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FELESTEENONLINE

 )10/SYFS2022( إعالن طرح عطاء رقم
استئجار قاعة مع ضيافة وغداء 

تعلــن جمعيــة إنقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء اســتئجار قاعــة مــع ضيافــة وغــداء 
رقــم:)SYFS2022/10( ضمــن مــروع تعزيــز املرونــة النفســية ونبــذ العنــف يف ريــاض 
األطفال واملدارس تنفيذ جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب بالراكة مع منظمة اليونيسف.

 عــىل الراغبــن باالشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلدارية واملالية عىل 
العنوان التايل: جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب 

العنــوان: غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول االندلســية – عــارة 
املعتز – الطابق االريض ، الهاتف: 2820092

وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء ورشوطــه مقابل دفع مبلغ 100 دوالر خالل ســاعات 
الدوام الرسمي من األحد حتى الخميس من الساعة 08:00 صباحًا إىل الساعة 04:00 
يــوم  بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو  عــرًا علــًا 

األربعاء املوافق 2022/06/01 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:

1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2022/05/25.

2. االجتــاع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم الثالثاء املوافق 2022/05/31 الساعة 12:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( مــن إجــايل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عىل من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 سارية 

ملدة 3 شهور من إجايل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

7. عــىل الراغبــن باملشــاركة يف العطــاء إرفــاق الوثائــق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
- إرفــاق صــورة عــن فاتــورة الركــة وســند القبــض الرســمين مع كــراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
- إرفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

- إرفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف شهادة خصم مصدر من دائرة الرضيبة. 
- إرفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الركة.

اإلداريــة  بالشــؤون  االتصــال  الرجــاء  واالستفســارات  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
واملالية عىل هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092.

 )11/SYFS2022( إعالن طرح عطاء رقم
توريد ضيافة 

 )11/SYFS2022(:تعلن جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب عن طرح عطاء توريد ضيافة رقم
ضمــن مــروع تعزيــز املرونــة النفســية ونبــذ العنــف يف ريــاض األطفــال واملــدارس تنفيــذ 

جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب بالراكة مع منظمة اليونيسف.
 عــىل الراغبــن باالشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملالية عىل 

العنوان التايل: جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب
العنــوان: غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول األندلســية – عــارة 

املعتز – الطابق االريض  الهاتف: 2820092
وذلك للحصول عىل كراس العطاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ  200 شيكل خالل ساعات 
الدوام الرسمي من األحد حتى الخميس من الساعة 08:00 صباحًا إىل الساعة 04:00 
عــرًا علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يــوم 

األربعاء املوافق 2022/06/01 الساعة 01:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:

1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2022/05/25.

2. االجتاع التمهيدي للرد عىل استفســارات وتســاؤالت الركات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم الثالثاء املوافق 2022/05/31 الساعة 2:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتها )%5( من إجايل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بني 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عىل من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 سارية 

ملدة 3 شهور من إجايل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

7. عــىل الراغبــن باملشــاركة يف العطــاء إرفــاق الوثائــق املوضحــة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
• إرفــاق صــورة عــن فاتــورة الركة وســند القبض الرســمين مــع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
• إرفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

• إرفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف شهادة خصم مصدر من دائرة الرضيبة. 
• إرفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الركة.

اإلداريــة  بالشــؤون  االتصــال  الرجــاء  واالستفســارات  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
واملالية عىل هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

جمعية الهدى التنموية
إعالن مزايدة رقم 2022-01

مزايدة بيع اجهزة طبية
تعلــن جمعيــة الهــدى التنمويــة عــن إعــالن مزايــدة بيــع اجهــزة طبيــة ) كــريس 
أســنان مع ملحقاته __ جهاز الراســاوند وملحقاته _ أجهزة مخترب -يف حالة 
جيــدة جــدا(__) بيــع ماتــور 30KV( بيــع مخبــز معجنــات وفينــو  يحتــوي عــىل  
)فــرن آيل _ عجانــات _ فــرادة _ دحــول _ منخــل _ ميــزان إلكــروين _ بــرس 
_ منشــار تســت( ,فعــىل الراغبــن بالتقــدم للعطــاء التوجــه إىل مقــر الجمعيــة  
يف بنــي ســهيال – شــارع أبــو حامــد _ روضــة الهــدى التنمويــة . الســتالم وثائق 
التاســعة  الســاعة   2022/5/25 يــوم  األربعــاء املوافــق  مــن  ابتــداء  العطــاء 

صباحا وحتى الواحدة ظهرا وفق الروط التالية:
1.  مثن كراس املزايدة 50 شيكاًل غري مسردة  ويكون البيع بالظرف املختوم.

2. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء. 

3. فرة معاينة األجهزة يف موقع الجمعية بدءا من يوم دخول املزايدة .

4. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي صــادر مــن بنــك معتمــد مببلــغ 

$50 كتأمن ابتدايئ لدخول  املزايدة. 

5. أن يكون جاهزا لنقل األجهزة فورا بعد انتهاء عملية املزايدة ودفع مثنها نقدا.

6. يحق للجمعية إلغاء أو متديد أو إعادة املزايدة دون إبداء األسباب .

آخر موعد لتســليم املزايدة هو يوم االثنن املوافق 2022/5/30 الســاعة 
الثانية عرة ظهرا يف مقر الجمعية الكائن  يف بني سهيال – شارع أبو حامد 

– روضة الهدى التنموية.
لالستفسار ميكن االتصال عىل هاتف رقم 0595888740.

تعلــن جمعيــة طريــق الحيــاة – مكتــب قطــاع غــزة –عــن طــرح عطــاء بعنــوان 
“مــروع  إنشــاء خاليــا النحــل  للمزارعــن" وذلك تبعًا للــروط واملواصفات 
املوضحــة يف كراســة العطــاء. فعــىل الــركات ذات االختصــاص  واملســجلة 

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

املفعول من الجهات املعنية  ومسجلة يف دوائر الرضيبة. 
2. يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي باســم جمعيــة 

طريــق الحيــاة ُمصــدق مــن  أحــد البنــوك املعتمــدة بنســبة %5 مــن قيمــة العطــاء ، وترفــق 
ضمــن وثائــق العطــاء وال تقبــل الشــيكات  الشــخصية أو املبالــغ النقديــة. ويلتــزم املــورد 

بعد الرسية عليه بإحضار كفالة حسن التنفيذ بقيمة %5 من إجايل قيمة العطاء.
3. ملن يرغب يف املشاركة يف العطاء الحصول عىل نسخة وثائق العطاء من مقر جمعية 

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

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

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

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

7. مثن رشاء كراسة العطاء 150 شيكل غري مسردة.  

8. الجمعية غري ملزمة بأقل االسعار.

9. رشوط االعالن جزء ال يتجزأ من كراسة الروط الفنية للعطاء.

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

جمعية طريق الحياة - مكتب قطاع غزة

لالستفســار: مراجعة قســم املشــاريع بجمعية طريق الحياة عىل جوال   رقم 
0595241039 يف أوقات الدوام الرسمي.

إعالن طرح عطاء
عطاء رقم )2022/03(

"مرشوع إنشاء خاليا النحل للمزارعني "

غزة/ محمد األيويب:
حالــة  يف  أنهــا  أمــس،  املقاومــة،  فصائــل  أعلنــت 
انعقــاد دائــم ملتابعــة تطــورات األحــداث يف مدينة 
القــدس املحتلــة التخــاذ مــا يلــزم للــرد عــىل جرائــم 

االحتالل اإلرسائييل.
االحتــالل  حكومــة  ســاح  أن  الفصائــل  وأكــدت 
للجاعــات الصهيونيــة املتطرفة مبارســة طقوس 
األقــى  املســجد  داخــل  تلموديــة  وخزعبــالت 
تصعيــد خطــري ميثــل عدواًنــا عــىل مبادئنــا وقيمنــا 

واستفزاًزا ملشاعر شعبنا وأمتنا.
جــاء ذلــك يف بيــان لهــا عقــب اجتاعهــا الــدوري 
الــذي عقدتــه، يف مدينــة غــزة، والــذي توقفت فيه 
عــىل  واملســتجدات  الوطنيــة  القضايــا  أبــرز  عنــد 

الساحة الفلسطينية.
مــن  اإلرسائيــيل  االحتــالل  الفصائــل  وحــذرت 
املجموعــات  بعــض  تطلقهــا  التــي  الدعــوات 
وبنــاء  الصخــرة  قبــة  لهــدم  املتطرفــة  الصهيونيــة 
الهيــكل املزعــوم، مؤكــدة أن ذلــك ســيفجر بــركان 
غضــب فلســطيني وعــريب وإســالمي يزلــزل أركان 

الكيان.
ولــن  مشــهًرا  زال  مــا  القــدس"  "ســيف  أن  وأكــدت 
يغمــد إال برحيــل االحتــالل، ومــا رســخته املقاومــة 
غــزة  أبرزهــا معادلــة  مــن معــادالت  خــالل املعركــة 
مواجهــة  يف  والوطــن  الشــعب  ووحــدة  القــدس 

االحتالل ال ميكن الراجع عنها.
عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل  وحملــت 
التاريخــي  الــدرج  مــن  أجــزاء  هــدم  تداعيــات 
للمســجد اإلبراهيمــي يف الخليــل الــذي يعــد فعــاًل 
ــا واعتــداًء صارًخــا عــىل مقدســاتنا  ــا تهويديًّ إجراميًّ

وأرضنا الفلسطينية.
ودعــت الفصائــل شــعبنا لتكثيــف الزحــف والنفــري 
ورضورة  واملقدســات  األقــى  عــن  دفاًعــا  العــام 
هــذه  إلفشــال  الرحــال  وشــد  العامــة  التعبئــة 

املؤامرات الخبيثة.
يف  مســؤولياتها  بتحمــل  جمعــاء  األمــة  وطالبــت 
شــعبنا  ونــرة  واألقــى  القــدس  عــن  الدفــاع 
الفلســطيني وقضّيتــه العادلــة حتــى زوال االحتــالل 

عن أرضنا ومقدساتنا.
مناطــق  الصامــد يف كل  شــعبنا  وحيــت جاهــري 
وجــوده وخصــت بالذكر املرابطن واملرابطات يف 
املســجد األقــى الذيــن يقفــون ســًدا منيًعــا أمــام 

مؤامرات االحتالل ومخططاته الخبيثة.
كا حملت االحتالل املسؤولية الكاملة عن حياة 
وســالمة هــام فتحــي حــازم شــقيق الشــهيد رعــد 
حــازم منــذ عملية "ديزنغــوف" الذي اعتقلته قوات 
عــواودة  واألســري خليــل  أمــس،  مــن  أول  االحتــالل 
واألســري رائــد ريــان املرضبــن عــن الطعــام، مؤكدة 
أن قضيــة األرسى ثابــت أصيــل مــن ثوابــت شــعبنا 

ومقاومتنا.
املجلــس  يف  النائــب  أكــد  متصــل،  ســياق  ويف 
مخططــات  أن  طافــش  خالــد  التريعــي، 
والدعــوة  األقــى  املســجد  يف  املســتوطنن 
لـ"مســرية األعــالم" األحــد املقبــل، لــن متــر بهــدوء 

وستشعل الساحة الفلسطينية.
أن  عــىل  صحفــي،  تريــح  يف  طافــش  وشــدد 
عــن  الدفــاع  يف  يتأخــر  لــن  الفلســطيني  الشــعب 

القدس ونرة املسجد األقى املبارك.
وقــال: إن سياســة االحتــالل الهوجــاء قــد تــؤدي إىل 
انتفاضة شــاملة يف كل املناطق بالضفة والقدس 

والداخل املحتل.
ومســتوطنيه  االحتــالل  مخططــات  أن  أكــد  كــا 
الــدرس،  يتعلمــون  ال  ألنهــم  عليهــم،  ســتنقلب 
والتــوراة  التلمــود  يف  أوهامهــم  خلــف  ويســريون 

املحرفة.
وجيشــه  االحتــالل  حكومــة  أن  طافــش  وأوضــح 
يعلــان بــأن الشــعب الفلســطيني ســيكون لــه ردة 
فعــل وقــادًرا عــىل مواجهة املخططــات اإلرسائيلية 

يف القدس.
فاجــأت  تجربــة  القــدس  ســيف  أن  إىل  وأشــار 
االحتــالل، وخاصــة هبــة أهــايل الداخــل املحتــل، 
التي ستكرر إذا حاول املساس باألقى وفرض ما 

يريده املستوطنون.
لــن  الفلســطينين  بــأن  ثقتــه  عــن  طافــش  وأعــرب 
يتخلــوا عــن ذرة تــراب يف املســجد األقى، الذي 
ومحــاوالت  االحتــالل  مــن حكومــة  لتغــول  يتعــرض 

ا. ا ومكانيًّ مستمرة لتهويده وتقسيمه زمانيًّ
وأضاف أن شعبنا وخاصة أهل القدس ووقف مراًرا 

وسيقف مجدًدا للدفاع عن املسجد األقى.
رضورة  حــول  الفلســطينية،  الدعــوات  وتتواصــل 
املســجد  ســاحات  يف  الكبــري  والحشــد  الربــاط 
االحتــالل  ملخططــات  للتصــدي  األقــى، 

واملستوطنن املقررة األحد القادم.

غزة/ جال غيث:
فصائــل،  وقــادة  مختصــون  دعــا 
أمــس، إلطــالق أوســع حملــة زحف 
نحــو مدينــة القــدس املحتلة ملنع 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات 
مــن االســتفراد بهــا، والتصــدي ملــا 
تسمى بـ"مسرية األعالم" التي من 

املقرر أن تجرى األحد القادم.
وأوضــح هــؤالء، خــالل ورشــة عمل 
لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  نظمتهــا 
الفلســطيني  الشــعب  حقــوق 
مبدينــة غــزة، أن االحتــالل يحــاول 
فرض الهوية الصهيونية التلمودية 
اإلســالمية  املقدســات  عــىل 
تهويــد  إىل  وصــواًل  واملســيحية 
املدينــة املقدســة وفــرض الروايــة 

اإلرسائيلية.
معركة جديدة

الســيايس  املكتــب  عضــو  وأكــد 
يف حركة الجهاد اإلسالمي، خالد 
مدينــة  يف  املعركــة  أن  البطــش، 
القــدس هــي معركــة عــىل الهويــة 

والسيادة".
لــه:  كلمــة  يف  البطــش،  وقــال 
فــرض  يحــاول  "االحتــالل  إن 
التلموديــة  الصهيونيــة  الهويــة 
اإلســالمية  املقدســات  عــىل 
تهويــد  إىل  وصــواًل  واملســيحية 
القدس وفرض الرواية اإلرسائيلية 
عىل كل تفاصيل الحياة هناك".

الفلســطينية  املقاومــة  أن  وأكــد 
"ســيف  معركــة  خاضــت  التــي 
القدس" نرة للقدس واملسجد 
"لــن  الشــيخ جــراح  األقــى وحــي 
تــردد يف حايــة أهلنــا بالقــدس، 
ولــن نفكــر مرتــن يف حــال اعتــدى 

عىل األقى وأهله".
اختبــار  "أمــام  أننــا  إىل  ولفــت 
إرسائيليــة  وتهديــدات  صعــب 
االحتــالل  حكومــة  مــن  جديــدة 

عــن  تتوقــف  لــن  التــي  العنريــة 
عــىل  للحفــاظ  املجــازر  ارتــكاب 

استمراريتها".
وشــدد البطــش عــىل أن محــاوالت 
االحتــالل الجديــدة فرض ســيطرته 
مــن  املقدســة،  املدينــة  عــىل 
مســرية  لتســيري  الدعــوة  خــالل 
األعالم يوم األحد القادم، مل يكن 
لــوال ضعــف األمة وهرولتهــا إلقامة 

عالقات تطبيعية مع االحتالل.
مســتويات  ثالثــة  أمــام  أننــا  وبــن 
أولهــا  القــدس  لحايــة  للتحــرك 
تكــرار مــا حدث يف العام املايض 
مــن نفــري عــام وحضــور ورباط دائم 
يف األقــى، والثــاين منــع وصــول 
والحضــور  إليهــا  املســتوطنن 
يف  العاليــة  والجهوزيــة  الدائــم 
دعــًا  وتوحدهــا  الســاحات  كل 
املوقــف  والثالــث  للقــدس، 
أجــل  مــن  الســلطة  مــن  الرســمي 
املســتوى  عــىل  الجــدي  التحــرك 
منــع  أجــل  مــن  الدبلومــايس 
عــىل  الهويــة  فــرض  محــاوالت 

االحتــالل  القتحامــات  التصــدي 
ومنع وجود هذه املسرية. 
مخطط إسرائيلي

الخرائــط  خبــري  أكــد  بــدوره 
الجغرافيــة  املعلومــات  ونظــم 
الفلســطينية د. خليــل التفكجــي، 
مدينــة  يف  االحتــالل  جرائــم  أن 
البــر  طالــت  املحتلــة  القــدس 

والحجر والشجر.
لــه  كلمــة  يف  التفكجــي،  وقــال 
االحتــالل  إن  "زوم":  تقنيــة  عــرب 
الشــعب  بوجــود  يعــرف  ال 
القــدس،  الفلســطيني يف مدينــة 
1967 مجموعــة  عــام  منــذ  واتبــع 
اإلســراتيجية  األهــداف  مــن 
الهادفــة لتقليــص الحيز الجغرايف 

للصالح الفلسطيني.
يســيطر  بــات  االحتــالل  أن  وبــن 
مدينــة  مســاحة  مــن   %  87 عــىل 
حــن  يف  املحتلــة،  القــدس 
يسيطر الفلسطينيون عىل 13 % 
فقط من مساحة املدينة، بعد أن 
كانوا يســيطرون عىل 100 % من 
مساحة القدس التي تم توسيعها 

بعد عام 1967.
وذكر أن االحتالل يعمل للســيطرة 
عىل األرايض الفلســطينية بثالث 
نقــاط رئيســة: التطويــق مــن خــالل 
الفلســطينية  األحيــاء  إحاطــة 
تقطيعهــا  ثــم  باملســتعمرات، 
بالشوارع وتحويلها إىل فسيفساء 
الفلســطينية،  األحيــاء  داخــل 

ووصواًل إىل اخراقها وتشتيتها.

القدس.
ورأى أن الــرد األقــوى عــىل جرائــم 
هــي  القــدس  يف  االحتــالل 
الفصائــل  أن  حيــث  املقاومــة، 
أن  أكــدوا  وقادتهــا  الفلســطينية 
اقتحــام القــدس والتنكيــل بأهلهــا 
أمــام  ســيجعلنا  فيهــا  والعربــدة 
مبعركــة  أســوة  جديــدة،  مواجهــة 

"سيف القدس".
يومــي  العتبــار  البطــش،  ودعــا 
الجمعــة واألحــد القادمــن يومــن 
العــريب،  الشــارع  يف  للقــدس 
العربيــة  األمــة  أبنــاء  مطالًبــا 
واإلســالمية بكل طوائفها للتحرك 
لالحتــالل  رســالتهم  تصــل  يك 

ليتوقف عن جرامئه يف القدس.
الفلســطيني  الــكل  وحــث 
لالســتنفار  العربيــة  والشــعوب 
لجرائــم  للتصــدي  القــادم  األحــد 
داعًيــا  القــدس،  يف  االحتــالل 
ومنظمــة  العربيــة  الــدول  جامعــة 
التعــاون اإلســالمي للدعــوة لعقــد 
آليــات  لبحــث  طارئــة  جلســات 

وأردف التفكجي: أن ما يجري يف 
القــدس برنامــج إرسائيــيل متكامل 
والســكان  األرض  عــىل  للســيطرة 
وإحداث تغريات خطرية كتحويل 
بــن  قوميــة  قضيــة  مــن  القضيــة 
بــن  لدينيــة  ومســتعَمر  ُمســتعِمر 

املسلمن واليهود.
األعــالم  مســرية  أن  إىل  ولفــت 
التــي يخطــط لهــا االحتــالل األحــد 
القادم، تأيت ضمن مخطط واضح 
إلنهــاء قضيــة القــدس مــن الناحيــة 
السيادية والسياسية بأقلية عربية 

ليسهل السيطرة عليها.
جرائم حرب 

الهيئــة  رئيــس  دعــا  جانبــه،  مــن 
الشــعب  حقــوق  لدعــم  الدوليــة 
د.صــالح  "حشــد"،  الفلســطيني 
عبد العاطي، العامل واملؤسسات 
االحتــالل  عــىل  للضغــط  الدوليــة 
عــىل  الدوليــة  القــرارات  لتطبيــق 
وخاصــة  الفلســطينية  األرايض 

مدينة القدس املحتلة.
كلمــة  يف  العاطــي  عبــد  وأوضــح 
اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  أن  لــه، 
وأخطرهــا  متعــددة،  القــدس  يف 
والتطهــري  والرضائــب  الهــدم 
العنــري  والتمييــز  العرقــي 
اإلقامــات  وســحب  والحفريــات 
مــن املقدســين وفــرض اإلقامــات 
وتقييــد  التعســفية  واالعتقــاالت 
والتــي  والتنقــل  الســفر  حريــة 
الدوليــة  القوانــن  كل  تخالــف 
وترقــى لجرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

اإلنسانية.
وبــّن أن الســبيل األول للمواجهــة 
التــي  املقاومــة  هــي  املحتــل  مــع 
للــدول  الدوليــة  القوانــن  أقرتهــا 
داعًيــا  االحتــالل،  تحــت  الواقعــة 
نحــو  زحــف  حملــة  أوســع  إلطــالق 
ملنــع  فيهــا  والربــاط  القــدس 
بهــا،  االســتفراد  مــن  االحتــالل 
وإلســناد أهلهــا وتعزيــز صمودهــم 

يف كل املجاالت.
وطالب عبد العاطي، السلطة يف 
رام اللــه بوقــف التنســيق والتعــاون 
التزامــات  مــن  والتحلــل  األمنــي 
والتحــرك  "أوســلو"،  اتفاقيــة 
لجرائــم  للتصــدي  الجاعــي 
االحتــالل ضــد شــعبنا يف مدينــة 

القدس.

التخاذ ما يلزم للرد عىل جرائم االحتالل

فصائل المقاومة تؤكد أنها يف حالة 
انعقاد دائم لمتابعة األحداث بالقدس

خالل ورشة نظمتها "حشد" يف غزة

دعــــوات إلطــــــــالق أوســــــع حملـــة زحـــف نـحــو
القـــدس لمنــــــع االحتـــالل مـــن االستفـــراد بهــــا

جانب من الورشة بغزة أمس      )تصوير/ ياسر فتحي(جانب من الورشة بغزة أمس      )تصوير/ ياسر فتحي(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

الفجوة اإلسرائيلية بين 
المستويين السياسي والعسكري 

بشأن العملية البرية
تداولــت  النــار"،  "عربــات  اإلرسائيليــة  املنــاورات  اســتمرار  مــع 
األوســاط العســكرية يف نقاشــاتها اتســاعا للفجــوة بــن مــا يخطط 
مواصلــة  ضــوء  يف  تنفيــذه،  عــى  وقدرتــه  االحتــال،  جيــش  لــه 
عــى  العســكري  نظــره  قــدرة  الســيايس يف  املســتوى  تشــكيك 
خــوض عمليــة بريــة واســعة، قــادرة عــى "تســليم البضاعــة"، ويف 
هــذه الحالــة، فــإن أي فشــل مرتقــب إبــان الدخــول يف الســيناريو 
الــري يف أي مــن الجبهــات املرشــحة، قــد يفجــر الوضــع األمنــي 

داخل اإلرسائيلين جميعًا.
العســكر  الساســة اإلرسائيليــون ضــد  يبثهــا  التــي  الشــكوك  هــذه 
بشــأن ترددهــم إزاء الذهــاب نحــو عمليــة بريــة تعيــد لألذهــان مــا 
حصــل بعــد شــهرين مــن العــدوان عــى غــزة يف مثــل هــذه األيــام 
مــن 2021، حــن تــم التحقيــق يف "مــرو حــاس"، وهــي العملية 
املقاومــن  مــن  ثامثائــة  قرابــة  قتــل  اســتهدفت  التــي  الفاشــلة 
خــال تدمــر شــبكة األنفــاق رشق القطــاع، لكــن إخفــاق الجيــش 
يف العملية التي تم التحضر لها ســنوات عديدة شــكلت صفعة 

عى وجوه جميع املشاركن فيها.
االســتخاص اإلرسائيــي مــن هــذا اإلخفــاق جاء عــى صيغة عبارة 
مفادهــا أنــه "مــا مل تســتعد لــه، فلــن ينجــح"، وهــو ما يســمى "قرار 
ســاحة املعركــة"، الــذي يســتدعي إعدادًا مســبقًا لبنــك األهداف 
املقــرر مهاجمتــه يف غــزة ولبنــان، مبــا يشــمله مــن مواقــع هجومية 
جويــة وبحريــة عاليــة القــدرة، لكــن تشــغيل العمليــة الريــة يطــرح 
الجيــش  إنفــاق  وجــدوى  فاعليتــه،  مــدى  عــن  أخــرى  مــرة  نفســه 

مليزانياته يف قدرات عملياتية لن تتحقق فعليًا عى األرض.
مــن  يرشــح  ملــا  ووفقــا  كوخــايف،  الحــايل  األركان  رئيــس  أن  مــع 
معلومــات عســكرية، فقــد أقــر بنــاء قوة كبرة يفرض أن تهبط يف 
عمق أرايض العدو، تقاتله، ثم تنسحب وتنجو، من خال خطط 
عملياتيــة مل تقــدم إجابــة مبــارشة عــن مــدى تأثرها عى اســتمرار 
العدوانــات  كل  يف  عمليــا  اتضــح  مــا  وهــو  الصواريــخ،  إطــاق 
اإلرسائيليــة مــن لبنــان إىل غــزة، عــى الرغــم مــن خشــيتهم الدامئــة 
من سقوط أعداد كبرة من الخسائر البرشية يف صفوف الجنود، 
وتأثــر هــذا العــدد يف الجمهــور اإلرسائيــي يف الجبهة الداخلية، 
وإمكانية أن يرافق ذلك مع اندالع انتفاضة شعبية داخل املدن 
الفلسطينية املحتلة، كا حصل فيها خال هبة رمضان 2021.

