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PSCF-O-06 -2022 إعـالن طـرح عـطاء رقم
تأهيل غرف مصادر لمشروع تقديم خدمات الدعم النفسي االجتماعي للطلبة 
المتضررين من االنتهاكات المتعلقة بالتعليم وفيروس كورونا في قطاع غزة

تنفــذ مؤسســة إنقــاذ الطفــل - فلســطني مــروع تقديــم خدمــات الدعــم النفــي االجتامعــي للطلبــة املترضريــن مــن 
االنتهــاكات املتعلقــة بالتعليــم وفــروس كورونــا يف قطــاع غــزة بتمويــل مــن الصنــدوق اإلنســاين لــأرض الفلســطينية 
املحتلــة لــذا تعلــن املؤسســة عــن طــرح عطــاء تأهيــل غــرف مصــادر لعــدد 4 مــدارس حكوميــة، وذلــك حســب الروط 

واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية: 

فعــى الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــى نســخة منــه مــن مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ الطفــل –
فلسطني الكائن يف غزة- شارع الصناعة- دوار الدحدوح، عامرة دلول، الطابق الرابع خالل ساعات الدوام الرسمية من الساعة 

الثامنة صباًحا وحتى الثالثة عرًصا، وفيام ييل الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
- إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للمقاولني/الركات/املؤسســات املصنفــة يف قطــاع غزة واملؤهلني )درجة التصنيف- 
حسب نوع املروع( علام بأن آخر موعد لتسليم وثائق العطاء هو الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الثالثاء املوافق 

)05/31 /2022( يف مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
- يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل رسمًيا لدى جهات االختصاص ومسجاًل يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.

- االجتــامع التمهيــدي الســاعة التاســعة صباًحــا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2022/05/26 يف مقــر املؤسســة الكائــن 
يف غــزة – شــارع الصناعــة، دوار الدحــدوح، عــامرة دلــول الطابــق الرابع شــقة رقم 14، لــرح كراس العطاء وتوضيح أي 

استفسار من املتقدمني وتنفيذ زيارة ميدانية للمدارس بعد االنتهاء من االجتامع التمهيدي.
- يجب عى املتقدم أن يكون قادًرا عى تقديم فواتر صفرية وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.

- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوًما من تاريخ تقديم العطاء.
- العطــاء يجــب أن مصحوًبــا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )%5( مــن قيمــة العطــاء، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد عــى أن تكون األســعار والكفالة ســارية املفعول لفــرة 90 يوًما من 

تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسسة إنقاذ الطفل –فلسطني غر ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

- تكلفة اإلعالن ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 
ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عى مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل-غزة- فلسطني هاتف رقم 082626285 

PSCF-o-07 -2022

عطــاء توريد أجهزة حواســيب محمولة وتوابعها 
)أجهزة وشاشة عرض(

الدعــم  تقديــم خدمــات  مــروع  فلســطني   - الطفــل  إنقــاذ  مؤسســة  تنفــذ 
النفــي االجتامعــي للطلبــة املترضريــن مــن االنتهــاكات املتعلقــة بالتعليم 
لــأرض  اإلنســاين  الصنــدوق  مــن  بتمويــل  غــزة  قطــاع  يف  كورونــا  وفــروس 
عــن طــرح عطــاء توريــد أجهــزة  لــذا تعلــن املؤسســة  الفلســطينية املحتلــة 
حواســيب محمولــة وتوابعهــا وذلــك حســب الــروط واملواصفات وجداول 

الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية: 

التوجــه للحصــول عــى  التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء  الــركات  فعــى 
نســخة منه من مقر جمعية مؤسســة إنقاذ الطفل – فلســطني الكائن يف غزة- 
شــارع الصناعــة- دوار الدحــدوح، عــامرة دلــول، الطابــق الرابــع خــالل ســاعات 
الــدوام الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباًحــا وحتــى الثالثــة عــرًصا، وفيــام يــيل 
الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:

- إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للمقاولني/الركات/املؤسســات املصنفــة 
يف قطاع غزة واملؤهلني )درجة التصنيف -حسب نوع املروع(.

جهــات  لــدى  رســمًيا  مســجاًل  يكــون  أن  للعطــاء  املتقــدم  عــى  يجــب   -
االختصاص ومسجاًل يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.

- االجتــامع التمهيــدي الســاعة العــارشة صباًحــا مــن يــوم الخميــس املوافــق 
2022/05/26 يف مقــر املؤسســة الكائــن يف غــزة – شــارع الصناعــة، دوار 

الدحــدوح، عــامرة دلــول الطابــق الرابــع شــقة رقــم 14 , لــرح كــراس العطــاء 
وتوضيح أي استفسار من املتقدمني.

- يجــب عــى املتقــدم أن يكــون قــادًرا عــى تقديــم فواتــر صفريــة وشــهادة 
خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.

- يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يوًمــا مــن 
تاريخ تقديم العطاء.

-  العطــاء يجــب أن مصحوًبــا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )5 %( من قيمة العطاء، 
وذلك عى شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق من بنك معرف به من قبل 
سلطة النقد عى أن تكون األسعار والكفالة سارية املفعول لفرة 90 يوًما 

من تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسســة إنقــاذ الطفــل –فلســطني غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، ولهــا 

الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.
- تكلفة اإلعالن ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 

إدانات فلسطينية الستبعاد واشنطن "كاهانا" املتطرفة من قوائم اإلرهاب

رام الله-غزة/ فلسطني:
برملانيــة  أوســاط  أدانــت 
فلســطينية  وحقوقيــة  وفصائليــة 
املتحــدة  الواليــات  قــرار  أمــس 
األمريكية شطب حركة "كاهانا- 
مــن  املتطرفــة  اليهوديــة  كاخ" 
اإلرهابيــة،  املنظــامت  قوائــم 
لــكل جرائــم  معتــرة ذلــك غطــاًء 
الحركــة وإرهابهــا بحــق املســجد 
األقىص واملقدســات اإلسالمية 
واألرايض  القــدس  مدينــة  يف 

املحتلة منذ عام 1948.
الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
الجمعــة  أعلنــت  قــد  األمريكيــة 
منظــامت   5 شــطب  املاضيــة 

حــول  مختلفــة  مبناطــق  تنشــط 
املنظــامت  قامئــة  مــن  العــامل 
بينهــا  مــن  األجنبيــة،  اإلرهابيــة 
اليهوديــة  كاخ"  "كاهانــا-  حركــة 
املتطرفــة التــي نفذ أحد أفرادها 
مجزرة املســجد اإلبراهيمي عام 

.1994

اليهوديــة  الحركــة  وتدعــو 
طــرد  إىل  املتطرفــة  العنرصيــة 
الشــعب الفلســطيني من أرضه، 
وقتــل العــرب وترحيلهــم، وتؤمــن 
أمــر  االســتيطاين  التوســع  أن 
غــر قابــل للمســاومة، يف حــني 
يعترهــا االتحــاد األورويب حركــة 

إرهابية.

ازدواجية معايير
وأدانــت كتلــة التغيــر واإلصــالح 
اإلدارة  قــرار  بشــدة  الرملانيــة 
حركــة  اســتبعاد  األمريكيــة 
اإلرهــاب،  قوائــم  مــن  "كاهانــا" 
فاضحــا  تكريســا  إيــاه  عــاّدًة 
عندمــا  املعايــر  الزدواجيــة 
بالشــعب  القضيــة  تتعلــق 

الفلسطيني.
وقالــت الكتلــة يف بيان لها أمس 
اإلجرامــي  األمريــي  القــرار  إن 
الكهنــوت  "حقيقــة  يكشــف 
املتطرفــني الذين ميثلون مطلق 
العنرصيــة الدينيــة املبنيــة عــى 
مثــل  وإن  محرفــة،  دينيــة  أســس 
عــى  دليــاًل  يشــكل  القــرار  هــذا 
املســيحية  الصهيونيــة  تجــذر 
والداعمــة  األبيــض  البيــت  يف 
للصهيونيــة اليهوديــة يف معاداة 
مســلميهم  الفلســطينيني 

ومسيحييهم".
القــرار  هــذا  مثــل  أن  وأكــدت 
يشــكل غطــاًء لــكل جرائــم حركــة 
يف  بحــق  وإرهابهــا  "كاهانــا" 
داعيــة  املحتلــة،  فلســطني 
ملالحقــة  الــدويل  املجتمــع 
اإلرهابيــة  الحركــة  قــادة  وتجريــم 
الصهيونيــة  الجامعــات  وكل 
عــى  ومحاســبتها  املتطرفــة 

جرامئها بحق شعبنا.
وطالبت الكتلة اإلدارة األمريكية 
املطلــق  االنحيــاز  حالــة  بوقــف 
والراجــع  وجرامئــه،  لالحتــالل 
يضفــي  الــذي  القــرار  هــذا  عــن 
بحــق  لجرامئــه  أمريكيــة  رشعيــة 
وأرضــه  الفلســطيني  الشــعب 

ومقدساته.
السياســية  الدائــرة  رئيــس  وقــال 
الخارجيــة يف حركــة  والعالقــات 
املقاومــة اإلســالمية حــامس د. 

التــي  املنظمــة  إن  نعيــم  باســم 
عــن  مســؤولة  واشــنطن  شــطبتها 
اإلرهابيــة  العمليــات  عــرات 
الفلســطيني،  الشــعب  بحــق 
املتحــدة  الواليــات  محمــال 
هــذه  متارســه  عــام  املســؤولية 
بحــق  إرهــاب  مــن  املنظمــة 
شــعبنا يف ظــل متّســك أتباعهــا 
بالفكــر املتطــرف واأليديولوجيــا 
هــذا  أن  واعتــر  اإلرهابيــة. 
القــرار يعكــس ازدواجيــة معايــر 
وعــدم  املتحــدة  الواليــات 
وســيطا  تكــون  ألن  صالحيتهــا 
الفلســطيني  الــرصاع  يف  نزيهــا 
مــع االحتــالل، خاصــة أنهــا ُتنكــر 
لشــعبنا  أساســية  حقوًقــا  فيــه 
ويف مقدمتهــا حقــه يف مقاومــة 
االحتالل، واالستقالل والعودة.

مزيد من العدوان
حركــة  يف  القيــادي  وأدان 

يف  ناصيــف  رأفــت  حــامس 
ترصيــح صحفي القرار األمريي 
اليهوديــة  "كاهانــا"  حركــة  برفــع 
اإلرهــاب،  لوائــح  مــن  املتطرفــة 
بوضــوح  يعنــي  ذلــك  أن  معتــرا 
إعطاء الغطاء للكيان اإلرسائييل 
والقتــل  البطــش  مــن  للمزيــد 

والعدوان ضد شعبنا.
رفــع  األحــرار  حركــة  وعــّدت   
مــن  "كاهانــا"  منظمــة  أمريــكا 
فاضحــا  انحيــازا  اإلرهــاب  لوائــح 
الســتمرار  وغطــاء  لالحتــالل 

عدوانه عى شعبنا.
وقالــت الحركــة يف بيــان لهــا إنهــا 
الخطــوة  هــذه  مــن  تتفاجــأ  مل 
أمريــكا  إرصار  ظــل  يف  املدانــة 
ومواصلــة  شــعبنا  معــاداة  عــى 
لالحتــالل  أشــكاله  بــكل  دعمهــا 
وصمتهــا عــى جرامئــه، مضيفــة 
وفضــح  تجريــم  املطلــوب  أن 
هــذه  وأعضــاء  قــادة  ومحاســبة 
العصابــة اإلرهابية املجرمة التي 
شــعبنا  أبنــاء  دمــاء  يف  أوغلــت 
الذاكــرة  تــزال  وال  وبطشــًا،  قتــاًل 
عــى  شــاهدة  الفلســطينية 
االحتــالل  قــادة  وكل  جرامئهــا 

املجرمني.
اللجنــة  عضــو  واســتغرب 
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 
القــرار  صــدور  خالــد  تيســر 
األمريــي بشــأن حركــة "كاهانــا" 
التوقيــت،  هــذا  يف  اإلرهابيــة 

"أحفــاد  فيــه  يدعــو  الــذي 
غولدشــتاين"  بــاروخ  الســفاح 
أحــد زعــامء تلــك الحركــة الــذي 
مجــزرة   1994 عــام  ارتكــب 
وراح  اإلبراهيمــي  املســجد 
ضحيتهــا 29 شــهيدا إىل تهجــر 
مــن  وطردهــم  الفلســطينيني 
إىل  وأجدادهــم  آبائهــم  أرض 

الدول العربية. 
واعتــر خالــد أن القــرار األمريي 
يف  املعايــر  ازدواجيــة  يؤكــد 
اإلرهــاب  مــع  حتــى  التعامــل 
ويزيــح  اإلرهابيــة،  واملنظــامت 
الســتار عــن الهــوة العميقــة التــي 
الواليــات  ادعــاء  بــني  تفصــل 
املتحــدة محاربــة اإلرهــاب وبــني 
إلرهــاب  فقــط  ليــس  دعمهــا 
ميارســه  الــذي  املنظــم  الدولــة 
الشــعب  بحــق  االحتــالل 
منهجيــة  بسياســة  الفلســطيني 
منظــامت  وإلرهــاب  بــل  وثابتــة، 
تــارة  االحتــالل  يرعاهــا  يهوديــة 
وراء  مــن  وأخــرى  واضــح  بشــكل 

ستار.
املؤسســات  تجمــع  وذكــر 
الحقوقية "حرية" أنه يتابع بقلق 
األمريكيــة  اإلدارة  قــرار  شــديد 
منظمــة  اســم  وإزالــة  شــطب 
قوائــم  مــن  املتطرفــة  "كاهانــا" 
تاريخــا  لهــا  أن  خاصــة  اإلرهــاب 
والتطــرف  اإلجــرام  مــن  حافــال 
هــذه  تضــم  حيــث  والعنرصيــة، 

الحركــة مجموعــة مــن اإلرهابيــني 
بحــق  إجرامــي  تاريــخ  لهــم  الــذي 

الفلسطينيني العزل.
لــه  بيــان  يف  التجمــع  وأكــد 
يــأيت  واشــنطن  قــرار  أن  أمــس 
القــرارات  مــن  مجموعــة  ضمــن 
أقدمــت  التــي  والخطــوات 
عليهــا مؤخــرا، تؤكــد مــن خاللهــا 
لالحتــالل،  الكامــل  انحيازهــا 
يشــجع  القــرار  أن  إىل  الفتــا 
عــى  اإلرسائيليــني  املتطرفــني 
ارتــكاب املزيــد من الجرائم بحق 
الشعب الفلسطيني يف الوقت 
القيــام  إىل  فيــه  يتطلــع  الــذي 
بالضغــط عى االحتــالل الحرام 
مبــادئ القانون الــدويل وااللتزام 

بقرارات املجتمع الدويل.
األمريكيــة  اإلدارة  ودعــا 
االنحيــاز  سياســة  وقــف  إىل 
مبــادئ  واحــرام  لالحتــالل، 
واالتفاقــات  الــدويل،  القانــون 
واحــرام  العالقــة،  ذات 
يف  عضــو  كدولــة  مســؤولياتها 
إرادة  واحــرام  املتحــدة،  األمــم 
بالتخلــص  الفلســطينيني  ورغبــة 
دولتهــم  وإقامــة  االحتــالل  مــن 
املستقلة وفقا للقانون الدويل، 
وقــرارات الرعيــة الدوليــة، كــام 
دعاهــا إىل الراجــع عــن قرارهــا، 
واإلبقــاء عــى تقييــد الجامعــات 
كافــة  اإلرسائيليــة  املتطرفــة 

بقوائم اإلرهاب.

»التغيري واإلصالح«: استبعادها انحياز فاضح 
لالحتالل وغطاء للتطرف واإلرهاب اإلرسائييل

حامس: القرار يعكس ازدواجية معايري واشنطن 
وعدم صالحيتها لتكون وسيًطا نزيًها يف الرصاع

االحتالل يقرر تشكيل "اللواء املهاميت" 
ملواجهة "التسلل" من الضفة

الضفة املحتلة/ فلسطني:
كشــفت صحيفــة عريــة أمــس، أن جيــش 
االحتــالل قــرر تشــكيل "اللــواء املهــاميت" 
خــالل األســابيع القادمــة، بهــدف مواجهــة 
الغربيــة  الضفــة  مــن  "التســلل"  أســامه  مــا 

إىل )إرسائيل(.
هيــوم"  "يرسائيــل  صحيفــة  وأوضحــت 
العرية، أن مهمة اللواء تتمثل مبنع دخول 
مــن ال يحملــون "تصاريــح" إىل )إرسائيــل(، 
وســينتر عنــارصه عــى امتــداد عــرات 
الكيلومــرات يف منطقــة التــامس الفاصلة 

مع الضفة الغربية.
تجريبــي  "مــروع  إنــه  الصحيفــة  وقالــت 
ســيتم تطبيقــه باملرحلــة األوىل يف منطقة 

وإذا  أبيــب(،  )تــل  رشق  جنــوب  مكابيــم، 
نجح فقد ميتد إىل مناطق أخرى أيضًا".

التــي تنظــم عمــل  وأشــارت إىل أن الفكــرة 
تحســني  يف  تتمثــل  املهــاميت،  اللــواء 
قيــادة  خــالل  مــن  التــامس  خــط  حاميــة 

وسيطرة أكرث فعالية.
وبينــت أن الكتائــب التــي ســتنتقل للعمــل 
تحــت إمــرة اللواء الجديــد، هي التي تقوم 
أيضًا بالنشاط العمليايت يف املكان، ويف 
بشــأن  قــراًرا  الجيــش  ســيتخذ  املســتقبل 
مــا إذا كان لــواء امَلهــامت ســيبقى بشــكل 
دائــم، أو مــا إذا كان ســيبقى يف امليــدان 
تشــكيله يف  إعــادة  أو  آخــر،  إشــعار  حتــى 

كل مرة.

صحيفة عربية: مستوطنون يف واشنطن 
ملنع تدخالت اإلدارة األمريكية باالستيطان

النارصة/ فلسطني: 
كشــفت مصــادر إعالميــة عرية، أمس، أن 
"وفدا من قادة املســتوطنني، يتواجد يف 
واشــنطن منــذ أســبوعني، لحضــور سلســلة 
اجتامعات يف الكونغرس، بهدف الضغط 
عــن  لالمتنــاع  األمريكيــة  اإلدارة  عــى 
التدخــل يف الشــؤون اإلرسائيليــة، عندمــا 

يتعلق األمر ببناء املستوطنات".
هيــوم"  "يرسائيــل  صحيفــة  وأفــادت 
العريــة، أن "رئيــس املجلــس االســتيطاين 

يويس دغان، يرأس الوفد".
"قضيــة  إن  للصحيفــة:  داغــان  وقــال 
الغربيــة مســألة داخليــة  البنــاء يف الضفــة 
أي  املتحــدة  للواليــات  وليــس  إرسائيليــة، 

حق أخالقي يف التدخل"، وفق زعمه.
يشــار إىل أن إدارة الرئيــس األمريــي جــو 
بتصديــق  مــرة،  مــن  أكــرث  نــددت  بايــدن، 
)تــل أبيــب( عــى بنــاء وحــدات اســتيطانية 

جديدة يف الضفة الغربية املحتلة.
اآلن"  "الســالم  حركــة  بيانــات  ووفــق 
 666 نحــو  يوجــد  اإلرسائيليــة،  الحقوقيــة 
كبــرة  مســتوطنة  و145  مســتوطن  ألــف 
الغربيــة،  بالضفــة  اســتيطانية  بــؤرة  و140 

مبا فيها القدس.
الغربيــة  الضفــة  الــدويل  القانــون  ويعتــر 
جميــع  ويعــد  محتلــة،  أرايض  والقــدس 
غــر  فيهــا  املســتوطنات  بنــاء  أنشــطة 

قانونية.

حامس: منع االحتالل سفر الشيخ 
"صالح" محاولة لتغييب صوت شعبنا

القدس املحتلة/ فلسطني:
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  أدانــت 
"حــامس"، قــرار االحتــالل اإلرسائييل 
اإلســالمية  الحركــة  رئيــس  منــع 
رائــد  الشــيخ  املحتــل  الداخــل  يف 
بـــ  إيــاه  واصفــًة  الســفر،  مــن  صــالح 

"التعسفي".
وعــّد الناطــق باســم الحركــة جهاد طه، 
يف ترصيــح صحفــي أمس، القرار بأنه 
"جرميــة اعتــداء جديــدة عــى أبســط 
الدوليــة،  والقوانــني  اإلنســان  حقــوق 
والتنقــل  الحركــة  حريــة  كفلــت  التــي 

والسفر".
هــو  مــا  القــرار  "هــذا  أن  طــه  وأكــد 
صــوت  لتغييــب  يائســة  محاولــة  إال 
عــن  الدفــاع  رمــوزه يف  ودور  شــعبنا، 
جرائــم  وفضــح  واألقــىص،  القــدس 
معانــاة  ونقــل  ضّدهــام،  االحتــالل 
وانتهــاكات  واملرابطــني  املقدســيني 
االحتــالل ومســتوطنيه املتكــّررة إىل 

الرأي العام".
االحتــالل  ســلطات  ومنعــت 
الشــيخ  أمــس،  مــن  أول  اإلرسائيــيل 

رائد صالح، من السفر إىل الخارج.
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دروس إرسائيلية من تطورات 
الحرب الروسية األوكرانية

يف الوقت الذي تقرتب فيه الحرب الروسية األوكرانية من دخول 
يــزداد التــورط اإلرسائيــي فيهــا بصــورة متزايــدة،  شــهرها الرابــع، 
ألوكرانيــا،  واملــدين  العســكري  الدعــم  تقديــم  جهــة  مــن  ســواء 
الحمــات  إىل  وصــوًل  الغــريب،  للموقــف  الســيايس  النحيــاز  أو 
ا يف  الدعائيــة اإلرسائيليــة التــي تســوق مــا تعتــره تقهقــًرا روســيًّ

الحرب، رغم الكثافة النارية املوجهة إىل املدن األوكرانية.
تعتــر املحافــل البحثيــة اإلرسائيلية أن األشــهر الثاثة األخرية من 
مجريــات الحــرب كشــف ضعــف القوة الجوية الروســية، التي رمبا 
لكنهــا مل تنجــح،  بأكملــه،  تطلعــت إىل احتــال ســاحل أوكرانيــا 
صحيح أن الجيش الرويس حقق بعض اإلنجازات، لكنه كان يأمل 

يف املزيد، وفق التقييم العسكري اإلرسائيي.
تتحــدث التقييــات العســكرية اإلرسائيليــة أن الطــريان الــرويس 
رمبــا بالــغ يف قدراتــه العملياتيــة، لكــن الوقائــع عــى األرض تقــول 
األوكــراين  الجيــش  ويعلــن  الكفايــة،  فيــه  مبــا  ــا  قويًّ يكــن  مل  أنــه 
تــم إســقاطها، وهــي مناســبة  أن العديــد مــن الطائــرات الروســية 
بــأل يبالــغ يف الحديــث عــن الخســائر التــي  للجيــش اإلرسائيــي 
تلحــق بخصومــه، ألن مــن شــأن ذلــك تقويــض الثقــة فيــه، وعواقبــه 

وخيمة.
يف الوقــت ذاتــه، فقــد ارتــأى الجيــش الــرويس يف بدايــة الحــرب 
األوكرانيــة، وفقــا للتقديــر اإلرسائيــي، تنفيــذ عمليــات محمولــة 
ا، قرب العاصمة كييف، وقد شكلت عمليات جريئة مصممة  جوًّ
لاســتياء الرسيــع عــى البــاد، صحيــح أنهــا كانت خطوة روســية 
طموحــة، لكنهــا فشــلت، وهــذا درس خطــري للجيــش اإلرسائيــي 
إنــزال  مــن خــال  نــر رسيــع  إغرائــه مبحاولــة تحقيــق  مــن مغبــة 
قــوة نوعيــة يف عمــق العــدو، وهنــا تحذيــر مهــم موجــه اىل ألويــة 

الكوماندوز اإلرسائيلية. 
ل شــك أن دولــة الحتــال بــدأت تشــعر بأزمــة اقتصاديــة متفاقمــة 
هــذه  أن  تعتــر  الروســية،  األوكرانيــة  الحــرب  تبعــات  بســبب 
التطــورات تشــكل عبًئــا عــى أوكرانيــا ألنــه يعيــق صادراتهــا بشــكل 
كبــري، وعــى رأســها الحبــوب، التــي تتســبب بــأرضار ماليــة هائلــة 
لهــا، عــى اعتبــار أنــه ليــس لديهــا قوة بحرية ميكنهــا كرس الحصار 

البحري عليها. 
البحريــة  القــوات  أن  اإلرسائيــي،  التقديــر  وفــق  أوكرانيــا،  تــدرك 
ليــس  وبالتأكيــد  مكانهــا،  باملهمــة  تقــوم  لــن  الصديقــة  األجنبيــة 
حلف الناتو، لذلك تعتمد أوكرانيا عى صواريخ ساحلية مقرتنة 
بوســائل أخــرى كالطائــرات بــدون طيــار لــرب البحريــة الروســية، 
كــا حصــل يف البحــر األســود، مــا يســتدعي مــن إرسائيل الحذر 

من صواريخ حزب الله الساحلية، كا حصل يف حرب 2006.
الحــرب،  مــن  األوىل  الثاثــة  األشــهر  مــن  اإلرسائيليــة  الخاصــة 
إنجــاًزا  ليســت  الحقيقــة  يف  لكنهــا  ــا،  مرحليًّ نجحــت  روســيا  أن 
إســرتاتيجًيا لهــا، ول يــزال مــن غــري الواضــح مــن ســينتر يف هــذه 
الحــرب، صحيــح أن روســيا حققــت بعــض اإلنجــازات، لكنهــا تأمــل 
ا، والتقدير اإلرسائيي  يف املزيــد، أمــا أوكرانيــا فهي صامدة حاليًّ
الســائد أن هــذه املعــارك قــد تتحــول مــع مــرور الوقــت اىل حــرب 

استنزاف طويلة األمد.

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية
MPWH-16 /2022 إعالن طرح مناقصة رقم

مشــروع إنشاء المعلم التذكاري لدوار قطر- غزة 
/ شارع الرشيد 

املعلــم  إنشــاء  مــروع  عطــاء  طــرح  عــن  املركزيــة  العطــاءات  دائــرة  تعلــن 
التــذكاري لــدوار قطــر- غــزة / شــارع الرشــيد، لصالــح وزارة األشــغال العامــة 

واإلسكان، وذلك وفق الروط التالية:
لجنــة  لــدى  واملصنفــن  املختصــن  املحليــن  للمقاولــن  مفتوحــة  املناقصــة   -
التصنيف الوطنية يف تخصص أبنية درجة ثانية وتخصص طرق درجة ثالثة وتخصص 
أبنية/ منشآت معدنية درجة ثانية واملسجلن لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين. 
الــوزارة  - ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر 
يف غــزة – شــارع النــر – مدينــة العــودة )أبــراج املقــويس( وذلــك اعتبــاًرا 
يــوم الخميــس  2022/05/22 وحتــى نهايــة دوام  يــوم األحــد املوافــق  مــن 
دولر  مائــة   )100$( قيمتــه  مــايل  مبلــغ  مقابــل  وذلــك   ،2022/06/02

أمرييك غري مسرتدة عى أن يصطحب املقاول معه شهادة تصنيف صادرة 
عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

- آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية 
الساعة الحادية عرة )11:30( من يوم األربعاء املوافق 2022/06/08.

- ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )17,000 $( دولر أمريــيك وتكــون 
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 90 يوًمــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن 
أحد فروع بنك الريد يف قطاع غزة أو بنك اإلنتاج أو البنك الوطني اإلسامي.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  للمتناقصــن  متهيــدي  اجتــاع  يعقــد  ســوف   -
العامــة  األشــغال  وزارة  مقــر  يف  صباحــا   10:00 الســاعة   2022/06/01

واإلســكان - غــزة- النــر- مدينــة العــودة الســكنية )أبــراج املقــويس(، تتبعهــا 
زيارة للموقع إن لزم األمر.

ا يف دوائــر الريبــة وعليــه أن يقــوم  - يجــب أن يكــون املقــاول مســجًا رســميًّ
بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الريبية سارية املفعول.

- الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 
دون ذكر األسباب.

- رسوم اإلعانات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.
 دائرة العطاءات املركزية
وزارة الشغال العامة والسكان

جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل - فلسطين
إعـــالن 

عقــد  عــن  فلســطن   - الطفــل  إنقــاذ  مؤسســة  جمعيــة  إدارة  مجلــس  يعلــن 
األحــد   يــوم  وذلــك   )2022( للعــام  العموميــة  للجمعيــة  العــادي  الجتــاع 
املوافــق 2022/6/5 الســاعة 12:00 ظهــرًا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف 
غزة-تــل الهــوا- دوار الدحــدوح، عــارة دلــول، الطابــق الرابــع وذلــك لنتخــاب 

مجلس إدارة جديد للجمعية للدورة املقبلة بعد استكال اآليت:
1( فتح باب اإلنتساب وتسديد الشرتاكات للجمعية العمومية لعام 2022 

وذلك من تاريخ 2022/5/23 إىل تاريخ 2022/5/26.
2( فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2022/5/29 

إىل تاريخ 2022/5/31
اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  والعــرتاض  والطعــون  النســحاب  بــاب  فتــح   )3

والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 2022/6/1 حتى تاريخ 2022/6/2.
حتــى   2022/5/23 تاريــخ  مــن  مهامهــا  النتخابيــة  اللجنــة  تبــارش   )4

2022/6/5 يف مقــر الجمعيــة املذكــور أعــاه مــن الســاعة 8:00 صباحــًا 

حتى الساعة 3:00 بعد الظهر.
 للمراجعة والستفسار هاتف رقم 082626285

مجلس إدارة جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل - فلسطن

)MyCARE-Gaza-2022 /04( إعالن طرح عطاء رقم
ذوي  واملورديــن  الــركات  غــزة،  مكتــب   -  )MyCARE( كــري  مــاي  مؤسســة  تدعــو 
الختصاص واملسجلن لدى الدوائر الرسمية إىل التقدم بعطاءاتهم يف مظاريف مغلقة
 مشروع توريد وذبح عجول أضاحي 2022م – 1443 هـ، 

وذلك وفق الروط التالية:
1. يجــب عــى املتقــدم للعطــاء أن يكــون مــن الــركات العاملــة واملرخصــة 

بقطاع غزة يف مجال توريد وذبح الضاحي.
2. األسعار بالدولر األمرييك شاملة رضيبة القيمة املضافة )فاتورة رضيبية(.

3. تعتر كافة األسعار التي يضعها املتقدم للعطاء أمام كافة بنود العطاء يف جدول 

الكميات واملواصفات عى أنها القيمة الكاملة والشاملة إلنجاز األعال املطلوبة. 
4. األسعار سارية ملدة ل تقل عن )45( يوم من تاريخ فتح املظاريف.

5. يتــم رشاء كــراس العطــاء مــن مؤسســة MyCARE – مكتــب غــزة، شــارع 

الصناعــة مفــرتق الدحــدوح عــارة دلــول )1( الطابــق الرابــع، ابتــداء مــن يــوم 
الثنــن 23/05/2022 وحتــى يــوم األربعاء 25/05/2022 خال ســاعات 
اســتقبال املتقدمــن للعطــاء مــن الســاعة 08:00 صباحــًا - 02:00 ظهــرًا 

مقابل مبلغ مايل غري مسرتد قيمته مائة شيكل فقط )100 شيكل(.
6. عى من يرسو عليه العطاء تسليم كفالة/شيك حسن تنفيذ بقيمة 10% 

من قيمة العقد سارية املفعول ملدة )60( يوم من تاريخ اشعار الرتسية.
7. آخر موعد لتسليم العطاء مغلق وبالظرف املختوم ومختوم عى جميع أوراقه هو 

 ,MyCARE يوم الخميس 26/05/2022 الساعة 12:00 ظهرًا يف مكتب مؤسسة
ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد، وسيتم فتح املظاريف يف نفس املوعد.

8. مؤسســة MyCARE غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــا يحق لها قبول 

أو رفض أي عطاء أو إلغاءه أو إلغاء العطاء كامًا دون تحمل أي مسئولية أو 
إبداء أسباب، ودون أن يكون ألحد حق العرتاض بأي شكل من األشكال.

9. رسوم اإلعان يف الجريدة ليوم واحد عى من يرسو عليه العطاء.

10. لاستفسار التصال عى جوال رقم: 0592192800 وخال ساعات الدوام الرسمية.

جمعية تأهيل وتطوير البيت الفلسطيني
إعــالن صــادر عــن جمعيــة تأهيــل وتطويــر البيــت 
الفلســطيني الســتدراج عــروض أســعار لتدقيــق 

حسابات الجمعية لعام 2022م
تعلــن جمعيــة تأهيــل وتطويــر البيــت الفلســطيني عــن رغبتهــا يف اســتدراج 
عــروض أســعار بالظــرف املختــوم لتدقيــق حســابات الجمعيــة لعــام 2022م 

وإصدار تقرير تدقيق الحسابات وفًقا للروط اآلتية:
1. أن يكون املدقق مرخصًا ملزاولة مهنة التدقيق.

 2. أن يكون املدقق مسجًا يف دوائر الريبة حسب األصول.

 3. توافر الخرة مبعايري التدقيق الدولية وتطبيقها.

 4. أن يكــون لــدى املدقــق القــدرة عــى إصــدار البيانــات املاليــة باللغتــن 

العربية واإلنجليزية.
 5. تقدم األسعار بالدولر األمرييك وتشمل جميع أنواع الرسوم والرائب.

 6. إصدار فاتورة رضيبية.

 7. الجمعية غري ملزمة بالقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

 8. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العرض.

2022/5/25م  املوافــق:  األربعــاء  يــوم  العــرض  لتســليم  موعــد  آخــر   .9  

الســاعة الثانيــة ظهــًرا يف مقــر الجمعيــة الكائن يف مخيم الريج شــارع الســكة 
الحديد قرب بلدية الجديدة.

