائيــي  االنطبــاع 
إيــران إلنتــاج أســلحة نوويــة أقــرص مــا هــو متوقــع حتــى اآلن، 
ويبلــغ عامــا أو أقــل قليــاًل، ومبجــرد اتخــاذ القــرار، ومــع مــرور 
الوقــت، ســرتفع مثــن التعامــل مــع التهديــد املتزايــد، وقــد 

تؤدي مثل هذه الخطوة لسباق تسلح نووي يف املنطقة.
بالتزامــن مــع زيــارة غانتس إىل واشــنطن، يتم التحضر لزيارة 
الرئيــس األمريــي بايــدن لتــل أبيــب، وهــا يهدفــان لتعزيــز 
تعاونهــا األمنــي لتحســن االســتعداد إلحبــاط جهــود إيــران 
النوويــة، ويواصــالن بنــاء قدراتهــا عــىل العمــل ضــد بنيتهــا 
التحتيــة، مــن منطلــق إدراك أنــه يجــب االســتعداد إلمكانيــة 
التدريبــات  أن  كــا  األمــر،  لــزم  إذا  عســكري  إجــراء  اتخــاذ 
العسكرية الجارية، التي ستتضمن صورة هجوم عىل إيران، 
تنســجم أيًضــا مــع هــذا االتجــاه، وقــد تعكــس الرغبــة بإكــال 
االســتعداد، وســد ثغــرات حقيقيــة يف الجاهزيــة، والحصــول 
عىل ميزانيات إضافية، رغم أن هذه الرســائل تقوض القدرة 

الرادعة للنشاط اإلرسائيي.
يرصــد اإلرسائيليــون مــا يعتربونــه مشــكلة أخــرى تتمثــل يف 
بوقــف  املشــرتك  املتحــدة  والواليــات  إرسائيــل  اهتــام  أن 
النشاط اإليراين لتقصر الجداول الزمنية، لكنها ال يتفقان 
عــىل الغــرض مــن هــذه الخطــوة بعــد املــدى القريــب، فبينا 
يحــاول األمريكيــون إعطــاء االنطبــاع بأنهم أقل حاًســا من ذي 
قبــل للعــودة إىل االتفــاق النــووي بــأي مثــن، لكنهــم مــا زالــوا 
يأملــون يف إقنــاع طهــران بالعــودة لذات االتفــاق، والتأكد من 

عدم انفجار مشكلة إيران أثناء رئاسة بايدن.
يأخــذ اإلرسائيليــون عــىل األمريكيــن مــا يعتربونــه "تراخيــا" 
التــي  الحاليــة  سياســتها  اللتــزام  يدفعهــا  قــد  مــا  إيــران؛  إزاء 
تقربهــا بشــكل متزايــد مــن وضــع دولــة ذات عتبــة نوويــة، مــن 
خــالل تجــاوز الخــط األحمر الذي حــدده رئيس الوزراء آنذاك 
بنيامــن نتنياهــو يف 2012 يف خطابــه الشــهر أمــام األمــم 

املتحدة.

إعالن إعادة طرح عطاء صيانة
 وتوريد معدات مراكب صيد

تعلن جمعية املالحن البحرين الفلسطينين ضمن مروع "تعزيز صمود 
ORLA STARZ FUNDATION الصيادين يف قطاع غزة" وبتمويل من

صيــد  مراكــب  معــدات  وتوريــد  صيانــة  التــايل:  العطــاء  طــرح  إعــادة  عــن 
)عطــاء رقــم PMNA 2 / 2022( وذلــك حســب جــدول الكميــات والــروط 
واملواصفــات العامــة والخاصــة باملــروع الــواردة يف كراســة العطــاء فعــىل 

الركات التي ترغب يف التقدم للعطاء  مراعاة الشروط التالية:
1. يجب عىل الركة أن تكون مسجلة لدى الدوائر الرسمية.

2. يجب أن تكون الركة من ذوي الخربة واالختصاص.

3. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريي.

4. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة خمسة شهور من آخر يوم لتسليم العطاء.

5. رسوم الحصول عىل وثائق وكراسة العطاء 200 شيكل غر مسرتدة.

6. يجــب عــىل مقــدم العطــاء أن يرفــق مع عطائه تأمن ابتدايئ )شــيك بني 

مصدق أو كفالة بنكية( بواقع %3 من قيمة العطاء.
7. لجنة فتح العطاء غر ملزمة بقبول أقل األسعار، يف حال عدم تساوي املواصفات الفنية.

8. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه اإلعالن.

9. الجلســة التمهيديــة يــوم األحــد املوافــق 2022/05/29 الســاعة الحادية 

العارشة يف مقر جمعية املالحن البحرين الفلسطينين.
10. ميكــن الحصــول عــىل كراســة العطــاء مــن مقــر جمعيــة املالحــن البحريــن 

الفلســطينين يف غزة – النرص– مفرتق اللبابيدي – عارة الســعيد – الطابق 
االثنــن  يــوم  ولغايــة   2022/05/26 املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  بــدءًا  الرابــع 

املوافق 2022/05/30 )ما بن الساعة العارشة صباحا والواحدة ظهرا(
 2022/05/30 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  العطــاءات  لتســليم  11.آخــر موعــد 

)الساعة الحادية عرة صباحًا(
وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثــي املتناقصن يف مقر الجمعية بنفس اليوم 

الساعة الحادية عرة والنصف صباحًا 
مالحظة / الجمعة والسبت عطلة رسمية

البحريــن  املالحــن  جمعيــة  مقــر  مراجعــة  يرجــى  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
الفلسطينين – غزة أو االتصال عىل هاتف 2858021 

إعالن طرح عطاء
توريــد  يف  البــدء  يف  يرغــب  الفلســطينية  للصناعــات  العــام  االتحــاد  أن  حيــث 
ماكينــات ومعــدات للمســتفيدين، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مــروع تحفيــز القطــاع 
الخــاص PSSP )دعــم قــدرات الــركات الصغــرة واملتوســطة عــىل املــدي القصر 
للحفاظ عىل اإلنتاج املحي( بتمويل الوكالة السويرسية للتنمية من خالل برنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP/PAPP وبالراكة مع وزارة االقتصاد الوطني. 
يعلــن االتحــاد العــام للصناعــات الفلســطينية عــن طــرح عطــاء وذلــك بالظــرف 

املختوم حسب الجدول أدناه: 

فعــىل مــن يرغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء واســتالم نســخة مــن وثائــق العطــاء 
التوجه اىل دائرة املشرتيات يف مقر االتحاد، الكائن يف غزة / تل الهوى – مبنى 
االتحاد العام للصناعات الطابق الثاين – بالقرب من وزارة الرتبية والتعليم وذلك 
التاســعة  الســاعة  مــن  وذلــك   2022/05/26 املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداَء 

صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك حسب الروط التالية:
• أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 

حسب األصول املتبعة.
• تقديم األسعار بالدوالر وال يشمل رضيبة القيمة املضافة.

• يخضع املروع لنظام الفاتورة الصفرية.
• االتحاد غر ملزم بأقل األسعار. 

• من حق االتحاد إلغاء العطاءات أو تجزئتها دون إبداء األسباب.
• تكلفة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء. 

• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن دخول عطــاء مقداره 5% 
مــن قيمــة العطــاء عــىل شــكل كفالــة أو شــيك بني مصــدق باملبلغ املطلوب 

ويكون ساري املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل هاتف 2644111 -08

الجمعية اإلسالمية – مخيم جباليا
إعالن مزايدة بيع شاحنة صهريج مياه عذبة - داف

)2022/02(

تعلن الجمعية اإلسالمية – مخيم جباليا عن طرح مزايدة بيع شاحنة صهريج 
مياه عذبة - داف من أمالكها بالظرف املختوم وذلك حسب التايل :

صهريج مياه عذبة - دافالبيان
عاجي أبيضاللون

XLRAE45CE0L121274رقم الشايص

1994سنة اإلنتاج

21158296رقم املحرك

3065914رقم املركبة

1. رسوم دخول املزايدة 50 شيكل غر مسرتدة.

2. رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من ترسو عليه املزايدة.

3. تاريخ دخول املزايدة يوم الخميس املوافق 2022/05/26 وحتى يوم 

األربعاء 2022/06/1 م.
4. يحق للجمعية إلغاء املزايدة مع إبداء األسباب.

5. معاينة السيارة يوم الثالثاء 2022/05/31 من الساعة 10:00 صباحًا حتى 

الساعة 12 ظهرًا يف محطة الربكة – تل الزعرت – بجوار مسجد عمر بن الخطاب.

6. فتح املظاريف يوم األربعاء املوافق 2022/06/1 م الساعة 12:30 ظهرًا.

- عــىل مــن يرغــب بدخــول املزايــدة مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن يف مخيم 
جباليــا حــي القصاصيــب خلــف مركــز الرطــة، لالستفســار يرجــى االتصــال 

عىل هاتف 2475080 أو جوال رقم 0599604067
الجمعية اإلسالمية – مخيم جباليا 

جمعية أطفالنا للصم – غزة 
استدراج عروض أسعار الختيار مدقق حسابات خارجي 

ترغب جمعية أطفالنا للصم باســتدراج عروض أســعار لغرض اختيار مدقق 
حســابات خارجــي ملــروع " تحســن البيئــة الشــاملة واآلمنــة للنســاء مــن 
ذوات اإلعاقــة ودون اإلعاقــة يف قطــاع غــزة واملمــول مــن الــوزارة الفيدراليــة 
مــن    BMZ-GBV P4187 مــروع   )BMZ( اإلمنــايئ  للتعــاون  األملانيــة 
للصــم   أطفالنــا  جمعيــة  تنفيــذ  و  األملانيــة   ) أم  يب  )يس  مؤسســة  خــالل 
فعــىل الراغبــن واملؤهلــن مــن الــركات التوجــه للجمعيــة الســتالم رشوط 
املرجعيــة  مــن يــوم الخميــس املوافــق 26 مايــو 2022 وحتــى تاريــخ يــوم 
اإلثنــن املوافــق 30 مايــو 2022  يف مقــر الجمعيــة الكائــن ب 72 شــارع 

فلسطن مقابل مسجد فلسطن.
رشوط خاصة:

• السعر باليورو شامل قيمة الرضيبة املضافة.
• تقديم شهادة خصم املنبع.

• عىل أن تكون الركات املتقدمة ذات متثيل دويل. 
• الرجاء إرفاق املستندات املؤيدة للتمثيل الدويل مع العلم أن الجمعية 

غر ملزمة بأقل األسعار.
• مدة املروع 5 سنوات من سنة 2021 إىل سنة 2025 .

• قيمة املروع 3,500,000.00 يورو.
• آخر موعد لتقديم عروض األسعار هو األحد املوافق ل 5 يونيو 2022.

ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عىل هاتف الجمعية 2865468 أو 2828495  
سعر اإلعالن عىل من يرسو عليه العرض

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
املقاومــن  بــن  الضاريــة  االشــتباكات  سلســلة  بعــد 
يف  اإلرسائيــي  االحتــالل  جيــش  وقــوات  الفلســطينين 
ارتقــاء  تخللهــا  املاضيــة،  الفــرتات  خــالل  جنــن  مدينــة 
االحتــالل،  جيــش  صفــوف  بــن  قتــىل  وســقوط  شــهداء، 
دخلــت مدينــة نابلــس شــال الضفــة عــىل خــط املواجهة، 

لتشكل عبًئا جديًدا عىل هذا الجيش.
املــايض،  الثالثــاء  فجــر  االحتــالل  مــع  مواجهــات  وخــالل 
استشــهد الفتــى غيــث رفيــق يامــن )16 عاًمــا(، برصــاص 
االحتــالل اإلرسائيــي، خــالل تصــّدي املواطنــن القتحــام 

قطعان املستوطنن قرب يوسف بحاية قّوات االحتالل.
وتعــددت أشــكال املقاومــة يف نابلــس، بــن إطــالق النــار 
تجــاه مركبــات املســتوطنن قــرب مفــرتق زعــرتة العســكري 
جنــويب املدينــة، والتصــدي القتحــام املســتوطنن للقــرى 

والبلدات.
بــدوره، يؤكــد الناشــط يف املقاومــة الشــعبية يف نابلــس، 
كل  يف  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  أن  حايــل،  مجــدي 
األرض  عــن  الدفــاع  يف  منخرطــون  وجودهــم،  أماكــن 
االحتــالل  ســلطات  ومواجهــة  الفلســطينية،  واملقدســات 

بطريق مختلفة.
ويقــول حايــل يف حديثــه لـ"فلســطن": "ترتكــز املقاومــة 
يف مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة، ويف جنــن بدأت 
تظهــر بشــكل منظــم وتقــف صًفــا واحــًدا يف مواجهــة جيش 
االحتــالل، حتــى أصبحــت صلبــة، ومنعــت االحتــالل مــن 
تحقيــق أهدافــه ودخــول املخيــم بحرية والقيام بتحقيق أي 

أهداف له".
ويضيــف حايــل: "نابلــس أيضــا بعــد جنــن أصبحــت اآلن 
منظمة واملقاومة أصبحت قوية أكر، وكل يوم مير هناك 

جنن/ فلسطن:
"شــبح جنــن"، "أرطغــرل فلســطن"، "ظريــف 
الطــول".. ألقــاب أطلقهــا الفلســطينيون عــىل 
الشــهيد القســامي أحمــد نــرص جــرار، تعبــرا 
عــن االعتــزاز واإلكبــار البــن جنــن الــذي أعــاد 

سرة والده القائد مقاومة واستشهادا.
وشكل الشاب أحمد ببطولته وعنفوانه الثائر، 
مصــدر إلهــام لكثــر مــن أبنــاء الجيــل الناشــئ، 
لهــم  ورســم  الوطــن  حــب  قلوبهــم  يف  وزرع 
تحــدي  وكيفيــة  الحريــة  نحــو  الطريــق  معــامل 

االحتالل وكرس جربوته واخرتاق تحصيناته.
الثالثــاء  فجــر  شــهيدا  نحبــه  أحمــد  قــى 
خــالل   ،2018 لعــام  فربايــر  مــن  الســادس 
اشــتباك مســلح مــع قــوات االحتــالل يف بلــدة 
عمليــة  تنفيــذه  مــن  شــهر  نحــو  بعــد  اليامــون 
التــي  البطوليــة،  جلعــاد"  "حفــات  مســتوطنة 
عــىل رأس املســتوطن  الرصــاص  فيهــا  أطلــق 
والحاخــام اإلرسائيــي "أزرائيــل شــيفح" قــرب 

نابلس شال الضفة الغربية.
مؤســي  أحــد  املقتــول  الحاخــام  ويعــد 
نابلــس،  مدينــة  غــرب  االســتيطانية  البــؤرة 
 2002 عــام  تأسيســها  منــذ  شــكلت  والتــي 
نقطــة ارتــكاز رئيســية النتهــاكات املســتوطنن 
القــرى  يف  الفلســطينين  تجــاه  املســتمرة 

املجاور.
القائــد  الشــهيد  نجــل  هــو  أحمــد  والقســامي 
"حــاس"  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف 
نــرص جــرار، الــذي استشــهد عــام 2002 بعــد 

والتوحــد  الفلســطيني،  املقــاوم  لشــخصية  جديــد  صقــل 
ضد جيش االحتالل".

إن  حيــث  أزمــة حقيقيــة،  يعيــش يف  االحتــالل  أن  ويبــن 
حكومة نفتايل بينيت عىل وجه االنهيار والسقوط، لذلك 
ســيكون الــدم الفلســطيني هــو الحــل الوحيــد والخــروج مــن 

أزمات االحتالل.
يكــون  املقاومــة  اشــتدت  كلــا  أنــه  إىل  حايــل  ويشــر 
اقتحــام املناطــق  عــىل  االحتــالل  قبــل جيــش  مــن  الرتكيــز 
التــي توجــد فيهــا، ولكــن املقاومــة يف املقابل تــزداد عناًدا 

وصالبة وصموًدا يف مواجهة االحتالل.
بــدوره، يؤكــد الناشــط يف املقاومــة الشــعبية يف نابلــس، 
ســامي دغلس، أن ما حدث يف مخيم جنن، أيقظ شــعلة 
الغربيــة  الضفــة  يف  الشــبان  مــن  الكثــر  لــدى  املقاومــة 

املحتلة.
ويقــول دغلــس: "دخــول نابلــس عــىل خــط املواجهــة مــع 
ســلطات االحتــالل خــالل األيــام األخــرة، كانــا قوًيــا حيــث 
قــرب  عنــد  املســتوطنن  لطــرد  املواطنــن  مــن  آالف  خــرج 

يوسف".
ملقاومــة  منوذًجــا  تعــد  دامًئــا  "نابلــس  دغلــس:  ويضيــف 
األخــرة  والفــرتة  املاضيــة،  الســنوات  خــالل  االحتــالل 
نشــطت يف مواجهة االحتالل، خاصة يف بلدة حوارة عرب 

مواجهة املستوطنن".
ويوضــح أن نابلــس شــهدت ارتقــاء مئــات الشــهداء خــالل 
تقــاوم االحتــالل  تــزال  الســنوات املاضيــة، ورغــم ذلــك ال 
عــن  تتوقــف  ومل  املســتوطنن،  مخططــات  وتواجــه 
الضفــة  الخليــل جنــوب  املواجهــة. ويشــر إىل أن مدينــة 
الغربيــة بحاجــة إىل الدخــول يف مواجهــة االحتــالل، كحــال 

جنن ونابلس، ووقف حالة الفلتان األمني.

مطاردات مكثفة ومحاوالت فاشلة الغتياله.
ابنهــا  أن  تعلــم  تكــن  مل  إنهــا  والدتــه  وقالــت 
حتــى  تشــعر  ومل  مســتهدف،  أو  مطــارد 
بوجود أي نشــاط ســيايس أو عســكري له قبل 
محــارصة واقتحــام منزلهــا، أمــا هــو فقــد متكــن 
من مغادرة املنزل قبل وقت يسر من وصول 
كثفــت  ألســابيع،  واختفــى  االحتــالل،  قــوات 
فيهــا قــوات االحتــالل مطاردتــه والبحــث عنــه 

دون جدوى.
خــالل أكــر مــن ثالثــة أســابيع اجتاحــت قوات 
االحتــالل قــرى عــدة، واقتحمــت أكــر مــن مــرة 
ويف يــوم واحــد قريــة وادي بورقــن، مســقط 
وشــبانًا  أقاربــه  واعتقلــت  جــرار،  أحمــد  رأس 
آخريــن عــىل أمــل الحصــول عــىل أي معلومــة 

تؤدي إىل الوصول إليه.
وقبل مطاردته وتنفيذه العملية، اعتقل أحمد 
50 يوًمــا لــدى االحتــالل وخــالل التحقيــق قال 

لــه املحقــق: "دم والــدك عــىل يــدّي". تقــول 
والدتــه إن أحمــد أخربهــا يومهــا أن ردة فعلــه 
"ضحــك  الضحــك،  كان  املحقــق  كالم  عــىل 

غريب ال يعرف من أين جاء".
متكنــت  شــباط  فربايــر/  مــن  الســادس  ويف 
جــرار  الشــهيد  اغتيــال  مــن  إرسائيليــة  قــوات 
خــالل مواجهــة يف بلــدة اليامون بقضاء جنن 

بعد مطاردة استمرت نحو شهر.
قــال  شــهيدا،  ارتقائــه  عــىل  تعليــق  أول  ويف 
وزيــر جيــش االحتــالل حينها أفيغــدور ليربمان 

"لقد أغلقنا الحساب مع أحمد جرار".

غزة/ محمد الصفدي:
فلســطينية،  فصائــل  حــذرت 
االحتــالل اإلرسائيي ومســتوطنيه 
مــن املســاس باملســجد األقــى 
القــدس  أن  مؤكــدة  املبــارك، 
ومســجدها خــط أحمــر وال ميكــن 

أن ُيسمح لالحتالل بتجاوزه.
جــاء ذلــك، خــالل وقفــة فصائليــة 
إســنادا للقــدس واألقــى، أمــس، 
تحــت عنــوان "أقصانــا خــط أحمر" 
نظمتهــا حركة املجاهدين مبدينة 

غزة.
يف  غــزة  ســاحة  مســؤول  وقــال 
أبــو  نائــل  املجاهديــن  حركــة 
مدروســة  خطــة  أمــام  إننــا  عــودة: 
حكومــة  لرئيــس  جديــدة  ومؤامــرة 
الــذي  بينيــت  نفتــايل  االحتــالل 
يحــاول تصديــر أزماتهــا الحكوميــة 
مــن خــالل التغــول عــىل دمــاء أبناء 

شعبنا.
عــودة، خــالل كلمتــه،  أبــو  وشــدد 
القــدس"  عــىل أن معركــة "ســيف 
يف  مهمــة  معــادالت  ثبتــت  التــي 
هذه املعركة لن تســمح لالحتالل 
عــىل  جديــدة  معــادالت  بفــرض 

األرض.
الضفــة  يف  شــعبنا  أبنــاء  وحــث 
األرايض  وداخــل  والقــدس 
والربــاط  الحشــد  عــىل  املحتلــة 
ودعــا  األقــى،  املســجد  يف 
الــكل الفلســطيني إىل تبنــي خيــار 
واملســلحة  الشــعبية  املقاومــة 

ضد االحتالل. 

ســهيل  حــاس  لحركــة  الســيايس 
الهنــدي، أن القــدس واألقــى يف 
وأن  النــار  خــط  عــىل  "وأننــا  خطــر 
يحمونــه  وثــواًرا  رجــااًل  للمســجد 
مشــددا  وأرواحهــم"،  بأجســادهم 
االحتــالل  مخططــات  أن  عــىل 

الجاهــر  عــودة  أبــو  وطالــب 
بالتصــدي  واإلســالمية  العربيــة 
ملشــاريع التطبيــع ورفــض أشــكاله 
يف  االحتــالل  ســفارات  وإغــالق 

جميع العواصم العربية.
املكتــب  عضــو  أكــد  جهتــه،  مــن 

ومستوطنيه للنيل من املقدسات 
واألقى لن تنجح ولن متر.

كلمتــه،  خــالل  الهنــدي،  وقــال 
"لقــد أعددنــا العــدة تحــت األرض 
وفوقهــا.. املقاومــة جاهــزة وعــىل 
الغــايل  لبــذل  االســتعداد  أتــم 
األقــى  أجــل  مــن  والنفيــس 
الفتــا  واملقدســات"،  املبــارك 
ســلوك  تــدرس  املقاومــة  أن  إىل 

االحتالل ومستوطنيه.
عــىل  شــعبنا  جاهــر  وحــث 
ســاحات  يف  واالحتشــاد  الربــاط 
األقــى لحايتــه، ووجــه يف ذات 
الوقــت، رســالته إىل األمة العربية 
"املســجد  قائــال:  واإلســالمية 
األقى ليس للفلسطينين وإمنا 
للعــرب واملســلمن وهــو آيــة مــن 
القــرآن الكريــم، فــال تضيعــوا هــذا 
القــدس  أهــل  ترتكــوا  وال  األمانــة 

وأهل فلسطن وحدهم".
القيــادي يف حركــة  اعتــرب  بــدوره، 

الجهــاد اإلســالمي أحمــد املدلل، 
مــا يحــدث داخــل القــدس مبنزلــة 
التقســيم  لفــرض  "مقدمــات 
الزمــاين واملــكاين ومــن ثــم تدمــر 

وتهويد املسجد األقى".
أن  كلمتــه،  خــالل  املدلــل،  وأكــد 
وأن  يغمــد  لــن  القــدس  "ســيف 
تــزال  ال  القــدس(  )ســيف  معركــة 
والتــي  اللحظــة  هــذه  إىل  حــارضة 
صنعــت تحــوال جذريًا يف رصاعنا 
املقاومــة  ووحــدت  االحتــالل  مــع 

الفلسطينية يف كل الساحات".
القــدس خلفهــم  أهــل  "إن  وقــال: 
وال  اإلشــارة  رهــن  هــي  مقاومــة 
ميكن أن تتخىل عنهم، فاملسجد 

األقى هو جزء من عقيدتنا".
الجهــاد  يف  القيــادي  وحــث 
واإلســالمية  العربيــة  الشــعوب 
عــىل رفــض التطبيع مــع االحتالل، 
القــدس  نــرصة  عــىل  والعمــل 

ومسجدها املبارك.

بعـــد جنيـــــن.. نابلـــــس تدخـــل خــط 
المواجهة وتزيد أعباء جيش االحتالل

الشهيد القسامي أحمد جرار.. نموذج 
ملهم للشباب الفلسطيين المقاوم

حثت جماهري الشعب الفلسطيين عىل الرباط يف األقىص

الفصائل تحذر االحتالل ومستوطنيه: "سيف القدس" ما زال مرشًعا 

جانب من الوقفة دعًما للمسجد األقصى بغزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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 تعلــن بلديــة خــان يونــس عــن رغبتهــا يف اســتدراج عــروض فنيــة وماليــة لتدقيــق 
كتــاب  إىل  باإلضافــة  االســتحقاق  أســاس  عــى  واملعــدة   2022 لعــام  حســاباتها 
ونظــام  املحاســبي  النظــام  وتحســن  تطويــر  بخصــوص  والتوصيــات  باملالحظــات 
الرقابة الداخيل يف البلدية فعى رشكات التدقيق املعنية التقدم باملقرتح الفني 

واملايل للمنافسة عى تدقيق حسابات البلدية وذلك وفق الرشوط التالية.
يف  ومســجلة  التدقيــق  مهنــة  ملزاولــة  مرخصــة  التدقيــق  رشكــة  تكــون  أن   .1

الدوائر الرسمية حسب األصول مع إرفاق صور تسجيل الرشكة.
بالتدقيــق أعضــاء يف جمعيــة املدققــن  يكــون املدققــون املكلفــون  أن   .2

.CPA أو ACPAالفلسطينية ومن حملة
حســابات  تدقيــق  مجــال  يف  التدقيــق  لفريــق  ومثبتــة  كافيــة  خــرة  توفــر   .3

البلديات واملؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
4. توفر خرة ال تقل عن 10 سنوات يف مجال التدقيق وفق معايري التدقيق 

الدولية وتطبيقاتها.
5. إصدار البيانات املالية باللغتن العربية واإلنجليزية.

6. أن يكــون لــدى الرشكــة القــدرة عــى تســليم املســودة األوىل مــن التقاريــر 

حتى نهاية شهر مارس من عام 2023م.
7. يجب إرفاق شــيك بنيك معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بنســبة )%5( من 

إجــايل قيمــة العطــاء كتأمــن دخــول )ســاري املفعــول ملــدة 90 يوًما من آخر 
موعد لتقديم العروض(.

8. تقدم األسعار بالدوالر األمرييك شاملة جميع أنواع الرسوم والرضائب.

9. تقديم فاتورة رضيبية واستقطاع رضيبي من دائرة رضيبة الدخل سارية املفعول.

10. يشتمل العرض املقدم عى عرض فني ومايل حسب اآليت: 

11. العــرض الفنــي ويشــمل طريقــة وأســلوب ومنهجيــة التدقيــق باالسرتشــاد 

مبرجعيــة صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات وخطــة العمــل وأيــة معلومــات 
مهنية أخرى لتنفيذ عملية التدقيق والسرية الذاتية لرشكة أو مكتب التدقيق 
واملدققــن الرئيســن املتوقــع تكليفهــم بتنفيــذ عمليــة التدقيــق مبــا يشــمل 
أســاء عينــة مــن البلديــات واملؤسســات الحكوميــة واملؤسســات املشــابهة 

التي قامت رشكة التدقيق بتدقيق حساباتها.
12. املقرتح املايل والذي يشمل أتعاب التدقيق وطريقة دفعها.

13. البلديــة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار ولهــا الحــق يف تأجيــل العطــاء أو 

متديده أو الغاؤه ودون إبداء األسباب.
يف  وتــودع  واملــايل  الفنــي  العــرض  متضمنــة  املختــوم  بالظــرف  العــروض  ترســل   .14

صنــدوق العطــاءات لــدى قســم املشــرتيات يف مبنــى البلديــة يف موعــد أقصــاه يــوم االحــد 
املوافق2022/6/5م الساعة الثانية عرشة ظهرًا ولن يقبل أي عطاءات ترد بعد هذا التاريخ.
15. سيتم فتح العروض الساعة الثانية عرشة من ظهر يوم االحد املوافق 2022/6/5م.

لالستفســار ميكــن االتصــال بالدائــرة املاليــة للحصــول عــى معلومــات تخــص 
طبيعة وحجم العمل.

رئـيـس البـلـديــة/ م. عالء الدين البطة

إعالن استدراج عروض لتدقيق 
حسابات بلدية خان يونس

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة خان يونس 

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اسم املرشوع: توريد مواد لزوم صيانة وتأهيل شبكات 

املياه يف مدينة خان يونس
1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد  مــن  املانحــن )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD (ســيتم تنفيذهــا  مــن خــالل صنــدوق تطويــر وإقــراض 
الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــرشوع إىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العالة لتحسن الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكر عدد من السكان.
2(  وقــد حصلــت بلديــة خــان يونــس عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 
وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع توريــد مــواد 
لــزوم صيانــة وتأهيــل شــبكات امليــاه يف مدينــة خــان يونــس وتنوي اســتعال 
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم 

MDPIIIW6 -1521120 -20aالذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

بلديــة  مــن  الالزمــة  عــى املعلومــات  الحصــول  املــوردون املعنيــون ميكنهــم   )3
الســيد/ عدنــان شــبري، هاتــف:  الدائــرة املاليــة قســم املشــرتيات  يونــس،  خــان 
082066770 فاكس: 082053155، وذلك ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحًا 

وحتى الواحدة ظهرًا من تاريخ 2022/05/26 وحتى تاريخ 2022/06/04.
4( عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل يــوم الثالثــاء أو 

بتاريخ 2022/06/04 الساعة الثانية عرش ظهرًا.
5( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة 

الدائــرة  األول-  الطابــق  يونــس  خــان  بلديــة  أعــاله:  اليــه  املشــار  العنــوان   )6
املالية-قسم املشرتيات.

بلديـة خان يونس
بتمويل من:

عطاء رقم )2022/07(
إعالن عن طرح عطاء لصالح مرشوع 

"حفر برئ وتركيب محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة 
الشمسية لصالح حديقة القسطل يف دير البلح"

 Drilling a well and installing a solar-powered

desalination plant For Al-Qastal Park in Deir Al-Balah

تعلن جمعية غزي دستك - مكتب قطاع غزة - عن طرح عطاء لصالح مرشوع "حفر برئ وتركيب 
محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمســية لصالح حديقة القســطل يف دير البلح “وذلك تبعًا 
للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطاء، فعى الرشكات ذات االختصاص 
واملســجلة رســميًا وترغب باملشــاركة يف هذا العطاء مراجعة جمعية غزي دســتك يف مقرها 
الكائن يف غزة – شارع الجالء – مفرتق الزهارنة – عارة أبو حليمة- الطابق الخامس للحصول 
عــى كراســة العطــاء، وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى 

الساعة الثالثة مساًء كل يوم عدا يوم الجمعة، وفقًا للرشوط اآلتية:
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. يجب عى املقاول أن يكون مسجال لدي اتحاد املقاولن ومصنف لدى 

لجنــة التصنيــف الوطنيــة درجــة ثالثــة كهــرو ميكانيــك ومتخصــص يف مجــال 
املياه او املجاري او حفر اآلبار.

3. أن تكون الرشكة ذات أهلية لتنفيذ املرشوع وقد نفذت مشاريع مشابهة 

مع إرفاق ما يثبت ذلك عند الطلب.
4. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــيك 

ُمصــدق مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة %5 مــن قيمــة 
اجايل العطاء، وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.

5. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 60 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

6. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، مع إرفاق شهادة خلو طرف رضيبي.

7. أن تكون الرشكة قادرة عى توفري فواتري رضيبية وشهادة خصم منبع للفاتورة.

8. رســوم اإلعــالن يف الصحــف )ملــدة يومــن( عــى مــن يرســو عليــه العطــاء 

ومثن كراسة العطاء )200 شيكل( غري مسرتدة.
9. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء، إعادة طرحه، إلغاؤه، دون إبداء األســباب. 

كا أن الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
اللــوازم واملشــرتيات بجمعيــة غــزي  10. لالستفســار يرجــى مراجعــة قســم 

دستك عى جوال رقم 0592460110 يف أوقات الدوام الرسمي.

مع تحيات جمعية غزي دستك- مكتب قطاع غزة

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

FRAMEWORK AGREEMENT FOR TRANSPORTATION SERVICE

>PI-GZ-01990 <
Action Against Hunger is a global humanitarian organization 

that takes decisive action against the causes and effects 

of hunger. We save the lives of malnourished children. We 

ensure families can access clean water, food, training, and 

healthcare. We enable entire communities to be free from 

hunger. Action Against Hunger is a non-governmental, non-

political, non-religious, non-profit organization.

Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) 

intends to award a FRAMEWORK AGREEMENT FOR 

TRANSPORTATION SERVICE

* Gaza bidders: Eligible suppliers must be either registered at the 

official quarters (Ministry of Economy & Ministry of Transportation, 

and any other Ministry related to the required Services).

Bidding documents can be obtained by interested parties via email from: 

Mrs. Aya Abu Zaanouna                        Gaza Logistics Officer 

aabuzaanouna@pt.acfspain.org         Tel:  0594799970

Bidding documents can be collected from above source from 

May  26th, 2022 10:00 AM until 6th June, 2022 11:00 AM. 

Pre-bid meeting is Mandatory for all service providers 

participating in the bidding process to attend at the specified 

time in the Procurement Dossier.

The deadline for submission of bids by the suppliers is June 16th, 2022 

at 12:00 PM (Gaza time) to the above-mentioned email addresses.

Action Against Hunger does not bind itself to award the bid to 

the lowest bid or any bid and reserves the right to accept the 

whole or part of the bid.

The winning company should pay the advertisement fees in 

the newspaper and on the website. 

 Mission Occupied Palestinian

Territory

القدس املحتلة/ فلسطن:
 قالت الناشطة فادية الرغويث املرشحة عن قامئة القدس موعدنا: 
إن اســتضافة الحركــة الطالبيــة يف جامعــة بريزيــت لــذوي الشــهداء، 

دليل أننا أمام جيل دفن بقايا أوسلو ووقف خلف املقاومة.
الفلســطيني  الجيــل  أن  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الرغــويث  وأوضحــت 
الحــايل أعلــن أن مهمتــه الرئيســة هــي مقارعــة االحتــالل حتــى دحــره 

عن أرض فلسطن. 
الكتلــة  لطلبــة  بالراقــي  وصفتــه  الــذي  النشــاط  أن  إىل  وأشــارت 
اإلســالمية يف بريزيت يثبت متســك الطلبة بوحدة الدم واملصري، 
دمــاء  تبقــى  وأن  خطاهــم،  عــى  والســري  الشــهداء،  نهــج  ومبايعــة 

الشهداء الجامع للكل الفلسطيني.
كا نبهت إىل أن االلتفاف حول أهايل الشهداء، والتغني باملقاومة 
التــي لقنــت االحتــالل درًســا ال ينــى يف الضفــة وغــزة، حمل رســالة 

قوية لدعاة املسرية السلمية.
قضيــة  ووضــع  بالوحــدة،  الطالبيــة  الحــركات  الرغــويث  وطالبــت 
جثامن الشهداء املحتجزة عى قامئة نشاطاتهم، وطرحها كقضية 

يف كليات القانون واإلعالم وحقوق اإلنسان. 
الرســمي  التقصــري  تستشــعر  الشــهداء  عائــالت  أن  إىل  وأشــارت 

والشعبي تجاه قضية أبنائهم املغيبن يف ثالجات االحتالل.
أهــايل  أمــس،  بريزيــت،  جامعــة  يف  اإلســالمية  الكتلــة  وكرّمــت 
الشــهداء واألرسى، وذلك وفاًء لهم، بعد فوزها الكبري يف انتخابات 

مجلس الطلبة.
الشــهداء  أهــايل  الطالبيــة،  والحركــة  اإلســالمية  الكتلــة  واســتقبلت 
واألرسى املهنئــن مبــا وصفتــه "العــرس الدميقراطــي"، وذلــك يف 

قاعة الشهيد كال نارص بجامعة بريزيت.
وقــدم ممثلــو أهــايل الشــهداء واألرسى تهنئتهــم للكتلــة اإلســالمية 
بجامعــة بريزيــت، عــى فوزهــا بثقــة الطلبــة يف انتخابــات املجلــس، 

مثمنن دورها الكبري يف خدمتهم عى مدار السنوات املاضية.
كــا كرمــت الكتلــة اإلســالمية دائرة الخدمات العامة وعادة شــؤون 
يف  ومســاهمتهم  لدورهــم  الجامعــي،  والحــرس  بالجامعــة،  الطلبــة 

إنجاح العملية االنتخابية.
 3379 مقابــل  صوًتــا،   5068 اإلســالمية  الوفــاء  كتلــة  وحصــدت 
صوًتا لصالح الشــبيبة، يف انتخابات بريزيت التي أُجريت األســبوع 

املايض.

رام الله/ فلسطن:
االحتــالل  ســجون  إدارة  نقلــت 
االرسائيــيل أمــس، األســري محمــود 
العارضة )46 عامًا( من عزل سجن 
عسقالن، إىل عزل سجن رميون.

هيئــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
شــؤون األرسى واملحرريــن حســن 
نقــل  إن  "وفــا":  لوكالــة  ربــه  عبــد 
ضمــن  يــأيت  العارضــة  األســري 

سياسة العقاب التي متارس بحق 
األرسى، خاصــة أنــه ضمــن األرسى 
الــذي انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن 
"جلبوع" يوم السادس من أيلول/ 

سبتمر املايض.
االحتــالل  ســلطات  أن  إىل  وأشــار 
مــن  الســتة  األرسى  نقــل  تتعمــد 
زنازينهــم كل ثالثــة أشــهر، كإجــراء 
يقبــع  منهــم  كاًل  أن  فيــا  عقــايب، 

إعــادة  منــذ  االنفــرادي  العــزل  يف 
اعتقالهم.

االحتــالل،  محكمــة  وكانــت 
الفعــيل  بالســجن  حكــًا  أصــدرت 
ملدة خمس ســنوات وغرامة مالية 
بقيمة 5000 شيقل، عى األرسى 

الستة يوم األحد املايض.
العارضــة  محمــود  هــم:  واألرسى 
واملحكــوم  عرابــة  مــن  عامــا(   46(

بالسجن ملدة 99 عاما، ويعقوب 
قــادري )49 عامــا( مــن بــري الباشــا 
عامــا،  و35  مبؤبديــن  واملحكــوم 
مــن  عامــا(   35( كممجــي  وأيهــم 
مبؤبديــن  واملحكــوم  دان  كفــر 

وبالســجن ومدى الحياة، ومناضل 
يعبــد  مــن  عامــا(   26( انفيعــات 
)موقوف بدون محاكمة(، ومحمد 
عرابــة،  مــن  عامــا(   40( العارضــة 
و20  مؤبــدات  ثالثــة  واملحكــوم 
عامــا، وزكريــا الزبيــدي )45 عامــا( 
مــن مخيــم جنــن موقوف منذ عام 
محافظــة  مــن  وجميعهــم   ،2019

جنن.
صــدرت  التــي  األحــكام  أن  يذكــر 
الســتة، تضــاف إىل  بحــق األرسى 
باســتثناء  الســابقة،  محكومياتهــم 
الزبيــدي وانفيعــات، اللذيــن كانــا 

موقوفن دون محاكمة.