هــذه  التدريبــات  يف  كــا  املعقــدة  الســيناريوهات  إىل  بالنظــر 
املــرة، قــد ال يكــون جيــش االحتــال قــادًرا عــى االكتفــاء مبنــاورة 
عــن  والحديــث  النــار،  إطــاق  كيفيــة  مــا ســيؤثر يف  أخــرى،  دون 
إمكانيــة التفــوق عــى قــوى املقاومــة يف أكــر مــن جبهــة، أو عــى 
األقــل إيقــاف أو تقليــل إطــاق الصواريــخ عــى الجبهــة الداخليــة 
لهــا يف  املطلــوب  الحيــز  الريــة  العمليــة  منــح  دون  اإلرسائيليــة، 
بــن  القامئــة  الفجــوة  هــذه  جــر  بانتظــار  الجاريــة  املنــاورات 

املستوين السيايس والعسكري.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني
توريد وذبح وتربيد أضاحي لعام 2022 

رقم 2022/8
تعلن جمعية دار اليتيم الفلسطيني وضمن مرشوع األضحى والصدقات الخري 
لعــام 2022 عــن طــرح عطــاء )توريــد وذبــح وتريــد أضاحــي لعــام 2022( فعــى 
الراغبــن مــن الــرشكات املختصــة واملرخصــة بالذبــح والتريــد ولديهــم الرغبة يف 
االشــراك والحصــول عــى وثائــق العطــاء املذكــور أعــاه التواصل مــع جمعية دار 

اليتيم الفلسطيني  للحصول عى كراس العطاء كا هو موضح أدناه.
ماحظات للمتقدمن/

1. أن يكــون مؤهــًا حســب األصــول ومرخصــًا للذبــح وتريد اللحــوم من الجهات 

املعنية ومسجًا يف دوائر الرضيبة وميتلك شهادة ترخيص سارية املفعول.
2. أن يلتزم املورد باملواصفات ومتطلبات التنفيذ، وتكون األســعار ســارية 

املفعول ملدة ال تقل عن )60( يومًا من آخر موعد لتسلم العطاء. 
3. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الشيكل، وإرفاق خلو طرف رضيبي. 

4. تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء. 

5. رسوم كراس العطاء )$200( غر مسردة. 

6. يحــق للجمعيــة تجزئــة أو تأجيــل أو إعــادة أو إلغــاء العطــاء أو طلــب تحليــل 

أسعار دون إبداء األسباب. 
7. يجب عى املورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنيك مصدق 

مــن أحــد البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بقيمــة )5000 دوالر( مــن قيمــة العطاء 
املقدم، وترفق مع العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية. 

8. رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء. 

9. الجمعية غر ملزمة بالرسية عى أقل األسعار.

10. سيكون هناك تقييم فني ومايل لألصناف من خال زيارة ميدانية. 

إعالن طرح عطاء
Improve humanitarian response access for recovery of water and sanitation facilities and 

hygienic sanitary conditions for 18 families in Beit Hanoun, Gaza

 مرشوع / تحسني وصول االستجابة اإلنسانية الستعادة مرافق املياه والرصف الصحي لنحو 
18 أرسة يف منطقة بيت حانون شامل قطاع غزة .

تعلــن مجموعــة الهيدرولوجيــن الفلســطينين لتطويــر مصــادر والبيئــة بالتعــاون مــع وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ومــن خــال 
)Ayuntamiento de Burgos )2021 مرشوع تحسن وصول االستجابة اإلنسانية ملرافق املياه والرصف الصحي واملمول من

عن طرح عطاء  بالظرف املختوم  ألعال التوريد والركيب  لتأهيل عدد من املنازل  يف منطقة بيت حانون  حسب 
املواصفــات وجــداول الكميــات والــرشوط املرفقــة العامة والخاصة باملــرشوع وميكن للمقاولن املصنفن لدى اتحاد 

املقاولين الفلسطينين والراغبن يف التقدم لهذه العطاءات
مراعاة الرشوط التالية:-

عــى كل مــورد يرغــب يف التقــدم لهــذه العطــاءات يســتطيع الحصــول عــى نســخة مــن  مقــر مجموعــة الهيدرولوجيــن 
الفلسطينين يف مدينة غزة .

1. رســوم دخــول العطــاء مبلــغ غــر مســرد بقيمــة  100شــيكل  ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء املوافــق /2022/5 25 مــن مقــر 

مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين الكائن  يف مدينة غزة / حى الرمال  شارع الشهداء عارة ساقا الطابق الثاىن.
2. ترفق مع العطاء صورة طبق االصل من عضوية اتحاد املقاولن الفلسطينن سارية املفعول .

3. ترفق مع العطاء شهادة خلو طرف من الرضيبة .

4. اخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/5/31 الســاعة : الثانية عــرش ظهرا مع العلم انه لن 

تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد املحدد.
5. يكون تسليم العطاءات بالظرف املختوم حسب عنوان مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين يف مدينة غزة .

6. يجب عى املورد تقديم كفالة تأمن ابتدايئ بقيمة)%5( من قيمة عطاءه وذلك بكفالة بنكيه سارية املفعول ملده ال تقل 

عن 90 يوم من تاريخ فتح املظاريف أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية او املبالغ النقدية.
7. ترسيه العطاء يتم بعد التنسيق و التشاور مع لجنة فتح العطاءات و يتم تبليغ قرار اللجنة ملن يرسو عليه العطاء.

8. يف حالة ترسيه العطاء يتم استبدال كفالة دخول العطاء بكفالة حسن تنفيذ قيمتها %10 من قيمة العطاء.

مجموعــة  مقــر  يف  صباحــا  االحاديةعــرش  الســاعة   2022/5/30 املوافــق  االثنــن  يــوم  التمهيــدى  االجتــاع   .9

الهيدرولوجين مكتب غزة   حى الرمال /شارع الشهداء عارة ساقا الطابق الثاىن .
مقــر مجموعــة  ظهــرا يف  والنصــف  عــرش  الثانيــة   : الســاعة   2022/5/31 املوافــق  الثاثــاء   : يــوم  العطــاء  فتــح  يتــم   .10

الهيدرولوجين الفلسطينين مكتب غزة .
11. يجب تغطية قيمة العطاء بفواتر رضيبية رسمية وشهادة خصم املصدر  باسم مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين .

12. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

13. املؤسسة غر ملزمة بقبول اقل االسعار.

ملزيد من املعلومات و االستفسارات يرجى االتصال عى هاتف املجموعة:  08/ 2639085 / 2866868

إعالن طرح عطاء
Improve humanitarian response access for recovery of water and sanitation facilities and 

hygienic sanitary conditions for 17 families in Gaza City, Gaza Strip

مرشوع / تحسني وصول االستجابة اإلنسانية الستعادة مرافق املياه والرصف الصحي لنحو 
17 أرسة يف بعض أحياء مدينة غزة  .

تعلن مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين لتطوير مصادر والبيئة بالتعاون مع وزارة االشغال العامة واالسكان ومن خال مرشوع تحسن 
 Ayuntamiento de Gijón / Gijón City Council, 2021 وصول االستجابة االنسانية ملرافق املياه والرصف الصحي واملمول من

عــن طــرح عطــاء  بالظــرف املختــوم  ألعــال التوريــد والركيــب  لتأهيــل عــدد مــن املنــازل  يف بعــض احيــاء مدينــة غــزة 
حســب املواصفــات وجــداول الكميــات والــرشوط املرفقــة العامــة والخاصــة باملــرشوع و ميكــن للمقاولــن املصنفــن 

لدى اتحاد املقاولين الفلسطينين والراغبن يف التقدم لهذه العطاءات
مراعاة الرشوط التالية:-

عــى كل مــورد يرغــب يف التقــدم لهــذه العطــاءات يســتطيع الحصــول عــى نســخة مــن  مقــر مجموعــة الهيدرولوجيــن 
الفلسطينين يف مدينة غزة .

1. رســوم دخــول العطــاء مبلــغ غــر مســرد بقيمــة  100شــيكل  ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء املوافــق /2022/5 25 مــن مقر 

مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين الكائن  يف مدينة غزة / حى الرمال  شارع الشهداء عارة ساقا الطابق الثاىن  .
2. ترفق مع العطاء صورة طبق االصل من عضوية اتحاد املقاولن الفلسطينن سارية املفعول .

3. ترفق مع العطاء شهادة خلو طرف من الرضيبة .

4. اخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم الثاثاء املوافق 2022/5/31 الســاعة : الثانية عرش ظهرا مع العلم انه لن 

تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد املحدد.
5. يكون تسليم العطاءات بالظرف املختوم حسب عنوان مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين يف مدينة غزة .

6. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة تأمــن ابتــدايئ بقيمــة)%5( مــن قيمة عطاءه وذلك بكفالة بنكيه ســارية املفعول ملده 

ال تقل عن 90 يوم من تاريخ فتح املظاريف أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية او املبالغ النقدية.
7. ترسيه العطاء يتم بعد التنسيق و التشاور مع لجنة فتح العطاءات و يتم تبليغ قرار اللجنة ملن يرسو عليه العطاء.

8. يف حالة ترسيه العطاء يتم استبدال كفالة دخول العطاء بكفالة حسن تنفيذ قيمتها %10 من قيمة العطاء.

مجموعــة  مقــر  يف  صباحــا  االحاديةعــرش  الســاعة   2022/5/30 املوافــق  االثنــن  يــوم  التمهيــدى  االجتــاع   .9

الهيدرولوجين مكتب غزة  حى الرمال / شارع الشهداء عارة ساقا الطابق الثاىن .
10. يتــم فتــح العطــاء يــوم : الثاثــاء املوافــق 2022/5/31 الســاعة : الثانيــة عــرش والنصــف ظهــرا يف مقــر مجموعــة 

الهيدرولوجين الفلسطينين مكتب غزة .
11. يجب تغطية قيمة العطاء بفواتر رضيبية رسمية وشهادة خصم املصدر  باسم مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين .

12. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

13. املؤسسة غر ملزمة بقبول اقل االسعار.

ملزيد من املعلومات و االستفسارات يرجى االتصال عى هاتف املجموعة:  08/ 2639085 / 2866868

غزة/ محمد أبو شحمة:
العلــاء والدعــاة وخطبــاء  مــن  شــارك املئــات 
املســاجد واملواطنــن يف مســرة احتجاجيــة 
االحتــال  ســلطات  ســاح  عــى  غاضبــة 
"مســرة  بتســير  للمســتوطنن  اإلرسائيــي 
األعــام" عنــد بــاب العامــود وحائــط الــراق يف 

القدس املحتلة.
نظمتهــا  التــي  املســرة  يف  املشــاركون  وردد 
واالتحــاد  الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة 
فلســطن،  فــرع  املســلمن-  لعلــاء  العاملــي 
واملجلــس األعــى للقضــاء الرشعــي، وجمعيــة 
ابــن بــاز، ومجمــع الخلفــاء الراشــدين الدعــوي، 
مــن  والعديــد  فلســطن،  دعــاة  وملتقــى 
املؤسســات الدعوية والرشعية يف قطاع غزة، 
هتافــات منــددة بجرائــم املســتوطنن وســاح 
يف  مســرتهم  بإقامــة  لهــم  االحتــال  ســلطات 

القدس.
ورفــع املشــاركون يف املســرة التــي انطلقــت 
من مسجد العباس غرب مدينة غزة حتى مقر 
وزارة األوقاف أعام فلســطن وصور املســجد 

األقىص ومدينة القدس.
الشــيخ  يونــس  خــان  محافظــة  مفتــي  وعــّد 
إحســان عاشــور قرار محكمة االحتال الســاح 
األقــىص  املســجد  باقتحــام  للمســتوطنن 

"تجاوًزا لكل الخطوط الحمراء".
العلــاء:  عــن  نيابــة  كلمتــه  يف  عاشــور  وقــال 

األعــام"  "مســرة  باقتحــام  الســاح  قــرار  إن 
ألداء  العمــود  بــاب  عــر  األقــىص  املســجد 
أمنــي  بغطــاء  ســاحاته  يف  تلموديــة  طقــوس 
ورشطــي يعنــي أن جميــع خيــارات أبنــاء شــعبنا 
فالحفــاظ  أقصانــا،  عــن  للــذود  باتــت مفتوحــة 
عليــه عقيــدة ال يصــح إمياننــا دونهــا، وال يجــوز 

تخاذل املسلمن عن نرصته.
ودعــا أبنــاء شــعبنا إىل حشــد الجهــود وتكثيــف 
الربــاط  بنيــة  األقــىص  املســجد  يف  التواجــد 
فيــه ملنــع االحتــال ومســتوطنيه مــن اقتحامــه، 
املبــارك  املســجد  قضيــة  أن  عــى  مشــدًدا 

ســتبقى حيــة يف نفــوس املســلمن، وال تتأثــر 
بظــروف املطبعــن واملتنازلــن واملتخاذلــن، 

ألنها قضية عقيدة ودين، وواجب حايتها.
ولفت إىل أن االحتال سيسمح للمستوطنن 
مــن خــال قــرار قضــايئ وغطــاء رشطــي وأمنــي 
باملرور إىل املسجد األقىص عر باب العمود 
طقــوس  وإقامــة  املزعومــة،  دولتهــم  بأعــام 
تلمودية يف ساحاته، داعيا إىل التصدي لهم.

وكان وزيــر األمــن الداخــي بحكومــة االحتــال 
عومــر بارليــف قــرر الســاح لـ"مســرة األعــام" 

املقرر تنظيمها يف 29 مايو/ أيار الجاري.

المفيت: إزالة أجزاء من 
درج الحرم اإلبراهيمي 

"جريمة تهويدية عنرصية"
القدس املحتلة/ فلسطن:

قــال املفتــي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية، الشــيخ محمد حســن "إن 
إزالــة ســلطات االحتــال أجــزاًء مــن درج الحــرم اإلبراهيمــي "الــدرج األبيــض"، 
التــي  "جرميــة تهويديــة عنرصيــة"، تتواصــل مــع عمليــات الحفــر والتدمــر 

تطال مساحات كبرة من حيز الحرم".
إطــار  يف  يــأيت  يجــرى  مــا  أن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  يف  حســن،  وأوضــح 
األثريــة،  الحــرم  معــامل  تغيــر  إىل  الهادفــة  االحتــال  ســلطات  مخططــات 
خدمــة  إنشــاءه  تعتــزم  الــذي  الكهربــايئ"  "املصعــد  مــرشوع  واســتكال 
القتحامــات املســتوطنن. وأشــار إىل أن إجــراءات ســلطات االحتــال هــذه 
تفــي إىل حرمــان املواطنــن الفلســطينين مــن أداء شــعائرهم الدينيــة يف 
مســاجدهم، وبســط الســيطرة االحتاليــة الكاملــة عــى الحــرم اإلبراهيمــي، 
داعيــًا املواطنــن إىل إعــاره، بــأداء الصلوات فيــه، لحايته من املخططات 
اإلرسائيليــة املتتابعــة لاســتياء عليــه، والــذود عنــه أمــام إجــرام املعتديــن 

عليه من املستوطنن وغرهم.
وناشد حسن الدول واملؤسسات املعنية بحرية اإلنسان واألديان الوقوف 
يف وجــه االعتــداءات اإلرسائيليــة اآلمثــة، مطالًبا األمتن العربية واإلســامية 
بتحمــل مســؤولياتها، وإفشــال مخططــات االحتــال العدوانيــة التهويديــة، 
وحاية املقدسات الفلسطينية من اعتداءات املستوطنن الذين يعيثون 

فسادًا يف األرض الفلسطينية.
الحــرم  درج  بقــص  أمــس  مــن  أول  رشعــت  قــد  االحتــال  ســلطات  وكانــت 
وملــرشوع  الكهربــايئ،  املصعــد  لركيــب  اســتكاال  األبيــض  اإلبراهيمــي 
تهويــدي يتــم تنفيــذه عــى مســاحة 300 مــر مربــع مــن ســاحات املســجد 
اإلبراهيمــي ومرافقــه، لتســهيل اقتحامــات املســتوطنن، حيــث خصصــت 

حكومة االحتال 2 مليون شيقل لتمويله.

جنن/ فلسطن:
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  القيــادي يف  قــال 
يشــن  االحتــال  إن  ناصيــف:  رأفــت  حــاس 
محافظــة  يف  للمقاومــن  اســتنزاف  عمليــات 
ا من اإلمعان  جنــن، ضمن سياســة خطــرة جدًّ

يف جرامئه بحق أبناء شعبنا.
وأوضح ناصيف يف ترصيح أمس، أن االحتال 
يســلك ســلوًكا يخرجــه مــن الصــدام مــع عمــوم 
رد  تــايش  يحــاول  إذ  الفلســطيني،  الشــعب 

فعل شعبنا ومقاومته يف غزة.
وحــذر ناصيــف من محاولة االحتال اســتنزاف 
األبطــال،  ومقاوميهــا  القســام  جنــن  أهــايل 
وقتــل  واســتهدافات  يوميــة  اقتحامــات  عــر 
وذويهــم،  وأنصارهــم  للمقاومــن  واعتقــاالت 

ضمن مخطط إلرهاق جنن.
وأكــد أن جرائــم االحتــال هــي متــاٍد ومخطــط 
واسع بحق جنن القسام، وأن األمر يستدعي 
مــن  املزيــد  أخــذ  الغربيــة  والضفــة  جنــن  يف 

واالســتخفاف  الركــون  وعــدم  والحــذر  الحيطــة 
بهذا العدو الذي يرص عى تنفيذ جرامئه.

يخطــط  االحتــال  أن  إىل  ناصيــف  وأشــار 
االســتهدافات  هــذه  جعــل  عــر  أكــر  لجرائــم 
كبــر  عــدوان  إىل  ليقفــز  كعــادة،  اليوميــة 
اليوميــة،  الحــاالت  هــذه  باســتغال  واســع 
أنــه يريــد  أبنــاء شــعبنا، وإمــا  مــن  وقتــل مزيــد 
االســتخبارية  وســائله  عــر  املقاومــن  قنــص 

واالستفراد بهم فرادى.
قــوات  القتحــام  أمــس  مقاومــون،  وتصــدى 
جنــن،  مخيــم  أطــراف  اإلرسائيــي  االحتــال 

ومحارصة أحد املنازل الفلسطينية.
مســلحة  اشــتباكات  خــال  شــاب  وأصيــب 
االحتــال  وقــوات  مقاومــن  بــن  اندلعــت 
اإلرسائيــي، بعــد اقتحــام حي الهــدف الجديد 
قــرب مخيــم جنــن، وُســمع صــوت إطــاق نــار 

كثيف يف املنطقة.
ويف وقت سابق، تصدى مقاومون يف جنن، 

بالرصــاص القتحــام قــوات االحتال، بلدة جبع 
جنوب املحافظة.

بــدوره، أكــد النائــب يف املجلــس الترشيعــي 
مــن  املتكــرر  االســتهداف  أن  ســليان،  خالــد 
ومخيمهــا،  جنــن  ملدينــة  االحتــال  قــوات 
يقابلــه رغبــة شــعبية فلســطينية باملواجهــة ال 
ســليان يف ترصيــح صحفــي،  وقــال  تنتهــي. 
إن االحتــال يحــاول تحقيــق أهــداف سياســية 
مــن خــال اقتحاماتــه املتكــررة لجنــن، تتجاوز 

األهداف امليدانية، وفق تقديره.
وذكر أن االحتال يريد الذهاب إىل التصعيد 
امليــداين، مســتدالًّ عــى ذلــك بقــرار التصفية 
الــذي اتخــذه جيــش االحتــال ضــد الصحفيــة 

شرين أبو عاقلة.
وبحســب ســليان، فــإن االحتــال اإلرسائيــي 
دفعــات  عــى  اجتيــاح  بعمليــة  ــا  حاليًّ يقــوم 
واســعة  بعمليــة  تنتهــي  ورمبــا  جنــن،  ملخيــم 

تتعلق بالوضع الفلسطيني العام.

حملة يف أمريكا لوقف تهجري 
سكان مسافر يطا جنوب الضفة

واشنطن/ فلسطن: 
ُأطلقــت يف الواليــات املتحــدة، حملــة لوقف التهجر القري لســكان قرى 

مسافر يطا جنوب مدينة الخليل وهدم منازلهم.
وتشــمل الحملــة عريضــة موجهــة للكونغــرس األمريــيك، تحتوي عى رســالة 
تحمــل تواقيــع أعضــاء الكونغــرس، ســيتم توجيههــا لوزيــر الخارجيــة أنتــوين 
بلينكــن، تطالبــه بالتدخــل لوقــف هــدم بيــوت القريــة وطــرد ســكانها، مبــوازاة 
"أنقــذوا مســافر  عنــوان:  تحــت  االجتاعــي  التواصــل  عــى وســائل  حملــة 
يطــا". وتشــر العريضــة التــي يجــري جمــع التواقيــع عليهــا، منــذ أيــام، مــن 
قبــل املواطنــن األمريكين، واملوجهــة ألعضاء الكونغرس بعنوان: "أوقفوا 
الطرد الجاعي للفلسطينين يف مسافر يّطا" إىل موافقة محكمة االحتال 
العليــا عــى "واحــدة مــن أكــر عمليــات التهجــر القري للفلســطينين من 

أراضيهم منذ عام 1967".
واعتــرت أن "العليــا اإلرسائيليــة" وافقــت عــى تنفيــذ جرميــة حرب وتطهر 
عرقي، مبا يؤكد أن النكبة الفلســطينية ما زالت مســتمرة، مشــددة عى أن 
الكونغــرس والرئيــس جــو بايــدن لديهــا الســلطة ملنــع ذلــك. وكتبــت عضــو 
الكونغــرس حــوري بــوش رســالة موجهــة لبلينكــن، للتدخل ملنــع هدم منازل 
"مســافر يطــا"، وتطالبــه بالضغــط عــى ســلطات االحتــال ملنــع هــدم أي 

منازل فلسطينية يف مسافر يطا.
وقبــل ذلــك، انتقــدت منظمــة األمــم املتحــدة، قــرار ســلطات االحتال هدم 

التجمعات الفلسطينية يف مسافر يطا وترحيل أهلها منها.
وقالــت إن إخــاء ســلطات االحتــال لتجمعــات فلســطينية مــن أجــل إجــراء 
تدريبــات عســكرية، "إجــراء ال إنســاين"، داعيــة إىل إبقــاء الفلســطينين يف 

منازلهم بكرامة.

سليمان: استهداف المخيم يقابله رغبة شعبية بالمواجهة

ناصيــــف: جنيـــــن ماضيـــة فـــي المقاومــة 
رغـــــم محــــــــاوالت االحتــــالل الستزنافهــــا

مسرية غاضبة بغزة رفًضا لسماح االحتالل 
بتسييــــر "مسيـــــرة األعـــالم" فـــي القــدس

مشاركون في المسيرة بمدينة غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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دعوة لتقديم عرض أسعار
اسم المشروع تشطيب الطابق األول من مبنى 

القدس - بلدية الزهراء
MF 05 - 2022 / رقم املرشوع

تعلــن بلديــة الزهــراء عــن رغبتهــا يف طــرح مرشوع تشــطيب الطابق األول من 
 )2022-MF05( الزهــراء والــذي يحمــل رقــم التابــع لبلديــة  القــدس  مبنــى 
الكميــات  وجــداول  واملواصفــات  للمخططــات  وفقــا  وذلــك  ذايت  بتمويــل 
والــرشوط املرفقــة العامــة والخاصــة باملــرشوع، فعــى الراغبــن يف التقــدم 

لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية: 
1 -  يجــب عــى املقــاول أن يكــون مســجال لــدى اتحــاد املقاولــن ومصنفــا 

لدى لجنة التصنيف الوطنية يف مجال األبنية.
2. يجب عى املقاول أن يكون مسجال رسميا يف دوائر الرضيبة.

3. يجــب عــى املقــاول تقديــم كفالــة تأمــن ابتــدايئ بقيمــة %5 مــن قيمــة 

إجاميل املناقصة سارية املفعول ملدة ال تقل عن 60 يوما أو شيك بنيك 
مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية. 

4 - األسعار شاملة لجميع أنواع الرضائب.
5. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

6. يجب أن تكون األسعار بالشيكل اإلرسائييل.

7. كل مقاول يرغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عى نسخة 

من العطاء من مقر البلدية مقابل أربعامئة شيكل.
8. االجتامع التمهيدي وزيارة املوقع يوم األحد املوافق 29/05/2022 م 

الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية. 
املوافــق   الثالثــاء  يــوم  مــن  ظهــرا   12 الســاعة  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   .9  

31/05/2022  م يف مقر البلدية مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد. 

10. فتح املظاريف يوم الثالثاء املوافق 31/5/2022 م الساعة 12 ظهرا 

يف مقر البلدية. 
11. رسوم اإلعالنات يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

12. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى االتصــال عــى تليفــون رقــم 2632018. 

جوال : 0593426767
بلدية الزهراء

دولة فلسطني 
وزارة الحكم املحيل 

بلدية الزهراء 

إعالن طرح املزايدة رقم  06-2021 /2022م
الخاصة بتلزيم محل اكسسوارات الكمبيوتر

 ونرثيات – فرع الجامعة خانيونس املوايص.
تعلــن جامعــة األقــى بغــزة عــن رغبتهــا يف طــرح املزايــدة رقــم )2021-06 
/2022م( والخاصــة بتلزيــم محــل اكسســوارات الكمبيوتــر ونرثيــات – فــرع 

الجامعة خانيونس املوايص.
فعــى الراغبــن يف االشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
– دائــرة اللــوازم و املشــريات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري 

مسردة )100شيكل( مائة شيكل، يف موعد أقصاه يوم 
الثالثاء املوافق 2022/05/31م.. الساعة الثانية ظهرا .

علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كراس العطــاء إلدارة الجامعة هو يوم الخميس 
املوافق 2022/06/02م الساعة الثانية عرش ظهرًا بالظرف املختوم.

مالحظة:-  
1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو علية العطاء.

2. كفالة دخول العطاء %10 نقدًا من قيمة املبلغ املقرح.

الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــالت  جميــع   .3

جامعة االقى/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة االقى

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 28/ 2022

الخاصة:تنفيذ أعامل مدنية – متديد كوابل 
أرضية- محافظات غزة »حسب الطلب«

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاله حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-

- موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االثنن املوافق 06 /2022/06 
وحتى الساعـة 12:00 من نفس اليوم.