 10. للمراجعة والستفسار يرجى التصال عى هاتف: 2552244

“جماعات الهيكل” تحشد القتحام واسع لألقصى األحد القادم
حامس: اإلرصار عىل تسيري »مسرية األعالم« بالقدس صبٌّ للزيت عىل النار

"سيف القدس أسوة وقدوة"
النائب دراغمة: مخططات املستوطنني تستدعي 

وضع برنامج لتكثيف الرباط يف األقىص

»عائدون« تقيم مهرجان »انتامء« 
األول للرتاث والثقافة والفنون

غزة/ فلسطن: 
قالــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس، 
الحتــال  ســلطات  إرصار  إّن  أمــس، 
للمســتوطنن  الســاح  عــى  اإلرسائيــي 
يف  األعــام”  “مســرية  تســمى  مــا  بتنظيــم 
القدس املحتّلة يوم 29 مايو/أيار الجاري 
واملــرور مــن بــاب العمــود نحــو حائط الراق 
للزيــت  “صــبٌّ  هــو  اإلســامي  الحــي  عــر 
وحكومتــه  الحتــال  يتحّمــل  الّنــار،  عــى 

املتطرّفة تداعياته كافة”.
وشــّدد عضــو املكتــب الســيايس لحــاس 

هــارون نــارص الديــن، يف تريــح صحفــي، 
منهــا  القلــب  ويف  “القــدس  أّن  عــى 
أرض  هــي  املبــارك،  األقــى  املســجد 
إســامية خالصــة، تهــون يف ســبيل كرامتها 
صهيونيــة  مســاٍع  أّي  وســنواجه  األرواح، 
إلظهــار ســيادة مزعومــة فيهــا، أو محــاولت 
بائســة ودعــوات حاقــدة لهــدم قّبــة الصخــرة 

املّرفة”.
أّن شــعبنا “صامــد يف  الديــن  نــارص  وأّكــد 
ومقاومتنــا  أرضــه،  يف  مرابــط  املياديــن، 
يقظــة متأهبــة، ترفــع ســيف القــدس عالًيــا، 

ولن تغمده”.
وحّذر الحتال من “ارتكاب الحاقات، أو 
تصديــر أزمتــه السياســية الداخليــة”، داعًيا 
جاهري شــعبنا لتكثيف الّرباط والحتشــاد 
يــوم  يف  خاصــة  األقــى  املســجد  يف 
“مســرية األعــام”، ومنــع املســتوطنن مــن 

تحقيق مآربهم من تدنيس األقى.
ودعا نارص الدين الدول العربية واإلسامية 
إىل تحّمل مســؤوليتها يف حاية املســجد 
األقــى، والتحــرك لوقف عــدوان الحتال 

واستفزازات املستوطنن.

يف املقابــل، أطلقــت “جاعــات الهيــكل” 
عــى  دعــوات  الســتيطانية  املزعــوم 
واســع  لقتحــام  للحشــد  أمــس،  منصاتهــا 
األحــد  يــوم  املبــارك  األقــى  للمســجد 
“يــوم  يســمى  مــا  ذكــرى  يف  املقبــل، 

القدس” العري.
عــداد  بنــر  املتطرفــة  الجاعــات  وبــدأت 
لأليام املتبقية حتى “يوم القدس” العري 
الــذي تحــر فيــه لقتحــام واســع للمســجد 
األقى، بحيث يتجاوز عدد املستوطنن 
املقتحمــن رقــم ١٦٠٠ مقتحــم، املســجل 

يف اليــوم نفســه مــن عــام ٢٠١٩، علــًا أن 
عــام ٢٠٢٠  املبــارك كان مغلًقــا  املســجد 

بسبب وباء “كورونا”.
اليــوم  هــذا  خــال  املســتوطنون  ويخطــط 
األقــى  للمســجد  “تعويــي”  لقتحــام 
إلمتام ما فشلوا فيه يف اقتحام 28 رمضان 
مــن   ،٢٠٢١ مايــو   ١٠ املوافــق  املــايض 
اقتحــاٍم بأعــداد كبــرية و”رفــع العلــم وغنــاء 
النشــيد القومــي وأداء الصلــوات الجاعيــة 
العلنية” بسبب معركة سيف القدس التي 

أطلقتها املقاومة يف قطاع غزة.

رام الله/ فلسطن: 
دعــوات  إن  دراغمــة:  أميــن  النائــب  قــال   
للمســجد  واســع  لقتحــام  املســتوطنن 
األقــى املبــارك يف الـــ29 من مايو الجاري، 
القــدس  أهــل  مــن  برنامــج  وجــود  تســتدعي 
يف  الربــاط  لتكثيــف  املحتــل  والداخــل 

املسجد وحايته من التهويد.
  وأكــد دراغمــة يف بيــان صحفــي أمــس، أن 
الشــعب الفلســطيني عندمــا يشــعر بالخطــر 
الحقيقــي عــى األقــى، ل ينتظــر الدعــوات 
ويحــاول أن يقــدم ويبــذل املســتطاع لحايــة 

املسجد والدفاع عنه.
 وشــدد عى أن ســيف القدس صنعت جيًا 

جديــدًا، وبــات الجميع لديــه إميان بالتحرير، 
وعــى  املقدســات  عــن  للدفــاع  ومســتعد 
املســتوطنن  هجــات  ووقــف  األرايض 

ووقف تغول الستيطان.
الفلســطيني  الشــعب  أن  دراغمــة  وأضــاف   
بات شعاره "ما حك جلدك إل ظفرك"، وأن 

"سيف القدس أسوة وقدوة".
مبــادر  الفلســطيني  الشــعب  أن  وأضــاف   
األقــى  املســجد  عــى  ويحافــظ  دامئــًا، 
مــن  واملســيحية  اإلســامية  واملقدســات 

هجات املستوطنن. 
وأشــار إىل أن الشــعب الفلســطيني متوحــد 
ولكنــه  األقــى،  املســجد  حايــة  خلــف 

بحاجة لدعم سيايس جاد.
كــا حــذر دراغمــة مــن ازديــاد التطــرف لــدى 
اقتحــام  وضــع  الــذي  اإلرسائيــي،  اليمــن 
يف  لــه،  وعنوانــًا  هدفــًا  األقــى  املســجد 
املتطرفــة  هويتهــم  عــى  للتأكيــد  محاولــة 
تســعى  التــي  الحتــال  حكومــة  مــن  بدعــم 
للحفاظ عى استمرارها، خاصة وأنها مهددة 
بالنهيــار والذهــاب لنتخابــات جديــدة. ونبــه 
إىل أن املســتوطنن لديهــم روايــات محرفــة، 
ويحاولــون أن يثبتــوا بــأن األقــى هــو الهيــكل 
املزعــوم، مــن خــال عقيــدة يــزداد ترويجهــا 
بينهــم بــأن الفرصــة ســانحة لتمريــر ذلــك يف 

ظل الواقع اإلقليمي الراهن.

عان/ فلسطن: 
للعــودة  األردنيــة  الجمعيــة  نظمــت 
مدينــة  يف  “عائــدون”،  والاجئــن 
مــع  بالتعــاون  األردن(،  )رشق  الرصيفــة 
الخرييــة،  املدينــة”  “حــام  جمعيــة 
والثقافــة”،  للــرتاث  “الزرقــاء  وجمعيــة 
مهرجــان انتــاء للــرتاث والثقافــة والفنون 
امللــيك،  الثقــايف  املركــز  يف  األول، 

مبحافظة الزرقاء )رشقا(.
وجــاء املهرجــان، ضمــن فعاليــات حملــة 
مجلــس  عضــو  برعايــة   ،2022 انتــاء 

النواب األردين، ميادة رشيم.
كاظــم  “عائــدون”  جمعيــة  رئيــس  ودعــا 
عايــش، يف كلمتــه، إىل “رضورة تفعيــل 
لخدمــة  املجتمعيــة  املؤسســات  دور 

عــى  واملحافظــة  الفلســطينية  القضيــة 
محــاولت  ظــل  يف  والهويــة،  الــرتاث 

طمسها”.
القادمــة  األجيــال  توعيــة  “لــزوم  وأكــد 
بحــق العــودة، وتكريــس ارتبــاط الشــباب 
أمــل  لكونهــم  الفلســطينية،  بالقضيــة 

املستقبل والتحرير الكامل”.
رشيــم،  النائــب  أشــادت  جهتهــا،  مــن 
إحيــاء  يف  ودورهــا  “عائــدون”،  بجمعيــة 
فعاليــات تراثيــة ومهرجانــات نوعيــة تعــزز 

الثقافة الوطنية والنتاء الوطني.
وتضمن املهرجان فقرات فنية ملجموعة 
مــن الزجالــن، التــي تغنت بــرتاب الوطن 
وتضحيات الشعب الفلسطيني وصمود 

مقاومته، ودروعا تكرميية ملستحقيها.

وقفــة بغــزة تطالــب باإلفــراج عــن األسرييــن "عــواودة وريـــان"
غزة/ محمد الصفدي:

عــن مؤسســات  طالــب ممثلــون 
غــزة  يف  بــاألرسى  تعنــى 
املؤسســات  أمــس،  ومواطنــون 
بالتدخــل  والحقوقيــة  الدوليــة 
األســريين  حيــاة  إلنقــاذ  العاجــل 
ريــان،  ورائــد  عــواودة  خليــل 
بعــد تدهــور خطــري يف حالتهــا 

الصحية.
إســناد  وقفــة  خــال  ذلــك  جــاء 
ودعــم لعــواودة وريــان املربن 

عن الطعام.
ورفع املشاركون يف الوقفة التي 
دعا لها اإلطار النســوي يف حركة 
ومؤسســة  اإلســامي  الجهــاد 
للشــهداء  القــدس  مهجــة 
لفتــات  والجرحــى  واألرسى 
وصــور لألســريين وأخرى تطالب 
بــرورة  الــدويل  املجتمــع 
التدخل العاجل لإلفراج عنها.

وقــال املتحــدث باســم مؤسســة 
الزعانــن:  تامــر  القــدس،  مهجــة 
يف  وحدهــم  األرسى  نــرتك  "لــن 
اإلرسائيــي  الســجان  مواجهــة 
الــكل  مــن  تتطلــب  ومعركتهــم 
إىل  الوقــوف  الفلســطيني 

جانبهــم، حتــى انتصارهــم وانتزاع 
حريتهم".

لــه  كلمــة  يف  الزعانــن  ودعــا 
الوقفــة، كل املؤسســات  خــال 
الــدويل،  واملجتمــع  الحقوقيــة 
الحتــال  عــى  الضغــط  إىل 
إلنهــاء سياســة العتقال اإلداري، 
القوانــن  كل  ترفضــه  الــذي 
داعًيــا  الدوليــة،  واملواثيــق 

إىل  الفلســطينية  املقاومــة 
مــن  األرسى  لحايــة  التدخــل 
ل  الــذي  الحتــال  انتهــاكات 

يفهم إل لغة القوة.
الحقوقيــة  املؤسســات  وطالــب 
الفــوري  بالتدخــل  والقانونيــة، 
حيــاة  إنقــاذ  أجــل  مــن  والعاجــل 
األســريين خليــل العــواودة ورائــد 

ريان، وفضح مارســات الحتال 
وإدارة سجون الحتال.

تلــك  صمــت  أن  إىل  وأشــار 
إدارة  يشــجع  املؤسســات 
ظلمهــا  زيــادة  عــى  الســجون 
األرسى  بحــق  وغطرســتها 
واألسريات يف سجون الحتال.

بدورهــا حــذرت املتحدثــة باســم 

الجهــاد  بحركــة  النســوي  اإلطــار 
حلــس،  إســام  اإلســامي 
الحتال اإلرسائيي من أي خطر 
ينتــج عــن تدهــور حالة األســريين 

عواودة وريان الصحية.
املؤسســات  حلــس  وطالبــت 
التدخــل  بــرورة  املعنيــة 
وبــرورة  صمتهــا  عــن  والخــروج 
إلنهــاء  الحتــال  عــى  الضغــط 
الــذي  اإلداري  العتقــال  ملــف 
متارســه ســلطات الحتــال بحــق 
ظاملــة  سياســات  مــن  األرسى 
وجائــرة خاصــة سياســة العتقــال 

اإلداري.
أمــام  نقــف  “أننــا  إىل  وأشــارت 
العزميــة  مــن  متكــرر  منــوذج 
عــواودة  لألســريين  األســطورية 
حريتهــم  يصنعــون  وأنهــم  وريــان 

بجوعهم وإرادتهم القوية”.

مــن  عامــا(   40( عــواودة  أن  يذكــر 
بلــدة إذنــا يف الخليــل إرضابــه عــن 
الطعــام لليــوم الـــ82، ورريــان )27 
بيــت دقــو شــال  مــن قريــة  عامــا( 
إرضابــه  املحتلــة  القــدس  مدينــة 
لعتقالهــا  رفضــا  الـــ47،  لليــوم 

اإلداري.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وكانــت 
حــذرت  قــد  واملحرريــن، 
الصحــي  الوضــع  تدهــور  مــن 

للمعتقلن “عواودة” و”ريان”.
بيــان ســابق،  وأكــدت الهيئــة يف 
يف  حاليــا  املحتجــز  عــواودة  أن 
“معتقل عيادة الرملة”، يشــتيك 
مــن أوجــاع حــادة يف املفاصــل، 
قويــة  ودوخــة  الــرأس  يف  وآلم 
ول  الرؤيــة،  يف  وضــوح  وعــدم 
يســتطيع املــي، ويتنقــل عــى 

كريس متحرك.

جانب من الوقفة           )تصوير/ ياسر فتحي(
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إعالن طرح عطاء رقم 2022/2
لتوريد دجاج بياض عمر )105 أيام(

تعلــن الجمعيــة الوطنيــة للتطويــر والتنميــة عــن طــرح عطــاء رقــم 2022/2 الخــاص 
مــن  يرغــب  مــن  فعــى   ،Loman أو   Hi Line نــوع  مــن  بيــاض  دجــاج  بتوريــد 
الرشكات باملشاركة يف هذا العطاء واستالم نسخة من وثائق العطاء التوجه إىل 
دائرة املشرتيات يف مقر الجمعية الكائن يف )مدينة جباليا خلف بنك فلسطني 
املحــدود(، وذلــك ابتــداًء مــن يــوم األحــد املوافــق 2022/05/22م مــن الســاعة 

الثامنة صباحًا وحتى الواحدة بعد الظهر، وذلك حسب الرشوط التالية :
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول، وأن تكون مسجلة لدى الدوائر الرسمية.
2. عى الرشكة أن تكون قادرة عى توفري فواتري رضيبية. وإرفاق خلو طرف 

رضيبي من القيمة املضافة والدخل وخصم من املصدر .
3. رسوم اإلعالنات يف الصحف )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء، 

ومثن رزمة العطاء )100 شيكل( غري مسرتدة.
4. االجتامع التمهيدي للرشكات املشاركة يف العطاء يوم األربعاء املوافق: 

2022/05/25م الساعة 11صباحًا.

5. آخر موعد لرشاء كراس العطاء يوم األربعاء املوافق 2022/05/25 الساعة 1 ظهرًا .

6. آخر موعد لتسليم كراس العطاء يوم الخميس املوافق 2022/05/26م الساعة 

12 ظهرًا ، وسيتم فتح املظاريف يف نفس اليوم والساعة والتاريخ  يف مقر الجمعية.

بنــي  بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك  7. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة 

ُمصــدق مــن أحــد البنــوك الفلســطينية بنســبة %5 مــن قيمــة العطــاء وترفــق 
ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

8.  يجــب أن يقــدم العطــاء يف ظــرف مغلــق ومختــوم، مــع الحــرص عــى أن 

تكون جميع أوراق الكراس مختومة.
مزيد من املعلومات يرجى االتصال عى هاتف   2460180- 08 – جوال 0599755327

GCMHP wishes to issue a tender for Supplying PFA kits within 

the project of "Supporting affected people in the Gaza Strip 

to deal with the current Challenges and Enhancing Hope for a 

Better Future - Emergency Response Intervention 2022 -2023" 

in cooperation with GIZ. Interested companies with experience in 

such field may obtain the tender documents starting from 10:30 

am, on Sunday 22/ 05 /2022, from the GCMHP headquarter in 

Tal El Hawa, Street Number 8, eastern the Rosary Sisters School 

in Gaza. Final date for submission is Monday 30/ 05/ 2022 at 

12:00pm. All tenders will be opened on the same date and place 

in the presence of interested companies.

Special Conditions:

- All tenders shall be accompanied by an initial insurance of 

(5% of the tender value) through providing a bank guarantee 

or a bank check authorized by a bank accredited by the 

Palestinian Monetary Authority.

- The insurance shall be valid for a minimum period of 3 

months from the time of opening the tenders.

- Prices shall be provided in Dollar, includes VAT.

- The Company shall submit the certificate of deduction from the source.

- GCMHP shall not be committed to awarding the tender for 

the lowest price offer.

- GCMHP shall not be responsible for any cash amount 

attached to the tender.

- GCMHP may cancel all of the submitted offers and reissue the 

tender either in its current form or upon making amendments to it.

- The cost of the announcement for two days in the newspaper 

shall be paid by the company which the tender will be awarded to.

For further enquiries, please call on the following numbers:  

2641511, 2641512.

Gaza Community Mental Health Programme-GCMHP

Call for Tender by Sealed 

Envelope No.(314/ 2022) - 

Supplying PFA kits 

GCMHP wishes to issue a tender for supplying medicines for 

GCMHP’s Pharmacies within the project of “Respect and protection 

of the rights to mental health for women, men, girls and boys with 

and without disabilities victims/survivors of human rights violations 

in the Gaza Strip”, in cooperation with EC-EIDHR. Interested 

companies with experience in such field may obtain the tender 

documents starting from 10:30 am, on Sunday 22/ 05/ 2022, from 

the GCMHP headquarter in Tal El Hawa, Street Number 8, eastern 

the Rosary Sisters School in Gaza City. Final date for submission is 

Thursday 26/ 05/ 2022 at 12:00pm.  All tenders will be opened on 

the same date and place in the presence of interested companies.

Special Conditions:

- Tender fees are 200 NIS (two hundred Shekels).

- All tenders shall be accompanied by an initial insurance of (5% of the 

tender value) through providing a bank guarantee or a bank check 

authorized by a bank accredited by the Palestinian Monetary Authority. 

- The insurance shall be valid for a minimum period of 3 

months from the time of opening the tenders.

- Prices shall be provided in Dollar, exclude VAT.

- The Company shall submit the certificate of deduction from the source.

- GCMHP shall not be committed to awarding the tender for 

the lowest price offer.

- GCMHP shall not be responsible for any cash amount 

attached to the tender.

- GCMHP may cancel all of the submitted offers and reissue the 

tender either in its current form or upon making amendments to it.

- The cost of the announcement for two days in the newspaper 

shall be paid by the company which the tender will be awarded to.

- GCMHP is not obligated to accept any new items of medicine that 

not been tried for at least three months in GCMHP pharmacies.

For further enquiries, please call on the following numbers:  

2641511, 2641512.

Gaza Community Mental Health Programme-GCMHP

Call for Tender by Sealed 

Envelope No. (313/ 2022) 

Supplying Medicines for 

GCMHP’s Pharmacies 
طرح مناقصة بالظرف المختوم رقم )2022/315(

توريد سوالر لمولدات الكهرباء في الجمعية
جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــري حكوميــة غــري هادفــة 
للمنتفعــني  واملجتمعيــة  النفســية  الصحــة  خدمــات  بتقديــم  تعنــى  للربــح 
بخدماتها، وإعداد برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراسات واألبحاث التي 
تخــدم املجتمــع املحــي وكــام تعنــى بدعــم األرسة والطفــل وضحايــا انتهــاك 
حقــوق اإلنســان. تعلــن الجمعيــة عــن طــرح مناقصــة بالظــرف املختــوم لتوريــد 
ســوالر للمولــدات الكهربائيــة يف املقــر الرئيــي للربنامج واملراكــز املجتمعية 
مشــابهة  أعــامل  يف  والخــربة  االختصــاص  ذات  للــرشكات  ميكــن  لــه.  التابعــة 
يــوم  10:30 مــن صبــاح  الســاعة  ابتــداًء مــن  الحصــول عــى وثائــق املناقصــة 
األحــد املوافــق 2022/05/22 مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف مدينــة غــزة - تل 
الهــوا شــارع -8 رشق مدرســة راهبــات الورديــة مقابــل رســم مــايل غــري مســرتد 
وقدره مائة شيكل. آخر موعد لتقديم املناقصة بالظرف املختوم يوم الثالثاء 
املوافق 2022/05/31 الســاعة 12:00 ظهرًا كام ســيتم فتح املظاريف يف 
نفس اليوم واملكان بحضور من يرغب من الرشكات التي تقدمت للمناقصة.

شروط خاصة: 
− يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــني أويل قيمتــه 5 % مــن 
قيمــة املناقصــة وذلــك بتقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن بنك 
معرتف به من قبل سلطة النقد وعى أن تكون مدة التأمني سارية املفعول 

لفرتة 3 شهور عى األقل من موعد فتح مظاريف املناقصات.
− األسعار بالشيكل اإلرسائيي.

− يلتزم املورد بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.
− الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار. 

− الجمعية غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.
− يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعــادة طــرح املناقصــة مرة 

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
− تكلفــة اإلعــالن ملــدة يومــني يف الصحــف عــى مــن ترســو عليــه املناقصــة 

من قبل الرشكات.
− ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام التاليــة: 

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية2641512-2641511  

فصائل: المحاكمة لن ترمم صورة فشله ولن تكسر عزيمتهم

االحتالل يصدر حكًم بالسجن 5 سنوات إضافية ألرسى "نفق الحرية"

500 معتقل إداري 

يواصلون مقاطعة محاكم 
االحتالل لليوم الـ143

النارصة/ فلسطني:
يواصــل نحــو 500 معتقــل إداري مقاطعتهــم ملحاكــم االحتــالل 
اإلرسائيــي لليــوم الـــ143 عــى التوايل، للمطالبة بإنهاء سياســة 

االعتقال اإلداري.
ــا يتمثــل يف  وكان املعتقلــون اإلداريــون اتخــذوا موقًفــا جامعيًّ
محاكــم  إجــراءات  لــكل  والنهائيــة  الشــاملة  املقاطعــة  إعــالن 
قضائيــة،  )مراجعــة  اإلداري  باالعتقــال  املتعلقــة  االحتــالل 

استئناف، عليا(.
دعمهــا  االحتــالل  معتقــالت  يف  األســرية  الحركــة  وأعلنــت 
وتأييدها الكامل لقرار املعتقلني اإلداريني باملقاطعة الشاملة 

للمحاكم، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستتابع القرار.
املعتقــالت  مختلــف  اإلداريــني يف  املعتقلــني  ودعــت جميــع 
بالصــرب والنفــس  بهــذه الخطــوة، والتحــي  الكامــل  إىل االلتــزام 
سياســة  بإلغــاء  املرجــوة  األهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن  الطويــل، 

االعتقال اإلداري.
ضــد  عقابيــة  إجــراءات  االحتــالل  ســلطات  تتخــذ  مــا  وعــادة 
الزيــارة،  مــن  كالحرمــان  ملحاكمهــا  املقاطعــني  املعتقلــني 

وتجديد االعتقال اإلداري لهم.

رام الله-غزة/ فلسطني:
أصــدرت محكمــة االحتــالل اإلرسائيــي، 
أمــس، حكــاًم عــى أرسى "نفــق الحرية" 
إضافــة  ســنوات  خمــس  مــدة  بالســجن 
إىل أحكامهــم الحاليــة، وهــو مــا أكــدت 
فصائــل فلســطينية أنــه لــن يعيــد ترميــم 
صــورة فشــل االحتــالل التــي نجــح أولئك 
تكــر  ولــن  إظهارهــا،  يف  األبطــال 

عزميتهم.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وأفــادت 
بــأن  صحفــي،  بيــان  يف  واملحرريــن، 
محكمــة االحتــالل أصــدرت حكــاًم عــى 
أرسى نفــق الحريــة بالســجن 5 ســنوات 

إضافية وغرامة مالية 5 آالف شيقل.
األرسى  البدايــة  يف  الحكــم  وشــمل 
العارضــة،  ومحمــد  محمــود  الخمســة 
القــادري،  ويعقــوب  كممجــي،  وأيهــم 
تنطــق  أن  قبــل  نفيعــات،  ومناضــل 
يف  ذاتــه  بالحكــم  االحتــالل  محكمــة 
حــق األســري زكريــا الزبيــدي، رغــم عــدم 

وجوده يف املحكمة. 
وصــدر الحكــم عــى الزبيــدي بالرغم من 
أنــه مــا زال موقوًفــا يف ملفــه األســايس، 

وهــي  بعــد،  عليــه  الحكــم  يصــدر  ومل 
عــى  حكــم  إصــدار  يتــم  أن  ســابقة 

موقوف.
وأصدرت املحكمة أيضًا حكاًم بالسجن 
أربــع ســنوات عــى 5 معاونــني لألرسى، 

وغرامة مالية قدرها 2000 شيقل.
ويف حديث مع املحامية حنان خطيب 
من هيئة شؤون األرسى، قالت: "القرار 
بالحكــم عــى زكريــا الزبيــدي هــو ســابقة 
ولكــن  القانــون،  ضــد  وهــذا  قانونيــة، 
القاضية قالت يف املسوغات: ال أفرق 
بني معتقل ومحكوم يف هذا امللف".

"قــاٍس  بأنــه  القــرار  خطيــب  ووصفــت 
وجائر، خاصة بحق املساعدين الستة، 
وأيضا بحق األسري زكريا الزبيدي الذي 
بعــد  عليــه  يحكــم  ومل  موقوفــا  زال  مــا 

مبلفه األسايس".
واستشــهدت املحاميــة بأقــوال الزبيدي 
يف قاعــة املحكمــة، إذ خاطــب القضــاة 
فشــل  عــى  تحاكموننــا  "أنتــم  قائــاًل 

أجهزتكم األمنية".
ســبتمرب/أيلول  مــن  الســادس  ويف 
املايض، متكن األرسى الســتة من حفر 

نفــق أســفل ســجن جلبــوع، واســتطاعوا 
أعــادت  أن  إىل  أليــام،  حريتهــم  انتــزاع 
مجــددا،  اعتقالهــم  االحتــالل  قــوات 
وفرضــت عليهــم عقوبــات، منهــا العزل، 
ورشعــت مبحاكمتهم منذ ذلك الحني، 
لهــم  قــدم  مــن  كل  محاكمــة  وكذلــك 

املساعدة.
فشل االحتالل

وقالــت دائــرة العالقات الوطنية بالضفة 
إن محاكمــة  الغربيــة يف حركــة حــامس 
الحريــة  نفــق  عمليــة  ألبطــال  االحتــالل 
"لــن تعيــد ترميــم صورة فشــله التي نجح 
أولئك األبطال يف إظهارها، ولن تضمن 
لــه اســتعادة روحــه املعنويــة التــي تهتــز 

يوما بعد يوم".
إن  صحفــي:  بيــان  يف  حــامس  وقالــت 
إرادة  كــر  يف  تنجــح  "لــن  املحاكمــة 
الذيــن يؤمنــون بحتميــة  األبطــال  أرسانــا 
تحررهــم، ولــن يتنازلــوا ال هــم وال شــعبنا 
حتــى  الحلــم،  هــذا  عــن  مقاومتنــا  وال 
تحرير آخر أسري يف سجون االحتالل".

نفــق  أبطــال  أن  عــى  وشــددت 
لــإرادة  عظيمــة  صــورة  أرســوا  الحريــة 

وال  تنكــر  ال  التــي  الفلســطينية 
تستسلم وال تتوقف عن محاولة تحقيق 
غاياتهــا العظمــى، كــام أنهــم أظهروا عرب 
عمليتهم البطولية صورة من أزهى صور 
شــعبنا الذي عاش رحلة تحررهم لحظة 
مــع قضيتهــم، مرتقبــًا  وتفاعــل  بلحظــة، 
شــعب  أننــا  مؤكــدًا  يخصهــم،  أمــر  كل 
بــكل  وأبطالهــا  املقاومــة  خلــف  موحــد 

أطيافهم وقضاياهم.
وأضافــت: "إننــا نؤمــن أن املحاكمــة لــن 
تؤثر أبدًا يف معنويات أبطالنا، وسيظل 
شــعبنا ومقاومتنــا يعملــون بــكل قوة من 
أجــل تحريرهــم، مؤمنــني بحتميــة ذلــك، 
فلســطني  تحريــر  بحتميــة  يؤمنــون  كــام 

وزوال االحتالل".
باســم  الرســمي  املتحــدث  واســتنَكر 
الضفــة  عــن  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة 
الغربيــة طــارق عــز الديــن، الحكــم الجائر 
بحــق أرسى نفــق الحريــة، واملســاعدين 
يــأيت يف  الحكــم  هــذا  أن  مؤكــدًا  لهــم، 
سياق اإلجرام اإلرسائيي املستمر ضد 
أرسانــا الذيــن يواجهــون صلــف الســجان 

وعنجهيته.

وأكــد عــز الديــن يف ترصيح صحفي، أن 
هــذه األحــكام لــن تنــال مــن إرادة هــؤالء 
املســتحيل  صنعــوا  الذيــن  األبطــال 
وحطمــوا بإميانهــم املنظومة الصهيونية 
والتــي تجلــت يف عملية "نفق الحرية"، 

بقيادة محمود العارضة وإخوانه.
تأكيــده  الجهــاد،  باســم  الناطــق  وجــدد 
أن هــذا الحكــم الجائــر بحــق أرسى نفــق 
موجهــًا  عزميتهــم،  يكــر  لــن  الحريــة 
التحيــة واإلجــالل واإلكبار لهذه النفوس 
لشــعبنا  املرشفــة  والنــامذج  األبيــة، 
وأمتنا، وإىل عوائلهم الصابرة الكرمية.

يف  املقاومــة  لجــان  أكــدت  كــام 
"نفــق  أبطــال  محاكمــة  أن  فلســطني، 
الحرية" لن تفلح يف ترميم صورة الكيان 
وتهشــمت  اهتــزت  التــي  الصهيــوين 

بفعل بطولة أرسى نفق الحرية.
صحفــي،  بيــان  يف  اللجــان  وقالــت 
الهزميــة  مــدى  تكشــف  املحاكمــة  إن 
والعــار التــي لحقــت باملنظومــة األمنيــة 

والعسكرية الصهيونية.
وشــددت عــى أن املحاكمــة لــن تكــر 
وشــعبنا  الفوالذيــة  وعزميتهــم  إرادتهــم 

ومقاومتــه الباســلة لــن يدخــر جهــدا مــن 
أجل تحريرهم وكر قيدهم بالقوة.

إفالس وضعف
املجلــس  النائــب يف  أكــد  جانبــه،  مــن 
الحكــم  أن  زعاريــر  باســم  الترشيعــي، 
عــى أرسى ســجن جلبــوع الســتة، يعــرّب 
التــي  والضعــف  اإلفــالس  حالــة  عــن 

يعانيها االحتالل.
وأشــار زعاريــر يف ترصيــح صحفــي، إىل 
أن ســلطات االحتــالل تعتقــد أن زيــادة 
محكــوم  ألســري  ســجن  ســنوات  خمــس 
باملؤبــد، ميكــن أن تكون رادعة ســواًء له 

أو لغريه.
وأوضــح أن هــذه األحــكام الظاملــة تشــري 
التــي  والضعــف  اإلفــالس  حالــة  إىل 
يعانيهــا االحتــالل، أمــام أرسانــا األبطــال 
الحســابات  هــذه  يحســبون  ال  الذيــن 

أصاًل.
أعامرهــم  يقدمــون  أرسانــا  أن  وبــنّي 
وزهــرة شــبابهم يف ســبيل حريــة الوطــن 
والخالص من االحتالل، ويعيشون حالة 
تحــدٍّ دائــم مــع االحتــالل، مشــددا عــى 
أن املتابــع لحــدث خــروج هــؤالء األرسى 

مــن الســجن والهلــع الــذي تال ذلك لدى 
يــرى  ومســتوطنيه،  االحتــالل  حكومــة 
كيــف عكســت ردة الفعــل عى بطوالت 
ومؤسســاته  االحتــالل  هشاشــة  أرسانــا 

كافة.
وأضــاف زعاريــر أن األمــل الكبــري بالفــرج 
أرسانــا،  نفــوس  يســكن  الــذي  والحريــة 
قــرارات  ويحتقــرون  يتجاهلــون  جعلهــم 
محاكــم االحتــالل بإضافــة ســنني أخــرى 
أن  يدركــون  ألنهــم  اعتقالهــم،  لســنوات 
شعبنا ومقاومته الباسلة ال ينساهم بل 

هم عى رأس قامئة أولوياته.
لــألرسى  واعــد  جمعيــة  وقالــت 
واملحرريــن، إن إصــدار أحــكام جديــدة 
بحــق أبطــال نفــق الحريــة "لــن يفــت يف 

عضدهم".
هــؤالء  أن  بيــان،  يف  الجمعيــة  وأكــدت 
األبطــال أصابــوا نظريــة األمــن الصهيونية 
يف مقتــل، "وحطمــوا كربيــاء وغطرســة 
انتزاعهــم  عمليــة  خــالل  مــن  الســجان 
بــارزا  عنوانــا  ســتبقى  التــي  الحريــة 
الوطنيــة  الحركــة  انتصــار  عناويــن  مــن 

األسرية".

وقفة يف غزة تطالب بتسليم جثامني أرسى محتجزة لدى االحتالل
غزة/ محمد حجازي:

طالــب مشــاركون يف وقفــة بغــزة، 
االحتــالل  عــى  بالضغــط  أمــس 
الشــهداء  جثامــني  إلعــادة 
فيــام  الثالجــات  يف  املحتجــزة 

تعرف بـ"مقابر األرقام".
وشــارك يف الوقفــة التــي نظمتهــا 
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة 
الوطنيــة  والحركــة  واإلســالمية 
األسرية واملؤسسات العاملة يف 
بإعــادة  للمطالبــة  مجــال األرسى، 
جثامني الشــهداء املحتجزة لدى 
عنــوان:  تحــت  االحتــالل  قــوات 
"بعنــوان بدنــا أوالدنــا"، أمام منزل 
الغرابــي"،  "ســعدي  الشــهيد 
رشق مدينــة غــزة، ممثلــو فصائــل 
شــهداء  وذوو  فلســطينية  وقــوى 

وأرسى ومتضامنون معهم.
وقال منســق لجنة األرسى منســق 
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة 
واإلسالمية زيك دبابش: إن هذه 
الضغــط  أجــل  مــن  تــأيت  الوقفــة 
عى االحتالل اإلرسائيي لإفراج 

عن جثامني الشهداء املحتجزة.
االحتــالل  "اســتمرار  أن  وأضــاف 
الشــهداء  جثامــني  احتجــازه  يف 
عليهــا  يحاســب  جرميــة  يعــد 
عــدم  ظــل  يف  الــدويل،  القانــون 
احرتام اإلنسان حتى بعد وفاته".