االحتالل يحتجز األسري 
"أبو شريين" داخل عزل 

"أيالون" بأوضاع مأساوية
رام الله/ فلسطن:

قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن: إن إدارة ســجون االحتــالل 
تواصــل احتجــاز األســري محمــود أبــو شــريين )25 عاًمــا( مــن مخيــم 
بأوضــاع اعتقاليــة وحياتيــة  العــزل االنفــرادي،  جنــن، داخــل زنازيــن 

مأساوية وال ُتحتمل.
وأوضحــت هيئــة األرسى يف بيــان صحفــي، أمــس، أن االحتــالل وّجــه 
لأســري أبــو شــريين تهمــة تقديــم املســاعدة لــأرسى الســتة الذيــن 
إثرهــا  وعــى  املــايض،  العــام  "ســجن جلبــوع"  مــن  أنفســهم  حــرروا 
بــدأت سلســلة اإلجــراءات العقابيــة بحقــه كغــريه مــن األرسى الذيــن 
ُوجهت لهم ذات التهمة، وبعدها ُزج به داخل زنازين العزل مبارشة 
وتنقــل بــن عــدة ســجون، وقبــل حــوايل شــهر تم نقله إىل عزل ســجن 

"أيالون".
إدارة  تعمــدت  "أيالــون"  أبــو شــريين إىل  نقــل  فــور  أنــه  ولفتــت إىل 
املعتقــل اســتفزازه والــزج بــه داخــل غرفــة مراقبــة بالكامــريات، وهــو 
مــا رفضــه بتاتــًا ألنهــم بذلــك ينتهكــون خصوصيتــه، وكــرد عــى ذلــك 
قــام أبــو رشيــن بتكســري الكامــريات داخل الغرفة، وعــى إثرها اقتحم 
الســجانون الغرفــة وقامــوا برضبــه واالعتداء عليــه ونقله لزنازين أخرى 
ذات ظــروف أصعــب وتفتقــر إىل أدىن مقومــات الحياة اآلدمية، كا 
قامــوا بتقييــده بالرسيــر ملــدة أســبوع، فلــم ُيســمح له بفــك القيود إال 

لتناول الطعام أو لقضاء حاجته.
ــا معــزول متاًمــا عــن العــامل الخارجــي، فهــو  وأضافــت أن األســري حاليًّ
يقبــع بتلــك الزنزانــة دون أدوات كهربائيــة وليــس بحوزتــه يشء ســوى 
شــهرين  عزلــه  متديــد  جــرى  ومؤخــًرا  الشــخصية،  األغــراض  بعــض 
متتالــن، كــا قامــت إدارة املعتقــل بفــرض غرامة ماليــة بحقه بقيمة 

2000 شيقل بعد تكسري الكامريات وتخريب مقتنيات الغرفة. 

الجدير ذكره بأن أبو رشين معتقل منذ 20/3/2017، وصدر بحقه 
حكًا حينها بالســجن 4 ســنوات، وكان من املتوقع اإلفراج عنه بعد 
وُأضيــف إىل حكمــه  أيلــول املقبــل،  قضــاء محكوميتــه خــالل شــهر 
الســابق حكم إضايف بالســجن الفعيل ملدة 4 ســنوات وغرامة مالية 
بقيمــة 2000 شــيقل، بعــد أن ُعقــدت لــه جلســة محكمــة قبل حوايل 

ثالثة أيام.

غزة/ فلسطن: 
أكد مركز "فلسطن لدراسات األرسى" أن 
قرار األرسى اإلدارين برفض الوقوف عى 
طابــور العــدد، متهيــد لخطــوات تصعيديــة 
مــرة  الواجهــة  إىل  القضيــة  وإعــادة  قادمــة 

أخرى.
وأوضــح املركــز يف بيــان صحفــي، أمــس أن 
إلدارة  التحــدي  عــن  تعبــري  الخطــوة  هــذه 
أشــهر   5 بعــد  وتــأيت  االحتــالل،  ســجون 
عــى مقاطعــة املحاكــم اإلداريــة للتذكــري 
بالقضيــة وإعادتهــا اىل الواجهــة مــرة أخــرى 
يف  تــدور  التــي  األحــداث  زحمــة  ظــل  يف 
لخطــوات  متهيديــة  وكخطــوة  املنطقــة، 
إلجبــار  اإلداريــن  مــن  قادمــة  تصعيديــة 

رام الله/ فلسطن:
يواصل األســريان خليل عواودة )40 عاًما( من 
بلــدة إذنــا يف الخليــل إرضابه عن الطعام لليوم 
الـــ85، ورائــد ريــان )27 عاًمــا( مــن قريــة بيــت 
دقــو شــال غــرب مدينــة القــدس لليــوم الـــ50، 

رفًضا العتقالها اإلداري.
مــن  أول  أعــادت،  االحتــالل  ســلطات  وكانــت 
ســجن  إىل  مجــددا  عــواودة  األســري  أمــس، 
"عيــادة الرملــة"، رغــم وضعــه الصحــي الخطــري 
جًدا، وذلك بعد يوم من قرار محكمة االحتالل 
"العليا" بنقله إىل املستشــفى بشــكل عاجل، 

نظًرا لحالته الصحية الحرجة.
ويعاين عواودة من أوجاع حادة يف املفاصل، 
وآالم يف الــرأس وُدوار قــوي وعــدم وضــوح يف 

مطالبهــم  مــع  التعاطــي  عــى  االحتــالل 
العادلة.

مــع  والتفاعــل  اإلســناد  ودعــا إىل تصعيــد 
الخطــوات النضاليــة لأرسى اإلدارين بكل 
العــام  الــرأي  لكســب  واألدوات  الوســائل 
الــدويل والعــريب لصالح قضيتهم، وكشــف 
هذه الجرمية املستمرة بحق األرسى والتي 
تستنزف أعارهم دون أي تهمة، والسعي 
الجاد ملحاولة إحداث اخرتاق حقيقي يف 

جدار االعتقال اإلداري التعسفي.
خــالل  صّعــد  االحتــالل  أن  إىل  ولفــت 
اللجــوء إىل إصــدار  الشــهور املاضيــة مــن 
األوامر اإلدارية بحق األرسى، حيث أصدر 
منــذ بدايــة العــام الجــاري مــع دخــول قــرار 

عــى  ويتنقــل  املــي،  يســتطيع  وال  الرؤيــة، 
كريس متحرك.

عــواودة  نقــل  االحتــالل  ســجون  إدارة  وتتعمــد 
املدنيــة،  املستشــفيات  إىل  متكــرر  بشــكل 
بدعــوى إجــراء فحوصــات طبيــة له، لكن يف كل 
أنــه مل  تتــم إعادتــه دون إجرائهــا، بذريعــة  مــرة 

يصل إىل مرحلة الخطورة.
االحتــالل  ســلطات  إّن  األســري:  نــادي  وقــال 
إىل  عــواودة  األســري  نقــل  أجــل  مــن  تشــرتط 
املستشــفى وإبقائــه فيــه، أن يصــل إىل مرحلــة 
تكــون فيهــا احتالية تعرضه )للوفاة املفاجئة( 
الفحــوص  إجــراء  يقبــل  أن  وكذلــك  كبــرية، 

الطبّية، وأخذ العالج.
وأّكد نادي األسري، يف بيان، أّن االحتالل وبداًل 

مقاطعة املحاكم حيز التنفيذ ما يزيد عن 
)650( قــرار اعتقــال إداري مــا بــن جديــد 

وتجديــد، األمــر الــذي رفــع أعــداد األرسى 
أكــر  اىل  االحتــالل  ســجون  االداريــن يف 
من )600( أسري، وهي النسبة األعى منذ 

عام 2016.
وأضــاف املركــز أن معركــة اإلدارين فاصلة 
القانونيــة  الجهــود  كل  بــذل  إىل  وتحتــاج 
واإلعالمية والدبلوماسية، لوضع حد لهذه 
السياســة العنرصيــة التــي يحتجــز مبوجبها 
الشــعب  أبنــاء  مــن  املئــات  االحتــالل 
الفلسطيني لفرتات طويلة، وال تكاد تخلو 
الســجون عــى مــدار تاريــخ الحركة األســرية 

من وجود معتقلن إدارين دون تهم.

مــن االســتجابة ملطلبــه املتمثــل بإنهــاء اعتقاله 
مقابــل  للمستشــفى  بنقلــه  يســاومه  اإلدارّي، 
قبولــه إجــراء الفحــوص الطبّيــة، وأخــذ العــالج، 
األمــر الــذي يرفضــه عــواودة، علــًا أّن االمتنــاع 
عــن إجــراء الفحــوص الطبّيــة وأخــذ العــالج هــي 
األســري  يســتخدمها  التــي  األدوات  أهــم  مــن 

خالل اإلرضاب من أجل تحقيق حّرّيته.
املحكمــة  قــرار  مــن  الرغــم  وعــى  أّنــه  وأضــاف 
نًظــرا  املستشــفى  إىل  عــواودة  األســري  بنقــل 
لخطــورة وضعــه الصحــّي، إال أّن إدارة الّســجون 
قامــت بنقلــه مجدًدا إىل ســجن "عيادة الرملة" 
أول مــن أمــس دون أدىن اعتبــار للمخاطــر التــي 
يتعــرض لهــا مــع مرور الوقــت، ومن عملية نقله 

املتكررة.

االحتالل يجدد رفضه إجراء 
عملية جراحية لألسرية جعابيص

رام الله/ فلسطن:
جــددت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل، رفضهــا إجــراء عمليــة جراحيــة 

لأسرية إرساء جعابيص، تعينها عى التنفس من أنفها.
بيــان،  يف  واألرسى"،  للشــهداء  القــدس  "مهجــة  مؤسســة  وحّملــت 
أمس، ســلطات االحتالل املســؤولية عن حياة األســرية جعابيص وكل 

األرسى املرىض يف سجون االحتالل.
واألســرية جعابيــص )38 عامــا( مــن قريــة جبــل املكــر جنــويب القــدس 
املحتلــة، متزوجــة وأم لطفــل تقــي حكــًا بالســجن 11 عاًمــا بزعــم 
محاولة قتل جندي إرسائييل، وذلك بعد انفجار أســطوانة غاز كانت 
األول/أكتوبــر  ترشيــن  يف11  عســكري  حاجــز  قــرب  بســيارتها  تقلهــا 
2015، وهــي يف طريقهــا إىل مدينــة القــدس قادمــة مــن مدينة أريحا 

شال الضفة.
مــن  باملئــة   50 التهمــت  وحــروق  أصابعهــا  ببــرت  االنفجــار  وتســبب 
جســدها، وهــي بحاجــة إىل أكــر مــن 8 عمليــات جراحيــة لتســتطيع 

العودة ملارسة حياتها الطبيعية.

نقل األسري العارضة من سجن "عسقالن" إىل عزل "ريمون"

مركز: رْفض األرسى اإلداريني "طابور العدد" 
تمهيـــد لخطــــــوات تصعيديــــــة قادمـــة

رغم خطورة وضعهما الصحي

األسريان عواودة وريان يواصالن إرضابهما عن الطعام
الناشطـــة الربغوثـــي: نحـن 
أمام جيل فلسطيين دفن 

أوسلو ومهمته دحر االحتالل

الناشطة فادية البرغوثي
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

هل ستنفذ المقاومة 
تهديداتها بقصف )تل أبيب(؟

بــاروخ ياديــد: هــل تهديــدات حركــة  ســألني الصحفــي اإلرسائيــي 
حــاس جديــة، وهــل لديهــا النيــة يف قصــف )إرسائيــل( بالصواريــخ 
مجــرد  حــاس  حركــة  ترصيحــات  أن  أو  األعــام؟  مســرة  عــى  ردًا 

تهديد كامي.
قلــت: بــكل تأكيــد، فــإن اقتحمــت مســرة األعــام الصهيونيــة بــاب 
وعاثــوا  للعــرب"،  "املــوت  كعادتهــم:  الصهاينــة  وهتــف  العامــود، 
فســادًا يف باحــات املســجد األقــى، فقصــف )تــل أبيــب( هــو الــرد 
املناســب الــذي تجمــع عليــه غرفــة العمليــات املشــركة يف غــزة، 
فالرد عى العدوان ليس فعل حاس وحدها، وإمنا هو فعل وطني 
مقــاوم، ولــدى الشــارع الفلســطيني بشــكل خــاص، والشــارع العريب 
اإلســامي بشــكل عــام، غضــب شــديد، وثــورة عنيفــة يف داخلهــم 
أقــدس مقدســاتهم  الــذي سيدنســون  الصهاينــة،  املتطرفــن  ضــد 

اإلسامية، ويعتدون عى املسجد األقى رمز عقيدتهم.
قال الصحفي اإلرسائيي باروخ ياديد: إذن نحن أمام جولة جديدة 

من التصعيد؟
قلــت: هــذه حقيقــة قامئــة، تقــف مــن خلفهــا الحكومــة اإلرسائيليــة، 
التــي تحــاول أن تفــرض حقائــق جديــدة عــى أرض القــدس، وتحاول 
أن تكسب صوت الناخب اليميني املتطرف، وال أعزل زيارة رئيس 
هــذا  عــن  الغربيــة  الضفــة  مســتوطنات  إىل  بينــت  نفتــايل  الــوزراء 
التوجــه الحــزيب، وهــذا مــا يرفضــه الفلســطينيون، فالصمــت عــى 
للمتطرفــن  الــرد، يعــدان تشــجيعًا  اقتحــام األقــى، والتباطــؤ يف 
يف  ولنــا  اإلســامية،  املقدســات  تهويــد  مواصلــة  عــى  الصهاينــة 
الســنة املاضيــة أســبقية، فحــن نفــذ املتطرفــون الصهاينــة مســرة 

األعام، نفذت املقاومة تهديداتها، ورضبت بسيف القدس.
الصحفــي اإلرسائيــي بــاروخ ياديــد مقتنــع أن القــدس مركــز التوافــق 
بــن اإلرسائيليــن، وهنــاك إجــاع بــن املعارضــة والحكومــة عــى 
األعــام  مســرة  وأن  إرسائيــل،  لدولــة  موحــدة  عاصمــة  القــدس  أن 
اإلرسائيلية جزء من فرض الســيادة، وأي تراجع عن مســرة األعام، 
حــاس  حركــة  أن  ويــرى  العربيــة،  للــروط  االستســام  يعنــي  قــد 
ملزمــة أمــام املقدســين بتنفيــذ تعهداتهــا، وقــد صــب الزيت عى 
نار املواجهة قرار املحكمة اإلرسائيلية الساح لليهود بالصاة يف 

املسجد األقى.
الســيناريوهات،  لــكل  تســتعد  اإلرسائيليــة  الرطــة  وأضــاف: 
ليــس يف القــدس فقــط، وال يف املســجد األقــى، وإمنــا يف كل 
املــدن العربيــة يف إرسائيــل، تحســبًا ملواجهات قادمة، وال يعزل 
فكــرة  عــن  والجنــوب  الشــال  يف  اإلرسائيــي  الجيــش  منــاورات 
املواجهــة، التــي تصــب يف االتجــاه نفســه، مبــا يف ذلــك اغتيــال 

أحــد قــادة الحــرس الثــوري اإليــراين، كل ذلك ســيؤثر يف 
قرار محور القدس يف األيام القادمة. 

مجلس كنائس الرق األوسط – قطاع غزة
إعالن  بيع علني باملزاد لبيع سيارات مستعملة تابعة لجمعية اتحاد الكنائس – بغزة 

   PQ No (NECC-2022- 007) رقم
تعلــن إدارة جمعيــة اتحــاد الكنائــس العاملــي عــن طــرح عطــاء مــزاد علنــي لبيــع   ثاثــة ســيارات مســتعملة ) متعــددة 

االستعال ( ضمن املواصفات التالية : 
• سيارة فولكسفاغن نوع موديل -1993 قوة املحرك )CC 1781( – بنزين - لون عاجي ابيض 
• سيارة فولكسفاغن نوع موديل1997 – قوة املحرك )1781CC ( – ينزين - لون عاجي ابيض
• سيارة فولكسفاغن نوع موديل1997 – قوة املحرك )1781CC ( – ينزين- لون عاجي ابيض

فعــى الــركات واألشــخاص املعنيــن الراغبــن باالشــراك يف هــذا العطــاء التوجــه إىل مكتــب الجمعيــة الكائــن يف 
غــزة الرمــال  للحصــول عــى وثائــق العطــاء وذلــك اعتبــارا مــن يــوم الخميس املوافــق 2022/05/26 ولغايــة يوم االثنن 

2022/05/30 مقابل رسوم غر مسرد قدره مائة شيكل فقط  )100 شيكل( مع مراعاة الروط التالية : 

1. مثن نسخة العطاء غر مسردة.

2. يجب أن يكون العرض ساري املفعول ملدة ال تقل عن )120( يوًما من آخر موعد لتسليم العطاء.

3. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة %5 مــن قيمــة العطــاء  ســارية املفعــول ملــدة 120 يوًمــا مــن تاريــخ تســليم 

العطــاء وتكــون بشــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن بنــك معــرف بــه مــن ســلطة النقــد الفلســطينية، باســم 
مجلــس كنائــس الــرق األوســط -  )NECC( وتكــون مــدة رسيــان الكفالــة 120 يوًمــا مــن تاريخ تســليم العطاء. وتحتفظ 

بها الجمعية حتى استكال عملية البيع والراء بالكامل، وال يقبل التأمن النقدي بأي حال من األحوال.
4. . سوف يتم استبعاد أي عرض نهائيا غر مستويف لقيمة التأمن. 

5. بعد الرسية ال يحق للمشرك االنسحاب من املزاد ومن ينسحب ال يحق له املطالبة مببلغ التأمن.

6. عــى مــن يرســو عليــه املــزاد أن يدفــع املبلــغ كامــًا عــر حوالة بنكية للحســاب الرســمي لجمعية اتحــاد الكناس  قبل 

كتابة أي عقود أو تنازل، يف مدة أقصاها أسبوع من تاريخ رسو املزاد .
7. ســيتم معاينــة الســيارات فقــط ملــن اشــري كــراس املــزاد مــن يــوم الخميــس املوافــق 2022/05/26 حتــي االثنــن 

املوافق 2022/05/30 ما بن الساعة 10 صباحًا والساعة 12 ظهرًا يف مقر  الجمعية.
8. آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم األربعاء املوافق 2022/6/1.

9. جميع إجراءات وتكاليف نقل امللكية وتوابعها وتخليص الجارك إن وجدت عى نفقة ومسئولية املشري "املتقدم للمزاد".

10. يحق للجمعية الرجوع عن بيع السيارات املراد بيعها يف حال كان السعر غر مناسب للجمعية أو خارج عن املألوف أو املتوقع.

11. يحق للجمعية إلغاء املزاد أو إعادة طرحه دون إبداء األسباب ودون أن يكون ألحد حق االعراض .

12. لن يلتفت إىل أي مزاد مخالف للروط واملواصفات املطروح عى أساسها العملية.

13. العطاء قابل للتجزئة و مجلس كنائس الرق األوسط -  )NECC( غر ملزمة بقبول أعى األسعار ويحق له إلغاء 

العطاء دون إبداء األسباب. 
14. تســليم العطــاءات يف مقــر مجلــس كنائــس الــرق األوســط -  )NECC( ، حســب العنــوان التــايل: غــزة الرمــال شــارع ســعيد 

العاص املتفرع من شارع الوحدة  ، معهد األمل ، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاه.
15. ســيتم فتــح املظاريــف بحضــور ممثــل مــن وزارة الداخليــة، فمــن يرغــب مــن املتقدمن أو ممثليهــم للعطاء يف يوم 

الخميس 2022/06/02 الساعة   11:00صباحًا  تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.
16. ملزيد من املعلومات يرجي مراجعة مجلس كنائس الرق األوسط – غزة عى العنوان التايل: غزة الرمال شارع 

سعيد العاص املتفرع من شارع الوحدة هاتف : 2860146 – 0594503088

إعالن صادر عن بلدية جباليا النزلة
 بشأن تأجري مبنى مسلخ بلدية جباليا خالل مدة
 عيد األضحى املبارك  بطريق الظرف املختوم 

النزلــة   بلديــة جباليــا  مبنــى مســلخ   تأجــر  عــن   النزلــة  بلديــة جباليــا  تعلــن 
عيــد األضحــى  أيــام  مــدة  داخــل املســلخ خــال  الحيوانــات  بذبــح  ملتعهــد 
املبــارك )4 أيــام( بطريــق الظــرف املختــوم فعــى كل مــن يرغــب يف التقدم 
خــال  البلديــة  يف  املشــريات  لقســم  للبلديــة  الحضــور  للتلزيــم  بالعطــاء 
ساعات الدوام الرسمي لراء كراس العطاء مببلغ 50 شيكا وإيداع مبلغ 
تأمن )1000 شــيكل( نقدًا أو بشــيك بني مصدق أو كفالة  بنكية ســارية 

املفعول حتى 2022/6/30م  
ماحظــة : آخــر موعــد لتســليم العطــاء يف متــام الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا 
من يوم الثاثاء املوافق 2022/5/31م ، وسيتم فتح مظاريف  العطاءات 
الخاصــة بهــذا التلزيــم بــدار البلديــة يف متام الســاعة  الثانية عرة والنصف 

ظهرًا بنفس اليوم والتاريخ 
أجرة هذا اإلعان يف الصحف املحلية عى من يرسو عليه عطاء التلزيم .

م. مازن العبد سامل النجار 
رئيس بلدية جباليا النزلة

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

تبعــًا  عطــاء  طــرح  إعــادة  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  1.تعلــن 

للروط واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء، فعى الراغبن 
وزارة  رســميًا مراجعــة  االختصــاص املســجلن  مــن أصحــاب  يف املشــاركة 
الصحــة – دائــرة املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الدوام الرســمي 

من أجل الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات برسوم غر مسردة.
املوافــق  االثنــن  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  2.آخــر 

2022/05/30 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

سعر الكراسة ساعة الفتح رقم العطاءاسم العطاء
توريد دواء خاص 
)100( شيكل11:00 ص2022/31بالغسيل الكلوي

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك اإلنتــاج 

أو بنــك الريــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمة 
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

4. الوزارة غر مسؤولة عن أي مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبة )رضيبــة الدخل /الرضيبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

لاطــاع   )www.moh.gov.ps( الصحــة  لــوزارة  االلكــروين  املوقــع  زيــارة  أو 
عى كراسة العطاء.

1515

توصية بتدويل قضية احتجاز 
جثامني الشهداء لدى االحتالل

غزة/ فلسطن:
أوصــت دراســة صــادرة عــن هيئة شــؤون األرسى واملحرريــن، أمس، بإثارة 
ــا بلغــات مختلفــة، وتدويــل هــذا  قضيــة احتجــاز جثامــن الشــهداء إعاميًّ
تدعــي  التــي  اإلرسائيــي  االحتــال  دولــة  ماهيــة  العــامل  ليــدرك  امللــف 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
ودعت الدراســة التي أعدها الباحث املختص بقضايا األرسى د. رأفت 
حمدونــة، إىل حمــل ملفــات للمحاكــم الدوليــة للضغــط مــن أجــل اإلفــراج 
بحــق  انتهاكاتهــم  عــى  االحتــال  قــادة  الشــهداء وماحقــة  عــن جثامــن 

املوىت واملخالف لاتفاقيات الدولية والقانون الدويل اإلنساين.
ولفتــت إىل رضورة إثــارة املوضــوع عــر سلســلة فعاليــات شــعبية محليــة 
ودوليــة بصحبــة املتضامنــن واملتعاطفــن واألحــرار والرفــاء واألصدقاء 

يف العامل، لتشكيل حالة ضغط حقيقية عى االحتال.
وأشــارت إىل رضورة تشــكيل لجــان ضغــط عــى مســتوى عاملــي ملطالبــة 
حمــات  غــرار  عــى  الشــهداء  جثامــن  عــن  باإلفــراج  االحتــال  ســلطات 

ا. املطالبة باإلفراج عن معتقي الرأي والضمر عامليًّ
جثامــن  احتجــاز  قضيــة  مــن  اإلرسائيــي  املوقــف  أن  حمدونــة  وأوضــح 
الشــهداء، كان عى الدوام معاٍد لحقوق األرسى الفلســطينين والعرب، 
للتنافــس  وحالــة  الداخليــة،  للمزايــدات  مــادة  إىل  إخضاعــه  إىل  مشــًرا 
إرضــاء  بهــدف  الكنيســت،  وأعضــاء  األحــزاب  قيــادات  بــن  والتحريــض 

الشارع اليميني املتطرف.
وبــن أن األحــزاب واملؤسســات ووســائل اإلعــام اإلرسائيليــة تشــرك يف 
مبزاعــم  للعــامل  وصفهــم  خــال  مــن  والشــهداء  األرسى  عــى  التحريــض 
أنهــم )ســجناء إرهابيــون( يرتكبــون مخالفــات قانونيــة يف محاولــة ملصادرة 
مكانتهم القانونية، ونزع حقوقهم األساسية واإلنسانية التي أكدت عليها 

االتفاقيات واملواثيق الدولية.

رام الله-غزة/ جال غيث:
أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن 
أجهزة أمن السلطة يف الضفة الغربية املحتلة 
مــن  السياســين  املعتقلــن  عائــات  حــذرت 
التوجه إىل املراكز الحقوقية لتوثيق اعتقالهم 

تحت بند االعتقال السيايس.
ظافــر  املحامــي  املجموعــة  عضــو  وقــال 
صعايــدة: إن أجهــزة الســلطة حــذرت عائــات 
املعتقلن السياسين من التوجه إىل املراكز 
املعنيــة لتوثيــق اعتقــال أبنائهــم، كــا حــذرت 
معلومــة  بــأي  اإلدالء  مــن  أنفســهم  املعتقلــن 

حول ظروف وأسباب االعتقال.
وأوضــح صعايــدة لـ"فلســطن"، أن توثيق ونر 

رام الله/ فلسطن: 
كرّمــت الكتلــة اإلســامية يف جامعــة برزيــت، 
أهــايل الشــهداء واألرسى، وذلــك وفــاًء لهم بعد 

فوزها الكبر يف انتخابات مجلس الطلبة.
واستقبلت الكتلة اإلسامية والحركة الطابية، 
املهنئــن  واألرسى  الشــهداء  أهــايل  أمــس، 

"محامون من أجل العدالة"، أعداد املعتقلن 
السياســين يحــرج الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة، 
الفًتــا إىل أن األخــرة تحــاول منــع املؤسســات 
الحقوقيــة مــن الوصــول إىل املعتقلن وذويهم 

وتوثيق حاالت االعتقال.
عنــد  العنــف  تســتخدم  الســلطة  أن  وذكــر 
املعتقلــن  عــى  وتعتــدي  االعتقــال  تنفيــذ 
السياســين وذويهــم، مشــًرا إىل أن املعتقــل 
لــدى جهــاز مخابــرات نابلــس، مالــك قــادوس، 
تعرض وزوجته وشقيقه للرضب خال اعتقاله 
املعتقــل  تعــرض  كــا  املــايض،  الســبت 

"مالك" للصعق بالكهرباء عى رأسه.
وبّن أن عمليات االعتقال التي متارسها أجهزة 

قاعــة  يف  وذلــك  الدميقراطــي"،  بـ"العــرس 
الشهيد كال نارص داخل الجامعة.

الكتلــة  واألرسى  الشــهداء  أهــايل  ممثلــو  وهنــأ 
اإلســامية عــى فوزهــا يف انتخابات املجلس، 
مثمنــن دورهــا الكبــر يف خدمــة الطلبــة عــى 

مدار السنوات املاضية.

السلطة يف الضفة تفتقر إىل الغطاء القانوين، 
حيــث تتــم دون مذكــرات قانونيــة، مشــًرا إىل 
أن التهــم التــي تســوقها الســلطة لاعتقــال هــي 
وحيــازة  معاديــة،  جهــات  مــن  األمــوال  تلقــي 
ساح بدون ترخيص. ولفت صعايدة أن حملة 
أمــن  تشــنها  التــي  واالعتقــاالت  االســتدعاءات 
الســلطة تتعــارض بشــكٍل جوهــري مــع القانــون 
األســايس الفلســطيني يف املــادة )٢٦( والتــي 
املشــاركة  يف  الحــق  للفلســطينين  أن  تنــص 

بالحياة واألنشطة السياسية.
وأشــار إىل أن الســلطة يف رام اللــه، اعتقلــت 
منــذ بدايــة العــام الجــاري نحــو 40 مواطًنا عى 

خلفية سياسية، غالبيتهم من املحررين.

العامــة  الخدمــات  دائــرة  الكتلــة  كرمــت  كــا 
والحــرس  الجامعــة  يف  الطلبــة  شــؤون  وعــادة 
إنجــاح  يف  ومســاهمتهم  لدورهــم  الجامعــي، 
العملية االنتخابية. وحققت الكتلة اإلسامية، 
انتخابــات  يف  كبــًرا  فــوًزا  املــايض،  األســبوع 

مجلس الطلبة يف جامعة برزيت.

غزة/ فلسطن:
األرايض  ســلطة  رئيــس  أعلــن 
تســهيات  تقديــم  البــاز  د.عــاد 
عــدوان  جــراء  مــن  بيتــه  هــدم  ملــن 
االحتــال عــى القطــاع مــن ســكان 
أراٍض  عــى  املقامــة  العشــوائيات 

حكومية. 
جاهــري  لقــاء  خــال  ذلــك  جــاء 
بالتعــاون  األرايض  ســلطة  نظمتــه 
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  مــع 
مــع  البــاز  جمــع  أمــس،  حــاس، 
والشــخصيات  والوجهــاء  املخاتــر 
االعتبارية يف محافظة شال غزة.

وقــال البــاز: "نحــن منفتحــون عــى 
كل الحلول ونطلب من املواطنن 
الحلــول"،  هــذه  لتطبيــق  التعــاون 
مضيًفــا: "ســلطة األرايض وجــدت 
للمواطنــن  خدمــات  لتقــدم 
إىل  تســتطيع  مبــا  تســعى  وهــي 
تســهيل املعامات عــى املواطن 
لــه  املقدمــة  الخدمــة  وتحســن 

باستمرار".
وأوضــح البــاز أن هذه التســهيات، 
مجلــس  مــع  بالتنســيق  اعتمــدت 
العشــوائيات  لتســوية  الــوزراء 
حيث يستفيد املواطن من خصم 
إجايل ٤٠ باملئة، وعليه أن يدفع 
٢٠ باملئــة مــن مثــن األرض كدفعــة 
أوىل عــى أن يســدد الباقــي خــال 
١٠ ســنوات آخذين يف االعتبار أن 

يكون التثمن لألرض معقواًل.
ونبــه رئيــس ســلطة األرايض أن مــن 
يحصــل  نقــًدا  األرض  مثــن  يدفــع 
عــى  إضافيــة  باملئــة   ٢٠ عــى 
التخفيــض مبعنــى أنه يحصل عى 
مــن  باملئــة   60 نســبته  تخفيــض 

مثنها ويدفع فقط 40 املئة.
 ٢٨ بــه  غــزة  قطــاع  أن  البــاز  وبــّن 
مــن  األرس  آالف  تضــم  عشــوائية 
بينها ١٢ عشــوائية يف شــال قطاع 
غزة وأغلب هذه العشوائيات غر 

مخططة من البلديات.
ســلطة  قــوة  أن  إىل  البــاز  وأشــار 
األرايض مــرت يف الســابق بحاالت 
مد وجزر بن قوة وضعف تسببت 
أراض  عــى  تعديــات  وقــوع  يف 

حكومية بآالف الدومنات.
والقوانــن  األنظمــة  أن  وأوضــح 
املعمــول بهــا قدميــة وغــر صالحــة 
ال  اللحظــة  فحتــى  الحــال  لواقــع 
يوجد قانون جامع وشــامل لسلطة 

األرايض.
أن  األرايض  ســلطة  رئيــس  وبــّن 
األرايض  عــى  املتعديــن  بعــض 

وعمــدان  قواعــد  يقيــم  الحكوميــة 
وســطح أول وســطح ثــاٍن ثــم يرفــض 
تســديد مثــن األرض، منبًهــا إىل أن 
هنــاك تعديــات زراعيــة أيًضــا عى 
مســاحات واســعة منهــا ٤٠ دومًنــا 
أو أكــر أو أقــل ملتعــٍد واحــد يــزرع 
ثــم يرفــض  األرض ويســتفيد منهــا 

أن يدفع إيجار بسيط.
متعديــن  هنــاك  أن  البــاز  وأوضــح 
آلخريــن  حكوميــة  أرايض  ُيأّجــرون 
يرفضــون  بينــا  دينــار  مقابــل ٥٠٠ 

دفع ٢٠٠ دوالر إيجار سنوي.
يف  النائــب  قــال  جانبــه،  مــن 
مشــر  التريعــي  املجلــس 
املرصي: "املشــكلة التي نعالجها 
اليــوم لهــا امتــداد تاريخــي بعضهــا 
منــذ االحتــال الريطــاين، وهنــاك 
بهــا شــعبنا  اســتثنائية ميــر  ظــروف 
اللجــوء  بســبب  الفلســطيني 
املخيــات  فســكنوا  واالحتــال 
مــكان  لضيــق  للتوســع  واضطــروا 
لتوفــر  األرض  ولفاحــة  الســكن، 

لقمة العيش".
بــن  املوازنــة  مــن  بــد  ال  أنــه  وأكــد 
الحــق العــام واجــب التنفيــذ وبــن 
الظــروف  بســبب  الخــاص  الظــرف 
هــدم  مــن  بــن  واملوازنــة  الصعبــة 
بيتــه جــراء العــدوان وبــن مــن يريــد 

توفر مأوى ألرسته.
يف حن طالب الوجهاء واملخاتر 
النظــر  بإعــادة  املختصــة  الجهــات 
وتســهيل  األرايض  تثمــن  يف 
مــدارس  وإقامــة  التقســيط،  آليــة 
للمنطقــة الرقية والغربية ومرافق 

عامة ومساحات خرضاء.

غزة/ نضال أبو مسامح:
العــام  األمــن  نائــب  اســتهجن 
مزهــر  جميــل  الشــعبية  للجبهــة 
سياســة التفــرد مبنظمــة التحريــر 
فتــح،  حركــة  تنتهجهــا  التــي 
مســتنكرًا التطبيــع مــع االحتــال 
اتفاقــات  وجميــع  اإلرسائيــي، 

التسوية معه.  
وقال مزهر: إن "القدس ستبقى 
الهويــة  وقلــب  الــرصاع  محــور 
بــكل  الفلســطينية،  الوطنيــة 
ومقدســاتها،  وأزقتهــا  أحيائهــا 
وســتبقى خطًا أحمر لن يتســامح 
شــعبنا مــع أي تجــاوز عى أهلها 

ومقدساتها".
جــاء ذلــك خــال مؤمتــر صحفي 
يف  الشــعبية،  الجبهــة  عقدتــه 
مدينــة  غــرب  الكومــودور  فنــدق 
عــن  لإلعــان  أمــس،  غــزة، 
تفاصيــل نتائــج املؤمتــر الوطنــي 
شــخصيات  بحضــور  الثامــن، 
ووجهــاء  ومجتمعيــة  قياديــة 
ومخاتر ولفيف من الصحفين. 
إعــادة  عــن  الجبهــة  وأعلنــت 
انتخاب أحمد ســعدات، األسر 
يف سجون االحتال، أمينا عاما 

لها، وجميل مزهر نائبا له.
"هــذا  أن  إىل  مزهــر  وأشــار 
التجديد االســتثنايئ لسعدات، 
وعــدم  النظــام  الحــرام  تأكيــد 
أي  إجــراء  أو  بــه،  املســاس 
يتعلــق  فيــا  عليــه  تعديــات 
الســيايس  املكتــب  بأعضــاء 
النظــام  تحديــد  بعــد  خاصــة 
إشــغال  فــرة  للجبهــة  الداخــي 
ونائبــه  العــام  األمــن  مهمــة 

بدورتــن  الســيايس  واملكتــب 
متتاليتن".

الــذي  املؤمتــر  أن  مزهــر  وبــن 
للشــهداء  "الوفــاء  عنــوان  يحمــل 
والجرحــى"، للجبهــة يؤكــد رؤيتهــا 
أدوات  مــن  أداًة  للدميقراطيــة 
والصمــود،  الشــعبية  املقاومــة 
تجربــة  مــن  حققنــاه  "مــا  مضيفــًا 
دعمنــا  ظــل  يف  يــأيت  دميقراطيــة 
ومقاومتــه  شــعبنا  لصمــود 

املتواصلة".
وأوضح أن كينونة املؤمتر شــملت 
"ساحات العمل يف الخارج وقطاع 
غــزة والســجون، ونظــًرا لخصوصيــة 
الضفة وحجم املاحقة واملطاردة 
واالســتهداف  واالعتقــاالت 
تخويــل  تــم  أنــه  مبينــًا،  املســتمر، 
الهيئــات القياديــة املنتخبــة بإجراء 
الازمــة  والخطــوات  الرتيبــات 

الكامــل  الضفــة  متثيــل  لضــان 
ويضمــن  أوضاعهــم،  يراعــي  ومبــا 
حضورهــم وتفاعلهــم يف مختلــف 

القضايا".  
أنجــزت  الجبهــة،  أن  مزهــر  وذكــر 
عمليــة  يف  الوطنــي  مؤمترهــا 
عــام  بدايــة  منــذ  بــدأت  تراكميــة 
2021 وحتى مايو 2022 شملت 

املئــات مــن املؤمتــرات القاعديــة 
ملؤمتــرات  وصــواًل  العــامل  حــول 
الوطنــي  باملؤمتــر  انتهــاًء  الفــروع 
الجبهــة  "أن  إىل  مشــرًا  الثامــن، 
تقدمًيــا  وطنًيــا  منوذًجــا  تقــدم 
يستســلم  ال  مقاوًمــا  دميقراطًيــا 

الشراطات الواقع".
التــي  التحديــات  "رغــم  أنــه  وتابــع 
فإنهــا  الشــعبية  الجبهــة  تواجههــا 
تجربتهــا  يف  نجاحــا  حققــت 
عــى  مشــددًا  للدميقراطيــة"، 

إلغــاء  قــرار  عــن  العــودة  رضورة 
االنتخابات.

وعد نائب األمن العام أن تصعيد 
مبختلــف  املقاومــة  عمليــات 
األســايس  الطريــق  هــو  أشــكالها 
االســتيطان،  ملواجهــة  والناجــح 
الهادفــة  املشــاريع  فشــل  مؤكــدًا 

إىل هزمية قوى املقاومة.
أن املؤمتريــن جــددوا  ولفــت إىل 
الشــعبّية  الجبهــة  أن  تأكيدهــم 
االقتــاع  عــى  عصيــة  ســتظل 
مــن  االحتــال  محــذًرا  والتصفيــة، 
االســتمرار يف سياســاته وإجراءاتــه 
الجبهــة  قواعــد  ســتواجهها  التــي 
أنجبــت  التــي  املقاومــة  بعقيــدة 
ياســن  ديــر  عمليتــي  أبطــال 
الشــهداء  وعــرات  بوبــن  وعــن 

واملقاومن.

البــاز: تسهيــالت لمــن هــدم بيتـه 
من جراء العدوان يف "العشوائيات"

ر عائالت  مجموعة حقوقية: أجهزة السلطة تحذِّ
المعتقلني السياسيني من توثيق اعتقالهم

استقبلت المهنئني بفوزها باالنتخابات

الكتلة اإلسالمية يف بريزيت تكرم أهايل الشهداء واألرسى

مزهــر يستهجـــن تفــرد فتــح بمنظمــة التحريـــر

جانب من المؤتمر بغزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 إيداع مرشوع تقســيم لغايات السكن عىل أرض القسيمة 
رقــم )47( من القطعة رقم )2309( والقســيمة رقم )174( 

من القطعة رقم )2310( باسم / حسني أبو مدين ورشكائه
منطقة تنظيم: الزهراء

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم 
)27( بجلســتها رقم )2/2022( املنعقدة بتاريخ 2022/2/3 املتضمن إيداع 
مــروع تقســيم لغايــات الســكن عــى أرض القســيمة رقــم )47( مــن القطعــة رقــم 
)2309( والقسيمة رقم )174( من القطعة رقم )2310( باسم حسني أبو مدين 

ورشكائه لالعرتاض خالل مدة ستة أسابيع من تاريخ هذا اإلعالن. 
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطــالع عى خارطة املــروع مجانا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية الزهراء.
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )411 /2022(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
شادي أسعد سليامن أبو دقة من سكان خانيونس هوية رقم 802313486 

بصفته وكيال عن: زكية سليامن سلامن أبو دقة 
مبوجــب وكالــة رقــم: ســجل 2001 صفحــة 11 / 2018 / 2018  صــادرة 
عــن ســفارة دولــة فلســطني اململكــة األردنيــة الهاشــمية – عــامن مصدقــة مــن 

الخارجية رقم 7203 / 2019
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 236  القسيمة 25  املدينة عبسان
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عر يوما من تاريــخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/5/25م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/410(

يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: فلك 
هاشــم أســعد رحمــي مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 922456652 بصفته وكيال 

عن: عيل هاشم أسعد طه 
مبوجــب وكالــة رقــم: 13 / واملصدقــة مــن وزارة الخارجية بغزة برقم )6538( 

/ 2012 صادرة عن ليبيا
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف

القطعة 725 القسيمة 229 املدينة غزة الدرج
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عى 

سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/5/25م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
رقم )74( - حي البطن السمني

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غزة أنهــا قد قررت 
التصديــق   2022/3/17 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/6( رقــم  بجلســتها 
النهــايئ عــى املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )74( - حــي البطــن الســمني 
املحصور بني الشــارع رقم )75( رشقا والشــارع رقم )83( غربا بعرض )12( 
مرت بدون ارتداد املار يف القسائم رقم )48-49-75(من القطعة رقم )63( 
الســابق إيداعــه لالعــرتاض مبوجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة 
واملنشــور يف جريــدة فلســطني بتاريــخ 2021/10/26 مــع وضعــه موضــع 
التنفيذ بعد مرور خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن يف الجريدة 
الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب ، وذلك وفقا لنص 

املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

"ال ميكــن لالحتــالل أن يســتمر، ال ميكننــا احتــالل جنــني ونابلــس وبيــت لحــم ورام 
الله إىل األبد، هذا غري ممكن".