 2022/06 / 06 يــوم  االثنــن  املوافــق   الفنيــة  - موعــد فتــح املظاريــف 
الساعة 12:30 ظهرًا

- ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي وذلــك يــوم االثنــن املوافــق 2022/05/30 
وذلك يف مقر الرشكة الرئيي الساعة 10 صباحًا

- ميكن الحصول عى مستندات العطاء من دائرة املشريات مبقر الرشكة الرئيي 
املـوافـــق   االربعــاء  يــوم  مــن  اعتبــارًا   " الثالثينــي   " النــارص  عبــد  جــامل  شــارع  بغــزة 

2022/05/25  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 300 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة 20,000 شــيكل, مبوجب كفـالـــة 
بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا.

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعالن )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشريات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين •
• موبايل رقم : 0599300112 

                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
 24/ADM/2022 إعالن طرح عطاء

تأهيل قسم العيون التابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
تعلــن جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني عــن حاجتهــا لتأهيــل قســم العيــون 

التابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــرشكات  فعــى 
املوافــق  االربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  كراســات  لــرشاء  غــزة   الجمعيــة يف 
2022/5/25 مــن الســاعة الثامنــة و النصــف صباحــًا حتى يوم الثالثاء املوافق 

2022/5/31 حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعــد الظهــر للمورديــن املؤهلــن 

و املرخصــن و املتخصصــن فقــط الحــق يف االشــراك ، علــاًم بــأن آخــر موعــد 
لتقديــم العــروض هــو يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/6/7 حتــى الســاعة الثانيــة 
دائــرة  املوجــود يف  املناقصــات  وذلــك يف صنــدوق   ، الظهــر  بعــد  النصــف  و 
املشريات مبقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى

1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( دوالر أمرييك غري مسردة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  %5  من قيمة العطاء

3. االجتامع التمهيدي يوم االربعاء املوافق 2022/6/1  يف مقر الجمعية بخانيونس .

4. التصنيف املطلوب هو درجة أوىل أو ثانية مباين .

5. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

6. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــالل  بجمعيــة  املشــريات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لالستفســار 
الفلسطيني عى األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

نيويورك - جنن/ وكاالت:
بــرس"  "أسوشــيتد  وكالــة  قالــت 
األمريكية، أمس، إن تحقيقها يف 
قنــاة  مراســلة  اغتيــال  مالبســات 
يعــزز  عاقلــة  أبــو  الجزيــرة شــريين 
تأكيدات الســلطات الفلســطينية 
الرصاصــة  بــأن  الفقيــدة  وزمــالء 
بندقيــة  مــن  جــاءت  قتلتهــا  التــي 

إرسائيلية.
أن صحفييهــا  الوكالــة  وأوضحــت 
زاروا املوقــع الــذي ُقتلــت فيه أبو 
عاقلــة عــى أطــراف مخيــم جنــن 
واســتمعوا  الغربيــة،  الضفــة  يف 
العيــان، كــام فحصــوا  إىل شــهود 
الصور ومقاطع الفيديو املتوفرة.

أن  بــرس"  "أسوشــيتد  وذكــرت 
عيــان  شــهود   5 مــع  مقابالتهــا 
مــع  تتوافــق  بنتيجــة  جــاءت 
مجموعــة  إليــه  توصلــت  مــا 
مجموعــة  -وهــي  "بيلينغــكات" 
مقرهــا  االســتقصائية  للصحافــة 
قــوات  موقــع  بشــأن  هولنــدا- 
االحتــالل اإلرسائيــيل وقربهــا مــن 
شــريين أبــو عاقلة، وهــو ما يجعل 
استهداف جنود االحتالل لها هو 

االحتامل املرجح.
صــورا  أن  إىل  الوكالــة  وأشــارت 
ومقاطــع فيديــو عديــدة التقطــت 
مايو/أيــار   11 يــوم  صبيحــة 
لجيــش  مركبــات  تظهــر  الجــاري 
االحتــالل تقــف عــى رأس شــارع 

ضيــق، وكانــت شــريين أبــو عاقلــة 
يف  املقابــل  الطــرف  يف  تقــف 

مرمى واضح لجنود االحتالل.
وأضافت أن تلك اللقطات تظهر 
الصحفيــن واملــارة وهــم يهربــون 
من النريان التي أطلقت من جهة 

مركبات جيش االحتالل.
يف غضون ذلك، قال براين دويل 
األمــم  مقــرر  مستشــاري  كبــري 
عــن  للدفــاع  الخــاص  املتحــدة 
حقــوق اإلنســان إن أمــام املحكمة 
بشــأن  وثيقتــن  الدوليــة  الجنائيــة 
عاقلــة،  أبــو  الصحفيــة  اغتيــال 
للبــت  املحكمــة  إىل  قدمتــا 

فيهام.
وأوضح دويل -يف مقابلة مع قناة 

شقيقته ومحاسبة من قتلها.
منتــدى  أكــد  جانبــه،  مــن 
أن  الفلســطينين  اإلعالميــن 
تــوايل التحقيقــات املؤكــدة عــى 
جرميــة  عــن  االحتــالل  مســؤولية 
اغتيــال الزميلــة شــريين أبــو عاقلــة 
"يستدعي اتخاذ إجراءات عملية 
الصحفيــن  وحاميــة  ملحاســبته 

الفلسطينين".
وقال املنتدى يف بيان، إن وضوح 
أبــو  اغتيــال  جرميــة  مالبســات 
عاقلــة عــى يــد قــوات االحتــالل، 
يأيت منسجاًم مع سجلها الحافل 
الصحفيــن  اســتهداف  بجرائــم 
يف  اإلعالميــة  ومؤسســاتهم 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض 

الوثيقتــن  إحــدى  أن  الجزيــرة- 
الــدويل  االتحــاد  بهــا  تقــدم 
"عــى  أن  وأضــاف  للصحفيــن. 
بشــأن  قــرارا  تتخــذ  أن  املحكمــة 
العرائــض املقدمــة ومــا إذا كانــت 

ستنظر فيها أم ال".
من جهة أخرى، قال عضو مجلس 
بامبــوس  الربيطــاين  العمــوم 
عــى  تغريــدة  يف  تشــاراالمبوس 
أبــو  طــوين  التقــى  إنــه  "تويــر"، 
شــريين  الصحفيــة  شــقيق  عاقلــة 

يف القدس.
طــوين  أن  تشــاراالمبوس  وذكــر 
ســلمه رســالة يطلــب مــن خاللهــا 
إجــراء  أجــل  مــن  الــدويل  الدعــم 
اغتيــال  يف  مســتقل  تحقيــق 

وصواريــخ  برصــاص  استشــهد  إذ 
عــام  منــذ  صحفيــًا   48 االحتــالل 

.2000

"يوجــب  ذلــك  أن  عــى  وشــدد 
ورادعــة  إجــراءات حاســمة  اتخــاذ 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  بحــق 
جرامئــه  عــى  ومحاســبته 
الصحفيــن  بحــق  وانتهاكاتــه 
األرايض  يف  الصحافــة  وحريــة 
للقوانــن  خالفــًا  الفلســطينية 
واملواثيــق  واألعــراف  الدوليــة 
حريــة  عــى  املؤكــدة  اإلنســانية 

اإلعالم وحامية الصحافين".
وجــدد املنتــدى مطالبتــه لالتحاد 
ومنظمــة  للصحفيــن  الــدويل 
واالتحــاد  حــدود  بــال  مراســلون 
العــام للصحفيــن العــرب برضورة 
الزميلــة  اغتيــال  جرميــة  متابعــة 
أبــو عاقلــة، ومــا ســبقها مــن جرائــم 
اغتيال للصحفين الفلســطينين 
بشــكل مقصــود ومتعمــد، وعــدم 
االحتــالل  بإفــالت  الســامح 
لئــال  العقــاب  مــن  اإلرسائيــيل 
نصدم بضحية جديدة مستقباًل.

وال تــزال ســلطات االحتالل متتنع 
أبــو  اغتيــال  فتــح تحقيــق يف  عــن 
فحوصهــا  أن  مــن  بالرغــم  عاقلــة، 
األوليــة أثبتــت أن جنودها أطلقوا 
الــذي  املوقــع  باتجــاه  الرصــاص 
كانــت فيــه مراســلة الجزيــرة، كــام 
تــم تحديــد بندقيــة الجندي الذي 
يحتمــل أنــه أطلــق النــار، وفقــا ملــا 
ذكــره مصــدر عســكري إرسائيــيل 

لوكالة "أسوشيتد برس".
وقالت املدعية العسكرية العامة 
يف جيــش االحتــالل يفعــات تومر 
يروشــاملي -خــالل مؤمتــر لنقابــة 
مــن  أول  اإلرسائيليــن  املحامــن 
أمس- إنه إذا تبن أن أحد الجنود 
عــى  النــار  أطلــق  اإلرسائيليــن 
شــريين أبــو عاقلــة، فإنــه ال وجــود 
الحالــة،  هــذه  لشــبهة جنائيــة يف 
يف  تعمــل  كانــت  الراحلــة  ألن 
تعبــري  وفــق  نشــط،  قتــال  منطقــة 

املدعية.
وذكرت يروشاملي أنه عى الرغم 
املعركــة،  بضبابيــة  وصفتــه  مــام 
لفهــم  جهــده  الجيــش  ســيبذل 

كيف أصيبت أبو عاقلة.
العســكرية  املدعيــة  وأضافــت 
اإلرسائيليــة أن عــدم التمكــن مــن 
التــي تحتجزهــا  الرصاصــة  فحــص 
"يــرك  الفلســطينية  الســلطة 
ملالبســات  بالنســبة  شــكوكا 

موتها"، عى حد تعبريها.
ومتتلك يفعات تومر يروشــاملي 
تقــرر إذا كان يجــب  صالحيــة أن 
إحالــة أي مــن جنــود االحتــالل إىل 
إجــراء تأديبــي أم ال، عــى خلفيــة 
حادثــة اغتيــال الزميلة شــريين أبو 

عاقلة.
وكانــت شــبكة الجزيــرة قالــت إن 
شــريين  اغتــال  االحتــالل  جيــش 
وبرصــاص  بــارد  "بــدم  عاقلــة  أبــو 
بعملهــا  تقــوم  كانــت  بينــام  حــي 

الصحفي".

منظمات حقوقية فلسطينية 
ُتسلِّم مذكرة للجنائية الدولية 
بشأن جرائم الحرب اإلرسائيلية

الهاي/ فلسطن:
قدمــت ثــالث منظــامت حقوقيــة فلســطينية )مؤسســة الحــق، ومركــز 
ملكتــب  مذكــرة  اإلنســان(،  لحقــوق  الفلســطيني  واملركــز  امليــزان، 
الدوليــة تشــمل وصفــا وتحليــال  الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  املدعــي 
دقيقا لجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت يف سياق 
العــدوان الحــريب اإلرسائيــيل يف مايــو/ أيــار 2021 عــى املدنيــن 

الفلسطينين يف قطاع غزة.
وتركــز املذكــرة بشــكل خــاص عــى الجرائم الدولية التــي ارتكبت يف 
غزة، استكاماًل للهجامت العسكرية السابقة عى غزة والحصار غري 

القانوين، الذي يدخل عامه الخامس عرش.
وتكشــف عــن ارتــكاب ســلطات االحتــالل جرائــم خطــرية عــى نطــاق 
واســع تدخــل يف اختصــاص املحكمــة ضــد املدنيــن الفلســطينين 
والبنى التحتية املدنية يف غزة، مبا يف ذلك جرائم القتل العمد أو 
التسبب عمدًا يف معاناة كبرية أو إصابة خطرية بالجسد أو الصحة، 
والتدمــري الواســع للممتلــكات والهجــامت املتعمــدة ضــد األهــداف 
احتــالل  إطــار  يف  للقــوة،  املناســب  غــري  واالســتخدام  املدنيــة، 

عسكري يندرج يف سياق نزاع مسلح دويل ومقرن به.
وقال مدير املركز الفلســطيني لحقوق اإلنســان راجي الصوراين: إن 
عدوان مايو 2021 عى قطاع غزة هو املثال األحدث عى سلسلة 
العمليــات العســكرية األكــرث تدمــريًا والتــي تهــدف إىل إلحــاق أرضار 
ومعانــاة بصــورة غــري متناســبة باملدنيــن يف القطــاع الــذي يقبــع منذ 

15 عامًا تحت حصار غري قانوين.

من جهته أكد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، أن ارتكاب هذه 
الجرائم يجب أن يتم النظر إليه يف سياق احتالل )إرسائيل( املّطول 
والعــدواين لــأرض الفلســطينية بكاملهــا وارتكابهــا املوســع لجرائــم 
ممنهجة ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك الفصل العنرصي "األبارتهايد" 

وجرائم الحرب الخطرية.
قدمتهــا  ســابقة  قانونيــة  مذكــرة  يف  بدقــة  تناولــه  تــم  مــا  وبحســب 
املنظامت الحقوقية املوقعة أدناه إىل املحكمة يف نوفمرب 2017، 
وأكدتــه العديــد مــن التقاريــر املســتقلة رفيعــة املســتوى )مبــا يف 
ذلــك لجــان األمــم املتحــدة(، يحــول نظــام التحقيــق اإلرسائيــيل دون 
إجراء تحقيقات فعالة تحظى باالستقاللية والحياد، حيث إن 79٪ 
مــن الشــكاوى الجنائيــة التــي ُقدمــت إىل املدعــي العــام العســكري 

اإلرسائييل مل تلَق أي رد جوهري.
مــن جانبــه، قــال مديــر مركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان عصــام يونــس: 
"انتظر الضحايا بالفعل مدة طويلة، فكم سيحتاج الفلسطينيون يف 
غزة لالنتظار قبل أن تحاسب املحكمة الجنائية الدولية املسؤولن 

اإلرسائيلين؟".
فــوري وملمــوس  إجــراء تحقيــق  أن  وتخلــص املذكــرة املقدمــة إىل 
املتهمــن  ضــد  محــددة  لقضايــا  الجنائيــة  املحكمــة  وفتــح  وشــامل 
مــن  اإلفــالت  مــن  عقــود  إلنهــاء  الوحيــدة  الطريقــة  هــو  اإلرسائيليــن 
العقاب عى الجرائم املرتكبة بحق الفلسطينين، وبالتايل مينعهم 
مــن االرتــكاب املســتمر والحــايل للجرائــم، ويســهم يف منــع ارتــكاب 

املزيد منها. 
انتهــاكات بحــق  ومنــذ احتــالل فلســطن، ارتكبــت قــوات االحتــالل 
القانــون الــدويل بــال هــوادة وبشــكل صــارخ، يف مخالفــة لجــل أحــكام 
مــا يعرقــل ويقــي عــى أي  التقليــدي والعــريف،  الــدويل  القانــون 

منظور لـ "عملية سالم" تؤدي إىل حل عادل. 
وختمــت املذكــرة: "لذلــك، فــإن املالحقــة القضائيــة الفعالــة مــربرة 
لكونها املالذ األخري الستعادة االحرام للعدالة الدولية وتحقيقها".

جنن/ فلسطن:
عائلــة  أبنــاء  يســري  األحــرار  درب  عــى 
الضفــة  شــاميل  جنــن  مــن  الطوبــايس 
االحتــالل  يقاومــون  املحتلــة،  الغربيــة 
يف  وحريتهــم  دمائهــم  مــن  ويدفعــون 

سبيل الله والوطن.
عائلــة  قدمــت  االحتــالل  ســنوات  طــوال 
شــهداء  أبنائهــا  مــن  عــددًا  الطوبــايس 
قامئــة  يف  أســامؤهم  ملعــت  وأرسى، 

الرشف والتضحية.
بــدء  ومــع   2002 عــام  مــارس  نهايــة  يف 
االستشــهادي  متكــن  جنــن  معركــة 
قريــة  مــن  الطوبــايس،  شــادي  القســامي 
فدائيــة  عمليــة  تنفيــذ  مــن  برقــن  وادي 
املجمــع  مــن  بالقــرب  نفســه  بتفجــري 
مدينــة  وســط  كنيــون"  "جرانــد  التجــاري 
حيفــا املحتلــة، مــا أســفر عــن مقتــل أكــرث 

من 16 مستوطًنا وجرح العرشات.

ودوى انفجــار عنيــف تناثــرت عــى صــداه 
املســتوطنن،  مــن  العــرشات  أشــالء 
لريتقي ابن جنن إىل العال بعد أن أثخن 

يف العدو قتاًل ورعبًا.
بيوت شيدت بالمقاومة

مخيــم  يف  باملقاومــة  شــيد  بيــت  ومــن 
حســام  أحمــد  الشــهيد  خــرج  جنــن، 
املواجهــة  عبــاب  ليخــوض  الطوبــايس 

وصواًل للشهادة.
يف اليــوم األخــري مــن ينايــر 2006م، كان 
دربــه  ورفيــق  الطوبــايس  أحمــد  املقــاوم 
نضــال أبــو ســعدة يف الحــي الرشقــي يف 
عرابــة، كمــالذ لهــام ليتواريــا عــن األنظــار 
قامئــة  عــى  االحتــالل  وضعهــام  أن  بعــد 

املطلوبن.
االحتــالل  جيــش  مــن  خاصــة  قــوة  لكــن 
ليخوضــا  اغتيالهــام،  بهــدف  رصدتهــام 
انتهــت  كاملــة  لســاعة  اشــتباكًا 

عبــد اللــه الطوبــايس 30 عامــًا، مجاهــدًا 
االحتــالل  مواجهــة  الصفــوف يف  يتقــدم 

والتصدي لعمليات االقتحام.
مــع   24-4-2004 كــامل يف  واستشــهد 
اثنن من رفاقه يف عملية اغتيال نفذتها 
قــوة إرسائيليــة خاصة تســللت إىل مخيم 
معهــا  اشــتباكًا  خــاض  أن  بعــد  جنــن 

وأصاب ضابطًا بجراح خطرة.
أسير وشقيق شهداء

ســجون  غيبــت  الشــهداء  جانــب  وإىل 
الطوبــايس  عائلــة  أبنــاء  خــرية  االحتــالل 

خلف القضبان.
الطوبــايس  ســعيد حســام  األســري  ويعــد 
39 عامــًا مــن أعــى األحــكام يف ســجون 

بالســجن  يقــي حكــاًم  االحتــالل حيــث 
عــن  50 عامــًا، ملســؤوليته   + 31 مؤبــدًا 

قتــل عــرشات املســتوطنن يف عمليــات 
فدائية نفذتها رسايا القدس.

باستشهادهام.
الطوبــايس  أحمــد  الشــهيد  جانــب  وإىل 
يف  عامــًا   21 إســالم  شــقيقه  ارتقــى 
قــوات  اقتحــام  خــالل  17/09/2013م 

االحتالل ملخيم جنن.
حينــه  يف  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
وأطلقــت  الطوبــايس  عائلــة  منــزل 
الرصــاص الحــي عليه ما أدى الستشــهاده 

متأثرًا بجراحه.
من رحم المخيم

املقــاوم  لحــق  جنــن  مخيــم  رحــم  ومــن 
أســامة جميــل الطوبــايس 27 عامــًا بركب 

الجهاد واالستشهاد.
وأصيب أســامة الطوبايس خالل تصديه 
مخيــم  اقتحمــت  التــي  االحتــالل  لقــوات 
16-8- استشــهاده  عــن  وأعلــن  جنــن، 

.2006

كــامل  الشــاب  جنــن  عرفــت  كذلــك 

شــقيق  هــو  الطوبــايس  ســعيد  واألســري 
حســام  وإســالم  أحمــد  الشــهيدين 
يف  لالعتقــال  تعــرض  كــام  الطوبــايس، 
محمــود  القائــد  برفقــة  الســلطة  ســجون 

طوالبة.
عامــًا   40 طوبــايس  ســمري  األســري  أمــا 
بتاريــخ  فاعتقــل  جنــن  ُمخيــم  مــن 
التاســعة  يف  كان  حــن   15/8/2001

عرش من عمره وخضع لتحقيق عنيف.
بعــد ثالثــة أشــهر متواصلــة مــن التحقيــق 
والتعذيــب الجســدي والنفــي أصــدرت 
مــدى  بســجنه  أمــرًا  االحتــالل  محاكــم 

الحياة.
عمليــة  تنفيــذ  بصــدد  الطوبــايس  وكان 
15/8/2001م،  بتاريــخ  استشــهادية 
لكنــه اعتقــل عــى الحاجــز الــذي يفصــل 
الفلســطينية  عــن األرايض  مدينــة جنــن 

املحتلة عام 1948م.

عائلة الطوبايس.. 
بيوت ُشّيدت بالمقاومة وتضحيات خطتها دماء وسجون

"أسوشيتــــد بـــرس": شرييــــن أبـــو عاقلـــة ُقتلـــت 
برصاصــــة أُطلقــــــت مــــــــن بندقيــــة إرسائيليـــة
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 QRC/2022 /05 :إعالن طرح عطاء رقم العطاء
يعلن الهالل األحمر القطري يف غزة عن طرح عطاء 

تقديم خدمات تدريب عىل تخطيط  وتنفيذ مشاريع صغرية للنساء والفتيات 
فعىل الرشكات املسجلة والراغبة يف املشاركة التوجه للحصول عىل نسخة من وثائق املناقصة عىل العنوان التايل )مكتب الهالل 
األحمــر القطــري غــزة شــارع الوحــدة – عــارة غــازي الشــوا- الطابــق -2 غــزة( و ذلــك اعتبــارًا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2022/05/25 

ولغاية يوم االثنني املوافق 2022/05/30 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا . و ذلك وفق الرشوط التالية:
1. الرشكات املشاركة: يجب عىل الرشكات املشاركة أن تكون مسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا لدى 

دوائر الرضيبة.
2. مثن نسخة العطاء 100 شيكل غري مسرتدة.

3. األسعار: بالدوالر األمرييك وغري شاملة لرضيبة القيمة املضافة ويجب تقديم فواتري رضيبية معفاة.

4. مدة رسيان العرض املقدم: 120 يوما من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.

املوافــق  الثالثــاء  يــوم  وذلــك  املشــاركني  استفســارات  عــىل  لإلجابــة  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم  التمهيــدي:  االجتــاع   .5

2022/05/31  الساعة  11:00 ظهرًا يف مكتب الهالل األحمر القطري غزة شارع الوحدة – عارة غازي الشوا- الطابق -2 غزة. 

6. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطاء بقيمة 300 دوالر أمرييك وتكون بشــكل كفالة بنكية أو شــيك 

بنيك مصدق من بنك معرتف به من ســلطة النقد الفلســطينية باســم الهالل األحمر القطري وتكون مدة رسيان الكفالة 
120 يومًا من تاريخ تسليم العطاء وترفق ضمن العرض املايل. 

7. تجزئة العطاء : العطاء غري مجزأ. 

8. تســليم العطــاءات: آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم الخميــس املوافق 2022/06/09 الســاعة 12:00 ظهرا 

يف نفــس العنــوان املذكــور أعــاله )مكتــب الهــالل األحمــر القطــري غــزة -شــارع الوحــدة  عــارة غــازي الشــوا مقابل عيادة 
الرمال الطابق الثاين(، و لن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

9. يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها عيل العنوان التايل )الهالل األحمر القطري – شارع الوحدة- عارة 

غازي الشوا – ط2 – غزة(  ويجب تقديم عرض فني ومايل منفصلني.
10. رسوم االعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

11. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهالل األحمر القطري خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف 2884822

12. سوف يتم استبعاد أي عطاء ال يلتزم ُمقدمه بالرشوط واملواصفات املعلنة أعاله.

إعالن طرح مناقصة رقم 2022/04
)مناقصة توريد طرود )حقائب الحامية والكرامة((

 UNFPA يعلن مركز شؤون املرأة- غزة بالرشاكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان
ضمــن مــرشوع االســتجابة للعنــف املبنــي عــىل النــوع االجتاعــي ضمــن برنامــج حياة 
املشــرتك بالرشاكــة مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان عــن املناقصــة الخاصــة 
بتوريــد طــرود )306 حقيبــة حايــة وكرامــة )167 للطــالب و 139 للطالبات( لطالب 
االجتاعيــة،  التنميــة  لــوزارة  التابعــة  املهنــي  والتأهيــل  التدريــب  مراكــز  وطالبــات 
باإلضافة إىل توريد )206 حقيبة حاية وكرامة( ضمن مرشوع االستجابة املتكاملة 
النــوع  عــىل  القائــم  العنــف  الصحيــة\  والنظافــة  الصحــي  والــرف  امليــاه  لخدمــات 
االجتاعــي لالحتياجــات اإلنســانية يف غــزة - فلســطني 2022 "بتمويــل مــن وزارة 
الرنويجيــة  الدمناركيــة  الكنيســة  مســاعدات  مكتــب  بــإرشاف  الرنويجيــة  الخارجيــة 
DCA/NCA.  فعــىل الــرشكات املتخصصــة الراغبــة يف املشــاركة الحصــول عــىل 

كراسة ووثائق املناقصة من الدائرة املالية يف مقر مركز شؤون املرأة يف مدينة غزة 
خالل الدوام الرســمي من الســاعة 12:00 حتى الســاعة 02:00 بعد الظهر. فعىل 

الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة التعليات والرشوط التالية:
- اســتالم كراســة ووثائــق املناقصــة ابتــداءًا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2022/05/25 
وحتــى يــوم األحــد املوافــق 2022/05/29 مــن الســاعة 12:00 حتى الســاعة 02:00 
بعد الظهر، مقابل مبلغ وقدره 100 شيكل غري مسرتدة تدفع للدائرة املالية باملركز.

 2022/05/30 - يعقــد االجتــاع التمهيــدي للعطــاء يــوم االثنــني املوافــق 
الساعة الحادية عرش صباحًا يف مقر مركز شؤون املرأة.

- آخر موعد لتسليم الوثائق بالظرف املختوم هو يوم الثالثاء املوافق 2022/05/31 
يف متام الساعة الثانية عرش ظهرًا، ولن يقبل استالم العطاء بعد ذلك.