وأعلــن دبايــش، عــن حملــة "بدنــا 
قضيــة  تدويــل  بهــدف  أوالدنــا"، 
املحتجــزة  الشــهداء  جثامــني 
جرائــم  وفضــح  عنهــم  واإلفــراج 
الفلســطينيني،  بحــق  االحتــالل 
والعــرب  الفلســطينيني  داعًيــا 

وأحرار العامل ألوســع مشاركة يف 
التواصــل  وســائل  عــى  الحملــة 

االجتامعي واإلعالم.
اســتعادة  رضورة  عــى  وشــدد 
جثامــني الشــهداء إىل أهلهــا يك 
تعــزز وتكــرم اإلكــرام الــذي ينبغــي 

أن يكون عليه من شــعبنا وذويهم 
العــامل،  وأحــرار  وأمتنــا  وقوانــا 
تحريــر  إىل  املقاومــة  داعًيــا 
املحتجــزة  الشــهداء  جثامــني 

بشتى السبل.
ملــف  أن  إىل  دبابــش  ولفــت 
جثامينهــم  املحتجــزة  الشــهداء 
أهــايل  لــكل  نازًفــا  جرًحــا  ميثــل 
الشــهداء، وهــو ملــف مــؤمل بــكل 

تفاصيله.
يف  القيــادي  دعــا  الســياق،  ويف 
الربغــويث  جــارس  حــامس  حركــة 
الفعاليــات  تنظيــم  رضورة  إىل 
الشــعبية لفضح ســلوك االحتالل 
جثامــني  باحتجــاز  اإلجرامــي 

الشهداء.
إن  أمــس:  لــه  بيــان  يف  وقــال   
تدلــل  جرميــة  االحتــالل  احتجــاز 
بــد  وال  وإرهابــه،  عنرصيتــه  عــى 
مــن التفاعــل الشــعبي الواســع مع 

هذه القضية.
الجامهــري  الربغــويث  ودعــا   
إىل  مــكان  كل  يف  الفلســطينية 
املطالبــة  الحمــالت  مــع  التفاعــل 
بتحرير جثامني شهدائنا األبطال.

باحتجــازه  "االحتــالل  أن  وأضــاف 
لجثامــني الشــهداء يظــن أنــه قــادر 
الفلســطينية  اإلرادة  كــر  عــى 

أن  يــدرك  أن  دون  املقاومــة، 
وجرامئــه  وإرهابــه  احتاللــه 
احتجــاز  ومنهــا  املتواصلــة 
الدافــع  هــي  الشــهداء،  جثامــني 
األهــم للمقاومــة التــي لــن تتوقــف 
إال بزوال االحتالل ومستوطنيه".

عــى  "الواجــب  أن  إىل  ولفــت   
الحقوقيــة  مؤسســاتنا  كافــة 
واإلعالميــة الفلســطينية والعربيــة 
التواصل مع املؤسسات الدولية 
عــى  وإجبــاره  االحتــالل  لفضــح 

الرتاجع عن هذه الجرمية".
من جانبه، قال املرشح عن قامئة 
"القدس موعدنا"، الناشط عامد 
يكتــِف  مل  االحتــالل  إن  ريحــان: 
الشــهداء؛  جثامــني  باحتجــاز 
أعضــاء  رسقــة  يف  يســتمر  بــل 
الشــهداء، وهــذه  بعــض جثامــني 
جرميــة تتنــاىف مــع جميــع األديان 

واألعراف والقوانني الدولية.
وأشاد ريحان بتضحيات الشباب 
ومبادرتــه  ونضالــه  الفلســطيني 
يف مواجهــة االحتــالل لدحــره مــن 
االنتفاضــات  مــدار  عــى  أرضنــا 
تحريــر  أجــل  مــن  مــرت  التــي 
فلســطني، وحّيــا أمهات الشــهداء 
الصابــرات وعائالتهــم املتمســكة 

بالحرية والخالص من االحتالل.

جانب من الوقفة           )تصوير/ ياسر فتحي(
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ما قل ودل
د. وائل المناعمة

االستقالل االقتصادي
رسرت كثــرا عندمــا وصلنــا لالكتفــاء الــذايت يف بعــض الســلع 
األساســية التي كنا نعتمد فيها عىل الغر، يف محاولة للتغلب 
عىل الحصار الظامل املفروض عىل غزة منذ أكرث من ستة عرش 
عاًمــا، وهــذه املحاولــة تصــب يف اإلطار الصحيح لكوننا شــعًبا ما 
زال يتجــرع مــرارة االحتــالل، وارتضينــا باملقاومة ســبياًل للتخلص 

من املحتل.
والتجــارب  املحــاوالت  هــذه  مــن  املزيــد  إىل  بحاجــة  نحــن  لكــن 
للوصــول إىل حالــة مــن االكتفــاء والتكيــف مع الواقــع لتوفر الحد 
الالزمــة ملواصلــة  مــن االحتياجــات اإلنســانية  األدىن واملعقــول 
أن  خاصــة  واالســتقالل،  الحريــة  ننــال  حتــى  والتحــدي  الصمــود 
معركتنــا مــع االحتــالل مــا تــزال قامئــة وتنتقــل مــن مربــع إىل آخــر 

أكرث رضاوة ورشاسة من ذي قبل.
ويف املقابل من املحزن أن نظل نعتمد يف كثر من احتياجاتنا 
متعلــم  شــعب  أننــا  خاصــة  تلبيتهــا،  يف  غرنــا  عــىل  األساســية 
نســبة  ارتفــاع  يف  املحيطــة  الــدول  شــعوب  مــن  غــره  وينافــس 
املتعلمــن وانخفــاض األميــة، كــا أننــا وفًقــا للدراســات العلميــة 
نحمل شهادات جامعية أكرث من عدونا نفسه، ومع ذلك نعتمد 
عــىل غرنــا يف قضايــا ميكــن ملهندســينا وخربائنــا لــو حاولــوا أن 
يجدوا البديل، لنصبح بحق شــعًبا مقاوًما، نســخر العلم والخربة 
الــذي  الغاصــب  املحتــل  أمــام  والتحــدي  الصمــود  مجــال  يف 

يحارصنا من كل ناحية، ويحاربنا يف األرزاق والطعام والدواء.
فلــاذا ننتظــر حتــى يحــر الوفــد األجنبــي ليقــوم بإصــالح محطة 
بالدخــول  للوفــد  الســاح  االحتــالل  رفــض  حــال  ويف  الكهربــاء، 
للتيــار  املتكــرر  االنقطــاع  مــن  املواطــن  معانــاة  اســتمرار  يعنــى 
الكهربايئ، عىل الرغم من وجود عرشات املهندسن يف مجال 
ا يف كليات الهندسة من  الكهرباء وغره، الذين يتخرجون سنويًّ

جامعاتنا املحلية والجامعات األجنبية.
وملــاذا ال نصــل إىل تأمــن رغيــف العيــش وهــو األهــم مــن صنــع 
أيدينــا، فلدينــا أراٍض واســعة انســحب منهــا املحتــل ومــا زالــت 
عدونــا  عــىل  نعتمــد  وملــاذا  واســتصالح؟  اســتثار  إىل  بحاجــة 
أذكــر  وهنــا  وغرهــا؟  واألعــالف  والحبــوب  الفواكــه  إدخــال  يف 
أننــا تعلمنــا منــذ صغرنــا أن الشــعب الحــر هــو الــذي يــأكل مــا 
االحتــالل  مــن  الســنن  عــرشات  وعــرب  عدونــا  ســعى  لــذا  يــزرع، 
إىل  بنــا  تصــل  محاولــة  أي  ومينــع  مســتهلكن،  إىل  يحولنــا  أن 
االســتغناء عــن االحتــالل يف أي مجــال مــن املجــاالت، بــل وزاد 
املفاوض الفلسطيني الطن بلة عندما وقع عىل اتفاقية باريس 
االقتصاديــة التــي تــرشع للمحتــل ســيطرته املحكمــة عــىل جميــع 
النواحي االقتصادية لدينا، ومتنعنا من االســتقالل أو االســتغناء 
عــن املحتــل، حتــى نظــل نعــاين القهــر واملــرارة، لــذا أصبــح مــن 
الواجــب علينــا اليــوم أن ننفــض عنــا غبــار التبعيــة وأن نــرشع يف 
الســيايس  االســتقالل  إىل  نصــل  حتــى  االقتصــادي  االســتقالل 

والحرية املطلقة. 

Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) is a non-governmental non-profit organization, 

that provides mental health services, designs and implements training programs for mental health 

professionals, conducts research studies that serve the community. GCMHP works with and for a wide 

range of beneficiaries including: children, families and victims of human rights violation. GCMHP is seeking 

to recruit a “Project Coordinator” within GCMHP’s projects according to the following requirements:

Key responsibilities:

- Preparation of the project plan implementation in coordination with the direct supervisor.

- Administrative and technical supervision and follow up of the activities’ implementation.

- Supervision of project team involved in the activities.

- Ensuring that all project activities are implemented in a timely manner and according to the 

rules and regulations of GCMHP.

- Plan, conduct and supervise regular field visits to ensure proper implementation of the 

activities on the ground.

- Monitoring and evaluation, including preparation of periodical progress reports as required.

- Maintain the archiving and documentation of the project documents. 

- Manage internal and external communication related to the project.

- Control expenses for project activities in accordance with the prevailing provisions. 

- Organizing administrative and logistical aspects of project activities.

- Perform any other tasks as requested by the direct supervisor.

Qualifications and Skills:

- Bachelor degree in Business Administration or Engineering or Development Planning or any 

other related field from an accredited university.

- Preferable to have high diploma in project management or English language after the Bachelor Degree. 

- At least three years of experience in project coordination with NGOs or INGOs.

- Experience in planning, monitoring, following up and evaluating projects' different activities.

- Proficiency of English & Arabic language (reading, writing and speaking).

- Excellent reporting and formal writing skills. 

- Excellent communication, team work and community outreach skills.

- Experience in computer skills and the usage of office Software packages (MS Project, Excel, 

Access, Word…etc.) 

- Ability to work under pressure and meet tight deadlines.

Duration of the contract: One year with a probation period of three Months.

Apply guidelines:

Interested applicants are welcome to obtain the application form at the Administrative Affairs 

and Human Resources Unit, GCMHP headquarter, complete it and attach a motivation letter, 

CV, university certificates and a personal photo, ID, and hand them to the following address: 

GCMHP, Tal El Hawa, No. 8, Western Dahdouh Square, Gaza, Tel: 2641513.

Deadline for submitting applications no later than 1:00 pm on Sunday, May 29th 2022.

Only candidates meeting the above qualifications will be considered.

 Administrative Affairs and Human Resources Unit-GCMHP 

Job Vacancy

Project Coordinator

الوئــام  بتمويــل مــن جمعيــة النجــاة الخريــة - دولــة الكويــت، تدعــو جمعيــة 
الخريــة الــرشكات ذوي االختصــاص واملســجلن لــدى الدوائــر الرســمية إىل 
ترميــم  مــرشوع  لتنفيــذ  ومختومــة  مغلقــة  مظاريــف  يف  بعطاءاتهــم  التقــدم 
أربعــة منــازل يف محافظــة شــال قطــاع غــزة وذلــك حســب جــدول الكميــات 

واملواصفات والرشوط العامة باملرشوع مع مراعاة الرشوط التالية:
1. يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهاًل ومصنفًا لدى إتحاد 

املقاولــن الفلســطينن تخصــص أبنيــة أوصيانــة أبنيــة وأن يكــون مســجاًل لــدى 
الدوائر الرسمية ولديه خربة يف تنفيذ مشاريع الرتميم.

2. يجــب أن تكــون األســعار ســارية ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــًا مــن تســليم العطــاء وبعملــة 

الدوالر وشاملة  قيمة الريبة املضافة وعىل املورد تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع.
3. ميكن الحصول عىل وثائق وكراس العطاء من مقر جمعية الوئام الخرية – بيت الهيا-

خلف مديرية الرتبية والتعليم شال القطاع، مقابل رسوم غر مسرتدة قدرها 30 دوالرًا.
4. عىل املتقدمن للمشاركة يف العطاء إرفاق تأمن ابتدايئ )كفالة دخول العطاء( بقيمة 

)5 %( مــن قيمــة العطــاء بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن أحــد البنــوك التابعــة لســلطة النقد 
الفلسطينية ساري ملدة 90 يومًا ولن تقبل الدفعات النقدية أو الشيكات الشخصية.

5. الجمعيــة غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــا يحــق لهــا قبــول أو رفــض أي 

عطاء أو إلغاء العطاءات كاماًل دون تحمل أية مسؤولية.
6. رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

7. أجندة العطاء:

البندالساعةالتاريخاليوم#
بداية شراء كراس العطاء2022/05/2109:00األحد1

2022/05/2412:00الثالثاء2
االجتماع التمهيدي 

وزيارة الموقع
آخر موعد لشراء العطاء2022/05/2504:00األربعاء3
2022/05/26الخميس4

آخر موعد لتسليم العطاءات12:00
عقد لجنة فتح العطاءات512:30

8. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على 2496228/08، أو جوال رقم  3600768 - 059

جمعية الوئام الخيرية
إعالن طرح عطاء رقم )T08/ 2022( ترميم أربعة 

منازل في محافظة شمال قطاع غزة
إعالن عطاء استقطاب شركات مقاوالت إلعادة 
تأهيــل خدمــات الميــاه والصرف الصحــي وتوريد 

وتركيب )30( خزان مياه في غزة وشمال غزة.
جمعية عايشة لحاية املرأة والطفل جمعية أهلية غر ربحية مسجلة لدى 

وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .
ترغــب جمعيــة عايشــة لحايــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2022/15 
والخاص باستقطاب رشكات مقاوالت إلعادة تأهيل خدمات املياه والرصف 
الصحــي  لعــدد 30 منــزل وتوريــد وتركيــب )30( خــزان ميــاه يف غــزة وشــال 
غزة ضمن مرشوع خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية اآلمنة 
والكرمية واملراعية للنوع االجتاعي لألرس األكرث ضعفًا التي ترأســها نســاء 

Muslim Aid يف قطاع غزة بتمويل من
فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستالم كراس العطاء، 
حيــث ســيكون االســتالم بــدءًا مــن يــوم األحد املوافــق 22.05.2022 خالل 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 صباحًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية :
- رسوم رشاء العطاء 100شيكل غر مسرتدة 

- رسوم اعالن العطاء بالصحف ملدة يومن متتالين عىل من يرسو عليه العطاء 
- عىل الرشكات تقديم فاتورة معفاة من رضيبة القيمة املضافة وشهادة خصم منبع . 

- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .
- سيتم عقد اجتاع متهيدي يوم األربعاء املوافق 25.05.2022 الساعة 

12:00 مساءا يف مقر الجمعية 

- يجب عىل الرشكات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % من قيمة العطاء باسم جمعية عايشة لحاية املرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك 

بني مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
- آخــر موعــد لتســليم العطــاء بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم األحد املوافق 

29.05.2022 الساعة  12:00 مساًء .

- ســيتم فتح مظاريف العطاءات يوم األحد املوافق29.05.2022 الســاعة  
إدارة الجمعية 01:30 مساء

حامس تدعو للتحقيق
 يف اختطاف ثالثة من 

أنصارها و"تعذيبهم" بالخليل
الخليل/ فلسطن:

أمــس،  حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  دعــت 
إىل التحقيــق بـ"جرميــة اختطــاف ثالثــة مــن أنصارهــا 
وتعذيبهــم بوحشــية يف الخليــل"، عــىل أيدي أجهزة 

أمن السلطة.
مــوىس  لحــاس،  الســيايس  املكتــب  عضــو  وقــال 
دودين، يف بيان أمس: إن حركته "تســتهجن بشــدة، 
ارتــكاب عنــارص مــن األجهزة األمنيــة، ليلة فوز الكتلة 
جامعــة  طلبــة  مجلــس  انتخابــات  يف  اإلســالمية 
أنصــار  مــن  برزيــت، جرميــة اختطــاف ثالثــة شــبان 
حركــة حــاس، وتعذيبهــم بوحشــية شــديدة، عــىل 

خلفية إظهارهم الفرحة يف منطقة دورا الخليل".
أثنــاء  الثالثــة يف  الشــبان  "تعــرض  أّن  وأكــد دوديــن 
املــربح  والــرب  للشــتم  والتحقيــق،  االعتقــال 
يفتقــد  وســلوك  جرميــة  اإللهيــة،  الــذات  وســب 
للقيــم اإلنســانية واألخالقيــة، ويســتوجب التحقيــق 

ومحاسبة املتورطن تحت طائلة القانون".
وحقوقــّي  قانــويّن  "تحــرك  إىل  حــاس  ودعــت 
الجرميــة،  هــذه  عنــد  للوقــوف  جــاّد  وعشــائرّي 
ومعالجــة آثارهــا وتداعياتهــا، وضان عــدم تكرارها، 

حاية للسلم األهيل واملجتمعي".

شقيقه: القضية وصلت إلى طريق مسدود والمحكمة واجهة تجميلية لسلوك السلطة
نزار بنات.. قرابة العام عىل جرمية اغتياله والقتلة بال عقاب

قال لـ "فلسطين": إنها تريد تغييب أي صوت يعاكس الرواية األمنية
استهـــداف الصحفـــي "الرميـــاوي".. السلطـــة تستخـــدم 

أساليـــب االغتيـــال املعنـــوي لتغييـــب الحقيقـــة
كراجة: ردة فعلها غري مفهومة عقب نتائج االنتخابات الطالبية يف "بريزيت"

الخليل-غزة/ جال غيث:
منذ جرمية اغتيال الناشط واملعارض 
يونيــو/   24 يف  بنــات  نــزار  الســيايس 
اللــه  بــرام  والســلطة   2021 حزيــران 
متاطــل مبحاكمــة وإصدار الحكم عىل 

القتلة من أفراد أجهزة أمنها.
وشــكلت الســلطة بعد ضغوط شعبية 
محاكمة لبعض العنارص التي شاركت 
وعقــدت  بنــات،  اغتيــال  جرميــة  يف 
محاســبة  دون  لكــن  جلســة  مــن  أكــرث 
القتلــة، بــل ســمحت لهــم بقضــاء شــهر 
رمضــان والعيــد بــن ذويهــم بقــرار مــن 
رفــض  بعــد  األمنيــة  األجهــزة  قيــادة 
اإلفــراج  العســكرية  املحكمــة  قــايض 

عنهم.
جهــاد  الفســاد  ضــد  الناشــط  ووصــف 
عبــدو قضيــة اغتيــال "بنــات" بـ"الجــرح 
بتحقيــق  إال  يندمــل  ال  الــذي  النــازف 
لــه  كان  مــن  كل  ومحاســبة  العدالــة 

عالقة بها".
وقــال عبــدو لصحيفــة "فلســطن" إنــه 
شــهًرا   11 وبعــد  اللحظــة  هــذه  حتــى 

مــن ارتــكاب الجرمية، مل تحصل عائلة 
التــي  العدالــة  عــىل  بنــات  الشــهيد 
تغيبها أجهزة أمن الســلطة، مضيفا أن 
تعذيبــه واغتيالــه وتــرك أطفاله وأرسته 
بــدون أن تتحمــل الســلطة مســؤولياتها 
الكاملة مبثابة كارثة وطنية وإنسانية.

محكمــة  وجلســات  إجــراءات  وانتقــد 
بـ"املرسحيــة  إياهــا  واصًفــا  "بنــات"، 
الهزليــة" وتســاءل: "كيــف يتم تشــكيل 
محاكمــة  ويتــم  عســكرية  محاكمــة 
يف  العســكري  جهازهــم  يف  القتلــة 
حن الفقيد مدين؟"، مضيًفا كان من 
مدنيــة  املحكمــة  تكــون  أن  املفــرتض 

وليس عسكرية.
وجلســات  إجــراءات  يف  وشــكك 
املحكمــة وتجهيــز الســلطة شــهود زور 
جلســات  خــالل  شــهاداتهم  لتقديــم 

محاكمة القتلة، وتأخر عقدها.
وملحاكمــة القتلــة بالشــكل املطلــوب، 
دعا عبدو حكاء السلطة إىل تشكيل 
لجنــة تحقيــق مســتقلة إلجــراء تحقيــق 
يف الجرميــة وكل مــن خطــط وتســرت أو 

أصــدر قــرار أو نفــذ وكان له ضلع فيها، 
ومحاسبتهم وفق األصول.

مضيعة للوقت
شــقيق  بنــات  غســان  أكــد  بــدوره، 
األخــر  قضيــة  أن  املغــدور  الشــهيد 
وصلــت إىل طريــق مســدود، الفتــا إىل 
أن املحكمــة أصبحــت واجهة تجميلية 
لســلوك أجهــزة أمــن الســلطة، وأصبــح 
ملحاكمــة  ضانــة  ال  أنــه  قناعــة  لدينــا 
عادلة، لذلك قررنا تعليق حضورنا يف 

محاكم السلطة نهائيا.
واعتــرب بنــات يف حديث لـ"فلســطن" 
أشــبه  املحاكمــة  جلســات  عقــد 
ملارســة  تعقــد  إذ  باملرسحيــة، 
لصناعــة  والتســويف  املاطلــة 
أســباب  أحــد  نكــون  "ولــن  جــدد  أدلــة 
رشعيتهــا"، مردفــا أن القضــاة والنيابــة 
العامــة باتــوا غــر قادريــن عــىل ضبــط 
وباتــوا  أمنهــا،  أجهــزة  وتغــول  الســلطة 
أنفســهم،  حايــة  عــىل  قادريــن  غــر 

داعًيا إياهم لتقديم استقاالتهم.
باعتبارهــا  تقدمــت  عائلتــه  أن  وذكــر 

مدعــي بالحــق الشــخيص والعــام عــىل 
مدار شــهرين 25 شــاهًدا عىل 2800 
الفيديــو  مقاطــع  وعــرشات  وثيقــة 
بينتنــا  "اختتمنــا  مضيًفــا  للمحكمــة، 
دون تأجيــل أو ماطلــة، يف حــن مل 
األشــهر  مــدار  عــىل  الســلطة  تقــدم 
املاضية شــيئا، ســوى شاهد زور ليس 
كامــرات  وخبــر  بالقضيــة،  عالقــة  لــه 
ســقطت شــهادته، إضافــة إىل طبيــب 
مزور مل يشارك يف عملية الترشيح".

جلســات  مــن  يحــدث  مــا  أن  وأوضــح 
القضيــة  تســويف  هدفهــا  للمحاكمــة 
تتغــول  التــي  املحاكمــة  أمــد  وإطالــة 
عليها أجهزة أمن السلطة، مدلاًل عىل 
ذلك برفض املتهمن يف 13 فرباير/ 
جلســة  إىل  الحضــور  املــايض  شــباط 
املحكمة، وقضاء شهر رمضان والعيد 
يف منازلهــم بقــرار مــن قيــادة األجهــزة 
املحكمــة  قــايض  رفــض  بعــد  األمنيــة 
العسكرية اإلفراج عنهم، واملزايا التي 
يتمتعون بها يف املعتقل والتي تشبه 

الخدمات الفندقية.

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
لــدى  الســلطة  ســفر  يســارع  مل 
ثائــر  وســراليون  غينيــا  جمهوريتــي 
دبلوماســية  جهــود  بــذل  إىل  بكــر  أبــو 
لحشد الرأي العام الدويل ضد جرائم 
الشــيخ  بحــق  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
وإيصــال  املحتلــة  والقــدس  جــراح 
إىل  الفلســطيني  الشــعب  مظلوميــة 
انتخابــات  انتهــاء  العــامل، لكنــه عقــب 
برزيــت  بجامعــة  الطالبيــة  الكتــل 
ســارع  فيهــا،  اإلســالمية  الكتلــة  وفــوز 
الرميــاوي  عــالء  الصحفــي  ملهاجمــة 

بالتحريض عليه واستهدافه معنويا.
الرميــاوي  الصحفــي  ســارع  فبينــا 
لتغطيــة  الحــدث  مــكان  إىل  للتوجــه 
دورا  قريــة  االحتــالل  قــوات  اقتحــام 
القــرع بــرام اللــه واعتقــال مجموعــة من 
طــالب الكتلــة اإلســالمية يف برزيــت 
يف 17 مايــو/ أيــار الجــاري، مل يتأخــر 
أبــو بكــر يف التعليق عــىل الحادثة عرب 
منشــور عىل صفحته يف "فيسبوك": 
موســمي  اعتقــال  عنــا  فقــط  "يحــدث 
للتلميــع،  أنــه  واضــح  باالنتخابــات 
الرميــاوي  عــالء  الصحفــي  وانتظــار 
القــوات الخاصــة مــع كامرات لتصوير 
أســتوعبها  -حاولــت  مبــارش  االعتقــال 
عــدم  مســتوعب  وغــر  مشــيت  مــا 

سؤاله رسميا )شبهة أمنية(-".
تحريــض  حملــة  بدايــة  ذلــك  كان 
وتهديد استهدفت الرمياوي، ما دفع 
مجموعــة "محامــون من أجــل العدالة" 
تحريــض  فيــه  اعتــربت  بيــان  إلصــدار 
وظيفيــا  يتبعــون  وســفراء  مســؤولن 
الرميــاوي  ضــد  اللــه  بــرام  للســلطة 

"جرمية يعاقب عليها القانون".
العــام  النائــب  املجموعــة  وطالبــت 
بالتحــرك التخــاذ اإلجــراء القانوين ضد 
ســفر الســلطة "أبو بكر" ومن يتعاطى 
مــع هــذا التحريــض، مشــددة عــىل أنــه 
غــر ُمعفــى مــن املالحقــة واملســاءلة 
يشــكل  ســلوك  مــن  يرتكبــه  مــا  نتيجــة 

جرمية يعاقب عليها القانون.
تغييب الحقيقة

"هنــاك  الرميــاوي:  الصحفــي  يقــول 
جهد تبذله أركان السلطة وشخصيات 
محسوبة عىل األمن وصواًل لخارجيتها 
املــس  يســتهدف  بســفرائها،  ممثلــة 
يف  ذلــك  واســتخدام  مبصداقيتنــا 
وذلــك  الحزبيــة،  املنافســة  حالــة 

إلرضاب  اإلعالميــة  تغطيتــي  بســبب 
املعلمــن التــي أرادت الســلطة إظهار 

أنه غر موجود".
ويعتقد الرمياوي يف حديثه لصحيفة 
عــىل  الضــوء  تســليطه  أن  "فلســطن" 
وجــه  يف  جعلــه  املعلمــن  إرضاب 
االستهداف، مضيفا أن السلطة وبعد 
االنتخابــات الطالبيــة بجامعــة برزيــت 
شــعرت أن هناك رواية أخرى ســتخرج 
مــن الضفــة الغربيــة، فبــادرت بالهجــوم 
والطعــن  بالتشــويه  عــيلَّ  املنظــم 

والتهديد عرب رسائل مختلفة.
واعتــرب الرميــاوي أن مــا يحــدث يــأيت 
التــي  األصــوات  كل  حــرص  ســياق  يف 
الســلطة،  تريــده  مــا  خــارج  تتحــدث 
الزميــل  اســتهداف  جــرى  أيــام  فقبــل 
مــن  أوضــع  واآلن  األطــرش،  أحمــد 

تغييــب  تريــد  ســلطة  أمــام  جديــد 
صوت اآلخر وصوت حرية التعبر عن 

الرأي الذي يعاكس الرواية األمنية.
وأشار إىل أن حملة استهدافه ليست 
جديــدة، فقــد بــدأت منذ بدئه نشــاطه 
باملطالبــة  يتعلــق  فيــا  اإلعالمــي 
برفــع عقوبــات الســلطة عــن غــزة قبــل 
ملحطــات  انتقــل  ثــم  أعــوام،  ســتة 
وصــوال  فســاد  بقضايــا  تتعلــق  أخــرى 
لجرميــة اغتيــال أمــن الســلطة الناشــط 

واملعارض السيايس نزار بنات.
الجديــد يف الهجــوم األخــر، أنــه يــأيت 
مــن ســفراء هــم يف األصــل ال يبذلــون 
الشــعب  قضايــا  نقــل  يف  جهــد  أي 
الفلسطيني لشعوب العامل، مردفا أن 
"الخطر يف ذلك أن هناك تهديدات 
مــن  عنــي،  الحاضنــة  بكــرس  مقرونــة 

خالل التشويه ودخول سفراء السلطة 
يف هــذا األمــر، لــذا نحــن أمــام تركيبــة 
بعــد  بنــا،  املــس  مبحاولــة  متســعة 
حمــالت ســابقة جــرى بســببها اعتقالنا 

لدى االحتالل والسلطة".
التضييــق  ســبق  أنــه  إىل  ولفــت 
ثــم مالحقــة  تشــهر  عــرب حملــة  عليــه 
لعملــه  وإعاقــة  وتهديــد  واســتدعاء 
تقــوم  أن  أملــه  عــن  معرًبــا  ودراســته، 
يف  القانــوين  بدورهــا  العامــة  النيابــة 

إنفاذ القانون وحاية املواطنن.
نداء عاجل

مبجموعــة  املحامــي  وبحســب 
مهنــد  العدالــة"  أجــل  مــن  "محامــون 
لعقــد  تحــّر  املجموعــة  فــإن  كراجــة 
مؤسســات  مــع  بالرشاكــة  مؤمتــر 
عاجــل  نــداء  لتوجيــه  ودوليــة  محليــة 

للمؤسســات الحقوقية لوقف حمالت 
عــن  واملدافعــن  الصحفيــن  قمــع 
تلــك  أن  خاصــة  اإلنســان،  حقــوق 
تصــدر  الكاذبــة  واألخبــار  التهديــدات 
مرموقــة  وظائــف  لهــم  أشــخاص  عــن 

كسفر دولة.
منــذ  إنــه  لـ"فلســطن"  كراجــة  وقــال 
الطالبيــة  االنتخابــات  نتائــج  إعــالن 
الســلطة  وكأنَّ  زيــت  بــر  جامعــة  يف 
فعــل  ردة  هنــاك  فــكان  تتوقعهــا،  مل 
عكســية غــر مفهومــة بالتحريض عىل 
الكثريــن مــن الناشــطن واملدافعــن 

عن حقوق اإلنسان.
وأضــاف أن األمــر وصــل إىل اختطــاف 
عنارص بشكل فردي شبانا يف الخليل 
هــذه  وتــداول  وتصويرهــم  ورضبهــم 
ذلــك  معتــرًبا  بينهــم،  فيــا  املقاطــع 

مــا  خاصــة  ومســتنكًرا  مســتهجًنا  أمــًرا 
حــدث للرميــاوي؛ وهو ناشــط إعالمي 

ومدافع عن حقوق اإلنسان.
إطــالق  مــن  الهــدف  أن  ويعتقــد 
اغتيالــه  الرميــاوي  ضــد  كاذبــة  أخبــار 
جديــدة  أســاليب  وهــي  معنويــا، 
الحكومــات  تســتخدمها  أصبحــت 
املجموعــة  أن  مؤكــدا  القمعيــة، 
ســتتحرك قانونيــا، كــون قانــون الجرائم 
االلكرتونيــة وقانــون العقوبــات يعاقب 

الشخص التي يطلق أخباًرا كاذبة.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

والتكتيــكات والتعاظــم امليــداين للمقاومــة آخــذة باالتســاع بالتزامــن مــع 
قــوة حاضنتهــا الشــعبية وإســنادها الــدويل، وهــذا مــا يقودنــا إىل الزاويــة 

الثانية.
الزاويــة الثانيــة وهــي املعادلــة الدولية التــي يف متغرياتها الجديدة ترضر 
االحتــال كثــرًيا فيهــا ســواء بالدعــم املبارش واإلســناد املادي والعســكري 
واللوجســتي والــذي كان مثــًا مــن أوكرانيــا، وكذلــك تــرضر االحتــال عىل 
صعيــد إغــاق النوافــذ عىل الفلســطينيني ومنع روايتهم من الوصول إىل 
عواصــم مهمــة لتبقــى هــي املســيطرة، حيــث أن ورقــة روســيا ومــن معهــا 
الريــح يف ظــل نكســة االحتــال يف تعاطيــه يف ملــف  باتــت يف مهــب 
أوكرانيا واعتامده عىل نظرية األمريكان أن روسيا ستخرس هناك ويجب 
أن نشــكل حزاما دبلوماســيا إلحباطها؛ فجاءت الرياح بعكس ما تشــتهيه 
ســفن الغــرب، فدخــل االحتــال يف مــأزق التمــزق الدويل الــذي بات جزءا 
منه وســيفقد أقطابا مهمة كان اعتربها تلقائيا عىل مدار عقود أنها ســد 

منيع له.
الزاويــة الثالثــة وهــي التــي يخافهــا كثريا االحتال وهي الحاضنة الشــعبية 
التــي امتــدت للقــدس والداخــل وتعــززت وتعمقــت حتــى امتــدت خــارج 
الحــدود، وبــات الســيف تهتــف بــه حناجــر مئــات املايــني، وهــذا مــؤرش 
عــىل  دولتــه  بنــى  التــي  االحتــال  ومعادلــة  وأســس  روايــة  عــىل  خطــري 

واستقاالت لوزرائه وقادته العسكريني.
باملثــل فقــد أحدثــت املقاومــة يف جنــني باإلضافــة إىل سلســلة العمليــات 
ــا  الكيــان داخليًّ زلــزال خلخــل أساســات  الداخــل املحتــل إىل  الفدائيــة يف 
وأربك حساباته األمنية، ما أدى إىل تدهور مكانة نفتايل بينيت السياسية، 
التي عكســتها االســتقاالت املتاحقة من ديوانه، ما أدى إىل تخبُّطه، الذي 
بات يشعر بأن نهاية حكومته تقرتب، وإقدامه عىل اقتحام الضفة وتحريضه 