بعــد 15 عاًمــا مــن ذلــك الخطــاب انقلبــت كل املوازين، حيــث أصبحت غزة حرة 
وإن كانــت محــارصة وقــد اقــرتب موعــد خالصهــا منــه، قــوة املقاومــة اآلن ال تقارن 
ــا بقوتهــا آنــذاك، الوحــدة التــي حــرص شــارون عى  تجســيدها داخل الكيان  نهائيًّ
تبعــرت وصفوفهــم ترذمــت، فشــلهم املتكــرر يف االنتخابــات ووصــول أضعــف 
حزب إرسائييل إىل سدة الحكم دليل واضح عى الضعف والفشل، توازن الردع 
والرعب الذي فرضته كتائب عز الدين القســام واملقاومة الفلســطينية يف قطاع 
غزة مل يكن يخطر عى بال شارون وال عى بال أي مسؤول يف العامل من البيت 
األبيض إىل الكرملني إىل قصور الدمى املتحركة يف بعض الدول العربية، فضاًل 
عــن الكراهيــة املتزايــدة للمواطنــني الفلســطينيني داخــل الكيــان لالحتــالل ومــا 
نتــج عــن ذلــك من اســتهدافات فردية وجامعية للعــدو اإلرسائييل داخل املناطق 
اإلرسائيليــني  يعــد حديــث  وغريهــا مل  األســباب  ولتلــك   ،1948 عــام  املحتلــة 

وقادتهم عن اقرتاب نهاية احتاللهم وكيانهم أمًرا مستغرًبا. 

فــإن اتخــاذ مثــل هــذا القــرار يف مثــل هــذا الوضــع الحســاس ال مُيكــن أن ُيفــر إال 
باتجاهــني أحدهــام ُمــر واآلخــر أمــرَّ منــه، حيــث أن ســيناريو املوافقــة عــى تنفيــذ 
والحــي  العامــود  بــاب  منطقــة  مــن  واملــرور  املرســوم  بخطهــا  االســتفزاز  مســرية 
اإلســالمي واالعتــداء عــى حرمــة املســجد األقــى كفيلــة بتفجــري األوضــاع ليــس 

يف فلسطني فحسب بل يف اإلقليم بشكل عام.
هــذا الســيناريو الــذي وافــق عليــه بينيــت وغانتــس وغريهــم مــن قيــادة االحتــالل 
يجعلهــم أمــام ُجرَفــني فإمــا أن تســقط الحكومــة القامئــة عــى "ِشــَباك العنكبــوت" 
بفعل ضعفها أمام خوفها من رّدات الفعل الفلســطينية واإلقليمية وإما الذهاب 
نحــو مواجهــة شــاملة مــع املقاومــة الفلســطينية التــي تتوعــد وُتنــذر مبــا ال ُيحمــد 

ُعقباه إن تم االعتداء عى املسجد األقى يوم األحد املقبل.
وعى كل حال فإن لهذا القرار دالالت عى مدى الغباء والتخبط والخوف الذي 
وصلــت إليــه قيــادة االحتــالل التــي باتــت عــى شــفا ُحفــرة مــن الهــالك، وهــي – 
قيادة االحتالل – التي تعلم جّيدًا ما الذي يعنيه فشــل مترير هذه املســرية يف 
القــدس. إذ إن تكــرار محــاوالت االقتحــام األخــرية يف القــدس والحملــة املجنونــة 
التــي تشــنها قــوات االحتــالل ضــد األعــالم الفلســطينية ومحاولــة متريــر مســريتهم 

مطلــع الثامنينيــات يف مواجهــة الكتلــة اإلســالمية منفــردة والتــي كانــت نســبتها 
يف تلــك االنتخابــات تتجــاوز 40 يف املئــة، بالرغــم مــن الطابــع الليــرايل للجامعة 
والجــذور املســيحية لتأسيســها، وهيمنــة اليســار الفلســطيني عليهــا يف مراحــل 
ســابقة، ومــا القتــه الكتلــة يف هــذه الجامعــة مــن حمــالت منع وإقصــاء، بلغت إىل 
حــّد االعتــداء الجســدي ومنــع عنارصهــا مــن تعليــق مجالتهــم وشــعاراتهم عــى 
اللوحــات املخصصــة لذلــك، فكانــوا يحملونهــا عــى ظهورهــم ويطوفــون بهــا يف 
ساحات الجامعة. وقد اشرتك حينها يف عمليات اإلقصاء هذه؛ القوى الطالبية 

املنضوية يف إطار منظمة التحرير وأطراف يف إدارة الجامعة.
ال يتحــدث اإلســالميون كثــريًا عــن هــذا التاريــخ الســحيق يف اإلقصــاء، ســواء يف 
الجامعات أم يف السجون أم يف امليادين يف االنتفاضة األوىل، وذلك كّله سابق 
لتأسيس السلطة الفلسطينية وفتحها سجونها لهم، كام أنه سابق، بالتأكيد، ملا 
يســمى بـ"االنقســام الفلســطيني"، وهذه من ســامتهم اإليجابية الخاصة التي قد 
ال ينتبه لها الكثريون ممن يفتقرون للمعرفة الكافية بتحوالت الحركة الوطنية يف 
التاريــخ الفلســطيني القريــب، ويستســلمون ملحــض االنطباعات، يف حني يبقى 
ُيعــريَّ هــؤالء اإلســالميون، مــن خصومهم، بتأخرهم عــن االلتحاق بالحركة الوطنية، 

يف حني أّنهم يتصّدرون مشهدها النضايل اليوم!
منــذ  وصعــوده  فلســطني،  يف  اإلســالمي  التيــار  تجــّذر  هــذه،  والحالــة  يتضــح، 
النصــف الثــاين مــن الســبعينيات، ضمــن ســياقات ويف تجليــات ال يتســع لإتيــان 
كانــت  الجامعــات  يف  الثامنينيــات  مطلــع  منافســته  أّن  إال  اآلن،  املقــام  عليهــا 
واضحة بحســب طبيعة الجامعة وكّلّياتها والنمط االجتامعي للمدن التي تحرض 
فيهــا، إىل أن اكتملــت عوامــل متــّدده الفكــري والســيايس، مــن انحســار اليســار 
الفلســطيني )حّتــى حركــة فتــح هيمنــت األطروحــة اليســارية عــى أوســاط واســعة 
منهــا طــوال عقــد الســبعينيات(. فكتلــة اتحاد الطلبة التقدمية )الحزب الشــيوعي 
سابقًا، الشعب الحقًا( التي ترأس عضو منها مجلس الطلبة يف بريزيت يف يوم 
مــا، مل تحصــل يف هــذه االنتخابــات األخــرية ســوى عــى 76 صوتــًا، ثــم اكتملــت 

يف عــام 2003 ألقــى رئيــس وزراء االحتــالل ارئيــل شــارون خطاًبــا يحمل يف طياته 
بــرى اقــرتاب نهايــة االحتــالل، حيــث طغــت لغــة الضعــف عــى لغــة العنجهيــة 
يف آخــر خطــاب رســمي آلخــر ملــوك )إرسائيــل(، فهــي املــرة األوىل التــي يتحــدث 
فيهــا رئيــس وزراء عــن رضورة الصمــود والثبــات يف وجــه املنظــامت الفلســطينية، 
واملرة األوىل التي يعرتف فيها العدو أن املنظامت الفلســطينية زعزعت وحدة 
الشــعب داخــل الكيــان، ويف اجتــامع آخــر مــع قــادة الكيان قال لهم ارئيل شــارون: 

الصهيونيــة  املؤسســات  تقــوده  الواضــح  والتحريــض  للتحشــيد  كبــرية  دعــوات 
للمتطرفــني املســتوطنني لتدفعهــم نحــو املشــاركة فيــام ُتدعــى "مســرية األعــالم" 
القتحــام املســجد األقــى وتدنيســه، وذلــك يــوم األحــد القــادم يف 29 مــن مايــو 

نهاية الشهر الجاري.
زخــم كبــري اكتســبته تلــك الدعــوات لتدنيــس املســجد األقــى واقتحامــه، وصــل 
صــداه إىل كل العــامل، والعيــون ترتقــب دنــوَّ هــذا اليــوم، الــذي ســتحمل نتائــج 
أحداثــه دالالت عظيمــة ســيكون لهــا تبعاتهــا وانعكاســاتها عــى املنطقــة برمتهــا، 
فهي أحداث ليست عابرة، وإمنا تأيت كرتجامت لبداية حقبة جديدة من الرصاع 

مع اإلرهاب واالحتالل الصهيوين لفلسطني.
فاملتابــع لواقــع مــا يــدور يف فلســطني امُلحتلــة ُيــدرك متامــًا حجــم الضعف الذي 
متــر بــه حكومــة االحتــالل الحاليــة، فبــني أزمــاٍت داخليــة وإنســحاباٍت ُتنــذر بفشــل 
التطــرف  أصــوات  تخــرج  فلســطني،  أرض  عــى  اإلحــاليل  الصهيــوين  املــروع 
الصهيونيــة عــن صمتهــا لتدعــو ألكر اقتحام للمســجد األقــى الذي يحتل مكانة 

مقدسة يف قلوب املسلمني حول العامل.
بعيــدًا عــن الكيفيــة التــي يتخــذ فيهــا املســتوى الســيايس لــدى االحتــالل قراراتــه 

بــل بعــض الفلســطينيني، اهتــامم أوســاط  انتبــاه املتابعــني العــرب،  قــد يلفــت 
واســعة مــن الفلســطينيني بانتخابــات مجلــس طلبــة جامعــة بريزيــت. وقــد ســبق 
وقيــل مــا ميكــن قولــه بهــذا الشــأن، مــن حيــث امتــالك انتخابــات هــذه الجامعــة 
العوامــل  وأن  خاصــة  الفلســطيني،  الجمهــور  لتوجهــات  متثيليــة  قــدرة  تحديــدًا 
املؤّثــرة األهــّم يف هــذه االنتخابــات هــي العوامــل السياســية بخــالف االنتخابــات 
املحليــة )البلديــة( والنقابيــة املهنيــة؛ املتأثــرة بالــرضورة بالرتبيطــات العشــائرية 
والشــخصية أو املهنيــة واالقتصاديــة. لكــن يبقــى الســؤال ملــاذا ال ينســحب ذلــك 

عى بقية الجامعات؟
ــا كان الفــوز األّول للكتلــة اإلســالمية )الــذراع الطالبيــة لحركــة حــامس( يف  تاريخيًّ
جامعــة بريزيــت عــام 1993، بالتحالــف مــع اليســار الفلســطيني يف إطــار تحالــف 
مناهــض التفــاق أوســلو، لكنهــا فــازت باملجلــس بعــد ذلــك ســبع مــرات مــن عــام 
الفــرتة حركــة الشــبيبة  أثنــاء هــذه  بــه  فــازت  2007، يف حــني  1996 حتــى عــام 
)الــذراع الطالبيــة لحركــة فتــح( مرتــني فقــط، وتعطلــت االنتخابــات يف  الطالبيــة 

األثناء ثالث سنوات أثناء انتفاضة األقى.
بخــالف جامعــة بريزيــت، كان حــال الكتلــة اإلســالمية يف مرحلــة الثامنينيــات يف 
الجامعــات الوطنيــة األخــرى أحســن حــااًل، فجامعــة النجــاح الوطنيــة التــي كانــت 
الشــارع  الوطنيــة يف  الفاعليــة  املكانــة يف  حيــث  مــن  بريزيــت  تنافــس جامعــة 
الفلسطيني؛ فازت فيها الكتلة اإلسالمية ثالث مرات يف الثامنينيات، ثم ظّلت 
تسيطر عليها من عام 1995 حتى العام 2007 باستثناء عام 2005، أّما جامعة 
الخليــل فظلــت الكتلــة اإلســالمية تســيطر عليهــا منــذ عــام 1980 وحتــى العــام 
2007، باســتثناء ثــالث مــرات فــازت فيهــا الشــبيبة، وجامعــة القــدس )أبــو ديــس( 
ظّلت الكتلة اإلســالمية تفوز فيها من عام 1984 وحتى عام 2005 الذي فازت 
فيه الشبيبة. يفهم من ذلك أّن التيار اإلسالمي يف فلسطني، كان ظاهر الحضور 
يف الجامعــات الوطنيــة، يف ذروة املــّد الجامهــريي لفصائــل منظمــة التحرير، مبا 
يف ذلــك جامعــة بريزيــت، التــي تحالفــت فيهــا فصائــل منظمــة التحريــر مرتــني 

االحتالل وصل إىل حالة غري مسبوقة من الضعف والعجز رغم وجود فئة ضئيلة 
تكابر وتدعي ما يخالف الواقع وهم الفئة األكر تشددا يف املجتمع االرسائييل، 
بينــام الفلســطينيون يشــعرون بأنهــم أقويــاء وأن خالصهــم مــن االحتــالل قد اقرتب 
رغــم اســتمرار املعانــاة والحصــار وجرائــم االحتــالل، ولكــن هنــاك فئــة ضئيلــة مــا 
زالــت تؤمــن بــأن االحتــالل ال ميكــن أن يــزول وأن )إرسائيــل( قــادرة عــى مســح غــزة 
عن بكرة أبيها خالل ساعات إن هي أرادت ذلك، وأنه طاملا مل ننجح يف التخلص 
مــن االنقســام فكيــف ســننجح يف التخلــص مــن االحتــالل، وهــذا منطــق يتبناه غري 
بســبب  ومنهــم  الداخــيل  وانهزامهــم  أفقهــم  لضيــق  يتبنــاه  مــن  منهــم  األســوياء؛ 

انتفاعهم من االحتالل وخشيتهم من زواله.
لو افرتضنا جداًل أن )إرسائيل( قادرة عى مســح غزة بشــكل نظري فهي عمليا لن 
تســتطيع ألســباب ال تعــد وال تحــى، منهــا مــا يتعلــق بغــزة نفســها وقدرتهــا عــى 
مفاجــأة العــدو، ونحــن ال نعلــم أيــن وصلــت أنفــاق املقاومــة وقدراتهــا الصاروخية 
والعســكرية بشــكل عام، ورمبا لو شــعرت املقاومة أن غزة تتعرض لخطر وجودي 
ال بد وأن يقتحم عرات اآلالف من املقاومني العمق اإلرسائييل سواء من تحت 

األرض أو مــن فوقهــا، ونحــن شــاهدنا مــا الــذي حــدث داخــل تــل أبيــب مــع وجــود 
مقــاوم فلســطيني واحــد حيــث اســتنفرت دولــة االحتالل كل جيشــها وعجزت عن 
حســم األمــر يف وقتــه. و إرسائيــل تــدرك أن اســتهداف غــزة باإلبــادة يعنــي تحــرك 
الشعب الفلسطيني كله سواء داخل املناطق املحتلة عام 1948 أو يف الضفة 
الغربيــة، وال ميكــن لفلســطيني أن يســكت عــن جرميــة بحجــم اإلبــادة الجامعيــة 
لغزة، فضاًل عن إمكانية سقوط أنظمة عربية مثل أحجار الدومينو إذا حدث هذا 
ا، ولو فكروا باملنطق لعلموا  الســيناريو املوجود فقط يف ذهن املهزومني نفســيًّ

أنهم عى خطأ ولو فكروا أن النرص بيد الله السرتاحت نفوسهم.
 وأختم مقايل بالتأكيد أن االنقسام مل يعد موجوًدا بني أبناء الشعب الفلسطيني 
حتــى لــو فشــلت كل حــوارات املصالحــة العبثيــة، فغالبيــة الشــعب مــع املقاومــة 
ويــرى إنجازاتهــا ويؤمــن بقدرتهــا عى التغيري، وإذا اســتمر األمر عى هذا الحال؛ 
إنجازات للمقاومة وإخفاقات ألنصار أوســلو ســوف تتبدل االنتامءات السياســية 
والتأييد الشــعبي لصالح القضية الفلســطينية وســتختفي فصائل وتندثر قيادات 

كانت تاريخية.

االســتفزازية ال يوجــد لهــا تفســري بعيــد عــن اإلطار العام ملــا يحاول االحتالل فعله 
يف املدينة وهي إعادة فرض السيادة التي باتت بني يدي املقاومة الفلسطينية 

ضمن ما أفرزته لنا معركة سيف القدس.
فاالحتــالل يــدرك متامــًا دنــوه مــن فقــدان الســيطرة عــى الجــو العــام يف الضفــة 
الغربيــة ويف القــدس خاصــة والتــي باتــت يف انزيــاح نحــو انتفاضــة فلســطينية، 
وســط وعــي عاملــي جديــد ينادي بالحق الفلســطيني، األمر الــذي جعل االحتالل 
يفطن إىل العلم الفلســطيني يف مواجهة العلم "االرسائييل"، واألمر بالنســبة له 
متعلــق بالســيادة. ومناســبة كهــذه تجعلنــا نعــود إىل أحــد أهــم األحــداث الكــرى 
الوجوديــة ودخولــه يف حــرب عنوانهــا  أزمتــه  مــن  تثبــت معانــاة االحتــالل  والتــي 
الســيادة، وهــو مــا قــام بــه يف جنــازة الصحفيــة شــريين أبــو عاقلــة، حــني اعتــدى 
إظهــار  عــدم  محــاواًل  اغتيالهــا  بعــد  جنازتهــا  حرمــة  عــى  "اإلرسائيــيل"  اإلرهــاب 
العلــم الفلســطيني فيهــا، وهــو الــذي يعلــم أثر وحجم التغطيــة اإلعالمية لصحفية 
فلســطينية أمريكيــة ُقتلــت برصــاص قناصيــه ويشــيعها الفلســطينيون بأعالمهــم 
الفلســطينية يف القــدس، فوقــع بذلــك يف ُجــرٍم شــهد عليــه العــامل أجمــع، رسقــة 

األرض وقتل أصحابها ومن ثم قتل من يفضح هذه الجرمية.

عوامل متدد اإلسالميني باالنتفاضة األوىل، ثم بتأسيس السلطة الفلسطينية.
منذ دخول السلطة الفلسطينية الضّفة الغربية، والكتلة اإلسالمية تفوز مبجالس 
الطلبــة، مــع بعــض االســتثناء لحركــة الشــبيبة الطالبيــة حتــى نهايــة عــام 2007، 
اكتســبتها  التــي  الجديــدة  الصــورة  مــن  الفلســطينية  الســلطة  اســتفادت  حيــث 
حــامس بوصفهــا حركــة تصــارع عــى الســلطة، ال بــأن يرتبــك الوعــي الفلســطيني 
تغطــت  بــل  بالجامعــات فحســب،  فتــح  فتفــوز حركــة  "االنقســام"  إزاء مشــهدية 
سياســات الســلطة باالنقســام إلعــادة هندســة الجمهــور الفلســطيني، ومبــا طــال 
الحركــة الطالبيــة برّمتهــا، فأمكــن بعــد ذلــك فــرض اإلرادة الســلطوية عــى املجــال 
الجامعــي يف الضّفــة الغربّيــة كّلهــا. ظّلــت جامعــة بريزيــت اســتثناء، ليــس فقــط 
بســبب املامنعــة النســبية إلدارتهــا التــي حرصــت عــى صــورة الجامعــة ومكانتهــا 
املحليــة والدوليــة بوصفهــا جامعــة ليراليــة ذات جــذور مســيحية تتمتــع مبســاحة 
اســتقاللية خاصــة، وإمنــا بســبب نضــاالت أبنــاء الكتلــة اإلســالمية، الذيــن واجهــوا 
النضــاالت  العمليــة. هــذه  الحظــر  القمــع واملالحقــة وإجــراءات  ببســالة حمــالت 
التي بدأت أواخر السبعينيات، مل تتوقف يف عام 2022، فبعد الرفض الفعيل 
بــأّي إطــار طــاليّب ال ينتمــي ملنظمــة التحريــر يف الســبعينيات  وعــدم االعــرتاف 
وتعــرض  الجامعــة  مــن  اإلســالمية  الكتلــة  طــالب  بعــض  ُفِصــل  والثامنينيــات، 
مطلــع  يف  وكذلــك  صعودهــا،  ذروة  يف  التســعينيات  يف  للتجميــد  نشــاطها 
األلفيــة، تحــت عناويــن منــع عســكرة الجامعــة )أي منــع النشــاطات ذات الشــكل 
العســكري، كاالســتعراض باللثام ومجســامت الســالح الخشــبية والكرتونية، وهي 
استعراضات فرجوية بهدف التجسيد التمثييل لحالة املقاومة خارج الجامعة(. 
وتكــررت هــذه املحــاوالت يف العقــد الجــاري، كــام كانــت مّثــة محــاوالت لتقليص 
النشــاط الطــاليب مــن بعــد "االنقســام". ناضلــت الكتلــة اإلســالمية وحدهــا يف 
بعــض املراحــل للحفــاظ عــى حّقهــا بالعمــل والحضــور ورفــع شــعاراتها، ومع كتل 
أخــرى )ال ســيام يف الســنوات األخــرية( ملنــع املــّس بحّريــة العمــل الطــاليب يف 

الجامعة.

وبالحديــث عــن هــذا األمــر فــإن دخــول االحتــالل يف هــوس إعــادة فــرض الســيادة 
جعلهــم ال يدركــون مخاطــر ترصفاتهــم وتغّولهــم يف تنفيــذ مخططاتهــم اإلرهابيــة، 
وجنــازة الصحفيــة شــريين أبــو عاقلــة خــري مثــال عــى ذلك، لذا فــإن احتامل تغّول 
االحتــالل وســوء تقديــر حســاباته األمنيــة والسياســية قــد تدفعــه للمــي قدمــًا 
بخطــة املســرية االســتفزازية والتــي ســتجرّه نحــو نهايتــه الحتميــة، وهــو الذي يعلم 
لــن تتنــازل عــن معادلــة ســيف القــدس، يف حــني أن العــامل  متامــًا أن املقاومــة 
أجمــع يرتقــب مــا ســيدور األحــد امُلقبــل، والقلــوب العربيــة مشــحونة بالعاطفــة 
نحــو القــدس واملســجد األقــى، ومــا نشــاهده من أحداث متصاعــدة الوترية يف 
الضفــة والقــدس والداخــل الفلســطيني امُلحتــل تنــذر بوصــول االحتــالل للمــكان 

الذي ُوضع فيه نعشه.

هــذا الصمــود للكتلــة اإلســالمية أســدى خدمــة عظيمــة لجامعــة بريزيــت، التــي 
باتــت تتفــرّد بهــذا االهتــامم الفلســطيني والعــريب والعاملــي، وللحركــة الطالبيــة 
التــي حافظــت عــى مــا تبقــى منها من خالل الحركة الطالبية يف جامعة بريزيت، 
وللعمــل العــاّم عمومــًا يف مواجهــة حمــالت التجريــف التــي تكثفــت مــن بعــد عــام 
2007، وبداهة لحركة حامس، خصوصًا التي تعّوض كتلتها يف جامعة بريزيت 

عن تغييبها عن مجاالت العمل العام خارج الجامعة.
اإلســالمية  للكتلــة  أي  الخــاّص،  الصمــود  هــذا  إّن  القــول  هــذه،  والحالــة  ميكــن، 
يف الجامعــة، ثــّم التــزام حركتهــا األّم بخّطهــا املقــاوم فعــاًل تجــّى يف مشــهديات 
ملحميــة، كــام يف 2014 و2021، هــو الــذي يحافــظ عــى التجــذر واالمتــداد، 
فالعــودة لتصــّدر املشــهد بــدأت بقفــزة كبــرية عــام 2015 بعــد حــرب 2014، ثــم 
صعدت القفزة ملستوى أعى يف 2022 بعد أحداث أيار/ مايو 2021 )معركة 
ســيف القدس(. والحاصل، أّنه ومع تعطيل االنتخابات العاّمة، وتجريف املجال 
العــاّم، مبــا طــال الجامعــات وحركتهــا الطالبيــة، وغلبــة املؤّثــرات غــري السياســية 
عــى االنتخابــات املحليــة والنقابيــة، وبحكــم الطبيعة التاريخيــة لجامعة بريزيت، 
صارت االنتخابات الطالبية لهذه الجامعة ذات قدرة متثيلية التجاهات الجمهور 
الفلســطيني، وهو عامل قد يســتفيد كذلك من توســط الجامعة الضّفة الغربية، 

مام يجعلها أكر قدرة عى استقطاب الطالب من جغرافيات متعّددة.

لماذا جامعة بريزيت؟.. صورة من نضال الكتلة اإلسالمية

صمود شارون والمنظمات الفلسطينية

مسرية األعالم.. حرب السيادة والنعش األخري

عصام شاور
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 3الصفحة 

 ؟ جديئيغ مغ الدكخ في حمقة كالفغ السدتخجمة إلنتاج ATPعجد جديئات كع  (21

  36د.                         30. ج                       12ب.                            6أ. 

 ؟ في حمقة كالفغ CO2مغ  جديئا   32عجد جديئات الجمػكػز الشاتجة مغ استيبلك كع  (22

  4د.                  24ج.             20ب.                          10أ. 

 ؟لبلحمقي في عسمية البشاء الزػئيمدتقبل االلكتخونات األخيخ في مدار االلكتخونات ا ما ىػ (23

+د.                     ATPج.                    ساء                       ب. األكدجيغ أ. ال
NADP 

 ؟ CO2مغ مخاحل التشفذ الخمػي التي يتع فييا إنتاج جديئات أي  (24

 تحػؿ البيخكفيت إلى أستيل مخافق اإلنديع أ كحمقة كخبذب.    التحمل الجاليكػلي كحمقة كخبذأ. 

 كسمدمة نقل االلكتخكف  د. التحمل الجاليكػلي          مة نقل االلكتخكف ج. حمقة كخبذ كسمد

 ؟مغ متصمبات عسمية الشدخ  ال يعتبخ  يأتيأي مسا  (25

 د. نيػكميػتيجات              ج. الخايبػسـػ           RNAب. إنديع بمسخة         القالب DNAأ. 

 ؟ السعمػمات الخاصة برشع البخوتيغالدبلسل اآلتية تسثل  أي مغ  (26

 tRNAد.                      rRNAج.          DNAب.           mRNA. أ

؟واحجكػدونبسا يمي يذفخ مأى27
د. مثيػنيغ كسيخيغج. مثيػنيغ كتخبتػفافثػنيغ ب. بخكليغ كميأ. تخبتػفاف كسيخيغ

بخواما28 الستجاورة األميشية الحسػض ربط عمى يعسل الحي الشػوي ؟عسمية التخجسةبط ببتيجية أثشاءالحسس
د. ج.ب. أ. 

؟واحجكػدونبالحسس األميشي الحي يذفخ ما 29
د. مثيػنيغج. فيشيل أالنيغ اليغ ب. فأ. سيخيغ 

السقابمةعجد أنػاع الحسػض األميشية التي تذفخىا سمدمة ما 32
4د.2ج. 3ب. 1أ. 

؟الحسػض األميشية واحجا تمػ اآلخخالسخحمة التي يتع فييا إضافة ما 31
ب. االستصالة في عسمية الشدخأ. البجء في عسمية التخجسة
االستصالة في عسمية التخجسةدج. البجء في عسمية الشدخ 

مغلتكػي32 مكػن بخوتيغ ؟عجد الشيػكميػتيجات الستػقع وجػدىا عمى سمدمة ، ماحسس أميشي52غ
243د. 240ج. 42ب. 40أ. 

 1الصفحة 

2222مبحث األحياءفي األولىةالػحج
 ؟ زػئية الى شاقة كيسيائيةتتحػل الصاقة الفي أي مسا يأتي  (1

                  ATPامتراص الزػء كتكػيغ  -ب                             نقل اإللكتخكف    -أ          

 ATPنقل االلكتخكف كتكػيغ –د                    2Oامتراص الزػء كانتاجج_         

 ؟تفاعل الشطام الزػئي الثاني  ض اإللكتخونات لجديئي الكمػروفيل في مخكدعػ يأي مسا يأتي  (2

 S2H -د                        O2H –ج                 2CO -ب                  NADPH-أ   

 ؟ إلى غميدخيغ ثشائي الفػسفاتالسدتيمكة عشج تحػيل غميدخيغ أحادي الفػسفات  ATPعجد جديئات كع  (3

 12 –د                             6 –ج                     15 –ب                       9 -أ    

 ؟ي تفاعبلت البشاء الزػئي فيسا يخز السدار االلكتخوني البلحمقي ف صحيحةغيخ العبارات اآلتية  أي مغ  (4

 يبجأ السدار بإشالؽ االلكتخكنات السشذصة مغ مخكد تفاعل الشطاـ الزػئي الثاني.أ.    

 .NADPHك  ATPيشتج عغ ىحا السدار جديئات -ب    

 يشتج عغ ىحا السدار جديئات األكدجيغ نتيجة تحمل الساء. -ج    

 تعػد االلكتخكنات السشذصة إلى مخكد تفاعل الشطاـ الزػئي األكؿ. -د     

 ؟ في حمقة كالفغ RUBPجديئات مغ مخكب  6البلزمة إلعادة ترشيع  NADPHعجد جديئات كع  (5

 12د.             6ج.                     21ب.             21أ.     

؟ كػز في مخحمة التحمل الجبليكػليجديئات جمػ 3 ستيبلكا السباشخة الشاتجة عغ غيخATPعجد جديئات كع  (6
  21د.                 6ج.         12ب.     21أ. 

 الخسيخة ؟جديئات سكخ في  6عغ تحمل الشاتجة  ATPتبمغ كسية  كع (7

  111د.                 102ج.       21ب.     21أ. 

 مسا يمى ؟نحتاج  . كع ثشائي الفػسفات في حمقة كالفغ ػلػزبيجديئات ر  3إلعادة ترشيع   (8

 NADPH 6د.            NADPH 12ج.       NADPH 21ب.    ATP 21أ. 

 ؟جد جديئات الجمػكػز الستحممة ع . كععسمية التشفذ الخمػي  عغجدئ ماء  12نتج  (9

 2د.              3ج.           1ب.              2أ. 

الشاتجة بذكل  ATPمجسػع جديئات  ما .خبلل عسمية التشفذ الخمػي  O2مغ  جديئا   18تع استخجام   (12
 ؟ مباشخ

  61د.     26ج.            21ب.     1أ. 

 2الصفحة 

في الشاتجة  NADPHعجد جديئات . كع  في البشاء الزػئي O2جديئا مغ  12إذا كان اليجف إنتاج  (11
 ؟ السدار البلحمقي لبللكتخونات

 66د.             21ج.             36ب.            12أ. 

جة في إلنتاج الجمػكػز، ثع استخجم جسيع جديئات الجمػكػز الشات CO2جديئا مغ  18استخجم نبات  (21
 ؟الشاتجة مباشخة ATPعجد جديئات  كعالتشفذ الخمػي اليػائي، 

 32د.                21ج.        21ب.              31أ. 

 ؟السدتيمكة  ATPعجد جديئات كع  .في حمقة كالفغ CO2جدئ مغ  24تع تثبيت   (13

 12د.        21ج.             36ب.     42أ. 

السدتخجمة في نفذ  G3Pعجد جديئات  كعفغ. ملسخحمة الثالثة لحمقة كافي  ATPجدئ  36تع استخجام   (14
 ؟ السخحمة

 21د.                21ج.                   60ب.     36أ.     

 ؟ الشاتجة ATPعجد جديئات  كعأسيتالجىيج، جديئات  6تج خسيخة نخبلل عسمية تشفذ خمػي لخمية   (15

 6د.                  21ج.           3ب.     21أ.    

الشاتجة بذكل  ATPمجسػع جديئات ما  .خبلل عسمية التشفذ الخمػي  O2مغ  جديئا   12تع استخجام   (16
 ؟مباشخ

 61د.          32ج.          1ب.     2أ.    

 ATPما عجد جديئات . في حمقة كالفغ CO2في إعادة تكػيغ مدتقبل  G3Pمغ  جديئا   25تع استخجام   (17

 ؟ الػاجب استخجاميا ليحه السخحمة

  21د.          24ج.            6ب.            3أ. 

 ؟ عسمية التشفذ اليػائي في CO2يتع إنتاج أول جدئ في أي مخحمة  (18

 .ب. تحمل البيخكفيت إلى أستيل مخافق اإلنديع أ        .أ. التحمل الجاليكػلي 

 .د. سمدمة نقل االلكتخكف    .ج. حمقة كخبذ

 ؟الزػئية في عسمية البشاء الزػئيمغ نػاتج التفاعبلت  أي مسا يأتى (19

 NADHد. جمػكػز ك           NADHك  ATPج.      NADPHك  ATPب.  ك جمػكػز      ATPأ. 

Hتػجج بخوتيشات في سمدمة نقل االلكتخون تعسل كسزخات لمبخوتػنات  (22
Hتقػم بزخ  +

 مغ : +

 ب. الديتػسػؿ إلى حذػة السايتػكشجريا         لغذائي إلى حذػة السايتػكشجرياأ. الحيد بيغ ا

 د. حذػة السايتػكشجريا إلى الديتػسػؿ        ػكشجريا إلى الحيد بيغ الغذائيج. داخل حذػة السايت

 3الصفحة 

؟جديئيغ مغ الدكخ في حمقة كالفغالسدتخجمة إلنتاجعجد جديئات كع 21
36د. 30ج12ب. 6أ. 

؟في حمقة كالفغمغ جديئا 32عجد جديئات الجمػكػز الشاتجة مغ استيبلك كع 22
4د. 24ج. 20ب. 10أ. 

؟لبلحمقي في عسمية البشاء الزػئيمدتقبل االلكتخونات األخيخ في مدار االلكتخونات اما ىػ23
د. ج. ساء                       ب. األكدجيغ أ. ال
جديئاتأي 24 إنتاج فييا يتع التي الخمػي التشفذ مخاحل ؟مغ
تحػؿ البيخكفيت إلى أستيل مخافق اإلنديع أ كحمقة كخبذب. التحمل الجاليكػلي كحمقة كخبذأ. 

االلكتخكفج. حمقة كخبذ كسمد نقل االلكتخكفد. التحمل الجاليكػليمة نقل كسمدمة
؟مغ متصمبات عسمية الشدخ ال يعتبخيأتيأي مسا 25
د. نيػكميػتيجاتج. الخايبػسـػب. إنديع بمسخة القالبأ. 

؟السعمػمات الخاصة برشع البخوتيغالدبلسل اآلتية تسثل أي مغ26
د. ج. ب. أ

 ؟ واحج كػدون بسا يمي يذفخ م أى (27

 د. مثيػنيغ كسيخيغ            ج. مثيػنيغ كتخبتػفاف   ثػنيغ ب. بخكليغ كمي     أ. تخبتػفاف كسيخيغ

 ؟ عسمية التخجسةبط ببتيجية أثشاءالحسس الشػوي الحي يعسل عمى ربط الحسػض األميشية الستجاورة بخواما (28

 rRNAد.                  DNAج.               tRNAب.            mRNAأ. 

 ؟ واحج كػدون بالحسس األميشي الحي يذفخ ما   (29

 د. مثيػنيغ                   ج. فيشيل أالنيغ       اليغ ب. ف          أ. سيخيغ 

  ?  AUG  UUU    CCG UAAالسقابمة mRNAعجد أنػاع الحسػض األميشية التي تذفخىا سمدمة ما  (32

  4 د.                          2ج.                 3ب.            1أ. 

 ؟الحسػض األميشية واحجا تمػ اآلخخالسخحمة التي يتع فييا إضافة ما  (31

 ب. االستصالة في عسمية الشدخ     أ. البجء في عسمية التخجسة

 االستصالة في عسمية التخجسة. د     ج. البجء في عسمية الشدخ 

؟ mRNAعجد الشيػكميػتيجات الستػقع وجػدىا عمى سمدمة  ، ما حسس أميشي 52غ بخوتيغ مكػن مغ لتكػي  (32
 243د.             240ج.      42ب.               40أ. 

 4الصفحة 

 ؟ السزاد السشاسب لو الكػدون  ، فسا DNAجدء مغ الذيفخة الػراثية في  TGCإذا كان التدمدل اآلتي   (33

 ACGد.             AGCج.      UCGب.              UGCأ. 

 ؟مغ خرائز الكػدون  ليدتالخرائز اآلتية  أي مغ (34

 .ج. يختبط مع الكػدكف السزاد         . نيػكميػتيجات 3أ. يتكػف مغ 

 .يذفخ أكثخ مغ حسس أميشيد. يسكغ أف .     ج. يسكغ أف يذفخ الحسس األميشي الحي يذفخه كػدكف آخخ

  AUG  UUU AUG AAA UAG ؟mRNA أنػاع الحسػض األميشية التي تذفخىا سمدمة عجدما (35

 4د.           2ج.          3ب.                        1أ. 

 ؟الشدخ  أي مسا يأتي يشتج عغ عسمية (36

 كبخكتيغ mRNAد.   mRNA, tRNA, rRNA. ج  tRNA ,mRNAب.     فقط mRNAأ. 

القػاعج  عجد، كع (252)ىػ Aعجد القػاعج الشيتخوجيشية مغ نػع ،نيػكميػتيجة 822مكػنة مغ  DNAفي قصعة  (32
 ؟ G مغ نػع

 400د.            140ج.          240ب.                   40أ. 

؟( في حمقة كالفغ RUBPػلػز ثشائي الفػسفات )بيجديئات مغ مخكب ر  9عادة ترشيع إلأي مسا يأتي نحتاج  (38
 NADPH 12د.               ATP 12ج.               NADPH 21ب.         ATP 21أ. 

 ؟لكػدون السزاد لكػدون السثيػنيغ ا ما (39

 UAAد.     UACج.                UUAب.            AUGأ. 

 ؟إلى أستيل مخافق اإلنديع أ خبلل عسمية التشفذ  أي مغ السػاد اآلتية ضخوري لحجوث عسمية تحػل البيخوفبت (42

 2COد.     NADHج.              2Oب.          ADPأ. 

 ؟كع عجد الكػدونات التي يسكغ أن تذفخ الحسس األميشي تخبتػفان   (41

 1د.             2ج.                    3ب.                  2أ. 

 ؟لمتخجسة خبلل عسمية بشاء البخوتيغ  ا  قالب أي مغ الحسػض الشػوية اآلتية يذكل (42

  rRNAد.         mRNAج.            tRNAب.            DNA. أ

 ؟مرجر الديادة في كتمة الشبات في عسمية البشاء الزػئي  ما (43

   COد.          2COج.      O2Hب.                    2Oأ. 

نػع مغ الحسػض  22بحيث يتكػن البخوتيغ الشاتج مغ  حسس أميشي 22مكػنة مغ  مدمة عجيج ببتيجلعسل س (44
 ؟ الشاضجة mRNAأقل عجد مغ الكػدونات عمى سمدمة ، ما  األميشية

 26د.           10ج.                   12ب.            62أ. 

 5الصفحة 

 ؟أحادي الفػسفات الشاتجةعجد جديئات حسس جميدخيغ ، ما  في حمقة كالفغ CO2 ئ جد  15عشج تثبيت  (45

 30rRNA. د           12ج.                   21ب.            6أ. 