- تفتح املظاريف بشــكل علني يف مقر املركز يف متام الســاعة الثانية عرش 
وربع ظهرا )12:15PM( من يوم الثالثاء املوافق 2022/03/31

- كافــة العطــاءات يجــب أن تكــون مصحوبــة بتأمــني ابتــدايئ مقــداره %5 مــن 
قيمــة العطــاء وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق عــىل أن 
يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرتة 120 يومــًا مــن تاريــخ 

اإلقفال. وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية. 
- لن يقبل العطاء يف حالة اإلخالل بأي رشط من رشوطه املوضحة يف كراسة العطاء.

الفاتــورة  أن  االعتبــار  بعــني  ويؤخــذ  الرضيبــة  مــن  معفــي  األول  املــرشوع   -
الرضيبية ستكون معفاة من قيمة الرضيبة املضافة.

- يجب أن تكون األسعار بالشيكل والدوالر
- املؤسسة غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

- يلتزم املورد الفائز بتقديم فاتورة أصلية باملبلغ حسب األصول.
- رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء. 

النــر  شــارع   – غــزة  مبدينــة  املــرأة-  شــؤون  مركــز  مراجعــة  يرجــى  لالستفســار 
عــىل منســقة  االتصــال  أو  الثــاين   الــدور  الســعيد-  عــارة  اللبابيــدي-  – مفــرق 
املشرتيات/ تليفون: 2877312, 2877311, أو جوال رقم 0597857460.

البرية-طولكرم/ فلسطني:
شــارك مئــات املواطنــني يف الضفــة 
الغربيــة املحتلــة، أمس، يف وقفتني 
املرضبــني  األرسى  مــع  تضامنــا 
االحتــالل  ســجون  يف  الطعــام  عــن 

اإلرسائييل.
ففي البرية، نظم االعتصام اإلسنادي 
الدوليــة  اللجنــة  األســبوعي يف مقــر 
للحركــة  إســناًدا  األحمــر،  للصليــب 

األسرية يف سجون االحتالل.
لدعــم  االعتصــام،  وخصــص 
ورائــد  عــواودة  خليــل  األســريين، 
عــن  املفتــوح  إرضابهــا  يف  ريــان، 
اإلداري،  لالعتقــال  رفضــا  الطعــام 
األســرية  الحركــة  شــهداء  ولعائــالت 
املحتجــزة جثامينهــم لــدى ســلطات 

االحتالل.
ملتابعــة  العليــا  الهيئــة  رئيــس  وقــال 
أمــني  واملحرريــن  األرسى  شــؤون 
شــومان: إن االعتصام أمام الصليب 
كافــة  إىل  نــداء  ميثــل  األحمــر 
والقانونيــة،  الحقوقيــة  املؤسســات 
جثامــني  عــن  باإلفــراج  للمطالبــة 
املحتجــزة  األســرية  الحركــة  شــهداء 

يف ثالجات االحتالل.
الجهــود  مواصلــة  أهميــة  إىل  وأشــار 
املســاندة لألســريين خليــل عــواودة 
ورائد ريان يف إرضابها عن الطعام 

اإلداري،  االعتقــال  عــىل  احتجاجــا 
مرحلــة  إىل  وصــال  وقــد  ســيا  ال 
اســتمرار  وكذلــك  حرجــة،  صحيــة 
مقاطعة محاكم االحتالل العســكرية 
ألكــر مــن 5 أشــهر، مــن املعتقلــني 

اإلداريني وعددهم أكر من 630.
الدفــاع  مركــز  مديــر  أكــد  بــدوره، 
املدنيــة  والحقــوق  الحريــات  عــن 
أهميــة  األعــرج،  حلمــي  "حريــات" 
اإلســناد  وقفــات  يف  االســتمرار 
عــن  املرضبــني  لــألرسى  والدعــم 
يخوضــون  أنهــم  ســيا  ال  الطعــام، 
التعنــت  لكــر  بطوليــة  معركــة 
ســلطات  وإجبــار  اإلرسائيــيل 

لهــا،  رفضــا  الخاويــة  األمعــاء  معركــة 
ودخولها يف مرحلة الخطر.

وناشــد الصليــب األحمــر واملجتمــع 
اإلنســانية  واملؤسســات  الــدويل 
العاجــل  التحــرك  إىل  والحقوقيــة 
االحتــالل  وردع  املعتقلــني،  إلنقــاذ 
مارســاته  يف  االســتمرار  عــن 
يجــدون  ال  فهــم  بحقهــم،  التعســفية 
وســيلة  الخاويــة  أمعائهــم  غــري 

ملواجهة االعتقال اإلداري الجائر.

رساحهــم،  إطــالق  عــىل  االحتــالل 
االعتقــال  بسياســة  التعامــل  ووقــف 

دون تهمة أو محاكمة.
العــرشات  شــارك  طولكــرم،  ويف 
العمــل  وفصائــل  األرسى،  ذوي  مــن 
اإلســناد  وقفــة  يف  أمــس،  الوطنــي، 
مكتــب  أمــام  لــألرسى،  األســبوعية 
الصليــب األحمر يف املدينة، لدعم 

األرسى املرضبني عن الطعام.
وحذر مدير مكتب نادي األسري يف 
طولكــرم إبراهيــم النمــر، من اســتمرار 
التــي  اإلداري  االعتقــال  سياســة 
بحــق  االحتــالل  ســلطات  متارســها 
لخــوض  دفعتهــا  والتــي  األرسى، 

غزة/ فلسطني:
أكــدت مؤسســة "مهجــة القــدس" املختصــة بشــؤون 
الصحــراوي حولــت  النقــب  إدارة ســجن  أن  األرسى، 
زنازيــن  إىل  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  أرسى  غــرف 
مــن  ومنعتهــم  الكهربائيــة،  األجهــزة  وســحبت جميــع 

التنقالت، وقطعت التواصل عن 77 أسرًيا منهم.
وأفــاد أرسى الجهــاد عــر رســالة وصلــت إىل مهجــة 
القــدس نســخة عنهــا، بأنــه منــذ عمليــة انتــزاع الحريــة 
يف ســجن "جلبــوع" بتاريــخ 06/09/2021م وإدارة 
تتعاطــى  وال  لطلباتهــم  االســتجابة  ترفــض  الســجن 
ببقيــة  أســوًة  حياتهــم  متطلبــات  مــن  أٍي  يف  معهــم 
رًدا  منهــم،  انتقاًمــا  بهــم  التنكيــل  وتتعمــد  األرسى، 
عــىل انتــزاع 5 مــن أرسى الحركــة حريتهم عر نفق من 
ســجن جلبــوع، ومعهــم األســري زكريــا زبيــدي، إضافــة 
لـــ5 أرسى آخريــن قامــوا مبســاعدتهم يف حفــر النفــق 

وهم جميًعا يقبعون بالعزل يف سجون مختلفة.
إدارة  طالبــوا  أنهــم  رســالتهم  يف  األرسى  وأضــاف 
الســجن مــرات عديــدة باالســتجابة لطلباتهــم إال أنهــا 

رفضت ذلك، وعىل أثر رفض اإلدارة أعلنوا خطوات 
الغــرف،  مــن  بخروجهــم  متثلــت  ضدهــا  احتجاجيــة 
فقامــت إدارة الســجن بإرجاعهــم للغــرف التــي كانــوا 
األجهــزة  جميــع  وســحبت  بالقــوة،  فيهــا  موجوديــن 
وقطعــت  زنازيــن  إىل  غرفهــم  وحولــت  الكهربائيــة 

التواصل عنهم.
القــدس"،  "مهجــة  مؤسســة  طالبــت  جهتهــا  مــن 
اللجنــة  وخاصــة  واإلنســانية،  الحقوقيــة  املؤسســات 
الدوليــة للصليــب األحمــر، ومجلــس حقــوق اإلنســان 
ســلطات  لــدى  بالتدخــل  املتحــدة  لألمــم  التابــع 
االحتــالل لوضــع حــد لهــذه الهجمــة املســعورة التــي 

تستهدف أرسى حركة الجهاد اإلسالمي.
كــا طالبــت بالتدخــل العاجــل مــن أجــل وقف وفضح 
انتهــاكات إدارة الســجون بحــق أرسى الجهــاد وبقيــة 
األرسى يف سجون االحتالل، والعمل عىل إخراجهم 
مــن العــزل وإلغــاء العقوبــات التعســفية التــي فرضتها 
عليهــم، وإال فــإن األوضــاع داخــل الســجون وخارجهــا 

تتجه للتصعيد مع االحتالل يف كل مكان.

غزة/ ربيع أبو نقرية:
"معاريــف"  صحيفــة  اعــرتاف  سياســيان  محلــالن  عــدَّ 
العريــة بــأن )إرسائيــل( انحنــت عــىل ركبتيهــا طــوال 15 
"إقــراًرا  حــاس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  أمــام  عاًمــا 
ا بفشــل إســرتاتيجياتها أمــام املقاومــة" التــي أثــرت  رســميًّ
عــن  وتعبــرًيا  ولســعته،  اإلرسائيــيل  الجمعــي  الوعــي  يف 

إحباطها.
يف  ســابق  ملســؤول  مقــااًل  العريــة  الصحيفــة  ونــرشت 
جهــاز األمــن العــام اإلرسائيــيل "الشــاباك" يقــول فيــه إن 
)إرسائيــل( ُتظهــر ضعًفــا مســتمرًّا أمــام حركــة حــاس يف 
أن  ويــرى  غــزة،  قطــاع  الحيــاة يف  بروتــني  يتعلــق  مــا  كل 

جيش االحتالل فقد الردع متاًما.
وهاجم الكاتب السياسة اإلرسائيلية تجاه حركة حاس، 
مشــرًيا إىل أنــه طــوال 15 عاًمــا انحنــت )إرسائيــل( عــىل 
ركبتيها أمام الحركة التي تسيطر عىل القطاع ويبلغ عدد 

مقاتليها نحو 20 ألف مقاتل.
وقــال الكاتــب إن حــرب )إرسائيــل( عــىل القطــاع والتوتــر 
منــذ  أعــوام طويلــة، وخاصــة  منــذ  الطرفــني مســتمر  بــني 
فــوز حركــة حــاس باالنتخابــات وســيطرتها عــىل غــزة عــام 

.2007

وتســاءل عــن كيفيــة وصــول )إرسائيــل( إىل هــذا الوضــع، 
مشــريا إىل أنها اندحرت من القطاع عام 2005 وأنه رغم 
ذلــك فــإن العمليــات الفلســطينية ال تــزال مســتمرة "مــن 

تهريب أســلحة عر الحدود وتكديســها للقتال مســتقباًل 
ضد )إرسائيل(" وفق قوله.

ولفــت إىل أن جيــش االحتــالل نفــذ 9 حــروب حتــى اآلن 
ضــد قطــاع غــزة، منهــا 5 يف عهــد حركــة حــاس، مشــرًيا 
إىل أن كل تلك الحروب أبقت حاس يف الســلطة دون 

وقوع أرضار مبنظومتها.
وبشأن السياسة التي يستخدمها االحتالل تجاه حاس، 
قال الكاتب إنها تركز عىل الشخصيات التي تقود الحركة 
بداًل من األيديولوجيا، الفًتا إىل أن يحيى السنوار ومحمد 
الضيف ليسا املشكلة الرئيسة للحركة، بل األيديولوجيا 
املتعلقة بنشاط املنظمة، فالقادة واملحاربون ينهضون 

ويسقطون، لكن األيديولوجيا تبقى فرتة طويلة.
أسئلة بال إجابة

الشــؤون  يف  الباحــث  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب 
فشــل  عــن  الحديــث  اعتــر  النعامــي  صالــح  د.  العريــة 
"ليــس  املقاومــة  مواجهــة  يف  االحتــالل  إســرتاتيجيات 
جديــدا"، الفتــا إىل أن خالصــة حديــث املســؤول األمنــي 
اإلرسائيــيل أن الحــل الوحيــد أمــام معضلــة غــزة هو حســم 
املعركة مع حركة حاس وتفكيك الخطر مرة وإىل األبد، 
ألن سياســة الحــروب املتباعــدة وعــدم الحســم يزيــد مــن 
قــوة حــاس وتعاظمهــا، عــالوة عــىل مهاجمتــه حكومــات 
االحتــالل املتعاقبــة واتهامهــا بالجــن وعــدم القــدرة عــىل 

اتخاذ القرارات الحاسمة.

حــاس مقارنــة مــع إيران وحــزب الله، ومع ذلك ال تتمكن 
من حسم األمر معها، وهذا يحبط املجتمع اإلرسائييل، 
الفتا إىل أن املجتمع اإلرسائييل غري مستعد لدفع أمثان 
جديدة، وهذا هو الســبب األســاس لتواين االحتالل عن 
خوض عدوان بري عىل غزة، وال سيا أنه يدرك أن ذلك 

سيرتتب عليه عدد كبري من القتىل يف صفوفه.
)إرسائيــل(  بــأن  إقــراٌر  يصــدر  مــا  كل  أن  النعامــي  ورأى 
فشلت أمام املقاومة الفلسطينية التي أثرت يف الوعي 
نتحــدث  "نحــن  مردًفــا:  ولســعته،  اإلرسائيــيل  الجمعــي 
عــن موازيــن قــوى مختلــة بشــكل كبــري، ومــن ثــم تحقيــق 

املقاومة هذا القدر من اإلنجاز ُيكتب لها".
اعتراف رسمي بالفشل

الكومــي  أحمــد  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  واعتــر 
اعــرتاف الصحيفــة العريــة بانحنــاء )إرسائيــل( أمــام حركــة 
حــاس يــأيت ضمــن سلســلة اعرتافــات لقــادة االحتــالل 
السياسيني واألمنيني خالل الفرتة األخرية خصوصا بعد 

معركة "سيف القدس".
كل  أن  إىل  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  الكومــي  وأشــار 
تريحــات واعرتافــات قــادة االحتــالل ُتجمــع عــىل فشــل 
الفلســطينية  املقاومــة  مواجهــة  يف  األمنيــة  السياســة 
الخصــوص،  وجــه  عــىل  حــاس  وحركــة  عــام،  بشــكل 
وتــرضر نظريــة الــردع وإلحــاق الرضر بنظريــة األمن القومي 
روح  وتنامــي  املقاومــة،  قــوة  تعاظــم  بفعــل  اإلرسائيــيل 

وأشــار النعامــي يف حديثــه لصحيفــة "فلســطني" إىل أن 
املقال يعر عن إحباط وال يجيب عن أســئلة بحاجة إىل 
إجابة، كمســألة الحســم العســكري مع غزة الذي ال يوجد 
لــه حــل، فمثــال لو تم احتاللها بالكامل ما الذي ســيحدث 
يف اليــوم التــايل، ال يوجــد تصــور، مــع األخــذ بالحســبان 
الثمن الذي ســتدفعه )إرسائيل( عىل املســتوى البرشي 

واالقتصادي والسيايس.
كا أن الحل السيايس غائب، إذ ال يوجد طرف سيايس 
االعــرتاف  ويضمــن  معــه  سياســية  تســوية  عقــد  ميكــن 
إىل  الفًتــا  النعامــي،  وفــق  غــزة،  يف  الســيايس  بالواقــع 
عســكريا  عدوانــا  فيهــا  تشــن  مــرة  كل  يف  )إرسائيــل(  أن 
عــىل غــزة تــدرك وتتفاجــأ بــأن أداء املقاومــة أفضــل مــا 
ســبق، ومــا ورد يف املقــال يؤكــد بشــكل واضــح ورصيــح 
حــاس  وأن  فشــلت  االحتــالل  حكومــات  سياســات  أن 

حققت إنجازات كبرية.
ونبه إىل أن أهمية املقال تنبع من أنه صادر من مســؤول 
بشــكل  االحتــالل  حكومــات  فشــل  يهاجــم  كبــري  أمنــي 
رصيح، وهذا يدلل عىل أن نتائج معركة "سيف القدس" 
عــىل  ســواء  لإلرسائيليــني  الجمعــي  الوعــي  يف  أثــرت 
املســتوى النخبوي والعســكري والســيايس واإلعالمي أو 

عىل مستوى الجمهور.
وأوضح أن قادة االحتالل أقروا بالفشل أمام الطرف الذي 
تعــده )إرسائيــل( الطــرف األضعــف يف الــراع وهــو حركة 

الدفاع واملقاومة يف نفوس شعبنا.
ولفــت إىل أن هــذا االعــرتاف قيمتــه أكــر مــن أي اعــرتاف 
سابق، خاصة أنه صادر عن مسؤول سابق يف "الشاباك" 
وهــو الجهــاز املســؤول عــن قمــع املقاومــة واســتئصالها، 
ا بفشــل جهــاز  مردفــا "هــي شــهادة تحمــل اعرتاًفــا رســميًّ

الشاباك يف منع تعاظم املقاومة وحركة حاس".
حــاس  أن  "الشــاباك"  يف  الســابق  املســؤول  ويعــرتف 
قادرة عىل رضب الكيان وإلزامه تنفيذ رشوطها ومطالبها 
وخصوصــا مبــا يتعلــق باألوضــاع يف مدينــة القــدس، وفق 
كل  الحركــة  امتــالك  مــن  نــراه  مــا  نابــع  وهــذا  الكومــي، 

مقومات حاية شعبنا ومقدراته.
ورأى أن شــهادة املســؤول اإلرسائيــيل تؤكــد نتائــج معركــة 
خــوض  تجلياتهــا  أبــرز  كانــت  التــي  القــدس"  "ســيف 
أن  دون  املــايض  رمضــان  شــهر  يف  املعركــة  املقاومــة 
تطلــق رصاصــة واحــدة باملعنــى العمــيل عــىل االحتــالل، 
الــراع  تاريــخ  فارقــة يف  كانــت معركــة  أنهــا  مشــرًيا إىل 
مــع االحتــالل، وأفشــلت فيهــا املقاومــة وحركــة حــاس 

سياسة االحتالل بفصل الساحات الفلسطينية.
دفــع  وترابطهــا  الفلســطينية  الســاحات  توحيــد  أن  وأكــد 
االحتــالل إىل الرتاجــع عــن كثــري مــن مخططاتــه العدوانيــة 
للمقاومــة  ُيســجل  كبــري  إنجــاز  وهــذا  القــدس،  يف 
وخصوصــا لحــاس، وهــذا يجعلنا أمام مســتقبل مجهول 

للكيان وتحديات جديدة ومعقدة.

)إرسائيــــل( تنحنــي علــى ركبتيهــا أمــام المقاومـة.. 
اعتـــــــراٌف بالفشــــــــل ومؤشـــــــــــٌر للمستقبـــــــــل

عرب اتفاق "تريان وصنافري"
صحيفة: وساطة أمريكية 

لتطبيع العالقات بني 
السعودية و)إرسائيــل(

النارصة/ فلسطني:
كشــفت صحيفــة عريــة النقــاب عــن قيــام إدارة الرئيــس األمريــيك جــو 
بايدن، بالتوسط يف محادثات تهدف إىل إنهاء نقل جزيرتني يف البحر 
األحمــر مــن مــر إىل الســعودية، باتفــاق تأمــل )إرسائيــل( أن يشــمل 

خطوات من جانب الرياض نحو تطبيع العالقات مع )تل أبيب(.
وأشارت صحيفة "تاميز أوف إرسائيل" العرية، أمس، إىل أنه يف عام 
2017، صــّدق الرئيــس املــري عبــد الفتــاح الســييس عــىل معاهــدة 

لتسليم جزيريت "تريان وصنافري" إىل السعودية.
وأوضحــت أن الجزيرتــني يف البحــر األحمــر، تحتــالن مكانــة "بــارزة يف 
والتــي   ،1979 عــام  املوقعــة  املريــة  اإلرسائيليــة  الســالم  اتفاقيــة 
تعــد ممــرا آمنــا للســفن العســكرية واملدنيــة اإلرسائيليــة عــر املمــرات 
املائيــة الضيقــة ملضيــق تــريان، وقد يكون مدخــال لتطبيع العالقات مع 

السعودية".
وكانــت شــائعات تــرددت عــىل مــدى ســنوات، عــن وجــود عالقــات مــن 
وراء الكواليــس بــني )إرسائيــل( والســعودية، لكن الســعوديني نفوا ذلك 

بشدة.
ووقعــت اإلمــارات والبحريــن منتصــف أيلول/ســبتمر 2020، اتفاقــات 
لتطبيــع العالقــات مــع االحتــالل يف حفــل رســمي اســتضافته حديقــة 

البيت األبيض يف العاصمة األمريكية واشنطن.
وتوسعت بعدها دائرة اتفاقات التطبيع التي القت رفضًا شعبيًا عربيًا 

وإسالميًا؛ لتشمل املغرب والسودان.

"مهجة القدس": إدارة سجن النقب 
ل غرف أرسى الجهاد إىل زنازين ُتحوِّ

وقفتان يف الضفة دعًما لألرسى المرضبني عن الطعام

جانب من الوقفة أمس 

أبو زهري يشيد بالموقف 
الجزائري يف مواجهة التطبيع

الجزائر/ فلسطني:
أشــاد عضــو قيــادة إقليــم حركــة حــاس يف الخــارج ســامي أبــو 
زهــري باملوقــف الجزائــري األصيــل يف مواجهــة التطبيــع مــع 

الكيان اإلرسائييل. 
وعــّر أبــو زهــري يف بيــان صحفــي، أمــس، عــن تقديــره الكبــري 
الجامعيــة  املؤسســات  مشــاركة  منــع  الجزائــري  للقــرار 
خلفيــة  ذات  منتديــات  أي  يف  املشــاركة  مــن  واألكادمييــة 

تطبيعية. 
األصيــل  الجزائــري  املوقــف  تعكــس  الخطــوة  هــذه  أن  وأكــد 
الــذي  املتقــدم  الــدور  وحجــم  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه 
تلعبــه الجزائــر يف مواجهــة حّمــى التطبيــع، وقطع الطريق أمام 

محاوالت االنتشار اإلرسائييل يف املنطقة.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

أشــار مركز األبحاث الربيطاين، ويقول الكاتب األمرييك "بول كينيدي" صاحب 
مرتبــط  العظمــى  القــوى  صعــود  إن  العظمــى«  القــوى  وســقوط  »صعــود  كتــاب 
بتوفــر املصــادر االقتصاديــة، وإن التمــدد العســكري الــذي ال يتناســب مــع توفــر 
هــذه اإلمكانيــات يــؤدي بالتــايل إىل التقهقر، أما "ســتيف والت" يف كتابه األخري 
"النوايا الطيبة" يقول أن أفول صدارة الواليات املتحدة وانحدار الدور األمرييك 
مرده إىل السياسات التي اتبعتها الواليات املتحدة، ويرى الكاتب أن ما يسمى 
»الهيمنة الليربالية« أي لعب دور املهيمن إلدارة النظام العاملي حسب الرؤية 

الليربالية فشلت بشكل ذريع.
ومــع بدايــة واليــة الرئيــس بايدن عملــت اإلدارة االمريكية عىل تنفيذ توصيات مراكز 
األبحاث وقراءات املفكرين التي حذرت من استمرار سياسة الواليات املتحدة يف 
الهيمنــة واالمتــداد املكلــف اقتصاديــًا، ولذلــك قــررت الواليــات املتحدة االنســحاب 
للقــوات  مــذاًل  االنســحاب  هــذا  بــدا  لــو  حتــى  الرسعــة  وجــه  عــىل  أفغانســتان  مــن 
األمريكية وبدأت بتقليص عدد قواتها يف عدد من أماكن تواجدها يف العامل ويف 
نفــس الســياق تراجعــت بعــض امللفــات عن جدول االهتــام األمرييك مثل القضية 
الفلسطينية التي مل تشهد أي حراك أمرييك فّعال منذ بداية عهد الرئيس بايدن. 
إال أن تلــك ملحــاوالت مــن اإلدارة األمريكيــة لالنكفــاء عــىل الــذات ومللمــة األوراق 
مل تكــد تبــدأ حتــى انفجــرت يف وجــه اإلدارة االمريكيــة أزمــة عامليــة كــريي أجــربت 
الواليــات املتحــدة عــىل االنخــراط فيها رغم أنفها بل والخوض اليومي يف تفاصيلها 
وهــي الحــرب الروســية عــىل أوكرانيــا، تلــك الحــرب التــي اعتربتهــا الواليــات املتحدة 

هــذا التصويــت باإلنجــاز الكبــري للحكومــة، غــري أن اســتقالة عضــو حــزب النائبــة 
زعبــي،  رينــاوي  غيــداء  بالحكومــة،  الرشيــك  اليســاري،  "مريتــس"  حــزب  مــن 
تهديــًدا رصيًحــا لبنيــت وحكومتــه، حتــى أنــه أدىل بترصيــح اعتــرب فيــه اســتقالة 
زعبــي تهديــد حقيقــي ألمــن )إرسائيــل(، غــري أنهــا أعلنــت العــدول عــن االســتقالة 
بعــد مباحثــات وزاريــة معهــا للرتاجــع، ورغــم ذلــك كانــت صــورة حكومــة بنيــت 
مهتــزة أمــام عــن املســتوطن الصهيــوين أو أي فــرد يف الكيــان، فضــاًل عــن تقييــم 
التجمعــات الصهيونيــة يف الداخــل للحكومــة، فيــا يتعلــق بتعاملهــا مــع تصاعــد 
العمــل املقــاوم الفلســطيني يف  الضفــة املحتلــة، والتصــدي املثــايل للمرابطــن 
املســجد،  لباحــات  االســتيطانية  اليهوديــة  الجاعــات  القتحامــات  األقــى  يف 
حيــث عمــدت حكومــة االحتــالل إىل تقليــل حــدة االحتــكاك ومنــع دخــول كثيــف 
للمســتوطنن إىل املســجد األقــى، خشــية تدحــرج األوضــاع وفقــدان الســيطرة 
عــىل ميــدان الحــدث، وكانــت لتهديــدات املقاومــة يف غــزة بالــغ األثــر يف ضبــط 
إيقــاع األحــداث، والتقليــل مــن اقتحامــات املســتوطنن. ومــع إعــالن جاعــات 
صهيونية متطرفة الدعوة لتجديد االقتحام للمســجد األقى عرب مســرية األعالم 
يــوم 29 أيــار )مايــو( الجــاري، وتوزيــع منشــورات دعــوة االقتحــام وعليهــا صــورة 
لجرافة صهيونية بلدوزر تقوم بهدم قبة الصخرة داخل باحات املسجد األقى، 