عىل استباحة الدم الفلسطيني بناء عىل االعتبارات السياسية الداخلية.
هــذا هــو التوجــه الــذي يســلكه عــادة رؤســاء الحكومــات اإلرسائيليــة عندمــا 
توشــك حكوماتهم عىل الســقوط، نتيجة الفشــل العســكري واألمني اللذين 
بــه مختصــون  يؤديــان يف الغالــب إىل الفشــل الســيايس، هــذا مــا اعــرتف 
ُنواجــه أصعــب شــعب  "إّننــا  ليفــي:  الكاتــب جدعــون  فيقــول  إرسائيليــون، 
يف الّتاريــخ، وعملّيــة التدمــري الــذايت واملــرض الرسطــاين اإلرسائيــي بلغــا 
مراحلهــام النهائّيــة، وال ســبيل للِعــاج بالقبــب الحديدّيــة، وال باألســوار، وال 
بالقنابل النووّية". أما الجرنال امُلتقاعد  شاؤول أرئيي فقد كتب يف مقااًل 
يف صحيفــة "هآرتــس" قــال فيــه: إن الحركــة الصهيونّيــة فشــلت يف تحقيــق 
ُحلــم إقامــة "دولــة إرسائيلّيــة دميقراطّيــة، بأغلبّيــة يهودّيــة، وإن الوقــت ليــس 
يف صالح )إرسائيل(، وإن هذه النظرّية سقطت". كذلك املحلل السيايس 
اإلرسائيــي امُلخــرضم آري شــافيط، الــذي نــر مقــااًل يف الّصحيفــة نفســها 
كان أكــر تشــاؤًما، وقــال فيــه مــا معنــاه "اجتزنــا نقطــة الّاعــودة، و)إرسائيــل( 

لقد كانت صوت الضعفاء والفقراء، وصوت املعذبني ما بني غزة 
والضفــة الغربيــة والشــتات، وصــوت املظلومني الذيــن أريد لهم أن 
يتأملــوا بصمــت، وأن يتضــوروا جوعــا بصمــت، وأن تجــف حلوقهــم 
والبعيــد  القريــب  ســياط  ظهورهــم  تلــذع  وأن  بصمــت،  عطشــا 
هــذه  فكانــت  والصدمــة بصمــت،  الحــرسة  وأن تخنقهــم  بصمــت، 
األيقونة شــريين نبض كل واحد منهم، ويف قلب كل واحد منهم، 

وعىل لسان كل واحد منهم، ومداد قلم كل واحد منهم.
للهيــب  املكشــوفني  مظلــة  كانــت  فقــد  كذلــك،  كانــت  وألنهــا 
الشــمس الحارقــة، وزمهريــر املطــر املنهمــر، وزئــري الزوابــع الريرة، 
فوجدت يف هذه األيقونة شريين القاسم املشرتك لكل تعدديتنا 
الفصائــل  لــكل  املشــرتك  والقاســم  الفلســطيني،  الداخــل  يف 
الفلســطينية يف كافــة أماكــن تواجدهــا، والقاســم املشــرتك لــكل 

نوازل ثوابتنا.
لدرجــة أن كل واحــد مــن هــذه املكّونــات كان يظــن أن هــذه األيقونة 
شــريين كانــت منحــازة لــه، والحقيقــة التــي ال مــراء فيهــا أنهــا كانــت 
منحــازة للجميــع وبعيــدا عــن املبالغــة واملجاملــة واإلطــراء واملــراء، 
أؤكد أنها عاشــت طوال مشــوارها اإلعامي وبيدها ســامعة صوتها 
ومن خلفها آلة تصويرها، وفوق رأسها أضواء التنقيب عن الحقيقة 
كيــام تنتــر للحقيقــة، وكيــام تخلــع كل قنــاع عــن كل وجــه محتــل 
ومســتعمر ومســتبد ومفســد ومنبطح ومتخلف، وكيام تواصل رفع 

لواء كرامة شعبنا وبريق حريته، وراية قضيته العادلة.
مام يعني أن هذه األيقونة شــريين كانت ملتزمة أمانة شــعبها قبل 
أمانــة مهنيتهــا، وكانــت منتــرة لجــذور هويتهــا  أن تكــون ملتزمــة 
وقضيتهــا قبــل أن تكــون منتــرة لبطاقــة قناتهــا اإلعاميــة، وكانــت 
تتغــذى مــن قوتنــا وقــوت طابوننــا وزيتنا وزعرتنــا ولبننا وكعكنا، قبل 

أن تتغذى من قوت وفائها لوظيفتها بجدارة.
صفــاء  فيهــا  ويســتوقفني  شــريين،  األيقونــة  هــذه  كانــت  هكــذا 

ا للمقاومة يف الضفة  تتسارع األحداث التي تربز وبشكل واضح منًوا قويًّ
الغربيــة والقــدس والداخــل، يف الوقــت الذي تتعاظم فيه قوتها يف غزة، 
بينــام تتغــري الظــروف اإلقليميــة والدوليــة وتتبــدل املعطيــات عىل األرض 
واألولويــات يف العــامل، لذلــك ويف محاولــة إرسائيليــة للرجــوع باملعادلــة 
إىل ما قبل سيف القدس كانت لدى االحتال عمليات "كارس األمواج" 

وأخرًيا "عربات النار".
يحــاول االحتــال العمــل عــىل ثــاث زوايــا إلعــادة ترتيــب األوراق بحيــث 
تخــدم مروعــه وتســهم يف نجاحــه لتجــاوز أخطــر مرحلــة ميــر فيهــا عــىل 
الصعيــد  وعــىل  الروســية،  األوكرانيــة  الحــرب  ظــل  يف  الدوليــة  الســاحة 
الداخــي مــن هشاشــة الحكومــة وانفصــام يتوســع يف أهــداف األطــراف 

وتداعيات ذلك عىل التعامل مع ملفات باتت الفجوة فيها أكرب .
وتعتــرب الزوايــا الثــاث محاولــة إنعــاش ملــا يأملــون، وعــودة عجــات قطــار 

القهر إىل سكتها.
فالزاوية األوىل تركيز عىل ملف الحدود الشــاملية وملف ســوريا وإيران، 
بالتزامن مع استمرارية العنف والعمليات ضد غزة وجنني ضمن "عربات 
النار" و"كارس األمواج" وإجراءات أمنية وعســكرية متنع يف حني وتقمع 
يف حــني آخــر أي تنــاٍم للعمــل العســكري وتنظيمــه ضدهم، وهــذه الزاوية 
فالظــروف  االحتــال،  عقليــة  يف  ســابقا  كانــت  كــام  هندســتها  تعــد  مل 

كــر هــذه األيــام حديــث عــدد مــن قــادة االحتــال عــىل رأســهم وزيــرا حــرب 
االحتال إيهود باراك وبيني غانتس ورئيس حكومة االحتال نفتايل بينيت 
عــن مســتقبل كيانهــم وحتميــة فنائــه وزوالــه، وخشــيتهم مــن عدم تجــاوز ُعمر 
ســابقة  يهوديــة  يكــون مصــريه كمصــري ماملــك  وأن  الثامــن،  العقــد  الكيــان 
أصابتها "لعنة الـ80". وحّذر العديد من قادة االحتال السابقني والحاليني 
بفعــل عوامــل  هــذه املرحلــة  اجتيــاز  اســتطاعته  وعــدم  الكيــان  تفــكك  مــن 
داخليــة وخارجيــة، وحتــى أن بعضهــم، أمثــال غانتــس، توقــع هــذا الســيناريو 

قريبا.
الواضــح أن هــذه التوقعــات التشــاؤمية لقــادة االحتــال باقــرتاب النهايــة مل 
تــأِت مــن فــراغ، نتيجــة خوفهــم مــن عواقــب وخيمــة تنتظرهــم ملــا يقرتفونــه 
مــن قتــل وبطــش وتهجــري وظلــم لشــعب بأكملــه اســتولوا عــىل أرضــه بالقــوة، 
وهــم يعرفــون أن الشــعب الفلســطيني هــو صاحــب الحــق،  فــا يضيــع حــق 
وراؤه مطالــب، وال تســقط الحقــوق بالتقــادم، فاملقاومــة مل تتوقــف منــذ أن 
وطئــت أقــدام الصهاينــة أرض فلســطني وأنشــأوا كيانهــم الصهيــوين يف عــام 
١٩٤٨، وهــي تأخــذ أشــكااًل مختلفــة ضــد االحتــال، لكــن قــوة املقاومة اليوم 
أدت تنامــي شــعور االحتــال بالخــوف وتشــاؤم القادة مــن املصري القادم ملا 
شــاهدوه يف معركة ســيف القدس العام املايض، بتوحد فصائل املقاومة 
عىل قلب رجل واحد، وقد سطرت املقاومة أروع الدروس العسكرية التي 
نتنياهــو  بحكومــة  اإلطاحــة  وأدت إىل  بالهزميــة،  االحتــال معرتًفــا  أذهلــت 

عرفــُت هــذه األيقونــة مــن أيقونــات اإلعــام الفلســطيني شــريين أبــو 
القــدس  النكبــة، وحمــي ملأســاة  لجــرح  خــال حمــي  مــن  عاقلــة 
واملســجد األقــى املباركــني، وحمــي لصــرب أرسى الحريــة، وآالم 
الســاحلية، وصمــود  النقــب، ومعانــاة أهلنــا يف املــدن  أهلنــا يف 
األرض  لنزيــف  حمــي  خــال  ومــن  واملثلــث،  الجليــل  يف  أهلنــا 
وأنــني األرامــل  الخيــام والاجئــني،  والبيــت واملقدســات، وأوجــاع 
واأليتــام، وإرشاقــة وجــه الطفولــة الفلســطينية انتظــارا لفجــر صــادق 

قادم، يبّدد ظام ليل الظلم والظاملني واملحتلني واملفسدين.
عرفــت هــذه األيقونــة شــريين عــرب هــذه املحطــات النابضــة بــاألمل 
والتفــاؤل،  والحصــار  واليــرس،  والعــرس  والفــرج،  والكــرب  واألمــل، 
يــوم أن كانــت تســألني أي  أنهــا  والدمــوع واالبتســامات، فوجــدت 
ســؤال خــال أيــة مقابلــة معــي مل تســألني بنــربة اإلعاميــة الرســمية 
بــل  مــن املشــاعر،  الجــاف  بواجبهــا املهنــي اإلعامــي  تقــوم  التــي 
وصداعــي،  وســقمي  وغّمــي،  هّمــي  تحمــل  وهــي  تســألني  كانــت 
وزفرايت وعربايت، وأنا عىل يقني أنه هكذا كان حالها عندما أجرت 
لقــاء مــع أمــي عندمــا كنــت يف ســجني، وهكــذا كان حالهــا عندمــا 
كانت تجري اللقاء بعد اللقاء، مع الكهل الصابر، والطفل الريد، 
واألم الحنــون، والــزوج املكلومــة، واالبــن املتحــرس، واالبنــة الثــاكل، 
الكســري،  والجائــع  املســتضعف،  واملظلــوم  الدامــي،  والجريــح 
واملطــارد املرصــود، وهكــذا كان حالهــا عندمــا كانــت تجــري اللقــاء 
مــع التــني والزيتــون، ومــع حواكــري اللــوز، وبيــادر القمــح والشــعري، 
وأطــال  والّصبــار،  الرسيــس  وأوديــة  والبلــوط،  الخــروب  وهضــاب 
العــودة، وبقايــا دمــار البيــوت واملســاجد والكنائــس، يف أكــر مــن 
امتــداد  عــىل  بغربتهــا  وغارقــة  مدمــرة  فلســطينية  قريــة  خمســامئة 
املباركــة،  القــدس  وأكنــاف  والنقــب  والكرمــل  واملثلــث  الجليــل 

ونجوع عكا وحيفا ويافا واللد والرملة.
لــكل ذلــك فقــد كانــت هذه األيقونة شــريين صوت كل صوت فينا، 

قواعدهــا. فالحاضنــة الشــعبية التــي عمــل عــىل تحطيمهــا لعقــود ســواء 
القــدس والعنــف يف الضفــة  الداخــل والتهويــد يف  القوميــة يف  مبلــف 
الغربيــة والحــروب يف غــزة واإلعــام املضلــل املوجــه للعــامل واإلقليم كله 

اآلن نسفت أمام سيف مل يغمد وأثره يتوسع.
يحاول االحتال عبثا نر الفتنة واملشاكل العائلية عرب زعرانه يف الضفة 
النــاس يف حالهــا، وكذلــك تصعيــد بحــق املقدســيني  الغربيــة إلشــغال 
واســتكامل  اإلقامــات  وســحب  واإلخطــارات  الهــدم  إطــار  يف  والداخــل 
الجــدار والتضييــق اليومــي، ويعمل عــىل صعيد خارجي مباكينة إعامية 
ودبلوماسية تحاول تغيري حقائق ثبتها سيف القدس وسجلتها عدسات 
مشــهد  وإمنــا  وحســب؛  شــريين  اغتيــال  قضيــة  يف  ليــس  الكامــريات 
الجنازات واقتحام املسجد األقى وكنيسة القيامة وقتل عىل الحواجز 
وعربــدة املســتوطنني، كل هــذه الجرائــم مل تســعف االحتــال يف تغيــري 

املشهد يف الزاوية الدولية.
بــني عربــات النــار وكارس األمــواج وتلطيــف املشــهد دوليــا يبقــى ســيف 
القدس يف امليدان وحقيقة يراقبها محللون وعسكريون وسياسيون أنه 
بالفعــل يحقــق هدفــه منــذ أن ســلته املقاومــة يف مايــو املــايض، وأكدت 
أنه لن يغمد حتى تحرير األرض، وهذا ما باتت تردده قيادات وازنة لدى 

الكيان عن لعنة العقد الثامن أو التساؤل عن استمرارية الكيان.

َتلُفــظ أنفاســها األخــرية، وال طعــم للعيــش فيهــا، واإلرسائيلّيــون ُيدركــون ُمنــذ 
الصهيونّيــة  الحركــة  اخرَتعتهــا  كذبــة  ضحّيــة  أنهــم  فلســطني  إىل  جــاؤوا  أن 
ضّخمــت  عندمــا  اليهودّيــة  الشــخصّية  يف  امَلكــر  ُكل  ِخالهــا  اســتخدمت 
املحرقة واســتغّلتها إلقناع العامل أن فلســطني أرض با شــعب، وأن الهيكل 
املزعوم تحت األقى" واختتم مقاله بالقول: "حان وقت الرّحيل إىل سان 

فرانسيسكو أو برلني".
إن الحديــث عــن نهايــة )إرسائيــل( بلســان قادتهــا ونخبهــا، يذكرنــا بحديــث 
الشــهيد الشــيخ أحمــد ياســني قبــل عريــن عامــا عندمــا تنبــأ بــزوال الكيــان 
ــع ايهــود بــاراك، وقــد يحــدث هــذا األمــر يف أي  وقــد تطابقــت رؤيتــه مــع توقُّ
لحظــة، وليــس عــىل اللــه ببعيــد، لكــن االحتــال رمبــا يقصــد مــن وراء هــذه 
التريحــات، كســب جولــة تعاطفيــة وتضامنيــة جديــدة مــن الغــرب، الــذي 
الشــعب  ضــد  املتواصلــة  جرامئــه  عــىل  للتغطيــة  بالضحيــة،  نفســه  يشــبه 
الفلســطيني، فاملعهــود دامًئــا عــن االحتــال تضليــل الــرأي العــام العاملــي، 
فعندمــا تحــدث بينيــت عــن )االنتقــال مــن الدفــاع عــن النفــس اىل الهجــوم(، 
يف محاولــة لــزرع الوهــم لــدى املجتمــع الدويل بأن ســلطات االحتال كانت 
متناســًيا  )الهجــوم(،  اىل  تنتقــل  اآلن  وهــي  النفــس(  عــن  دفــاع  )حالــة  يف 
ومتجاهًا حقيقة أن )إرسائيل( تحتل األرايض الفلســطينية بالقوة ومتارس 
أبشع أشكال العدوان والقمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني وتحرمه أبسط 

حقوقه السياسية واملدنية.

إنســانيتها، فقــد حظيــت بشــهرة نــادرة، مل يحظ بهــا إال النادرون من 
إعاميــي أهــل األرض، وتــردد اســمها يف قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة، 
والجزيــرة مبــارش، والجزيــرة الوثائقيــة وتــردد اســمها يف صالونــات 
اإلعام املحلية والعاملية، وظّلت شــريين هي شــريين بتواضعها، 
وعفوية نربتها البعيدة عن التكلف، وِبَسمِت ظهورها عىل الشاشة 
الــربيء كل الــرباءة مــن التصنع والتملق والتمثيل والتقليد، وظلت 
عىل هذا الحال حتى فجعت وفجع الجميع بفاجعتها. وكم رشفت 
بلقــاءات كثــرية يف الجزيــرة، إال أن أصعــب لقــاء فيهــا كان قبــل أيــام 
عندمــا قيــل يل: اســتعد يك تنعــى هــذه األيقونــة شــريين. فقلــت 
يف نفــي: مــن أيــن يل الكلــامت التــي ســأنعى بهــا هــذه األيقونــة، 
ومن أين يل الجمل التي سأعرب فيها عن فيض مشاعري، ومن أين 
يل الفصاحــة التــي سأكشــف فيهــا عــن وزن شــريين هــذه األيقونــة 
اإلعاميــة التــي عرفتهــا؟ ومــع ذلــك اســتعنت بالله تعــاىل وتوكلت 

عليه وأجريت ذاك اللقاء وأنا خائف أال يفيها رثايئ حقها.
وكــم لفــت انتباهــي قــول تلــك اإلعاميــة الفلســطينية الواعدة التي 
تحدثــت مــن عــىل منــرب الجزيــرة وقالــت مؤكــدة لنا إنهــا عرفت منذ 
طفولتها شريين أبو عاقلة، وحفظت غيًبا جملة شريين املشهورة: 
)شــريين أبــو عاقلــة، رام اللــه، فلســطني(، ومــاّم لفــت انتباهــي أكــر 
أننــي كنــت قبــل أيــام يف بلــدة البعنــة التــي ترتبــع عــىل قمــم جبــال 
شــامخة مــن جبــال الجليــل، فســمعت الحكايــة نفســها عــىل لســان 
يــردد منــذ طفولتــه جملــة شــريين  يــزال  البلــدة ال  تلــك  مــن  شــاب 
فهيهــات  فلســطني(،  اللــه،  رام  عاقلــة،  أبــو  )شــريين  املشــهورة: 
أيتهــا  رصاصــه  بــكل  اإلرسائيــي  االحتــال  منــك  ينــال  أن  هيهــات 
األيقونــة شــريين، وهيهــات أن ينــال منــك حتــى لــو أســقط نعشــك 
خلفــك  تركــت  فقــد  صوتــك  يخــرس  أن  وهيهــات  األرض،  عــىل 
مدرســة إعاميــة عامليــة اســمها مدرســة شــريين أبو عاقلــة، فوداًعا 

أيتها األيقونة شريين.

السيف بني األمواج والعربات

زوال الكيان.. حقيقة أم تضليل؟

وداًعا أيتها األيقونة شريين

محمد القيق

الشيخ رائد صالح

الزاوية الثالثة التي يخافها كثيرا االحتالل 
وهي الحاضنة الشعبية التي امتدت للقدس 
والداخل وتعززت وتعمقت حتى امتدت 
خارج الحدود، وبات السيف تهتف به حناجر 
مئات الماليين، وهذا مؤشر خطير على رواية 
وأسس ومعادلة االحتالل التي بنى دولته 
على قواعدها.

هذه األيقونة شيرين كانت ملتزمة 
أمانة شعبها قبل أن تكون ملتزمة 
أمانة مهنيتها، وكانت منتصرة لجذور 
هويتها وقضيتها قبل أن تكون 
منتصرة لبطاقة قناتها اإلعالمية، 
وكانت تتغذى من قوتنا وقوت 
طابوننا وزيتنا وزعترنا ولبننا وكعكنا، 
قبل أن تتغذى من قوت وفائها 
لوظيفتها بجدارة.

د. أيمن أبو ناهية

أحدثت المقاومة في جنين باإلضافة إلى 
سلسلة العمليات الفدائية في الداخل 
المحتل إلى زلزال خلخل أساسات الكيان 
ا وأربك حساباته األمنية، ما أدى إلى  داخليًّ
تدهور مكانة نفتالي بينيت السياسية،





س/ قارن بين الدهانات المائية والدهانات الزيتية؟

س/ صنف الدهانات المائية ؟
 أ. غير بالستيكية:  مثل الشيد.

ب. بالستيكية:  مثل األملشن والسوبر كريل.
س/ وّضح آلية التحكم بلون الدهان آليًا بواســطة الحاسوب )دهان السيارات(؟ 

وما الفائدة منهـا؟ 
اآلليــة: إظهــار درجات لونية على شاشــة الحاســوب، ويحمــل كل لون رقم خــاص )كود(، يتم 
استخدامه لتحديد درجة اللون، ويتم خلطه واعداده بآلة خلط خاصة. الفائدة: التحكم بدقة متناهية 

في درجة اللون، والكمية.
س/ اذكر النصائح واالرشادات العامة عند عملية الدهان؟ 

)1( إجراء عملية الدهان في جو خال من الغبار.
)2( عدم الدهان على السطح الرطب حتى يجف.

)3( االلتزام بطريقة االستعمال التي يحددها المصنع.
)4( تحريك الدهان جيداً قبل استعماله.

)5( ال يجوز خلط دهانات من مصادر مختلفة.
)6( تنظيف أدوات الدهان.

س/ ما المقصود بكل مما يأتي: 
الدهانــات المائيــة: الدهانات التي يســتخدم فيها الماء كمذيب، وتســتخدم فــي دهان الجدران 

الداخلية الخارجية واألسقف.
الدهانات الزيتية: هي الدهانات التي تســتعمل فيها الزيوت كســائل مذيب ومخفف، وتستخدم في 
دهان بعض المواد المصنوعة من الفلزات، واألخشاب، وجدران الدرج، وأحياناً الجدران الداخلية.

األملشــن: يســتعمل فيها الماء كســائل مذيب، ويســتعمل هذا النوع لدهان الجدران واألســقف 
االسمنتية الداخلية. 

ســوبر كريل: لدهان الجدران الداخلية والخارجية، وبســبب زيادة نسبة المواد البالستيكية فهو 
يمتاز بمقاومته الكبيرة للعوامل الجوية.

س/ ما المقصود بعملية التصبن؟ 
تحويــل الزيت أو الدهن إلى صابون باســتخدام مادة قاعديــة )قلوية(، ويتم ذلك من خالل إضافة 

محلول المادة القلوية للزيوت أو الدهون فيتشكل الصابون وينتج الجليسرول.  
زيت أو دهن + مادة قلوية           صابون + جليسرول

س/ ماذا يحدث عند إضافة كل مما يأتي للصابون:
هيدروكسيد الصوديوم NaOH: عند إضافته ينتج صابوناً صلباً كالصابون البلدي.

هيدروكسيد البوتاسيوم KOH: عند إضافته ينتج صابوناً طري القوام كصابون الحالقة.
س/ اذكر طرق صناعة الصابون؟

1. الطريقة الباردة )ترك الصابون مختلطاً مع الجليسرول(.
2. الطريقة الساخنة )فصل الجليسرول عن الصابون(.

س/ فسر العبارات اآلتية:
 1. تعد مدينة نابلس مركزًا لصناعة الصابون منذ القدم. 

     لوفرة زيت الزيتون. 
2. يمتاز الصابون المصنوع بالطريقة الباردة باللون األبيض. 

بسبب وجود الجليسرول.
3. تمتاز الطريقة الباردة لصناعة الصابون بالسهولة وقلة التكلفة.

ألنها تجرى عند درجات حرارة منخفضة )45° ( وتجهيزات قليلة، وعدم حاجتها لعمليات كثيرة 
كالتمليح والغسيل.

س/ وضح خطوات صناعة الصابون بالطريقة الباردة؟ وما عيوبها ومميزاتها؟ 
اضافــة الكمية الالزمة من محلول هيدروكســيد الصوديوم تركيــزه )20-25( % إلى الزيت مع 

التقليب، ويترك الخليط لعدة أيام إلتمام التفاعل ثم يقطع. 
المميزات: سهلة وقلة تكلفتها ولونها األبيض.  

العيوب: ال يمكن انتاج أنواع نقية وعالية الجودة من الصابون بهذه الطريقة.
س/ عدد مراحل صناعة الصابون بالطريقة الساخنة؟

1. مرحلة التصبن:  يســخن الزيت في األحواض لدرجة 100O، ويضاف محلول هيدروكســيد 
الصوديوم تدريجياً.

2. مرحلــة فصــل الصابــون عــن المحلول: يضــاف محلول ملح الطعــام المركز، بهدف فصل 

الصابون عن الماء.
3. مرحلــة تنقيــة وتبييض الصابون: يضاف هيبوكلوريــت الصوديوم لوعاء التفاعل من أجل 

الحصول على صابون أبيض.
4. مرحلة تفريغ الصابون واضافة المواد المرغوبة: يضاف النشا.

5. مرحلة تجفيف الصابون.

س/ قارن بين الطريقة الباردة والطريقة الساخنة في إعداد الصابون؟

س/ مما يتكون جزيء الصابون؟ 
 يتألــف مــن قســمين: األول رأس قطبي )أيوني مشــحون( يألف الماء يحتــوي على المجموعة 
الكربوكســيلية )COOH-(. أما الثاني فهو ذيل ال قطبي )غير مشــحون( كاره للماء ويتضمن 

السلسلة الهيدروكربونية. 

الوحدة الثانية /  الفيزياء الطبية 

الفصل األول /  التشخيص باألشعة واألمواج فوق الصوتية 

النقاء التكلفةالجليسرولالحرارة الطريقة
مميزاتوالجودة

45الباردة
الصابون مختلطاً 

مع الجليسرول
أقلأقل

سهلة وقلة تكلفتها 
ولونها األبيض

100الساخنة
فصل الجليسرول 

عن الصابون
أكثرأكثر

نقي وجيد وفاتح 
اللون

ما المقصود بكل مما يأتي:
مادة التباين: صبغة تعطى للمريض بهدف تشــخيص مرض ما، وتعطى إما عن طريق الحقن 
أو عــن طريق الفم، وهذه المادة يكون لها القدرة على امتصاص األشــعة الســينية بكفاءة أعلى 

من األنسجة المحيطة.
الفلوروسكوبي: هو التصوير بأشعة X )السينية( مع إعطاء المريض مادة التباين.

األشعة السينية

خصائص األشعة
)التعريف(

1. تعد جزء من الطيف الكهرومغناطيسي.
2. تسير بسرعة الضوء.  

3. طاقتها العالية تمكنها من المرور خالل األنسجة الحية.
4. طولها الموجي قصير.   

المبدأ األساسي
- اختــالف المــواد فــي قدرتها علــى امتصاص األشــعة الســينية نتيجة 

الختالف كثافتها.
- تظهــر العظــام )باللــون األبيض( الرئتين )باللون األســود( االنســجة 

العضلية والدهنية )بدرجات الرمادي(

1. فحص إصابات وكسور العظام.     2. فحص الرئتين.االستخدامات
3. فحص األسنان.                        4. فحص الثدي.

اآلثار الجانبية
1. يمكن أن تحدث حروقاً.

2. لها تأثير في خاليا النخاع العظمي والغدد التناســلية، حيث أن األشعة 
الســينية تســبب تغيرات على الخلية في نواتها الحية مما يؤدي لحدوث 

طفرات جينية يترتب عليها تشوهات خلقية عند الوالدة.

س/ اذكر استخدامات تقنية الفلوروسكوبي في التشخيص؟ وما مبدأ عملها؟ 
االستخدامات: فحص الجهاز البولي )الكلى والمثانة والحالب(، وفحص المعدة واإلثني عشر.
مبدأ العمل: تســتخدم فيها األشعة السينية لتصوير تدفق مادة التباين خالل الجسم، حيث يقوم 

الطبيب بالتقاط الصورة التي يريدها عند فترات زمنية محددة للتشخيص.
س/ وضح اإلجراءات المتبعة عند استخدام تقنية الفلوروسكوبي في فحص الجهاز البولي؟ 

1. قبل إجراء الفحص بيوم واحد يتم إعطاء المريض دواًء مسهاًل مع تناول أطعمة خفيفة فقط.
2. يمتنع المريض عن مضغ العلكة والتدخين قبل الفحص بـ 24 ساعة.

3. يمتنع المريض عن األكل والشرب قبل الفحص بست ساعات.
4. حقن الصبغة الملونة وهي اليود عن طريق الوريد.

س/ وضح اإلجــراءات المتبعة عند اســتخدام تقنية الفلوروســكوبي في فحص 
المعدة واإلثني عشر؟ 

1. يمتنع المريض عن التدخين قبل الفحص بـ 24 ساعة.
2. يمتنع المريض عن األكل والشرب قبل الفحص بست ساعات. 

3. تناول صبغة الباريوم عن طريق الفم، وتظهر الصور على شاشة تلفزيونية. 

س/ فسر كل مما يأتي: 
1. تمتاز العظام بكثافة عالية مقارنًة باألنسجة العضلية والدهنية؟

 الحتوائه على عناصر ذات أعداد ذرية عالية كالكالسيوم.
2. تمتص العظام نسبة كبيرة من األشعة السينية مقارنًة باألنسجة العضلية والرئتين؟ 

بسبب الكثافة العالية للعظام.
3. تظهر العظام في صورة بأشعة أكس بظل أبيض وتظهر الرئتين باللون األسود؟
ألن العظام تمتص نسبة كبيرة من أشعة إكس، وبالتالي لن تمر األشعة من خاللها، بينما الرئتين 

تنفذ منها معظم األشعة.
4. مادة التباين يكون لها القدرة على امتصاص األشــعة السينية بكفاءة أعلى 

من األنسجة المحيطة؟ 
ألن عددها الذري أعلى بكثير، ومن مواد التباين المستخدمة اليود وعدده الذري 53 والباريوم 

وعدده الذري 56.
5. يمتنع المريض عن األكل والشرب في التصوير؟ 

حتى يكون الجهاز الهضمي شبه فارغ لمنع القيء أثناء الفحص.
6. يمتنع المريض عن أكل العلكة والتدخين في التصوير؟ 

حتى ال تدخل الغازات التي يمكن أن تؤدي لعدم وضوح الصور.
7. يعد استخدام اليود والباريوم آمنًا؟

 قلة السمية وسهولة تخلص الجسم منها.
8. ينصح األطباء بعدم اســتخدام األشــعة الســينية للمرأة الحامل في األشــهر 

األولى من الحمل؟
األشــعة الســينية تســبب تغيرات في نواتها الحية مما يؤدي لحدوث طفرات جينية يترتب عليها 

تشوهات خلقية عند الوالدة. 
9. تستخدم الواقيات الرصاصية لحماية العاملين باألشعة السينية؟

 لقدرة الرصاص العالية على امتصاص األشعة السينية.
س/ ما المقصود بالتصوير الطبقي؟  

تقنية طبية تستخدم األشعة السينية 
والكمبيوتر إلنشاء صور ثالثية األبعاد

 ألعضاء جسم المريض، وتعطي تفاصيل
 األنسجة الرخوة كاألنسجة العضلية 

واألوعية الدموية أو األعضاء كالدماغ.
 كما يمكنها تصوير مقاطع عرضية.

س/ ما الفكرة األساسية للتصوير الطبقي؟ 
يعمل الجهاز على توجيه أشــعة )X( على جســم اإلنســان مع تحريكه حركة دائرية حول مركز 
الجسم ألخذ مئات الصور من زوايا مختلفة ويتم تجميع الصور الناتجة في ذاكرة الكمبيوتر الذي 

يقوم بدوره بتجميعها وتكوين صورة ثالثية األبعاد للجسم.

س/ عدد المجاالت التي يستخدم فيها التصوير الطبقي؟
1. تشخيص أمراض الرئة كااللتهابات.   2. تصوير أعضاء البطن والحوض.  
 3. تشخيص أمراض الكبد والبنكرياس.  4. الكشف عن حصى الكلى والمرارة.

5. تشخيص إصابات الرأس والنزيف وأورام الدماغ.     6. تشخيص أمراض القلب.
س/  فســر: ال ينصح باستخدام التصوير الطبقي للنساء الحوامل وينصح التصوير 

بواسطة الرنين المغناطيسي؟ 
يشكل استخدام التصوير الطبقي خطراً على األجنة بسبب االشعة السينية، لتفادي تعرض الجنين لإلشعاع.

س/ ما مخاطر التصوير الطبقي؟ 
1. يتعرض المريض لإلشــعاع لفترة طويلة مقارنة بأخذ صورة باألشــعة السينية العادية التي ال 

تستغرق إال لحظات قليلة.
2. يشكل استخدام هذا النوع من التصوير خطراً على األجنة.

3. الحساسية تجاه الصبغات المستخدمة أحيانا مع التصوير الطبقي، )الحكة أو الطفح الجلدي(.
س/ قارن بين التصوير الطبقي والتصوير التقليدي باألشعة السينية؟ 

التصوير الطبقيالتصوير التقليدي باألشعة السينية
تعطــي صــوراً مســطحة ثنائيــة األبعــاد أقل 

تفصياًل ووضوحاً
يعطــي صــوراً ثالثيــة األبعــاد أكثــر تفصياًل 

ووضوحاً

يتعرض المريض لإلشعاع للحظات قليلة
 )أقل خطورة(

يتعرض المريض لإلشعاع لفترة طويلة 
)أكثر خطورة(

الرنين المغناطيسي : هو جهاز به تجويف أفقي يحيط به مغناطيس واألشعة المستخدمة أشعة راديوية.
س/ قارن بين التصوير الطبقي والتصوير بالرنين المغناطيسي؟

األشعة التقنية الطبية
دقة التشخيصالخطورةالمستخدمة

أكثــر خطورة ألنه يســتخدم األشعة السينيةالتصوير الطبقي
أقل دقة من الرنينأشعة سينية

أقــل خطــورة ألنه يســتخدم أشعة راديويةالرنين المغناطيسي
أكثر دقة من الطبقيأشعة راديوية

س/ ما التحضيرات واالحتياطات الواجب اتخاذها قبل إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي؟ 
1. ينبغي إزالة جميع األجسام المعدنية من المالبس.