 ؟في التفاعبلت  الزػئية  ال يشتجأي مسا يمى  (46

 ATP.د                    NADH  .ج                   NADPH .ب                      O2.أ

 ؟إلنتاج جدئ جمػكػز   في حمقة كالڤغ أي مسا يمى نحتاج (47

 NADPH 2 .د              NADPH 12 .ج             NADPH 6  .ب           NADPH   3.أ

 ؟الشاتجة G3P عجد جديئات ما ،  H2Oجدئ  18 جفي عسمية بشاء ضػئي نت (48

 21.د                              6.ج                         6 .ب                        3أ.

 ؟ السدتيمكة في حمقة كخبذO2 عجد جديئات كع  (49

 6 .د                           2 .ج                       1 .ب                        0 .أ

 ؟مبغ العشج تحػل البخوفيت الي حسس ماذا يشتج  (52

+ .ج               NADH 2  .ب                ATP 2 .أ
NAD 2                  د.NADPH 2 

الي جمدخيغ ثشائي ات ي تحػيل حسس جمدخيغ احادي الفػسفالسدتخجمة ف  ATPاذا كان عجد جديئات  (51
 ؟ عجد جديئات الجمػكػز الشاتجة مغ حمقة كالڤغ ما ، 48الفػسفات 

 2 .د                          1 .ج                         21 .ب                         21.أ

 ؟جديئات جمػكػز 4البلزم تثبيتيا النتاج   CO2عجد جديئات كع  (52

 6 .د                        21 .ج                          21.ب                        12 .أ

 يشتج عغ حمقة كخبذ: CO2 كع جديئا  مغ (53

 1  .د                          2 .ج                          6  .ب                          8 .أ

الشاتجة في السدار  NADPHعجد جديئات  ، مافي البشاء الزػئي  O2 ديئا  مغج 12اذا كان اليجف انتاج    (54
 ؟البلحمقي لبللكتخونات 

 21.د                          36 .ج                          12 .ب                        66 .أ

 ؟حمقة كخبذ  عغما مقجار الصاقة الشاتجة  (55

 32ATP .د                ATP 14 .ج                ATP 24  .ب                 ATP 38 .أ

 ATPعجد جديئات ، ماجديئات مغ حسس المبغ  6جديئات جمػكػز مخحمة تحمل جبليكػلي لتعصي  3اذا دخمت  (56

 ؟ )السباشخة وغيخ السباشخة(

 12.د                          21 .ج                        1    .ب                      6 .أ  

 6الصفحة 

خمػي التشفذ عسمية الخبلل  O2مغ  يئا  جد  12 استخجام  عشج الشاتجة بذكل مباشخ ATPمجسػع جديئات ما  (57
 ؟

 61 .د                          32  .ج                      1 .ب                         2 .أ

مسا يأتي؟بارة الرحيحةالع، فساجديئات اذا كان الشاتج الشيائي لحمقة كالڤغ ىػ 58
جمػكػزنتج أد6تتع تثبيجنتج أب6استيمظأ. جدئ

؟بإنتاج الصاقةقياميا جعشيثانػل اإليشتج أي مسا يأتى59
بكتيخيا السخالالتدالعزالت         جكتيخيا المبغ                ببالخسيخةأ

؟تعسل عمي تخفيس شاقة بخوتيشية في سمدمة نقل الشػاقل ما ىي ال62
أمخافق انديعدنديع مختدؿ أجنديع بشاء أبالديتػكخكماتأ

مخكبكع 61 في الكخبػن ذرات ؟ستيت في حمقة كخبذ أوكدالػ أعجد
د2ج3بأ

الدتخيتكع 62 مخكب في الكخبػن ذرات ؟عجد
1دجب6أ

الكخبػنكع 63 ذرات أ ؟ستيل مخافق االنديع أمخكب في عجد
دجبأ

الكخبػنكع 64 ذرات ؟مخكب البيخوفيتفي عجد
د2ج3بأ

الخمػيمدتقبل اإللكتخونات األخيخ في سمدمة نقلما ىػ 65 التشفذ أثشاء ؟اإللكتخون
دجبأ

جمػكػزالسباشعجد جديئات كع 66 لجديء كخبذ حمقة عغ الشاتجة ؟خة
د6ج2ب1أ. 

الكػدونتاآلأي مغ 67 نيػكميػتيجاتو تتسع جدئالحمقة الثانية في السزادية ؟مغ
دجبأ

؟ية ال يػقف عسمية التخجسةتالكػدونات اآلأي مغ68
دجبأ

؟الػحجة الػضيفية في الخايبػسػم ما 69
البخكتيغدجبأ

 6الصفحة 

خمػيالتشفذ عسمية الخبلل مغ يئا جد استخجام عشجالشاتجة بذكل مباشخمجسػع جديئات ما 57
؟
61د32ج1ب2أ

 مسا يأتي؟ بارة الرحيحةالع ، فساG3Pجديئات  4اذا كان الشاتج الشيائي لحمقة كالڤغ ىػ  (58

 جدئ جمػكػز 2نتج أ -د       2CO 6 تتع تثبي -ج     ATP 27 نتج أ .ب   NADPH 6 استيمظأ.

 ؟ بإنتاج الصاقةقياميا  جعشيثانػل اإليشتج  أي مسا يأتى (59

بكتيخيا السخالالت .د          العزالت          .ج كتيخيا المبغ                ب .ب            الخسيخة .أ
eبخوتيشية في سمدمة نقل الشػاقل ما ىي ال (62

-
eتعسل عمي تخفيس شاقة  

-
 ؟ 

+نديع مختدؿ أ  .ج       ATPنديع بشاء أ .ب           الديتػكخكمات .أ
NADP        أ مخافق انديع .د       

 ؟ستيت في حمقة كخبذ أوكدالػ أعجد ذرات الكخبػن في مخكب كع  (61

 6 .د                             2 .ج                       3 .ب                     2 .أ  

 ؟ عجد ذرات الكخبػن في مخكب الدتخيتكع  (62

 1.د                              3 .ج                       4 .ب                     6 .أ  

 أ ؟ستيل مخافق االنديع أمخكب في عجد ذرات الكخبػن كع  (63

  6. د                              4 .ج                       3 .ب                       2 .أ

 ؟ مخكب البيخوفيتفي عجد ذرات الكخبػن كع  (64

  6. د                               2 .ج                       3 .ب                       2 .أ

 ؟ اإللكتخون أثشاء التشفذ الخمػي  مدتقبل اإللكتخونات األخيخ في سمدمة نقلما ىػ  (65

  2O .د                        2FADH .ج                     NADH.ب                      O2H.أ

  ؟خة الشاتجة عغ حمقة كخبذ لجديء جمػكػز السباش ATPعجد جديئات كع  (66

       8.د                                6.ج                          2.ب                        1 أ. 

 ؟ tRNA مغ جدئ الحمقة الثانية في  السزاد ية تتسع نيػكميػتيجاتو الكػدون تاآلأي مغ  (67

 DNA .د                  tRNA .ج                  rRNA .ب                   mRNA .أ

          ؟ ية ال يػقف عسمية التخجسةتالكػدونات اآل أي مغ (68

  UUA .د                     UGA.ج                     UAG .  ب                      UAA.أ

                      ؟الػحجة الػضيفية في الخايبػسػم ما  (69

 البخكتيغ .د                     tRNA .ج                rRNA .ب                    mRNA.أ

 8الصفحة 

 ؟ mRNAالسدتخجمة في  عجد الشيػكميػتيجاتحسزا  أميشيا ، كع  11ببتيج يتكػن مغ أنتجت خمية عجيج  (81

 36د.        33ج.                 21ب.     22أ. 

NAD(. فكع عجد جديئات 4التي سببت انتفاخ عجيشة خبد ىػ ) CO2عجد جديئات  (82
+

 الشاتجة ؟ 

 2 د.         6ج.           1ب.              1أ. 

 الشاتجة؟ ATPمغ خمية خسيخة فكع عجد جديئات  ( جديئات أستيل ألجىايج6اذا نتج ) (83

 6. د        21ج.          3ب.     21أ. 

 الصاقة الشاتجة مغ التخسخ المبشي في حال غياب األكدجيغ؟ال تدتخجم أي العسميات اآلتية  (84

 السعجشات د.صشاعة      لمبغ        ج. صشاعة ا     ب. صشاعة السخمالتأ. مجيػد العزالت الكبيخ    

 أّي مغ اآلتية يعتبخ السدتقبل األخيخ لبللكتخونات في التخسخ الكحػلي: (85

 د.األستالجىيج     ج. البيخكفيت        ب. ايثانػؿ            CO2أ. 

في مخحمة االختدال مغ عسمية البشاء ( جديئات 12التي تدتيمظ خبلل تثبيت )ما عجد جديئات 86
الزػئي؟

10د. 30ج. 20ب. 60أ. 
كمفغ؟12إلى ماذا نحتاج حتى يتع اختدال 87 حمقة في الفػسفات ثشائي جمدخيغ حسس مغ جدئ

 21ب.                            21،   21 .أ 
 21د.                 21،   21 . ج

حتى يختدل؟ما السخكب الحي يدتخجم 88

ب. جمدخيغ أحادي الفػسفاتأ. جمدخ ألجىايج أحادي الفػسفات 
د. الجمػكػزج. جمدخيغ ثشائي الفػسفات

كخبذ؟3الشاتجة عغ تحمل ما عجد جديئات 89 حمقة في الدتخيت الميسػن ممح مغ جديئات
21د. 6ج6ب. 3أ.
الشاتجة ؟أستالجىيج(. فكع عجد جديئات 8التي سببت انتفاخ عجيشة خبد ىػ )عجد جديئات 92
1د. 2ج. 1ب. 26أ. 

؟فسا ندبة القاعجة غػانيغ % .22أحج أنػاع الحيػانات في ندبة القاعجة أديشيغ 91
10د.20ج.20ب.30أ.

 7الصفحة 

 ؟ جد جديئات حسس البيخوفيظ الشاتجةع ، ماػكػز في مخحمة التحمل الجبليكػليجديئات جم 4دخمت  (72

   10 .د                           8 .ج                       6.ب                          4 .أ

 تية يشفر احلمض األميين برولني ؟أي الكودوانت اآل (71

  AUGد.                    UAGج.          UGAب.        CCAأ. 
 
 ؟ mRNAعمى شخيط  حسس أميشي. كع عجد الشيػكميػتيجات 52يتكػن مغ  بروتنيإلنتاج  (72

 243د.             42ج.                40ب.              240أ. 

 مغادرة الشػاة؟ ال تدتصيعأي القػاعج التالية  (73

 Uد.            Tج.          Cب.               Gأ. 

 الشدخ ؟يقرج بيا عسمية أي مغ اآلتية  (74

   mRNA ,tRNA انتاج ب.        فقط mRNAانتاج أ. 

 , بخكتيغ mRNA انتاج د.       rRNA,tRNA   ,mRNA انتاج ج.

 أي مغ الذيفخات اآلتية ليا وضيفة مختمفة في التخجسة؟ (75

 ATCد.                  ACTج.         TAC. ب           ATTأ. 

 ؟ tRNAأّي مغ الكػدونات السزادة التالية ال يسكغ أن يػجج عمى الحمقة الثانية مغ  (76

 AGUد.         AUUج.          UAGب.             CCAأ. 

 ؟ tRNAأي مغ الذيفخات اآلتية ليذ ليا شيفخة متسسة في  (77

 ATTد.          TTAج.          GCGب.            TACأ. 

حسػض أميشية فكع عجد القػاعج الشيتخوجيشية  8اذا كان أحج البخوتيشات الشاتجة عغ عسمية التخجسة يتكػن مغ  (78
 الشاتج الخاص بو؟ mRNAفي 

 30د.           12ج.          12ب.             1أ. 

حسس أميشي بحيث يتكػن البخوتيغ الشاتج مغ  42كع عجد الكػدونات البلزمة لتذفيخ عجيج ببتيج مكػن مغ   (79
 نػع مغ الحسػض األميشية؟ 18

 22د.         26ج.         20ب.           21أ. 

أنػاع مغ الحسػض األميشية فكع عجد جديئات  8حسس أميشي فييا  24لتخجسة سمدمة عجيج ببتيج مكػنة مغ   (82
tRNA البلزمة لشقل الحسػض األميشية عمى األقل ؟ 

 26د.         1ج.           21ب.    12أ. 



مبحث/ األحياء 

1.)نقطة التشــبع الضوئى( الحد الــذي يثبت عنده معدل عملية البنــاء الضوئي حتى مع زيادة 
شدة الضوء.  

2.) انزيم روبيســكو( بروتين يســاعد على تثبيت CO2 بإتحاده مع RUBP في بداية حلقة 
كلفن. 

   . mRNA 3. )الترجمة( تحويل الكودونات الى سلسلة من الحموض األمينية على شريط
4.)كودون إيقاف( ثالثة نيوكليوتيدات على شريط mRNA ال تشفر أحماض أمينية.

. RNA   انزيمات خاصة تستخدم لنسخ األنواع الثالثة من )RNA 5.) انزيمات بلمرة
6.)التنفــس الخلوى( عملية تفكيك الروابــط الكيميائية في المركبــات العضوية النطالق الطاقة 

المخزنة بها.
7.)الكــودون( 3قواعد نيتروجينية متتابعة على جــزئ mRNA يمكن أن تترجم إلى حمض 

أميني معين.
8.)معالجة mRNA( تحويل mRNA األولى إلى mRNA ناضج.

9.)طفرة جينية( إضافة أو حذف بعض النيوكليوتيدات من شــريط DNA تؤثر على عمليتي 

النسخ والترجمة وبالتالي تغير البروتين الناتج.
10. )المســار اإللكترونى الالحلقى( خط  ســير إلكتروني يشــارك فيه النظام الضوئي 

األول والثاني

Thursday 26 May 2022 الخميس 25 شوال 1443هـ 26 مايو/ أّيـار 08

السؤال األول/ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

السؤال الثالث/ اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة مما يلي: 

السؤال الثاني/ علل لما يأتي :-

الوحــدة الثــانــيــة   

الـــــوراثــــــة
 8الصفحة 

مغأنتجت خمية عجيج 81 يتكػن كع11ببتيج أميشيا ، ؟السدتخجمة في عجد الشيػكميػتيجاتحسزا 
36د. 33ج. 21ب. 22أ. 

الشاتجة ؟(. فكع عجد جديئات 4التي سببت انتفاخ عجيشة خبد ىػ )عجد جديئات 82
2د.6ج. 1ب. 1أ. 

الشاتجة؟مغ خمية خسيخة فكع عجد جديئات ( جديئات أستيل ألجىايج6اذا نتج )83
6د21ج. 3ب. 21أ. 

الصاقة الشاتجة مغ التخسخ المبشي في حال غياب األكدجيغ؟ال تدتخجم أي العسميات اآلتية 84
السعجشاتد.صشاعةلمبغ        ج. صشاعة اب. صشاعة السخمالتأ. مجيػد العزالت الكبيخ    

الكحػلي85 التخسخ في لبللكتخونات األخيخ السدتقبل يعتبخ اآلتية مغ أّي
د.األستالجىيجج. البيخكفيتب. ايثانػؿأ. 

في مخحمة االختدال مغ عسمية البشاء  CO2( جديئات 12التي تدتيمظ خبلل تثبيت ) ATPما عجد جديئات  (86
 الزػئي؟

 10د.                         30ج.          20ب.    60أ. 

 جدئ مغ حسس جمدخيغ ثشائي الفػسفات في حمقة كمفغ؟ 12إلى ماذا نحتاج حتى يتع اختدال  (87

 NADPH 21ب.                           ATP  ،21 NADPH 21 .أ 

 NADH 21د.                ATP  ،21  NADPH 21 . ج

 حتى يختدل؟ NADPHما السخكب الحي يدتخجم  (88

 ب. جمدخيغ أحادي الفػسفات أ. جمدخ ألجىايج أحادي الفػسفات 

 د. الجمػكػز   ج. جمدخيغ ثشائي الفػسفات

جديئات مغ ممح الميسػن ) الدتخيت ( في حمقة كخبذ؟      3الشاتجة عغ تحمل  NADHما عجد جديئات  (89
 21د.               6. ج              6ب.              3أ.  

 الشاتجة ؟ أستالجىيج(. فكع عجد جديئات 8التي سببت انتفاخ عجيشة خبد ىػ ) CO2عجد جديئات  (92

 1د.                    2ج.            1ب.           26أ. 

 ؟ Gفسا ندبة القاعجة غػانيغ  % .22أحج أنػاع الحيػانات  DNAفي  Aندبة القاعجة أديشيغ  (91

 %10د. %                    20ج.   %                   20ب.                     %30أ.

 9الصفحة 

2222 ةنيــــــــــــجة الثاــــــــالػح
 ؟لخمية ذكخ شائخما ىػ التخكيب الكخمػسػمي الجشدي  (1

 ZW -د        ZZ -ج         W -ب   Z -أ

 ندبة االرتباط بيشيسا؟  % فسا ىي 12إذا كانت ندبة تكخار العبػر بيغ جيشيغ عمى أحج الكخومػسػمات  (2

 % 112د_                     % 88_ ج                 17% -ب                12%-أ  

 ؟ AaBBCCDdماعجد أنػاع الجاميتات الشاتجة عغ الصخاز الجيشي  (3
  6د_                          1ج_                      4_ب                      2 - أ

 ؟ ABمغ أبػيغ كمييسا فريمة دمو  Aاحتسال إنجاب ذكخ فريمة دمو  (4
    _  3/8د                      _ 1/8  ج                  _  1/4ب               26/2 - أ

 أي مغ االختبلالت التالية تشذأ عغ شفخة جيشية ؟_ (5
 د_ حالة كميشفمتخ      ج_ حالة تيخنخ                  ب_ حالة داكف                   فيشيل كيتػنيػريا - أ

bأبػيغ تخكيبيسا الجيشي  الشدل الشاتج عغ ما احتسال إنجاب فتاة صمعاء مغ (6
+ b ؟ 

 2/3 -د               1/2 -ج                 1/2 -ب          1/3 -أ  

 ما ىػ البخوتيغ الحي يؤدي نقرو لئلصابة بسخض عدخ الشسػ العزمي التجريحي ؟ (7
 د_ أيدكفيغ                  ديدتخكفيغ ج_      ب_ سيتػكايشيغ                           ريغػ فبيخ  - أ

 عشج حجوث عبػر بيغ كخومػسػميغ غيخ متساثميغ ؟ ما نػع الصفخة الشاتجة (8
 د_ مزاعفة       ج_ فقج                                    انتقاؿ انقالب                ب_ -أ   

 ( ؟AaBb_Aabbمغ أبػيغ شخازىسا الجيشي ) Aabbما احتسال ضيػر فخد شخازه الجيشي  (9
 2/2 -د        3/1 -ج          2/1 -ب       2/1 -أ 

 تداوج رجل نطخه شبيعي مغ امخأة حاممة لسخض عسى األلػان ؟ اذا ما ىػ احتسال اإلصابة عشج الحكػر (12
 %200 -د        %24 -ج                 %40-ب      %14 -أ   

 ؟aabbما ىػ الصخاز الجيشي لآلباء اذا كان الصخاز الجيشي لشرف األبشاء  (11
 AaBb x AaBbد.          AaBb x aaBbج.         Aabb x AaBbب.       aabb x Aabbأ.    

 ؟ ه جمج خميةعجد الكخومػسػمات الجدسية في  ما(. 22ىػ) يىالكخومػسػمات في بػيزة حيػان ثج عجد  (12
 11د.                       36ج.                         31.ب                    20أ.     

مراب بسخض ندف الجم مغ عائمتيغ شخازىسا الجيشي   غيخ  ABما احتسال انجاب ذكخ فريمة دمو  (13
I
A
iX

M
Y    X   I

B
iX

M
X

m   ؟ 
  3/26د.                          2/26ج.                       1/26ب.                    2/2أ.    

 11الصفحة 

أنثى ذبابة خل كبلىسا رمادي المػن شبيعي الجشاح غيخ  عألبشاء عشج تداوج ذكخ ذبابة خل مكع تبمغ ندبة ا (14
 حرػل العبػر ؟ عجم ، وعمى فخضTtVvنقي الرفات 

 %    40%:40 -%                 د13%:22ج.                    3:2ب.               2:3:3:6أ.   

 ؟aabbتخكيبيا فخاد أحتسال انتاج ا فسا( AaBb x aaBbعشج تمكيح نباتيغ شخازىسا الجيشي ) (15
                     26/ 3 د.                      4/26ج.                      8/1 ب                      2/26أ.   

 ما ىي العبلقة بيغ ندبة العبػر والسدافة بيغ الجيشات ؟ (16
 ال تػجج د.               متفاكتة    ج.                 ب. شخديةعكدية                    أ.   

%ويبعج الجيغ C,A =4% وندبة تكخار عسمية العبػر بيغ B,A =98إذا كانت ندبة االرتباط بيغ الجيشيغ  (17
B       عغC   سشتسػرغان فسا ىػ تختيب  الجيشات عمى شػل الكخومػسػم؟ 6 ب 

                          CABد.                    CBAج.              ACBب.                   ABCأ.   

 ( ؟ Oفريمة دمو )   نجب شفبل  أئل اآلتية ال يسكغ أن تكػن ألب  أي مغ الفرا  (18
 Oد.                         ABج.                      Bب.                         Aأ.    

 الء ؟األزىار في نبات الباز وراثة لػن االت الػراثية تسثل حأي مغ ال  (19
 د.الديادة غيخ التامة    ج.الديادة السذتخكة                  الديادة التامةب.      أ.الجيشات القاتمة             

 ما احتسال أن يكػن السػلػد الخابع ذكخا ؟ .أنجبت عائمة ثبلث بشات (22
 2/1د.                      2/1ج.                    2/2ب.                       2/26أ.   

 كع تبمغ ندبة ضيػر جيغ المػن الدىخي في نبات فع الدسكة في الجيل الثاني مغ التمكيح الحاتي ؟ (21
   2:2د.                        2:1ج.                   2:1:2ب.                       3:2أ.   

 AaBbخخ واآل AAbbحجاىسا الصخاز الجيشي أألبػيغ يحسل  AaBbيشي ما احتسال ضيػر فخد شخازه الج  (22
 محسػالن عمى نفذ الكخومػسػم وعمى فخض عجم حجوث العبػر ؟ A,bالعمع أن الجيشيغ   مع 

 د.صفخ                          2/1ج.                     2/2ب.                  2/1أ.    

 اآلتية يػجج في الحيػان السشػي لمصيػر ؟ أي مغ الكخمػسػمات (23
 W د.                            Z.ج                       ZW ب.                  ZZأ.   

مختبصان  A,Bوالجيشان  AaBbفي تداوج معيغ حجث تمكيح اختبارى لفخد تخكيبو الجيشى   (24
 ؟ Aabb%. ما احتسال انجاب فخد تخكيبو الجيشى 75وندبة االرتباط بيشيسا 

  2/31د.    2/26ج.           2/1ب.      2/2أ.   

 ما ىػ التخكيب الكخومػسػمي الجشدي في خمية جدسية في أنثى القخود؟ (25
 YXد.                        Xج.                          XXب.                       Yأ.  

 11الصفحة 

 ؟ األبشاء ندبة اإلصابة بيغ. ما مغ امخأة حاممة لسخض عسى األلػانعشج زواج رجل نطخه عادي   (26

 %                    د.صفخ24. ج               %           40ب.                   %14أ.  

 ؟ Wأيغ يسكغ تػاجج الكخومػسػم الجشدي   (27

  لألسجد.الحيػاف السشػي             خ  ائج.الحيػاف السشػي لمص       خائالص ةب.بػيز         األسجأ.بػيزة   

 إذا تدوج رجل مراب بشدف الجم بامخأة حاممة السخض فسا ندبة االصابة بيغ الحكػر ؟  (28

 %                      د. صفخ24ج.                          %40.ب    %                14أ.   

 ؟ الصخز األبػيةفكع  تبمغ ندبة  %84بيغ جيشيغ عمى أحج الكخومػسػمات  اإلرتباطإذا كانت ندبة  (29

 %62د.       %               21ج.                       %12.ب       %                26أ.   

مختبصان ولع  b وA  عمسا  أن الجيشيغ  AaBbDdالشاتجة عغ الصخاز الجيشي  كع عجد أنػاع الجاميتات  (32
 ؟يحجث عبػر

  6د.                             2ج.                         2ب.                       1أ.   

 ما ىػ الكخومػسػم الجشدي الحي يخثو دمحم عغ والجه السراب بسخض ندف الجم ؟  (31

  Xد.                           HXج.                         hXب.                    Yأ.    

مختبصان عمى نفذ الكخومػسػم  A,b( والجيشان  AaBbفخد شخازه الجيشي لرفتيغ مختبصيغ معا ىػ )   (32
 لمغاميتات وندبتيا ؟% ، فسا ىي الصخز الجيشية 12فاذا كانت ندبة تكخار عسمية العبػر بيغ جيشي الرفتيغ 

 AB   ,24%ab   ,4%Ab  ,4 %aB%24أ.    

 aB    ,24%Ab ,4%AB  ,4%ab%24.ب    

 AB,20 %ab  ,20%Ab,20%aB%20ج.    

 Ab,20%  aB ,20%AB,20%ab%20د.    

واالخخ  AaBbRrكع يبمغ عجد أنػاع الصخز الجيشية الشاتجة عغ تداوج فخديغ يحسل أحجىسا الصخاز الجيشي    (33
AABbRr      ؟ 

 26د.                         21ج.                         31ب.                        21أ.    

 عائمة انجاب شفميغ ، فسا احتسال أن يكػنا ولجيغ ؟ تسشت  (34

 2د.                          2/3ج.                     2/1ب.                         2/2أ.   

انتيتخبديغ؟1ما اسع السخض الشاتج عغ نقز بخوتيغ ألفا35
عدخ الشسػ العزمي دانتفاخ الخئة الػراثيااليجز                 جسكيج                    بأ

مخاض اآلتية غيخ مختبصة بالجشذ؟أي مغ األ36
العزمىج. عسى األلػاف               د.عدخ الشسػ. الحقغ السدتجيخبأ.ندؼ الجـ     

أي الكائشات اآلتية يساثل الشطام الكخومػسػمى في األسساك ؟37
الفخاشأ.  الفئخاف                    ب. االرانب                     ج. القخكد                    د. 

 11الصفحة يحجث لو تزاعف في  متبلزمة  إدواردز ؟اآلتبةمػسػماتو أي مغ الكخ 38

؟األبشاءندبة اإلصابة بيغ. ما مغ امخأة حاممة لسخض عسى األلػانعشج زواج رجل نطخه عادي 26
%                    د.صفخ24ج40ب.14أ.

؟أيغ يسكغ تػاجج الكخومػسػم الجشدي 27
لمصخائالصةب.بػيزاألسجأ.بػيزة  السشػي الحيػاف السشػيخ  ائج الحيػاف لألسجد

إذا تدوج رجل مراب بشدف الجم بامخأة حاممة السخض فسا ندبة االصابة بيغ الحكػر ؟28
%                      د. صفخ24ج.40ب14أ.

؟الصخز األبػيةفكع  تبمغ ندبة 84بيغ جيشيغ عمى أحج الكخومػسػمات اإلرتباطإذا كانت ندبة 29
62د.21ج.12ب26أ.

الجيشيغالشاتجة عغ الصخاز الجيشي كع عجد أنػاع الجاميتات32 أن مختبصان ولع وعمسا 
؟يحجث عبػر

6د.2ج.2ب.1أ.
ما ىػ الكخومػسػم الجشدي الحي يخثو دمحم عغ والجه السراب بسخض ندف الجم ؟31

د.ج.ب.أ.
مختبصان عمى نفذ الكخومػسػم ( والجيشان فخد شخازه الجيشي لرفتيغ مختبصيغ معا ىػ )32

لمغاميتات وندبتيا ؟% ، فسا ىي الصخز الجيشية 12فاذا كانت ندبة تكخار عسمية العبػر بيغ جيشي الرفتيغ 
4, 4, 24, 24أ.
4,  4, 24, 24ب
20,20,  20,20ج.
20,20,20,20د.

واالخخ كع يبمغ عجد أنػاع الصخز الجيشية الشاتجة عغ تداوج فخديغ يحسل أحجىسا الصخاز الجيشي 33
؟

26د.21ج. 31ب.21أ.
عائمة انجاب شفميغ ، فسا احتسال أن يكػنا ولجيغ ؟تسشت34

2د.23ج.21ب.22أ.
انتيتخبديغ؟1ما اسع السخض الشاتج عغ نقز بخوتيغ ألفا35

عدخ الشسػ العزمي دانتفاخ الخئة الػراثيااليجز                 جسكيج                    بأ
مخاض اآلتية غيخ مختبصة بالجشذ؟أي مغ األ36

العزمىج. عسى األلػاف               د.عدخ الشسػ. الحقغ السدتجيخبأ.ندؼ الجـ     
 أي الكائشات اآلتية يساثل الشطام الكخومػسػمى في األسساك ؟  (37

 الفخاشأ.  الفئخاف                    ب. االرانب                     ج. القخكد                    د.   

يحجث لو تزاعف في  متبلزمة  إدواردز ؟اآلتبةمػسػماتو أي مغ الكخ 38
 11الصفحة 

؟األبشاءندبة اإلصابة بيغ. ما مغ امخأة حاممة لسخض عسى األلػانعشج زواج رجل نطخه عادي 26
%                    د.صفخ24ج40ب.14أ.

؟أيغ يسكغ تػاجج الكخومػسػم الجشدي 27
لمصخائالصةب.بػيزاألسجأ.بػيزة  السشػي الحيػاف السشػيخ  ائج الحيػاف لألسجد

إذا تدوج رجل مراب بشدف الجم بامخأة حاممة السخض فسا ندبة االصابة بيغ الحكػر ؟28
%                      د. صفخ24ج.40ب14أ.

؟الصخز األبػيةفكع  تبمغ ندبة 84بيغ جيشيغ عمى أحج الكخومػسػمات اإلرتباطإذا كانت ندبة 29
62د.21ج.12ب26أ.

الجيشيغالشاتجة عغ الصخاز الجيشي كع عجد أنػاع الجاميتات32 أن مختبصان ولع وعمسا 
؟يحجث عبػر

6د.2ج.2ب.1أ.
ما ىػ الكخومػسػم الجشدي الحي يخثو دمحم عغ والجه السراب بسخض ندف الجم ؟31

د.ج.ب.أ.
مختبصان عمى نفذ الكخومػسػم ( والجيشان فخد شخازه الجيشي لرفتيغ مختبصيغ معا ىػ )32

لمغاميتات وندبتيا ؟% ، فسا ىي الصخز الجيشية 12فاذا كانت ندبة تكخار عسمية العبػر بيغ جيشي الرفتيغ 
4, 4, 24, 24أ.
4,  4, 24, 24ب
20,20,  20,20ج.
20,20,20,20د.

واالخخ كع يبمغ عجد أنػاع الصخز الجيشية الشاتجة عغ تداوج فخديغ يحسل أحجىسا الصخاز الجيشي 33
؟

26د.21ج. 31ب.21أ.
عائمة انجاب شفميغ ، فسا احتسال أن يكػنا ولجيغ ؟تسشت34

2د.23ج.21ب.22أ.
انتيتخبديغ؟1ما اسع السخض الشاتج عغ نقز بخوتيغ ألفا35

عدخ الشسػ العزمي دانتفاخ الخئة الػراثيااليجز                 جسكيج                    بأ
 مخاض اآلتية غيخ مختبصة بالجشذ؟أي مغ األ (36

 العزمى ج. عسى األلػاف               د.عدخ الشسػ             . الحقغ السدتجيخب          أ.ندؼ الجـ        

أي الكائشات اآلتية يساثل الشطام الكخومػسػمى في األسساك ؟37
الفخاشأ.  الفئخاف                    ب. االرانب                     ج. القخكد                    د. 

يحجث لو تزاعف في  متبلزمة  إدواردز ؟اآلتبةمػسػماتو أي مغ الكخ 38

 11الصفحة 

؟األبشاءندبة اإلصابة بيغ. ما مغ امخأة حاممة لسخض عسى األلػانعشج زواج رجل نطخه عادي 26
%                    د.صفخ24ج40ب.14أ.

؟أيغ يسكغ تػاجج الكخومػسػم الجشدي 27
لمصخائالصةب.بػيزاألسجأ.بػيزة  السشػي الحيػاف السشػيخ  ائج الحيػاف لألسجد

إذا تدوج رجل مراب بشدف الجم بامخأة حاممة السخض فسا ندبة االصابة بيغ الحكػر ؟28
%                      د. صفخ24ج.40ب14أ.

؟الصخز األبػيةفكع  تبمغ ندبة 84بيغ جيشيغ عمى أحج الكخومػسػمات اإلرتباطإذا كانت ندبة 29
62د.21ج.12ب26أ.

الجيشيغالشاتجة عغ الصخاز الجيشي كع عجد أنػاع الجاميتات32 أن مختبصان ولع وعمسا 
؟يحجث عبػر

6د.2ج.2ب.1أ.
ما ىػ الكخومػسػم الجشدي الحي يخثو دمحم عغ والجه السراب بسخض ندف الجم ؟31

د.ج.ب.أ.
مختبصان عمى نفذ الكخومػسػم ( والجيشان فخد شخازه الجيشي لرفتيغ مختبصيغ معا ىػ )32

لمغاميتات وندبتيا ؟% ، فسا ىي الصخز الجيشية 12فاذا كانت ندبة تكخار عسمية العبػر بيغ جيشي الرفتيغ 
4, 4, 24, 24أ.
4,  4, 24, 24ب
20,20,  20,20ج.
20,20,20,20د.

واالخخ كع يبمغ عجد أنػاع الصخز الجيشية الشاتجة عغ تداوج فخديغ يحسل أحجىسا الصخاز الجيشي 33
؟

26د.21ج. 31ب.21أ.
عائمة انجاب شفميغ ، فسا احتسال أن يكػنا ولجيغ ؟تسشت34

2د.23ج.21ب.22أ.
انتيتخبديغ؟1ما اسع السخض الشاتج عغ نقز بخوتيغ ألفا35

عدخ الشسػ العزمي دانتفاخ الخئة الػراثيااليجز                 جسكيج                    بأ
مخاض اآلتية غيخ مختبصة بالجشذ؟أي مغ األ36

العزمىج. عسى األلػاف               د.عدخ الشسػ. الحقغ السدتجيخبأ.ندؼ الجـ     
أي الكائشات اآلتية يساثل الشطام الكخومػسػمى في األسساك ؟37

الفخاشأ.  الفئخاف                    ب. االرانب                     ج. القخكد                    د. 
 يحجث لو تزاعف في  متبلزمة  إدواردز ؟ اآلتبة مػسػماتو أي مغ الكخ   (38

 12الصفحة 

  Xد.                           12ج.                         21. ب                   22أ.    

 نثى حالة داون في اإلندان ؟أل  ىمػسػمو الكخ  ما التخكيب (39
 XX+24.د                     XXX+22ج.                 XX+22ب.              XO+22أ     

 ما سبب ضيػر تخاكيب جيشية ججيجة في األبشاء؟ (42
   د. العبػر       أ.االرتباط الجيشي         ب. االرتباط بالجشذ         ج. التأثخ بالجشذ              

أي انديع وال يتع اضافة أي جديء سكخ الى البخوتيغ الدكخي فسا ىػ نػع فريمة الجم  iاذا لع يشتج األليل   (41
 ؟
 Aد.                        ABج.                        Bب.                       Oأ.    

 ( ؟XXY+44ألحج األشخاص ) ىمػسػمو عمى ماذا يجل التخكيب الكخ  (42
 د. أنثى بيا تزاعف جشدي         . ذكخ حالة كميشفمتخج     أنثى حالة تيخنخ   أ.أنثى حالة داكف         ب.   

( فسا ىػ العجد 9ات ىػ )ياذا كان عجد الكخومػسػمات الجدسية في الحيػان السشػي إلحجى الثجي  (43
 الكخومػسػمي في الخمية ؟

  10.د                          26ج.                      21ب.                     22أ.   

( فسا ىػ التخكيب 12اذا كان عجد الكخومػسػمات الجدسية في الحيػان السشػي لبعس أنػاع الصيػر ىػ ) (44
 الكخومػسػمي  لمحيػان السشػي ؟

  ZW+20د.                   ZZ+20ج.                     W+10ب.               Z+10أ.  

( كخومػسػم فكع يكػن عجد الكخومػسػمات الجدسية في 17بػيزة حيػان ما تحتػي عمى )اذا كانت   (45
 خميتو  الجدسية؟

  31د.                          36ج.                         32ب.                    31أ.   

عجد الكخومػسػمات ( كخومػسػم فكع يبمغ 23اذا كان عجد الكخومػسػمات في بػيزة أنثى االندان )  (46
 الجدسية؟ االجدسية  في خبلياى

 22د.                          26ج.                          20ب.                   36أ.   

 خخ أنثى ؟احتسال أن يكػن أحجىسا ذكخ واآل قخرت عائمة انجاب شفميغ فسا ىػ  (47
 د. ال شيء مسا سبق .                         2/1ج.                    2/1ب.                2/2 . أ

 أيغ  تحسل الجيشات الستأثخة بالجشذ؟ (48
                                                    .الكخمػسػمات الجدسيةب                  أ. الكخمػسػمات الجشدية      

 د. ال شيء مسا سبق          ج.الكخمػسػمات الجدسية كالجشدية     

 إلى مغ يػرث األب صفاتو السختبصة بالجشذ ؟  (49
االناث        كأ د. أبشائو الحكػر          . أبشائو االناثأ.أبشائو الحكػر        ب. أبشائو الحكػر كاالناث       ج   
 عمى الحكػر فقط ؟ F2% في 25وضيػرىا  بشدبة  F1الرفة الستشحية في أفخاد عمى ماذا يجل عجم ضيػر   (52
 د. متأثخة بالجشذ .             . مختبصة بالجشذب. تػزيع مدتقل             ج     أ.انعداؿ الرفات     

 13الصفحة 

 (؟aaBBالغاميتات التي يشتجيا فخد شخزه الجيشي ) أنػاع عجد ما  (51

 4-د                           3 -ج                            2-ب                         1-أ   

 كع تبمغ ندبة االفخاد التي تعير عشج تداوج شاب و فتاة مرابيغ بسخض ىشتيغتػن برػرة غيخ نكية؟   (52

 2/1-د                    3/2 -ج                       2/2-ب                         2/1-أ   

عجد الكخومػسػمات كع  .مغ االنقدام السشرف 2السخحمة عشج عجم انفرال زوج الكخوماتيجات الذكيقة فى  (53
 خبليا األفخاد الشاتجة؟  فى 

 2ف_  -ف                       د2 -ج  ف                     3 -ب                  2ف+ 1 - أ

نفرال ألحج أزواج أزواج مغ الكخومػسػمات وحجث عجم ا 7إذا عمست أن خبليا البازالء تحػى   (54
ب المقاح عجد الكخومػسػمات فى حبػ  .كعالكخومػسػمات الستساثمة فى السخحمة األولى مغ االنقدام السشرف 

 الشاتجة ؟

 1أك 2 -د                 1أك 2أك 6 -ج                   1أك 6 -ب                     2 - أ

متشح لمرفتيغ مع أنثى شخازىا الجيشى سائج خميط لمرفتيغ  aabbعشج تمكيح ذكخ ذبابة خل شخازه الجيشى  (55
ندبة االرتباط . ما ( 6( ، ضامخة الجشاح سػداء االمػن)5ضيخت الشتائج التالية: شبيعية الجشاح رمادية المػن)

 ؟ A,Bبيغ الجيشيغ 

 صفخ   -%                       د40 -%                   ج24-%                   ب200-أ  

ي خمية ف(، ما العجد الكخومػسػمي 9عجد الكخومػسػمات الجدسية في الحيػان السشػي الحجى الثجييات ىػ )  (56
 السعجة؟

 10 د.                         26ج.                     21ب.                     22أ.   

 ؟AaRRbBttأي مغ الجاميتات األتية يسكغ أن تشتج عغ الصخاز الجيشي  (57

  aRBtد.                  ARBbج.                     AaRtب.                     Arttأ.   

متشحي لمرفة وقاتل، حجث تمكيح ذاتي لفخد يحسل الرفة الدائجة برػرة غيخ نكية، ما الشدبة  bالجيغ   (58
 التي يسكغ الحرػل عمييا مسا يأتي؟

  % سائج200. متشحي     د 2سائج:  1متشحي    ج.  2سائج :  3متشحي     ب.  2سائج:  2أ.    

Xاذا تدوج رجل يحسل الصخاز الجيشي  (59
H
YBb  مغ فتاة تحسل الصخاز الجيشيX

H
X

h
BB فسا احتسال انجاب ،

Xبشت شخازىا الجيشي 
H
X

H
BB مغ بيغ الشدل؟ 

    1/2د.                        2/2ج.                   1/2. ب                    26/3أ.   