أوراقهــا  مللمــة  تحــاول  األمريكيــة  واإلدارة  ترامــب  األمريــيك  الرئيــس  واليــة  منــذ 
املتناثرة يف العامل وتقليص حجم انتشار قواتها يف أنحاء العامل ووقف "الحروب 
الصغرية" املتناثرة التي تخوضها، وذلك بعد التوصيات التي أصدرتها عدد من 
مراكــز أبحــاث لصانعــي القــرار األمريــيك والتــي كان آخرهــا مركــز أبحــاث االقتصــاد 
واألعال الربيطاين )CEBR( الذي أشار إىل أن الصن ستصبح أكرب اقتصاد يف 
العــامل يف عــام 2030م، وقــد حــذر عــدد مــن الكتــاب واملفكريــن األمريكيــن من 
أن استمرار انشغال أمريكا يف حروب مستمرة يف األعوام العرشين األخرية أدى 
إىل تراجــع يف دور الواليــات املتحــدة عامليــًا، ويف ذات الوقــت أدى اىل صعــود 
قــوى أخــرى منافســة منكفئــة عــىل نفســها وتعمــل عــىل تطويــر نفســها اقتصاديــًا 
وتكنولوجيــًا أبرزهــا الصــن، تلــك األخــرية التــي أفــادت التقاريــر املتخصصــة أنهــا 
ا خالل خمســة عرش عاما كا  ا وإقتصاديًّ قد تتجاوز الواليات املتحدة تكنولوجيًّ

يف أحــدث نســخة ترصيحــات لرئيــس حكومــة االحتــالل نفتــايل بينيــت قــال: إن 
حكومتــه تدعــم وبقــوة مســرية األعــالم )اإلرسائيليــة( املقــررة يــوم 29 أيــار )مايــو( 
الشــهر الجــاري، وســيكون خــط ســريها نحــو منطقة باب العمــود والدخول لباحات 
املسجد األقى أي االحتكاك العمد بالفلسطينين وتأجيج مشاعر املسلمن 
يف القــدس املحتلــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يفاقــم الوضــع امليــداين، وبينيــت 
صاحــب الحكومــة املرتنحــة بعــد اســتقالة عضــو االئتــالف عيديــت ســيلان يف 
نيسان )أبريل( املايض ثم أعقبتها استقالة شمريت مئري، امُلستشارة السياسية 
للحكومة. علل دعمه للمسرية بأنه يقف خلف كيانه جيش قوي، وحكومة قوية، 
ونقلــت صحــف أجنبيــة عــن أعضــاء يف املعارضــة بحــزب الليكــود اليمنــي أنهــم 
انتخابــات  الحكومــة وإجــراء  قانــون للكنيســت بحــل  لتقديــم مــرشوع  يســتعدون 

مبكرة، بعد استقالة أحد أعضائها الرئيسين يف االئتالف الحاكم مؤخرا.
يســتعد  الــذي  نتنياهــو  بنيامــن  املعارضــة  لزعيــم  عــودة محتملــة  ذلــك  ويعنــي 
لصــدارة املشــهد الســيايس يف الكيــان الصهيــوين، فالحكومــة الحاليــة يف حالــة 
مــن  الرغــم  وعــىل  اســتقالتها،  منهــا  عضوتــن  تقديــم  بعــد  ــط  وتخبُّ مضطربــة 
أنهــا أدارت ملفــات مركزيــة داخليــة بحــذر شــديد مثــل ملــف كورونــا، و حصولهــا 
2022-2021 وعــد  للعامــن  الحكومــة  الكنيســت يف متريــر موازنــة  ثقــة  عــىل 

محاولــة روســية إلزاحتهــا عــن مركــز القيــادة العامليــة أحــادي القطبيــة الــذي متثلــه 
الواليــات املتحــدة لصالــح عــامل متعــدد األقطــاب بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن فقــدان 
مــن خــالل  الحفــاظ عليهــا  تحــاول  كانــت  التــي  الدوليــة  االمريكيــة ملكانتهــا  اإلدارة 

سياسة االنكفاء الذايت التي بدأت تعتمدها إدارة بايدن.
ورغــم كل الزحــم الــذي دخلــت فيــه الواليــات املتحــدة األزمــة الروســية األوكرانية وما 
اســتلزم دخولهــا مــن دعــم هائــل ألوكرانيــا عســكريًا عــىل صعيــد املعــدات والخــرباء 
قاســية  عقوبــات  وفــرض  األوكرانيــة  الدولــة  إنهيــار  عــدم  عــىل  للحفــاظ  وإقتصاديــًا 
عــىل روســيا، إال أن ذلــك مل يجعــل الرئيــس بوتــن يغــري موقفــه مــن الحــرب وال تــزال 
الحــرب مســتمرة بــكل مــا يعنيــه هــذا األمــر مــن عــودة االســتنزاف للواليــات املتحــدة 
مــرة أخــرى ورمبــا بشــكل أكــر تأثــريًا ملــا كان عليــه األمــر ســابقًا، ومــا زاد األمــر ســوًءا 
انفجار أزمة جديدة مع قوة عظمى ثانية وهي الصن لُتْجرب الواليات املتحدة عىل 
االنغــاس فيهــا مكرهــة وذلــك بعــد الترصيحــات التــي صــدرت عــن الصــن باتجــاه 
جزيــرة تايــوان، األمــر الــذي دفــع الرئيــس األمريــيك إلعــالن موقــف حــاد وال يتناســب 
رصح  حينــا  وذلــك  بايــدن  للرئيــس  املعهــودة  األمريكيــة  الدبلوماســية  لغــة  عــىل 
أن الواليــات املتحــدة ســتتدخل عســكريًا ضــد الصــن إذا مــا حاولــت ضــم تايــون 
بالقــوة، وقــد أعقــب ذلــك ترصيحــًا خطريًا لرئيس هيئــة أركان الجيوش األمريكية بأن 
لــدى الواليــات املتحــدة خطــط طــوارئ جاهــزة للتدخــل يف حــال اســتخدام الصــن 
القــوة لضــم تايــوان، هــذا املوقــف األمريــيك دفــع الصــن للــرد بترصيــح ال يقــل حــدة 
عــن الترصيــح األمريــيك مفــاده أن تايــوان قضيــة داخليــة صينيــة ال يســمح للواليــات 

املتحدة التدخل فيه وإن التدخل فيه من قبلها يعني لعبًا بالنار.  املشهد العاملي 
اليــوم يشــبه اىل حــد بعيــد املشــهد الــدويل يف خمســينات القــرن املــايض الــذي 
شــهد أفــول نجــم اإلمرباطوريتــن الربيطانيــة والفرنســية اللتــن حاولتــا التشــبث قــدر 
املستطاع مبجديها اإلمرباطوري ولكن كان الزمن قد مىض، خاصة حينا فشلت 
التــي  الدوليــة  األزمــات  مــن  عــدد  إرادتيهــا يف  فــرض  بريطانيــا وفرنســا يف  مــن  كل 
نشــأت يف عــدد مــن بلــدان العــامل، وخاصــة أزمــة الســويس التــي كانــت القشــة التــي 
قســمت ظهــر الدولتــن حينــا فشــلت حملتيهــا العســكرية ضــد مــرص واســرتجاع 
قناة السويس التي أممها الرئيس عبد النارص، ومل يتحقق الهدف الذي أعلنه وزير 
الخارجية الربيطاين أنتوين إيدن يف ذلك الوقت للحملة العسكرية بعبارة "ينبغي 
دفــع نــارص الســتفراغ مــا يحــاول ابتالعــه" مبــا يعنــي دفعــه للتخــي عــن تأميــم القنــاة 
تحت ضغط القوة العســكرية، ولكن مع فشــل هذه الحملة وفشــل فرنســا قبل وبعد 
ذلــك يف فــرض إرادتهــا يف أزمــة الهنــد الصينيــة والجزائــر واضطرارها إىل االنســحاب 
مــن هاتــن املنطقتــن، أدى كل ذلــك إىل أفــول نجــم هاتــن اإلمرباطوريتــن لتحــل 
محلها الواليات املتحدة األمريكية التي كانت تسعى للحصول عىل هذه املكانة 

الدولية من خالل سياستها التي ساهمت يف هذا األفول. 
اليوم الواليات املتحدة متر بأزمات تضعها عىل املحك كقوة عظمى تحكم العامل 
وهي تقريبًا ذات الظروف التي مرت بها كل بريطانيا وفرنسا يف خمسينيات القرن 
أفــول نجمهــا كقــوة  إرادتهــا يف هــذه األزمــات يعنــي  فــرض  املــايض، وفشــلها يف 
وحيدة متحكمة يف مسارات األحداث الدولية وهذا ما ستكشفه لنا األيام القادمة.

األمــر الــذي دفــع الفصائــل الفلســطينية املقاومــة عــىل إرســال إنــذارات تحذيــر 
واضحــة لحكومــة االحتــالل مــن عــدم اإلقدام عىل مترير املســرية، وإبالغ الجهات 
الدولية والوسطاء أن مثل هذا الفعل سيجلب بالرضورة تصعيدا عسكريا كبريا، 
وتعهدت الغرفة املشرتكة لفصائل املقاومة الفلسطينية بالوقوف بحزم يف وجه 
املســرية وأكــد رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس إســاعيل هنيــة عــىل أن 
حركته لن تســمح مطلقا باســتباحة األقى والعربدة يف شــوارع القدس"، و قال 
األمــن العــام لحركــة الجهــاد اإلســالمي زيــاد النخالــة إن "املقاومة ملتزمــة بالدفاع 
عن القدس واملسجد األقى". وتجدد جاعات الهيكل املزعوم دعواتها دون 
النظر يف عواقب األمور، وجاعات الهيكل تكتُّل ُيطَلق عىل عدد من املنظات 
والحــركات القوميــة والدينيــة اليهوديــة اليمينيــة املتطرفــة، التي تســتهدف مدينة 
القدس املحتلة وخاصة املسجد األقى إلقامة هيكل سليان املزعوم مكانه. 
العتقادها بأن خالص الشعب اليهودي ال يبدأ فقط من السيطرة عىل ما يسموه 
)أرض إرسائيل( الكاملة، وإمنا من خالل الســيطرة عىل "جبل الهيكل" تحديدا. 
عــىل حــد زعمهــم، ومــن تلــك الجاعــات منظمــة إحيــاء الهيــكل ويتزعمهــا هليــل 
وايــز، وحــراس الهيــكل وتضــم: معهــد الهيــكل أسســه كل مــن "يرسائيــل أرييــل"، 
الهيــكل:  إنشــاء  أجــل  مــن  الحركــة  و  حوريــن"،  بــن  و"مايــكل  نيــان"،  و"مــويش 

يرأســها يوســف البويــم، وتصــدر هــذه الجاعــة منشــورات تحريضيــة يف أوقــات 
"خــراب  ذكــرى  مثــل  بـ"الهيــكل"،  منهــا  املرتبطــة  ســيا  وال  اليهوديــة،  األعيــاد 
الهيــكل" املزعــوم يــوم 9 أغســطس، إضافــة إىل مدرســة الفكــرة اليهوديــة والتــي 
أسست عىل يد نشطاء من حركة كاخ اإلرهابية، والتي رفعت الواليات املتحدة 
األمريكيــة الحظــر عنهــا حديثــا، وجاعــة بنــاء الهيــكل": ويرأســها "ديفيــد إلباوم". 
كا هو موضح يف مركز املعلومات الوطني الفلسطيني من بيانات ومعلومات. 
إن تســيري هــذه التظاهــرة الكهنوتيــة الصهيونيــة يعنــي تفجري األوضــاع من جديد، 
وهو أمر يستعد الفلسطينيون ملنعه مها عظمت التضحيات، وهي رسالة من 
قــادة املقاومــة الفلســطينية يف غــزة أن ال تصبــوا الزيــت عــىل النــار، وهــو تهديــد 
مشــابه للرســالة الناريــة التــي وجههــا رئيــس حركــة حــاس إســاعيل هنيــة لرئيــس 
الحكومــة الصهيونيــة الســابقة بنيامــن نتنياهــو حن قال "ال تلعب بالنار" فكانت 
أكرب رضبة صاروخية لـ)تل أبيب( بـ 130 صاروًخا، وغريها ملستوطنات صهيونية 
كثرية منها قرب غزة وأخرى مناطق برئ السبع وعىل إثرها سقطت الحكومة ووقع 
نتنياهو يف مصيدة املحكمة التي طاملا تهرب منها خشــية الوقوع يف الســجن، 
وانتهاء مســتقبله الســيايس، و يعتقد أن تصعيد رئيس حكومة االحتالل نفتايل 
بينيــت مــن لغــة الخطــاب بنــربة تحــٍد موجــه للفلســطينين حــول مســرية األعــالم 
يعود لقناعته أن سقوط حكومته الضعيفة هي مسألة وقت، ويرغب أن يحافظ 
عــىل يشء مــن مســتقبله الســيايس، وكيــف يكــون مســتعًدا لخــوض االنتخابــات 
القادمــة، وبالتــايل عــدم الوقــوع يف خســارة كبــرية تفقــده حياتــه السياســية، بينا 
الداخليــة،  الصهيونيــة  االعتبــارات  الحســبان  يأخــذ يف  ال  الفلســطيني  التهديــد 
عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  للتضحيــة  واالســتعداد  اإلرادة  مــن  لديــه  فلســطيني  وكل 
املســجد األقــى، وإفشــال مخططــات االحتــالل لفــرض وجودهــم تحــت رشعيــة 
زائفــة مــا يدفــع االحتــالل لالنكفــاء والحــاق الهزميــة، فــإرصار الجاعــات اليهوديــة 
عىل اقتحام األقى هو متاًما صبٌّ للزيت عىل النار وإشعال نار حرب جديدة 
وعــدوان صهيــوين عــىل الشــعب الفلســطيني ومقدســاته، وهنا يجــب أن يتحمل 
الوســطاء اإلقليميــن والدوليــن مســؤولياتهم تجــاه لجــم العــدوان الصهيوين عىل 
الشــعب الفلســطيني والكــف عــن اســتفزازهم باســتمرار مسلســل االقتحامــات، 
وســيكون العــامل مــن جديــد أمــام اختبــار األخــالق والحفــاظ عــىل أمــن واســتقرار 
املنطقــة، دون أن تجرهــا املراهقــة السياســية )اإلرسائيليــة( ملخاطــر جمــة قــد ال 

تستطيع قوة برشية أن توقفها.

العالم ال يسمح ألمريكا باالنسحاب

ال تصبوا الزيت عىل النار

 المستشار أسامة سعد

سامي الشاعر  

اخطار تنفيذ
املخطر إليه/حسام حسن عبد العزيز صالح 

"مجهول محل اإلقامة 
نخطركــم بــأن عليكــم دفــع قيمــة شــيكات وقدرهــا 11000 شــيكل عــىل ذمــة 
باإلضافــة  غــزة  شــال  بدايــة  تنفيــذ   2022/679 رقــم  التنفيذيــة  القضيــة 
القــادر  عبــد  محمــد  نــرص  التنفيــذ/  طالــب  لصالــح  واملصاريــف.  للرســوم 
اتخــاذ  يتــم  وعليــه  اإلعــالن  هــذا  نــرش  مــن  أيــام   7 خــالل  وذلــك  حمــدان 

اإلجراءات القانونية بحقك حسب األصول. 
//لذلك//  

 لذلك عليك مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوع
مأمور تنفيذ محكمة بداية شال غزة 
أ.جال النمرة 

دولة فلسطن
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية شال غزة-دائرة التنفيذ

إعالن فقد شيك
أعلن أنا/ أحمد حســني محمد ســكر من ســكان غزة هوية رقم )802898908( 
بنــك  لــدى  املســحوب   30000301 رقــم  يحمــل  الــذي  الشــيك  فقــدت  أننــي 
فلسطن واملستحق بتاريخ 2022/7/29 والصادر من حساب السيد / محمد 
جــرب محمــد العيلــه ويحمــل هويــة رقــم 801134362 حســاب رقــم 1514290 

فعىل من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر التقدير.

سند تبليغ حكم غيايب صادر عن
 محكمة رشق خان يونس الرشعية

وســكانها  يونــس  خــان  مــن  الغلبــان  فايــز حســن  أنــور   / عليــه  املدعــى  إىل 
بتاريــخ  عليــك  حكــم  لقــد  بلجيــكا  يف  اآلن  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  ســابقا 
أوالد  515/2021م وموضوعهــا ضــم  أســاس  القضيــة  23/5/2022م يف 

واملرفوعــة ضــدك مــن قبــل املدعيــة / صالحة عبد الجــواد أحمد الغلبان من 
خــان يونــس وســكان معــن بضــم الصغرييــن ماريــا وفهــد لجدتهــم املدعيــة / 
صالحــة املذكــورة لتقــوم برتبيتهــا ورعايتهــا حســب الوجــه الرشعــي حكــا 
غيابيــا بحقــك قابــال لالعــرتاض واالســتئناف اعتبــارا مــن تاريــخ التبليــغ لذلــك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 24/5/2022م
قاضی رشق خان يونس الرشعي
الشيخ / عبد الحميد شحدة زعرب

دولة فلسطن 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة رشق خان يونس الرشعية

دولة فلسطن
مذكرة حضور

لدى محكمة االستئناف بغزة 
يف االستئناف الحقوقي رقم 1403 / 2021

يف الطلب رقم 381 / 2022
املســتأنف / عدنــان مــرزوق ســالمة الشــاعر مــن خــان يونــس بجــوار مســجد 
الهــادي الســقا  924513294 ، وكالؤه املحامــون / عبــد  الســالم هويــة / 

وأسامة السقا وفارس أبو جزر وإساعيل بكر 
املســتأنف ضــده / عبــد القــادر علــوان عــي النجــري مــن ســكان خــان يونــس 

قيزان النجار )مجهول محل اإلقامة(
مذكرة بالنرش املستبدل 

يف االستئناف الحقوقي رقم 1403 / 2021
يف الطلب رقم 381 / 2022

إىل املستأنف ضده املذكور أعاله مبا أن املستأنف املذكور قد تقدم لدى محكمة 
االســتئناف بغــزة اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة اســتئنافه رقــم )1403 / 2021( 
وعمــال بنــص املــادة ) 20 ( مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 
لسنة 2001 وبناء عىل قرار السيد / قايض محكمة االستئناف بالساح له بتبليغك 
عن طريق النرش املستبدل لذلك يقتيض عليك أن تحرض لهذه املحكمة بتاريخ 19 
/ 6 / 2022 م الســاعة التاســعة صباحا كا يقتيض عليك إيداع جوابك التحريري 

خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلوما لديك أنــك إذا تخلفت عن 
ذلك سينظر يف االستئناف باعتبارك حارضا . تحريرا يف: 23 / 5 / 2022

رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة
أ/ هناء مايض

دولة فلسطن
السلطة القضائية

محكمة بداية دير البلح 
يف القضية الحقوقية رقم 2021/118

يف الطلب رقم 306 /2022
املســتدعية / بلدية النصريات وميثلها الســيد / إياد أحمد املغاري. هوية 

)903117026( ، ممثلها القانوين / محمد حسن الصيداوي.
املستدعى ضده / طارق حامد محمود أبو ستة باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 

ورثة وتركة والده السيد حامد أبو ستة – مقيم خارج البالد ومجهول محل االقامة.
نوع الدعوى / حقوق )رضيبة التحسن الرشفية(

قيمة الدعوى   /1967050 د.أ( + )163000$(. 
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف الطلب رقم 306/ 2022 يف القضية الحقوقية رقم 2021/118
إىل املدعــى عليــه املذكــور بعاليــه مبــا أن املدعيــة قــد أقامــت عليك دعوى 
حقوقيــة حقــوق )رضيبــة التحســن الرشفيــة( لذلــك يقتــيض عليــك الحضــور 
إىل هذه املحكمة خالل خمســة عرش يوما من تاريخ تبليغك هذه املذكرة 
كــا يقتــيض أن تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريري خالل خمســة عرش 
يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــا أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة يــوم 

الثالثاء املوافق :   2022/6/14 للنظر يف القضية.
وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعية أن تســري يف 

الدعوى حسب األصول.
تحريرا يف : 2022/5/22م

رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
أ. محمد عاطف غزال 

دولة فلسطني 
وزارة 

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

 )J( إيداع مخطط شبكة الشوارع للمنطقة رقم
منطقة تنظيم : املصدر 

قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غزة بجلســتها رقم 
2022/7 املنعقــدة بتاريــخ 2022/4/7 عــن إيــداع مخطط شــبكة الشــوارع 

رقــم  القطعــة  مــن  )أرايض ســبع(  رقــم  القســائم  املــار يف   )J( رقــم  للمنطقــة 
)أرايض سبع( لالعرتاض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشــمولة بهذا املرشوع اإلطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية املصدر .
))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد هذا التاريـــخ ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غـزة

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2021/13671
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
التنفيــذ/  طالــب  بــن  فيــا  واملتكونــة   2021/13671 التنفيذيــة  القضيــة 
الزهارنــة  محمــد  ســالمة  عــالم  ضــده/  واملنفــذ  مهــاين  توفيــق  منــر  احمــد 
القطعــة  مــن  رقــم )۱۹۰(  القســيمة  مــن أرض  لبيــع حصــة املســتدعى ضــده 
بجــوار املهبــط  الواقعــة  الــدرج  غــزة  مــن أرايض  )145.25م2(   )727( رقــم 
ويحدها من الشال د/جميل ترزي ويحدها من الجنوب شارع ويحدها من 
الغــرب بيــت ســكيك ومــن الــرشق شــارع تــرايب وتقريبا مســاحة األرض الكلية 

1162م2 ومقام عليها مبنى عبارة عن مظلة وأربع طوابق.

فعىل من يرغب بالدخول باملزاد عليه الحضور إىل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمن بواقع %10 من 
قيمة التخمن وأن الرســوم والداللة واالنتقال عىل نفقة املشــرتي علا بأن املزاد 

سينعقد الساعة التاسعة صباًحا من يوم األحد بتاريخ 2022/6/26.
حرر يف: 2022/5/24

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ.رامي صلوحة

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ

دولة فلسطن
مذكرة حضور

لدي محكمة االستئناف بغزة املوقرة
يف االستئناف رقم 2021/467م

يف الطلب رقم 2022/382م
أهويــة  الــدرج  غــزة  ســكان  مــن  عــرار-  ابــو  عيــاده  منــر  صــربي  املســتدعي: 

)946682408(،وكيله املحامي/ وائل اليازجي 
املســتدعي ضــده: عبــد اللــه زهــري محمــد ابــو شــعرية - مــن غــزة - الشــاطئ 

- بجوار نادي الشاطئ شارع حمد، مقابل املسجد األبيض )خارج البالد( 
)مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل(

لدي محكمة االستئناف بغزة املوقرة
يف االستئناف رقم 2021/467م

يف الطلب رقم 2022/382م
إىل املســتدعي ضــده املذكــور مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدي محكمــة 
االستئناف بغزة باالستئناف املرقومة أعاله استنادا إىل ما يدعيه يف الئحة استئنافه 
ونظــرا ألنكــم مجهولــن محــل اإلقامــة وبحســب اختصاص محكمة االســتئناف بغزة يف 
نظــر هــذا الطلــب وعمــال باملــادة 20 مــن قانون أصــول املحاكات املدنيــة والتجارية 
2001 وبنــاء عــىل قــرار الســيد قــايض محكمــة االســتئناف بغــزة يف  20 لســنة  رقــم 

الطلب رقم )2022/382م( بالساح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل. 
لذلــك يقتــيض عليــك ان تحــرض لهــذه املحكمــة يــوم األحــد 2022/6/12م 
الســاعة التاســعة صباحــا كــا يقتــيض عليكــم إيــداع جوابكــم التحريري خالل 
خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك سينظر يف االستئناف باعتبارك حارض.
 صدر يف 2022/5/25م

رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة 
األستاذة / هناء مايض 





س( وضح طبيعة الضغط الجوي والرياح لإلقليم اإلستوائي ؟
1. الضغط الجوي  منخفض في المنطقة بسبب أ. ارتفاع الحرارة وب. نشاط 

التيارات الصاعدة. والرطوبة المرتفعة.
2. الرياح :  

أ . ركود الرياح : 
 )الركود االســتوائي( يطلق على المنطقة القريبة من خط اإلستواء تكون حركة 
الرياح األفقية بطيئة جدا فتنشط التيارات الرأسية الصاعدة والسبب عدم وجود 
فرق في درجات الحرارة وعدم اختالف قيم الضغط الجوي قيم الضغط الجوي. 
ب . نشــاط الريــاح : باالبتعــاد عن خط االســتواء يرتفع الفــرق في قيم الضغط 
الجــوي فتهــب ريــاح معتدلة الســرعة  ومنتظمــة الهبوب نحو خط االســتواء   

محملة ببخار الماء من المحيطات تسمى  بالرياح التجارية.
س( حــدد اإلمتــداد الفلكــي واإلمتــداد الجغرافي إلقليــم البحر 

المتوسط )شبه الرطب(
1( اإلمتداد الفلكي: يمتد بين دائرتي عرض )30_45( شمال وجنوب خط االستواء 

2(  االمتداد الجغرافي :

غرب أمريكيا الجنوبية جنوب قارة أوروبا   
)وسط تشيلي(

السواحل الغربية 
لقارة أسيا    

جنوب غــرب وجنوب 
شرق أستراليا

جنوب غرب  قارة أمريكيا 
الشمالية )كاليفورنيا(

الشــمالية  الســواحل 
الغربية لقارة أفريقيا

جنــوب الغربــي لقــارة 
أفريقيا في إقليم الكاب    

س( أوصف طبيعة الخصائص المناخية لإلقليم بحر المتوسط )شبه 
الرطب( من حيث )درجة الحرارة واألمطار(؟

1( الحرارة: اإلقليم مناخه  دافئ الى حار جاف صيفا معتدل ماطر شتاء
2( األمطــار: متذبذبــة  مــن مكان ألخر ومــن وقت ألخر ألنه يقــع بين المناخ 

الرطب والمناخ الصحراوي ومعدل سقوط األمطار 400_600ملم  
س ( أوصف الخصائص المناخية  لإلقليم البحر المتوســط من حيث 

)الضغط الجوي والرياح(؟
1. صيفاً : يتأثر اإلقليم  بالضغط المرتفع شبه المداري)المرتفع الجوي األزوري 

فيؤدي ذلك الى هبوط الهواء ومنع التكاثف وهذا ما يفسر جفاف الصيف 
2. شــتاء : يتحرك الضغط المرتفع الى الجنوب مع حركة الشــمس فتهب على 
اإلقليــم رياح جنوبية الغربيــة الرطبة المصاحبة للمنخفضــات الجوية وهذا ما 

يفسر سقوط األمطار الغزيرة الشتوية
3. تنشــط في المنطقــة رياح محلية حارة رياح الخماســين ورياح محلية باردة 

رياح المسترال .
س( أذكر العوامل المؤثرة في مناخ فلسطين؟

1( مؤثرات البحر المتوســط : جعلت مناخ منطقة الســهل الساحلي     زيادة في 
كمية األمطار الحرارة معتدلة صيفاً وشتاًء 

2( امتداد المرتفعات الجبلي بشــكل طولي: من الشــمال الى الجنوب أدى لزيادة 
كمية األمطار الساقطة على سفوح الغربية من جبال فلسطين لمواجهتها للرياح 
القادمة من البحر المتوســط أكثر من الســفوح الشــرقية الواقعة في ظل المطر 

الحرارة منخفضة شتاء ومعتدلة صيفا 
3( األغوار: تمتد في شــرق فلســطين بموازاة المرتفعات الجبلية فأدى الى قلة 
أمطارها بســبب وقوعها في ظل المطر أما الجزء الشــمالي تسقط عليه األمطار 
بشــكل أكبر بســبب وصول الرياح الرطبة عبر سهلي مرج بن عامر و البطوف 

الحرارة مرتفعة صيفا ودافئة شتاء 
4( هضبــة النقــب: تقــع في جنوب فلســطين وتمثل مســاحتها نصف مســاحة 

فلسطين تقريبا ويتمثل فيها المناخ الصحراوي.
س( اذكر الخصائص العامة لألقاليم الباردة) شبه القطبي والتندر والقطبي(

الخصائصاالمتداد الجغرافياإلقليم

شــبه 
القطبي

وســط ســيبيريا وشــمال كندا وشمال 
أوروبا وأالسكا.