2. ابعاد الهواتف النقالة والبطاقات الممغنطة كالبطاقات البنكية خارج حجرة الفحص.
3. ينبغــي إبــالغ طبيب أو فني األشــعة عن أية عمليــات أو دعامات معدنية ســبق تركيبها في أي 

منطقة من الجسم.
س/ فســر: ينبغي إبالغ فني األشــعة عن أية عمليات أو دعامات معدنية ســبق 

تركيبها في أي منطقة من الجسم؟ 
ألن شــدة المجال المغناطيســي الموجود بالجهاز يمكن أن تؤدي إلى سحب بعض األجسام المعدنية 
أو الشــظايا مما يســبب ضرراً لجسم المريض، كما قد تتسبب هذه األجسام المعدنية بإيقاف الجهاز 

وتعطل نظام التبريد للملفات. 
س/ وضح فكرة عمل األجهزة الطبية التي تستخدم األمواج فوق الصوتية؟ 

تعتمد الفكرة على سقوط هذه األمواج على الجسم وانعكاسها عنه:
1. يصــدر الجهــاز أمــواج ذات تــرددات صوتية عالية بيــن 1 الى 5 ميجا هيرتز توجه الى جســم 

المريض من خالل مجس.       
2. تختــرق األمــواج الجســم، وينعكس جزء من األمــواج فوق الصوتية عن الحــدود الفاصلة بين 

مكونات الجسم وتعود الى المجس.
3. تغذي األمواج المنعكسة الحاسوب المرفق بجهاز األمواج فوق الصوتية.

4. يقوم الحاسوب بحساب المسافة بين المجس والعضو الذي انعكست عنه األمواج فوق الصوتية.

الوحدة األولى /  التقانة الكيميائية 

الفصل الثالث /  المنظفات  
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الدهانات الزيتيةالدهانات المائيةالمقارنة
الزيتالماءنوع المذيب

الجدران واألسقفاالستخدامات
المواد المصنوعة من الفلزات، 

واألخشاب، وجدران الدرج

س/ وضح آلية عمل الصابون كمنظف )كيف يعمل الصابون على إزالة األوساخ(؟ 
عندما يالمس الصابون الماء يتشكل محلواًل غروياً، حيث ينجذب الذيل الالقطبي )غير المشحون( 
نحو المادة المراد إزالتها )الدهن أو الزيت(، بينما ينحل الرأس القطبي )األيوني المشــحون( في 

الماء جاذباً معه الذيل لينجرف مع تيار الماء.

س/ اذكر المكونات األساسية للشامبو؟
1. المادة الفعالة: وهي المادة النشطة.          

2. المادة الحافظة: مادة تضاف بهدف وقف نمو الجراثيم أو البكتيريا.
3. مواد إلزالة عسر الماء: مثل كربونات الصوديوم.

4. مواد محسنة للقوام:   وهي مواد تضاف لزيادة اللزوجة وضبط القوام ودرجة الحموضة.

5. مواد ملطفة ومحسنة أخرى: مثل الزيوت الطبيعية، الذي يعمل على تلطيف فروة الشعر 

والمواد المعطرة والملونة.
س/ عدد المكونات األساسية لمعجون األسنان؟

1. مــواد رابطــة: مواد تعمل على ربط مكونات المعجون معاً، وتكون غالبا مواد شــبه غروية، 
ماصه للماء.

مثال: الصمغ العربي والنشا والغلوكوز.
2. مواد منظفة وملمعة: ومن أشهرها، لوريل سلفات الصوديوم، كونه يتمتع بفاعلية عالية في 

التنظيف عند مختلف درجات الحموضة pH ، ويعمل على تخليص األسنان من الرواسب الكلسية.
3. مواد مرطبة:  تعمل على منع جفاف المعجون. 

أكثرها استخداما الجليسرول، لما يتميز به من طعم حلو، وقدرته على االختالط بباقي المواد.
4. مكسبات الطعم والرائحة: وقد تكون مواد طبيعية كالسكر والمنثول والقرفة، أو مواد صناعية كالسكرين.
5. مواد مزلقة: ويستخدم عادة زيت البرافين، والذي يعمل على منع تشقق المعجون، كما يعمل 

على عدم ترسيب المواد مرة أخرى على السن أثناء االستخدام.
6. مواد حافظة، ومضادات التسوس: تستخدم مادة فلوريد الصوديوم أو فلوريد الكالسيوم بنسبة 

1 % كمادة حافظة ومانعة للتسوس.



س/ تتبــع في خطــوات انتاج نبات يحمــل صفات جديدة بتقنيــة الـ DNA معاد 
التركيب )الهندسة الوراثية في النبات(؟ 

1. يتم استخالص البالزميد 
من البكتيريا ويضاف إليه 

الجين المرغوب إدخاله 
وهو جين مقاومة اآلفات.

2. ادخال البالزميد إلى الخلية
 النباتية المراد تعديلها فيندمج

 مع DNA ألحد كروموسوماتها.
3. عندما تنقســم الخلية النباتية، فإن كل خلية ناتجة عن االنقســام تحصل على نسخة من الجين 
المضــاف عن طريق تضاعــف DNA وبالتالي تصبح خاليا النباتات مــزودة بهذا الجين والذي 

يضفي صفة مقاومة اآلفات.
س/ تتبع خطوات انتاج هرمون النمو في حليب الماشية؟

1. تؤخذ بويضة من أنثى الحيوان )الماشية مثاًل(
 ويتم اخصابها خارجياً.

2. يؤخذ الجين )جين هرمون النمو( المرغوب
 تكثيره من خلية إنسان، ويتم ربطه بمحفز لجين

 يعمل في خاليا الغدد اللبنية، ويحقن الجين 
الناتج في نواة البويضة المخصبة قبل انقسامها

 األول، ليصبح جزءاً من جيناتها.
3. تزرع البويضة المخصبة في رحم أنثى حيوان مهيأة
 للحمل، وإذا نجحت العملية يتم والدة حيوان له القدرة

على إنتاج هرمون النمو في حليبه طوال حياته.         
4. يعزل الهرمون، ويتم معالجته وتنقيته واستخدامه.

س/ فســر: فاعلية العالج بالعناصر المشــعة )اإلشــعاعات النووية( أعلى منها 
بالعالج بواسطة اإلشعاعات األخرى؟

ألن طاقتها منخفضة وال تؤدي لتدمير األنسجة الحية التي تمر خاللها.
س/ ما المقصود بـ: العالج اإلشعاعي التكميلي والعالج اإلشعاعي االستباقي؟
العــاج اإلشــعاعي التكميلــي:  بعد الجراحة وبهدف قتل أي خاليا ســرطانية متبقية حتى ال 

يتكرر الورم مرة أخرى.
العاج اإلشعاعي االستباقي:  العالج باألشعة قبل الجراحة وذلك لتصغير حجم الورم وجعل 

إزالة الورم بالجراحة أكثر سهولة.
س/ اذكر الطرق الرئيسية من العالج بواسطة األشعة النووية؟

1. العاج الخارجي: حيث يعطى اإلشعاع من جهاز خارج الجسم، وهو النوع األكثر شيوعاً.
2. العاج الداخلي: يعطى باســتخدام وســائط مشعة )شــكل مادة صلبة( يتم إدخالها إلى الورم 

السرطاني أو بالقرب منه.
س/ عدد إجراءات الوقاية من اإلشعاع للفنيين والعاملين؟

1. قفــل باب غرفة األشــعة والتأكــد من خروج جميــع الموجودين فيها عــدا المريض، 
والوقوف خلف الحاجز الرصاصي.
2. ارتداء الدرع الواقي من األشعة.

3. قياس كمية األشــعة التي يتعرض لها العامل في قســم األشــعة باستخدام جهاز خاص 
يرتديه باستمرار.

س/ عدد إجراءات الوقاية من اإلشعاع للمرضى؟
1. تحديد الجزء المعرض لإلشعاع قدر المستطاع حيث يتم تصوير ما هو مطلوب فقط وليس أكثر.

2. عــدم تعريض المرأة الحامل لألشــعة، ألن ذلك قد يــؤدي لإلضرار بالجنين خاصة في 
األشهر األولى من الحمل.

3. تقليــل إعادة التصوير للمريض وذلك بأخذ صورة ذات جودة عالية من المرة األولى، 
وعدم تكرار أخذ الصور على فترات متقاربة.

4. تحديد عوامل التعرض لألشعة )الزمن، الجرعة، المسافة(.
5. استخدام مالبس واقية للمريض، وهي مالبس مصنوعة من الرصاص لحماية المريض.

س/ ما المقصود بكل مما يأتي: 
التقانة الحيوية: المعارف والمهارات واألساليب والوسائل التي يستخدمها االنسان في توظيف 
الكائنات الحية أو أجزاء منها لتطوير المنتجات وتحســينها كماً ونوعاً من خالل احداث تعديالت 

على المادة الوراثية.
الجينــات: عبــارة عن قطع مــن الحمض النووي منقــوص األكســجين )DNA( محمولة على 

الكروموسومات في نواة الخلية.
جــزي )DNA(: سلســلتين لولبيتيــن تلتفان حول بعضهما البعــض، كل منهما يتكون من وحدات 

بنائية تدعى النيوكليوتيدات.
النيوكليوتيــدات: هــي الوحدات البنائية لـــ )DNA( ويتألف كل نيوكليوتيد من جزيء ســكر 

خماسي )رايبوز منقوص األكسجين(، ومجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية.

س/ ما سبب اختالف النيوكليوتيدات عن بعضها البعض؟ 
بناًء على نوع قاعدتها النيتروجينية.

س/  نوع الروابط التي تربط القواعد النيتروجينية ببعضها البعض؟
 روابط هيدروجينية.

س/ ما أهمية سلسلة القواعد النيتروجينية؟
 مخزون المعلومات الوراثية.

س/ ارســم السلســلة المتممة لسلســلة جزيء DNA ادناه مبينــًا الروابط بين 
القواعد النيتروجينية؟

هندسة الجينات: مجموعة التقانات الحيوية التي يمكن بوساطتها إنتاج تراكيب جينية جديدة، 
مــن جينات تــم عزلها والتعرف عليها، وادخالها في خاليا كائنات مختلفة، من أجل دراســتها أو 

تحفيزها إلنتاج مواد ذات فائدة لإلنسان من جميع النواحي.
البازميد: عناصر وراثية من جزيء DNA على شكل دوائر صغيرة، متواجدة داخل سيتوبالزم 
الخلية البكتيرية، وخارج الكروموسوم البكتيري، وألنها منفصلة عن الكروموسوم، فإنها تتكاثر 

بصورة مستقلة عنه.
 DNA معاد التركيب: هي إحدى أليات الهندسة الجينية، إذ يتم من خاللها إدخال تعديل على DNA

كائن حي إلكسابه صفات معينة )تكون غير موجودة فيها أصاًل( مثل إنتاج نبات مقاوم لآلفات.

س/ فسر: يتكاثر البالزميد بصورة مستقلة عن الكرموسوم؟ 
ألنها منفصلة عن الكروموسوم.

س/ وضح خطوات تقنية هندسة الجينات؟
1. اختيار الكائن الحي الذي يحتوي على الصفة الوراثية المرغوبة.

2. اختيار مقطع من DNA الذي يحتوي على الجين المطلوب، وقطعه بمساعدة انزيم.   
3. اختيار كائن عائل يحتوي على البالزميد الذي يوجد عادة في البكتيريا.

4. قص البالزميد في منطقة معينة باستخدام نفس أنزيمات القطع. 
5. ربط مقطع الـ DNA المقصوص مع البالزميد إلنتاج الـ DNA المعدل باســتخدام انزيم 

ربط مناسب.   
6. إدخال الـ DNA المعدل لكائن حي آخر كالبكتيريا مثاًل.   

7. زراعة البكتيريا في أوعية معقمة في وســط مناســب، واستخالص المادة المطلوبة بعد مرور 
فترة حضانة مناسبة.

الوحدة الثانية /  الفيزياء الطبية 
الفصل الثاني /  العالج اإلشعاعي  

الوحدة الثالثة /  التقانة الحيوية وتطبيقاتها 
الفصل األول /  التقانة الحيوية  

الوحدة الثالثة /  التقانة الحيوية 
الفصل الثاني / تطبيقات التقانة الحيوية  

س/ فســر: يسبب اســتخدام األمواج فوق الصوتية ارتفاعًا موضعيًا في درجة 
الحرارة للمناطق المعرضة لها؟ 

ألن األمواج فوق الصوتية تمتص بسهولة في الماء الموجود في األنسجة الحية.
س/ وضح مجاالت استخدام األمواج فوق الصوتية في التشخيص؟ 

أ- الحمل وأمراض النساء.
1. قياس حجم الجنين وتحديد وضعه. 

2. تحديد عدد األجنة.
3. فحص جنس الجنين ومعدل نموه.

4. فحص كمية السائل المحيط بالجنين.
5. الكشف عن األورام السرطانية داخل المبيض والثدي.

ب- أمراض القلب.
1. تحديد وجود خلل وظيفي أو تركيبي في القلب.

2. قياس معدل تدفق الدم خالل القلب واألوعية الدموية.
جـ- أمراض الجهاز البولي.

1. قياس كمية تدفق الدم خالل الكليتين.
2. الكشف عن الترسبات الكلسية )الحصى( في الكلية.

س/ ما المقصود بالمنظار؟ 
عبــارة عــن أنبوب مرن رفيع توجد عنــد طرفه كاميرا يتم إدخالها في جســم المريض من خالل 
فتحــات الجســم كاألنف والفم، ومن خالل عمل شــق صغيــر في مكان معين من الجســم إلدخال 

المنظار خالله.
س/ اذكر أنواع المناظير وطرق اإلدخال؟ )استخدامات المنظار(

األعضاء التي يتم  تشخيصهاطريقة ادخالهنوع المنظار

المــريء والمســالك المعويــة الفم1. منظار الجهاز الهضمي العلوي
العليا

لفحص القولونفتحة الشرج2. منظار الجهاز الهضمي السفلي

لفحص القصبات والرئتيناألنف أو الفم3. منظار الجهاز التنفسي

4. منظار المفاصل
خالل شق صغير 
بالقرب من المفصل

المفاصل

الجهاز البوليمجرى البول5. منظار الجهاز البولي

س/ عدد ميزات استخدام المنظار؟
1. يعد استخدام المنظار من الطرق الدقيقة في التشخيص. 

2. استخدامه أدى إلى االستغناء عن العمليات الجراحية.
3. ال يحتاج إلى قطع عميق في الجسم.

4. ال يترك آثاراً أو ندوباً بعد العملية.
5. يقلل من احتمال حدوث االلتهابات.

6. يقلل من احتمال حدوث األلم الناتج عن العمليات الجراحية.
7. يقلل فترة بقاء المريض في المستشفى.

س/ فسر: يقلل المنظار من فترة بقاء المريض في المستشفى؟ 
ألن المنظــار يقلل من احتمال حدوث االلتهابات التــي عادة ما تعقب العمليات الجراحية التقليدية 

أو األلم الناتج عنها.

س/ فيما تستخدم األشعة فوق البنفسجية؟ 
عالج مرض الصدفية ومرض اليرقان.

س/ عدد ميزات استخدام األشعة فوق البنفسجية في العالج؟ 
1. خال من استخدام األدوية الكيماوية.         
2. يعطي نتائج عالية للغاية في فترة قصيرة.

3. آثاره الجانبية قليلة جداً.
4. التقليل من احتمال عودة المرض مرة أخرى بالمقارنة باألدوية.

س/ فسر: ُيعد الليزر في الطب ذو أهمية كبيرة بالنسبة لألطباء.
 ألنه يســتخدم كمشــرط عالي الدقة وال يترك نزيفاً وراءه، ويستطيع الليزر الوصول إلى 

أماكن في جسم اإلنسان ال يمكن أن تصل إليه المشارط المعدنية.
س/ عدد المجاالت الطبية التي يستخدم فيها الليزر؟

1. طب وجراحة العيون.                    2. جراحة األمراض الخبيثة.
3. جراحة األوعية الدموية.                4. توسيع الشرايين.

5. عالج الحبل الشوكي.                    6. جراحة المعدة والكبد. 
7. طب األسنان.                                8. جراحات التجميل. 

س/ ما استخدامات الليزر في طب وجراحة العيون؟
1. عالج العيوب البصرية.                2. عالج المياه البيضاء.
3. عالج أمراض الشبكية.                 4. وقف نزيف الشبكية.

5. عمليات التجميل.                       6. عالج أورام العين.
7. عالج انسداد القنوات الدمعية.

س/ كيف يتم استخدام الليزر في عالج مياه العين؟
 إجراء ثقوب صغيرة في قزحية العين تعمل على تصريف هذه المياه.

س/ عدد ميزات استخدام الليزر في الطب؟ 
1. ال يوجد أي اتصال بين األدوات والهدف.

2. قلة النزيف الذي يصاحب العمليات الجراحية.
3. تقليل األلم أثناء العمل الجراحي وبعده.         4. عدم الحاجة إلى التعقيم.

5. تقليل الحاجة الستخدام أدوات الحفر والتخدير.      6. التئام الجروح بسرعة.

س/ من مكتشف عنصر الراديوم؟ 
العالمان الزوجان بيير وماري كوري، حيث استخدمت سواء للتشخيص أو العالج.

س/ ما المقصود بالطب النووي؟ 
الفرع الطبي الذي تستخدم فيه النظائر المشعة لتشخيص األمراض وعالج البعض اآلخر.

س/ ما المقصود بالتعديل الوراثي )الجيني(: 
نقل جين كائن حي يمتاز بصفة مرغوبة الى كائن حي آخر، بعد أن يتم تكثيره باستخدام البكتيريا، 
ومن ثم نقل هذا الجين الى كروموسوم الخاليا المستهدفة بواسطة تقنيات حديثة أبرزها: الحقن 
المجهري، أو اســتخدام مركبات كيميائية قادرة على الوصول للخاليا مثل مركبات فوســفات، أو 

استخدام فيروسات محايدة ال تسبب مرضاً للكائن المستهدف.
س/ أين ُينتج األنسولين في جسم اإلنسان وما وظيفته؟

 تنتجُه خاليا البنكرياس، ويعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم.
س/ فســر// بحث العلمــاء عن طرق جديــدة للحصول على االنســولين بداًل من 

الحصول عليه من البقر؟
كان يتم الحصول عليه من بنكرياس البقر: بكميات قليلة وبطرق معقدة وذات تكلفة عالية.

س/ فسر// تستخدم البكتيريا في انتاج األنسولين من خالل الهندسة الوراثية؟ 
 تحتوي على البالزميد، ولسرعة تكاثرها.

س/ وّضح دور/ اسهامات التقانة الحيوية المعتمدة على الهندسة الوراثية في 
مجال الطب والصيدلة:

)1( إنتاج هرمون األنســولين.  )2( إنتاج هرمون الّنمو البشــري. )3( إنتاج عوامل تخّثر الدم.                          
)4( معالجة األمراض الوراثية.  )5( إنتاج لقاحات ضد األمراض، مثل التهاب الكبد الفيروسي.                
)6( اجراء فحوصات ما قبـل الــزواج لمعرفـة احتماليــة اإلصابــة باألمراض في األجيال القادمة.        

س/ وضح خطوات اإلخصـاب الصناعـي؟
1. بويضات ناضجة غير مخصبة. 2. سحب بويضات ناضجة. 3. تخصيب البويضة في أنبوب.
4. بويضة مخصبة.  5. انقسام البويضة المخصبة. 6. وضع البويضة المخصبة في الرحم الستكمال الحمل.

س/ وضح نسبة نجاح اإلخصاب الصناعي بناًء على عدد البويضات المعادة؟

عدد البويضات 
ال ترتفع نسبة االنغراس ألكثر 3 بويضات بويضتين واحدةالمخصبة المعادة

من 30 % مهما زاد عدد 
البويضات التي يتم إعادتها. 30 %23 %15 %نسبة النجاح

س/ ما الحاالت المرضية التي يمكن أن تستفيد من تقنية اإلخصاب الصناعي؟ 
مشــكات االنجاب التي تخص الزوجة: حاالت انســداد في قناة فالوب، العقم ألســباب غير 

معروفة، عدم انتظام التبويض.
مشكات االنجاب التي تخص الزوج: ضعف الحيوانات المنوية، قلة عدد الحيوانات المنوية.

س/ من مكتشف تقنية البصمة الوراثية. ومتى اكتشفها؟ 
اكتشفها عالم الوراثة "آليك جيفريز" في عام 1984.

س/ بما تفسر أن لكل شخص بصمة وراثية خاصة؟
 ألن الـ DNA يتكرر في تتابعات ممِيّزة لكل فرد.

س/ ما أهمية استخدام البصمة الوراثية؟ 
البحث الجنائي، التعرف على الجثث والرفات، اثبات نسب شخص معين.

س/ وضح كيف يتم اثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية؟ 
على قاعدة أن الشــخص يرث نصف كروموســوماته من أبيه والنصف اآلخر من أمه، وبمقارنة 

التتابعات الجينية الموجودة في خاليا جسم الشخص يتم تحديد نسبه.
س/ وضح دور التقانة الحيوية في مجال البيئة؟

)1( تقليص تلوث التربة بالمواد الكيميائية.   
)2( استخدام النباتات لمكافحة التلوث بالمعادن الثقيلة.

)3( مراقبة البيئة الكتشاف الملوثات.     )4( التخلص من النفايات السامة بطرق آمنه وفاعلة.                      
)5( إنتاج مواد بالستيكية جديدة قابلة للتحلل البيولوجي.   )6( إنتاج الغاز الحيوي، انتاج الكحول.  

وضح دور التقانة الحيوية في مجال الصناعة؟
)1( تحويل النباتات إلى مصــانع صغيرة.      

)2( تمتاز منتجات التقانة الحيوية بأنها صديقة للبيئة ومصادرها متجددة.
)3( إنتاج مواد الصقة من نشا الذرة.                     

)4( إنتاج منظفات من أصل نباتي.                 )5( اســتخالص مادة رغوية من البكتين )توجد 
في قشور الحمضيات( تستخدم في المنظفات بعد إضافة العوامل السطحية لها.

س/ وضح دور التقانة الحيوية في الزراعة؟ 
زيادة اإلنتاج النباتي والحيواني من خالل تحسين السالالت وزراعة األنسجة.

س/ ما المقصود بزراعة االنسجة؟ ووضح خطواتها؟
تنمية وزراعة األنسجة أو الخاليا بمعزل عن الكائن الحي، وذلك في بيئات نمو مناسبة مثل اآلجار.

1. يتم أخذ قطعة صغيرة أو خلية واحدة من ساق أو جذر أو أوراق نبات )مثل الجزر(.
2. توضع في أنبوب يحتوي على بيئة غذائية مناسبة.
3. تأخذ الخاليا في االنقسام، فينتج كتلة من الخاليا. 

4. تنقل الكتلة الخلوية إلى أنبوب اختبار آخر.
5. تنمو الكتلة مكونة نباتاً كاماًل، ثم ينقل إلى التربة.    
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العالج بالعناصر المشعة



س/ للبروتينات مصدرين. أذكرهما؟
1. مصادر حيوانية: 2. مصادر نباتية: 

س/ ما أهمية الفيتامينات في الجسم؟ 
تنظيم عمليات األيض في الجسم، وال تزوده بالطاقة.

س/ قارن بين أنواع الفيتامينات من حيُث المجموعة والوظيفة والمصدر؟

س/ ما أهمية األمالح المعدنية في الجسم؟ 
1. الحفاظ على توازن سوائل الجسم.

2. تكوين الدم والعظام.
3. المحافظة على نشاط األعصاب وقيام الغدد بوظيفتها، لذا تعد من أغذية الوقاية.

س/ أذكر وظائف ومصادر العناصر التالية:

س/ ما أهمية ووظائف الماء في الجسم؟
1. مهم في حدوث العمليات الحيوية المختلفة في الجسم.
2. منح الجسم الرطوبة الكافية مما يكسب الجلد الليونة.

3. تنظيم درجة حرارة الجسم.                 4. تخليص الدم من الفضالت. 
5. تنشيط الجهاز الهضمي.                    6. تنشيط وظائف الكلى ومنع ترسب االمالح فيها.

س/ ما المقصود بالمضافات الغذائية؟ 
مواد كيميائية صناعية أو طبيعية تضاف إلى الطعام لتؤدي أغراضاً معينة.

س/ عدد أغراض استخدامات المضافات الغذائية؟ 
1. المحافظــة على القيمة الغذائية أو زيادتها كأن تضاف بعض الفيتامينات واألمالح إلى الحليب 

وذلك لزيادة قيمته الغذائية.
2. تحسين نوعية الحفظ، كإضافة مواد مضادة للتعفن تمنع نمو الفطريات عليها.

3. تسهيل تحضير بعض األطعمة بإضافة مواد كعوامل االستحالب التي تعمل على مزج الدهون مع الماء.
4. منــح الطعام مظهــراً جذاباً كالمواد الملونة والمثبتة والمواد المبيضة والمعطرة تعطي الطعام 

قواماً مناسباً ورائحة مقبولة.
5. المحافظة على استقرار ثمن األطعمة بواسطة حفظ المواد الغذائية. 

س/ تقسم المضافات الغذائية إلى عدة مجموعات. أذكرها مع التعريف؟
1. مكسبات الطعم والرائحة: هي مواد مستخلصة من مصادر طبيعية نباتية أو حيوانية، أو 

مركبات محضرة في المختبر تعطي التأثير ذاته من الطعم والرائحة للمادة الطبيعية.
2. المــواد الحافظــة: تضــاف لألغذية لمنع التلف أو تأخيره، وتســببه الجراثيــم والفطريات 

والكائنات الدقيقة األخرى.
3. مكســبات اللون: أصباغ تضاف إلكســاب المنتج الشكل الجذاب أو تعويض اللون الذي يفقد 

أثناء التصنيع.
4. المحليات الصناعية: منتجات صناعية تستخدم كبديل للسكر مثل السكارين، حيث تعطي درجة 
تحلية أكبر لذا تضاف لمشروبات الحمية والمعجنات والعلكة والحلوى منخفضة السعرات الحرارية 
5. عوامل مانعة للتكتل: هي مواد تستخدم لمنع تعجن المواد الغذائية وتحولها إلى كتل، مثل 

تلك التي تضاف إلى الحليب المجفف إلبقائه في صورة مسحوق.
س/ اذكر استخدامات ونوع المضافات الغذائية التالية:

س/ قارن بين المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة من حيث الضرر

س/ فسر: تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الطاقة؟ 
 ألنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون.

س/ ما التأثيرات السلبية من تكرار تناول الوجبات الّسريعة؟
1. تؤثر على الجهاز العصبي.

2. تعمل هذه الوجبات على تحفيز الجينات الخاصة بالسمنة.
3. تؤدي إلى اإلصابة بفقر الدم وارتفاع نسبة الكولسترول.

4. األطعمة المقلية كالبطاطا واألغذية التي تحتوي مواد حافظة تعد من األغذية المسببة للسرطان.
5. تحتوي على السكريات والدهون التي تغير في سلوك األطفال وتدفع إلى خمول العقل والكسل.

س/ فسر: اإلكثار من المشروبات الغازّية تسبب هشاشة العظام؟
  تقلّل من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم. 

س/ اذكر أضرار قلة شرب المياه؟
1. تزيد من الربو والحساسية.

2. آالم المفاصل وخشونتها
3. مشاكل بالكلى والمثانة

4. مشاكل في الهضم 
5. ارتفاع ضغط الدم

6. الصداع وسرعة االنفعاالت
س/ ما أهمية شرب الماء بكميات ُمناسبة؟ 

)1( يعتبر عاماًل أساســياً في العالج، حيث يتخلص الجســم من كميــات أكبر من الميكروبات مع 
البول، يعمل على امتصاص ونقل البروتينات والفيتامينات والمعادن في كل الجسم.

)2( امتصاص ونقل البروتينات والفيتامينات والمعادن في كل الجسم.
)3( زيادة إفراز هرمون نورادرينالين.

س/  ما أهمية هرمون نورادرينالين بالنسبة لجسـم اإلنسان؟ 
يزيد من نشاط الجهاز العصبي، يزيد من حرق الدهون مما يساعد في التخلص من الوزن الزائد.

االستخدامالنوعالمادة المضافة

يضاف إلى اللحوم المصنعة كالسجقمكسبات طعم ورائحةنتريت الصوديوم

تضــاف إلى مرق الدجاج والتونة وشــرائح مكسبات طعم ورائحةغلوتومات الصوديوم
البطاطا والخضروات المعلبة

أقل حالوة من السكروزمواد حافظةبنزوات الصوديوم

تضاف للمخلالت إلكسابه اللونمكسبات اللونالبنجر

مشروبات الطاقةالمشروبات الغازية

الضرر

1. تسبب التلّيف الكبدّي
2. تسبب هشاشة العظام.

3. تصيــب الجســم بأنــواع عديــدة مــن 
الســرطانات، )فسر( وذلك الحتوائها على 
بنزوات الصوديوم، والمحلّيات الصناعّية، 

وغيرها من المواّد الضاّرة. 

1. تناولها باستمرار يؤدي إلى اإلدمان.
2. تسبب هشاشة العظام.

3. طرد السوائل من الجسم.
4. األرق واضطرابات النوم.

5. ظهور مشاكل سلوكية عند الشباب.
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الوحدة الرابعة /  غذاؤنا صحتنا 
الفصل األول /  العناصر الغذائية 

الوحدة الرابعة /  غذاؤنا صحتنا 
الفصل الثاني /  الطاقة واالحتياجات الغذائية اليومية

الوحدة الرابعة /  غذاؤنا صحتنا 
الفصل الثالث /  المضافات الغذائية 

التصنيفمؤشر كتلة الجسمالتصنيفمؤشر كتلة الجسم

نحيف جداً أقل من 16.5
)سوء تغذية(

وزن زائدمن 25 – أقل من 30

وزن سمينمن 30 - 40وزن نحيفمن 16.5 – أقل من 18.5

سمنة مفرطةأكثر من 40وزن مثاليمن 18.5 – أقل من 25

المصادرالوظائفالفيتامينالمجموعة

فيتامين
)A( أ 

1. ســالمة االغشــية المخاطيــة في 
االنف والعين.

2. يقي من االصابة بالعشى الليلي.

القمــح،  الكبــد، 
الجزر.

فيتامين 
)D( د

1. يساعد على امتصاص الكالسيوم.
2. يحمي من الكساح ولين العظام.

زيت السمك، التعرض 
ألشعة الشمس.

فيتامين
)E( هـ 

الهرمونــات  انتــاج  فــي  يســاعد 
الجنسية.

البيض، زيت  الكبــد، 
الصويا وبذرة القطن.

فيتامين
)K( ك 

يســاعد في عملية تخثر الدم والتئام 
الجروح.

الخضروات  أوراق 
الخضراء.

فيتامين 
)G( ج

1. يساعد على نمو األوتار واألربطة.
2. ينشط الشهية والنمو.

3. يساعد على امتصاص الحديد.
4. مانع لمرض االسقربوط.

الحمضيات، 
الفراولة.

فيتامين 
ب 12
)B12(

1. مهم لأليض.
2. يساعد على تكون خاليا الدم الحمراء.
3. الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

الحيوانية  األغذيــة 
فقط وخاصة الكبد.

حمض    الفوليك 
اللحــوم، يدخل في بناء خاليا الدم الحمراء.)ب 9( الكبــد، 

البقوليات.
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س/ وضح كيف يتم إنتاج الطاقة داخل الخاليا؟ )التنفس الخلوي(
تقوم كل خليه بإنتاج الطاقة الالزمة لها وذلك عن طريق )أكسدة الغلوكوز أو الحموض الدهنية، أو الحموض 
االمينية من خالل عملية التنفس الخلوي التي تنتج باإلضافة إلى الطاقة ثاني اكسيد الكربون وماء(.

س/ ما المقصود بالسعر الحراري؟ 
كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة لتر واحد من الماء النقي درجة مئوية واحدة.

س/ ما المقصود بطاقة األيض؟
 الطاقة الالزمة لحفظ درجة حرارة الجســم حول معدلها، وألداء األعمال غير اإلرادية مثل 

الهضم والتنفس ونشاط الكلى والغدد وضربات القلب وغيرها.
س/ ما العوامل التي تؤدي إلى اختالف قيمة الطاقة؟
 العمر، الجنس، حجم الجسم، الوزن، الحالة الصحية، النوم.   

س/ احسب السعرات الحرارية لكوب حليب كتلته 300 غم، ويحوي على:
 5 % كربوهيدرات، و3 % دهن، و4 % بروتين؟ 

أواًل: يتم تحديد كتلة كل عنصر من عناصر الطاقة: 
1. الكربوهيدرات =  

 2. الدهون = 
3. البروتين = 

ثانيًا: يتم احتساب السعرات الحرارية لكل عنصر: 
1. الكربوهيدرات =                              سعر حراري

2. الدهون =                                         سعر حراري
3. البروتين =                                        سعر حراري

ثالثًا: حساب مجموع السعرات الحرارية: 
60 + 81 + 48 =  189 سعر حراري

س/ ما المقصود بميزان الطاقة؟  
يعني أن الجسم يبقى كما هو دون زيادة أو نقصان، أي أن الطاقة التي يكتسبها الجسم من خالل 

الغذاء تساوي الطاقة التي يصرفها في القيام بوظائفه الحيوية.
الزيادة في كتلة الجسم تكون ناتجة عن الفرق بين الطاقة المكتسبة والطاقة المفقودة.

س/ قارن بين الميزان الموجب والميزان السالب للطاقة؟
الميزان السالبالميزان الموجب

كمية الطاقة المكتســبة أكبر مــن كمية الطاقة 
التي يحتاجها الجسم

كميــة الطاقة المكتســبة أقل مــن الكمية التي 
يحتاجها الجسم

الفرق في الطاقة يتم اختزانه في الجسم لحين 
الحاجة إليه

تعويــض النقص مــن خالل تحريــر جزء من 
الطاقة المختزنة

يؤدي إلى نقصان كتلة الجسميؤدي إلى زيادة كتلة الجسم
مهم أثناء مراحل الطفولة والمراهقة بسبب 

حالة النمو
مهم للشخص السمين في إنقاص كتلته إلى 

الوضع الطبيعي

X  300              5 % = 15 غم
X 300            3 % = 9 غم

4 % = 12 غم   X 300

 60 =  4              X  15
 81 =  9              X  9
 48 =  4              X  12
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س/ صنف المجموعات الغـذائية وفق وظيفتها؟
• أغذية الطاقة: وتشمل: الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. 