محسػالن عمى كخومػسػم واحج وعمى فخض عجم  B,A{، إذا عمست أن الجيشيغ AaBbفخد شخازه الجيشي }  (62
 حجوث العبػر، ما عجد أنػاع الجاميتات التي يسكغ أن يشتجيا ىحا الفخد؟

  1د.                         6ج.                        2ب.                        1أ.     

 14الصفحة 

 D,A% وندبة االرتباط بيغ 5ىػ  C,A% وبيغ C,B 3في خخيصة كخومػسػمية، ندبة العبػر بيغ   (61

 %، فسا التختيب الرحيح ليحه الجيشات؟B,A 98% وبيغ 92

   BACDد.                       ABCDج.                ADBCب.                  ACBDأ.     

الذكيقة في السخحمة الثانية مغ االنقدام  كع نػعا  مغ الجاميتات يشتج عغ عجم انفرال زوج الكخوماتيجات  (62
 السشرف عشج االندان؟

 4د.                             2ج.                       3 ب.                        2أ.    

 ؟ AaBbCcما عجد أنػاع الصخز الذكمية الشاتجة عغ التمفيح االختبارى لفخد شخازه الجيشى   (63

 2د.                           1 ج.                       26ب.                         62أ.    

 طيخ فييا كبل األليميغ تأثيخه كامبل   في الفخد اليجيغ ؟ما الحالة الػراثية التي ي    (64

 الستعجدة         د. الديادة التامة   ب. الديادة غيخ التامة         ج. األليالت           الديادة السذتخكةأ.   

 ما رقع الكخومػسػم الحى تذغمو أليبلت فرائل الجم ؟  (65

 6د.                          6ج.                         26ب.                         26أ.   

ال الثانى/ عمل لسا يأتيالسؤ
_ تحجث التفاعبلت البلضػئية في الدتخوما.1

نديسات الالزمة ليحه التفاعالتلػجػد األج.
كمفغ_ يعتبخ2 حمقة في قػي اختدال عامل

ألنو يزيف الكتخكنات ذات شاقة عالية كأيػنات ىيجركجيغ لرشع الدكخ.ج. 
_ تخاكع حسس المبغ في خبليا عزبلت الحيػان أحيانا.3

مع عجـ كصػليا األكدجيغ إلنتاج الصاقة بتخسخ لبشيألف العزالت تقػـ بجيج كبيخ كبالتالي تزصخ لمكياـج.
كيريبيا باإلعياءبكسيات كافية حيث يشتج عشو حسس المبغ

اإللكتخون4 نقل سمدمة مخحمة في الخمػي التشفذ شاقة معطع تشتج _
لكتخكنات السػجػدة في ذرات الييجركجيغ في مخكبي في ىحه السخحمة استغالؿ شاقة االنو يتعألج. 

نتاج إل
الػحجات الػضيفية في الخايبػسػم._ تذكل جديئات5

تعسل عمى تكػيغ الخكابط الببتجية بيغ الحسػض األميشية لتكػيغ سمدمة عجيج الببتيجألف جديئات ج. 
_ال تػجج ذكػر ىجيشة بالشدبة لسخض عسى األلػان.6

سميعجيغ السخض متشحي ك مختبط بالجشذ كتخكيب الحكخ ج.  يكػف إما فانو كلحلظ
أك مراب )

الرفخاء7 لمفئخان اختباري تمكيح إجخاء يمدم _ال
) غيخ نكية(ف الفئخاف الرفخاء الشكية تسػت ) جيشات قاتمة سائجة ( أما الرفخاء التي تعير فيي ىجيشةألج. 

1/ تحدث التفاعالت الالضوئية في الستروما.
ج  لوجود األنزيمات الالزمة لهذه التفاعالت.

2/ يعتبرNADPH عامل اختزال قوي في حلقة كلفن.
ج ألنه يضيف الكترونات ذات طاقة عالية وأيونات هيدروجين لصنع السكر.

3/ تراكم حمض اللبن في خاليا عضالت الحيوان أحيانا.
ج ألن العضــالت تقــوم بجهد كبير وبالتالي تضطر للقيام بتنفس الهوائي إلنتاج الطاقة مع عدم 

وصولها األكسجين بكميات كافية حيث ينتج عنه حمض اللبن ويصيبها باإلعياء.
4/ تنتج معظم طاقة التنفس الخلوي في مرحلة سلسلة نقل اإللكترون.

ج ألنــه يتــم في هذه المرحلة اســتغالل طاقة األلكترونات الموجودة فــي ذرات الهيدروجين في 

.ATP إلنتاج FADH2 ,NADH  مركبي
5/ تشكل جزيئاتrRNA الوحدات الوظيفية في الرايبوسوم.

ج ألن جزيئــات rRNA  تعمــل علــى تكوين الروابــط الببتدية بين الحمــوض األمينية لتكوين 

سلسلة عديد الببتيد.
6/ ال توجد ذكور هجينة بالنسبة لمرض عمى األلوان.

(x A y ( ولذلك فانه إما يكون سليم  xy ج جين المرض متنحي ومرتبط بالجنس وتركيب الذكر

.  (x A y( أو مصاب        
7/ ال يلزم إجراء تلقيح اختباري للفئران الصفراء.

ج ألن الفئــران الصفــراء النقية تموت ) جينات قاتلة ســائدة ( أ ما الصفــراء التي تعيش فهي 

هجينة ) غير نقية( .
8/ ال يلزم إجراء تلقيح اختباري لألزهار الوردية في نبات شب الليل. 

.(RW( ج ألن األزهار الوردية طرازها المظهري يدل على طرازها الجيني

9/ ينتشر مرض نزف الدم وعمى األلوان بين الذكور أكثر من اإلناث.
ج جيــن المرض متنحي و مرتبط بالجنس وتركيــب الذكر )XY( وحتى يصاب بالمرض يكفيه 

جيــن واحــد لإلصابة ) على x( بينما تركيب األنثى xx  وحتى تصــاب بالمرض البد من اجتماع 
جينين للمرض على كروموسومي  x   لديها. 

10/ تشتمل وراثة فصائل الدم في اإلنسان على ثالثة حاالت وراثية مختلفة.

ج  الحاالت هي

(i على IA , IB ( أ . سيادة تامة : حيث يسود كل من
  (AB) IA , IB ب . سيادة مشتركة : وذلك بين 

  (i, IA , IB( ت . تعدد أليالت : حيث يتحكم  في توريث الفصائل 3 أليالت هي 
11/ حالة دوان تصيب كل من الذكور واإلناث.

ج ألن ســبب الحالــة خلل في الكروموســومات الجســمية وليس الجنســية وتحديــدا تضاعف 

الكروموسوم الجنسي رقم )21) 
12/ يمكن لشــاب وأخته أن يكون لهما نفس الطراز الجيني ولكنهما مختلفان 

في الطراز الشكلي. 
ج  بســبب تأثير الهرمونات الجنســية حيث أن الجين يكون سائدا في جنس ومتنحيا في الجنس 

األخر مثل صفة الصلع     في اإلنسان )b+b(                 ذكر أصلع
                                                                           أنثى ذات شعر طبيعي

13/ ال يورث الرجل صفاته الرتبطة بالجنس ألبنائه الذكور.

ج الن الرجــل يورث أبنــاءه الذكور الكروموســوم y والجينات المرتبطــة بالجنس تحمل على 

الكروموسوم  X  )أي أنه يورث الجينات المرتبطة بالجنس لبناته فقط (
14_اعتقاد بعض الرجال أن نساءهم مسئوالت عن إنجاب البنات اعتقاد خاطئ.

ج تركيب الرجل 44xy + حيث يعطي نوعين من الجاميتات )22x +) (y +22( بينما األم  

 (x+22( حيث نوعا واحدا xx +44 تركيب األم       
 فــإذا اتحــد جاميت مذكر به )x+22( مع الجاميت المؤنث تنتــج أنثى وإذا اتحد جاميت مذكر به 

(y+22( مع الجاميت   المؤنث ينتج ذكر .

15_نسبة الذكور إلى اإلناث في العالم تقريبًا 1:1 .

ج نفس إجابة السؤال السابق.



1. كم عدد جزيئات NADPH , ATP المستخدمة إلنتاج:
أ/ جزئ جليسر ألدهايد أحادي الفوسفات؟

. NADPH  6 هو 9 , بينما ATP ج عدد جزيئات       

ب/ خمسة جزيئات جلوكوز؟
 ،ATP 18 تنتج جزئ جلوكوز أي ان جزئ الجلوكوز يستهلك G3P ج كل جزيئين     

 ATP 90    = 18 x أي أن     5 جلوكوز              NADPH 12

2.  كيف يتم تكوين ATP في سلسلة نقل اإللكترون في عملية التنفس الخلوي؟
ج  أ/ يتحلــل مركــب NADH2  الــى NAD+  ، 2e- ،+ 2H  حيث تنتقــل االلكترونات من ناقل 

الخر في سلسلة نقل االلكترون.
ب/ تستغل طاقة االلكترونات في نقل )ضخ( البروتونات +H من حشوة الميتوكندريا الى الحيز بين 

الغشائى حيث تعمل البروتينات الموجودة في السلسلة كمضخات لضخ البرتونات.
ج/ نتيجة للخطوة الســابقة )ب( يزداد تركيز البروتونات +H في الحيز بين الغشــائى عكس حشوة 

الميتوكندريا. 
 د/ بناء على فارق التركيز تنتقل البروتونات من الحيز بين الغشائى الى داخل حشوة الميتوكندريا 

عبر انزيم بناء ATP الذي يوجد في الغشاء الداخلي للميتوكندريا
هـ/ مرور البروتونات عبر انزيم ATP ينشطه لكي يربط ADP على مجموعة فوسفات وبالتالى 

. ATP تكوين
  ADP + Pi                  ATP                                   

2. تم حرق خمس جزئيات جلوكوز في خلية معينة، كم جزئيًا من ATP يتم إنتاجها 
مباشرة وغير مباشرة من حلقة كربس؟

ج /في حلقة كربس الواحدة ينتج جزئ ATP مباشرة و11 جزئ غير مباشرة 

 NADH 9من}

 .  ATP 60    = 12 x )إذاً الجواب 5 جلوكوز )10 كربس

قارن بين التفاعالت الضوئية والالضوئية من حيث، مكان حدوثها، نواتجها؟

التفاعالت الالضوئيةالتفاعالت الضوئيةوجه المقارنة

الستروماغشاء الثايالكويدمكان حدوثها 

Oنواتجها
2
ATP{ G و NADPH و 

3
P{ جلوكوز

 4. قــارن بين عمليتي النســخ والترجمــة من حيث، مكان حدوثهــا، متطلباتها، 
نواتجها؟

الترجمةالنسخوجه المقارنة

في السيتوسول  في النواةمكان  حدوثها
)على الرايبوسوم(

إنزيم بلمرة RNA ,متطلباتها:
DNA, الرايبوسومنيوكليوتيدات ,mRNA , tRNA

عديد الببتيد }بروتين{شريط mRNA أولي ثم ناضجنواتجها:

5  .جينا اللون األسود واألصفر في نوع من القطط يحمالن على الكروموسوم 
الجنســي X فقط، ولون ذكورها إما أصفر أو أســود، أما لون إناثها أسود أو 
أصفر أو مشمشي )وسط بين اللونين(، وضح على أسس وراثية ناتج التزاوجين 

التاليين:
 أ/ تزاوج قطة صفراء مع قط أسود.

ب/ تزاوج قط أصفر مع قطة مشمشية.       
الحل/  هذه حالة جينات مرتبطة بالجنس وسيادة غير تامة.

R جين األصفر , B نفرض جين األسود          
تابع اإلجابة :

مبحث/ األحياء 

1. إخصــاب بويضــة خاليــة مــن الكروموســوم الجنســي بحيــوان منــوي به 
.X الكروموسوم الجنسي

ج حالة تيرنر .       

2.عدم انفصال الكروماتيدات الشقيقة في الطور االنفصالي في المرحلة الثانية 
من االنقسام المنصف.

ج تنتج جاميتات غير طبيعية بها )ن+ 1( أو )ن- 1(وبالتالى تنتج اختالالت وراثية.  

3. حدوث عبور بين كروموسومين غير متماثلين.
طفرة كروموسومية )طفرة انتقال كروموسومية(. ج  

4.انفصال قطعة من الكروموسوم والتفافها 180 درجة ثم اتصالها مع 
   جزئي الكروموسوم.

ج طفرة كروموسومية )طفرة انقالب كروموسومية(.  

5.تغير في التركيب الكيميائي للجين. 
ج طفرة جينية .  

.DNA 6. تغير في ترتيب القواعد النيتروجينية على جزئ
ج طفرة جينية  

7. تضاعف الكروموسوم الجسمي رقم 21 في اإلنسان.
ج حالة )متالزمة( داون.  

8. إخصاب بويضة انسان طبيعية بحيوان منوي يخلو من الكروموسومات 
الجنسية.

.)xo + 44( تيرنر )ج حالة ) متالزمة  

 {FADH2 2من +
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السؤال األول/ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

السؤال الرابع/ ماذا يحدث في الحاالت اآلتية: 

السؤال الخامس/ أسئلة متنوعة :-

الوحــدة الـثـالـثــة   

أجــهــزة جــسـم اإلنـســان

11. )العبور الوراثى(  عملية تحدث في الطور التمهيدي من االنقسام المنصف وتؤدي لظهور 

تراكيب جديدة على األبناء. 
12. )الصفة المتأثرة بالجنس( صفة وراثية يتمثل فيها الطراز الجيني الواحد بطرازين شكليين                                      

13. )طفرة انقالب( انفصال قطعة من الكروموسوم وإلتفافها 180 درجة ثم اتصالها مع جزئي 

الكروموسوم               
14. )التلقيح اإلختبارى( تهجين يجري لمعرفة الطراز الجيني للصفة السائدة.                                                 

15. )خريطة الجينات( ترتيب يحدد مواقع الجينات على الكروموسوم .                                                     

    XR XB   X      XR Y

XB YR      RP.

G.

F.

P.

G.

F.

أكمل الجيل الناتج
 )الطرز الجينية(

7 _عند تهجين ذكر فراش متنحي نقي بالنسبة لتلون األجنحة ووجود األشواك 
مــع أنثى ســائدة نقية فــي الصفتين،وبعد الحصــول على الجيــل األول وإجراء 
التلقيــح االختباري كانت أعداد النتاج وطرزه كالتالي: 897 طراز أبوي، 903 طراز 

أبوي آخر، 102 طراز جديد، 98 طراز جديد آخر.
     أ/ فسر النتيجة وراثيًا

     ب/ ما تفسيرك لو كانت أعداد الطرز األربعة متساوية؟
        أ-  بمــا أن نتــج بعــد التلقيح االختباري 4 طرز منها طرازان جديدان بنســبة قليلة اذن هذه 

حالة عبور وراثي ) ارتباط غير تام (
A نفرض جين تلون األجنحة     

a جين عدم تلونها        
                                      100 %ملونة بأشواك

                                          الجيل األول
B جين وجود األشواك       

b جين عدم وجودها     
إجراء تلقيح إختباري للجيل األول

 ب – لو كانت نسبة الناتج
1 : 1 : 1 : 1 

 فهذا يعني أنها حالة توزيع
 مستقل ) قانون مندل الثاني ( 

f1 باجراء تلقيح اختباري الفراد

F

 21الصفحة 

2222الػحــــجة الثالثــــــة 
الدؤال األول: ضع دائخة حػل رمد اإلجابة الرحيحة:

 مغ وضائف الجياز الييكمي؟ ال تعج.  ما ىي الػضيفة التي  1

 الخدف  -د الجعامة-ج  الحساية -ب الجفاع-أ

 . كع عجد عطام الجسجسة ؟ 2

 22  -د  33  -ج  25  -ب  11  -أ 

 .   ما ىػ  السكػن الحي ال يعتبخ مغ مكػنات الجياز الييكمي السحػري؟3

 الحػضيالحداـ  –د  القفز الرجري   -ج  العسػد الفقاري  –ب  الجسجسة -أ 

 خخى؟سختبة واحجة فػق األوالسشتطسة الذكل العطام غيخ المجسػعة ىي . ما  4

 القفز الرجري  -د  الزمػع -ج  الفقخات -ب  الحداـ الحػضي -أ 

 . ما ىي القشاة الفقخية التي  تحسل معطع ثقل الجدع و يسخ فييا الحبل الذػكي ؟ 5

 الحداـ الحػضي -د  الرجري  القفز -ج  الجسجسة -ب  العسػد الفقاري  -أ 

 . كع عجد الفقخات الستسفرمة في العسػد الفقاري؟ 6

 25  -د  24 -ج  23  -ب  22   -أ 

 . ما سبب مخونة العسػد الفقاري؟ 7

 فقخات متسفرمة -د  أقخاص ليفية –ج  فقخات ممتحسة –ب  أربصة عجيجة –أ 

 . كع عجد الفقخات العشكية في العسػد الفقاري؟ 8

 5  -د  12    -ج  9 -ب  7   -أ 

 زوج مغ الزمػع +الفقخات الرجرية؟12.  ما اسع التخكيب الحي يتكػن مغ عطسة القز +  9

 العسػد الفقاري  -أ
القفز  -ب

 الرجري 
 الحداـ الرجري  -د الحداـ الحػضي -ج

 . ما ىي العطسة السدصحة التي تتػسط القفز الرجري ؟ 10

 القز  -د التخقػة -ج الكتفلػح  -ب الزمػع -أ

 . بساذا تترل الزمػع مغ الخمف ؟ 11

 الحداـ الرجري  -ج العسػد الفقاري  -ب القفز الرجري  -أ
 الفقخات الرجرية -د
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 ىسية القفز الرجري؟أ. ما  12

 حساية القمب -أ
حساية الشخاع  -ب

 الذػكى
 جسيع ما سبق -د حساية الجسجسة -ج

 .  ماذا تدسى العطام التي تخبط األشخاف العمػية بالييكل السحػري؟ 13

 القفز الرجري  -د العسػد الفقاري  -ج الحداـ الحػضي -ب الحداـ الرجري  -أ

 . ما ىي الزمػع التي ال تترل بالقز نيائيا  ؟14

 الشئ مسا سبق -د شافية -ج كاذبة -ب حكيكية -أ

 . ما ىي التخاكيب التي ترل األشخاف بالجحع؟ 15

 القفز الرجري  -د لػح الكتف -ج الحداـ الحػضي -ب الحداـ الرجري  -أ

 مامي الخفيع الحي يترل مغ األمام بالقز ومغ الخمف بذػكة عمػية بارزة ؟. ما ىػ العطع األ 16

 الذطية -د  التخقػة -ج  الزمػع -ب  لػح الكتف -أ 

 مغ مكػنات الصخف العمػي ما ىي؟  ال تعج.أحجى السكػنات األتية  17

 الكعبخة -ج  الذطية -ب  الدنج -أ 
 الخسغ –د 

 

 . كع عجد عطام اليج الػاحجة ؟ 18

 19 -د  12   -ج  15  -ب  20 –أ 

 .  ماذا تدسى التخاكيب التي تخبط األشخاف الدفمية بالييكل السحػري؟ 19

 القفز الرجري  -د العسػد الفقاري  -ج الحداـ الحػضي -ب الرجري الحداـ  -أ

 . ما ىػ التجػيف الحي يػجج عشج كل جانب مغ جػانب الحػض  الستكبال عطع الفخح؟ 20

 الداؽ -د  الداعج -ج  العزج -ب  الحق -أ 

 . بساذا يترل العطع  عجيع  االسع مغ االمام؟ 21

 الفقخات العجدية –أ 
القفز  -ب 

 الرجري 
الحداـ الحػضي -د  االرتفاؽ العاني -ج 

 . بساذا يترل العطع  عجيع  االسع مغ الخمف؟ 22

 الفقخات العجدية -ج  الحداـ الحػضي -ب  االرتفاؽ العاني -أ 

 القفز الرجري  -د 

 

 22الصفحة 

 . ماذا تذكل السشصقة العجدية + العرعرية + العطسان عجيسا االسع؟   23
 الجحع –د  الحداـ الحػضي -ج  العسػد الفقاري  –ب  الحػض -أ 

 . أي مغ اآلتية ال يعج مغ مكػنات الصخف الدفمي ؟ 24
 الذطية -د  القربة -ج  الكعبخة -ب  الخضفة –أ 

 . كع عجد عطام الكاحل في الصخف الدفمي ؟ 25
 7 -د  9  -ج  3  -ب  5  -أ 

 .أى مغ العطام اآلتية مغ العطام الصػيمة ؟ 26
 القربة -د  الكاحل -ج  السذط -ب الفخح -أ 

 . ما ىػ الشديج الزام الحي يتكػن مغ خبليا حية متخررة تػجج في مادة بيغ خمػية صمبة ؟27
 الجـ -د  العطع -ج  الجىػف   -ب الغزاريف -أ 

 . ماذا تذكل الياف بخوتيغ الكػالجيغ مغ كتمة العطع؟ 28
 الشرف -د  الخبع -ج  الثمثاف -ب الثمث -أ 

 مبلح الكالديػم مغ كتمة العطع؟أ.ماذا تذكل  29
 الشرف -د  الخبع -ج  الثمثاف -ب الثمث -أ 

 . ماذا تذكل الخبليا العطسية مغ كتمة العطع؟   30
 %1  -د  % 61  –ج  % 4 -ب % 60 –أ 

 ساسية لمعطع الكثيف؟. ما ىي الػحجة األ 31
 القشيات -د قشاة فػلكساف -ج قشاة ىافخس -ب جياز ىافخس -أ

 . ما ىػ الشديج الرمب  الحي يقع عمى سصح العطع و يعصيو القػة والحساية ؟ 32
 العطع االسفشجي -د العطع الكثيف -ج جياز ىافخس -ب العطع االصيل -أ

 صفػف ( وتػجج داخل ثغخة وىي مذتخكة السخكد؟ 5-4. ما ىي الخبليا السختبة في صفػف اسصػانية ) 33
 االكعية الجمػية -د الخاليا العطسية -ج قشاة فػلكساف -ب جياز ىافخس -أ

 جيدة ىافخس و االوعية الجمػية؟أالتي تتكػن مغ الرفائح تخمػ مغ  . ماذا تدسى الذبكة  34
 الغزاريف -د العطع االصيل -ج العطع الكثيف -ب االسفشجيالعطع  -أ

 



مبحث/ األحياء 

1. تحتوي قناة هافرس على أوعية دموية.
    ج. إلمداد الخاليا العظمية بالغذاء واألكسجين الالزمين إلنتاج الطاقة.

2/ تتواجد الخاليا األكولة في الكبد بصورة دائمة.
   ج. لحمايته من مسببات األمراض باستمرار نظراً ألهميته الكبيرة.

3. يقلل االنترفيرون من انتشار العدوى الفيروسية.
   ج. ألن االنترفيرون يرتبط بأغشية الخاليا السليمة حيث يحفزها إلنتاج بروتين خاص 

ضد الفيروس والذي يمنع تكاثر الفيروس داخلها
4. يعطي اللقاح قبل قبل انتشار المرض بوقت كاف.

  ج/ حتى يســتطيع الجســم تكوين أجسام مضادة وخاليا B ذاكرة تكون 
جاهزة عند انتشار المرض.

5. يهتم األطباء بتوافق األنسجة قدر االمكان عند القيام بزراعة األعضاء.
  ج/ حتى ال يكون الجســم أجســاماً مضادة ضد العضو المزروع وبالتالي فشــل عملية 

الزراعة.
6. القضاء على خاليا T يؤدي النهيار جهاز المناعة.

  ج/ ألن خاليا T تمثل العدد األكبر من الخاليا اللمفية )حوالي 80%).
7. خاليا الدم الحمراء قرصية الشكل مقعرة الوجهين.

   ج. حتى تزيد من مساحة سطحها لتبادل الغازات
8. يمتاز غشاء خلية الدم الحمراء بالمرونة.

   ج. لكــي تتمكــن من تغيير شــكلها ويســهل انثناءهــا أثناء مرورها في الشــعيرات 
الدموية.

1.  ) العقدة الجيب أذينية( خاليا عضلية تبدأ عندها اثارة انقباض القلب.
2. ) الضلوع الكاذبة(  3 أزواج في القفص الصدري ال تتصل مباشرة بعظمة القص.

3. ) جهاز هافرس ( خاليا اسطوانية مشتركة في قناة مركزية توجد في العظم الكثيف.
4. ) النظام المتمم ( 30 بروتين في بالزما الدم تساعد األجسام المضادة وتتمم عملها.

1. قارن بين:
أ/ الطرف العلوي والسفلي من حيث ترتيب العظام وأعدادها.

  الطرف العلوي:  عظمة العضد ـ عظمتي الساعد )الزند والكعبرة( ـ عظام الرسغ )8 عظام( 
ـ عظام مشط اليد )5 عظام( ـ سالميات األصابع )14 سالمية(.

الطرف الســفلي: عظمة الفخذ ـ عظمة الرضفة ـ عظمتي الســاق )القصبة والشظية( ـ عظام 
الكاحل )7 عظام( ـ عظام مشط القدم )5 عظام( ـ سالميات األصابع )14 سالمية(.

ب- اللقاح والمصل من حيث التركيب، نوع المناعة، األهمية.

المصلاللقاحوجه  المقارنة

سائل يحتوي على مسبب التركيب
المرض ميتاً أو ضعيفاً

سائل يحتوي على أجسام مضادة 
جاهزة

سلبية )صناعية(إيجابية )صناعية(نوع المناعة
عند انتشار المرضقبل انتشار المرض بوقت كافوقت اعطائه

يعطي للوقاية حيث يمنح الجسم األهمية
مناعة طويلة األمد )سنوات(

يعطي للعالج والوقاية حيث يمنح الجسم 
مناعة قصيرة األمد )أيام أو أسابيع(

2. عــرف مــا يلــي: الضلوع الحقيقيــة - الضلــوع الكاذبــة - الضلعان 
الطافيــان - المصــل - اللقاح - المناعة - جهاز هافــرس - االنتيجنات - 

األجسام المضادة - ضغط الدم.
الضلــوع الحقيقية:  هي األزواج من 7-1 من ضلوع القفص الصدري والتي تتصل 

مباشرة من األمام بعظمة القص.
الضلــوع الكاذبة:  هــي األزواج 8، 9، 10 من ضلوع القفــص الصدري والتي ال 

تتصل مباشرة من األمام بعظمة القص.
الضلعان الطافيان: هما آخــر زوجين من ضلوع القفص الصدري)11،12( والتي 

ال تتصل من األمام بعظمة القص.
مالحظــة هامــة: في جيمع الضلــوع الســابقة يتم االتصال مــن الخلف 

بالعمود الفقري.
المصل: ســائل يحتوي على أجســام مضادة جاهزة من حيث يعطي مناعة فورية للجسم 

ضد األوبئة ولدغ األفاعي.
اللقاح: ســائل يحتوي على مســبب المرض مينــاً أو ضعيفاً أو ســمومه حيث يتعرف 
الجســم على األنتجين ومن ثم يكون أجســاماً مضادة وخاليا ذاكرة تعطي الجســم مناعة 

طويلة )سنوات(.
المناعة: هي الطرق والوســائل التي يدافع بها الجســم عن نفســه ضد غزو الميكروبات 
والجراثيم ويمنع نمو خاليا غريبة مثل الخاليا السرطانية وتشمل مناعة طبيعية أو مكتسبة.

جهاز هافرس: هو الوحدة األساســية في بناء العظم الكثيف حيث أن كل وحدة تتركب من )5-4( 
خاليا إسطوانية الشكل في مركزها قناة مركزية تسمى قناة هافرس وتحتوي أوعية دموية وأعصاب.
األنتيجنات )مولدات الضد(: مادة بروتينية )قد يشــترك في تركيبها ســكريات( وهي 
تتواجد في مســببات المرض مثل البكتيريا والفيروسات والخاليا السرطانية حيث يكون 

الجسم ضدها أجساماً مضادة.
األجسام المضادة: بروتينات ذائبة تعرف ببروتينات المناعة وتوجد في بالزما الدم 

وتفرز من الخاليا البالزمية الناتجة عن خاليا B ووظيفتها التصدي لألنتيجنات
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 23الصفحة 

 . أى مغ اآلتية مغ وضائف العطع االسفشجي ؟35 

 شبقة لمحساية -د حساية الشخاع -ج خفة الػزف  -ب حخكة العزالت -أ

 . كيف يرل الغحاء لمعطع الكثيف؟36

 الجمػيةكعية األ -د االنتذار -ج الشقل الشذط -ب الخاصية االسسػزية -أ

 . كيف يرل الغحاء لمعطع االسفشجي؟37

 الخاصية االسسػزية -د االكعية الجمػية -ج االنتذار -ب الشقل الشذط -أ

 ما عجد نبزات  القمب لئلندان البالغ الدميع في الجقيقة؟.    38

 1د_                          46ج_                    42ب_                         24أ_ 

 ما مرجر  الشبزة األولية في  القمب؟. 39

 العقجة األذيشية البصيشية -د   حـد ىذ         -ج         العقجة الجيب أذيشية -بألياؼ بخكشجي         -أ

 بع يدسى الجدء العمػى مغ العطع عجيع اإلسع؟.  40

 د _ االرتفاؽ العانى                الحخقفة أ _ الػرؾ                  ب_ الحق                      ج _ 

 ما الرسام الحي يفرل بيغ األذيغ األيسغ والبصيغ األيسغ؟41 .

نرف قسخي رئػي  -نرف قسخي أبيخي           د -ج          ثالثي الذخفات -ثشائي الذخفات        ب -أ
 مكػنات الجم؟ماذا يدسى الدائل األصفخ القذي الحي  يطيخ خبلل فرل . 42

 المسف -د                      البالزما -فيبخيشػجيغ                ج -غمػبيغ                ب -أ

 ما مشذأ خبليا الجم الحسخاء والبيزاء والرفائح الجمػية؟. 43 

 األكردة -الذخاييغ                 د -خاليا عزمة القمب          ج -ب         الخاليا الجحعية -أ

 . ما الرسام الحي يفرل بيغ األذيغ األيدخ والبصيغ األيدخ؟44

نرف قسخي رئػي -نرف قسخي أبيخي           د -ج ثالثي الذخفات        -ب           ثشائي الذخفات -أ
 الحسخاء عمى تغييخ شكميا وانثشائيا أثشاء السخور في الذعيخات الجمػية؟ . ما سبب قجرة خبليا الجم45

 خمػىا مغ الشػاة  -الذكل القخصي السقعخ الػجييغ    د -ج    غذاؤىا الخمػي السخف  -كثخة عجدىا       ب -أ

 . ما سبب زيادة مداحة سصح تبادل الغازات في خبليا الجم الحسخاء؟46

 أ+ ب معاً  -د      الذكل القخصي السقعخ الػجييغ -ذاؤىا الخمػي السخف     جغ -كثخة عجدىا       ب -أ

 . أى مسا يمي ليدت مغ خرائز خبليا الجم الحسخاء، ما ىي؟ 47

 _ تتكاثختخمػ مغ الشػاة                 ب_ عجدىا بالسالييغ      ج_ قخصية الذكل           د -أ

 فائح الجمػية، ما ىي؟. أى مغ االتية ليدت مغ خرائز الر48

 ج _تداعج في تخثخ الجـ      د _  بيا حبيبات افخازية       عجيجة األنػيةليذ ليا شكل محجد       ب_  -أ

 .  عمى ماذا تعتسج قجرة خبليا الجم عمى نقل االكدجيغ؟49

 +ب معاً ج -مية    دكسية الييسػغمػبيغ بجاخل الخ -ج عجد خاليا الجـ الحسخاء -بعجد خاليا الجـ البيزاء -أ

 24الصفحة 

 . ما ىػ الػعاء الجمػي الحي يحسل الجم بعيجا عغ القمب ويترل بالبصيغ األيدخ؟50

األكردة الخئػية -الػريج األجػؼ                د -ج             الذخياف األبيخ -الذخياف الخئػي        ب -أ
 ويترل بالبصيغ األيسغ؟. ما الػعاء الجمػي الحي يحسل الجم بعيجا  عغ القمب 51

 األكردة الخئػية -الػريج األجػؼ             د-الذخياف األبيخ               ج -ب         الذخياف الخئػي -أ

 ما نػع الحرة التي تػجج في وسط مجسػعة الييع ؟ .52

 كخبػف  -فػسفػر                     د -ج                      حجيج -ىيجركجيغ               ب -أ

 . ما الػعاء الجمػي الحي يحسل الجم باتجاه القمب ويترل باألذيغ األيسغ؟53

 األكردة الخئػية-د            لػريج األجػؼا -الذخياف األبيخ            ج -الذخياف الخئػي          ب -أ

 لحي يحسل الجم باتجاه القمب ويترل باألذيغ األيدخ؟. ما الػعاء الجمػي ا54

 األكردة الخئػية -الػريج األجػؼ            د -الذخياف األبيخ            ج-الذخياف الخئػي           ب -أ

 ما الغذاء الحي يحيط بالقمب؟.55

 الكيػتيغ -د                     السداريقا -السخاشي                  ج-ر                   بالتامػ  -أ

 كع عجد صسامات القمب؟ .56

 6 -د                            3ج _                           2_ ب                        1أ_

 أيغ يشجفع الجم خبلل انكباض البصيشيغ؟. 57

 ب +ج -الذخياف الخئػي             د-جالذخياف األبيخ           -األكردة الخئػية األربعة     ب -أ

 كع عجد جديئات الييسػغمػبيغ فى خمية الجـ الحسخاء؟  .58

 مميػف  140 -مميػف              د 240  -مميػف              ج 200 -مميػف          ب 340  -أ

 مغ السدؤول عغ نقل الغازات في الجدع؟59.

 ب _ خاليا الجـ البيزاء       ج_ الرفائح الجمػية           د _ األكعية الميسفية      خاليا الجـ الحسخاء -أ

 ما ىي الحجخة القمبية التي تكػن  أكثخ قػة وسسكا ؟  .60

 األذيغ األيسغ -األذيغ األيدخ             د -خ             جالبصيغ األيد -البصيغ األيسغ          ب  -أ

 مغ أنػاع  خبليا الجم البيزاء إال واحجة ما ىي؟ جسيع ما يمي .61

 الميسفية -د                    الثشائية  -الستعادلة                  ج  -القاعجية                 ب -أ

 ماذا تدسى خبليا دم قخصية الذكل مقعخة الػجييغ؟ .62

 الخاليا الجحعية -د  الرفائح الجمػية          -خاليا الجـ البيزاء       ج -ب       خاليا الجـ الحسخاء -أ

 فى خبليا الجم الحسخاء الشاضجة؟  تػججأي مسا بمى  ال63.

 خزاب الجـ  -الييسػغمػبيغ               د -الغذاء الخمػي              ج-ب                  الشػاة  -أ

 أي مغ خبليا الجم تستاز بقجرىا عل مغادرة تيار الجم بيجف دفاعي؟ 64.

 جسيع ما سبق -الرفائح الجمػية        د   -ج         خاليا الجـ البيزاء -خاليا الجـ الحسخاء        ب -أ

 25الصفحة 

 أي مغ خبليا الجم تعج احجى وسائل الجفاع في الجدع؟ .65

 الخاليا الجحعية-مػية          دالرفائح الج -ج       الجـ البيزاء خاليا -خاليا الجـ الحسخاء        ب -أ

 ماذا تدسى األجداء الخمػية التي  ليذ ليا شكل محجد وعجيسة األنػيو وليا دور في تخثخ الجم ؟ .66

 الخاليا الجحعية -د          الرفائح الجمػية -ج خاليا الجـ البيزاء       -خاليا الجـ الحسخاء       ب -أ

 ماذا تدسى البخوتيشات الدكخية السختبصة بأغذية خبليا الجم الحسخاء؟67.

 الييسػغمػبيغ  -خثخة                     د -ج                جمػلج الز -الجدع السزاد           ب -أ

 لتخ في اإلندان؟ 6-5سو مغ ما ىػ  الشديج الزام الحي  مادتو الخبللية سائمة يتخاوح حج 68.

 الميسف-السرل                      د-ج                       الجـ -البالزما                 ب -أ

 ما األوعية الجمػية التي تحسل الجم السؤكدج باتجاه القمب؟ .69

 الذخياف الخئػي  -د       ربعةاألكردة الخئػية األ -جيج األجػؼ الدفمي  الػر  -الػريج األجػؼ العمػي    ب -أ

 مع أي مغ حجخات القمب يترل الذخيان األبيخ مباشخة؟ .70

 البصيغ األيدخ -البصيغ األيسغ             د -األذيغ األيدخ           ج -االذيغ األيسغ              ب -أ

 فيع يدتخجم جياز الصخد السخكدي؟ .71

                                                 قياس ندبة خاليا الجـ الحسخاء -ب       قياس ضغط الجـ                     -أ

 قياس ندبة خاليا الجـ  البيزاء -د                         فرل مكػنات الجـ  -ج

متى يسكغ التشبؤ باحتسال اصابة الفخد بأحج األمخاض البكتيخية ؟
زيادة الرفائح الجمػيةالحسخاء                    بزيادة خاليا الجـ أ

نقز الرفائح الجمػيةدزيادة خاليا الجـ البيزاءج
أي مغ اآلتية يعج مغ وضائف أيػنات ببلزما الجم ؟

األسسػزىأ_  لجفاع كالسشاعة          ج_ تشطيع درجة الحخارة          ج_ تخثخ الجـب_ االتػازف
ما الخبليا السدؤولة عغ افخاز بخوتيغ بيخفػريغ؟

السثبصة                   د _ القاتمةالسشذصة               ج _ ب_ الدامةأ
الفيبخيشػجيغ إلى فيبخيغ عشج تكػيغ الخثخة الجائسة ؟ماذا يدسى اإلنديع الحى يحػل 

ثخكمبيغأ _ بخكثخمبيغ              ب_ ثخكمبػبالستيغ              ج_ كػالجيغ                  د_
أيغ يػجج أكبخ تجسع مغ األندجة المسفية في الجدع؟

د_الصحاؿج_الدائجة الجكدية                الغجة الدعتخية            ب _العقج المسفية             أ
جسيع الػسائل التالية تعتبخ حػاجد ميكانيكية لمجفاع عغ الجدع إال واحجة، ما ىي؟

ج_الخاليا األكػلة                د _الغجد العخقية_المعابالجمج                    ب أ
أي مسا يأتي  ال يعج مغ مكػنات الجياز الميسفي؟

الميسفالغجة الدعتخية                دالخاليا الميسفية         جباالكعية الجمػية

 25الصفحة 

أي مغ خبليا الجم تعج احجى وسائل الجفاع في الجدع؟
الخاليا الجحعيةمػية          دالرفائح الججالجـ البيزاءخالياخاليا الجـ الحسخاء        بأ

ماذا تدسى األجداء الخمػية التي  ليذ ليا شكل محجد وعجيسة األنػيو وليا دور في تخثخ الجم ؟
الخاليا الجحعيةدالرفائح الجمػيةجخاليا الجـ البيزاء      خاليا الجـ الحسخاء       بأ

ماذا تدسى البخوتيشات الدكخية السختبصة بأغذية خبليا الجم الحسخاء؟
الييسػغمػبيغخثخة                     دج                جمػلج الزالجدع السزاد           بأ

لتخ في اإلندان؟56سو مغ ما ىػ  الشديج الزام الحي  مادتو الخبللية سائمة يتخاوح حج
الميسفالسرل                      دجالجـالبالزما                 بأ

ما األوعية الجمػية التي تحسل الجم السؤكدج باتجاه القمب؟
بأ العمػي األجػؼ الخئػيدربعةاألكردة الخئػية األجيج األجػؼ الدفمي  الػر الػريج الذخياف

مع أي مغ حجخات القمب يترل الذخيان األبيخ مباشخة؟
البصيغ األيدخالبصيغ األيسغ             داألذيغ األيدخ           جاالذيغ األيسغ              بأ

السخكدي؟ الصخد جياز يدتخجم فيع
قياس ندبة خاليا الجـ الحسخاءبقياس ضغط الجـ                    أ

قياس ندبة خاليا الجـ  البيزاءدفرل مكػنات الجـ ج
 متى يسكغ التشبؤ باحتسال اصابة الفخد بأحج األمخاض البكتيخية ؟ 72.