الحــرارة  انخفــاض   •  
التجمــد  درجــة  دون 
وخصوصا فصل الشتاء.

• أمطــاره تتركــز فــي 
النصف الصيفي للسنة

التندرا

• الى الشمال من المناخ شبه القطبي
• والسفوح الجبلية في كندا و المناطق 
القطبية ومنطقة خليج هدســن وعلى 
ســواحل جرينالند والنصف الشمالي 

من أيسلندا وسيبيريا.

معدل الحرارة الســنوي 
في المنطقة دون الصفر 

معظم شهور السنة

أقصى شــمال وجنوب الكرة األرضية القطبي
في القطبين.

• معدل الحرارة الســنوي 
ال يرتفع في أي شــهر من 
شهور الســنة عن درجة 
التجمد  تسمي بالصحاري 
الجليديــة  وال يوجــد بها 

أي مظهر للحياة
س(  ارسم شكال للكرة األرضية موزعا عليه الرياح الدائمة              

الوحدة الثانية /  الموارد  الطبيعية 

س( أهمية الموارد الطبيعية في حياة اإلنسان؟ )نعمة(
1( اســتغلها في تلبية حاجاته ومستوى رفاهيته )كتوظيف خامات الصخور في 

البناء والنفط في الحصول على الطاقة(.
2(  تشكل  مورداً اقتصادياً  للدولة فتوفر فرص عمل وترفع مستوى الدخل مثل 

النفط في دول الخليج والصخور في فلسطين, األخشاب في البرازيل. 
3( تؤثــر فــي القــرارات االقتصادية والسياســية عنــد امتالكها   ســواء تتوفر 

بالدولة أو تسيطر عليها بالقوة أو تعقد اإلتفاقيات للحصول عليها 
س( ماهــي اآلثار الســلبية المترتبة على امتــالك الدولة للموارد 

الطبيعية )نقمة(
1( زيــادة أطمــاع الــدول الخارجية فيعرضهــا للتدخل األجنبــي  بوضع قواعد 

عسكرية  أو غزوها عسكريا مثل : العراق و لفلسطين.
2( سوء استغالل الموارد الغير متجددة يؤدي :

أ . استنزافها من جهة. 
ب . التسبب في التلوث البيئي وإحداث خلل في التوازن البيئي من جهة أخرى.

س( صنف الموارد الطبيعية حسب التصنيف المكاني؟ 
يعتمد هذا التصنيف على وفرة الموارد الطبيعية وانتشارها مكانياً.

1( موارد واسعة االنتشار: الهواء واألشعة الشمسية، التربة والماء.
2( موارد متوسطة االنتشار: الغابات والتربة الخصبة.

3( موارد نادرة الوجود: الذهب و الماس والنيكل 
س( صنف الموارد الطبيعية حسب التصنيف التركيبي؟ 

التصنيــف الذي يهتم بدراســة الموارد الطبيعية حســب العوامــل التي أدت إلى 
نشوئها وتركيبها

1( مصادر عضوية: النفط والفحم الحجري. 
2( مصادر غير عضوية: خامات المعادن واألمالح.

3( موارد تضم عناصر عضويه وغير عضوية: التربة.
س( صنف الموارد حسب اإلنتاجية )حسب االستمرارية(؟
1( موارد دائمة ال تنفد: الطاقة الشمسية والرياح والمد والجزر.

2( موارد متجددة: الينابيع والغابات.
3( موارد غير المتجددة: النفط والغاز الطبيعي.

س( اذكر العوامل المؤثرة في استغالل الموارد الطبيعية ؟
1( مدى توفر المورد ومدي التوجه إلستغالله: 

مثل الطاقة الشمســية متوفرة في الوطن العربى واليوجد توجه إلســتغاللها أما 
في الدول األوربية رغم محدودية توفرها إال أن هناك توجه إلستغاللها.

2( مدى توفر روؤس األموال : 
الدول التي تمتلك رؤوس األموال تســتغل مواردها مثل الدول الصناعية عكس 

الدول التي ال تمتلك رؤوس األموال ال تستغل مواردها مثل الدول النامية.
3( مدى امتالل الوسائل التقنية والتكنولوجيا:

 الــدول التي تمتلك وســائل التكنولوجيا والتقنية تســتغل مواردها عكس الدول 
التي التمتلك وسائل التكنولوجيا ال تستغل مواردها

4( طبيعة تواجد المورد واإلستقرار السياسي:
1( تواجد المورد في بيئات سيئة وعلى أعماق كبيرة ال يؤدي إلستغالل المورد 

مثل توجد المورد في البيئة القطبية.
2( في حال عدم وجود استقرار سياسي في الدول ال يمكنها استغالل مواردها 

س( بم تفسر/ ضرورة االهتمام بصيانة الموارد الطبيعية ؟
1( ندرة بعضها       2( اإلستزاف الكبير للموارد الطبيعية 

3( زيادة الطلب العالمي عليها.
س( لخص استراتيجيات صيانة وحماية الموارد الطبيعية؟

1( دراســة المــوارد الطبيعية: لتحقيق التوازن بين المــوارد وبين زيادة أعداد 
السكان. وبين حجم اإلستثمار والمورد الطبيعي من جهة أخري

2( القوانين والتوجهات السياســية: دول تســن القوانين التي يتم بها  استغالل 
الموارد دون اإلضرار بها أو تنفيذا لتوجهات الدول المهيمنة.

3(  توظيف التقدم العلمي والتكنولوجي: إليجاد بدائل عن الموارد الطبيعية مثل 
ابتكار موارد اقتصادية جديدة كاأللياف الصناعية 

س( عدد العوامل التي تؤثر على التوزيع  الجغرافي الموارد المعدنية؟
أواًل: نــوع الصخــور : )الصخــور المتحولــة، الصخور الرســوبية، الصخور 

النارية ( خصائصهم في األسئلة التالية.
ثانياً: عوامل التعرية: تعتبر أهم العوامل التي عملت على إعادة توزيع المعادن 

في الطبيعة من خالل عمليات ثالث عملية النحت والنقل والترسيب 
هذا مايفسر  وجود صخور في أماكن بعيدة عن مناطقها األصلية.

س( قارن بين الصخور النارية والصخور الرسوبية والمتحولة ؟
الصخور النارية: 

1. أصل التشــكل صخور تكونت من مادة )الماغمــا( التي تبرد وتتصلب وتنتج 
الصخور البركانية السطحية أو جوفية 

2. خصائصها: 1( توجد في الطبيعة على شكل كتل صخرية.  
                    2( تخلو من وجود األحافير       3( غير مسامية

3.  صخورها: الجرانيت والبازلت.      
4.المعادن  التي تحويها الذهب والماس والفضة.

الصخور الرسوبية: 
1( أصل التشــكل تكونت بفعل تراكم الرواســب و المفتتات الصخرية في قيعان 
البحــار والمحيطــات عبــر ماليين الســنين وبفعــل تعرضها للضغط تماســكت 

وتصلبت على شكل طبقات مكونة صخوراً رملية أو طينية أو عضوية. 
2( خصائصها: 1( توج شكل طبقات مكونة صخوراً رملية أو طينية أو عضوية  .

                   2(تمتاز بمساميتها.  3(  يوجد بها األحافير.

3( صخورها : من أنواعها الحجر الجيري والصوان
4( بيئة مناسبة لوجود خزانات المياه الجوفية والنفط والغاز  الطبيعي .

الصخور المتحولة : 
أصــل التشــكل : انها كانت صخــور رســوبية أو نارية وتحولــت بفعل الضغط 

والحرارة إلى صخر جديد بخصائص جديدة 
صخورها : الكوراتز والرخام الذي يحوى الذهب والنحاس  

س( اذكر مع الشرح تصنيف الموارد المعدنية من وجهة نظر اقتصادية؟
أواًل الوقود المعدني: ويشمل التالي:

1. الفحم الحجري: 1( يشمل مادة الوقود الرئيسية التي اعتمدت عليها النهضة 
الصناعيــة. 2( يعــود أصــل تشــكله إىل تعــرض النباتــات واألشــجار التــي اندثــرت 

تحت األرض وتعرضت للضغط فتصلبت يف طبقات األرض.
3(  مناطق تواجده: الصين، ألمانيا، جنوب أفريقيا.

2. المواد الهيدروكربونية:   مثل: البترول – الغاز الطبيعي.
•  أشهر المناطق التي يوجد فيها: السعودية، الجزائر، العراق، روسيا.

ثانيًا: الفلزات: 
خصائصها: أنها قابلة للطرق والسحب، لها بريق ولمعان ، موصلة للحرارة والكهرباء.

تقسم المعادن الفلزية إلى:
1. الخامات الحديدية: تشمل خامات يستخرج منها الحديد.

2. الفلزات غير الحديدية: مثل النحاس و القصدير. 
3. فلزات السبائك: مثل المنجنيز والنيكل.

4. الفلزات الثمينة: مثل الذهب.
ثالثًا: األمالح والمعادن الالفلزية: 

مثل كبريتات الكالســيوم يعرف بـ )الجبس(. والفوسفات وبعض السلكيات التي 
تحتوي على خام األلمنيوم. 

)اختر والتعريف وبم تفسر(

أسئلة الوحدة األولى /  الجغرافيا المناخية 

• فــرع الجغرافيــا الطبيعية الــذي تدرس الغــالف الجوي من حيــث عناصر المناخ 
والطقس وتأثيرهما على مناحي الحياة الجغرافيا المناخية

• دراســة حالة الجو من حيث عناصر المناخ لمنطقة محدود ولفترة زمنية قصير ال 
تتجاوز بضعة أيام الطقس

• دراســة حالــة الجــو مــن حيــث عنــارص املنــاخ إلقليــم واســع ولفــرة زمنيــة طويلة تزيد 
عن 35 عام  المناخ

• منطقة  يسود ها  مناخ حار جاف صيفا معتدل ماطر شتاء  حوض البحر المتوسط 
مثالها فلسطين 

• المنطقــة التي يســود فيها منــاخ حار ماطر طــوال العام هي المنطقة اإلســتوائية  
مثالها  ماليزيا 

• يعــود تنــوع الغطاء النباتــي وكثافته في المنطقة اإلســتوائية بســبب : األمطار 
الغزيرة والحرارة المرتفعة 

• وحدة قياس طول الموجات لإلشعاع الشمسي المايكرون ويبلغ  1من 1000ملم
• األشعة المرئية ذات الموجات القصيرة  طولها  )4. _7. مايكرون(    

نسبتها من اإلشعاع الشمسي  45 %
• األشعة الغير مرئية ذات الموجات الطويلة طولها )7. _4 مايكرون(  

نسبتها من اإلشعاع الشمسي  46 %   
• األشعة الغري مرئية  طولها ذات املوجات  القصيرة جدا  ) أقل من 4. مايكرون(  9 %

• األشــعة المسؤولة عن رفع حرارة الغالف الجوي وسطح األرض هي األشعة غير 
المرئية تحت الحمراء

•  األشعة ذات الموجات القصيرة جدا مثالها أشعة السينية وجاما والفوق بنفسجية
• أقل المناطق تعرضا لإلشعاع الشمسي  المناطق القطبية.

• أكثر المناطق تعرضاً لإلشعاع الشمسي المناطق اإلستوائية.
• يضعف أثر اإلشــعاع الشمسي باالتجاه شماال أو جنوب االستواء  الختالف زوايا 

سقوط أشعة الشمس
• الســبب في زيادة اإلشعاع الشمسي في المنطقة االستوائية  هو عمودية وشبه 

عمودية الشمس 
• منطقــة أثــر عدم صفاء الجــو وتلبده بالغيــوم والغبار واألتربة في ضعف أشــعة 

الشمس وسط وغرب أوروبا
• منطقــة التي ســاعد صفــاء الجو وخلوه مــن الغيوم واألتربة والغبــار أدى لزيادة 

اإلشعاع الشمسي الصحاري
• هو قدرة األرض وما عليها من أجسام على رد األشعة للفضاء  األلبيدو  األرضي 

• أعلى األجسام من حيث نسبة األلبيدو األرض الثلج ويمثل  60 %_90 %
• العوامــل المؤثــرة في اإلشــعاع صفــاء الجو ، مواجهة الســفوح الجبلية 

،زاوية السقوط ، األلبيدو األرضي ، طول النهار.
• تقل درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية كلما ارتفعنا عن مستوى البحر كل 150متر

•  تحول اإلشــعاع الشمســي الذي امتصته األرض  لطاقة حرارية  تنبعث في الهواء  
اإلشعاع الحراري األرضي

•  كميــة الحرارة الالزمــة لتحويل 1غم من الماء الى بخار ماء أو العكس عند نفس 
درجة الحرارة  الحرارة الكامنة

• انتقال الحرارة من األرض الى الهواء المالمس لها عملية التالمس )التوصيل الحراري(
• العمليــة التي  يســخن الهواء المالمس لســطح األرض فإنه يتمــدد و يخف وزنه 

ويتحرك رأسيا أو أفقيا بسبب اختالف الضغط الجوي حامال الحرارة . الحمل 
• وصــول هواء محمــل ببخار الماء  الغالف الجوي فيبــرد فيتكاثف فيفقد ما به من 

حرارة )فقدان الحرارة الكامنة(
• هبوط الهواء من  األعلى إلى  األســفل فتتضاغط جزيئاته وتحتك ببعضها فيســخن 

)التسخين الذاتي للهواء(
• معدل درجة الحرارة السنوي في المنطقة المعتدلة هو 17درجة
• معدل درجة الحرارة السنوي في المنطقة المدارية هو 25درجة

• معدل درجة الحرارة السنوي في المنطقة اإلستوائية   هو 22درجة
• الجهاز المستخدم لقياس درجة الحرارة هو الترموميتر 

• القيــاس الصحيح لدرجات الحرارة بوضع جهاز الثيرميتر على ارتفاع  )1.5(متر 
عن األرض حتى ال يتأثر باإلشعاع الحراري األرضي

• القيــاس الصحيح لدرجات الحرارة بوضع جهاز الثيرميتر في الظل حتى ال يتأثر 
باإلشعاع الشمسي المباشر

• يؤثر تياري بنجويال و كناري الباردين على غرب قارة افريقيا
• يؤثر تيار الخليج الدافئ على غرب قارة أوروبا

• التيار البحري المؤثرعلى ســواحل شــرق  أسيا الســاحل الشرقي للصين و أقصي 
جنوب كوريا و اليابان تيار اليابان الدافىء 

• هو وزن عمود الهواء الواقع على وحدة المساحة )الضغط الجوي(
• وحدة قياس الضغط الجوي المليبار

• يقل الضغط الجوي بمعدل مليبار واحد كلما ارتفعنا عن مستوي سطح البحر كل 10متر 
• الجهاز المسؤول عن قياس الضغط الجوي هو البارومتر 

• يعادل الضغط الجوي عند مستوي سطح البحر 1013مليبار 
• يعادل الضغط الجوي عند مستوى البحر طول عمود من الزئبق طوله 76سم

• ســبب انخفاض الضغــط المنطقة االســتوائية  الحــرارة المرتفعة والرطوبة 
العالية و التيارات الصاعدة

• السبب وجود ضغط مرتفع في النطاق ما وراء المداري هو نشاط التيارات الهابطة
• ســبب  انخفــاض ضغط النطاق شــبه القطبي التقاء كتلتيــن احداها باردة 

وأخرى دافئة فنتج  تيار صاعد 
• سبب ارتفاع  الضغط جوي  للنطاق القطبي  انخفاض الحرارة وقلة الرطوبة 

ونشاط التيارات الهابطة
• نسمات هواء رطبة تهب من المسطحات المائية باتجاه اليابس نهارا  )نسيم البحر(
• نسمات من الهواء الجاف تهب من اليابس باتجاه المسطحات المائية ليال )نسيم البر(

• نســمات من الهواء البارد التي تهب من السفوح الجبلية باتجاه قيعان األودية ليال 
)نسيم الجبل(

•  نســمات  هواء بــارد تهب من قيعان األودية باتجاه الســفوح الجبلية في الصباح 
الباكر نهارا )نسيم الوادي(

• ريــاح تهب بشــكل منتظم ودائــم من  الضغط الجوي المرتفع الــى  الضغط الجوي 
المنخفض )الرياح الدائمة(

•  ريــاح تهب في فصل معين الختالف درجات الحرارة والضغط الجوي بين اليابس 
والماء من الضغط المرتفع الى المنخفض ) الرياح الموسمية(

• الرياح التي تهب على منطقة جنوب شرق أسيا هي الرياح الموسمية
• هي رياح تهب أواخر فصل الصيف حتي أوائل فصل الصيف )الرياح المحلية الحارة(

• تهب رياح الخماسين  على مصر وبالد الشام 
• رياح تهب من جبال األلب وسط أوروبا الى جنوبها رياح المسترال

• الرياح التي تهب بسبب االختالف في درجات الحرارة والضغط الجوي بين اليابس 
والماء أو الجبال واألودية ليال ونهار )الرياح اليومية(

• المناطق الساحلية ضغطها الجوي منخفض والسبب زيادة الرطوبة وعمليات التبخر 
• تحدث عملية التبخر عند أي درجة حرارة فوق الصفر.

• ترتيــب عناصــر المناخ الرطبة )تبخر_رطوبة _تكاثف_تســاقط( تســمى الدورة 
المائية العامة  

• العالقة بين عناصر المناخ الرطبة هي تكاملية سببية
• تحول الماء من الحالة السيولة للحالة الغازيه هي عملية التبخر 

• عملية تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السيولة هي التكاثف 
• عملية تحول الجليد إلى بخار ماء مباشره هي التسامي 

• عملية تحول بخار ماء إلى جليد مباشره هي عملية ترسيب 
• كمية بخار الماء العالقة في الغالف الجوي وتختلف نسبته من منطقة ألخرىالرطوبة الجوية.

• هي مقدار وزن بخار الماء الموجود في حجم معين من الهواء )هي عدد الغرامات 
الموجودة في أم3من الهواء( )الرطوبة المطلقة(

• العوامل المؤثرة في الرطوبة المطلقة كثافة الغطاء النباتي ،المســطحات 
المائية ،الحرارة العالية .

• هي نسبة بخار الموجود فعليا في الهواء مقابل ما يستطيع الهواء حمله من كمية 
اخري عند نفس درجة الحرارة )الرطوبة النسبية(

• القطــرات التــي تظهر على ســطح األرض وما علية من أجســام باردة في الصباح 
الباكر بفعل تكاثف بخار الماء هي الندى

• هي درجة الحرارة التي ال يســتطيع الهواء حمل مابه من بخار ماء فيبدأ بالتكاثف 
درجة الندى 

• هو تكاثف بخار الماء على شــكل ذرات  مائية عالقة في الهواء القريب من ســطح 
األرض الضباب

• شروط الضباب سكون الرياح و الرطوبة العالية
•   قطرات مائية وبلورات جليدية عالقة في طبقات الجو العليا ســببها  تكاثف بخار 

الماء السحب )الغيوم(
• الســحب المنخفضة  ارتفاعها )2كم من ســطح األرض( أمطارها غزيرة مصحوبة 

بالعواصف الرعدية مثالها المزن الركامي أو الطبقي
• الســحب المتوسطة ارتفاعها )2_7كم(  أمطارها خفيفة  عبارة عن بلورات ثلجية 

وقطرات مائية مثالها الركام المتوسط
• السحب المرتفعة ارتفاعها )7_12كم( أمطارها التصل الى األرض بسبب ارتفاعها 

مثالها السمحاق الطبقي أو الركامي
• عدم قدرة الهواء على حمل  بخار الماء فيسقط على  شكل برد وأمطار وثلوج بعد 

تكاثفه هو التساقط 
• عندمــا يســخن الهــواء المالمس لســطح األرض فانــه يتمدد ويرتفع على شــكل 
التيــارات الصاعــدة المحملة ببخار المــاء فيبرد فيتكاثف فتســقط األمطار خصوصا 

ساعات الظهيرة األمطار التصعيدية)الحملية(
• نوع األمطار الســاقطة على المناطق اإلستوائية والمدارية هي األمطار التصعيدية 

)الحملية(
• تحــدث عندمــا يصعد الهــواء الرطب المصاحــب للمنخفض الجــوي ألعلى فيبرد 

فيتكاثف فيسقط األمطار )أمطار االمنخفضات الجوية(
• نوع االمطار الساقطة على العروض الوسطى أمطار منخفضات جوية.

• األمطار الساقطة علىخليج المكسيك وحوض البحر المتوسط و غرب أوروبا أمطار 
منخفضات جوية

• اصطدام الهواء الرطب المحمل ببخار الماء بالسفوح الجبلية فيرتفع الهواء ألعلى 
فيبرد فيتكاثف فيسقط المطرهي أمطار تضاريسية

• المناطق التي تسقط عليها األمطار الغزيرة و تزيد عن 1500ملم سنويا هي 
المناطق االستوائية وشرق القارات 

• المناطق التي تسقط عليها أمطار متوسطة ما بين 500_1500ملم المناطق 
حوض البحر المتوسط و وسط وغرب القارات 

• المناطــق التــي تســقط عليهــا أمطــار نــادرة أقل مــن 300ملم ســنويا  مناطق 
صحراوية الحارة والدافئة.

• كريــات من الجليد تشــكلت لتجمد قطــرات الماء داخل الســحب ألنخفاض درجات 
الحرارة لما دون التجمد البرد

• تسود ظاهرة البرد في المناطق المدارية والمعتدلة بسبب نشاط التيارات الصاعدة 
• المناطــق التــي ال يســقط عليها البرد هي المناطق القطبية بســبب عدم نشــاط 

التيارات الصاعدة
•  عبــارة عن بلورات رقيقة من الجليد تحدث نتيجة النخفاض درجة حرارة قطرات 

الماء الى مادون التجمد )الثلج(
• تكثر العواصف الرعدية في المناطق اإلستوائية والمدارية بسبب شدة التسخين 

و التيارات الصاعد
• هواء متجانس في خصائصة : الحرارة, الرطوبة وغيرها الكتلة الهوائية.

• نشــاط التيارات الصاعدة وتسخين لألرض وعدم استقرار الجو وتكون الغيوم من 
نوع المزن الركامي مرحلة  تكوين الغيوم

• نشــاط التيارات الصاعدة و عملية التكاثف إلى قطرات وبلورات ال تقوى التيارات 
الصاعدة على حملها فتحملها التيارات الهابطة )النضج(

• تفريغ كهربائي ناجم عن تماس بين الشــحنات الموجبة والســالبة داخل الســحابة 
الواحدة أو في سحابتين مختلفتي الشحنة )البرق(

• يؤدي التفريغ الكهربائي بين أســفل الســحابة ذو الشــحنات الســالبة والشــحنات 
الموجبة على سطح األرض وماعليها من أجسام )الصاعقة(

• صوت ناجم عن تمدد الهواء وتقلصه بشــكل مفاجئ بســبب شدة التسخين لشرارة 
البرق هو )ظاهرة الرعد(

• التقاء الكتلة الباردة مع الكتلة الدافئة في حال سيطرت احداها على األخرى يترتب 
على ذلك جبهة هوائية.

• اندفــاع الهــواء البــارد باتجــاه الهواء الدافــىء فيحل محله و فتنخفــض الحرارة 
وتتشكل الغيوم من نوع المزن الركامي فتسقط األمطار تصحبها العواصف الرعدية 

ويسمى الخط الفاصل بينهما  يسمى الجبهة الباردة.
• تنتقل الرياح في المنخفض الجوي من األطراف نحو المركز .

• تكون حركة الرياح في المنخفض الجوي عكس عقارب الساعة  
• يؤدي المنخفض الجوي  الى حالة عدم استقرار في الجو

• يؤدي املرتفع الجوي إىل حدوث حالة إستقرارفي الجو 
• تتنقل الرياح في المرتفع الجوي من المركز نحو األطراف مع عقارب الساعة.