• أغذية بناء: وتشمل: البروتينات. 
• أغذية وقاية: وتشمل: األمالح معدنية والفيتامينات.

س/ مما تتركب الكربوهيدرات؟ 
من األكسجين والكربون والهيدروجين وتشمل على السكريات والنشا والسيليولوز.

س/ ُتصنف السكريات تبعًا لعدد الوحدات التي تتكون منها إلى نوعان. اذكرهما؟
1. السكريات البسيطة )األحادية(: هي أبسط أنواع السكريات وال تحتاج إلى هضم قبل امتصاصها، 

فيتم امتصاصها كما هي، ومنها: الغلوكوز )العنب( والفركتوز )العسل( والجاالكتوز )الحليب(.  
2. الســكريات الثنائيــة: تتكــون من اتحاد جزيئين من الســكريات االحادية، ومنها: الســكروز 

والمالتوز والالكتوز.
س/ قارن بين السكروز والمالتوز والالكتوز؟ 

س/ ما خصائص سكر السكروز؟ 
هو السكر الذي نستخدمه في البيوت، وشديد الحالوة، ويذوب بسهولة في الماء.

س/ مما يتكون النشا وما مصادره؟ 
من اتحاد عدد كبير من السكريات االحادية أو الثنائية، ويوجد في القمح والبطاطا والذرة.

س/ هناك أنواع من النشا. بماذا تختلف فيما بينها؟ 
تختلف باختالف عدد وحدات السكر المكونة لها وطريقة ترابطها.

س/ بما تفسر: يصعب أكل بعض النشويات وهي نيئة؟ 
 ألنها غير قابلة للذوبان في الماء.

س/ ما فوائد السيليولوز؟ 
له فوائد في عملية الهضم واالمتصاص، وتخفيف الوزن.

س/ ما وظائف الُدهون في الجسم؟
1. تدخل في بناء األغشية الخلوية وبعض الهرمونات.

2. تزود الجسم بالطاقة إلى جانب الكربوهيدرات.
3. تعمل على حمل الفيتامينات الذائبة في الدهون.

4. يدخل بعضها في تكوين خاليا الجسم مثل المخ والكبد.
5. تكون طبقة عازلة تحت الجلد تساعد على حفظ الحرارة.

6. تزود الجسم بالحموض الدهنية الالزمة لنموه.
س/ ما الوحدات األساسية التي تتكون منها الدهون؟

 تتكون الدهنيات من الحموض الدهنية.
س/ تصنف الدهون حسب طبيعتها إلى نوعين. أذكرهما؟  

الزيوت السائلة والدهون الصلبة.
س/ وضح مصادر الدهون؟ 

حيوانية: الحليب، الزبدة. 
نباتية: الزيتون، الذرة، الفستق السوداني، السمسم، الجوز.

س/ ما وظيفة وأهمية البروتينات؟
1. تعمل على بناء خاليا الجسم وتعويض التالف منها.

2. وهي المكون العضوي الرئيس ألنسجة الجسم.
3. تدخل في تركيب الهرمونات واألنزيمات.

4. تعمل على تكوين األجسام المضادة.
5. مصدر احتياطي للطاقة في حال نفاذ الكربوهيدرات والدهون.

س / ما الوحدات األساسية التي تتكون منها البروتينات؟ 
تتكون من اتحاد عدداً من الحموض األمينية وتتقسم إلى نوعين:

1. الحموض األمينية األساسية: ال يستطيع الجسم إنتاجها لذلك ال بد من تناولها عن طريق الغذاء.
2. الحموض األمينية الغير أساسية: التي يستطيع الجسم إنتاجها.

الحالوةالمصدرالوحدات التي يتكون منهاالسكر
والشــمندر فركتوزغلوكوزالسكروز الســكر  قصب 

شديد الحالوةوالفواكه )سكر المائدة( 

أقل حالوة من السكروزالشعيرغلوكوزغلوكوزالمالتوز
أقل حالوة من السكروزالحليبجاالكتوزغلوكوزالالكتوز

س/ ما أهمية انتاج األغذية المعدلة وراثيًا؟ 
مــن خالل ادخال جينات مســئولة عن صفــة وراثية معينة لكائن حي بهــدف انتاج محصول يتمتع 
بخصائــص ويتميــز بصفــات وراثية جديدة مثــل: مقاومة الظــروف البيئية غيــر المالئمة، زيادة 
مكونات البروتين، تحســين جودة ثمار النبات، زيادة كمية البيض أو الصوف في الحيوان. وأمكن 
إنتــاج بنــدورة تمتاز بغــزارة اإلنتاج، وتتحمل وقتــاً طوياًل قبل أن تتلف، وكذلــك انتاج ذرة بقيمة 

غذائية كبيرة.
س/ عدد المخاطر المحتملة لألغذية المعدلة وراثيًا على صحة اإلنسان؟
1. األغذية المعدلة وراثياً تصبح ناقلة لجينات دخيلة حملتها من أنواع غريبة عنها.

2. اثــارة الحساســية بنقل الجينات من األغذية المثيرة للحساســية مثل أحد أنــواع فول الصويا 
المعدل وراثياً.

3. انتقــال الحامــض األميني التريبتوفان الذي يعتبر مســكن طبيعي وعقار منوم من خالل بعض 
األغذية المعدلة وراثياً الى بعض األشخاص مما قد يسبب تلف األجهزة العصبية.

4. نمــو غير طبيعي وأضرار في أعضاء رئيســية في الجســم مثل الكليتيــن والطحال عند تناول 
البطاطا المعدلة وراثياً.

ما المقصود بالتعديل الوراثي )الجيني(؟ وأذكر تقنيات النقل؟ 
نقل جين كائن حي يمتاز بصفة مرغوبة الى كائن حي آخر، بعد أن يتم تكثيره باستخدام البكتيريا، 

ومن ثم نقل هذا الجين الى كروموسوم الخاليا المستهدفة بواسطة تقنيات حديثة:
)1( الحقن المجهري.

)2( فيروسات محايدة ال تسبب مرضاً.
)3( استخدام مركبات كيميائية مثل فوسفات الكالسيوم.

التعديل الوراثي والخصائص الجديدةالطعام
ادخال جينات مقاومة لمبيدات األعشاب مأخوذة من البكتيريافول الصويا

اضافة الجينات المسؤولة عن إنتاج أنزيم تأخير تليين الفاكهة بعد القطافالبندورة

البطاطا
إضافة الجين المســؤول عن صناعة حبيبات النشــا، والجين المســؤول عن 

أنزيم صناعة سكر األميلوز

األرز الذهبي
 ادخــال ثالثــة جينات جديدة اثنان من النرجس والثالــث من البكتيريا ليصبح 

قادراً على انتاج كميات عالية من فيتامين )أ(

المصادرالوظائفالعنصر
)Ca( الحليب، السبانخيدخل في تركيب العظام واالسنانالكالسيوم

)P( الفسفور
يدخل فــي تركيب العظام، الحموض 

النووية ومركبات الطاقة
اللحوم الحمراء وصفار البيض

)Mg( المغنيسيوم
1. يلزم في عملية التنفس الخلوي.

2. تنظيم تقلص العضالت. 
اللوبيا الخضراء واللوز.

)Fe( اللحوم والكبد والبقوليات، الملوخيةيدخل في تركيب الهيموجلوبين. الحديد
 )I( السمك والبيضيعمل على تنظيم الغدة الدرقيةاليود

س/ ما المقصود بمؤشر كتلة الجسم؟
 يستخدم مؤشر كتلة الجسم )BMI( لحساب معدل السمنة أو الوزن الناقص، فهو مؤشر بسيط 

لقياس نسبة الكتلة إلى الطول ويستخدم لتصنيف البالغين إلى ست فئات.

     

س/ إذا كان وزن طالب في الصف الثاني الثانوي األدبي 75 كغم وطوله 160 سم، 
فاحسب مؤشر كتلة الجسم، وبين تصنيفه وفقًا لمؤشرات كتلة الجسم؟

 يعد صاحب وزن زائد وفقاً لمؤشرات كتلة الجسم

= )BMI( مؤشر كتلة الجسم= = 
الكتلة )كغم(

الطول )متر( X الطول )متر(

75

  1.6     1.6
29.3 )وزن زائد(

X
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دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع المخطط التفصيلي لممر المشاة
رقم )7325( – حي الشجاعية والتفاح الشرقي

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2022/6 املنعقــدة بتاريــخ 2022/3/17م عــن إيــداع املخطــط التفصيــيل 
ملمــر املشــاة رقــم )7325( - حــي الشــجاعية والتفــاح الرشقــي املحصور بني 
الشــارع رقــم )4510( شــااًل والحــد الشــايل للملكيــات الــذي يبعــد مســافة 
تقــارب )68( مــرا رشق الشــارع رقــم )4510( بعــرض )6( مــر بــدون ارتــداد 

واملار بالقسيمة رقم )8( من القطعة رقم )891(
لالعراض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق يف األرايض واألبنية واألمالك األخرى املشمولة 
بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

االعراضات عليه إىل مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

التصديــق النهائــي علــى مخطــط شــبكة شــوارع المنطقة 
المحصورة بين الشــارع رقم )69( شــمااًل والشــارع رقم )4( 
جنوًبا والشارع رقم )634( غربًا والشارع رقم )116( والشارع 

رقم )124( شرًقا
منطقة تنظيم: خان يونس

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت 
التصديــق   2021/8/25 بتاريــخ  املنعقــدة   )2021/25( رقــم  بجلســتها 
النهايئ عىل مخطط شبكة شوارع املنطقة املحصورة بني الشارع رقم )69( 
شاال والشارع رقم )4( جنوبا والشارع رقم )634( غربا والشارع رقم )116( 
والشــارع رقــم )124( رشقــًا واملــار يف القســائم رقــم )18-17-16-15-14-
-39-38-35-33-32-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19

 )19-17-15-14( رقــم  )53( والقســائم  القطعــة  مــن   )44-43-42-41-40
من القطعة رقم )69( السابق إيداعه لالعراض مبوجب اإلعالن الصادر عن 

اللجنة املركزية واملنشور يف جريدة فلسطني بتاريخ 2021/3/14.
مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا 
أيهــا  الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني  الجريــدة  اإلعــالن يف 

أقرب، وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للرشكات 
مراقب الرشكات 

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة الســعادة النــد لألفــراح واملناســبات ذ.م.م 
أبــو دقــة ووكيلهــا  إبراهيــم  وميثلهــا رئيــس هيئــة املديريــن الســيد/ محمــد 
مســؤولية  ذات  كرشكــة  لدينــا  واملســجلة  مشــعل  أبــو  يحيــى  املحامــي/ 
محدودة لدينا تحت رقم 563147115 بتاريخ 2009/11/22م تقدمت 

بطلب إلجراء التعديالت التالية:
- تغيري عنوان الرشكة من )خانيونس -  شارع جال عبد النارص - قيزان النجار( 

إلى )خانيونس - بني سهيال – منتصف شارع الربايعة( 
- تغيير اسم الشركة ليصبح )شركة جولدن فيدز التجارية(

 وذلك بناًء عىل محرض الجمعية العامة للرشكاء املحرر 2022/4/21م
تحريرًا يف: 2022/5/22م.

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

إيداع مجدد لمخطط شبكة 
شوارع القطعة رقم )77( ضمن حي المنارة

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قررت 
إيــداع  إعــادة   30/12/2021 بتاريــخ  2021/42 املنعقــدة  رقــم  بجلســتها 
يف  املــارة  املنــارة  حــي  ضمــن   )77( رقــم  القطعــة  شــوارع  شــبكة  ملخطــط 
-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-6-2( رقــم  القســائم 

عــرش  مــدة خمســة  خــالل  لالعــراض   )77( رقــم  القطعــة  مــن   )23-22-21
يوًمــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني 
يوميتــني محليتــني أيهــا أقــرب، والــذي تــم إعــالن إيداعــه يف الســابق ونــرشه 

يف جريديت فلسطني واالستقالل بتاريخ 2020/7/27.
وعليــه ووفًقــا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن 
بأيــة صفــة أخــرى االطــالع مجاًنــا عــىل املــرشوع  أو  أصحــاب هــذه األمــالك 
املعــدل لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا ببلديــة خــان 
خــالل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات  خــالل  يونــس 

خمسة عرش يوًما من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
ولن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ.

اللجنة املركزية األبنية وتنظيم املدن
املحافظات غزة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 

 لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف القضية رقم 527 / 2021
يف الطلب رقم 1081 /2022

املجلــس  مقابــل  غــزة  شــعبان-  أبــو  إســاعيل  إبراهيــم  رانيــة  املســتدعية/ 
الترشيعي هوية رقم/ 914565486 

وكالؤها املحامون/ صايف ومحمد الدحدوح ونرسين كشكو – غزة الرمال
املستدعى ضدهم/  1.غادة بشري إساعيل أبو رمضان 2.سميحة بشري إساعيل 
أبو رمضان 3.سوسن بشري إساعيل أبو رمضان 4.سلوى بشري إساعيل أبو رمضان 
5.نادرة بشري إساعيل أبو رمضان 6. أحالم بشري إساعيل أبو رمضان 7.هالة بشري 
إســاعيل أبو رمضان 8. أســامة بشــري إســاعيل أبو رمضان 9. فادية بشــري إساعيل 

أبو رمضان 10. وفاء بشري إساعيل أبو رمضان 11. فتحية مزين مصطفى. 
باألصالة عن أنفسهم وبصفتهم ورثة املرحوم/ بشري إساعيل محمد أبو رمضان ومن 
ضمن ورثة املرحوم/ إساعيل محمد عيل أبو رمضان واملرحومة/ سميحة صالح أبو 
رمضــان واملرحــوم/ مــوىس إســاعيل محمــد عيل أبو رمضان وباالضافــة لباقي ورثتهم 
وتركتهم- آخر عنوان سكن/ شارع عمر املختار، الجندي املجهول، بجوار مركز االميي 

ديست، عارة الجندي بيت أبو رمضان الطابق السابع )موجودون خارج البالد(.
نوع الدعوى/ تنفيذ عيني                  قيمة الدعوى/  26115 دينار أردين

جلسة يوم 2022/4/19م تاريخ اإليداع: 2021/6/17م 
الحضــور: حــرض أ./ رمــزي الخليــيل املنــاب عــن وكيــل املدعــي ومل يحــرض 

املدعى عليهم لسبق السري بحقهم حضوريًا 
باسم الشعب العريب الفلسطيني // الحكــــم //

2006/12/28م  بتاريــخ  البيــع املحــرر  عــىل  االتفــاق  بتنفيــذ  حكمــت املحكمــة 
وثالثــة  مــرًا  وخمســون  اثنــان  مربــع(  مــر   52.23( مســاحته  مــا  بشــطب  وذلــك 
وعــرشون ســنتيمرا مربعــا عــن اســم كاًل مــن املرحــوم/ إســاعيل محمــد عــيل أبــو 
رمضــان واملرحومــة/ ســميحة صالــح أبــو رمضــان واملرحــوم/ مــوىس إســاعيل أبــو 
أبــو  محمــد  إســاعيل  بشــري  املرحــوم/  عليهــم  املدعــى  مــورث  مــوريث  رمضــان- 
رمضان الواقعة ضمن أرض القســيمتني )159 + 160( من القطعة رقم )705(من 
أرايض غزة وتســجيلها باســم املدعية/ رانية إبراهيم إســاعيل أبو شــعبان واشعار 
دائرة الطابو بذلك حسب األصول وتضمني املدعى عليهم بالرسوم واملصاريف 
ومبلغ 200 شيكل أتعاب محاماة. حكاً صدر وُأفهم علنًا بتاريخ 2022/4/19م 
قايض محكمة البداية / أ. هدى اللواء

2022/4/19م قــد صــدر بحقكــم  أنــه بتاريــخ  نبلغكــم أيهــا املدعــى عليهــم 
الحكــم املذكــور وعليــه نبلغكــم صــورة عنــه حســب األصــول حتــى يتــم اتخــاذ 
املقتىض القانوين حسب األصول قبل أن يصار إىل تنفيذه حسب األصول.
رئيس قلم محكمة بداية غزة/  أ. عار قنديل

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
في القضية رقم 3056 / 2021 - في الطلب رقم 1071/ 2022

رقــم  هويــة   - الشــاطئ   – غــزة  شــامية  حمــزة  خالــد  محمــد  املســتدعي: 
)801766114(. وكياله املحاميان/ محمد وادي ورشاد مشتهى.

املســتدعى ضده: ســهيل نعان منصور زويد - من ســكان غزة - الريموك - 
قرب مسجد الريموك خارج البالد.

نوع الدعوى: )تنفيذ التزامات تعاقدية(.
قيمة الدعوي: )4200$( أربعة آالف ومائتان دوالر أمرييك فقط.

)مذكرة حضور بالنشر المستبدل(
في القضية رقم 3056 / 2021 - في الطلب رقم 1071 / 2022

إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبــا أن املســتدعي املذكــور أعــاله قــد 
أقام القضية املرقومة أعاله إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه ونظرا ألنك )خارج 
البــالد( وحســب اختصــاص محكمــة صلــح غزة يف نظر هــذه القضية والطلب 
وعمــال باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 
لســنة 2001 وبنــاء عــىل قــرار الســيد قــايض محكمــة صلــح غــزة يف الطلــب 
رقم 2022/1071 بالساح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل وذلك 
حســب األصــول لذلــك يقتــي عليك أن تحــرض لهذه املحكمة يوم )األحد( 
إيــداع  عليــك  يقتــي  كــا  صباحــا  التاســعة  الســاعة   2022/7/3 بتاريــخ 
جوابــك التحريــري خــالل خمســة عــرش يــوم مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا 
لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلــك ســينظر يف القضيــة والطلــب باعتبــارك 

حارًضا، حرر يف 2022/5/19
رئيس قلم محكمة الصلح بغزة
األستاذ /هشام أكرم أبو السبح

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية

الموضوع/ تبليغ قرار استئنافي
صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية

إىل املدعــى عليــه/ وائــل خالــد محمــود أبــو تايــة مــن غــزة وســكان غــزة ســابقا 
أســاس  القضيــة  عــادت  لقــد  الغربيــة  الضفــة  يف  اإلقامــة  محــل  ومجهــول 
2021/765 املتكونة بينك وبني املستأنف عليها/ تساهيل سامي سعيد 
عيــوش مــن غــزة وســكانها ووكيلتهــا املحاميــة/ غــادة النزيل مــن مقام محكمة 
أســاس  مبوجــب  االبتــدايئ  الحكــم  مصدقــة  غــزة  يف  الرشعيــة  االســتئناف 
اســتئنايف 9133 ســجل 24 املؤرخ يف 2022/5/11 م وموضوعها تفريق 
للرضر من الهجر والتعليق حكًا قاباًل للطعن أمام املحكمة العليا الرشعية، 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2022/5/16م.
قايض محكمة الشجاعية الرشعي
محمد موىس كريزم

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/401(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
إساعيل محمد راشد املشهراوي من سكان غزة هوية رقم 919791475 

بصفته وكياًل عن: راغب غالب عيل عجور
مبوجب وكالة رقم: كاتب عدل جباليا 2013 / 4259 صادرة عن جباليا

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن/ إفراز يف:
القطعة 978 القسيمة 1302 + 1303 املدينة جباليا.

فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يوًمــا 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 بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض. التاريخ:  2022/5/22م
مسجل أرايض غزة

أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم )2056( 
منطقة تنظيم - غزة 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2022/8 املنعقــدة بتاريــخ 2022/4/21م عــن إيــداع املخطــط التفصيــيل 
للشارع رقم )2056( املحصور بني الشارع رقم )2000( شااًل والشارع رقم 
)3088( جنوبــا بعــرض )8( مــر بــدون ارتــداد واملــار بالقســائم رقم )21-30-
-44-79-37-5-155-103-34-16-17-18-33-136-135-20-31

46-133-132-88-45( من القطعة رقم )616(
لالعراض خالل مدة ستني يوًما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عىل خارطــة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  اىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية النصريات
إعالن إيداع مشروع مولد تجاري

تعلــن بلديــة النصــريات للجمهــور الكريــم أنهــا بصــدد ترخيــص مولــد كهربــايئ 
عدد )3( للسيد خالد محمد عيادة أبو خوصة قدرة املولد األول  300 كيلو 
وقــدرة املولــد 250 كيلــو والثالــث 250 كيلــو والتي ســيكون موقع املولدات 
يف بلــوك L والتــي تغطــي املناطــق بلــوك )L-C-F-M وأرض اللوح وأرض أبو 
مراحيل( وعليه تودع مرشوع املولد املذكور أعاله واملعروف باسم مولدات 
أبــو خوصــة  حســب املــادة )4-12( مــن نظــام ترخيــص املولــدات التجــاري 
لعــام 2021م ملــدة 15 يوًمــا مــن تاريــخ اإلعــالن وعــىل املعرضــني تقديــم 
اعراضاتهــم لــدى بلديــة النصــريات قســم قلــم الجمهور خــالل مدة االعراض 

حسب األصول علًا أنه لن يتم االلتفات ألي اعراض بعد هذا التاريخ.

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 
ُيعلــن للعـــموم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة ألمالك الحكومة الســيد/ عصام 
هويــة  مديــن  أبــو  فريــح  عــودة  عــيل  الســيد/  عــن  وكيــال  العجرمــي  عدنــان 
رقــم/925717571 لنقــل ملكيــة مــا مســاحته )15524م2( يف القســيمة 
)80( من القطعة )1776( من أرايض مرشوع  نارص الزراعي 1 السم موكله، 
والتي آلت إليه بالرشاء من السيد/ عبد الله عبد الفتاح أبو الحصني والتي 
آلت إليه بالرشاء من ورثة السيد/ سامل حسن جابر واملشهور باسم/ سامل 
حســن جابــر مطريــة املتعاقــد مــع ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه مبوجــب 

وكالتهم إىل السيد/ ماجد سامل حسن جابر.
فمــن لــه اعــراض يف هــذا الشــأن التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك 
هــذا  تاريــخ  مــن  يومــًا   15 أقصاهــا  مــدة  خــالل  األرايض  ســلطة  الحكومــة يف 
اإلعالن وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.

التاريخ: 2022/5/19م
م. حسن جواد الرسحي
املدير العام ألمالك الحكومة

غزة/ رامي رمانة-نضال أبو مسامح:
العامــة  األشــغال  وزارة  وكيــل  كشــف 
عــن  أمــس،  رسحــان  ناجــي  واإلســكان 
قطــر  دولــة  مــن  وعــوًدا  وزارتــه  تلقــي 
إلعــادة بنــاء بــرج ســكني دمرتــه قــوات 
مايو/أيــار  عــدوان  يف  االحتــالل 
2021، نافًيــا حــدوث بــطء يف توريــد 
ملشــاريع  الالزمــة  اإلنشــائية  املــواد 

املنحة املرصية يف قطاع غزة.
"فلســطني:  لصحيفــة  رسحــان  وقــال 
"إن جهــوًدا تبــذل مع دولة قطر، للبدء 
يف إعــادة بنــاء أول بــرج ســكني مدمــر 

يف العدوان األخري".
وأشــار إىل أن دولــة قطــر كانت ســباقة 
يف إعــادة بنــاء أول بــرج دمره االحتالل 

يف عدوان 2014 وهو برج الظافر.
األبــراج  عــدد  بــأن  رسحــان  وأفــاد 
االحتــالل  اســتهدفها  التــي  الســكنية 

117 عارة سكنية."
 وأشــار إىل إعداد الوزارة املخططات 
ونفــق  الشــجاعية  منطقــة  يف  لجــرس 

مفتوح يف منطقة الرسايا.
أمــس،  رسحــان  أفــاد  الســياق  يف 
مــن  فقــط   )%  20( إعــار  بإعــادة 
يف  كليــًا  املهدمــة  املنــازل  إجــايل 
عــدوان مايو/أيــار 2021 عــىل قطــاع 
املنــازل  %(مــن   70( وإصــالح  غــزة، 
ــا، منبًهــا إىل مارســة  املتــرضرة جزئيًّ
عــىل  ضغوًطــا  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
اإلعــار،  عمليــة  لتأخــري  املانحــني 
وتباطــؤ الســلطة عــن دورهــا يف توفــري 
رسحــان  وأضــاف   . الــالزم  التمويــل 
مبقــر  عقــده  صحفــي  مؤمتــر  خــالل 
بغــزة،  الحكومــي  اإلعالمــي  املكتــب 
عــدوان  عــىل  عــام  مــرور  مبناســبة 
يف  األرض  عــىل  ُأنجــز  "مــا   :2021
مجــال البنيــة التحتيــة ال يتجــاوز إعــادة 
الشــوارع  تقاطعــات  بعــض  تأهيــل 
يــكاد  ال  وهــو  باالنرلــوك،  وتبليطهــا 
يذكــر مقابــل مــا دمــره العــدوان األخــري 
متكــررة،  اعتــداءات  مــن  ســبقه  ومــا 
كــا مل يتــم تحقيــق أي إنجــاز ملموس 
املنشــآت  تأهيــل  إعــادة  مجــال  يف 

االقتصادية والزراعية".
وأكــد أن عمليــة اإلعــار تواجــه جملــة 
وجــود  عــدم  أهمهــا  التحديــات  مــن 

اآلن،  حتــى  ســكنية  وحــدة   )200(
إضافــة اىل ترميــم )11( عارة ســكنية 
تــرضرت بشــكل جــزيئ وإصــالح عــدد 

من تقاطعات الشوارع املدمرة.
أن وكالــة غــوث وتشــغيل  ولفــت إىل 
يف  رشعــت  أونــروا"،  الالجئــني" 
رصف الدفعــة املاليــة األوىل إلعــار 
هدمــت  ســكنية  وحــدة   )150( عــدد 
حالــة   )750( حــوايل  أصــل  مــن  كليــا 
رصف  إىل  باإلضافــة  لديهــا،  مســجلة 
للمواطنــني  الجزئيــة  األرضار  مبالــغ 
املســجلني  مــن  جزئيــا  املترضريــن 
لعقــد  مــرص  رسحــان  ودعــا  لديهــا. 
قطــاع  وتنميــة  إلعــار  دويل  مؤمتــر 
غــزة عــىل غــرار مؤمتــر 2014، مبينــًا 
يقــارب  مــا  إىل  يحتــاج  غــزة  قطــاع  أن 
املشــاريع  لتغطيــة  دوالر  مليــار   )3(

 25 بشــكل كيل يف العــدوان األخــري 
برًجا، أربعة منها تحتوي عىل ما يزيد 
عــىل عــرشة طوابــق، وهــي بــرج الجالء 
وبــرج  الجوهــرة  وبــرج  الــرشوق  وبــرج 
إعــادة  تكلفــة  وقــدر رسحــان  هنــادي. 
بنــاء الــرج الواحــد املدمــر مــن )3-5( 

ماليني دوالر أمرييك.
ويف ســياق آخــر نفــى رسحــان حــدوث 
اإلنشــائية  املــواد  دخــول  يف  تباطــؤ 
الالزمــة للمشــاريع املرصيــة يف قطاع 
غــزة. وقــال رسحــان: "إن املــواد الخام 
تدخــل  املرصيــة  للمشــاريع  الالزمــة 
الســتكال  ســواء  طبيعيــة،  بصــورة 
مــرشوع شــارع الكورنيــش بطــول 1.8 
أو  غــزة،  مدينــة  شــايل  مــر  كيلــو 
الســكانية  التجمعــات  مشــاريع  إىل 
العمــل  التــي جــاري  الثالثــة  املرصيــة 
فيهــا عــىل إنشــاء 70 عــارة مــن أصــل 

مانحــني حقيقيــني ســوى قطــر ومــرص 
وجــود ضعــف  مــع  الــدول  مــن  وقليــل 
املتوفــر  التمويــل  حجــم  يف  واضــح 
معرًبــا  املطلــوب،  باالحتيــاج  مقارنــة 
عــن أملــه أن تضــع مــرص وقطــر برنامًجــا 
تعهداتهــا  لتنفيــذ  محــدًدا  ــا  زمنيًّ
بحيث يشمل ذلك طبيعة التدخالت 

والتكلفة املالية لها.
وأوضــح أن مــرص بــدأت بإنشــاء شــارع 
مــر  )1.8(كيلــو  بطــول  الكورنيــش 
إىل  باإلضافــة  غــزة،  مدينــة  شــايل 
ثالثــة تجمعــات ســكنية تضــم )117( 
عــارة بإجــايل يزيــد عــىل )2500( 
إعــداد  اىل  إضافــة  ســكنية،  وحــدة 
منطقــة  يف  لكوبــري  املخططــات 
منطقــة  يف  مفتــوح  ونفــق  الشــجاعية 
بإعــار  بــدأت  قطــر  وأن  الرسايــا، 

لإعــار  املطلوبــة  والتدخــالت 
التحتيــة  البنــى  وإلنعــاش  والتنميــة 
والتــي  واالجتاعيــة  واالقتصاديــة 
الحصــار  الســتمرار  نتيجــة  تراكمــت 

وإغالق املعابر وتكرار الحروب .
 )UNDP( مؤسســة  أن  إىل  وأشــار 
األهليــة  املؤسســات  مــن  والعديــد 
ماليــة  مبالــغ  رصفــت  والدوليــة 
للمواطنــني املترضريــن بشــكل جــزيئ 
الســكنية  وحداتهــم  تأهيــل  إلعــادة 

املترضرة جزئيا.
عــدوان  يف  الخســائر  رسحــان  وقــدر 
)420( مليــون  بقيمــة  مايــو املبــارشة 
دوالر، ومتثلــت أرضار قطــاع اإلســكان 
ســكنية  وحــدة   )1700( هــدم  يف 
بشكل كيل باإلضافة إىل ما يزيد عن 
)60( ألف وحدة سكنية بشكل جزيئ 
مــا بــني بالــغ ومتوســط وطفيــف، تقدر 

تكلفتها بقرابة )145( مليون دوالر.
وأضــاف أن العــدوان خّلــف أرضاًرا 
مبــارشة يف القطاعــات األخــرى من 
اقتصاديــة  ومنشــآت  تحتيــة  بنــى 
وزراعيــة وتعليميــة وصحيــة قــدرت 
قيمتهــا بقرابــة )150( مليــون دوالر 
وقرابــة  التحتيــة،  البنيــة  قطــاع  يف 
التنميــة  قطــاع  يف  مليــون   )95(
مليــون   )30( وقرابــة  االقتصاديــة، 

يف قطاع التنمية االجتاعية.

وفد من مؤسسة "جايكا" اليابانية 

يزور مدينة غزة الصناعية

غباين: تنسيق العتماد 

مدن ومناطق صناعية 

مع الجهات الحكومية
غزة/ فلسطني:

قــال املديــر العــام لهيئــة تشــجيع االســتثار واملدن الصناعيــة التابعة 
عــىل  حاليــا  جــاٍر  العمــل  إن  غبايــن:  عــالم  الوطنــي  االقتصــاد  لــوزارة 
التنســيق العتــاد مــدن ومناطــق صناعيــة مــع الجهــات الحكومية ذات 

العالقة.
النافــذة  دائــرة  ومديــر  غبايــن  اســتقبال  خــالل  أمــس  ذلــك  جــاء 
االســتثارية بهيئــة تشــجيع االســتثار باجــس الدلــو، وعضــو مجلــس 
إدارة رشكــة بيدكــو د. فريــد القيــق ومديــر العمليــات برشكــة بيدكــو م. 
مهند سكيك، وفًدا من مؤسسة جايكا اليابانية ضم مستشار صياغة 
كينجــي  اليابانيــة  جايــكا  مبؤسســة  الصناعــي  القطــاع  يف  املشــاريع 

مايدة ، و منسق املشاريع باملؤسسة محمد نصار.
 وتطــرق غبايــن للجهــود الحثيثــة التي تبذلها الحكومة ووزارة االقتصاد 
مــن أجــل تطويــر مدينــة غــزة الصناعيــة وتقديــم الدعــم للمســتثمرين 
فيهــا، باإلضافــة للخطــط املطروحــة العتــاد مناطــق صناعيــة جديــدة 

الستيعاب أيٍد عاملة جديدة.
مــدن  التنســيق العتــاد  عــىل  حالًيــا  العمــل  يجــري  أنــه  غبايــن  وأكــد 

ومناطق صناعية مع الجهات الحكومية ذات العالقة.
وعــرض الدلــو للوفــد الياباين الحالــة الراهنة ملدينة غزة الصناعية وما 

آلت إليه كل األمور بعد العدوان األخري عىل قطاع غزة.
وبنّي ما هو املطلوب من املؤسسات الدولية والدول الشقيقة لدعم 
الصناعيــة بشــكل  غــزة  عــام ومدينــة  غــزة بشــكل  االقتصــاد يف قطــاع 

خاص.
الصناعــي  بالتطــور  الشــديد  إعجابــه  عــن  مايــدة  عــر  جهتــه  مــن 
امللحــوظ يف املدينــة الصناعيــة، واعــدًا بنقــل كافــة مطالب املصانع 

واملستثمرين للجهات الحكومية وللمسؤولني يف املؤسسة.
واصُطحب الوفد بجولة ميدانية باملدينة شــملت مصانع كوكا كوال، 

و يونيبال 2000 للمالبس الجاهزة، و هانوفر لأللبان.