                                    زيادة الرفائح الجمػية -الحسخاء                    بزيادة خاليا الجـ  -أ

 نقز الرفائح الجمػية -د                    زيادة خاليا الجـ البيزاء -ج

أي مغ اآلتية يعج مغ وضائف أيػنات ببلزما الجم ؟
األسسػزىأ_  لجفاع كالسشاعة          ج_ تشطيع درجة الحخارة          ج_ تخثخ الجـب_ االتػازف

ما الخبليا السدؤولة عغ افخاز بخوتيغ بيخفػريغ؟
السثبصة                   د _ القاتمةالسشذصة               ج _ ب_ الدامةأ

الفيبخيشػجيغ إلى فيبخيغ عشج تكػيغ الخثخة الجائسة ؟ماذا يدسى اإلنديع الحى يحػل 
ثخكمبيغأ _ بخكثخمبيغ              ب_ ثخكمبػبالستيغ              ج_ كػالجيغ                  د_

أيغ يػجج أكبخ تجسع مغ األندجة المسفية في الجدع؟
د_الصحاؿج_الدائجة الجكدية                الغجة الدعتخية            ب _العقج المسفية             أ

جسيع الػسائل التالية تعتبخ حػاجد ميكانيكية لمجفاع عغ الجدع إال واحجة، ما ىي؟
ج_الخاليا األكػلة                د _الغجد العخقية_المعابالجمج                    ب أ

أي مسا يأتي  ال يعج مغ مكػنات الجياز الميسفي؟
الميسفالغجة الدعتخية                دالخاليا الميسفية         جباالكعية الجمػية

 25الصفحة 

أي مغ خبليا الجم تعج احجى وسائل الجفاع في الجدع؟
الخاليا الجحعيةمػية          دالرفائح الججالجـ البيزاءخالياخاليا الجـ الحسخاء        بأ

ماذا تدسى األجداء الخمػية التي  ليذ ليا شكل محجد وعجيسة األنػيو وليا دور في تخثخ الجم ؟
الخاليا الجحعيةدالرفائح الجمػيةجخاليا الجـ البيزاء      خاليا الجـ الحسخاء       بأ

ماذا تدسى البخوتيشات الدكخية السختبصة بأغذية خبليا الجم الحسخاء؟
الييسػغمػبيغخثخة                     دج                جمػلج الزالجدع السزاد           بأ

لتخ في اإلندان؟56سو مغ ما ىػ  الشديج الزام الحي  مادتو الخبللية سائمة يتخاوح حج
الميسفالسرل                      دجالجـالبالزما                 بأ

ما األوعية الجمػية التي تحسل الجم السؤكدج باتجاه القمب؟
بأ العمػي األجػؼ الخئػيدربعةاألكردة الخئػية األجيج األجػؼ الدفمي  الػر الػريج الذخياف

مع أي مغ حجخات القمب يترل الذخيان األبيخ مباشخة؟
البصيغ األيدخالبصيغ األيسغ             داألذيغ األيدخ           جاالذيغ األيسغ              بأ

السخكدي؟ الصخد جياز يدتخجم فيع
قياس ندبة خاليا الجـ الحسخاءبقياس ضغط الجـ                    أ

قياس ندبة خاليا الجـ  البيزاءدفرل مكػنات الجـ ج
متى يسكغ التشبؤ باحتسال اصابة الفخد بأحج األمخاض البكتيخية ؟

زيادة الرفائح الجمػيةالحسخاء                    بزيادة خاليا الجـ أ
نقز الرفائح الجمػيةدزيادة خاليا الجـ البيزاءج

 أي مغ اآلتية يعج مغ وضائف أيػنات ببلزما الجم ؟ 73.

 لجفاع كالسشاعة          ج_ تشطيع درجة الحخارة          ج_ تخثخ الجـب_ ا         التػازف األسسػزى أ_ 

ما الخبليا السدؤولة عغ افخاز بخوتيغ بيخفػريغ؟
السثبصة                   د _ القاتمةالسشذصة               ج _ ب_ الدامةأ

الفيبخيشػجيغ إلى فيبخيغ عشج تكػيغ الخثخة الجائسة ؟ماذا يدسى اإلنديع الحى يحػل 
ثخكمبيغأ _ بخكثخمبيغ              ب_ ثخكمبػبالستيغ              ج_ كػالجيغ                  د_

أيغ يػجج أكبخ تجسع مغ األندجة المسفية في الجدع؟
د_الصحاؿج_الدائجة الجكدية                الغجة الدعتخية            ب _العقج المسفية             أ

جسيع الػسائل التالية تعتبخ حػاجد ميكانيكية لمجفاع عغ الجدع إال واحجة، ما ىي؟
ج_الخاليا األكػلة                د _الغجد العخقية_المعابالجمج                    ب أ

أي مسا يأتي  ال يعج مغ مكػنات الجياز الميسفي؟
الميسفالغجة الدعتخية                دالخاليا الميسفية         جباالكعية الجمػية

 25الصفحة 

أي مغ خبليا الجم تعج احجى وسائل الجفاع في الجدع؟
الخاليا الجحعيةمػية          دالرفائح الججالجـ البيزاءخالياخاليا الجـ الحسخاء        بأ

ماذا تدسى األجداء الخمػية التي  ليذ ليا شكل محجد وعجيسة األنػيو وليا دور في تخثخ الجم ؟
الخاليا الجحعيةدالرفائح الجمػيةجخاليا الجـ البيزاء      خاليا الجـ الحسخاء       بأ

ماذا تدسى البخوتيشات الدكخية السختبصة بأغذية خبليا الجم الحسخاء؟
الييسػغمػبيغخثخة                     دج                جمػلج الزالجدع السزاد           بأ

لتخ في اإلندان؟56سو مغ ما ىػ  الشديج الزام الحي  مادتو الخبللية سائمة يتخاوح حج
الميسفالسرل                      دجالجـالبالزما                 بأ

ما األوعية الجمػية التي تحسل الجم السؤكدج باتجاه القمب؟
بأ العمػي األجػؼ الخئػيدربعةاألكردة الخئػية األجيج األجػؼ الدفمي  الػر الػريج الذخياف

مع أي مغ حجخات القمب يترل الذخيان األبيخ مباشخة؟
البصيغ األيدخالبصيغ األيسغ             داألذيغ األيدخ           جاالذيغ األيسغ              بأ

السخكدي؟ الصخد جياز يدتخجم فيع
قياس ندبة خاليا الجـ الحسخاءبقياس ضغط الجـ                    أ

قياس ندبة خاليا الجـ  البيزاءدفرل مكػنات الجـ ج
متى يسكغ التشبؤ باحتسال اصابة الفخد بأحج األمخاض البكتيخية ؟

زيادة الرفائح الجمػيةالحسخاء                    بزيادة خاليا الجـ أ
نقز الرفائح الجمػيةدزيادة خاليا الجـ البيزاءج

أي مغ اآلتية يعج مغ وضائف أيػنات ببلزما الجم ؟
األسسػزىأ_  لجفاع كالسشاعة          ج_ تشطيع درجة الحخارة          ج_ تخثخ الجـب_ االتػازف

ما الخبليا السدؤولة عغ افخاز بخوتيغ بيخفػريغ؟
السثبصة                   د _ القاتمةالسشذصة               ج _ ب_ الدامةأ

الفيبخيشػجيغ إلى فيبخيغ عشج تكػيغ الخثخة الجائسة ؟ماذا يدسى اإلنديع الحى يحػل 
ثخكمبيغأ _ بخكثخمبيغ              ب_ ثخكمبػبالستيغ              ج_ كػالجيغ                  د_

أيغ يػجج أكبخ تجسع مغ األندجة المسفية في الجدع؟
د_الصحاؿج_الدائجة الجكدية                الغجة الدعتخية            ب _العقج المسفية             أ

 جسيع الػسائل التالية تعتبخ حػاجد ميكانيكية لمجفاع عغ الجدع إال واحجة، ما ىي؟. 77

ج_الخاليا األكػلة                د _الغجد العخقية                   _المعابالجمج                    ب - أ
أي مسا يأتي  ال يعج مغ مكػنات الجياز الميسفي؟

الميسفالغجة الدعتخية                دالخاليا الميسفية         جباالكعية الجمػية

 25الصفحة 

أي مغ خبليا الجم تعج احجى وسائل الجفاع في الجدع؟
الخاليا الجحعيةمػية          دالرفائح الججالجـ البيزاءخالياخاليا الجـ الحسخاء        بأ

ماذا تدسى األجداء الخمػية التي  ليذ ليا شكل محجد وعجيسة األنػيو وليا دور في تخثخ الجم ؟
الخاليا الجحعيةدالرفائح الجمػيةجخاليا الجـ البيزاء      خاليا الجـ الحسخاء       بأ

ماذا تدسى البخوتيشات الدكخية السختبصة بأغذية خبليا الجم الحسخاء؟
الييسػغمػبيغخثخة                     دج                جمػلج الزالجدع السزاد           بأ

لتخ في اإلندان؟56سو مغ ما ىػ  الشديج الزام الحي  مادتو الخبللية سائمة يتخاوح حج
الميسفالسرل                      دجالجـالبالزما                 بأ

ما األوعية الجمػية التي تحسل الجم السؤكدج باتجاه القمب؟
بأ العمػي األجػؼ الخئػيدربعةاألكردة الخئػية األجيج األجػؼ الدفمي  الػر الػريج الذخياف

مع أي مغ حجخات القمب يترل الذخيان األبيخ مباشخة؟
البصيغ األيدخالبصيغ األيسغ             داألذيغ األيدخ           جاالذيغ األيسغ              بأ

السخكدي؟ الصخد جياز يدتخجم فيع
قياس ندبة خاليا الجـ الحسخاءبقياس ضغط الجـ                    أ

قياس ندبة خاليا الجـ  البيزاءدفرل مكػنات الجـ ج
متى يسكغ التشبؤ باحتسال اصابة الفخد بأحج األمخاض البكتيخية ؟

زيادة الرفائح الجمػيةالحسخاء                    بزيادة خاليا الجـ أ
نقز الرفائح الجمػيةدزيادة خاليا الجـ البيزاءج

أي مغ اآلتية يعج مغ وضائف أيػنات ببلزما الجم ؟
األسسػزىأ_  لجفاع كالسشاعة          ج_ تشطيع درجة الحخارة          ج_ تخثخ الجـب_ االتػازف

ما الخبليا السدؤولة عغ افخاز بخوتيغ بيخفػريغ؟
السثبصة                   د _ القاتمةالسشذصة               ج _ ب_ الدامةأ

الفيبخيشػجيغ إلى فيبخيغ عشج تكػيغ الخثخة الجائسة ؟ماذا يدسى اإلنديع الحى يحػل 
ثخكمبيغأ _ بخكثخمبيغ              ب_ ثخكمبػبالستيغ              ج_ كػالجيغ                  د_

أيغ يػجج أكبخ تجسع مغ األندجة المسفية في الجدع؟
د_الصحاؿج_الدائجة الجكدية                الغجة الدعتخية            ب _العقج المسفية             أ

جسيع الػسائل التالية تعتبخ حػاجد ميكانيكية لمجفاع عغ الجدع إال واحجة، ما ىي؟
ج_الخاليا األكػلة                د _الغجد العخقية_المعابالجمج                    ب أ

 أي مسا يأتي  ال يعج مغ مكػنات الجياز الميسفي؟ .78

 الميسف -الغجة الدعتخية                د -الخاليا الميسفية         ج -ب         االكعية الجمػية

 25الصفحة 

أي مغ خبليا الجم تعج احجى وسائل الجفاع في الجدع؟
الخاليا الجحعيةمػية          دالرفائح الججالجـ البيزاءخالياخاليا الجـ الحسخاء        بأ

ماذا تدسى األجداء الخمػية التي  ليذ ليا شكل محجد وعجيسة األنػيو وليا دور في تخثخ الجم ؟
الخاليا الجحعيةدالرفائح الجمػيةجخاليا الجـ البيزاء      خاليا الجـ الحسخاء       بأ

ماذا تدسى البخوتيشات الدكخية السختبصة بأغذية خبليا الجم الحسخاء؟
الييسػغمػبيغخثخة                     دج                جمػلج الزالجدع السزاد           بأ

لتخ في اإلندان؟56سو مغ ما ىػ  الشديج الزام الحي  مادتو الخبللية سائمة يتخاوح حج
الميسفالسرل                      دجالجـالبالزما                 بأ

ما األوعية الجمػية التي تحسل الجم السؤكدج باتجاه القمب؟
بأ العمػي األجػؼ الخئػيدربعةاألكردة الخئػية األجيج األجػؼ الدفمي  الػر الػريج الذخياف

مع أي مغ حجخات القمب يترل الذخيان األبيخ مباشخة؟
البصيغ األيدخالبصيغ األيسغ             داألذيغ األيدخ           جاالذيغ األيسغ              بأ

السخكدي؟ الصخد جياز يدتخجم فيع
قياس ندبة خاليا الجـ الحسخاءبقياس ضغط الجـ                    أ

قياس ندبة خاليا الجـ  البيزاءدفرل مكػنات الجـ ج
متى يسكغ التشبؤ باحتسال اصابة الفخد بأحج األمخاض البكتيخية ؟

زيادة الرفائح الجمػيةالحسخاء                    بزيادة خاليا الجـ أ
نقز الرفائح الجمػيةدزيادة خاليا الجـ البيزاءج

أي مغ اآلتية يعج مغ وضائف أيػنات ببلزما الجم ؟
األسسػزىأ_  لجفاع كالسشاعة          ج_ تشطيع درجة الحخارة          ج_ تخثخ الجـب_ االتػازف

ما الخبليا السدؤولة عغ افخاز بخوتيغ بيخفػريغ؟
السثبصة                   د _ القاتمةالسشذصة               ج _ ب_ الدامةأ

 الفيبخيشػجيغ إلى فيبخيغ عشج تكػيغ الخثخة الجائسة ؟ماذا يدسى اإلنديع الحى يحػل 75 .

 ثخكمبيغ أ _ بخكثخمبيغ              ب_ ثخكمبػبالستيغ              ج_ كػالجيغ                  د_

أيغ يػجج أكبخ تجسع مغ األندجة المسفية في الجدع؟
د_الصحاؿج_الدائجة الجكدية                الغجة الدعتخية            ب _العقج المسفية             أ

جسيع الػسائل التالية تعتبخ حػاجد ميكانيكية لمجفاع عغ الجدع إال واحجة، ما ىي؟
ج_الخاليا األكػلة                د _الغجد العخقية_المعابالجمج                    ب أ

أي مسا يأتي  ال يعج مغ مكػنات الجياز الميسفي؟
الميسفالغجة الدعتخية                دالخاليا الميسفية         جباالكعية الجمػية
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 ما اسع الخبليا التي تتسايد في نخاع العطع وتياجع الخبليا  السرابة بالفيخوسات؟ .79

 الخاليا القاتمة -السداعجة              دTH -الدامة                جTC -ب               Bخاليا -أ

 تحفخ الخبليا الدميسة إلنتاج مػاد تسشع تكاثخ الفيخوس؟ ات التي بع تدسي البخوتيش.  80
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 ما السشاعة التي تشتج عغ شخيق التصعيع؟93.
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 الدؤال الثانى: عمل لسا يأتي:

 تحتػي قشاة ىافخس عمى أوعية دمػية.1
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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 28/ 2022

الخاصة:تنفيذ أعامل مدنية – متديد كوابل 
أرضية- محافظات غزة »حسب الطلب«

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-

- موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االثنني املوافق 06 /2022/06 
وحتى الساعـة 12:00 من نفس اليوم.

 2022/06 / 06 يــوم  االثنــني  املوافــق   الفنيــة  - موعــد فتــح املظاريــف 
الساعة 12:30 ظهرًا

- ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي وذلــك يــوم االثنــني املوافــق 2022/05/30 
وذلك يف مقر الرشكة الرئييس الساعة 10 صباحًا

- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة الرئييس 
املـوافـــق   االربعــاء  يــوم  مــن  اعتبــارًا   " الثاثينــي   " النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 

2022/05/25  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 300 شيكـل فقط ) غري مسرتدة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة 20,000 شــيكل, مبوجب كفـالـــة 
بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا.

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعان )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشرتيات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •
• موبايل رقم : 0599300112 

                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

جمعية الهال األحمر الفلسطيني
 24/ADM/2022 إعالن طرح عطاء

تأهيل قسم العيون التابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
تعلــن جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني عــن حاجتهــا لتأهيــل قســم العيــون 

التابع لجمعية الهال األحمر الفلسطيني 
ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــرشكات  فعــىل 
املوافــق  االربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  كراســات  لــرشاء  غــزة   الجمعيــة يف 
2022/5/25 مــن الســاعة الثامنــة و النصــف صباحــًا حتى يوم الثاثاء املوافق 

2022/5/31 حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعــد الظهــر للمورديــن املؤهلــني 

و املرخصــني و املتخصصــني فقــط الحــق يف االشــرتاك ، علــًا بــأن آخــر موعــد 
لتقديــم العــروض هــو يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/6/7 حتــى الســاعة الثانيــة 
دائــرة  املوجــود يف  املناقصــات  وذلــك يف صنــدوق   ، الظهــر  بعــد  النصــف  و 
املشرتيات مبقر جمعية الهال األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى

1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( دوالر أمرييك غري مسرتدة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  %5  من قيمة العطاء

3. االجتاع التمهيدي يوم االربعاء املوافق 2022/6/1  يف مقر الجمعية بخانيونس .

4. التصنيف املطلوب هو درجة أوىل أو ثانية مباين .

5. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

6. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــال  بجمعيــة  املشــرتيات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لاستفســار 
الفلسطيني عىل األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

 )10/SYFS2022( إعالن طرح عطاء رقم
استئجار قاعة مع ضيافة وغداء 

تعلــن جمعيــة إنقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء اســتئجار قاعــة مــع ضيافــة وغــداء 
رقــم:)SYFS2022/10( ضمــن مــرشوع تعزيــز املرونــة النفســية ونبــذ العنــف يف ريــاض 
األطفال واملدارس تنفيذ جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب بالرشاكة مع منظمة اليونيسف.

 عــىل الراغبــني باالشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلدارية واملالية عىل 
العنوان التايل: جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب 

العنــوان: غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول االندلســية – عــارة 
املعتز – الطابق االريض ، الهاتف: 2820092

وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء ورشوطــه مقابل دفع مبلغ 100 دوالر خال ســاعات 
الدوام الرسمي من األحد حتى الخميس من الساعة 08:00 صباحًا إىل الساعة 04:00 
يــوم  بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو  عــرًا علــًا 

األربعاء املوافق 2022/06/01 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:

1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2022/05/25.

2. االجتــاع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم الثاثاء املوافق 2022/05/31 الساعة 12:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( مــن إجــايل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عىل من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 سارية 

ملدة 3 شهور من إجايل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

7. عــىل الراغبــني باملشــاركة يف العطــاء إرفــاق الوثائــق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
- إرفــاق صــورة عــن فاتــورة الرشكــة وســند القبــض الرســميني مع كــراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
- إرفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

- إرفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف شهادة خصم مصدر من دائرة الرضيبة. 
- إرفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.

اإلداريــة  بالشــؤون  االتصــال  الرجــاء  واالستفســارات  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
واملالية عىل هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني
توريد وذبح وتربيد أضاحي لعام 2022 

رقم 2022/8
تعلن جمعية دار اليتيم الفلسطيني وضمن مرشوع األضحى والصدقات الخريي 
لعــام 2022 عــن طــرح عطــاء )توريــد وذبــح وتربيــد أضاحــي لعــام 2022( فعــىل 
الراغبــني مــن الــرشكات املختصــة واملرخصــة بالذبــح والتربيــد ولديهــم الرغبة يف 
االشــرتاك والحصــول عــىل وثائــق العطــاء املذكــور أعــاه التواصل مــع جمعية دار 

اليتيم الفلسطيني  للحصول عىل كراس العطاء كا هو موضح أدناه.
ماحظات للمتقدمني/

1. أن يكــون مؤهــًا حســب األصــول ومرخصــًا للذبــح وتربيد اللحــوم من الجهات 

املعنية ومسجًا يف دوائر الرضيبة وميتلك شهادة ترخيص سارية املفعول.
2. أن يلتزم املورد باملواصفات ومتطلبات التنفيذ، وتكون األســعار ســارية 

املفعول ملدة ال تقل عن )60( يومًا من آخر موعد لتسلم العطاء. 
3. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الشيكل، وإرفاق خلو طرف رضيبي. 

4. تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء. 

5. رسوم كراس العطاء )$200( غري مسرتدة. 

6. يحــق للجمعيــة تجزئــة أو تأجيــل أو إعــادة أو إلغــاء العطــاء أو طلــب تحليــل 

أسعار دون إبداء األسباب. 
7. يجب عىل املورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنيك مصدق 

مــن أحــد البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بقيمــة )5000 دوالر( مــن قيمــة العطاء 
املقدم، وترفق مع العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية. 

8. رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء. 

9. الجمعية غري ملزمة بالرتسية عىل أقل األسعار.

10. سيكون هناك تقييم فني ومايل لألصناف من خال زيارة ميدانية. 

غزة/ رامي رمانة:
للتنميــة  فلســطني  رشكــة  أمــس،  وقعــت 
واالســتثار "باديكــو" اتفاقيــة مــع رشكــة البيــان 
منشــآت   4 إعــار  بإعــادة  للبــدء  للمقــاوالت، 
اقتصاديــة تعرضــت للهــدم الــكيل يف املنطقة 
عــدوان  يف  غــزة،  مدينــة  رشقــي  الصناعيــة 
مايو/أيــار 2021، بتمويــل ذايت مــن صنــدوق 
دوالر  ألــف  و200  مليــون  كلفتــه  "باديكــو" 

أمرييك.
جاء ذلك خال مؤمتر صحفي أقامته "باديكو" 
مبقرهــا يف املنطقــة الصناعيــة، بحضــور وكيــل 
وزارة االقتصــاد الوطنــي عبــد الفتــاح الزريعــي، 
ورئيــس مجلــس إدارة "باديكــو" بشــار املري، 

وشخصيات اقتصادية واعتبارية وصحفيني.
وعــرب الزريعــي يف حديثــه لصحيفــة "فلســطني 
"عن أمله أن متثل اتفاقية إعادة بناء املنشآت 
إشــارة  الصناعيــة،  املنطقــة  يف  املهدمــة 
االقتصــادي  للواقــع  املراقبــني  لــكل  واضحــة 
جــدول  أعــىل  عــىل  يكــون  أن  واملانحــني  بغــزة 
الصناعــي  للقطــاع  الدعــم  توجيــه  أولوياتهــم 
الذي ترضر عىل مدار السنوات السابقة، الفتًا 
إىل أن القطــاع الصناعــي األقــدر عــىل إحــداث 

إنعاش يف االقتصاد الوطني.
وقــال: "إن االتفاقيــة متثــل نقطة تحول حقيقي 
لتوفــري  الصناعيــة  املنطقــة  اعــار  إعــادة  يف 
البيئــة املناســبة واملتنافســة لجلــب مزيــد مــن 
يف  يصــب  شــك  ال  ذلــك  وأن  املســتثمرين، 

مصلحة االقتصاد املحيل يف قطاع غزة".
 3 إىل  يحتــاج  غــزة  قطــاع  أن  الزريعــي  وبــني 
املنشــآت  إعــار  إلعــادة  دوالر  مليــارات 
االقتصاديــة املدمــرة وإلحداث تنمية وانتعاش 

اقتصادي وتعويض الفرص الضائعة.
الــذي  االقتصــادي  الــرضر  حجــم  أن  إىل  ونبــه 
يف  غــزة  قطــاع  عــىل  االحتــال  عــدوان  خلفــه 
مايو 2021 يقدر بنحو 105.5 مايني دوالر، 
فيــه خجولــة جــدًا، مبينــًا  التعويــض  نســبة  وأن 
ســجلت  والتجــاري  الصناعــي  القطاعــني  أن 
والخســائر  دوالر،  مليــون   45 الخســائر  فيهــا 
يف القطــاع الزراعــي 54 مليــون دوالر، وخســائر 
القطــاع الســياحي 3.5 مايــني دوالر، وخســائر 
قطــاع االتصــاالت واملواصــات نحــو 3 مايــني 

دوالر.

مــن جانبــه، أكــد املــري عــىل هامــش توقيــع 
أهميــة  "فلســطني"،  لصحيفــة  االتفاقيــة 
املدينــة  يف  املتــرضرة  املنشــآت  بنــاء  إعــادة 
لخلــق  املجــال  ســيفتح  ذلــك  ألن  الصناعيــة، 

فرص عمل واستثار جديد.
الصعوبــات  حجــم  إىل  املــري  وأشــار 
قطــاع  يف  االقتصــاد  تواجــه  التــي  االقتصاديــة 
غــزة، داعيــا املســتثمرين إىل توجيــه أموالهــم 
فلســطني،  يف  االقتصاديــة  التنميــة  نحــو 
إلحــداث نهضــة اقتصاديــة وللحــد مــن معدالت 

الفقر والبطالة.
مجلــس  عضــو  القيــق  فريــد  أوضــح  جانبــه  مــن 
"أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  باديكــو  إدارة 
 4 بنــاء  إعــادة  يتــم  أن  عــىل  تنــص  االتفاقيــة 
 2021 مايــو  يف  دمــرت  اقتصاديــة  منشــآت 
مبليــون  تقــدر  مبيزانيــة  الصناعيــة،  باملنطقــة 

و200 ألف دوالر، وهي مرحلة أوىل".
املرحلــة  تنفيــذ  بــدء  عمليــة  بــأن  القيــق  وأفــاد 
ومــدة  املقبــل،  األســبوع  ســتكون  األوىل، 
التنفيذ ثاثة أشهر تقريبًا، مشريًا إىل إجايل 
بدونــم.  تقــدر  متــرضرة  منشــأة  كل  مســاحة 
وأوضح أنه سيتبع ذلك مرحلة ثانية إلعادة بناء 
4 منشآت اقتصادية مدمرة أخرى يف املنطقة 
املرحلــة  مــن  االنتهــاء  فــور  ســتبدأ  الصناعيــة، 
األوىل، وبنفــس القيمــة املاليــة الســابقة، وهي 
مليــون و200 ألــف دوالر، ثــم يتبع ذلك مرحلة 
ثالثــة إلعــادة إعــار2 منشــأة اقتصاديــة مدمــرة 
يف املنطقة الصناعية بقيمة 600 ألف دوالر.

ســابق  وقــت  يف  انتهائهــم  إىل  القيــق  وأشــار   
الثانيــة  االقتصاديــة  املنشــآت  ترميــم  مــن 
التــي تعرضــت للهــدم الجــزيئ يف عــدوان مايو 
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يســعى  باديكــو  إدارة  مجلــس  أن  القيــق  وبــني 
إلنشــاء10 وحــدات اقتصاديــة إضافيــة جديــدة 
عــدة  مــدار  عــىل  الصناعيــة  املنطقــة  يف 

سنوات. 
تســعى  "باديكــو"  إدارة  أن  القيــق  وأضــاف 
إلصــاح مــا ُدمــر مــن خايــا وأجهــزة يف مــرشوع 
الطاقة الشمسية يف املنطقة الصناعية، مبينًا 
أن مــرشوع الطاقــة الشمســية طاقتــه اإلنتاجيــة 
املنطقــة  اســتهداف  بعــد  الربــع  نحــو  قلــت 

الصناعية.
وكانــت أعلنــت "باديكــو" مطلــع مــارس العــام 
املــايض عــن مــرشوع الطاقــة الشمســية بقيمــة 
إجالية بلغت قرابة 12 مليون دوالر. ويشمل 
املــرشوع أكــر مــن 21 ألــف خليــة شمســية تــم 
تركيبهــا عــىل 32 بنايــة صناعيــة يف مدينــة غزة 
الصناعيــة، بطاقــة إنتاجيــة تصــل إىل 7.3 ميغــا 

واط.
خصــًا  تقــدم  باديكــو  أن  إىل  القيــق  وأشــار   
 55 لــــ  اإليجاريــة  القيمــة  مــن   40-50 بنســبة 

مستأجًرا لديها يف املنطقة الصناعية.
يف  املشــغولة  غــري  األرايض  نســبة  أن  وبــني   
وأن  دومنــًا   170 بــــ  تقــدر  الصناعيــة  املنطقــة 
"باديكــو" تســعى عــىل مــدار الســنوات املقبلة 

الستثارها واالستفادة منها.

غزة/ فلسطني: 
أعلــن رئيــس اللجنــة القطريــة إلعــادة إعــار غزة 
الســفري محمــد العــادي، أن اللجنــة وبالتعاون 
مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية رصف 
النقديــة  املســاعدات  مــن  مايــو  شــهر  دفعــة 
لألرس املستورة واملتعففة يف قطاع غزة بدءا 

من اليوم الخميس.
النقديــة  املســاعدات  إن  العــادي:  وقــال 
األرس  مــن  أرسة  ألــف   100 لنحــو  ســتقدم 
املســتورة واملتعففــة يف محافظــات القطــاع، 

بواقع 100 دوالر لكل عائلة.

خــال  مــن  ســتتم  التوزيــع  عمليــة  أن  وأضــاف 
التــي  التوزيــع  مراكــز  وعــرب  املتحــدة  األمــم 
والبالــغ  غــزة،  قطــاع  محافظــات  يف  حددتهــا 

عددها أكر من 300 مركز ومحل تجاري.
مــن جانبهــا، أعلنــت وزارة التنميــة االجتاعية، 
املنحــة  مــن   36 الـــ  الدفعــة  رصف  معايــري 

القطرية لألرس املتعففة يف قطاع غزة.
وقالت املتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت 
إنــه ســيتم رصف املنحــة ملــن  لوكالــة "الــرأي" 
اســتلم أقــل مــن 27 مــرة، ومــن اســتلم 27 مــرة 

ولديه عدد أبناء أعزب 6 فا فوق.

املنحــة  رصف  بإيقــاف  الكحلــوت،  وأفــادت 
للمسافرين لحني عودتهم.

الــدوالر  رصف  ســعر  تثبيــت  تــم  أنــه  وذكــرت 
للمنحــة القطريــة بقيمة 310 شــواقل مع زيادة 
أرسة   103482 لنحــو  املســتفيدين  أعــداد 

متعففة.
إضافــة  يتــم  مل  أنــه  إىل  الكحلــوت،  وأشــارت 
أساء جديدة بهذه الدفعة، موضحًة أن زيادة 
لحــل  يعــود  املــرة  هــذه  املســتفيدين  أعــداد 
بالدفعــات  املســتفيدين  واجهــت  إشــكاليات 

السابقة.

رام الله/ فلسطني: 
قــال الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، أمس، 
إن جميــع مــؤرشات تكاليــف البنــاء يف 
يف  ارتفاعــا  ســجلت  الغربيــة  الضفــة 
بارتفــاع  مدفوعــة  املــايض،  نيســان 

أسعار السلع األولية.
أن  لــه،  بيــان  يف  اإلحصــاء  وأوضــح 
أسعار تكاليف البناء للمباين السكنية 
نســبته  ارتفاعــًا  ســجلت  الضفــة،  يف 
%0.67، خــال شــهر نيســان 2022، 

ارتفــع  إذ   ،2022 آذار  بشــهر  مقارنــة 
الرقــم القيــايس ألســعار تكاليــف البنــاء 
للمباين السكنية إىل 120.38 مقارنة 
بـ 119.58 خال الشهر السابق )سنة 

األساس 2013=100(.
وعىل مســتوى املجموعات الرئيسية، 
الخامــات  مجموعــة  أســعار  ســجلت 
نســبته  ارتفاعــًا  األوليــة  واملــواد 
اســتئجار  %1.08، وأســعار مجموعــة 

املعدات ارتفاعًا نسبته %0.74، يف 
حني سجلت أسعار مجموعة تكاليف 
شــهر  خــال  اســتقرارًا  العــال  وأجــور 
نيسان 2022 مقارنة بالشهر السابق.

البنــاء  تكاليــف  أســعار  ســجلت  كــا 

الخامــات  مجموعــة  أســعار  ســجلت 
نســبته  ارتفاعــًا  األوليــة  واملــواد 
%1.22، وأســعار مجموعــة اســتئجار 

 ،0.74% نســبته  ارتفاعــًا  املعــدات 
مجموعــة  أســعار  ســجلت  حــني  يف 
تكاليف وأجور العال استقرارًا خال 
بالشــهر  مقارنــة   2022 نيســان  شــهر 

السابق.
إنشــاء  تكاليــف  أســعار  وســجلت 
ارتفاعــًا  املختلفــة  بأنواعهــا  الطــرق 
نيســان  0.79 % خــال شــهر  نســبته 
2022 مقارنــة بشــهر آذار 2022، إذ 

العــام ألســعار  القيــايس  الرقــم  ارتفــع 
تكاليف الطرق إىل 114.50 مقارنة بـ 
113.61 خال الشــهر الســابق )شهر 

األساس كانون أول 2008=100(.
عىل مســتوى املجموعات الرئيســية، 
تكاليــف  مجموعــة  أســعار  ســجلت 
ارتفاعــًا  وصيانــة  معــدات  تشــغيل 
مجموعــة  وأســعار   ،4.49% نســبته 
نســبته  ارتفاعــًا  املعــدات  اســتئجار 
%1.70، وأســعار مجموعــة الخامــات 

رياديــة تســتهدف الفتيــات الرياديــات، إضافــة إىل 
الجمعيات التعاونية النسوية التي تقودها الشابات 

والتعاونيات التي متارس فيها دورا رياديا. 
ذوات  الشــابات  اســتهدف  املــرشوع  أن  وأضــاف 
ميتلكــن  واللــوايت  القطــاع  يف  املحــدود  الدخــل 
ويــدرن األعــال الزراعيــة الناشــئة أو يرغــن بإنشــاء 
تحســني  عــىل  مســاعدتهن  بهــدف  رياديــة  أعــال 
مهاراتهــن وقدراتهــن االبتكاريــة وخاصــة عــن طريــق 
القــدرات  وتحســني  الحديثــة  التقنيــات  اســتخدام 

التنافسية يف األسواق.
وقال م. محيســن: اســتطعنا التعامل مع التحديات 
الفلســطيني  املجتمــع  يف  املوجــودة  البنيويــة 
واالقتصــاد الفلســطيني مــن خــال دمــج الرياديــات 

يف سوق العمل وريادة األعال.
مــن جانبهــا، قالــت منســقة املرشوع دميــا الصفدي 
إن املرشوع اســتهدف الفئة العمرية من 19 – 29 
والتي تعترب أكر الفئات ترضرًا من البطالة، كا أن 
االســتثار فيها يســهم يف التخفيف من آفة البطالة 
عرب تشــجيع العمل يف القطاع الزراعي موضحة أنه 

استمر عىل مدار أربع سنوات.

للمبــاين غــري الســكنية ارتفاعــًا نســبته 
 2022 نيســان  شــهر  خــال   %  0.66

ارتفــع  إذ   ،2022 آذار  بشــهر  مقارنــة 
الرقــم القيــايس ألســعار تكاليــف البنــاء 
 119.62 إىل  الســكنية  غــري  للمبــاين 
الشــهر  خــال   118.83 بـــ  مقارنــة 
السابق )سنة األساس 2013=100(.

عىل مســتوى املجموعات الرئيســية، 
الخامــات  مجموعــة  أســعار  ســجلت 
نســبته  ارتفاعــًا  األوليــة  واملــواد 
%1.03، وأســعار مجموعــة اســتئجار 

 ،0.75% نســبته  ارتفاعــًا  املعــدات 
مجموعــة  أســعار  ســجلت  حــني  يف 
تكاليف وأجور العال استقرارًا خال 
بالشــهر  مقارنــة   2022 نيســان  شــهر 
تكاليــف  أســعار  وســجلت  الســابق. 
نســبته  ارتفاعــًا  العظــم  ملبــاين  البنــاء 
0.83 % خــال شــهر نيســان 2022 

ارتفــع  إذ   ،2022 آذار  بشــهر  مقارنــة 
الرقــم القيــايس ألســعار تكاليف البناء 
ملبــاين العظــم إىل 123.45 مقارنة بـ 
122.44 خال الشــهر الســابق )ســنة 

األساس 2013=100(.
عىل مســتوى املجموعات الرئيســية، 

غزة/ فلسطني:
اختتمت جمعية التنمية الزراعية" اإلغاثة الزراعية" 
مرشوع "متكني الشــابات الرياديات الفلســطينيات 
يف القطــاع الزراعــي – نجاحهــا" املمــول مــن حكومة 
الطفــل  إنقــاذ  مؤسســة  قبــل  مــن  واملنفــذ  كنــدا 
بالرشاكــة مــع اإلغاثة الزراعية ومركز العمل التنموي 

معا بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني. 
ويهــدف مــرشوع "نجاحها" بحســب القامئني عليه، 
تأثــري الحواجــز االقتصاديــة واملاليــة  الحــد مــن  إىل 
أمام ريادة األعال التي تواجهها الفتيات من خال 
زيــادة وصولهــن ملوارد املشــاريع الريادية املتنوعة 
واألصــول اإلنتاجيــة وتحســني الوصــول إىل خدمــات 
اإلنســاين  املنظــور  تراعــي  التــي  الزراعــي  اإلرشــاد 
والعاقــات مــع األســواق املحليــة والدوليــة، إضافــة 
الخــرضاء  لابتــكارات  األويل  التمويــل  توفــري  إىل 
ســيدات  لهــا  تخطــط  والتــي  لاســتمرارية  القابلــة 

األعال الشابات.
تيســري  م.  غــزة  يف  الزراعيــة  اإلغاثــة  مديــر  وقــال 
محيســن خــال احتفــال االختتــام إن هــذا املــرشوع 
قدم منًحا متعددة إلنشــاء وتطوير مشــاريع إنتاجية 

نســبته  ارتفاعــًا  األوليــة  واملــواد 
أســعار  ســجلت  حــني  يف   ،0.62%

العــال  وأجــور  تكاليــف  مجموعــة 
 2022 نيســان  شــهر  خــال  اســتقرارًا 

مقارنة بالشهر السابق.
إنشــاء  تكاليــف  أســعار  وســجلت 
نســبته  ارتفاعــًا  امليــاه  شــبكات 
%0.80  خــال شــهر نيســان 2022 

ارتفــع  إذ   ،2022 آذار  بشــهر  مقارنــة 
الرقم القيايس ألســعار تكاليف إنشاء 
شبكات املياه إىل 130.43 مقارنة بـ 
129.39 خال الشــهر الســابق )شهر 

األساس كانون ثاين 2010=100(.
امليــاه  خزانــات  أســعار  مســتوى  عــىل 
ســجل الرقــم القيــايس ارتفاعــًا نســبته 
القيــايس  الرقــم  ارتفــع  إذ   ،%  1.04

 127.29 بـــ  مقارنــة   128.61 إىل 
ســجلت  كــا  الســابق،  الشــهر  خــال 
أســعار شــبكات امليــاه ارتفاعــًا نســبته 
0.69 %، إذ ارتفع الرقم القيايس إىل 

خــال   130.35 بـــ  مقارنــة   131.26

الشهر السابق.

فرديــة  منحــة   36 قــدم  املــرشوع  أن  إىل  ولفــت 
ومنحتني لجمعية تعاونية لدعم األفكار واملشــاريع 
وخاصــة  الزراعــي  بالقطــاع  املتعلقــة  الرياديــة 
املشــاريع التــي تعــزز ريــادة األعــال الخــرضاء عــىل 
طول سلسلة القيمة )املدخات واإلنتاج والتصنيع 
الدخــل  زيــادة  إىل  الهادفــة  والتوزيــع(  والتســويق 

وخلق فرص عمل العامات يف القطاع الزراعي.
فيــا مثنــت منــار أبــو عمــرية إحــدى املســتفيدات 
مــن املــرشوع دور اإلغاثــة الزراعيــة يف تطويــر أفــكار 
مــن  وذلــك  املســتفيدات،  الرياديــات  ومشــاريع 
أجــل تعزيــز حضورهــن االقتصــادي واالجتاعــي يف 

املجتمع.
وقالت إن املرشوع ساهم يف إيصايل إىل الطريق 
إىل  متوتــرة،  قلقــة  فتــاة  مــن  تحولــت  إذ  الصحيــح، 
قــادرة عــىل ضبــط مواقفهــا واتخــاذ قراراتهــا  أخــرى 
ولديهــا مــن املهــارات والقــدرات التــي مكنتهــا مــن 
مــا أكدتــه بيســان  بهــا، وهــو  البــدء مبــرشوع خــاص 
خواجــة: "إن املــرشوع حقــق نقلــة نوعيــة يف حيــاة 
النســاء ووضعهــن عــىل الطريــق الصحيــح يف قطــاع 

ريادة األعال."