• منطقة جغرافية من سطح األرض متصلة أو منفصلة متشابهة الخصائص المناخية 
العامة من حيث الحرارة واألمطار )اإلقليم المناخي(

• المناخي الحارة الذي له امتداد في فلسطين هو )اإلقليم الصحراوي(
• يطلق اســم المناخات الحارة على بعض المناطق ألنها  تشــترك في ارتفاع درجات 

الحرارة والتي ال تقل عن 18ْ.
• العناصــر التــي بنــاء عليهــا تم تصنيــف األقاليــم المناخية الحــرارة واألمطار 

والضغط والرياح.
• اإلمتداد الفلكي لألقاليم الحارة  )0_30(ش/ج خط اإلستواء

• اإلقليم املناخي الذي ميتد  بني )0_5( ش/وج  خط اإلستواء. هو اإلقليم اإلستوائي.
• اإلقليم الذي يمتد في حوض نهر األمازون هو اإلقليم اإلستوائي.

• اإلقليــم الذي يمتد في خليج غينيا وحوض الكونغو وهضبة البحيرات االســتوائية 
وجنوب الصومال هو اإلستوائي.

• الســبب فــي أن معــدل الحــرارة الســنوي ال يقل عــنْ 22 هو كثافــة الغيوم 
واألمطار الدائمة وكثافة الغطاء النباتي.

• يتميز المدى الحراري السنوي واليومي في المنطقة اإلستوائية بأنه منخفض 
• المدى الحراري السنوي في المنطقة اإلستوائية هو)ْ 5 ( بسبب تساوي ساعات الليل والنهار.

• المدي الحراري اليومي في المنطقة اإلستوائية هو) 10ْ( بسبب كثافة الغيوم
• تبلغ الرطوبة النسبية في المنطقة اإلستوائية 80 %.

• الســبب فــي ارتفاع الرطوبة النســبية في المنطقــة االســتوائية زيادة عمليات 
التبخر وغزارة األمطار واإلمتداد المحيطات الكبرى.

• حركة الرياح في المناطق اإلستوائية  رأسية.
• السبب في الركود االستوائي  وبطيء الحركة األفقية للرياح نشاط الرأسية هو 

عدم وجود فرق في درجات وقيم الضغط الجوي.
• اإلمتداد الفلكي لألقاليم المعتدلة )30_60(ش/ج اإلستواء  

• اإلمتداد الفلكي لإلقليم المعتدل شــبه الرطب )بحر متوسط( )30_45(ش/ج خط 
اإلستواء  وصفة األمطار الساقطة على اإلقليم متذبذة
• تهب على المنطقة اإلستوائية الرياح التجارية الرطبة.

• اإلمتداد الفلكي لألقاليم الباردة من )60_90( ش/ج خط اإلستواء
• اإلقليم الممتد وسط سيبريا وشمال أوروبا ووالية أالسكا هو شبه القطبي

• اإلقليم الممتد إلى الشــمال من المناخ شــبه القطبي وســواحل جرين الند وشــمال 
أيسلند ومرتفعات كندا  هو التندرا 

• األمطار الساقطة على اإلقليم شبه القطبي تكون في النصف الصيفي
• طبيعة الحرارة في المرتفعات الجبلية في فلسطين معتدلة صيفا وباردة شتاًء

• طبيعة الحرارة في المناطق الســاحلية في فلســطين بسبب تأثير المؤثرات البحرية 
معتدلة صيفا وشتاًء

• طبيعة الحرارة في األغوار الفلسطينية مرتفعة صيفًا ودافئة شتاًء
• تقع فلسطين تحت تأثير المرتفع الجوي األزوري 

• تتراوح كمية األمطار الساقطة على فلسطين )400_600( ملم سنويًا

مبحث/ الجغرافيا  Wednesday 25 May 2022 األربعاء 24 شوال 1443هـ 25 مايو/ أّيــار 08

س( ارسم شكال للكرة األرضية موزعا عليه المناطق الحرارية 



س( حدد مناطق تواجد المعادن التالية في فلسطين ) الفوسفات 
واألمالح والصخر الرسوبي والحديد (

1( الفوسفات :  منطقة النبي موسي وأريحا والنقب وغرب بيت لحم 
2( األمالح : البحر الميت 

3( الصخر الرســوبي : المناطق الجبلية مثل قباطية قضاء جنين وجماعين في 
نابلس والشيوخ في الخليل 

4( الحديد: وادى الرمان في النقب ووادي الجرافي قرب وادي عربة 
س( اذكر معادن الطاقة في فلسطين ومناطق تواجدها؟

االمتداد الجغرافيمعدن الطاقة

1( غرب البحر الميت وجنوبه وحول بحيرة طبريا والنقب والبحر المتوسط البترول
هناك اكتشــافات نفطية حديثة فــي منطقه اللطرون قرب 

القدس وغرب راما هللا قرب رنتيس.

اكتشــف حديثاً في منطقة البحر المتوســط قبالة الساحل الغاز الطبيعي
الفلسطيني بين عسقالن وغزة ومقابل سهل عكا وحيفا.

يتواجــد فــي صحراء النقــب وبكميات كبيــرة ويدخل في اليورانيوم
انتاج الطاقة النووية.

تتواجد قرب أريحا ووسط النقب وشماله.الصخور  الزيتية

س( اكتب ما تعرفه عن النفط ) البترول ( كأحد مصادر الطاقة ؟
1( أهم مصادر الطاقة و اكثرها انتشارا. 

2( يشكل من الطاقة المستخدمة في العالم 33 %
3( تختلــف الدولــة فيما بينها في اســتغالله فالدول الصناعية تســتغله بكميات 

كبيرة عكس الدول النامية تستغله بشكل أقل 
س( فســر/  رغم االبحاث والتطبيقــات إليجاد مصادر بديلة للنفط 

على المستوى العالمي االنه ال يزال المصدر الرئيسي للطاقة؟
1. وجــوده بكميــات كبيــرة في دول ال تســتهلك منه اال القليل نظــرا لمحدودية 

التنمية الصناعية فيها مثل الدول النامية .
2. ســهولة نقلــه. 3. قيام كثير مــن الصناعات البتروكيماويــة عليه و صناعة 

البالستك و اللدائن و االلياف الصناعية.
س( اكتب ما تعرفه عن الفحم الحجري ؟

1( شــكل المصدر االول لطاقة في العالم حتى اوائل القرن العشــرين ثم تراجع 
الى المرتبة الثانية. 

2( يشكل من الطاقة المستخدمة عالميا  29 %  
3( أشهر الدول التي تستغل الفحم الحجري الصين والهند

4( المنشأت التي تستغل الفحم الحجري في انتاج الكهرباء وجهت إليها انتقادات 
في األونه األخيرة والســبب اضــراره على البيئة بفعل انطالق غاز ثاني اكســيد 

الكربون و ما ينجم عنه من تلوث و احتباس حراري و تغيرات مناخية.
س( اكتب ما تعرفه عن الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة؟

1( يشكل المصدر الثالث للطاقة على المستوى العالمي
2( يشكل من الطاقة المستخدمة 24 %

3( من المتوقع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي  والسبب اقل تلويثا للبيئة مقارنه 
مع البترول و الفحم الحجري. يحتوي على وحدات حرارية عالية تتناسب  كوقود 

للصناعات ذات االستخدام العالي للطاقة  االسمنت و انتاج الكهرباء 
س( اكتب ما تعرفه عن اليورانيوم كأحد مصادر الطاقة ؟

1( برزت اهمية اليورانيوم  بعد اكتشــاف قوتــه التدميرية الهائلة عام 1945م 
عندما قصفت الواليات االمريكية مدينتي هورشيما و نجازاكي. 

2( يمتــاز بأن واحــد طن من اليورانيــوم يولد طاقة تعادل الطاقــة الناتجة عن 
ماليين األطنان والبراميل من الفحم والبترول 

3( الدول التي تستغله في انتاج الطاقة الكهربائية اليابان وكندا
س( اكتب ما تعرفه عن الطاقة الشمسية؟

1( مجال التحويل الحراري : يعتمد على مبدأ امتصاص االجسام الداكنة لإلشعاع و 

تحويله الى حراره تستخدم في :تسخين المياه من خالل مرايا السخانات الشمسية.
2( التحويــل الكهروضوئي:  ويعتمد على مبدأ تحويل االشــعاع مباشــرة الى تيار 
كهربائي من خالل الخاليا الشمســية التي تســتخدم في كثير من التطبيقات العلمية 
)كتزويد المدارس و المستشفيات و االقمار الصناعية و القرى بالطاقة الكهربائية(

س( اكتب ما تعرفه عن طاقة الرياح؟
1(يتم استغالل طاقة حركة الرياح بتحويلها الى طاقة كهربائية من خالل مراوح 

تديرها  مولدات كهربائية .
2( من اثارها السلبية:  1( حاجتها لمساحات كبيرة من االراضي  2( الضجيج 

الناجم عن دورانها 3( االرهاق البصري للقاطنين قربها 
س( اكتب ما تعرفه عن الطاقة المائية؟

1( اســتغالل الطاقة حركة الميــاه الناتجة عن امواج لتوليــد الطاقة الكهربائية 
بإســتخدام مولدات . 2( يتم اســتغالل حركة المياه اثناء المد و الجزر في انتاج 
الكهرباء باستخدام توربينات ضخمة يتم تركيبها على السواحل ذات المد العالي.  

3( يتم استغالل المياه األنهار المتدفقة عبر السدود مثل ) مصر و تركيا (
س( اكتب ما تعرفه عن طاقة الكتل الحيوية؟

1( هي كل انواع المواد المشتقة من النبات التي يمكن استخدامها إلنتاج الطاقة بعد معالجتها.
2( مثالها الخشب ، النباتات العشبية المحاصيل الزراعية ، تدوير النفايات .

س( وضح أثر التضاريس على كثافة وتنوع الغطاء النباتي؟
 يختلــف نــوع الغطاء النباتــي وكثافته حســب درجة انحدار الســطح وكمية 

األمطارالساقطة على السفوح الجبلية 
1( فكلمــا زادت درجة االنحدار الســفوح الجبلية وقلت األمطار الســاقطة قل 

سمك التربة مما يقلل وجود الغطاء النباتي وكثافته.
2(  وكلما قلت درجة االنحدار السفوح الجبلية وزادت األمطار زاد وجود الغطاء النباتي وكثافته.
س( وضح أثر الحرارة والضوء على كثافة وتنوع الغطاء النباتي؟

1( إن انخفضت  الحرارة و كمية الضوء الالزمة لنمو النبات لن تتم عملية البناء 
الضوئي فيقل الغطاء مثل المناطق القطبية وشبه القطبية.

2( إن ارتفعــت  الحرارة وكمية الضــوء  الالزمة لنمو فتتم عملية البناء الضوئي 
فيزداد الغطاء   مثل المناطق االستوائية والمدارية.

س( وضح أثر األمطار على كثافة وتنوع الغطاء النباتي ؟
كلما زادت كمية المياه زادت كثافة الغطاء النباتي كالتالي:

1( إذا كانــت كميــة األمطار الســاقطة غزيرة  يكون الغطــاء النباتي كثيف مثل  
المناطق االستوائية.

2( إذا كانت كمية األمطار الساقطة متوسط يكون غطاء نباتي متوسط
3( إذا كانت كمية األمطار الساقطة نادرة يكون الغطاء النباتي قليل 

س( اذكر أهمية الموارد النباتية الطبيعية؟ 
1( حفــظ رطوبة التربة. 2( تحقيق التوازن البيئي من خالل )توفير االكســجين 

وتقلل من ثاني اكسيد الكربون و الحد من التصحر(
3(   تدخل اخشابها كمصدر للطاقة في بعض الدول 
4( يعتبر كمصدر غذائي رئيسي لإلنسان والحيوان 

5( استغاللها كمتنزهات ومحميات طبيعية
س( اذكر المخاطر التي تتعرض لها الموارد النباتية الطبيعية ؟

أوال: سوء استخدام االنسان للثروة الطبيعية و النباتية
مثل إزالة  مســاحات واسعة من الغابات االستوائية في منطقة حوض االمازون 

ما دفع الحكومة البرازيلية لوضع خطة للحد من هذه الظاهرة.
ثانيــا: الحرائق:  تعــد من أخطر االضرار التي تلحق بالغطــاء النباتي و تراجع 

مساحاته التي يكون من مسبباتها االنسان على النحو التالي:
1(  الحروب و العمليات العسكرية تؤدي الى اشعال النيران بالغابات.

2(  ممارسات سلبية كإعداد وجبات الغذاء وترك النيران. 
3( توفر ظروف االشــتعال كاالرتفاع في درجات الحرارة ووجود اجســام تجمع 

االشعة الشمسية مثل قطع الزجاج.  4(  اندفاع الحمم البركانية. 
ثالثا: تدهور بيئة الغطاء النباتي الطبيعي:

انجراف التربة و انتشار اآلفات الزراعية و تناقص المساحات النباتية والجفاف 
وخلل في التوازن البيئي.

س( أعــط أمثلة على أثر مظاهر الخلل فــي التوازن البيئي الناجم 
عن تدهور الغطاء النباتي الطبيعي

1. فقــر مكونات التربة العضوية. 2. نقص تجديد االوكســجين في الجو. 3. رفع نســبة 
ثاني اكسيد الكربون.  4. أثر سلبا على الكائنات الحية االخرى التي البيئة تعد موطنا لها.

س( وضح دور المستوى الفني والتكنولوجي للموارد البشرية في 
اإلنتاج واألنشطة االقتصادية؟

1. من خالله تم  اكتشاف كثير من المعادن واستغاللها في كثير من الصناعات
2.  من خالله تم تطوير وسائل النقل والمواصالت وربط أجزاء العالم ببعضها البعض 
3. اختــراع وســائل التكييــف والتبريــد التي ســهلت تجارة نقل الســلع التي 

تتعرض للتلف لمسافات بعيدة.
س( وضــح أثــر رأس المال المتاح للمــوارد البشــرية على اإلنتاج 

واألنشطة االقتصادية؟
1. يمكن من خالله إقامة المشاريع الضخمة. 2. تعويض النقص في بعض السلع.
3. يعمل على تحسين فر ص اإلستثمار واإلنتاج. 4. تحسين المستوى المعيشي للسكان.
س( وضــح أثــر السياســة االقتصاديــة للحكومــة علــى اإلنتاج 

واألنشطة االقتصادية؟
1. وضع قوانين جمركية لحماية منتجات الدولة الوطنية من المنافسة األجنبية 
2. اتباع سياسة )تعزيز االسعار ( هي سياسة تثبيت األسعار او ما يعرف وهو 
عبارة عن تثبيت سعر منتج رئيسي او محصول معين اذا تعرض سعره للهبوط 

او دعمه او شرائه و تخزينه ثم تصريفه لألسواق. 
3. تشــجيع قطاع اقتصادي على اخر بتوفير الدعم المالي و خفض الضرائب و 

تأهيل و تدريب الموارد البشرية.
س( اذكر أهمية إدارة الموارد البشرية؟

1. التخطيــط لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة: عن طريق احتياجات 
الموارد البشرية كما و نوعا بأساليب مختلفة.

2. توفير قوى عاملة متميزة في األداء: وذلك من خالل العمل على زيادة مستوى العنصر 
البشري وزيادة رغبته في العمل عن طريق توفير مناخ عمل مناسب و حوافز مادية و معنوية.
3. زيادة درجة االنتماء : وذلك من خالل وضع هيكل عادل لألجور  والحوافز 

وسياسات واضحة لترقية و العالقات اإلنسانية.
4. وضع نظام لقياس أداء العاملين وتقييمه:  بحيث يضمن إعطاء كل ذي حق حقه

س( اذكر متطلبات إدارة الموارد البشرية؟
• المتطلبــات االقتصاديــة:  1( توفيــر فــرص عمــل.2( حريــة التصرف 

باألمالك التجارة.  3( استثمار المال بطرق تناسب قوانين الدولة.
• المتطلبات السياسية: 1( نظام ديمقراطي    2( حق التعبير واإلنتخاب

• المتطلبات االجتماعية: توفير الخدمات الصحية والخدمات التعليمية
• دراسة تخطيط الموارد البشرية: من خالل التالي: 

1. توضيح وضع القوى العاملة في األنشــطة االقتصادية او العاطلة عن العمل 
داخل الدولة من حيث اعدادها و احتياجاتها  وتغيراتها. 2. التوفيق بين العرض 
و الطلب في فرص العمل من خالل ما يحتاجه سوق العمل و ما هو متوفر حاليا. 

3. )مثل توجيه طلبة الجامعات نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل(.
س( اذكر معيقات و تحديات تواجه إدارة الموارد البشرية 

1. ضعف مشــاركة الموارد البشرية في اتخاذ القرارات.  2. تحديات احتياجات 
سوق العمل و توجهاته.  3. تحديات مقاومة التغير و التنافس العالمي. 

4. صعوبة قياس تأثير الموارد البشرية في التنمية.
س( اذكر طرق مواجهة التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية ؟
1. تبني فلســفة إدارة الموارد البشــرية.  2. استخدام أدوات التحفيز مثل تقديم 
المكافآت و التقدير و الدعم. 3. زيادة االســتثمار في رأس المال البشــري من 

حيث التدريب وتطوير القدرات
س( اذكر الجهــود الدولية لمكافحة مشــكلة اإلحتباس الحراري 

والتقليل من أثارها ؟ وما سبب تعقيد  المشكلة؟
1( عقد مؤتمر كيوتو في اليابان عام 1997م

2( عقد مؤتمر الدول الثمانية عام 2005 الدول المشاركة  ) روسيا , اليابان,أل
مانيا,بريطانيا,إيطاليا,فرنسا,كندا,الواليات المتحدة األمريكية(

3( ســبب تعقيد المشكلة هو:  1(  رفض الواليات المتحدة على التوقيع االتفاق 
على الرغم من أن غازات مصانعها مســببة للمشــكلة بنسبة 25 % وذلك ألنه 

مدمر إلقتصادها . 2( دخول كل من الصين والبرازيل والهند عتبه التصنيع.
س( قارن بين الغابات االستوائية والموسمية 

الغابات الموسميةالغابات اإلستوائيةالنوع

مكان 
اإلنتشار 

تظهر في المناطق االســتوائية 
تحديدا حوض نهــر األمازون 
وحوض نهــر الكونغــو ونهر   

الزمبيزي وغابات إندونيسيا 

تظهــر فــي جنــوب وجنــوب 
شرق أسيا وشمال أستراليا.

الخصائص
وارتفــاع  بكثافتهــا  تمتــاز 
أشــجارها والــذي يصــل إلــى 

60متر

 تأتــي فــي المرتبــة الثانية بعد 
الغابات االســتوائية و أقل كثافة 
وارتفاعا ومســاحة من الغابات 
معهــا  وتختلــط  االســتوائية 
الحشائش والشجيرات الصغيرة 

أمثلةعلى 
نخيل الزيت والخيزراناألبنوس والمطاطأشجارها 

س( قارن بين الغابات النفضية والغابات المخروطية )الصنوبرية(
الغابات المخروطيةالغابات النفضيةالنوع

مكان اإلنتشار

تظهــر في القــارات بين 
دائرتي عرض)40_60(

االســتواء  خــط  ش/ج 
غرب أوروبا

تظهر بعــد دائــرة عرض 
)45(ش خط االستواء

شمال قارات أسيا وأوروبا 
وأمريكيا الشمالية

تنفض أوراقها في أحد الخصائص
الفصول 

ذات شكل مخروطي أوراقها 
ابرية وجذوعها مستقيمة.

الصنوبرالزان والفلينأمثلة على أشجارها
س( وضح الخصائص العامة لألحراج؟

الحراجالنوع 

مكان االنتشار

تنتشــر في المناطق التي يوجد فيها فصل شتاء قصير 
وفصــل جفاف طويل يصل الى )6(اشــهر مثل منطقة 
حوض البحر المتوســط.في جبال اطلس شمال افريقيا 

وجبال بالد الشام وجنوب اوروبا وجبال فلسطين
تمتاز اشجارها بانها اقل كثافة وارتفاعا ومساحة من الغابات.الخصائص

البلوط و االرز و البطم.والسويدأمثلة على أشجارها 
س(  قارن بين حشائش السافانا وحشائش اإلستبس؟

اإلستبسالسافانا النوع

مكان االنتشار
تنتشــر في مناطق جنوب شــرق 
اســيا وهضبــة الدكــن وهضبــة 

البرازيل وجنوب السودان. 

 تنمو في مناطق شــبه 
اســيا  كوســط  الجافــة 
وأوروبا وشمال افريقيا

الخصائص
حشائش خشنة طويلة يزيد ارتفاعها 
عــن المتر الواحــد تتخللها كثير من 

الشجيرات كالطلح واألكاسيا

قصيــرة  حشــائش 
وناعمــة ال تزيــد عــن 
المتر ومفضلة للرعي.

1. امتالك المورد الطبيعي يؤثر على القرارات االقتصادية والسياسية.
2. المورد الطبيعي األساسي في منطقة الخليج العربي هو النفط 

3. المورد المورد الطبيعي األساسي في فلسطين الصخور 
4. المورد الطبيعي األساسي في البرازيل األخشاب 

5. الموارد واسعة اإلنتشار التربة و الهواء و المياه و األشعة الشمسية 
6. الموارد متوسطة اإلنتشار التربة الصالحة للزراعة والغابات 

7. الموارد محدودة اإلنتشار الذهب والماس والنيكل 
8. تصنيف الموارد حسب العوامل التي أدت لنشوئها هو التصنيف التركيبي 

9. الموارد العضوية النفط و الفحم الحجري و الغاز 
10. الموارد الغير عضوية األمالح و المعادن 

11. الموارد العضوية والغير عضوية التربة 

12. الموارد المتجدد الغابات و الينابيع 

13. الموارد الدائمة المد والجزر و الرياح و الطاقة الشمسية 

14. الموارد غير المتجددة النفط و الغاز الطبيعي 

15. يرتبط وجود الموارد المعدنية بالتركيب الجيولوجي 

16. الســبب أن المــوارد المعدنيــة ذات أهميــة كبيــرة : ألنهــا تشــكل عصب 

الصناعة وتطور القطاعات االقتصادية األخرى مرتبط بها 
17. من الصخور النارية الجرانيت والبازيلت 

18. من المعادن التي تحويها الصخور النارية الذهب والماس والفضة 

19. من الصخور الرسوبية الحجر الجيري والصوان 

20. من المعادن العضوية  التي تحويها الصخور الرسوبية النفط والغاز 

21. يوجد الفحم الحجري في الصين وألمانيا وجنوب أفريقيا 

22. يوجد البترول في دول السعودية والجزائر والعراق وروسيا 

23. من الفلزات غير الحديدية النحاس والقصدير 

24. من فلزات السبائك المنجنيز والنيكل 

25. من الفلزات الثمينة الذهب 

26. المركب المعدني للجبس كبريتات الكالسيوم 

27. األمالح التي تتركز في البحر الميت البوتاسيوم والصوديوم 

28. المعدن الذي ينتشر في أريحا ومنطقة النبي موسى وغرب بيت لحم الفوسفات

29. العنصر المعدني الذي يدخل في انتاج األسمدة الكيماوية في فلسطين الفوسفات 

30. العنصر المعدني الذي يتم تصديره من فلسطين الى قارة أوروبا الفوسفات

31. العنصر المعدني الذي يوجد في وادي الجرافي و وادي الرمان قرب وادي عربة الحديد

32. يشكل أحد أعمدة  الناتج المحلى القومي في فلسطين الصخر الرسوبي

33. يوجد البترول في فلسطين غرب البحر الميت وجنوبه وحول بحيرة طبريا والنقب

34. المورد الطبيعي الذي تم اكتشافه في فلسطين قرب اللطرون غرب القدس ورنتيس 

قرب رام هللا  البترول 
35. المورد الطبيعي الذي تم اكتشافه حديثا على السواحل الفلسطينية الغاز الطبيعي 

36. المورد الطبيعي الذي ينتشر بالنقب ويستخدم لتوليد الطاقة النووية  اليورانيوم 

37. يوجد الصخر الزيتي في فلسطين بالقرب من أريحا ووسط النقب وشماله 

38. أكثر مصادر الطاقة انتشارا النفط 

39. يشكل النفط من الطاقة المستخدمة في العالم ما نسبته 33 % 

40. كان يحتل المرتبه األولى حتي القرن العشرين كمصدر للطاقة الفحم الحجري 

41. يحتل الفحم المرتبه الثانية كمصدر للطاقة بنسبة 29 %

42. يحتل الغاز المرتبه الثالثة  في انتاج الطاقة بنسبة 24 %

43. من الدول التي التي اعتمدت على اليوارنيوم في انتاج طاقتها الكهربائية كندا واليابان

44. تستغل الموارد المتجددة في انتاج الطاقة في العالم ما نسبته  10 %

45. مــن الدول التي تســتغل تدفق مياه األنهار عبر الســدود إلنتــاج طاقتها الكهربائية 

مصر و وتركيا
46.  مصدر الطاقة المتجددة األكثر استغالل في فلسطين والدول العربية الشمس 

47. الطاقة التي يمكن من استغالل المخلفات الزراعية والحيوانية والنفايات  الكتل الحيوية 

48. الغطاء النباتي الذي ينتشر في وجود درجات حرارة عالية و امطار غزيرة  الغابات 

49. الغابات التي تنتشر في حوض نهر االمازون والكونغو والزمبيزي وأندونيسيا 

الغابات اإلستوائية 
50. يصل ارتفاع األشجار في الغابات اإلستوائية 60متر 

51. من أشجار الغابات اإلستوائية األبنوس والمطاط

52. الغابات التي تنتشهر في منطقة جنوب شرق أسيا  الغابات الموسمية 

53. الغابات التي تنتشهر في شمال أستراليا الغابات الموسمية 

54. من أشجار الغابات الموسمية نخيل الزيت والخيزران

55. الغابات التي تنتشر  بين دائرتي عرض )40_60(شما وجنوب اإلستواء الغابات النفضية.