نفى بطء توريد المواد اإلنشائية للمشاريع المصرية

سرحان لـ"فلسطين": وعود قطرية إلعادة بناء أول برج سكني مدمر في عدوان 2021

ناجي سرحان خالل مؤتمر صحفي عقده في غزة أمس    ) تصوير / ياسر فتحي ( 



ل مشفاه  ل مشفاه طبيب فلسطيني ُيحوِّ طبيب فلسطيني ُيحوِّ
الخاص في أوكرانيا إلى ملجأ الخاص في أوكرانيا إلى ملجأ 

غزة/ هدى الدلو:
معنــى  غريهــم  مــن  أكــر  أوكرانيــا  يف  الفلســطينيون  يــدرك 
أن تنجــو بنفســك يف حــرب دوليــة، ويعــون متاًمــا مشــاهد 
الفــرار تحــت أزيــز الرصــاص وانفجــارات القنابــل التــي تــدوي 
يف املــدن األوكرانيــة، فتذكرهــم مبــرارة مــا عاشــه أجدادهــم 
74 عاًمــا، إال أن الطبيــب الفلســطيني إســام دبابســة  قبــل 
عمل بخاف ذلك عندما حول مشفاه الخاص يف العاصمة 

كييف إىل ملجأ للجالية الفلسطينية والعرب.
والدبابســة فلســطيني مــن قريــة نوبــا غــرب محافظــة الخليــل 
كلينــك"،  "اي دي  الغربيــة، صاحــب مجموعــة  الضفــة  يف 
لصحيفــة  يتحــدث  الجذعيــة،  بالخايــا  العــاج  واستشــاري 
دائــرة  توســعت  بعدمــا  بــات خطــرًيا  الوضــع  أن  "فلســطني" 
القصــف، حيــث أغلقــت الجامعــات أبوابهــا وانقطعت ســبل 
العــودة إىل الديــار لــدى الكثــري من منهم، "ففتحت مشــفاي 

الخاص لرعاية الطلبة الفلسطينيني والعرب".
قــام  الــذي  الطبيــب  لــدى  الطــاب  مــن   40 نحــو  ويتجمــع 
بهــذه املهمــة اإلنســانية طواعيــة، ومــن ثــم قــام بالتنســيق مــع 
محطــة  إىل  بســيارات  وإخراجهــم  الفلســطينية  الســلطات 
القطــارات، ومــن هنــاك إىل مدينــة لفيــف ثم إىل الحدود مع 

رومانيا. 
يقول دبابســة لـ"فلســطني": "مل يكن األمر ســهًا باتخاذ قرار 
تحويل املستشفى الخاص إىل ملجأ ومأوى، بل كان هناك 
اختــاط بــني الشــعور بالخــوف وتحمل املســؤولية تجــاه أبناء 
جلدتنا، وكانت الفكرة تحويل املشفى إىل ملجأ ناتجة عن 
االنتــاء اإلنســاين، فأغــى مــا منلــك هــو اإلنســان، واالنتــاء 

إىل اإلنسانية".
وفيــا يتعلــق بالخدمــات التــي قدمهــا للذيــن يؤويهــم داخــل 
وتأمــني  الطعــام  توفــري  عــى  بأنــه عمــل  يفيــد  املستشــفى، 
وبعــد  املشــفى،  إىل  ســكنهم  مــكان  مــن  وتنقلهــم  إقامتهــم 
ذلــك إىل محطــة القطــارات للوصــول إىل دولــة أوروبيــة وبعــد 

ذلك إىل وطنه األم.

إىل  لجــأت  التــي  الحــاالت  بعــض  الدبابســة  آمل  وقــد 
املستشــفى، فبعــض الطلبــة مل ميلكــوا دوالًرا واحــًدا، وكان 
يجب علينا يف املشفى تقديم الدعم املادي لرشاء تذاكر 
إخــراج  مــن  متكنــه  إىل  مشــرًيا  عودتهــم،  لتأمــني  الطيــارات 
جميــع مــن أراد مغــادرة املدن األوكرانيــة التي طالها القصف 
باســتثناء مدينة ســومي التي تفاجأ بدخول القوات الروســية 
إليهــا، منبًهــا إىل أنــه عــدد الفلســطينيني يف هــذه املدينــة 

يقدر بنحو 27 فلسطينًيا.
ويوضــح دبابســة أن حالــة الرعــب التــي تفرضهــا الحــرب هــي 
التــي دفعتــه لتلــك املبــادرة، فقــرر أن يجمــع الفلســطينيني 
تحــت ســقف واحــد يســاعدهم عــى تحمــل ظــروف الحــرب، 
معترًبا ذلك أهم بكثري من تقديم الخدمات الطبية يف ذلك 

الوقت.
إنســان  لكنــي  طبيًبــا  أعمــل  أنــا  "صحيــح  حديثــه:  ويتابــع 
األحــداث  هــذه  مثــل  وتربيــت يف صغــري يف  ا،  وأخــريً أواًل 
والظــروف، فأنــا ابــن االنتفاضــة األوىل، والعطــاء هــو واجــب 
التــي  الصعوبــات  وإنســاين، وإلدرايك حجــم  ودينــي  وطنــي 
يواجههــا الطلبــة بســبب الحــرب الروســية، كــا أين أعلــم أن 

املال ملك لله والذي يجب أن يتقدم لخدمة الناس".
ويبــني دبابســة أن أكــر مــا يزعجــه هــو عــدم فهمــه مــا يحــدث 
ويــدور حولهــم، وبالتــايل عــدم معرفتهــم املســتقبل، متمنًيــا 

األرض  واألمــان  األمــن  يعــم  أن 
والعبــاد، وتامــس قلبــه ردود 
وعبــارات  حولــه  مــن  فعــل 

الشكر التي تصل إليه.

Monday 23 May 2022 االثنين 22 شوال 1443هـ 23 مايو/ أّيار

بـ"بـ"2121" وجًها يحكي الفنان المسرحي " وجًها يحكي الفنان المسرحي 
"حسام أبو عيشة" تاريخ القدس "حسام أبو عيشة" تاريخ القدس 

اســتطاع الفنــان املرسحــي مــن خــال "قهــوة زعــرة" أن 
يحصــل عــى جائــزة أفضــل ممثــل عريب ضمــن فعاليات 
الرابعــة ملهرجــان قرطــاج ملــرسح املونودرامــا،  الــدورة 
املنعقــد يف تونــس يف الفــرة مــا بــني 13 و16 مــن أيار 

.2022

املرسحيــة مــن تأليــف ومتثيل حســام أبو عيشــة، إعداد 
وإخــراج الفنــان كامــل الباشــا، ومســاعدة املخرج كانت 

الفنانة شادن سليم.
يشــكل العمــل الفنــي املونودرامــي الــذي يعتمــد عــى 
يختــزل جميــع األدوار يف فنــان واحــد يرصــد الحيــاة يف 
القــدس بــني عامــي 1938 و1979. يعمــل هــذا الفنان 
أو  طوعــا  عنهــا  الغائــب  املدينــة  وابــن  للغريــب  دليــا 
قــرسا، فيذهــب مع أبو عيشــة وقصــص "صالح" امُلهجر 
مــن مدينــة اللــد يف رحلــة عــرب التاريــخ مــن خــال األزقــة 
والحــارات والشــخوص الذيــن يرتكــز العمــل عى دورهم 

القيادي باملدينة.
ملــدة 70 دقيقــة يتقلــب أبــو عيشــة بــني 21 شــخصية 
احتــك بهــا عــن قــرب أثنــاء مرافقتــه لوالــده يف املقهــى 

حينا كان عمره 13 عاًما.
تــرسد  "املرسحيــة  لـ"فلســطني":  عيشــة  أبــو  يقــول 
بقــرار  أغلقــت  التــي  القهــوة  خــال  مــن  القــدس  تاريــخ 
حيــث  الســيايس  لدورهــا  اإلرسائيــي  االحتــال  مــن 
واالعتباريــة  السياســية  الشــخصيات  مــن  روادهــا  كان 

املقدسية".

تريمومــر  هــي  القهــوة  "كانــت  عيشــة:  أبــو  يضيــف 
املدينــة، يفتتــح أيب القهــوة بعــد صــاة الفجــر، يأتيهــا 
التجاريــة،  محالهــم  إىل  الوصــول  قبــل  صباًحــا  التجــار 
وحينا يجدوها مغلقة فهذا يعني أن هناك ارضاب".

شــكلت هــذه الشــخصيات عصــب الحيــاة يف املدينة، 
بــأيب  مــرورا  املقهــى،  صاحــب  زعــرة  خليــل  مــن  بــدءا 
والطبيــب  القدميــة،  البلــدة  تجــار  كبــري  النتشــة  عــي 
أمــني الخطيــب، والنطايس أنطــون ترزي واملريب أحمد 
نســيب عبــد اللطيــف وزكريــا عامــل ترصيــف املجــاري 

وغريهم.
وإثــر ذلــك، اعتقــل حســن وحســام أبنــاء صالــح، وخليــل 
زعــرة الــذي أبعــد إىل األردن عامــني، وأغلــق املقهــى 
أبوابــه بأمــر مــن ســلطات االحتــال لعــرشة أيــام، لتفتــح 
الحقــا بــرشوط أماهــا ضابــط املخابــرات "أبــو داوود"، 

وأهمها منع عقد االجتاعات وإثارة البلبلة.
تذكير بقيم القدس

وعــن الرســالة التــي توصلهــا املرسحيــة، يبني أبو عيشــة 
أنها تستعرض تاريخ القدس "ليس من باب البكاء عى 
كالحــب،  فقدناهــا  التــي  بالقيــم  تذكــرًيا  بــل  املــايض، 
والوفــاء، واإلخــاص، والجــرية، فلــم يكــن هنــاك منظــور 

فردي للحياة آنذاك".
ويــرب مثــا: "الطبيــب أمــني الخطيــب عميــد العمــل 
املجتمعي يف القدس، حينا كانت تأتيه مريضة أول 
ثــم يذهــب  إيــاه هــل تناولــِت فطــورك،  ســؤال يســألها 

ثــم  ومــن  اإلفطــار،  ويشــاركها  والفافــل  الكعــك  لــرشاء 
يرســلها إىل الصيــدالين ســمعان الســنيورة الــذي يديــر 
صيدليــة فــوق القهــوة، وحينا تســأله عن األجرة يجيبها 

واصلة".
ممثــل،  أي  فيــه  ينجــح  ال  مرسحــي  عمــل  واملونودرامــا 
ويتطلب تجربة طويلة يف متثيل عدد من املرسحيات 
وتنــوع الشــخصيات، وهــي خاصــة تجارب 43 عاًما يف 

املرسح.
ويؤكــد أبــو عيشــة أن املونودرامــا يتطلــب موهبــة عاليــة 
يف التمثيل، وثقافة عالية، وتراكم تجارب يف التمثيل، 

باإلضافة إىل الحضور واالطاع الواسع.
الســابعة  الجائــزة  تحصــد  املرسحيــة  أن  ويكشــف 
عــى مــدار عامــني ونصــف مــن عرضها، ما بــني جوائز 
عربيــة، ودوليــة، وجابــت عروضهــا العديــد من املدن 
دول  يف  العــروض  ســتكون  وقريًبــا  الفلســطينية، 

عربية، وأوروبية.
طموحــي  بقــدر  للجائــزة،  أطمــح  "ال  قائــا:  ويســتدرك 
باملعنى، ففوزي بالجائزة هو مســئولية إضافية ألحافظ 
عــى ذات املســتوى، وأقــدم أعــااًل أفضــل يف املــرات 
هــو  عــرض  يكــون كل  أن  يكمــن يف  والنجــاح  القادمــة، 

العرض األول، وأن يكون أدايئ ذاته يف كل مرة".
الرســمي  املســتوى  "عــى  برســالة:  حديثــه  ويختــم 
أهميــة  يعــي  أن  الخــاص،  املــال  ورأس  الفلســطيني 

الثقافة كجدار أخري يف الدفاع عن فلسطني".

القدس-غزة/ مريم الشوبكي:
»قهوة زعترة« حكاية القدس داخل أزقة البلدة القديمة، 
فيها يلتقي السياسيون ووجهاء المدينة المحتلة، ومنها 
تدار األحداث السياسية، هي مصنع قرارات جوهر الصراع 

ومنطلــق المقاوميــن، حتــى قــرر االحتــال اإلســرائيلي 
إغاقها لألبد لوقف الدور السياسي الذي كانت تلعبه.
تلــك الحكايــات، اختزلهــا الفنــان حســام أبــو عيشــة فــي 

مسرحية »قهوة زعترة«، بطلها الرئيسي والده »صالح« 
الذي يدير القهوة ويؤدي دور المرسال الخفي بين رواد 

المقهى.

ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community

أفضل ممثل عربي في »المونودراما«

روما/ فلسطني:
الرجمــة  إيطاليــا،  املتوســط-  منشــورات  عــن  صــدر 
العربيــة لكتــاب "أن تكــون فلســطينًيا"، وهــو أنطولوجيــا 
فلســطينيني  وشــعراء  لشــاعرات  مختــارة  شــعرية 

معارصين.
عدنــان،  ياســني  الشــاعر  األنطولوجيــا  قصائــد  جمــع 
الفرنســية،  باللغــة  مــارس املــايض  وصــدرت يف آذار/ 
برجمــة الشــاعر عبــد اللطيــف اللعبــي، عــن منشــورات 

"بوينتس".
وقــال ياســني عدنــان: "حينــا اقــرح عــّي الشــاعر عبــد 
اللطيف اللعبي فكرة االشتغال عى أنطولوجيا جديدة 
للشــعر الفلســطيني تهّيبُت إىل حد كبري، ذلك أن من 
الفلســطيني  الشــعر  خــرب  شــاعر  مرافقتــه  إىل  دعــاين 
الراهــن، فهــو أّول مــن قّدمــه إىل القــارئ الفرنــي يف 
أنطولوجيــا )شــعر املقاومــة الفلســطيني( عــام 1970. 
جيــل  عــى  االنفتــاح  تــم  األنطولوجيــا  هــذه  واليــوم يف 

أحدث".
الباقــة  هــذه  كانــت حصيلتــه  االنفتــاح  "هــذا  وأضــاف: 
التــي ُتشــّكل أصواتهــا ما ميكن املجازفة بتســميته جيل 
عــريب،  صيــت  لهــم  شــعراء  وتضــم  الجديــدة.  األلفيــة 
وحضــور دويل، بينهــم أصــوات مــا زالــت قيــد التخلــق، 
وأخرى ال يتجاوز حضورها الشعري صفحات فيسبوك، 
إمنــا العــربة بطــراوة التجربــة وقدرتهــا عــى فتح الشــعرية 
الفلسطينية عى أفق جديد، قد يبدو للبعض ملتبًسا 

مشوًشا، لكن الخطو باتجاهه ُحّر جريء". 
هديــة  هــو  الجديــد  الشــعري  العمــل  هــذا  إن  وختــم: 
املتميــزة،  الفلســطينية  للشــعرية  األديب  املغــرب  مــن 

واملتجددة باستمرار.

اســم  ُينطــق  أن  "يكفــي  اللعبــي:  اللطيــف  عبــد  وقــال 
القضيــة،  عدالــة  البلــد،  األرض،  )التاريــخ،  فلســطني 
الكفــاح مــن أجــل الحيــاة، واآلن الكفــاح مــن أجــل البقــاء( 
ليحــر الشــعر كضيــف مــن تلقاء نفســه. ونــادًرا ما نجد 
يف تاريخ األدب اسم بلد، واألمر يتعلق هنا بفلسطني 

تحديًدا، يستحيل يف حد ذاته شعرية".
وتابــع: "ويجــب اإلقــرار هنــا بــأن هــذه املكانــة تعــود يف 
جــزء كبــري منهــا لشــعراء فلســطني الــرواد الذيــن طفقــوا 
يف بدايــة القــرن املــايض ُيدرجــون يف ذاكــرة شــعوب 
الــرشق األدىن ذاكــرة خاصــة قيد الّتكون، ذاكرة الســكان 
الربيطانيــة،  الهيمنــة  تحــت  الرازحــني  الفلســطينيني 
وجيــل الســتينيات، والســبعينيات، الــذي كان مهنــدس 
النشــأة بوضعــه العنــارص املكِونــة للهويــة الفلســطينية 

الوطنية والثقافية". 
وأضــاف: "وبعــد ذلــك، تعاقبــت األجيــال ِلتغنــي هــذه 
الشــعرية وتحتــك بالنزعــات الجديــدة للشــعر املعــارص 
هــذه  الفلســطينية،  القضيــة  دميومــة  وتــربز  وتحمــي 
الشوكة التي تسعى قوى املوت إىل نزعها من الضمري 

العام".
األنطولوجيــا  هــذه  إلصــدار  دعــا  مــا  أن  اللعبــي  ويذكــر 
عالًيــا  والتنديــد  الصمــت،  لهــذا  حــد  وضــع  يف  رغبتــه 
بإنــكار الحــق وبتنظيــم فقدان الذاكرة، مبنِح الصوت من 
جديــد لــايت وللذيــن يعيشــون اليــوم يف ظلمة الطريق 
املســدود، وهــم غــري مرئيــني تقريًبــا وال ُيســمعون عــى 
ويحلمــون  ويحبــون  ويكتبــون  يقــرؤون  وهنــا  حــال،  أّي 
اللحظــات  ففــي  بحريــة.  ويفكــرون  بعيــًدا،  ويســافرون 
األشــد صعوبــة يف تاريــخ شــعب مــا يكــون الشــعراء يف 

املوعد وُيقّدمون أحسن ما لديهم.

ا.. أنطولوجيا  ا.. أنطولوجيا "أن تكون فلسطينيًّ "أن تكون فلسطينيًّ
الشعر الفلسطيني الراهن"الشعر الفلسطيني الراهن"
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2021، هاتفــت  العــام املــايض  12 مــن شــهر أكتوبــر مــن  يــوم  يف 
الدكتــور وجــدي جــودة أحــد أعضــاء اتحــاد كــرة القــدم متحدثــًا معــه 
حول موعد انطالق املوســم الجديد 2022-2021، وكان يل وجهة 
نظــر تصــب يف خانــة العــودة إىل الوضــع الطبيعــي ألجنــدة االتحــاد، 
تخطــي  عــى  تدريجيــًا  بالعمــل  االتحــاد  يقــوم  أن  عليــه  واقرتحــت 
موســم  انطــالق  موعــد  يف  أثــرت  التــي  كورونــا  جائحــة  انعكاســات 
2022-2020 الذي انطلق متأخرًا ثالثة أشهر عن موعده الطبيعي، 

ما تسبب يف إلغاء بطولة الكأس للموسم املايض.
تركــزت وجهــة نظــري خــالل حديثــي مــع الدكتــور جــودة، عــى انطــالق 
بطولتــي الــدوري بدرجتيــه املمتــازة واألوىل يــوم 13 مــن شــهر نوفمرب 
2021، وصــواًل إىل النهايــة يف شــهر مايــو 2022، وبالتــايل انطــالق 
بطولة الكأس وإنهائها خالل شهر ونصف تقريبًا، ومن ثم منح األندية 
فرصــة راحــة وإعــداد للموســم الجديــد 2023-2022، مدتهــا ثالثــة 
أشــهر، مــن أجــل العــودة إىل انطــالق األجنــدة يف شــهر ســبتمرب كــا 

كان يحدث املواسم السابقة.
طبعــًا دخلنــا يف نقــاش يهــدف إىل تحقيــق املصلحــة العامــة، وكان 
لعضــو االتحــاد الدكتــور جــودة وجهــة نظــر تتضمــن منــح األنديــة فرصة 
45 يومــًا عــى األقــل لإلعــداد للــدوري، ومــن ثــم دعمــه لوجهــة نظــره 
التــي كانــت تقــي بانطالق املوســم خالل شــهر ديســمرب، فقلت له 
إن الكــرة الفلســطينية مل تصــل بعــد إىل مرحلــة أن تكــون مثلهــا مثــل 
كرة القدم يف العامل العريب عى أقل تقدير، وأن مدة الشــهر كافية 

لإلعداد.
يف اليــوم التــايل للنقــاش كانــت هنــاك جلســة رســمية التحــاد كــرة 
القــدم تبنــى فيهــا وجهــة نظــر الدكتــور جــودة، واحرتمنــا القــرار ولكننــا 
كنا عى قناعة أن األمور لن تسري بالشكل الطبيعي، ال سيا أن قرار 
االتحــاد ونيتــه بتجميــد البطــوالت خــالل شــهر رمضــان ســيؤخر موعــد 
انتهــاء املوســم، وســيؤثر يف األجنــدة، وهــو مــا حــدث، غــى جانــب 

تكبيد األندية مصاريف إضافية أرهقتها فوق ما هي ُمرهقة أصاًل.
مــا دعــاين لكتابــة هــذه الحقيقــة وامُلقدمــة الطويلــة، هــو مــرارة قــرار 
االتحاد بإلغاء بطولة الكأس للموسم الثاين عى التوايل، وهو القرار 

الذي يعتربه البعض عاديًا، ولكنني ال أجد أنه كذلك.
إن إلغــاء البطولــة ليــس باألمــر بالــغ الخطــورة إذا مــا ذهــب البعــض إىل 
وصــف موقفــي بأنــه موقــف متزمــت أو متعصــب لرأيــي، ولكــن القــرار 
كان باإلمــكان تفاديــه فيــا لــو متــت دراســة الوضــع والحالــة مــن كل 
أوجههــا، ألننــا اعتدنــا أن مثــل هــذه القــرارات يجــب أن ُتراعــي الكثــري 

من األمور.
16 ســنة، تعيــش أوضاعــًا نفســية صعبــة  ففــي غــزة املحــارصة منــذ 
الوطنــي  والوضــع  األمنــي  الوضــع  مــع  قياســًا  املواطنــن،  ملعظــم 

السيايس، وبالتايل الوضع االقتصادي.
مــن  متنفســًا  تعتــرب  غــزة  يف  عامــة  والرياضــة  خاصــة  القــدم  كــرة  إن 
املتنفســات املتاحــة يف ظــل هــذه الظــروف الصعبــة، وكان باإلمــكان 
انطــالق بطولــة الــدوري يف شــهر نوفمــرب بــداًل مــن شــهر ديســمرب، ولــو 

حدث ذلك لكانت بطوالت الدوري يف غزة انتهت يف شهر مايو.
ومبناقشــة بســيطة، ســأعترب أن قرار االتحاد بانطالق الدوري يف شهر 
ديســمرب بــداًل مــن نوفمــرب قــرارًا منطقيــًا، ولكــن قــراره بإيقــاف الــدوري 
يف شــهر رمضــان مل يكــن يف محلــه، وال ســيا أن األجــواء الشــتوية 

كانت وما زالت سائدة حتى يومنا هذا.
أمتنى أن يستخلص اتحاد كرة القدم العربة من تأخري انطالق أجندة 
املوســم الحــايل، وأن يكــون منطقيــًا يف دراســة األوضــاع قبــل اإلعالن 
عــن قراراتــه، للوصــول إىل بدايــة ونهايــة منطقيــة ألجندتــه دون إلغــاء 

أحد بنودها.
2021، ولكنــي ال  لقــد اســتوعبنا اإللغــاء الســابق لبطولــة كأس غــزة 
وال  التــوايل،  عــى  الثــاين  للموســم  بإلغائــه  االتحــاد  قيــام  أســتوعب 
ســيا أنه اتخذ قرارا قبل شــهرين تقريبًا باقتصار املشــاركة فيه عى 
التــي  الفــرتة  أن  يعنــي  مــا  وهــو  واألوىل،  املمتــازة  الدرجتــن  أنديــة 
ستستغرقها بطولة الكأس لن تتجاوز الشهر تقريبًا، وبالتايل الحفاظ 
عى هيكلية األجندة، وإتاحة الفرصة لتنظيم بطولة دوري الشواطئ 

أيضًا كا كان يحدث كل عام.
أعتقد أنه وبعد إلغاء البطولتن، يجب أن يعمل االتحاد عى العودة 
من جديد النطالق املوسم الجديد أواخر شهر أغسطس وأوائل شهر 

سبتمرب 2022، لينتهي املوسم يف شهر يونيو من عام 2023.

يا خسارة يا خسارة 
الكأسالكأس

كتب/خالد أبو زاهر:

غزة/ وائل الحلبي:
ارتــى خدمــات النصــريات والزوايــدة بالتعــادل الســلبي 
ملعــب  عــى  أمــس  الفريقــن  جمعــت  التــي  القمــة  يف 
مــن دوري  الـــ18  الجولــة  الــدرة لحســاب  الشــهيد محمــد 
الدرجــة األوىل ألنديــة غــزة ملوســم 2022-2021، ويف 
نفــس اليــوم انتــزع منــاء فــوزًا مثينــًا يف اللحظــات األخــرية 

من أمام ضيفه خدمات خانيونس.
• خدمات النصيرات )0-0( الزوايدة

التعــادل الســلبي كان ســيد املوقــف يف مبــاراة الجاريــن 
خدمــات النصــريات والزوايــدة، يف قمــة مباريــات الجولــة 
والتي جمعت الفريقن عى ملعب الدرة وســط حضور 

جاهريي كبري.
وبالرغــم مــن أن هــذه النتيجــة مل يكــن يطمــح لها الفريقن 
لكنها كانت األفضل للطرفن وللزوايدة بنسبة أكرب الذي 
حافــظ عــى صــدارة الرتتيب برصيد 36 نقطة، وخدمات 

النصريات يف املركز الثاين برصيد 34 نقطة.
البدايــة جــاءت هجوميــة مــن جانــب خدمــات النصــريات 

الزوايــدة  مرمــى  عــى  حقيقــي  تهديــد  أول  أظهــر  الــذي 
مــن كــرة رأســية لقائــده أميــن الحواجــري التــي مــرت بجــوار 
املرمى، لريد خالد السيد بعدها ويهدد مرمى النصريات 

من ركلة ركنية ليتدخل الدفاع وينقذ املوقف.
التســجيل  الفتتــاح  النجــار  خالــد  أمــام  الفرصــة  والحــت 
بعدما وضع كرة قوية علت مرمى الزوايدة بقليل، حاول 
بتبديــل مبكــر بدخــول محمــد  الزوايــدة تنشــيط هجومــه 
ووضــع  نــادي،  أبــو  إســاعيل  املصــاب  مــن  بــداًل  متــراز 
محمــود الحبيبــي كــرة خلفيــة مــرت فــوق مرمــى النصريات 

بقليل.
أفضليــة النصــريات بقيــت مســتمرة حتــى مطالبــة العبيــه 
داخــل  النجــار  عرقلــة  أثــر  جــزاء  ركلــة  عــى  بالحصــول 
الصنــدوق، لكــن الحكــم أشــار الســتئناف اللعــب وشــدد 
الزوايــدة مــن محاوالتــه الهجوميــة وكان محمــد أبــو موىس 
عــى مشــارف التســجيل لكــن العارضــة وقفت إىل جانب 
ضغــط  اســتمر  محقــق.  هــدف  مــن  وحرمتــه  النصــريات 
الزوايــدة ومنــع الحــارس محمــد رشيــم املهاجــم البديــل 

متــراز مــن التســجيل ليتابــع أميــن العيــادي الكــرة زاحفــة 
ويجــدد رشيــم تألقــه ويتصدى لهــا برباعة، قبل أن يحولها 

الدفاع إىل ركنية وينتهي الشوط سلبيًا.
بداية الشوط الثاين كانت أكرث قوة من طرف النصريات 
وعــاد النجــار لتهديــد مرمــى الزوايدة بكــرة قوية مرت فوق 
املرمــى بقليــل، وكاد أحمــد العمــوايس أن يرتجــم تلــك 
األفضليــة لهــدف التقــدم لوال براعة الحــارس أمن الهيس 

يف التصدي للكرة أمام مرماه.
وكانــت أبــرز فــرص الشــوط الثــاين أمــام العمــوايس الــذي 
وصلــت لــه الكــرة وهــو يف مواجهة املرمى لكنه فشــل يف 
تســديدها ومــرت مــن بــن قدميــه، حــاول بعدهــا الزوايدة 
تنشيط مساعيه الهجومية وأهدر البديل إبراهيم جربوع 
داخــل  الكــرة  اســتلم  عندمــا  للتســجيل  محققــة  فرصــة 
الصنــدوق إال أنــه تباطــئ يف التســديد، ليســتمر التعــادل 

السلبي حتى صافرة النهاية.
الحــكام: محمــد أبــو شــهال للســاحة ومحمــود أبــو حصــرية 

ونادر أبو هجرس مساعدين وعبد الله أبو عشيبة رابعًا.

• نماء )0-2( خدمات خانيونس
بدوره حقق مناء فوزًا مثريًا عى ضيفه خدمات خانيونس 
بهدفن دون رد، يف املباراة التي جمعت الفريقن عى 
ملعب بيت حانون، ليواصل مناء صحوته للجولة الثالثة 

عى التوايل.
الفــوز الثالــث تواليــًا لنــاء زاد مــن حظوظــه يف املنافســة 
منــاء  لريفــع  النصــريات،  تعــرث  بعــد  خاصــة  الصعــود  عــى 
رصيــده بهــذا الفــوز إىل 28 نقطــة يف املركز الرابع، وتجمد 
رصيد خدمات خانيونس عند 21 نقطة يف املركز الثامن.

عســاف  فــادي  لنجمــه  الثمــن  الفــوز  بهــذا  يديــن  منــاء 
صاحــب هــديف الفــوز، حيــث متكــن من التقــدم بالهدف 
األول مستغاًل هفوة دفاعية لينفرد بالحارس ويودع الكرة 
بالهــدف  النتيجــة  ويعــزز  يعــود  أن  قبــل   ،)94( بالشــباك 
الثاين بعدما تلقى متريرة زميله غسان أبو عودة ليودعها 

عساف يف الشباك )96(.
الحكام: عبد الســالم أبو سليســل للســاحة وأمجد العطار 

ومحمود أبو زر مساعدين وإبراهيم الدعالسة رابعًا.

يتعادالن ويستمران في الُمقدمةيتعادالن ويستمران في الُمقدمة
نماء ينتزع فوزًا ثمينًا نماء ينتزع فوزًا ثمينًا 
من خدمات خانيونس من خدمات خانيونس 

وُيحافظ على األملوُيحافظ على األمل

بالعربي الفصيحبالعربي الفصيحالزوايدة وخدمات النصيراتالزوايدة وخدمات النصيرات

املجمــع اإلســالمي يعلــم أن فــوزه يف مبــاراة اليوم ســيجعله 
عــى مســافة قريبــة مــن خدمــات النصريات صاحــب املركز 
الثــاين، يف ظــل تواجــد املجمــع يف املركــز الثالــث برصيــد 
)29( نقطــة وهــذا ســيجعله يبــذل قصــارى جهــده للخــروج 
بالنقــاط الثــالث، وتعزيــز حظوظــه يف املنافســة خاصــة مــع 

تبقي أربعة جوالت ستكون أكرث اثارة.
بــدوره فــإن بيــت حانــون األهــي هــو اآلخــر يطمــع يف القفــز 
بالرتتيــب وتجديــد آمالــه يف املنافســة، وعــى الرغــم مــن 
صعوبــة حظوظــه يف املنافســة إال أنهــا تبقــى قامئــة، خاصــة 
وأنه ميلك يف رصيده )25( نقطة محتاًل املركز الســادس، 
ومينــي النفــس تحقيــق فوز ســيقلب املوازيــن يف الجوالت 
القادمــة. وســيكون التفــاح أمــام فرصة أخرية للتمســك بأمل 
البقاء أو الهبوط للدرجة الثانية، يف مباراته املصريية أمام 

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
مــن  عــر  الثامنــة  الجولــة  منافســات  يف  االثــارة  تــزداد 
اإلســالمي  املجمــع  يلتقــي  عندمــا  األوىل  الدرجــة  دوري 
بضيفــه بيــت حانــون األهــي، وعينــه عــى اســتثار نتيجــة 
وجــاره  املتصــدر  الزوايــدة  مبــاراة  حســمت  التــي  التعــادل 
خدمــات النصــريات، فيــا يحتــاج التفــاح للفــوز عى ضيفه 
خدمــات  ويتطلــع  البقــاء،  يف  أملــه  عــى  لإلبقــاء  األقــى 
جباليــا لتحقيــق صحــوة قويــة عندمــا يســتقبل ضيفــه أهــي 

النصريات.
عى ملعب فلسطن يسعى املجمع اإلسالمي الستغالل 
عندمــا  النصــريات،  خدمــات  مــع  الفــارق  تذليــل  فرصــة 
يســتقبل ضيفه بيت حانون األهي يف مباراة متثل الكثري 

من األهمية ألصحاب األرض بنسبة أكرب.

املباراة ويف جعبته )16( نقطة يف املركز العارش.
مقصلــة  مــن  الهــرب  إىل  جباليــا  خدمــات  يتطلــع  بــدوره 
الهبوط، عندما يلتقي بضيفه أهي النصريات يف املباراة 

التي تجمع الفريقن عى ملعب بيت حانون.
ال يختلــف حــال خدمــات جباليــا يف هــذه املبــاراة بنســبة 
كبــرية عــن التفــاح لكنــه يبقــى أكــرث قــوة يف حظــوظ البقــاء 
خاصــة يف حــال متكــن مــن الفوز عى أهي النصريات، يف 
ظــل امتالكــه لـــ)14( نقطــة محتاًل املركز الحادي عر وقبل 
األخــري وال زالــت لديــه الفرصــة ملغــادرة مركــز الهبوط برط 

تصحيح مساره يف الجوالت املتبقية.
لكــن أهــي النصــريات ال يريــد التفريــط بفرصة االقرتاب من 
فرق املنافســة عى بطاقتي الصعود، حيث يدخل الفريق 

املباراة ويف رصيده )26( نقطة يف املركز الخامس.