استمر 4 أعوام

"اإلغاثة الزراعية" تختتم مرشوع تمكني 
الشابات الرياديات يف القطاع الزراعي

ارتفاع مؤرشات تكاليف البناء الشهر المايض

بدء رصف المنحة القطرية لألرس المتعففة بغزة اليوم

بقيمة مليون و200 ألف دوالر

"باديكو" تعلن تمويلها إعادة بناء 4 منشآت 
مدمــرة فــي المنطقـــة الصناعيــــة بغــــــزة

جانب من توقيع االتفاقية في غزة أمس      ) تصوير / رمضان األغا (
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من أجل الصدارة وفك العقدةمن أجل الصدارة وفك العقدة
اتحاد خانيونس اتحاد خانيونس xx شباب خانيونس شباب خانيونس

غزة/ وائل الحلبي:
أمــس،  الفلســطيني  األوملبــي  املنتخــب  تلقــى 
الخســارة الثانية عىل التوايل أمام نظريه الجزائري 
الثانيــة  التجريبيــة  املبــاراة  يف  رد،  دون  بهدفــن 
اطــار  5 جويليــة يف  ســتاد  عــىل  التــي جمعتهــا 

املعسكر التدريبي للفدايئ األوملبي.
املنتخــب  أن  إال  الخســارة  مــن  الرغــم  وعــىل 
األوملبــي ظهــر بصــورة جيــدة يف بدايــة املبــاراة، 
ونجــح يف تهديــد مرمــى نظــريه الجزائــري من خالل 

انطالقات الثنايئ زيد قنرب وجال حمد.

ويف الشــوط الثــاين حــاول املنتخب األوملبي من 
الهجوميــة  التبديــالت  مــن خــالل  تصحيــح مســاره 
لكنــه مل  جــزر،  أبــو  إيهــاب  املــدرب  أجراهــا  التــي 
تراجــع  ظــل  يف  املحــاوالت  مــن  الكثــري  يظهــر 
املنتخــب الجزائــري الــذي أجرى مدربــه نور الدين 

ولد عيل عدد كبري من التبديالت.
وجــاء الفرصــة األبــرز للمنتخــب األوملبــي عــرب زيــد 
الــذي ســدد كــرة قويــة مــرت بجــوار القائــم  القنــرب 
الجزائري، لينتهي اللقاء بفوز الجزائر بهدفن دون 

رد لألوملبي الفلسطيني.

فــرض بعدهــا املنتخــب الجزائــري أفضليتــه عــىل 
مجريــات املبــاراة ومتكــن مــن التقــدم بهــدف عــرب 
أمين عبد الكريم الذي ســدد كرة قوية يف شــباك 
منتخبنــا األوملبــي )12(، واصــل أصحــاب األرض 
أفضليتهــم وزادت محاوالتهــم الهجوميــة يف ظــل 

تراجع العبي األوملبي للمناطق الدفاعية.
أفضليــة املنتخــب الجزائــري أســفرت عــن هــدف 
ثاين عرب الالعب بانيس جوماتشــو الذي اســتغل 
هجمــة منظمــة لتصلــه الكــرة أمــام املرمــى ويحولها 

يف شباك الحارس وليام بركات )34(.

في الجولة الـ18 لدوري »Ooredoo« الممتاز 2022-2021

صعوبة تحقيق األمان الهروب صعوبة تحقيق األمان الهروب 

األولمبي الفلسطيني يخسر أمام األولمبي الفلسطيني يخسر أمام 
شقيقه الجزائري في ثاني التجاربشقيقه الجزائري في ثاني التجارب

غزة الرياضي غزة الرياضي xx الهالل الهالل
غزة/ إبراهيم أبو شعر:

ترتيــب  صــدارة  إىل  للعــودة  خانيونــس  اتحــاد  يتطلــع 
الــدوري املمتــاز يف مباراتــه املرتقبــة أمــام جــاره شــباب 
خانيونــس، والتــي تجمعهــا اليــوم، يف ختام منافســات 
الجولــة الثامنــة عــر، والتي ستشــهد مبــاراة ثانية تجمع 
غــزة الريــايض والهــالل وســط مســاعي األخــري للحفــاظ 

عىل آماله يف االبتعاد عن الخطر.
•اتحاد خانيونس x شباب خانيونس

يجمــع  والــذي  خانيونــس  ديــريب  يف  اللقــاء  يتجــدد 
خانيونــس،  ملعــب  عــىل  والشــباب  االتحــاد  الجاريــن 
والــذي ســيحظى مبتابعــة جاهرييــة كبــرية لــن تقتــر 

عىل جاهري الفريقن فقط.
لصــدارة  العــودة  عــىل  وعينــه  اللقــاء  يدخــل  االتحــاد 
بعــد  املــايض  األســبوع  يف  فقدهــا  التــي  الرتتيــب 
الخسارة من شباب رفح، لكن تعرث األخري بالتعادل أمام 
جــاره الخدمــات أمــس، جعــل الفرصــة الربتقــايل قامئــة 

برط الفوز يف مباراته أمام جاره الشباب.
اتحــاد خانيونــس يحمــل عــىل عاتقــه مســؤولية العــودة 
الخســارة  بعــد  جاهــريه،  ومصالحــة  الصحيــح  للمســار 
 )31( عنــد  الجولــة املاضيــة  أوقفــت رصيــده يف  التــي 

اللقــاء خاصــة وأنــه مطالــب بالفــوز لتحســن موقعــه يف 
الرتتيــب بعدمــا خــرج مــن دائــرة املنافســة عــىل اللقب، 
لكنــه يطمــح لتصحيــح مســاره وتفــادي الخســارة الثالثــة 

عىل التوايل.
ويحمل محمد أبو حبيب مدرب فريق شباب خانيونس 
خاصــة  الديــريب  يف  الفريــق  هيبــة  إعــادة  عاتقــه  عــىل 
وأن آخــر فــوز للنشــامى أمــام جــاره االتحــاد تعــود ملرحلة 

الذهاب يف موسم 2017/2018.
عــىل  ســواء  العبيــه  تهيئــة  عــىل  حبيــب  أبــو  ســيعمل 
التــي  التخلــص  أجــل  مــن  الفنــي  أو  املعنــوي  الجانــب 
اســتمرت لثانيــة مباريــات دون أن يحقــق فيهــا الفريــق 

أي فوز يف ديريب خانيونس.
• غزة الرياضي x الهالل

يتطلــع الهــالل إىل تعزيــز آمالــه يف البقــاء عندمــا يلتقي 
غــزة الريــايض، يف املبــاراة التــي تجمــع الفريقــن عــىل 
ملعــب فلســطن وتعــد فرصــة للعميــد مــن أجــل تأمــن 

نفسه بشكل كامل.
غــزة الريــايض صاحــب الضيافــة يف هــذا اللقــاء يدخلــه 
وهــو يف حالــة معنويــة أفضــل مــن نظــريه الهــالل، حيــث 
االنتصــارات  لســكة  يعيــده  لفــوز  الريــايض  غــزة  يحتــاج 

نقطــة ليتواجــد يف املركــز الثالــث بفــارق نقطتــن عــن 
شباب رفح املتصدر الذي ميلك )33 نقطة(.

اســتعادة  الفنــي  وجهــازه  خانيونــس  اتحــاد  ســيحاول 
حالــة التــوازن التــي مــر بهــا الفريــق قبل الجولــة املاضية، 
مــن  الكثــري  لهــا  ســيكون  بفــوز  الديــريب  مــن  والخــروج 
أو  الرتتيــب  لصــدارة  بالعــودة  ســواء  املهمــة  الجوانــب 
املنافســة  مشــوار  ملواصلــة  معنويــة  دفعــة  الكتســاب 

عىل اللقب.
يف  للربتقــايل  بالنســبة  الحقيقــي  االختبــار  ويتمثــل 
قــوة الخــط األمامــي للفريــق مــن أجــل الوصــول لشــباك 
النشــامى والحفــاظ عــىل حالــة التفوق التــي اعتاد عليها 
أربعــة  يف  فــاز  حيــث  األخــرية  الســنوات  يف  الفريــق 
مباريات جمعته بجاره الشــباب وانتهت أربعة مباريات 

بنتيجة التعادل.
عــىل  وعينــه  اللقــاء  خانيونــس  شــباب  يدخــل  بــدوره 
تحقيــق الفــوز وكــر العقــدة التــي الزمته يف آخر مثانية 
مباريــات جمعتــه بجــاره االتحــاد، حيــث يتطلــع الفريــق 
إىل اســتعادة التــوازن بعــد تلقيــه خســارتن متتاليتــن 

يف الجولتن املاضيتن.
للغايــة يف هــذا  النشــامى ســيكون يف موقــف صعــب 

متقــدم  مركــز  يف  للتواجــد  مســاعيه  يف  ويســاعده 
بالرتتيب.

وميلــك العميــد قبــل هذا اللقــاء يف رصيده )23( نقطة 
محتــاًل املركــز الســادس وهــو يبتعــد عــن مناطــق الخطــر 
بنســبة جيــدة، إال أن الفــوز عــىل الهالل ســيمنحه القدرة 
بعــد  رســميًا  املمتــاز  الــدوري  يف  نفســه  تأمــن  عــىل 
موســم واحــد قضــاه يف الدرجــة األوىل وعــاد منهــا إىل 

املمتازة رسيعًا.
وســيعاين غــزة الريــايض يف مباراتــه اليــوم مــن فقــدان 
مدربــه عــاد هاشــم املتواجــد مــع منتخــب كــرة القــدم 
الشــاطئية إىل جانــب الثنــايئ فــادي العــراوي ومحمــود 
النــريب، األمــر الــذي يجعــل املهمــة صعبــة لكنــه بحاجــة 
رضورية لتحقيق فوز يزيل أي ضغوط عن الفريق خالل 

الجوالت املتبقية من الدوري املمتاز.
العبيــه  خــربة  مــن  االســتفادة  الريــايض  غــزة  وســيحاول 
املتواجديــن مثــل إيــاد أبــو ديــاب وكامــل الرتامــي إىل 
جانــب ثائــر أبــو عبيــدة، مــن أجــل التعامــل مــع املبــاراة 

بالشكل الذي يتناسب مع مصلحة الفريق.
وأن  خاصــة  اآلخــر  الجانــب  يف  متامــًا  تختلــف  األمــور 
الهــالل ال ميلــك خيــارات أمامــه ســوى تحقيــق الفــوز من 

أجل اإلبقاء عىل أمله يف البقاء، حيث يتواجد الفريق 
 )14( برصيــد  األخــري  وقبــل  عــر  الحــادي  املركــز  يف 

نقطة.
بســبب  الهــالل  عاتــق  عــىل  الكبــرية  الضغــوط  وزادت 
موقعــه يف الرتتيــب بعــد فــوز األهــيل يف مبــاراة األمــس 
املركــز  يف  األهــيل  يتواجــد  حيــث  الصداقــة،  عــىل 
مالحقتــه  الهــالل  ويريــد  نقطــة،   )17( برصيــد  العــارش 
والتســاوي معــه بالنقــاط عــىل أمــل االســتفادة مــن نتائــج 

الجوالت القادمة.
ســيغيب  الــذي  حســان  محمــد  لنجمــه  الهــالل  يفتقــد 
القــدم  كــرة  منتخــب  مــع  مشــاركته  بســبب  املبــاراة  عــن 
الشاطئية، لكن الفريق ميلك مجموعة أخرى من الالعبن 
البارزيــن وأصحــاب الخــربات مثــل إحســان أبو دان وســامي 

الداعور إىل جانب بالل شعت يف الخط األمامي.
الهــالل مينــي النفــس بتحقيــق الفــوز مــدركًا أن أي نتيجة 
أخــرى ســتجعله مهمتــه صعبــة ومعقــدة مــن أجــل ضان 
للهــرب  الفــرق  بــن  القويــة  املنافســة  ظــل  يف  البقــاء، 
مــن مقصلــة الهبــوط والتــي يتواجــد فيهــا شــباب جباليــا 
أمــام  مباراتــه  الــذي خــر  والشــاطئ  والهــالل  واألهــيل 

اتحاد بيت حانون.
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شباب رفح ينتزع التعادل والصدارة في "ديربي" أحمر مثيرشباب رفح ينتزع التعادل والصدارة في "ديربي" أحمر مثير

الشجاعية ُيخفق في استثمار هدية قمة رفح بتعادل مع شباب جبالياالشجاعية ُيخفق في استثمار هدية قمة رفح بتعادل مع شباب جباليا

خدمات رفحشباب رفح   1 1

اتحاد الشجاعية شباب جباليا  0 0

• بطاقة المباراة:
• الجولة )18(

• امللعب: رفح البلدي
• التاريخ: 25/5/2022

• الفريقان: شباب رفح x خدمات رفح
• النتيجة: )1-1(

• أصحاب األهداف:
- شباب رفح : طارق أبو غنيمة )18(.

- خدمات رفح: أحمد البهداري )8(
• العقوبات:

• بطاقة صفراء: )3(
- شباب رفح : أحمد أبو دان )24( 

- خدمات رفح: أحمد اللولحي )41( محمود الجزار )90(
• بطاقة حمراء:  )3(

- شباب رفح : محمد أبو هاشم )44(.
- خدمــات رفــح: أحمــد البهــداري )77( يســار الصباحــن 

)87(

• طاقم الحكام والمراقبين
عاهــد املــري )حكــم ســاحة(، مــروان خطــاب )مســاعد 
أول(، محمــد خطــاب )مســاعد ثــان( هــاين مســمح )حكــم 

رابع(: 
مراقــب املبــاراة: فريــد الربيــم .. ُمقيــم الُحــكام: محمــد 

الشيخ خليل
• تشكيلة الفريقين:

* شباب رفح
عبــد اللــه شــقفة، محمــد أبــو هاشــم، وليد أبــو دان، رأفت 
القن، فهد الحويل، محمد الشاعر، أحمد أبو دان )أحمد 

الشــاعر 46(، محمــد أبــو دان )عبــد الرحمــن صالــح 76(، 
جمعة الهمص، عامد فحجان )محمد النمس 70(، طارق 

أبو غنيمة.
- مدرب الفريق: خالد كويك

- قائد الفريق: رأفت القن
* خدمات رفح

أحمــد  عطــوان،  محمــود  غــواش،  هــال  الجــزار،  محمــود 
البهــداري، أحمــد اللولحــي )محمــد الجرمــي 46(، جهــاد 
أبــو ريــاش، عمــران أبــو بــال )مهنــد حســنن 60(، أنــس 
85(، يســار  العرجــا  )إبراهيــم  النحــال  الشــخريت، معتــز 

الصباحن، محمد القايض.
- مدرب الفريق: إسام أبو عريضة

- قائد الفريق: معتز النحال

غزة/ وائل الحلبي: 
رفــح  الجاريــن شــباب وخدمــات  التعــادل اإليجــايب قمــة  حســم 
بهــدف لــكل منهــام، والتــي جمعتهــام أمــس، عــى ملعــب رفــح 
منافســات  إطــار  يف  كبــر،  جامهــري  حضــور  وســط  البلــدي 
الجولة "18" لدوري "ooredoo" املمتاز لألندية غزة ملوســم 

.2021-2022

الديــريب حمــل الكثــر مــن اإلثارة معــه بعيدًا عن موقع الفريقن 
يف الرتتيب، حيث شهد إشهار البطاقة الحمراء يف وجه ثاثة 
وإداري  الخدمــات  ملــدرب  وبطاقتــن  الفريقــن،  مــن  العبــن 
الشــباب، لكــن النتيجــة أبقــت شــباب رفــح يف صــدارة الرتتيــب 
مؤقتــًا برصيــد )33( نقطــة، فيــام حــل خدمــات رفــح يف املركــز 

الخامس برصيد )28( نقطة.
• تفاصيل المباراة

• الشوط األول
املبــاراة بــدأت مثــرة وظهــرت الخطــورة مبكــرًا مــن رأســية 
رأفــت القــن التــي أبعدهــا دفاع خدمات رفــح، لرد أحمد 
كــرة  مــن  لألخــر  التقــدم  هــدف  بتســجيله  البهــداري 
رأســية بعدمــا ارتقــى لركلــة ركنيــة مــن أنــس الشــخريت، 
أن  إال  الهــدف املبكــر وتعزيــزه  اســتغال  حــاول بعدهــا 

شباب رفح متاسك رسيعًا وبحث عن الرد.
أرســل  بعدمــا  لدقائــق  ســوى  رده  يف  رفــح  شــباب  يتأخــر  مل 
محمــد أبــو دان كــرة طوليــة وضعــت طــارق أبــو غنيمــة يف حالــة 
انفــراد ويــودع الكــرة يف شــباك الحــارس محمــود الجــزار )18(، 
الحكــم ركلــة جــزاء  الديــريب بعدمــا احتســب  زادت االثــارة يف 
لخدمــات رفــح أثــر عرقلــة محمــد القــايض داخــل الصنــدوق، إال 
أن الحــارس املخــرم عبــد اللــه شــقفة تصــدى للكــرة مــن تنفيذ 

أنس الشخريت.
وكاد محمد أبو هاشم أن يتقدم لشباب رفح بكرة سددها قوية 
من خارج الصندوق ليبعدها البهداري عن مرمى فريقه، وأهدر 
معتــز النحــال فرصــة محققــة للتســجيل بعدمــا اســتقبل متريــرة 

أنس الشخريت ليحولها برأسه بجوار مرمى شباب رفح.
املســتطيل  داخــل  والتوتــر  العصبــي  الشــد  مــن  حالــة  ســادت 
يشــهر  أن  قبــل  الشــوط،  مــن  األخــرة  الدقائــق  خــال  األخــر 
الحكم البطاقة الحمراء يف وجه أبو هاشم لحصوله عى البطاقة 

الصفراء الثانية ويكمل شباب رفح اللقاء بعرشة العبن.
• الشوط الثاني

حاول شباب رفح التغلب عى النقص العددي بالضغط 
الهجومــي بدايــة الشــوط الثــاين، وأرســل محمــد أبــو دان 

كــرة عــى طبــق مــن ذهــب أمــام مرمــى األخــر ليبعدهــا 
الدفاع، إال أن اإلنقاذ األفضل يف اللقاء كان بطله محمد 
الشاعر الذي أخرج كرة الشخريت بطريقة مدهشة قبل 

أن تجتاز خط املرمى.
بعــد  محقــق  هــدف  مــن  مرمــاه  شــقفة  الحــارس  وأنقــذ 
تســديدة البديــل محمــد الجرمــي، وكاد طــارق أبــو غنيمة 
أن يخطف هدفًا لشباب رفح بعدما راوغ أكرث من العب 
لكــن املدافــع محمــود عطــوان تألــق يف التصــدي للكــرة 
وســط مطالبــات مــن العبــي األزرق بالحصــول عــى ركلــة 

جزاء بداعي أنها ملست يد مدافع الخدمات.
اشتعلت وترة اللقاء بعد طرد أحمد البهداري لحصوله 
بعدهــا  وضغــط   ،)80( الثانيــة  الصفــراء  البطاقــة  عــى 
الفريــق  أن  إال  الفــوز  هــدف  لخطــف  ســعيًا  رفــح  شــباب 

اصطدم بقوة كبرة يف دفاعات خدمات رفح.
مل تتوقف البطاقات امللونة عن الظهور حتى مع مرور الدقائق 
ليشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء يف وجه 
يســار الصباحــن العــب خدمــات رفــح بعــد دقيقــة واحــدة مــن 
حصوله عى البطاقة الصفراء األوىل )87(، لكن شباب رفح مل 

يستغل تفوقه العددي يف ظل متاسك العبي خدمات رفح.

• بطاقة المباراة:
الجولة )18(

التاريخ: 25/5/2022
الفريقان: شباب جباليا x اتحاد الشجاعية

امللعب: بيت حانون البلدي
النتيجة: )0-0(

األهداف: ال يوجد
• العقوبات:

بطاقة صفراء: )0(
بطاقة حمراء: )0(

• طاقم الحكام والمراقبين
عــى  وســاعده  للســاحة،  الخــر  أبــو  خالــد 

الخطــوط خالــد أبــو الخــر، ومحمــد الغــول، 
وعامد مرجان رابعًا رابعًا.
مقيم حكام: أرشف زملط

مراقب املباراة: وسام بشر
• تشكيلة الفريقين:

* شباب جباليا:
أبــو  محمــد  عمــرة،  أحمــد  فــول،  أبــو  نضــال 
حســنن، مصطفــى شــاهن، وســام ســامة 
إســامعيل،  مؤيــد   ،)71 عــودة  أبــو  )أمجــد 
طــارق العطــار، إبراهيــم أبــو املعــزة، ومحمــد 

امللفوح، وادهم خطاب، فراس األسمر

- قائد الفريق: أدهم خطاب
- مدرب الفريق: أحمد عبد الهادي

* الشجاعية:
الجــرو، خــري مهــدي، ســامل وادي،  أحمــد 
مريــش،  محمــد  اللــه،  حســب  مصطفــى 
أحمــد   ،)58 الــزق  )محمــد  دهــامن  محمــد 
حــرارة، محمــود ســلمي )كــرم املنارصة 85(، 
عمــر العرعــر، محمــد الحــداد )أحمــد عابــد 

78(، وسيم فرج

- قائد الفريق: سامل وادي
- مدرب الفريق: هيثم حجاج

غزة/ فلسطن: 
التعــادل  جباليــا  شــباب  فريــق  فــرض 
الســلبي بــدون أهــداف عــى ضيفــه اتحــاد 
لصــدارة  االرتقــاء  مــن  وحرمــه  الشــجاعية، 
مــن  لــه  امُلقدمــة  الهديــة  بعــد  الرتتيــب 
الــذي جمعهــام  اللقــاء  رفــح، يف  "ديربيــط 
البلــدي،  بيــت حانــون  أمــس عــى ملعــب 
ضمن مباريات الجولة 18 من بطولة دوري 
املمتــازة  الدرجــة  ألنديــة   "ooredoo"

ملوسم 2021/2022.
للشــباك  الوصــول  يف  الفريقــان  وفشــل 
لرفــع  دقيقــة،   90 مــن  أكــرث  مــدار  عــى 
اتحــاد الشــجاعية رصيــده إىل )32( نقطــة 
يف املركــز الثــاين "مؤقًتــا"، ووصــل رصيــد 
"الثوار" إىل )18( نقطة يف املركز التاسع.

• تفاصيل المباراة
• الشوط األول

بــدأ اللقــاء بأفضليــة نســبية للضيــوف، لكــن 
الحــارس  مرمــى  عــى  تذكــر  خطــورة  دون 
نضــال أبــو فــول، مــع انتشــار جيــد ألصحــاب 

عــى  أســلوبهم  فــرض  ومحاولــة  األرض، 
مجريات اللعب.

وكانــت أول الفــرص للشــجاعية عــرب محمــد 
حــرة  مــن رضبــة  كــرة  الــذي ســدد  الحــداد، 
أبــو  الحــارس  يــد  يف  اســتقرت  مبــارشة، 
بتســديدة  ســامة  وســام  عليــه  رد  فــول، 
ومتركــز  الجــرو،  أحمــد  الحــارس  أمســكها 
اللعــب معظــم مجريــات الشــوط يف وســط 

امللعب.
الخلفيــة،  للخطــوط  الشــباب  تراجــع  مــع 
أســلوب  اســتخدام  الشــجعان  حــاول 
الخــارج، عــرب أحمــد حــرارة،  مــن  التســديد 

لكن كرته أمسكها الحارس أبو فول.
استمر اللعب جدااًل بن الطرفن، وأوصل 
بنهايــة ســلبية،  الشــوط ملرادهــم  الشــباب 
مع ظهور الفريقن مبســتوى متواضع، يف 

ظل حساسية اللقاء.
• الشوط الثاني

عــن  الثــاين  الشــوط  يف  الحــال  يتغــر  مل 
ســابقه، ســيطرة للشــجاعية ومتركــز دفاعــي 

ألصحاب األرض، خوفا من استقبال هدف 
الحــداد  ولعــب محمــد  الحســابات،  يربــك 
أبــو  الحــارس  يــدي  بــن  كــرة رأســية جــاءت 

فول.
وكثف الشــجعان من هجامتهم، وذاد دفاع 
الشــباب عن مرماه ببســالة، منعا الســتقبال 
عــى  اللعــب  الثــوار  وحــاول  أهــداف، 
الهجامت املرتدة، لكنها مل تشكل خطورة 

حقيقية عى مرمى الحارس الجرو.
حاول املدرب أحمد عبد الهادي السيطرة 
عــى وســط امليــدان، حيــث أرشك أمجــد 
أبو عودة بدال من وسام سامة، وقلل ذلك 
مــن زيــادة ضغــط الشــجاعية عــى دفاعــات 
الثــوار، الذيــن مل تكــن لهــم فــرص حقيقيــة 

طيلة مجريات الشوط الثاين.
تأثرهــم  وظهــر  للواقــع  الشــجعان  استســلم 
يف  للثــوار  مرضيــة  نتيجــة  مــع  بالغيابــات، 
دون  اللقــاء  وانتهــت  مؤثــرة،  غيابــات  ظــل 
غالــب وال مغلــوب وحصد كل فريق نقطة، 

ال تسمن وال تغني من جوع لكليهام.
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دوري »ooredoo« الممتاز 2021 - 2022
األهلي يحرم الصداقة من دخول منطقة األمان وُيعقد مهمة الشاطئ

الصداقة األهلي الفلسطيني  0 1
• بطاقة المباراة:

الجولة )18(
التاريخ: 25/5/2022

الفريقان: األهيل x الصداقة
امللعب: الريموك

النتيجة: )0-1(
األهداف األهيل: محمد بركات )47(

• العقوبات:
بطاقة صفراء: )1(

* الصداقة: مجد أبو العمرين
بطاقة حمراء: )0(

• طاقم الحكام واملراقبني
وســاعده  للســاحة،  خليــل  الشــيخ  خالــد 

حصــرية  أبــو  محمــود  الخطــوط  عــى 
القصــاص  وســامح  اليازجــي،  ومحمــد 

رابعًا.
مقيم حكام: فريد األشقر

مراقب املباراة: نائل أبو زايد
 تشكيلة الفريقني:

* األهيل:
مهنــا،  أحمــد  العروقــي،  الرحمــن  عبــد 
النــر،  أبــو  محمــود  عايــش،  معتصــم 
أحمــد أبــو العطــا، محمــد داوود، ســعيد 
املري، أحمد حســنني، محمد بركات، 

سليامن السكايف، محمد شبري

- قائد الفريق: محمد بركات
- مدرب الفريق: توفيق الهندي

* الصداقة
مجد أبو العمرين، محمد الديري ) خالد 
هنيــة 88(، حســن الحاممــي، محمــد أبــو 
ناجــي، فــارس عــوض، محمــود العامــودي 
عمــر بلــح ) حــازم أبــو شــنب 65(، حــامدة 
صالح، يوسف سامل، خليل مطر، صائب 

أبو حشيش ) محمد الحاممي 65(
- قائد الفريق: محمد الديري
- مدرب الفريق: عبد الكريم 

الشيخ خليل

غزة/ مؤمن الكحلوت: 
عــى  مهــاًم  فــوزًا  الفلســطيني  األهــيل  حقــق 
الــذي  اللقــاء  يف  نظيــف،  بهــدف  الصداقــة 
جمعهــام أمــس عى ملعــب الريموك مبدينة 
18 مــن بطولــة  غــزة، ضمــن مباريــات الجولــة 
غــزة  ألنديــو  املمتــاز   "ooredoo" دوري 

ملوسم 2021-2022.
ســجل هدف املباراة الوحيد الالعب محمد 
فريــق  لريفــع   ،"47" الدقيقــة  عنــد  بــركات 
املركــز  نقطــة يف   )17( إىل  األهــيل رصيــده 
العــارش، وتجمــد رصيــد الصداقــة عنــد )20( 

نقطة يف املركز الثامن.
• تفاصيل املباراة

• الشوط األول
مجريــات  عــى  واســتحوذ  الصداقــة  ســيطر 
مــن  العديــد  وأهــدر  بالكامــل،  األول  الشــوط 
الفــرص الســهلة، وكاد أن يســجل عــدد كبــري 

من األهداف.
وبعــد مــرور ثــالث دقائــق فقط، ســدد يوســف 
ســامل  مــرر  كــام  العارضــة،  ردتهــا  كــرة  ســامل 
يلحــق  مل  حشــيش  أبــو  صائــب  لزميلــه  كــرة 
ألبــو  أخــرى  فرصــة  ســنحت  كــام  األخــري،  بهــا 
حشــيش عندمــا اســتلم الكــرة واملرمــى فــارغ 

لكنه سددها يف العارضة بغرابة.
وانفــرد العــب الصداقــة خليــل مطــر بحــارس 
املرمــى بشــكل كامــل، لكنه ســدد الكرة خارج 
الشــباك، وعــاد القائــم ليقــف يف وجــه العبــي 
الصداقــة، بعدمــا رد كــرة خليــل مطــر القويــة، 
داخــل  مــن  قويــة  كــرة  حشــيش  أبــو  وســدد 
الصنــدوق أبعدهــا مدافــع األهــيل محمود أبو 

النر برأسه قبل وصولها للشباك.
• الشوط الثاين

أول  األهــيل  اســتغل  الثــاين،  الشــوط  يف 
مبــارشة،  حــرة  رضبــة  مــن  لــه  ُســنحت  فرصــة 

وســجل هــدف املبــاراة الوحيــد عــر الالعــب 
املخــرم محمــد بركات، عنــد الدقيقة "47" 

من زمن اللقاء.
حاول الصداقة العودة للقاء وتعديل النتيجة 
عبــد  الفريــق  مــدرب  وأجــرى  الطــرق،  بشــتى 
الكريــم الشــيخ خليــل عــدة تبديــالت بهــدف 
احــراز هــدف التعــادل، لكن دفاع األهيل ومن 
العروقــي  الرحمــن  عبــد  مرمــاه  حــارس  خلفــه 

كان سدًا منيعًا عن مرماهم.
علــت  رأســية  كــرة  الديــري  محمــد  ولعــب 
ســامل  يوســف  ســدد  بينــام  بقليــل،  العارضــة 
كــرة بعيــدة عــن املرمــى، فيــام مل ترتقــى باقي 

الهجامت للخطورة.
حــاول األهــيل تعزيــز النتيجــة عــر الهجــامت 
يســتغلوها،  مل  املهاجمــني  لكــن  املرتــدة، 
ظــل  يف  الدفــاع،  عــى  أكــر  الفريــق  وركــز 

االفتقار لدكة البدالء.

غزة/فلسطني:
أعلــن عبــد الســالم هنيــة مســاعد أمــني عــام املجلــس األعــى 
للشــباب والرياضــة، عــن االتفــاق مــع وزارة العــدل عــى توثيــق 
وفضح جرائم االحتالل اإلرسائييل بحق الرياضة الفلسطينية.

وكان هنية استقبل وكيل وزارة العدل املستشار أحمد الحتة، 
ووفــد الــوزارة املكــون مــن: حســن مرتجــى مديــر عــام الســجل 
العــديل، وخليــل حــامدة مدير عام العالقات الدولية والعامة، 
واملاليــة،  اإلداريــة  الشــؤون  عــام  مديــر  زيــادة  فهــد  والدكتــور 
ومحيي األسطل مدير عام الوسائل البديلة، ومحمد الشنطي 

مدير عام تطوير األداء املؤسيس.
وأشــاد هنيــة بجهــود وزارة العــدل يف حامية حقوق املواطنني 
العدالــة  تحقيــق  يكفــل  مبــا  واألزمــات  القضايــا  يف  والفصــل 

الــذي  الرائــد  الــدور  مثــن  كــام  املجتمعــي،  الســلم  وتعزيــز 
بــه الــوزارة لفضــح جرائــم االحتــالل اإلرسائيــيل وتقديــم  تقــوم 
الوثائــق التــي تكشــف حجــم العدوان املتواصل عى الشــعب 

الفلسطيني.
التقديــر ملــا يبذلــه املجلــس  ووجــه املستشــار أحمــد الحتــة 
لتطويــر  كبــرية  مــن جهــود  الســالم هنيــة  بعبــد  األعــى ممثــال 
أهميــة  عــى  وأكــد  الرياضيــني،  ودعــم  واملنشــآت  الرياضــة 
إعداد ملف متكامل عن الجرائم التي طالت القطاع الريايض 
القانونيــة  اإلجــراءات  يف  والبــدء  االحتــالل،  عــدوان  جــراء 
ملواجهة االحتالل عر املحاكم الدولية، كام أبدى استعداده 
وزارتــه لدعــم جهــود املجلــس يف املجــال القانــوين مبــا يخــص 

القطاع الريايض.

غزة/فلسطني:
حصل الباحث محمد فايز عاشور العب الفريق األول لكرة السلة بنادي 
غــزة الريــايض، ومــدرب فريــق الناشــئات بالنــادي عــى درجــة املاجســتري 

من كلية الرتبية البدنية والرياضية بجامعة األقىص بغزة.
وحملــت رســالة املاجســتري عنــوان "أثــر تدريبــات التــوازن الحــريك عــى 
مهاريت التصويب واملحاورة لدى ناشئات كرة السلة يف محافظة غزة".

الدكتــور   : مــن  مــن كل  للرســالة  املناقشــة املتخصصــة  لجنــة  وتكونــت 
محمــد عيــد مناقشــا خارجيــًا، والدكتــور أزيــر الشــنباري مناقشــًا داخليــًا، 

والدكتور أحمد حمدان مرشفًا ومناقشًا من جامعة األقىص.
وقــد جــرت مناقشــة الرســالة التــي تعــد األوىل مــن نوعهــا يف هذا املجال 
الدكتــور أســعد  بغــزة، وبحضــور  يف قاعــة املؤمتــرات بجامعــة األقــىص 
املجدالوي نائب رئيس اللجنة األوملبية الفلسطينية، ومحمد العميص 
األمــني املســاعد للجنــة االوملبيــة، وجميــل الســعدوين عضــو املكتــب 

القــدم  كــرة  اتحــاد  عضــو  مطــر  وإســامعيل  األوملبيــة،  للجنــة  التنفيــذي 
الســابق، وعضــو مجلــس إدارة غــزة الريــايض كــامل صقــر، والعبــي كــرة 
الســلة بالنــادي وزمالئــه باللجنــة األوملبيــة واألنديــة األخــرى، وبعــض مــن 

كوادر النادي، والشخصيات الرياضية، وذوي الباحث.
لدائــرة  مديــرًا  يعمــل  عاشــور  محمــد  الباحــث  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
االرتــكاز  العــب  ،وهــو  الجنوبيــة  باملحافظــات  الرياضيــة  االتحــادات 
املخــرم يف فريــق كــرة الســلة بنــادي العميــد، ومــدرب فريــق الفتيــات 
يف النادي. وهو يتمتع باألخالق الطيبة والسرية الحسنة بني الرياضيني 

يف محافظات غزة.
وهنــأ املكتــب التنفيــذي للجنــة األوملبية الفلســطينية بغزة برئاســة نائب 
رئيــس اللجنــة الدكتــور أســعد املجــدالوي الباحــث عاشــور بحصوله عى 
هذه الدرجة العلمية الرفيعة، ومتنت له التوفيق، والسداد يف دراساته 

الرياضية املستقبلية.

اإلعالن عن اتفاق بين المجلس 
األعلى للرياضة ووزارة العدل

يحصل على درجة الماجستير
 في التربية الرياضية

لتوثيق وفضح جرائم االحتالل بحق الرياضة الفلسطينية

محمد عاشور 
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خان يونس

يف القضية الحقوقية رقم 2021/1324
 يف الطلب الحقوقي رقم2022/583

املستدعي/ رامز جربیل زرعي زعرب من سكان خان يونس - حي زعرب.
وكيله املحامي / زاهر خالد زعرب من سكان خان يونس

املســتدعى ضدهــا/ منــال محمــد أحمــد األســطل )زعــرب قبــل الــزواج( مــن 
سكان خان يونس - البحر مقابل برئ23

نوع الدعوى/ حقوق        قيمة الدعوى / 6168 شيكال.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية الحقوقية رقم 2021/1324
إىل املســتدعى ضدهــا املذكــورة بعاليــة مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
دعــوی )حقــوق( اســتنادا إىل مــا يدعــي يف الئحــة دعــواه املرفــق لــي نســخة 
منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليــك الحضــور إىل 
هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــر يومــا من تاريخ تبلغك هــذه املذكرة كام 
يقتي أن تودع قلم هذه املحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عر يوما 
من تاريخ تبلغك هذه املذكرة علام أنه قد تحدد لها جلسة الثالثاء املوافق 
2022/6/14 لنظــر الدعــوى ويكــون معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن 

ذلك املستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول. 
حرر بتاريخ 2022/5/23

رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
أ. أحمد مهدي

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد شــعبان احمــد الربدينــي   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     412501330    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   ابراهيم تيســري محمد املغني عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    803929421        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ايــه محمــد حــامد ابــو مــوىس   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    412382301        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  شــفيق مفيــد شــفيق الدرميــي       عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    800030942   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     ســائد جــرب محمــد شــاهني عــن فقــد 
الرجــاء ممــن         804541761 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ريــاض فتحــي عــي الجبــور عــن فقد بطاقــة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    901621235 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   ظريفه حمدي جمعه حسان      عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    917091621   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    مؤمن محمد أحمد زقوت       عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم     404191934  الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    محمود محمد حسني ابو حصريه   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     407791144    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد حســن عــي القطــري   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    409897741          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا/ وفاء منري السلطان عن فقد بطاقة هويتي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء     804794691 الرقــم 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    اسامعيل عي احمد الشعراوي     عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    960120798   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     رائــد عبدالرحيــم عبــد الحاج   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  800516676      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عــالء محمــد منــر ابــو تيــم  عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   926766676 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    اســامه ســعيد محمــد دلــول    عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء      931697494 الرقــم      وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ياســمني أســامة فتحــي العالــول    عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     437295462    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مهــا حســن محمــد شــاهني عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    400727939        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

اإلرسائيليــني  أعداءنــا  أن  اإلرسائيــي  الصحفــي  حديــث  مــن  اســتنتجت  لقــد 
اســتعداد  عــن  يقــل  ال  بشــكل  للمعركــة  ويســتعدون  األيــام،  لقــادم  يتحســبون 
الفلســطينيني، وأنهــم يتوقعــون معركــة عــىل أكــر من جبهة، وأن املعركة ســتكون 
معركــة كــر عظــم، لهــا مــا بعدهــا مــن متغــريات، وقــد رفــض قــادة الكيــان حــرف 
مسرية األعالم عن مسارها، كام طالب بذلك الوسطاء، بل قسموا املسرية إىل 
مســريتني وفــق شــعائرهم الدينيــة، سيشــارك يف املســرية األوىل 8000 ذكــر، 
وســتمر مــن بــاب العامــود، وسيشــارك يف املســرية الثانيــة 8000 أنثــى، وســتمر 

من باب الحديد، عرب الحي اإلسالمي ومنطقة باب الخليل.
نحن الفلسطينيني ال مفر لنا من قدرنا، لهذا اليوم اصطفانا الله، وليس لنا والله 

إال الصرب والجلد يف املواجهة، وإرادة الله ستمي رغم أنف األعداء.
ملحوظة: معركة سيف القدس 2 لن تقف عند حدود قطاع غزة وصواريخها.

معركــة ســيف القــدس 2 سيشــارك بهــا شــامل الضفــة الغربيــة وجنوبهــا، ويشــارك 
بهــا أهــل القــدس وفلســطينيو الـــ48، وسيشــارك بهــا لبنــان والعــرب واملســلمون 
يف كل مــكان. معركــة ســيف القــدس 2 معركــة بــني الحــق والباطــل، وبــني الكفــر 

واإلميان، ولن يشارك باملعركة أّي خّوار جبان.