األقى والتي تجمع الفريقن عى ملعب الريموك.
يــدرك أصحــاب األرض أن الفــوز عــى األقــى ميثــل هــي 
الفرصــة األهــم مــن أجــل التمســك بأمــل البقــاء يف الدرجــة 
القاضيــة  مبثابــة  ســتكون  أخــرى  نتيجــة  أي  لكــن  األوىل، 
بالنســبة للتفــاح الــذي ميلــك يف رصيــده )9( نقــاط محتــاًل 
الفريــق  حقــق  حــال  ويف  واألخــري،  عــر  الثــاين  املركــز 
الفــوز فإنــه ســيكون بحاجــة لالســتفادة مــن نتائــج بقيــة الفرق 
املنافســة لتفــادي الهبــوط رســميًا حــال فقدانــه مزيــد مــن 

النقاط.
األقــى هــو اآلخــر يدخــل املبــاراة مــن أجــل النقــاط الثــالث 
وانتزاع الفوز يف ظل تعرث الفريق يف آخر جولتن، ليصبح 
يف موقــف صعــب للغايــة وبحاجــة لتحقيــق الفــوز واالبتعــاد 
لــو بشــكل بســيط، حيــث يدخــل  الخطــر حتــى  عــن مواقــع 

دوري الدرجة األولى

غزة/ مؤمن الكحلوت:
مباراتــه  أمــس،  الشــاطئية  القــدم  لكــرة  الوطنــي  املنتخــب  خــر 
أمــام عــان بنتيجــة )6-3( يف نصــف نهــايئ بطولــة غــرب آســيا، التــي 

تستضيفها اململكة العربية السعودية.
وبناء عى هذه الخسارة، فإن املنتخب الوطني الفلسطيني سيواجه 
نظــريه البحرينــي اليــوم يف مبــاراة تحديــد املركــز الثالــث وامليداليــة 
املنتخــب  عــى  الفــوز  البحرينــي  للمنتخــب  ســبق  حيــث  الربنزيــة، 

الفلسطيني يف مباراتها يف املجموعة الثانية بدور املجموعات.
واســتقبل الفدايئ هدفن مبكرًا عرب الالعب عبدالله الصوطي، قبل 
أن يقلــص الالعــب ميــرة البــواب النتيجــة للفــدايئ، وينتهــي الشــوط 

األول بهدفن مقابل هدف ملنتخب عان.
ويف الشــوط الثــاين، متكــن عــالء عطيــة مــن إدراك التعــادل مــن ركلــة 
جــزاء، وحــاول الفــدايئ عرب عــدة هجات إضافة الهدف الثالث، لكنه 

مل يتمكن من ذلك.

ويف الشــوط الثالــث، اعتمــد املنتخــب العــاين عــى عامــل اللياقــة 
البدنيــة، التــي مالــت صالحــه، بســبب كــرثة التبديــالت، بينــا اعتمــد 
الفــدايئ عــى عــدد محــدد مــن الالعبــن، لتتمكــن مــن تســجيل ثالثــة 
ويحيــى  العرميــي،  وســامل  البلــويش،  ســامي  عــرب  متتاليــة،  أهــداف 
املريــي، قبــل أن يتمكــن الحــارس البديــل أحمــد عفانــة مــن تســجيل 
فيــا متكــن يحيــى  الثــواين األخــرية،  للفــدايئ، ويف  الثالــث  الهــدف 

املريي من إضافة الهدف السادس لفريقه الُعاين.

فدائي الشواطئفدائي الشواطئ يخسر أمام ُعمان  يخسر أمام ُعمان 
ويواجه البحرين على البرونزية اليومويواجه البحرين على البرونزية اليوم

المجمع اإلسالمي يالقي بيت حانون المجمع اإلسالمي يالقي بيت حانون 
األهلي وعينه على تعزيز آمال المنافسةاألهلي وعينه على تعزيز آمال المنافسة

في الجولة الـ18 لدوري الدرجة األولى موسم 2022-2021

التفاح وخدمات جباليا يستقبالن األقصى 
وأهلي النصيرات للتمسك بأمل البقاء
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اغتيال عقيد بالحرس  ...  إصابــــــــــة 9 مواطنيــــــــن  ... االحتالل يسمح للمستوطنني  ... 

هنية: لن نسمح مطلًقا  ... 

بطاقــة  فقــد  عــن  داواد  محمــد   جــواد  فلســطني  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 801829433 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/ عوض نافذ عبد املالك الســلطان  عن فقد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 401260666 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  املــري  حمــزه  صبحــي  فــارس  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 804543254 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ رشوق محمــد رمــزي محمــد كــال ريحــان  عن فقد 
403739634 فالرجــاء ممــن  الرقــم  بطاقــة هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مهيــب محمــود ابراهيــم الحــداد عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803886605 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ رشيــن محمــود عبــد املجيــد الخوالــدي عــن فقــد 
800528340 فالرجــاء ممــن  الرقــم  بطاقــة هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســهى ابراهيــم محمــد ابــو ضهــر عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 405932021 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

الرقــم  وتحمــل  هويتــي  شــعبان   خالــد  أحمــد  هشــام 
414837815 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد عــي مصطفــى الدجــاين عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 400518577 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  أنــا/ محمــد حمــزة حســني كنفــوش   أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 802071688 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســمر نهــاد عبــد القــادر ابــو طريــش  عن فقــد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 800280695 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  فــؤاد عطــا محمــد الرشايف  عن فقــد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   906270848 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  معــني ريــاض هاشــم الدحــدوح  عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 400972154  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســعيد تحســني كامــل ابــو الشــعر عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 802750687  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد اميــن رفيــق ســمور  عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   409923133 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  عاشــور  عــوين  احســان  محمــد  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 406984922 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  ملك عدنان الكردي عن فقد بطاقة هويتي وتحمل 
الرقم  407711852 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ روزانــا وائــل وليــد عجــور  عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   404284036 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/    عبدالعزيــز محمــد ســعيد عقــل  عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 409829256 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/ فلسطني أحمد عطية غنيم عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801977992 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  ريــاض ريــاض يوســف بنــي فضــل  عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 400774345  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  بزيــاده محمــد حســني ابــو رضــوان   عــن فقــد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 925162646  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

تحوالت إستراتيجية
وأضــاف هنيــة: "أفعالنا تســبق كلاتنا 
عــى األرض يف غــزة ويف جنــني ويف 
القــدس ويف كل أرجــاء الضفة، وأهلنا 
 1948 عــام  املحتــل  الداخــل  يف 
وشــعبنا يف املنــايف والشــتات وأمتنــا 
لــن تســمح بهــذه التجــاوزات"، معتــًرا 
أن الــراع مــع االحتــالل دخــل مرحلــة 

جديدة بكل أبعادها ومآالتها.
القــدس"  "ســيف  معركــة  أن  وأكــد 
أحدثت تحوالت إسرتاتيجية وشكلت 
نقطة تحول مهم يف مجرى الراع مع 
أمــام  واســًعا  البــاب  وفتحــت  املحتــل 
مرحلــة جديــدة مختلفــة بكل ما تحمله 
معركــة  كونهــا  إىل  الفًتــا  أبعــاد،  مــن 
بتأثراتهــا  تقتــر  مل  ومركبــة  شــاملة 
عــى حــدود الجغرافيا الفلســطينية بل 
تعدت إىل املنطقة واملجتمع الدويل 

بكامله.
واســتعرض رئيــس الحركــة، ثــالث نتائــج 
ذات بعــد إســرتاتيجي ملعركــة "ســيف 
القــدس" يف الذكــرى الســنوية األوىل 
لهــا، مبيًنــا أن هــذه النتائــج ذات تأثــر 
عميــق ســيكون لهــا مــا بعدهــا يف كل 
شــعبنا  ســيخوضها  التــي  املواجهــات 

وحاس واملقاومة ضد االحتالل.
وتابع أن "النتيجة األوىل هي أن مبادرة 
غــزة  يف  واملقاومــة  القســام  كتائــب 
رضبــت نظريــة األمــن الصهيونيــة التــي 
الخاطفــة  والحــرب  الــردع  عــى  تقــوم 
العــدو،  أرض  إىل  رسيًعــا  واالنتقــال 
الصهيــوين  العمــل  حكمــت  والتــي 
بأبعاده العسكرية والسياسية واألمنية 
والحــروب  الــراع  عقــود  مــدار  عــى 
يف  الكيــان  جيــش  خاضهــا  التــي 

فلسطني وخارجها".
وبني أن املقاومة رضبت هذه النظرية 

األمنية يف الصميم، إذ نقلت املعركة 
األرايض  داخــل  الكيــان  قلــب  إىل 
املحتلة، و"نفذت عمليات خاطفة مل 
تــزد عــى 10 أيــام شــاهد العــامل فيهــا 
واالرتبــاك  للمقاومــة  البطــويل  األداء 
واالنكشــاف األمني والعســكري للكيان 

الصهيوين".
وأشــار هنيــة إىل أن "هــذه النتيجــة يف 
الوعــي  يك  إىل  أّدت  املعركــة  نهايــة 
لدى الكيان وشكلت معادلة القداسة 
والقــوة التــي مثلتهــا املقاومــة يف غــزة 

والقداسة املتمثلة بالقدس".
ولفــت إىل أن "هــذه املعادلة ما زالت 
اللحظــة،  هــذه  حتــى  قامئــة  بتأثراتهــا 
املــايض  رمضــان  يف  شــاهدنا  فقــد 
كيــف حــاول قــادة االحتــالل التخفيــض 
إىل أدىن مســتوى حالــة االحتــكاك يف 
ســيف  معركــة  تأثــرات  ألن  األقــى 
يف  ومؤثــرة  قامئــة  زالــت  مــا  القــدس 

مجرى السياسة الصهيونية".
الثانيــة أن املعركــة  وذكــر أن "النتيجــة 
ميــزان  عــى  جديــدة  عنــارص  أدخلــت 
شــعبنا  لصالــح  اإلســرتاتيجية  القــوة 
وأهمهــا  متعــددة  وهــي  ومقاومتنــا، 
هــو الشــعب الفلســطيني يف الداخــل 
املحتل حينا انتفض يف هبة الكرامة 
والنقــب  املثلــث  يف  أهلنــا  وتحــرك 
والجليــل التحاًمــا مــع غــزة وصواريخهــا 

ومع القدس والضفة الغربية".
وأردف: إن ميــزان القــوة اإلســرتاتيجية 
مــن  الفلســطينيني  لصالــح  هــو  اليــوم 
حيــث املنــاخ والــروح التــي تــري يف 
الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  جســد 
مشــدًدا: "مل يعــد هنــاك حاجــز يحــول 
بتســديد  شــخص  أي  يقــوم  أن  دون 
رضبــة مبــارشة للعــدو كــا حصــل يف 
األبطــال  تخطــى  إذ  األخــرة،  اآلونــة 

وأضاف: أن االحتالل يحاول استغالل 
يعيشــها  التــي  االقتصاديــة  الظــروف 
عــى  مشــدًدا  الفلســطيني،  الشــعب 
متكــن  ال  عمليــة  حلــول  إيجــاد  رضورة 
االحتــالل مــن اســتغاللها للضغط عى 

الفلسطينيني.
األبديــة،  عاصمتنــا  "القــدس  وتابــع: 
واملســجد األقــى قبلــة جهادنــا، ومــا 
يجــري مــن محــاوالت لتهويــده لن نقبل 
كل  القتــال  إىل  ذهبنــا  لــو  حتــى  بــه، 
يــوم"، مؤكــًدا أن وحــدة قــوى املقاومــة 
يف املنطقــة رضورة ال ميكــن التفريــط 
بها بأي حال من األحوال، داعًيا للدفع 
باتجاه تعزيز محور القدس، بكل قوة، 

حتى النر. 
بالذكــرى  اليــوم  "نحتفــل  وأمــى: 
السنوية األوىل ملعركة سيف القدس، 
تاريــخ  فارقــة، يف  كانــت محطــة  التــي 
ومســرته  الفلســطيني،  شــعبنا  نضــال 

نحو القدس ونحو فلسطني".
زالــت  ومــا  مــى  "عــام  وأكمــل: 
والتهويــد،  للتهديــد  تتعــرض  القــدس 
ومــا زالــت معركتنــا قامئــة ألجلهــا عــى 
عــن  توقــف  العــدو  فــال  الوقــت،  مــدار 
تهديداتــه، وال املقاومــة توقفــت عــن 
القــدس،  عــن  الدفــاع  بأمانــة  االلتــزام 

وعن املسجد األقى".
عــى  املقاومــة  النخالــة،  وحــث 
جهوزيتهــا  بكامــل  االســتمرار 
تجــاه  بواجباتهــا  للقيــام  واســتعدادها 
للعــامل  "ولنعلــن  واألقــى،  القــدس 
أجمــع أن القــدس دونهــا أرواحنــا، وأن 
هــو  والتزامهــا،  مواقفنــا  عــن  إعالننــا 
الضانــة الوحيــدة لعدم االنزالق خلف 
العــدو،  لصالــح  ترويضنــا  يحــاول  مــن 

وللقبول باألمر الواقع".
وأردف: "واهمون أولئك الذين يظنون 

باملطلــق  يســمح  لــن  "شــعبنا  وتابــع: 
والعــودة  االشــتباك  قواعــد  بكــر 
قلنــا  الــذي  االســتفزازات  مربــع  إىل 
أن  مؤكــًدا  قــوة"،  بــكل  فيــه  كلمتنــا 
"خيــار الجهــاد واملقاومــة بــاٍق مــا بقــي 
لــن  البتــار  القــدس  وســيف  االحتــالل، 
حســن  عنــد  حــارًضا  وســيكون  يغمــد 
ينجــح  ولــن  اللــه،  شــاء  إن  شــعبنا  ظــن 
العــدو مهــا فعــل يف فصــل الجغرافيا 
بأهلنــا  واالســتفراد  الفلســطينية، 

ومقدساتنا".
وقدســية  الســاحات  "وحــدة  وأكــد 
الــدم الفلســطيني أينــا وجــد يف غــزة 
وصــوال  والشــتات  والقــدس  والضفــة 
إىل إنهــاء النكبــة الفلســطينية"، مبيًنــا 
أن "املقاومــة وهــي تواصــل إعدادهــا 
وتجهيزهــا عــى كل املســتويات يف 
نعيــش  التــي  التحريــر  معركــة  ســبيل 
تدعــو  لهــا،  العــدة  ونعــد  فصولهــا 
الشــعوب  جهــود  كل  تضافــر  إىل 
وقــوى املقاومــة الحيــة يف املنطقــة، 
واالســتعداد ملعركتنــا املقدســة التي 
الغاصــب  الكيــان  وجــه  بهــا  نــيء 
ولقدســنا  لفلســطيننا  فيهــا  ونعيــد 

وألرسانا ولشعبنا الحرية والكرامة".
الــذي  البطــويل  "الفعــل  أن  وذكــر 
اللحظــة  منــذ  القــدس  ســيف  أرســته 
مــن  صــداه  وانتــرش  للمعركــة  األوىل 
ونابلــس وحيفــا  للقــدس وجنــني  غــزة 
والنــارصة  واللــد  الســبع  وبــر  والرملــة 
ووصل مداه إىل فلســطينيي الشتات 
مبئــات  زحفــوا  الذيــن  أمتنــا  وأحــرار 
وتوجهــت  لألقــى  نــرة  اآلالف 
حــدود  نحــو  منهــم  كبــرة  مجاميــع 

املجاهــدون الحواجــز وكل التحديــات 
يف  العمليــات  هــذه  ونفــذوا  األمنيــة 

قلب الكيان".
"ســيف  أن  الثالثــة  "النتيجــة  وأكمــل: 
والشــعب  األرض  وحــدت  القــدس" 
والقضيــة، وأزالــت الحواجــز الجغرافيــة 
وأيًضــا  التاريخيــة،  فلســطني  داخــل 
صهرت كل أبناء الشــعب الفلســطيني 
هــذه  قلــب  يف  والخــارج  الداخــل  يف 
الفلســطينية  األرض  فبــدت  املعركــة، 
وشعبها موحًدا، والقضية الفلسطينية 
برزت عى حقيقتها قضية تحرر وطني 
بامتيــاز،  إنســانية  وطنيــة  وسياســية 
وهــذه مل تكــن موجــودة بهــذا الوضــوح 
معركــة  قبــل  مــا  والتاســك  والوحــدة 

سيف القدس".
وّنبــه إىل أن هــذه النتائــج ذات الصبغــة 
تشــكل  املعركــة  لهــذه  اإلســرتاتيجية 
اإلحيــاء  لحركــة  الناظــم  الوعــاء  اليــوم 
والتجديــد والنهضــة يف روح املقاومــة 
والثــورة ضــد املحتل من أبناء الشــعب 
القــدس  يف  وخاصــة  مــكان  كل  يف 

والضفة املحتلة.
وحدة الشعب

لحركــة  العــام  األمــني  أكــد  بــدوره، 
أن  النخالــة،  زيــاد  اإلســالمي  الجهــاد 
كل  يف  الفلســطيني  الشــعب  وحــدة 
أماكــن وجــوده واجبة لحايــة املقاومة 
الســاحات  وحــدة  وأن  واســتمرارها، 
مشــدًدا  رضورة،  أصبحــت  القتاليــة 
لالحتــالل  الســاح  عــدم  عــى رضورة 

باالستفراد مبنطقة دون غرها.
وقــال النخالــة يف كلمــة لــه مــن بروت: 
كل  يف  العــدو،  ومقاومــة  "القتــال  إن 
مــكان مــن فلســطني يجــب أن يحظــى 
باهتامنا جميًعا، ويجب تعزيز الروح 
القتالية ما استطعنا إىل ذلك سبياًل".

وحدتنــا،  مــن  النيــل  تســتهدف  التــي 
ومــن إرصارنــا عــى اســتمرار املقاومــة 

يف كل مكان".
وأكــد أن معركــة ســيف القــدس كانــت 
وما زالت فرصة كبرة لوحدة الشعب 
حايــة  وأن  ومقاومتــه  الفلســطيني 
هــذه الوحــدة أصبحــت واجًبا وليســت 
تحالفــات  ظــل  يف  وخاصــة  خيــاًرا، 
يف  وتصــب  يــوم،  كل  تنشــأ  معاديــة 

مصلحة االحتالل.
خيار المقاومة

الغرفــة  قيــادة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
املشــرتكة لفصائــل املقاومــة يف قطاع 
غزة، أن خيار الجهاد واملقاومة باٍق ما 
فلســطني،  أرض  عــى  االحتــالل  بقــي 
مشــددة عى أن "ســيف القدس البتار 

لن يغمد". 
وقال متحدث باسم الغرفة املشرتكة: 
يعتــزم  التــي  األعــالم  "مســرة  إن 
مدينــة  يف  تنظيمهــا  مســتوطنون 
أيــار  مايــو/  نهايــة  املحتلــة  القــدس 
الجــاري متــس مبنجــزات معركــة ســيف 
القدس"، مشــددة عى أنها لن تســمح 

بذلك.
يف  العــدو  مارســات  "إن  وأضــاف: 
عــى  والقــدس  املحتلــة  املــدن  كل 
مــن  فيهــا  يجــري  ومــا  الخصــوص  وجــه 
انتهاكات مستمرة فضاًل عن الدعوات 
األقــى  املســجد  القتحــام  الســاقطة 
إجراؤهــا  املزمــع  األعــالم  مســرة  عــر 
أســباب  كلهــا  اآلن  مــن  أســبوع  بعــد 
حــزم  بــكل  عندهــا  للوقــوف  تدفعنــا 
وإرصار، ملساســها الواضــح مبنجــزات 

سيف القدس".

أن مقاومة الشعب الفلسطيني ميكن 
املســجد  يتعــرض  عندمــا  تقــف  أن 
يفهمــون  ال  إنهــم  للتهويــد،  األقــى 
إنهــا القــدس،  بواعــث هــذه املقاومــة 
بأبهــى  اإلســالم  إنــه  فلســطني،  إنهــا 

تجلياته".
يف  تعلــو  املقاومــة  رايــات  أن  وذكــر 
وتتكامــل  فلســطني،  مــن  مــكان  كل 
الســاحات، وتتكامل األدوار، وبإمكاننا 
اليــوم، أكــر مــن أي وقــت مــى، فتــح 
مزيــد مــن الثغــرات يف جبهــة العــدو، 

لينزف حتى يرحل عن بالدنا.
تاريخيــة  فرصــة  أمامنــا  أن  إىل  وأشــار 
لتصعيــد املقاومــة، بــكل مــا أوتينــا مــن 
قوة، مؤكًدا أن شعبنا ومقاومته طوروا 
وســائل قتاليــة فاعلــة، مل تكــن متوفــرة 
لديــه مــن قبل، رغــم الحصار الجائر من 
أجــل إحباط شــعبنا، وثنيــه عن مقاومة 

االحتالل الصهيوين لبالدنا.
إنجــازات املقاومــة يف  أن  ولفــت إىل 
امليــدان  يف  الدائــم  وحضورهــا  غــزة 
يلقــي علينــا مســؤولية كبــرة، وخاصــة 
التــي  القــدس  ســيف  معركــة  بعــد 
وحــدت شــعبنا يف كل أماكــن وجــوده، 
يجــب  ــا  تاريخيًّ مشــهًدا  ورســمت 
الحفــاظ عليــه بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة، 
عــن  الدفــاع  رضورة  عــى  مشــدًدا 
اإلنجازات التي حققتها سيف القدس 

والدفع بها إىل األمام.
وأكد النخالة، أن االحتالل يحاول دوًما 
ومــن  وحــدة  مــن  أنجزنــاه  مــا  يفــرغ  أن 
انتصــار، بتشــتيت وحدتنــا، وإشــغالنا 
والجهــاد،  القتــال  مــن  أقــل  هــو  مبــا 
مشــدًدا "علينا أن نفشــل كل محاوالته 

فلسطني".
الفلســطينية  "املقاومــة  أن  وأردف 
مبعركة سيف القدس وضعت عالمة 
فارقــة يف عمــر كيــان العدو، الذي بدأ 
اليوم يتحسس سنوات عمره ويعد ما 
تبقــى منهــا، وأضحــى يعيــش هاجــس 
الوجــود والــزوال يف كل يــوم، أمــام مــا 
مــن بصــات دامغــة  تركــه مجاهدونــا 
عدونــا  اليــوم  يقــف  إذ  امليــدان،  يف 
مواجهــة  ألي  حســاب  ألــف  يحســب 
مــع قطــاع غزة املحــارص إال من اإلرادة 
والتصميم عى استعادة كل شر يف 
واألرض  اإلنســان  وتحريــر  فلســطني 

واملقدسات".
وحدة شاملة

ومــن جهتــه، قــال رئيــس الهيئــة العليــا 
حســني  املختــار  العشــائر  لشــؤون 
مــن  فلســطني  عشــائر  إن  املغنــي: 
شــالها إىل جنوبهــا ومــن رشقهــا إىل 
املقاومــة  وســند  وقــود  هــي  غربهــا 

وحاضنون لها.
"ال  لــه:  كلمــة  يف  املغنــي،  وأضــاف 
فــداء  وأرواحنــا  أبــًدا  املقاومــة  نــرتك 
أمــام  علينــا  عهــد  وهــذا  ألبطالهــا 
يتــواىن  لــن  وشــعبنا  وأمامكــم،  اللــه 
ألجــل  والنفيــس  الغــايل  تقديــم  عــن 

فلسطني". 
وأكد أن "سيف القدس" لن يغمد إال 
بعد تحقيق شعبنا لتطلعاته"، مؤكًدا 
أن سيف القدس قلب املوازين، ولن 
يتخى عن شعبنا وسيبقى عوًنا لكم، 
مجــدًدا العهــد والقســم والوحــدة أننــا 
سنبقى يف غزة وحدة شاملة مرتاصة 

مع مقاومتنا.

الفور، فيا بدأت قوات األمن حملة واسعة للبحث عن 
املهاجمنْي.

العقيــد  اغتيــال  إن  اإليرانيــة  الخراجيــة  وزارة  وقالــت 
خدايي لن مينع طهران من تحقيق أهدافها. 

مســؤوليتها  تتحمــل  إرهابيــة  العمليــة  أن  وأضافــت 
عنارص مرتبطة باالستكبار العاملي، وفق وصفها. 

"الجزيــرة"  لقنــاة  إيــراين  مســؤول  قــال  الســياق  يف 
متهــورا  تجــاوزا  يشــكل  خدايــي  اغتيــال  إن  الفضائيــة 
إىل  ســيؤدي  ذلــك  أن  مؤكــدا  الحمــراء،  للخطــوط 

تغيرات جوهرية يف معادلة الراع.
تقــف  التــي  الجهــة  أن  إىل  اإليــراين  املســؤول  وأشــار 
خلــف اغتيــال العقيــد بالحــرس الثــوري ســتدفع أمثانــا 

باهظة.
ويعــد هــذا الهجــوم األبــرز يســتهدف شــخصية إيرانيــة 
عى أرايض الجمهورية اإلسالمية منذ نوفمر/ترشين 
الثاين 2020، حني قتل العامل النووي محســن فخري 
زاده بإطــالق نــار اســتهدف موكبــه قــرب العاصمــة، يف 

عملية اّتهمت طهران )إرسائيل( بتنفيذها. 
وبالتزامــن مــع هــذه األنباء، قال الحرس الثوري اإليراين 
إنه اكتشــف وفكك خلية عى صلة بـ)إرسائيل( وجهاز 

املوساد وألقى القبض عى عنارصها. 
"جهــاز  ســاه  مــا  إن  اإليــراين  الثــوري  الحــرس  وقــال 
اســتخبارات يف الكيــان الصهيــوين" قــام بتوجيــه هــذه 

الخلية للقيام بأعال خطف وتخريب. 
وكان املتحــدث باســم الحــرس الثوري اإليــراين العميد 
رمضان رشيف قال أول من أمس إن إيران سرتد بشكل 
عمــل  أي  )إرسائيــل(  ارتــكاب  ثبــت  إذا  ومدمــر  حــازم 

رشير ضدها يف أي مكان، حسب تعبره.

تلموديــة يف باحاتــه، معتــرة أن ذلــك "ال يعــد مخالفــة 
للقانــون"، مبــا يف ذلك ترديدهم لصلواتهم التلمودية 
للمســجد  اقتحامهــم  خــالل  األرض  عــى  واالســتلقاء 

األقى.
 وجــاء القــرار بعــد اســتئناف ثالثــة مســتوطنني، حكــًا 
صــدر األســبوع املــايض، يقــي بإبعادهــم عــن البلدة 
خــالل  تلموديــة،  طقوًســا  تأديتهــم  عقــب  القدميــة، 

اقتحامهم املسجد األقى.
عــى  القبــض  ألقــت  قــد  االحتــالل،  رشطــة  وكانــت 
املقتحمني الثالثة، األسبوع املايض، وحصلت عى 
قــرار بإبعادهــم ملــدة 15 يوًمــا عــن املســجد األقــى؛ 

ألن "سلوكهم قد يؤدي إىل انتهاك السلم العام".
إن  حــاس  حركــة  قالــت  القــرار،  عــى  تعليقهــا  ويف 
يتــم  ولــن  للمســلمني،  األقــى حــٌق خالــٌص  املســجد 
الســاح بانتهــاك حرمتــه وإقامــة طقــوس تلموديــة فيــه 
مها كّلف الثمن. وأكدت الحركة يف بيان صحفي، أن 
ــاح  ى "محكمــة الصلــح" اإلرسائيلية، السَّ قــرار مــا يســمَّ
لليهود الصهاينة مبارسة طقوسهم التلمودية، خالل 
األقــى  املســجد  لباحــات  املســتفزّة  اقتحاماتهــم 
املبارك، "لعٌب بالنار، وتجاوٌز لكّل الخطوط الحمر".

قــادة  يتحّمــل  خطــٌر  "تصعيــٌد  ذلــك  أن  واعتــرت 
االحتــالل تداعياتــه التــي ســتكون وبــااًل عليهــم، وعــى 
حكومتهم وعى قطعان مســتوطنيهم، وســرتتّد عليهم 
كبــح  حّتــى  والتصــّدي،  املقاومــة  مــن  مبزيــد  جميعــًا 

جاح مخططاتهم التهويدية".
وجددت تأكيدها أنَّ كلَّ شٍر من املسجد األقى هو 
حقٌّ خالٌص للمســلمني، كان وســيبقى، وال ســيادة فيه 
إال لشــعبنا الفلســطيني، ولــن ُيفلــح االحتــالل وقطعــان 

مســتوطنيه وجاعاتــه املتطرّفــة يف فــرض واقــع جديد 
وســيتصّدى  واإلرهــاب،  بالقــّوة  املباركــة  أرضــه  عــى 
عاّمــة  الفلســطيني  شــعبنا  وأبنــاء  القــدس،  يف  أهلنــا 
بهــا  ولــن نســمح  قــّوة وبســالة،  بــكّل  لهــذه املخططــات 

مها كان الثمن.
وقال عضو املكتب السيايس لحركة الجهاد اإلسالمي 
"نحــن  الهنــدي:  محمــد  د.  السياســية  الدائــرة  ورئيــس 
أمــام حلقــة مــن حلقــات االعتــداء عــى األقــى إلرضــاء 
جمهــور اليمــني الصهيوين الديني الذي تتســابق جميع 
األحــزاب إلرضائــه يف التحضــر لحملــة انتخابــات قريبــة 
تريــح  يف  الهنــدي  وأكــد  الصهيــوين".  للكنيســت 
التوجــه  لهــذا  التصــدي  هــو  املطلــوب  أن  صحفــي، 
التامــة والحشــد واملقاومــة، مشــددا عــى أن  باليقظــة 
فصائل املقاومة تتابع ما يجري وتقوم مبسؤولياتها يف 
كل األحوال. وأضاف: "إن محاكم االحتالل هي إحدى 
أدوات االحتــالل لالعتــداء عــى الشــعب الفلســطيني، 
وإن هنــاك تبــادل أدوار بــني رشطــة االحتــالل ومحاكــم 
االحتــالل". وأكــد عضــو اللجنــة املركزيــة العامة للجبهة 
الشــعبية لتحريــر فلســطني ماهــر مزهــر أن قــرار محكمــة 
عدوانــه  يف  العــدو  اســتمرار  إطــار  يف  يــأيت  االحتــالل 

املستمر عى شعبنا وامتنا من املحيط اىل الخليج.
لهــذه  "رســالتنا  صحفــي:  تريــح  يف  مزهــر  وقــال 
الحكومة الفاشــية وىل عهد اســتباحة املقدسات وكل 
واملقدســات  القــدس  وســنحمي  مفتوحــة  الخيــارات 

بأرواحنا وفلذات أكبادنا".
قالــت  وغــدا  واليــوم  باألمــس  "املقاومــة  وأضــاف: 
كلمتهــا: مــا بعــد معركــة ســيف القدس ليــس كا قبلها 

ولن نقبل بتغير قواعد االشتباك".

يف إثرها إىل أحد املستشفيات لتلقي العالج.
وأضافــت أن عــرشات الطلبــة أصيبــوا بحــاالت اختناق من جراء 

استنشاقهم الغاز املسيل للدموع، خالل املواجهات.
قــوات  مــع  مواجهــات  خــالل  نــاري  بعيــار  شــاب  أصيــب  كــا 

االحتالل يف بلدة الخرض جنويب بيت لحم.
اعتداءات مستوطنين

من جانب آخر، أصيب فتى )15 عاما( برضوض بعد االعتداء 
عليه من املستوطنني يف قرية قرة جنويب نابلس.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن مســتوطنني إرسائيليــني اقتحمــوا 
مــا أدى إلصابــة  "قــرة" واعتــدوا عــى فتيــني،  أطــراف قريــة 
أحدهــا يف منطقــة الــرأس نقــل يف إثرهــا إىل مستشــفى يف 

نابلس، يف حني حاول املستوطنون اختطاف اآلخر.
وقــوات  القريــة  شــبان  بــني  اندلعــت  مواجهــات  أن  وأوضــح 
عــن  أســفرت  للمســتوطنني،  الحايــة  وفــر  الــذي  االحتــالل 
إصابــات طفيفــة باالختنــاق مــن جــراء استنشــاق الغــاز املســيل 

للدموع. 
أمــس،  املســتوطنني،  عــرشات  اقتحــم  منفصــل،  ســياق  يف 

املسجد األقى، بحاية رشطة االحتالل.
اقتحمــوا  عــرشات املســتوطنني  بــأن  وأفــادت مصــادر محليــة 
بــاب  جهــة  مــن  مجموعــات  شــكل  عــى  األقــى  املســجد 
املغاربة وأدوا طقوًســا تلمودية ونفذوا جوالت اســتفزازية يف 

باحاته، فيا قدم حاخاماتهم روايات عن الهيكل املزعوم.
تقريبــا، تجريــف  ذلــك، واصــل مســتوطنون، ومنــذ شــهر  إىل 

أراٍض يف خربة الفارسية باألغوار الشالية.
املســتوطنني  إن  دراغمــة،  عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وقــال 
خيــام  مــن  مقربــة  عــى  أراٍض  تجريــف  شــهر  منــذ  يواصلــون 
املواطنني يف خربة الفارسية باألغوار؛ توطئة إلقامة مشاريع 

بنية تحتية ومدرسة ومرافق يف املنطقة".

اعتقاالت
عــى صعيــد آخــر، شــنت قــوات االحتالل حملــة اعتقاالت يف 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 12 مواطًنا بينهم 4 

أطفال، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
ففــي مدينــة القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــالل 4 أطفــال مــن 
مرقــص،  معتــز  منهــم:  عــرف  القدميــة،  بالبلــدة  الــواد  شــارع 
مراكــز  أحــد  إىل  ونقلتهــم  ترهــوين،  ومحمــد  النتشــة،  وعــدي 

التوقيف بعد االعتداء عى أهاليهم.
ويف رام اللــه، اعتقلــت قــوات االحتالل خمســة مواطنني وهم 
محمد عبد القادر نوفل، عند مدخل قرية راس كركر، وعوض 
جمعــة حــاد )45 عامــا(، ومحمــود ماهــر حــاد )19 عامــا(، 
ومحمــد عــزت حــاد )28 عامــا(، وعبــادة حســام حــاد )29 

عاما(، يف أثناء وجودهم عند مدخل بلدة سلواد.
ويف نابلــس، داهمــت قــوات االحتــالل منــزل األســر املحــرر 
هــالل شــاهني يف مخيــم عــني بيــت املــاء، وقامــت بتفتيشــه 
والعبــث مبحتوياتــه، واعتقلــت والــده محمــد شــاهني، عندمــا 

مل تعر عى نجله هالل.
محمــد  الشــابني  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ويف 
 23( طقاطقــة  محمــود  ويــزن  عامــا(،   22( طقاطقــة  إبراهيــم 
فجــار،  بيــت  بلــدة  يف  ذويهــا  منــزيل  دهــم  بعــد  عامــا(، 

وتفتيشها.  
عى صعيد آخر، هدمت سلطات االحتالل، أمس، عددا من 
املســاكن يف قرية شــقيب الســالم يف النقب داخل األرايض 

املحتلة عام 1948.
وكانــت ســلطات االحتــالل بحايــة قوات من رشطــة االحتالل، 
أهــايل  الجــاري مســاكن  الشــهر  مــن  التاســع  قــد هدمــت يف 
قريــة العراقيــب املســلوبة االعــرتاف يف منطقــة النقب، للمرة 

الـ201 عى التوايل منذ عام 2000.