املحتل عن أراضينا كاملة.
وأضــاف املتحــدث باســم حركــة حــامس جهــاد طــه يف بيان له أمس، مبناســبة يوم 
املقاومة والتحرير الذي يوافق 25 مايو/ أيار، أن كل خيارات التطبيع والتسوية 

ستبوء بالفشل والسقوط أمام إرادة وصمود شعبنا القوية.
وتقدم طه بالتهنئة إىل لبنان حكومًة وشــعبًا ومقاومة وبالتحية إىل كل الشــهداء 

والجرحى الذين رسموا بدمائهم الزكية خارطة التحرير واالنتصار.
وأكــد أن هــذا االنتصــار ســيبقى محطــة نضاليــة مهمــة يف مســرية التحريــر والعودة 
التي أثبتت أن املســار الحقيقي لردع االحتالل ولجم جرامئه هو املقاومة، ألنها 
التــي تســتهدف  أرٍض عربيــة وأســقطت كل املشــاريع واملؤامــرات  عــن  دحرتــه 

ابتالع واحتالل األرايض العربية.
وشــدد عــىل رضورة تعزيــز الوحــدة الوطنيــة يف كل املياديــن ملواجهــة سياســة 

القتل واإلجرام والتنكيل التي ميارسها االحتالل بحق شعبنا ومقدساته.

الســايح،  الحميــد  عبــد  ذكــور 
بحسب مصادر تربوية.

وإىل جانــب الفتــى يامني، أصيب 
املعــدين  بالرصــاص  مواطنــا   88

واالختنــاق  باملطــاط  املغلــف 
خــالل  للدمــوع  املســيل  بالغــاز 
مواجهــات مــع قــوات االحتــالل يف 

املكان ذاته.
جيــش  مــن  كبــرية  قــوات  وكانــت 
املنطقــة  اقتحمــت  قــد  االحتــالل 
لتأمــني  نابلــس  ملدينــة  الرقيــة 
دخــول حافــالت تضــم املئــات مــن 
طقوســهم  لتأديــة  املســتوطنني 
قــرب يوســف،  التلموديــة يف مقــام 
املنطقــة  عــىل  حصــارا  وفرضــت 
حينهــا  لتندلــع  بأكملهــا،  الرقيــة 
واشــتباكات  عنيفــة  مواجهــات 

مسلحة مع القوات.
وحســب مصــادر محليــة فإن قوات 
النــار  بإطــالق  بــدأت  االحتــالل 
املنطقــة،  يف  هســتريي  بشــكل 
أكــر  النــريان يف  مــا أدى إلشــعال 
وإصابــة  فلســطينية،  مركبــة  مــن 

العرات من الشبان بجروح.
جثــامن  غفــرية  جامهــري  وشــيعت 
تشــييع  موكــب  يف  يامــني  الفتــى 
انطلــق مــن أمــام مستشــفى رفيديــا 
مدينــة  وســط  إىل  الحكومــي 
املشــيعون  أدى  حيــث  نابلــس، 
ميــدان  يف  عليــه  الجنــازة  صــالة 

ملنــزل  ينقــل  أن  قبــل  الشــهداء، 
عائلتــه مبنطقــة رأس العــني، إللقاء 
نظــرة الــوداع األخرية عليــه، ويوارى 

يف الرى باملقربة الغربية.
إىل  الغاضبــون  املشــيعون  ودعــا 
يامــني،  الشــهيد  لدمــاء  االنتقــام 
والتصــدي لجرائــم االحتــالل بشــتى 

أنواع املقاومة.
مواجهات وهدم

شــاب  أصيــب  أمــس،  ظهــر  وبعــد 
يف  االحتــالل  رصــاص  بشــظايا 
كوعــه، و6 آخــرون بحــاالت اختنــاق 
املســيل  الغــاز  استنشــاق  نتيجــة 
للدموع، خالل مواجهات يف بلدة 

حوارة جنوب نابلس.
مســتوطنني  مجموعــة  واقتحمــت 
أعــالم  ورفعــت  حــوارة  بلــدة 
االحتــالل، إال أن املواطنني تصدوا 

لهم.
اقتحمــت  لحــم،  بيــت  غــرب  ويف 
مــا  الدوحــة  بلــدة  االحتــالل  قــوات 
مــع  مواجهــات  انــدالع  إىل  أدى 
الشــبان، أصيــب عــىل أثرهــا عــدد 

منهم بحاالت اختناق.
منــزال  االحتــالل  قــوات  ودهمــت 
منطقــة  يف  غطــاس  لعائلــة 
بيــت  ملدينــة  الغــريب  املدخــل 
تســجيالت  عــىل  واســتولت  جــاال، 

كامريات املراقبة.
مــن  عــدد  أصيــب  جنــني  ويف 

املواطنــني بحــاالت اختنــاق خــالل 
مواجهــات مــع قــوات االحتــالل يف 
اقتحمــت  حــني  يف  فقوعــة،  قريــة 
القوات قرى عانني والطيبة وطورة.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات 
االحتالل اقتحمت فقوعة، ما أدى 
أطلقــت  مواجهــات،  انــدالع  إىل 
وقنابــل  املعدنيــة  األعــرية  خاللهــا 
للدمــوع  املســيل  والغــاز  الصــوت 
تجاه الشــبان واملنازل ما أســفر عن 
إصابــة عدد مــن املواطنني بحاالت 
يف  النــريان  واشــتعال  اختنــاق، 
األرايض الزراعيــة املحاذيــة لجــدار 

الفصل العنرصي.
قــوات  اقتحمــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
االحتــالل برفقــة آلياتهــا العســكرية 
بلــدة بيــت صفافــا جنــوب القــدس 
عائلــة  منــزل  وحــارصت  املحتلــة 
ورشيكــه  جــودة  محمــد  املقــديس 

يزيد طينة ورشعت بهدمه.
ويتكــون املنــزل مــن طابقــني، األول 
ســيارات  موقــف  عــىل  يحتــوي 
مبســاحه 500 مــر مربــع، والثــاين 
مســاحة  ســكنيتني  شــقتني  عــىل 
كل منهــام 120 مــرا مربعــا يعيــش 
فيهــام 13 فــردا مقدســيا، 6 منهــم 
من عائلة املقديس جودة، و7 من 

عائلة طينة.
وقال جودة: »خضنا عّدة محاكم.. 
ألــف   30 بدفــع  مــرة  أول  طالبونــا 
شــيقل ومــن ثــم ألغــوا هــذا القــرار، 
شــيقل  ألــف   50 بدفــع  وطالبونــا 
وتأجل القرار حتى ســبتمرب/ أيلول 

املقبل«.
زوجــة  جــودة،  وداد  وأوضحــت 
قــوات  أن  املنــزل،  صاحــب 
رغــم  املنــزل  هدمــت  االحتــالل 
وجــود ترخيــص، واحتجــزت زوجهــا 
العســكرية  اآلليــات  إحــدى  داخــل 

بعد تكبيله، واعتدت عىل ابنها.
إبعاد واعتقال

االحتــالل  ســلطات  وأبعــدت 
مــن  والنشــطاء  الشــبان  عــرات 
عــن  املحتــل  والداخــل  القــدس 

املسجد األقىص.
حملــة  االحتــالل  قــوات  ونفــذت 
طالــت  واعتقــاالت  اســتدعاءات 
وأم  القــدس  مــن  شــاب   100 نحــو 
الفحم املحتلة، يف محاولة لتأمني 
التهويديــة  األعــالم«  »مســرية 

املقررة األحد املقبل.
االحتــالل  قــوات  اســتدعت  كــام 
القدميــة  البلــدة  شــبان  مــن  عــددًا 
القــدس.  رشق  الطــور  وبلــدة 

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات 
اســتدعاءات  ســّلمت  االحتــالل 
للتحقيق مع الشــبان عدي الهدرة، 
الهــدرة،  ومحمــد  الهــدرة،  وأمــري 
ومجــدي الهــدرة، وجــامل الزعري، 
ومحمد أبو الهوى، وحسن الهدرة، 
وســيف الهدرة، وعبد الله الصياد، 
ومؤيــد بحبــوح، وخليــل أبــو الهــوى 
املواطــن  واعتقلــت  ووالدتــه، 
منصور أبو غربية من باب العامود.
ويف الداخــل املحتل شــنت قوات 
اســتدعاءات  حملــة  االحتــالل 
وتحقيق ألكر من 10 شبان من أم 
الفحــم، وتــم تســليمهم أوامــر إبعــاد 

عن األقىص لـ10 أيام.
واعتقلــت قــوات االحتــالل الشــبان 
الزعــري  وعــامد  الهــدرة  أمــري 
الطــور  بلــدة  مــن  البلبيــي  وأمــري 
 6 واســتدعت  القــدس،  رشق 
حارســات  قســم  ومســؤولة  شــبان 
املســجد األقىص زينات أبو صبيح 
قــرارا  األخــرية  وســلمت  للتحقيــق، 
املبــارك  املســجد  عــن  بإبعادهــا 
يتــم  أن  عــىل  األحــد املقبــل  حتــى 
القــوات  وأبعــدت  تجديــده الحقــا، 
كذلــك املواطن مراد العبايس عن 

مدينة القدس 14 يوما.

كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل عبد 
حمــدان  ورشــيد  الــواوي  الرحمــن 
مــن رام اللــه، وريــاض عصافرة )42 
عامــا( مــن الخليــل، والشــاب أحمــد 

سلمي من قلقيلية.
عــىل  االحتــالل  قــوات  واســتولت 
كميــات مــن الخــراوات والفواكــه 
كانــت معروضــة للبيع يف عدد من 
البســطات املقامة محــاذاة الطريق 
األغــوار  شــامل  الرابــط  الرئيــس 

بوسطها وجنوبها.
املســتوطنني،  انتهــاكات  وبشــأن 
أحرقوا فجر أمس مركبة بالقرب من 
حاجز زعرة وحطموا نوافذ مسجد 
عوريــف،  بلــدة  يف  جرافــة  وزجــاج 
يف  تجريــف  أعــامل  وواصلــوا 
أرايض بلديت قرصة ودوما، جنوب 
نابلس، لتوسيع البؤرة االستيطانية 

»يش كودش«.
أمــا يف قطــاع غــزة، أطلقــت زوارق 
االحتــالل الحربيــة نــريان رشاشــاتها 
املســيل  الغــاز  وقنابــل  الثقيلــة 
بحــر  يف  الصياديــن  تجــاه  للدمــوع 
والحقتهــم  القطــاع،  جنــويب  رفــح 
ثالثــة  بعــد  عــىل  امليــاه  بخراطيــم 
عــىل  وأجربتهــم  بحريــة  أميــال 

مغادرة البحر.

ورشوطــه  ومفرداتــه،  التحــرر  خطــاب 
وأدواته وأساليبه.

الحركــة،  وتطويــر  "بنــاء  رضورة  وأكــد 
وحدتهــا  عــىل  والحفــاظ  واســتنهاضها 
واحــرام  دميقراطــي  أســاس  عــىل 
اآلراء  يف  والتعــّدد  واالختــالف  التنــوع 
الحركــة  وُيــري  ُيغنــي  مــا  واالجتهــادات، 
وُيعّززهــا بعيــًدا عــن سياســات التهميــش 
والفصــل التــي تــؤّدي إىل إضعــاف الحركــة 
للخطــر،  دورهــا  وتعــرّض  ورشذمتهــا، 
اإلرث  عــىل  الحفــاظ  عــىل  والعمــل 

النضــايل العظيــم والتضحيــات الجســيمة 
وآالم  وعذابــات  الحركــة،  قّدمتهــا  التــي 

مئات اآلالف من أرساها وجرحاها".
واألطــر  الحركــة  أبنــاء  الربغــويث  وطالــب 
داخــي  حــوار  أوســع  إلجــراء  القياديــة 
أخوي ومســؤول تحضرًيا للمؤمتر الثامن، 
السياســية  الالزمــة،  املراجعــات  وإجــراء 
والتنظيميــة واإلعالميــة والســلوكية، وإىل 
والحــوار، وإرشاك  للنقــاش  ورشــة  أوســع 
عــىل  نطــاق،  أوســع  عــىل  الحركــة  كادر 
واســتعادة  الحركــة  اســتنهاض  طريــق 

التنظيم لدوره الريادي.
االعتبــار  إعــادة  رضورة  عــىل  وشــدد 
وأطرهــا  الحركــة  ملؤسســات  والــدور 
القيــادة  مبــدأ  وتكريــس  القياديــة 
مظاهــر  كل  ورفــض  الجامعيــة، 
الشــخصية،  والــوالءات  املحســوبية 
وتكريــس مبــدأ املســاءلة، واملحاســبة، 
املوقــع  يف  األصلــب  الــكادر  ووضــع 
لقيــم  االعتبــار  وإعــادة  األصعــب، 
الثــوري  والســلوك  والتضحيــة  الفــداء 
الحركــة  قيــادات  وتقديــم  والوطنــي، 

للنمــوذج الفتحــاوي األصيــل يف الفكــر 
الســيايس  الســلوك  ويف  واملامرســة؛ 
واملــرب  املــأكل  ويف  واألخالقــي، 
واملطلــوب  ذلــك.  وغــري  واملســكن 
مــن القيــادات أن تتقــّدم الصفــوف يف 

مقاومة االستعامر.
لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وأكــد 
مؤمتــر  عقــد  إىل  الدعــوة  أهميــة  فتــح 
كل  مبشــاركة  الشــامل  للحــوار  وطنــي 
القــوى السياســية واالجتامعيــة  ممثــي 
إنهــاء  بهــدف  والنقابــات،  واالتحــادات 

الوطنيــة،  املصالحــة  وإنجــاز  االنقســام 
الفلســطينية  الوطنيــة  الوحــدة  وبنــاء 
يف إطــار منظمــة التحريــر عــىل أســاس 

الراكة الوطنية الكاملة والتعددية.
وحــدة  حكومــة  تشــكيل  إىل  ودعــا 
إىل  تســتند  الجميــع،  مبشــاركة  وطنيــة 
وثيقــة األرسى للوفــاق الوطنــي كربنامــج 
توحيــد مؤسســات  إعــادة  وتتــوىّل  لهــا، 
السلطة يف الضفة والقطاع عىل قاعدة 
إعــامر قطــاع  الكاملــة، وإعــادة  الراكــة 
غزة، واإلرشاف عىل االنتخابات العامة.

هنية يعزي بوفاة الداعية "القّطان"
الدوحة/ فلسطني:

إســامعيل  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  بعــث 
هنيــة بربقيــة تعزيــة إىل رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلصــالح االجتامعــي د. خالــد 
املذكور بوفاة الشيخ الداعية املريب أحمد القّطان. ووجه هنية يف الربقية التعزية 
واملواســاة إىل أرسة الشــيخ واألمــة اإلســالمية والشــعب الكويتــي الشــقيق وجميــع 
محبــي الشــيخ وتالميــذه، مســتذكًرا دوره املــّرف والرائــد يف نــرصة قضايــا األمــة 
وتبنيها، ويف املقدمة منها قضية فلسطني ودفاعه عن القدس واملسجد األقىص.
وتبنيــه  املســلم،  الجيــل  إعــداد  يف  العظيمــة  الشــيخ  إســهامات  "نســتذكر  وقــال: 
أمتــه  همــوم  يف  وانخراطــه  واالعتــدال،  الوســطية  نهــج  عــىل  اإلســالمية  القضايــا 
ُملهــاًم  ســيبقى  أنــه  مؤكــًدا  مقدســاتها"،  عــن  والدفــاع  قضاياهــا  ونــرصة  وشــعوبها 
للعلــامء والدعــاة واملربــني ومثــااًل يحتــذى بــه. ودعــا املــوىل عــز وجــل أن "يتغمــد 
فارس املنابر وصاحب كلمة الحق وخطيب منرب الدفاع عن األقىص بواسع رحمته، 

وأن يلهم أرسة الفقيد والشعب الكويتي الشقيق جميل الصرب وحسن العزاء".
وتويف الداعية "القطان" )76 عاما( االثنني املايض بعدما أملت به وعكة صحية.

"العمـــل الحكومــي" تقــر جملــة قــرارات 
فـــي جلستهـــا األسبوعيـــة

السجن المؤبد آلخر
الحكـــم باإلعـــدام شـــنًقا 

غزة/ فلسطني:علـــى قاتـــل طفـــل فـــي غـــزة
خــالل  غــزة  قطــاع  يف  الحكومــي  العمــل  متابعــة  أقــرت 
جلســتها األســبوعية أمس جملة قرارات مهمة، وناقشــت 
الــوزارات  مــن  املقدمــة  والتقاريــر  املذكــرات  مــن  عــددًا 

واملؤسسات الحكومية.
قــت متابعــة العمــل الحكومــي عــىل نظــام التأمــني  وصدَّ
الصحــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، واعتمــدت توصيــات 
املحــي،  املنتــج  دعــم  لجنــة  ألعــامل  النهــايئ  التقريــر 

وقررت إعادة تشكيل لجنة العطاءات املركزية.
وكلفــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة بتجهيز مروع 
تأهيل طرق املقربة الرقية، بالتعاون مع وزاريت الحكم 
املحي واألشغال العامة واإلسكان، واعتمدت توصيات 
تقرير تحسني جودة آبار املياه يف محافظات قطاع غزة.
العامــة  األشــغال  وزارة  برئاســة  لجنـــة  تشــكيل  وأقــرت 
الحكوميــة  املؤسســات  مــن  عــدد  وعضويــة  واإلســكان 
الرملـــي  االنجـــراف  ظـــاهرة  ملعالجـــة  البلديــات  واتحــاد 
 )7( وتنفيــذ  الصياديــن،  مــرايس  يف  الصـــخور  وظهـــور 
الحالــة  لتحســني  دوالر  مليــون  إجامليــة  بقيمــة  مشــاريع 

املرورية، موزعة عىل محافظات القطاع.
النظافــة  توريــد خدمــات  املاليــة مبتابعــة  وزارة  وكلفــت 

للمستشــفيات ومراكــز الرعايــة األوليــة واملراكــز اإلداريــة 
لــوزارة الصحــة حســب التصنيفــات املعتمــدة، ووافقــت 
عىل التنسيب املقدم من وزارة االقتصاد الوطني إلجراء 
انتخابات الغرف التجارية يف محافظات قطاع غزة خالل 

3 أشهر.
املنظومــة  وتطويــر  تقييــم  تقريــر  توصيــات  واعتمــدت 
املحوســبة لعمــل املعابــر املقــدم مــن وزارة االتصــاالت 
أرض  قطعــة  واســتمالك  املعلومــات،  وتكنولوجيــا 
توليــد  محطــة  توســعة  ملــروع  الوســطى  باملنطقــة 
مالــي  بتعويــض  األرايض  ســلطة  وتكليــف  الكهربــاء، 

األرايض املستملكة حسب األصول.
بشــأن  الخاصــة  اللجنــة  توصيــات  عــىل  صدقــت  كــام 
مكافحــة جرائــم النصــب واالحتيــال املــايل واإللكــروين، 
اإلدمــان  ملجابهــة  الوطنيــة  الحملــة  تقريــر  واعتمــدت 
عــىل اإلنرنــت ومواقــع التواصـــل االجتامعــي واأللعــاب 

اإللكرونية.
وأقــرت متابعــة العمــل الحكومــي تخفيــض بقيمــة )100( 
الجــامرك  مــن  املحصلــة  الرســوم  عــىل  للطــن  شــيقل 
ورضيبــة القيمــة املضافــة عــىل كميــات الحديــد الــواردة 

عرب معرب رفح التجاري.

غزة/ فلسطني:
غــزة،  قطــاع  االســتئناف يف  أصــدرت محكمــة 
حكاًم مبعاقبة املتهم )م/ش( باإلعدام شــنقًا 
حتــى املــوت، وذلــك عــن تهمــة القتــل قصــدًا 
مؤذيــة  آلــة  وحمــل  القتــل  بقصــد  والخطــف 
لســنة   74 رقــم  العقوبــات  لقانــون  اســتناًدا 

.1936

حكــاًم  قضــت  درجــة  أول  محكمــة  أن  يذكــر 
بالحبس املؤبد عىل املتهم، وذلك عن كافة 

التهم املسندة إليه بالئحة االتهام.
رأفــت  محمــود  الطفــل  قصــدًا  قتــل  واملتهــم 
بــأن  وذلــك   )22/04/2019( بتاريــخ  شــقفة 
مــام  مــرات،  عــدة  )الحائــط(  يف  رأســه  رضب 
الفــور، كــام هــو موضــح  أدى إىل وفاتــه عــىل 
التريحيــة  الصفــة  وتقريــر  الطبــي  بالتقريــر 
وبوجــه  منــه  بقصــد  وذلــك  بــاألوراق،  املرفقــة 

غري مروع ومخالف للقانون.
قضيــة  يف  املحكمــة  ذات  أصــدرت  كــام 

منفصلــة حكــاًم بالحبــس املؤبــد عــىل املتهــم 
مــواد  حيــازة  تهمــة  عــن  وذلــك  )س/س(، 
قانــون  اســتنادًا ملــواد  اإلتجــار  مخــدرة بقصــد 
الفلســطيني  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات 

رقم 7 لسنة 2013م.
وكانــت محكمــة أول درجــة قضــت حكــاًم عــىل 
املتهم بالحبس 10 سنوات مع النفاذ تخصم 
منهــا مــدة توقيفه ومصــادرة املواد املضبوطة 

والدراجة النارية املضبوطة بالواقعة.
بتاريــخ  حــاز  املســتأنف  أن  يذكــر 
نــوع  مــن  مــواد مخــدرة  عــىل   23/07/2016

حشيش بلغ وزنها "أربعة عر كيلو ومثامنائة 
ورد  مــا  حســب  االتجــار،  بقصــد  قائــم"  جــرام 
بالقضيــة  املرفقــان  والــوزن  الضبــط  بتقريــري 

وذلك بوجه غري مروع ومخالف للقانون.
يذكــر أنــه بعــد صــدور الحكــم املســتأنف، فــإن 
الحكم قابل للطعن بالنقض طبًقا لنص املادة 

)350( من قانون اإلجراءات الجزائية.

عــرص  الوجــود  إىل  الفلســطيني"  والعلــم  لألقــىص  "نــرصة  بعنــوان  أمــس 
األحــد ذاتــه بشــكل كثيــف يف ســاحة بــاب العامــود ومحيط البــاب ملنع ما 
تسمى "مسرية األعالم" التهويدية من الوصول لساحة الباب التي يحاول 

االحتالل إثبات أنه صاحب السيادة عليها، ويسعى لتهويدها.
وحثــت تجــار شــعبنا يف القــدس وخــارج أســوارها وداخــل البلــدة القدمية 
التجاريــة، وعــدم إغالقهــا، يك ال  عــىل وجــه الخصــوص لفتــح محالتهــم 
للمتطرفــني واملشــاركني يف "مســرية األعــالم" الســتباحة  يشــكل فرصــة 
املدينــة و"مامرســة عربدتهــم فيهــا"، وكذلــك كل أبنــاء شــعبنا يف مدينــة 
يف  الســيادة  رمــوز  مــن  رمــًزا  بصفتــه  الفلســطيني  العلــم  لنــرصة  القــدس 

املدينة بتكثيف رفع األعالم يف كل أنحاء املدينة.
يف  البطــوالت  ســجلوا  الذيــن  شــعبنا  بجامهــري  ثقتهــا  عــن  وأعربــت 
التصــدي لـ"مســرية األعــالم" يف مايــو/ أيــار 2021، ومنعــوا وصولهــا إىل 
ــا أمام محــاوالت حكومة  منطقــة بــاب العامــود، وتشــكيلهم حاجــز صــد قويًّ
التقســيم  وقائــع  فــرض  يف  والتوراتيــة  التلموديــة  وجامعاتهــا  االحتــالل 
الزمــاين واملــكاين يف املســجد األقــىص، وإفشــال مخططاتــه ومشــاريعه 

التهويدية.
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هل مثة درس ما يف الرصاع، أو قل الجدل حول مسرية األعالم، 
وحــول الرســائل املتبادلــة مــن خــالل الوســطاء؟! وهــل مثة تراجع 
النطــاق؟!  واســعة  وحــرب  صواريــخ،  ملعركــة  تحولهــا  فــرص  يف 
تراجــع  مثــة  نعــم،  تقــول:  الثــاين  الســؤال  عــن  املبــارشة  اإلجابــة 
نســبي الحتامليــة الحــرب املوســعة، وقــد ال تضطــر غــزة إلطــالق 
صواريخها نحو القدس والوسط. الرسالة اإلرسائيلية التي نقلها 
الوســطاء تقــول إن الحكومــة لــن تســتجيب لطلــب قادة املســرية، 
وهــي تــرص عــى إجرائهــا بحســب مــا كان يف الســنوات املاضية، 
أي ال زيادة يف األعداد، وال دخول للمسجد األقىص، وستفرض 

االنضباط وعدم االستفزاز يف باب العامود. 
هــذه الرســالة تبــدو مقبولــة عنــد املقاومة إذا مــا تطابق القول مع 
امليــدان، لــذا كان قــرار املقاومــة يف غــزة: إننــا نقبــل، وال نثــق، 
والكلمــة الفصــل للميــدان، ونحــن عــى جهوزيــة عاليــة للتــرصف. 
وهذا يعني أن طريف الرصاع ال يودون الدخول يف معركة واسعة 
النطاق، وحكومة االحتالل ال تود حاليا رؤية صواريخ غزة يف تل 

أبيب، لتسقط بعدها الحكومة، ويأيت نتنياهو مرة أخرى.
الالفــت للنظــر يف هــذه املعادلــة التــي تســتجيب لعامــل الــردع 
الذي بنته املقاومة يف غزة من خالل حروب أربع، جعل السلطة 
الفلســطينية تلحــق بركــب املعادلــة تلــك، ليرصح نبيــل أبو ردينة 
هــذا  عــن  الكاملــة  املســئولية  االحتــالل  حكومــة  "نحمــل  قائــال: 
التصعيــد الــذي ســيؤدي لتفجري األوضــاع، لقد تجاوز املتطرفون 
كل الخطــوط الحمــر". وهــذا ترصيــح جيــد، حيــث ميثــل األقــىص 
غــزة  يف  واملقاومــة  اللــه  رام  يف  الســلطة  بــن  مشــركا  قاســام 

والضفة.
بنــاء عــى مــا تقــدم ميكــن القــول إن درســا مزدوًجــا مهــامًّ ميكــن 

استخالصه مام تقدم:
املحتــل،  يفهمهــا  التــي  اللغــة  هــي  القــوة  لغــة  إن  يقــول:  األول 
بــه املفاوضــات، ومــن مثــة  الــذي بنتــه غــزة دور ال تقــوم  وللــردع 
فــإن تطويــر الــردع أمــر يف غايــة األهميــة. وهنــا يجــدر أاّل نلتفــت 
وتقــول:  الحكومــة،  تناكــف  التــي  العربيــة  اليمينيــة  لألصــوات 
حكومتنــا تســتجدي املقاومــة. هــذا القــول ال يعنينــا، ومــا يعنينــا 
أن املقاومة تسري يف الطريق الصحيح، وأن الغد سيكون أفضل 

بإذن الله.
 والثــاين يقــول: إن القــدس تجمعنا، واألقىص يوحدنا، وعلينا أن 
نطــور األمــور التــي تجمعنــا وتوحدنا، ونبتعــد عام يفرقنا، وييسء 
لقضيتنــا، وإن صربنــا عــى بعضنــا أوىل مــن املناكفــة واإلعــالم، 
حتــى مــع اليقــن الــذي ثبــت بأن صواريخ غــزة مل تكن عبثية، ولن 
تكــون كذلــك بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل، يعــز اللــه مــن يشــاء، ويــذل 

من يشاء.

هل تراجعت توقعات 
الحرب الخامسة؟!

انطالق "حوار األديان" بقطر 
بحضور مئات العلماء والباحثين

الدوحة/ وكاالت:
انطلقــت فعاليــات مؤمتــر الدوحــة الرابع عرش لحــوار األديان بالعاصمة 
القطرية، مبشاركة 300 من علامء وقادة دينين وباحثن وأكادميين 

وإعالمين من 70 دولة.
وينظم املؤمتر مركز الدوحة الدويل لحوار األديان، عى مدى يومن، 
حيــث  مــن  الكراهيــة  "خطــاب  هــي:  أساســية  محــاور  ثالثــة  ويناقــش 
الكراهيــة"،  خطــاب  وأشــكال  و"أمنــاط  ودوافعــه"،  وأســبابه  مفهومــه 

و"سبل مواجهة خطاب الكراهية".
القطــري،  الخارجيــة  الدولــة للشــؤون  قــال وزيــر  افتتــاح املؤمتــر،  ويف 
ســلطان بــن ســعد املريخــي، إن بــالده تؤمــن بأنــه "ال ســبيل للتعايــش 
والتعــاون بــن األفــراد والجامعــات والــدول إال مــن خــالل الحــوار البنــاء 
املنطلق من االعراف باآلخر واحرام ثقافته ومعتقداته ومقدساته".

العاملــي  لالتحــاد  العــام  األمــن  قــال  للمؤمتــر،  األوىل  الجلســة  ويف 
لعلامء املسلمن عيل القره داغي، إن "العالقة بن الشعوب حسب 

فقه امليزان مبنية عى التعارف والتالقي".
وأضــاف القــره داغــي: "عندمــا تتغلــب قــوة الجــذب عــى قــوة التنابــذ 
بالقيــم، ينتهــي خطــاب  أفــراد األمــم، ويقتنــع الســيايس  بــن  والــرصاع 

الكراهية".
مــن جانبهــا، أكــدت عائشــة املناعــي، نائــب رئيــس مجلــس إدارة مركــز 
الدوحــة الــدويل لحــوار األديــان، رضورة نبــذ خطــاب الكراهيــة، وتعزيــز 
لتهذيــب  أن األديــان جــاءت  التســامح والتقــارب، مشــرية إىل  خطــاب 

النفوس وتعزيز مكارم األخالق.
الجلســة  ترؤســها  لــدى  لهــا  كلمــة  املناعــي، يف  الدكتــورة  وأوضحــت 
االفتتاحيــة للمؤمتــر، أن األديــان يف جوهرهــا ال تدعــو إىل الكراهيــة، 
معتــربة أن مــا يؤجــج الكراهيــة هــو التعصــب والفهــم الخاطــئ ملقاصــد 

الدين.
بــدوره، قــال رئيــس أســاقفة العاصمــة األلبانيــة "تريانــا"، أنطــوين جــورج 
فرينــدو، إن اإلميــان باللــه يؤثــر عــى عالقــة اإلنســان بأخيــه اإلنســان؛ 
عــرب بنــاء عالقــة إيجابيــة مــن أجــل تحقيق العدالة والســالم، مؤكدا خلو 
أي ديــن مــن الدعــوة إىل الظلــم والتمييــز، ومنوهــا إىل أن املجتمعــات 
ليست بحاجة إىل سياسة، بل هي يف حاجة إىل قانون أخالقي، وهو 

ما توفره الديانات بهدف تحقيق التناغم بن األشخاص.
كــام اعتــرب أن املعتقــدات وحدهــا تســهم يف تغيــري املجتمعــات عــرب 
اإلميــان بأننــا ننتمــي إىل خالــق واحــد، مشــددا عــى أن البرشية جمعاء 
نهايــة  يف  إخوتنــا  هــم  معنــا  يختلفــون  مــن  "وأن  واحــدة،  أرسة  تعــد 

املطاف".

لندن/ وكاالت:
تنــاول  إّن  بريطانّيــون  علــامء  قــال 
مثرتــن متوســطتي الحجــم يوميــًا 
مــن بنــدورة معّدلة وراثّيًا ميكن أن 

يحافظ عى صّحة اإلنسان.
ل فريــق بحثــي بقيــادة علــامء  وعــدَّ
يف مركــز جــون إينيــس يف مدينــة 
الركيــب  اإلنكليزّيــة  نورويتــش 

الجينــي للبنــدورة لتصــري مصــدرًا 
قوّيــًا لفيتامــن "دي" الــذي ينّظــم 
العنارص الغذائّية مثل الكالسيوم 
صحــة  عــى  للحفــاظ  الــروري 

العظام واألسنان والعضالت.
وعى الرغم من أن فيتامن "دي" 
يتكّون يف أجســامنا بعد التعرّض 
مصــدره  فــإّن  الشــمس،  ألشــعة 

الرئيــيس هــو الطعــام املتوفــر إىل 
األلبــان  منتجــات  يف  كبــرٍي  حــدٍّ 

واللحوم.
انخفــاض  إّن  الباحثــون  وقــال 
"دي"  فيتامــن  مســتويات 
املرتبط بعدٍد كبرٍي من اإلصابات 
الرسطــان  مــن  بــدءًا  بأمــراض، 
واألوعيــة  القلــب  أمــراض  وحتــى 
يقــرب  مــا  عــى  يؤّثــر  الدموّيــة، 
مــن مليــار شــخص عــى مســتوى 

العامل.
بشــكل  البنــدورة  أوراق  وتحتــوي 
اللبنــات  إحــدى  عــى  طبيعــي 
 "3 "دي  لفيتامــن  األساســية 
والتي تسمى "7 دي إتش يس". 
ويعتــرب فيتامــن "دي 3" األفضل 
يف رفع مستويات فيتامن "دي" 

يف الجسم.
النبــات  جينــوم  العلــامء  وعــّدل 
بحيــث يراكــم "7 دي إتش يس" 
البنــدورة  مثــار  يف  كبــرٍي  بشــكٍل 

وأوراقها.
ُنــرشت  وذكــر الباحثــون يف ورقــة 
بالنتــس،  نيتــرش  مجلــة  يف 
فــوق  الضــوء  ســّلط  عندمــا  أّنــه 
البنفســجي عــى األوراق ورشائــح 
احتــوت  ســاعة،  ملــّدة  الطامطــم 
مســتويات  عــى  البنــدورة  حبــة 

مــن فيتامــن "دي" مثــل  مكافئــة 
بيضتن متوسطتي الحجم أو 28 

غرامًا من التونة.
فيتامــن  وتــأيت معظــم مكمــالت 
"دي 3" مــن الالنولــن الــذي يتــّم 

استخراجه من صوف األغنام.
ويعمل العلامء حاليًا عى تقييم 
ما إذا كانت أشعة الشمس، بداًل 
البنفســجية،  فــوق  األشــعة  مــن 
قــادرًة عــى تحويــل "7 دي إتــش 
 "3 "دي  فيتامــن  إىل  يس" 

بشكل فعال.
يف  جديــدة  قواعــد  وســمحت 
هــذه  بتقييــم  للباحثــن  بريطانيــا 
النظرّيــة، لكــن قــد يســتغرق األمــر 
بعــض الوقــت قبل أن تصبح تلك 
متاحــًة  وراثّيــًا  املعّدلــة  البنــدورة 

يف األسواق.
البحثــي  الفريــق  قائــدة  وقالــت 
جــي يل إّنــه لســّد الفجــوة الحاليــة 
مــن  "دي"  فيتامــن  تنــاول  يف 
تنــاول  فــإّن  الغذائّيــة  املصــادر 
الحجــم  متوســطتي  مثرتــن 
وراثّيــًا  املعّدلــة  البنــدورة  مــن 
إىل  مشــرية  كافيــًا،  ســيكون 
بــن  التمييــز  الصعــب  مــن  أّنــه 
وراثّيــًا  املعّدلــة  البنــدورة  طعــم 

والبندورة العادّية.

ا علماء يطّورون بندورة معّدلة وراثيًّ
لتصبح مصدًرا لفيتامين "دي" للنباتيين

بريطانيا تسك أكبر 
عملة احتفاًل باليوبيل 

الماسي للملكة
لندن/ وكاالت:

أنتجــت دار ســك العملــة امللكيــة الربيطانيــة أكــرب عملــة لهــا عــى 
اإلطــالق، لالحتفــال باليوبيــل املايس للملكــة إليزابيث، وهي عملة 
هــواة جمــع  أحــد  مــن  بتكليــف  كيلوغرامــا   15 وزنهــا  يبلــغ  عمالقــة 

التحف.
واســتغرق ســك العملــة، وهــي مــن الذهــب الخالــص، ويبلــغ قطرهــا 
ألــف   15 400 ســاعة، وتبلــغ قيمتهــا  22 ملليمــرا )8.7 بوصــة(، 

مــن  البالغــة  للملكــة  مــع صــورة  )18772 دوالرا(،  إســرليني  جنيــه 
العمــر 96 عامــا عــى أحــد وجهيهــا واألحرف األوىل من اســم امللكة 

ولقبها يعلوها تاج عى الوجه اآلخر.
وقــال بــول مورجــان، املديــر الفنــي يف دار ســك العملــة امللكيــة: 
"لكونهــا أكــرب عملــة معدنيــة يف اململكــة املتحــدة حتــى اآلن، فقــد 
أتــاح لنــا حجــم القطعــة وقطرهــا الوصــول إىل مســتوى اســتثنايئ مــن 

الدقة والتفاصيل".
وقــال جامــع األعــامل الخــاص الــذي مل يكشــف عــن اســمه يف بيــان 

األربعاء، إن تصميم العملة تكريم مناسب للملكة.
كــام أصــدرت دار ســك العملــة امللكيــة 1.3 مليــون قطعــة نقديــة 
مــن فئــة 50 بنســا، لالحتفــال مبــرور 70 عامــا عــى صعــود امللكــة 
إليزابيــث عــى العــرش، وهــي املناســبة التــي تحتفــل بهــا بريطانيــا 
عــى مــدار أربعــة أيــام مــن الفعاليــات عــى مســتوى البــالد الشــهر 

املقبل.

بكتيريا "سوبر" تعيش
في سم األفاعي

لندن/ وكاالت:
لعقــود مــن الزمــن، اعتقــد العلــامء أن ســم األفاعــي، هــو بيئــة معقمــة 
متامــًا، نظــرًا لكونهــا مليئــة باملــواد املضــادة للميكروبــات، وهــي مــواد 

ميكن أن تقتل البكترييا.
جامعــة  مــن  لباحثــن  جديــدة  علميــة  أدلــة  أظهــرت  فقــد  ذلــك،  ومــع 
أن  ســبكروم"،  "ميكروبيولوجــي  دوريــة  يف  الربيطانيــة،  نورمثربيــا 
هــذا ليــس هــو الحــال. وتوضــح الدراســة مــدى قابليــة بعــض البكترييــا 
للتكيــف، بحيــث ميكنهــا البقــاء عــى قيــد الحيــاة يف الغــدد الســامة 
للعديــد مــن أنــواع األفاعــي والعناكــب، كــام تســتطيع مقاومــة الســائل 

املعروف باسم السم.
وتشــري النتائــج إىل أن ضحايــا لدغــات األفاعــي قــد يحتاجــون أيضًا إىل 
العالج من العدوى التي تسببها هذه البكترييا، وليس فقط مضادات 

السموم ملعالجة السموم املرسبة من خالل اللدغة.
وخــالل الدراســة حقــق الباحثــون يف ســم خمــس أفاعــي ونوعــن مــن 
العناكــب، ووجــدوا أن جميــع األفاعــي والعناكب الســامة تحتوي عى 

حمض نووي جرثومي يف سمها.
وعندمــا قــام الباحثــون بتسلســل الحمــض النووي الخــاص بهم، حددوا 
أنواع البكترييا بوضوح واكتشفوا أنها أنتجت تحورات ملقاومة السم، 
وهــذا أمــر غــري عــادي ألن الســم يشــبه مزيجــًا مــن املضــادات الحيوية، 

وهو كثيف جدًا، وكان يعتقد أن البكترييا ال تستطيع مقاومته.
املعويــة  املكــورات  بكترييــا  وضعــوا  عندمــا  الباحثــن  أن  واملفارقــة 
الربازيــة التــي وجدوهــا يف ســم أفعــى الكوبــرا ذات العنــق األســود، يف 
أعــى تركيــزات الســم، اســتطاعت أن تعيــش بكفــاءة، بينــام مل يتمكــن 

النوع نفسه من البكترييا التي تم عزلها من مستشفى.
ويعزي ستريغيوس موسكوس، األستاذ املساعد يف العلوم الخلوية 
والجزيئيــة بجامعــة نورمثربيــا، قدرة هذه البكترييا وغريها عى الحياة 

داخل السم إىل آلية "التطور".
ويقول: "يف البداية، ســيقتل الســم البكترييا، لكن التعرض املســتمر 
مينحهــا فرصــة للتحــور وإنتــاج الطفرات التي تســاعدها يف البقاء عى 
قيــد الحيــاة". ويشــبه ذلــك مبا يحــدث مع املضــادات الحيوية، حيث 

تطور البكترييا طفرات متكنها من مقاومتها.