56. الغابات التي تنتشر في غرب أوروبا الغابات النفضة 

57. من أشجار الغابات النفضية الزان والفلين 

58. الغابات التي تنتشر بعد دائرة عرض 45ش المخروطية  )الصنوبرية(

59. الغطاء النباتي الذي ينتشــر في المناطق التي يســودها فصل جفاف طويل وفصل 

شتاء قصير األحراج 
60. تبلغ فتره الجفاف في المناطق التي ينتشر فيها الحراج  إلى 6 أشهر 

61. الغطاء النباتي الذي ينتشر في موسم سقو األمطار وينتهي بانتهاؤه األعشاب

62. الغطاء الذي ينتشر في المناطق التي يقل فيها سقوط االمطار والتسمح بنمو األشجار  الحشائش

63. الغطاء النباتي الذي ينتشــر  في هضبة البرازيل وجنوب الســودان وهضبة الدكن  

في الهند  هو حشائش السافانا 
64. الغطاء النباتي الذي ينتشر  في األقاليم شبه الجافة حشائش اإلستبس 

65. تتركز األحراج في فلسطين في مرتفعات الشمال والوسط 

66. الموارد البشرية تشمل كل السكان  الموارد البشرية

67. القوي العاملة تضم فئة الشــباب من الراغبين في العمل ســواء كانوا عاملين أو 

عاطلين عن العمل 
68. القوي العاملة محصورة في الفترة ما 15_64 سنة

69. يطلق على سياســة تثبت ســعر محصول معين ودعمة وشراء الفائض وتصريفيه 

بسياسة تعزيز األسعار 
70. المتطلبــات االقتصاديــة إلدارة الموارد البشــرية توفير فــرص العمل وحرية 

التصرف باألمالك وحرية اإلستثمار ضمن قوانين الدولة 
71. من المتطلبات السياسية إلدارة الموارد البشرية حرية اإلنتخاب والتعبير 

72. من المتطلبات االجتماعية إلدارة الموارد البشرية  الخدمات التعليمية والصحية 

73. توجيه الطلبة في الجمعات لتخصصات معينة يندرج تحت التخطيط لدراسة الموارد البشرية 

74. وضع هيكل عادل لإلجور والحوافز وسياسة واضحة للترقية يؤدي إلى زيادة درجة اإلنتماء 

75. ضمان إعطاء كل ذي حق حقه في إدارة الموارد البشرية من خالل قياس أداء العاملين 

76. وظيفة في المؤسســات التخطيط والتنظيم والتوجية ورقابة اختيار وتعين وتدريب 

ومكافأة ورعاية األفراد  ادارة المورد البشرية
77. مجموع الســكان داخل أراض الدول ويشــكلون مقوما من مقومات وعنصرا حاميا 

لها عسكريا وبيئيا واجتماعيا الموارد البشرية

الوحدة الثالثة/  الكوارث 

س( ما مفهوم الكوارث الطبيعية؟ مع ذكر األمثلة ؟
هــي التــي تحدث في الطبيعة دون تدخل اإلنســان فيها ،و ليــس له أي دور في 

حدوثها ، وتسبب دمار وخسائر في المناطق التي تحدث فيها.
1( كوارث جيولوجية: الزالزل والبراكين.

2( كوارث بيولوجية: األوبئة واآلفات الزراعية والجراد.
3( كوارث كونية: اصطدام النيازك بسطح األرض.

4( كوارث مناخية: انحباس األمطار والفيضانات والعواصف الرعدية واألعاصير 
س( أعط أمثلة على كوارث بشرية متعمدة؟

1. الحرائق بفعل الحروب مثل: 
• إحراق غابات فيتنام في حربها ضد القوات األمريكية بين عام )1965_1975م(.

• إشعال آبار النفط في الخليج العربي عامي 1991م و2003م.
• إلقــاء الواليات المتحدة  قنابل نووية على هيروشــيما وناجا زاكي في اليابان  

في  الحرب العالمية الثانية 1945م تعد كارثة نووية
2. كما يعد التلوث بالنفايات الصلبة: من الكوارث المتعمدة ويسبب ضررا كثيرا. 

أسئلة الوحدة )اختر والتعريف وبم تفسر(
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س( أعط أمثلة على كوارث بشرية غير متعمدة
1( انهيار المنشآت بسبب أخطاء في التصميم.

2( حوادث النقل البري والمائي والجوي.
3( إهمال االنسان مثل استخدام النار اثناء النزهات في مناطق الغابات والحشائش 
وتركها مشتعلة، أو إلقاء الزجاج الذي يعمل على تجميع األشعة الشمسية مسببه 

حرائق في المناطق العشبية واألشجار.
4( ومنها ما هو خطير جدا مثل كارثة مفاعل تشــرنوبيل في اكرانيا عام 1986م, حيث 

راح  ضحيتها ما يقرب من 200موظف، وانتشار االشعاعات النووية لمسافات بعيدة
س ( حدد التوزيع الجغرافي  للزالزل ؟

1. حزام حلقة النار )حول المحيط الهادئ(، ويتشكل فيه حوالي 68 % من زالزل العالم 
2. حزام االلتواءات األلبية: الذي يمتد من جبل طارق مرورا بجبال األلب وطوروس 

وزاغروس والهيمااليا وانتهاء بجنوب شرقي آسيا. 
3. حــزام األخاديــد: شــرقي أفريقيا وجنوب غرب آســيا ويرتبط  بوجود االنكســار 

اآلسيوي األفريقي تعد طبريا وأريحا وبيسان جزء منه.
4. حزام يمتد في وسط المحيط األطلسي من شماله إلى جنوبه.

س( ما األثار المترتبة على حدوث الزالزل؟
1. تشقق األرض وتدمير المنشآت, وطرق المواصالت, وانهيار الخزانات والسدود.

2. حدوث الحرائق عند تحطم خطوط الغاز وانقطاع خطوط الكهرباء.
3. أمواج تسونامي : وهي أمواج مائية  ضخمة يزيد ارتفاعها عن 30مترا,تحدث 
عندما يكون مركز الزالزل في قاع المحيطات والبحار , فتتجه األمواج نحو الســاحل 
محدثــة دمارا كبيرا, ومن األمثلة على ذلك  تســونامي المحيــط الهندي عام 2004م 

الذي أسفر  عن مقتل  300 ألف شخص كان النصيب األكبر منها في أندونيسيا.
س( ما العوامل التي تسهم في حدوث الزالزل؟ )األسباب(

أوال: حركة الصفائح التكتونية:
1. تعد حركة الصفائح التكتونية المسبب األول لحدوث الزالزل. 

2. حيــث تتصادم الصفائح األرضية، وتنزلــق إحداها تحت األخرى؛ مما يؤدي 
إلى حدوث موجات زلزالية تنتقل عبر الصخور والمحيطات. 

3. عند انتهائها ترتد الموجات التي تعد األخطر ألنها غير منتظمة، وتتسبب في 
حدوث كوارث تدميرية ضخمة، تسمى الموجات االرتدادية.

ثانيا: االنفجارات البركانية: تحدث نتيجة لصعود المواد المنصهرة )الماغما( 
مــن باطن األرض إلى األعلى، وتنتقل خالل طبقات األرض , وتحدث خلخلة في 

الصخور ,وبالتالي يحدث الزلزال.
ثالثا: اإلنسان:  وذلك من خالل بعض األنشطة  مثل )التفجيرات النووية(.

س( ما أسباب حدوث البراكين؟
أواًل: حركة الصفائح الصخرية التصادمية : 

التي تحدث تصدعات وتشققات في طبقات القشرة األرضية ؛ مما يسمح للمواد 
المنصهرة باالندفاع الى سطح األرض.

ثانيا: قوة ضغط االبخرة الكثيفة في باطن األرض:
التي تؤدي الى اندفاع المواد المنصهرة من باطن األرض الى السطح من خالل 

الشقوق والصدوع ومناطق ضعف القشرة األرضية.
س( وضح أجزاء البركان؟

1. فوهة البركان: هي الفتحة العليا للبركان ، وتكون دائرية الشكل ، وتخرج 
منها الحمم واألبخرة والرماد البركاني.

2. عنق البركان)القصبة(: وهو تجويف أســطواني الشــكل يصل بين الفوهة 
والمواد المنصهرة ) الماجما (.

3. المخروط البركاني: يحتوي على حطام صخري أو الفا متصلبة.
4. المواد المنصهرة ) الماجما (: 

تندفع من باطن األرض الى سطحها حيث تتصلب بعد برودتها.
5.  المقذوفات الغازية.

س( قارن بين أنواع البراكين )الخامدة و الهادئة والثائرة((
أوال: البراكين الخامدة: هي التي توقف نشاطها البركاني بسبب:

1( انسداد الشقوق نتيجة لتحرك صفائح القشرة األرضية والتصاقها بعضها ببعض.
2(  بسبب انسداد قصبة البركان نتيجة لتصلب الالفا البركانية.

3( مثالها المخاريط القمم البركانية في منطقة النقب في فلسطين
ثانيا: البراكين الهادئة )الساكنة(:

1( هي التي تنفث الغازات واألبخرة والمقذوفات بصورة متقطعة وبشكل غير عنيف 
2( مثل بركان أتنا في جزيرة صقلية اإليطالية.

ثالثا: البراكين النشطة أو الثائرة: 
1( بركان يخرج االبخرة والغازات والمقذوفات بقوه وبشكل مستمر، وقد يتوقف 
نشاطه لفترة من الزمن ثم يعاود الثوران من جديد.  2( مثل  أساما في اليابان

س( ما اآلثار المترتبة على البراكين؟
أوال: اآلثار السلبية:

1( تلــوث الجو بغازات ضارة كالكبريت، وانتشــار الغبــار والرماد البركاني في 
الجو لمسافات بعيدة ما يعطل حركة الطيران 

2(  تدميــر القــرى والمــدن وتهجيــر الســكان منهــا ذلــك بفعل اندفــاع الحمم 
والمقذوفات البركانية وتراكم الرماد البركاني 

3( التسبب بالحرائق للغطاء النباتي
س( أذكر أنواع األعاصير والمناطق التي تضربها ؟

1( إعصار الهيروكين : يضرب سواحل شرق الواليات المتحدة األمريكية 
2( إعصار الترنادو : يضرب حوض نهر المسيسيبي

3( إعصار التيفون: يضرب سواحل جنوب شرق أسيا )بنغالدش الهند والصين(
س( ما مخاطر األعاصير المدارية؟

1. حدوث الفيضانات وإغراق المناطق الساحلية نظراً لغزارة األمطار المرافقة لألعاصير.
2. ارتفاع األمواج البحرية.  

3. تدمير المزارع واألشجار والمساكن. و قطع الكهرباء.
4. تسبب بحدوث اإلصابات البشرية.

س( ما المقصود بظاهرة النينو؟
1( ظاهرة مناخية تحدث كل ثالث سنوات. 2( تحدث في  مياه المحيط الهادئ.

3( حيث ترتفع درجة حرارة مياه المحيط بحوالي نصف درجة مئوية.
4( يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء المالمس لتلك المياه لذلك تتجه المياه 
الدافئة في المحيط الهادئ من خالل تيارات مائية من شرق سواحل قارة أوقيانوسيا 

)أستراليا والجزر التابعة لها( نحو السواحل الغربية لقارة أمريكا الجنوبية
5( وتمتد هذه الظاهرة لبقية المحيطات القريبة من خط االستواء والمنطقة المدارية.

س( ما األثار المترتبة على ظاهرة النينو؟
1( الجفاف.       2(   الفيضانات.      3(  تدمير المحاصيل الزراعية.

4( هروب األسماك التي تعيش في الطبقة العليا من مياه المحيط نحو مستويات 
أكثر عمقا نتيجة الرتفاع حرارة المياه السطحية

س( ما مفهوم االحتباس الحراري؟
ارتفــاع درجــة حرارة األرض عن معدلهــا الطبيعي، وذلك نتيجة لزيادة نســبة 

الغازات الدفيئة بفعل الغازات الدفيئة بفعل عوامل :
1( الطبيعية: مثل الغازات واالبخرة والغبار المندفع من البراكين.

2( البشــرية: الغــازات الناتجــة عن المصانع  ووســائل النقــل والمواصالت 
وحرق األشجار.

س( وضح كيفية حدوث ظاهرة االحتباس الحراري؟
تنجــم ظاهــرة االحتبــاس الحــراري عــن ارتفــاع نســبة الغــازات الدفيئــة، 
ومنهــا غازات أكســيد الكربــون، والميثان، وأكاســيد النيتروجيــن، ومركبات 

)الكلوروفلوروكربون( التي تعد المسؤولة عن ظاهرة االحتباس الحراري.
 تقوم هذه الطبقة من الغازات بدور البيت الزجاجي أو البالستيكي:

1( إذ يسمح بدخول االشعاع الشمسي إلى سطح األرض، 
2( وال تســمح بنفاذ جزء منه ثانية إلى الفضاء، مســببة احتباس الحرارة بين 

سطح األرض والغالف الجوي.



2. الكوارث المناخية مثالهــا: انحباس األمطار والفيضانات والعواصف 
الرعدية واألعاصير.

3. الكوارث الجيولوجية مثالها : الزالزل والبراكين.
4. الكوارث الكونية مثالها : اصطدام النيازك بسطح األرض .

5. الكوارث البيولوجية مثالها : الجراد  واألوبئة واألمراض  واألفات الزراعية.
6. القاء قنبلة على هيروشيما وناجازاكي عام 1945  تعد كارثة نووية.

7. مــن الكــوارث البشــرية المتعمــدة حرق أبار النفط فــي الخليج  عامي   
1991 و 2003.

8. من الكوارث البشــرية المتعمدة حــرق الغابات في الحرب بين فيتنام 
والواليات المتحدة

9. من الكوارث البشرية المتعمدة التلوث بالنفايات الصلبة.
10. من الكوارث البشرية غير المتعمدة انهيار المباني بسبب خطأ في التصميم.

11. من الكوارث البشــرية الغير متعمدة تسرب مفاعل تشرنوبل في أوكرانيا 

عام 1986م وتعد كارثة نووية.
12. السبب في عدم هدوء األرض جيولوجيا )في باطنها ( الضغط والحرارة 

و الطاقة والمواد المنصهرة.
13. ظاهــرة طبيعية ناتجة عن اهتزار أو سلســلة اهتــزازات اإلرتجاجية بفعل 

حركة الصفائح أو اإلنكسار الزالزل.
14. يسمي مركز الزلزال بالبؤرة الزلزالية.

15. أسباب حدوث الزلزال حركة الصفائح التكتونية و اإلنسان و البركان.

16. حزام حلقة النار يوجد في المحيط الهادي

17. تشكل نسبة الزالزل في حلقة النار في المحيط الهادي 68 %

18. جبل طارق وجبال األلب وجبال طوروس وجبال زاغروس وجبال الهيمااليا  

تقع ضمن حزام اإللتواءات األلبية.
19. حزام األخاديد يقع جنوب غرب أسيا وشمال شرق أفريقيا 

20. اإلنكسار االسيوي اإلفريقي )حفرة االنهدام( يقع ضمن حزام  األخاديد.

21. تعد منطقة أريحا والبحر الميت وبحيرة طبرة  في فلسطين جزء من حفرة 

االنهدام األسيوي االفريقي.
22. الزمن الدوري لبؤرة زلزال البحر الميت من 80-100 عام 

23. أخر زلزال شهدته فلسطين في العام 1927م واثره على مدينة نابلس.

24. أمــواج عاتية ضخمــة يزيد ارتفاعها عن 30م  تحــدث عندما يكون مركز 

الزلزال في قاع المحيط والبحار. )تسونامي(
25. مــن األمثلة على تســونامي ماحدث في المحيــط الهندي عام 2004م 

وقتل 300ألف شخص معظمهم من أندونيسيا.
26. جهاز رصد الزالزل هو السيزموجراف 

27. يتم قياس القوة التدميرية للزلزال بواسطة مقياس ريختر

28. خــروج المواد المنصهرة )الالفــا( واألبخرة والغازات  واألبخرة والغازات 

من باطن األرض الى سطحها . )البركان(
29. أســباب حــدوث البركان حركة الصفائــح التكتونية  و قوة ضغط 

الغازات واألبخرة.
30. مدي التطابق بين أحزمة الزالزل والبراكين شبه تام.

31. نوع الصخور الناتجة عن البراكين الصخور النارية.

32. السبب في وجود فوه في قمة البراكين حتي بعد خمودة استمرار تنفيث 

البركان للغازات و األبخرة.
33. أجزاء البركان الفوهة والمخروط البركاني و القصبة ) العنق( 

و المواد المنصهرة و المقذوفات الغازية.
34. تجويف اسطواني يصل بين الفوهة والمواد المنصهرة القصبة )عنق البركان(

35. يحتوي على الالفا المتجمدة و الحطام الصخري المخروط البركاني.

36. تضم األبخرة والغازات والرماد الخارج من البركان المقذوفات الغازية

37. أحزمة البراكين حزام حلقة النار  و حزام جنوب أوروبا 

38. أبرز البراكين في حزام جنوب أوروبا والبحر المتوسط بركان  أتنا وفيزوف في إيطاليا.

39. براكين توقف نشــاطها بسبب انسداد الشقوق اللتصاق الصفائح الصخرية 

أو تجمد الالفا في قصبة البركان الخامدة
40. مثال البراكين الخامدة فوهات قمم الجبال المخروطية في النقب 

41. براكين تنفث الغازات واألبخرة بشكل غير عنيف ومتقطع الهادئة )الساكنة(

42. من أمثلة البراكين الهادئة)الساكنة( بركان أتنا في جزيرة صقلية.

43. براكين تنفث الغازات واألبخرة وبشكل متواصل وتحدث انفجارات كبيرة  

البراكين النشطة 
44. أشهر البراكين النشطة بركان أساما في اليابان .

45. اإلعصار الذي يضرب السواحل الشرقية للواليات المتحدة األمريكية  هو الهيروكين

46. اإلعصار الذي يضرب  حوض نهر المسيسبي هو الترنادو

47. اإلعصار الذي يضرب  ســواحل جنوبي شرقي آسيا في الهند و الصين 

و بنغالدش التيفون
48. ظاهرة النينو  تحدث في المحيط الهادي 

49. تحدث ظاهرة النينو كل ثالث سنوات 

50. ترتفع درجة حرارة المياه السطحية في ظاهرة النينو نصف درجة مئوية 

51. تتجة التيارات المائية الســاخنة في ظاهرة النينو من الجهة الشــرقية 

ألستراليا إلى الجهة الغربية من أمريكيا الجنوبية
52. الغازات الدفيئة المسببة لإلحتباس الحراري الميثان أكاسيد الكربون 

و النيتروجين مركبات الكلوروفلوروكربون 
53. مؤتمر كيوتو في عام 1997 في اليابان عقد لبحث مشكلة اإلحتباس الحراري 

54. مؤتمر الدول الثمانية 2005 عقد لمناقشة مشكلة اإلحتباس الحراري 

55. الــدول المشــاركة في مؤتمــر الدول الثمانية ألمانيا فرنســا بريطانيا 

إيطاليا كندا الواليات المتحدة  اليابان روسيا 
56. بلغــت نســبة الغــازات الناجمــة عن مصانــع الواليات المتحدة والمســببة 

لمشكلة االحتباس الحراري 25 % 
57. الدولــة التــي رفضــت التوقيع على مخرجــات مؤتمر الــدول الثمانية هي  

الواليات المتحدة االمريكية 
58. الســبب في عــدم توقيــع الواليات المتحــدة األمريكية علــى مؤتمر الدول 

الثمانية أنه مدمر إلقتصادرها 
59. األوزون غاز يتشكل من اتحاد ثالث ذرات أكسجين

60. تعد طبقة األوزون جزء من طبقة الستراتوسفير

61. الطبقة التي تحدث فيها جميع الظواهر المناخية التروبوسفير 

62. األشعة الضارة  التي يعمل على منعها طبقة األوزون هي فوق البنفسجية

63. يتراوح ارتفاع طبقة األوزون مابين 20_25كم من سطح األرض 

64. يوجد ثقب األوزون في القطب الجنوبي 

65. يقصــد التبــدل  في األحوال الجوية في منطقة معينة يقصد  نتيجة لتغير في 

عناصر المناخ هو التغير المناخي 
66. القارة األكثر تعرضا للتصحر  أفريقيا 

67. القارة األقل تعرضا للتصحر أوروبا

68. مــن المناطــق التي حــدث فيها قالقل سياســية ونزاعات بحثــا عن الغذاء 

والماء إقليم دارفور في غرب السودان 
69. عندما يكون هناك تلف بسيط وغير واضح في التربة والغطاء النباتي يكون 

التصحر خفيف 
70. عندمــا يكون هناك تملح بســيطو زحــف للكثبان الرمليــة وتراجع إنتاجية 

األرض بنسبة 25 %  يكون تصحر معتدل 
71. عندما تظهر النباتات غير المرغوب فيها وتنشــط عملية التعرية وتتراجع 

إنتاجية األرض بنسبة 50 % يكون التصحر شديد
72. المناطق األكثر ارتباطا في ظاهر التصحر  الجافة وشبه المعتدلة

1. حادثــة غير متوقعه ناجمــة عن قوى الطبيعة أو بفعل االنســان وتؤدي إلى 
خسائر كبيره بشرية أو بيئية )الكارثة(

أسئلة الوحدة الثالثة /  الكوارث 

)اختر والتعريف وبم تفسر(

أسئلة الوحدة الرابعة /  الجغرافيا السياحية 

)اختر والتعريف وبم تفسر(

الوحدة الرابعة /  )الجغرافيا السياحية( 
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س/ أذكر مؤشرات اهتمام الناس بالسفر والترحال ؟
1( كثرةاإلعالنات الترويج والبرامج السياحية

2( ارتباط السياحة بالمنظمات السياحية 
3( ارتباط السياحة بالمفاهيم السياحية.

س/ وضــح المقصــود بكل مــن المفاهيــم التاليــة ) الجغرافية 
السياحية والسياحة والسائح(؟

الجغرافيا الســياحية : فرع من فروع الجغرافيا البشرية تدرس السياحية من 
حيث ) مقوماتها أثارها ، أنواعها ، أقاليمها ، أثارها (

الســياحة: ظاهرة اجتماعية وإنســانية ينتقــل فيها األفراد من مــكان اإلقامة الى مكان أخر 
بهدف )الترفيه وممارسة الشعائر والعالج وغيرها في مدة ال تقل عن يوم وال تزيد عن العام.

الســائح: شــخص ينتقل مــكان اإلقامة إلى مــكان جديد بهــدف) الترفيه وأداء 
الشعائر العالجية وغيرها ( في مدة ال تقل عن يوم وال تزيد عن عام 

س/ وضح العالقة بين الجغرافية السياحية وعلم األثار؟
1( علم األثار: يدرس األماكن األثرية والتاريخية  ويكشف عنها ، ويرممها.

2( الجغرافيا السياحية: تهتم بالتوزيع الجغرافي لتلك المعلومات التي يقدمها علم اآلثار.
 س/ وضح عالقة علم اإلحصاء والجغرافية السياحية ؟ 

يوفر إحصائيات تتعلق بالسياحة:
1. أعداد السياح القادمين والمغادرين       2. حجم النفقات السياحية 

3. الطاقة االستيعابية للفنادق                 4. حجم االستثمار السياحي.
س/وضح العالقة بين علم المناخ والجغرافية السياحية ؟

المناخ : يدرس حالة الطقس واألحوال الجوية .
الجغرافية الســياحية: تــدرس التوزيع الجغرافي لألقاليــم المناخية الجاذبية 

للسياح حسب رغباتهم .
س/ وضح األسباب التي أدت إلى تطور الساحية في العصر الحديث؟

1. ظهور الشــركات السياحية والتي تقدم الخدمات السياحية )مثل وسائل النقل 
والترويج ووسائل التواصل االجتماعي(

2. ارتفاع مستوى دخل االفراد مع شعورهم بأهمية السياحة . 
3. انتشــار فكــرة الرحالت الســياحية الجماعيــة التي قللت النفقات الســياحية 

فشجعت األفراد ذوي الدخل المحدود لممارسة السياحة 
4. إقامة المشاريع السياحية كالفنادق والمطاعم ومدن األلعاب.

س/ أذكر المقومات الطبيعية والبشرية المؤدية للنشاط السياحي؟
1( المقومات الطبيعية: المناخ ، المسطحات المائية ، المظاهر الجيومورفولجية

2( المقومــات البشــرية: األماكــن التاريخية ، األماكن الدينيــة ، المتاحف ، 
المعالم العمرانية البارزة 

س / وضح أثر المتاحف على النشاط السياحي ؟
المتاحف أقيمت ألنها تضم مقتنيات الحضارات القديمة وبهدف المحافظة عليها 

هناك بعض المدن أخذت أهميتها السياحية لوجود المتاحف: مثل :
1( مدينة القاهرة بســبب وجود المتحف الوطني. 2( مدينة لندن بســبب وجود 

متحف الشموع. 3( مدينة باريس بسبب متحف اللوفر. 
س / وضح أثر المعالم العمرانية البارزة على النشاط السياحي ؟

المباني ذات النمط البنائي الهندسي الحديث تشكل مناطق جذب سياحي مثال :
1( مبني األوبرا في استراليا         2( جسر البسفور في تركيا   

 3( جزر النخيل اإلمارات  4( السد العالي مصر  5( تمثال الحرية نيويورك

6( برجل خليفة في دبي  7( برج بيزا المائل في إيطاليا  8( برجل ايفل في فرنسا 
س/ وضح أثر األماكن الدينية والتاريخية على النشاط السياحي ؟

األماكن الدينية: تشكل جزء من عقيدة األديان وتمارس فيها الشعائر الدينية 
مثــال فلســطين لمكانتها اإلســالمية والمســيحية والســعودية من خــالل الحج 

والعمرة   ودولة الفاتيكان بسبب وجود مركز الكنيسة الكاثوليكية .
األماكن التاريخية: تشكل ربط بين الحاضر والماضي وتعبر عن إنجازات الحضارات القديمة 
وتتمثل في القالع والحصون واألسوار والمدن القديمة مثالها الحضارة الفرعونية والحضارة 

اإلغريقية في اليونان والحضارة البابلية في العراق والحضارة الكنعانية في فلسطين .
س/ وضح أثر المناخ على السياحة؟

يعد اختالف  المناخ وفصول الســنة عاماًل مهماً في حركة الســياحية وأهمها أ. 
سطوع الشمس ب. اعتدال درجات الحرارة.   على النحو التالي:  

1. تشــكل الســواحل الجنوبية لقارة أوروبــا على البحر المتوســط ذات المناخ 
المعتــدل مناطق جذب ســياحي مثل : ســواحل الريفيرا الفرنســية واإلســبانية 

واإليطالية جاذبة للسياح من شمال القارة ذات المناخ البارد.
2. تشكل المناطق الباردة والمرتفعات الجبلية التي تتراكم عليها الثلوج مناطق 

جذب لممارسة التزلج مثل جبال لبنان
س/ وضح أثر المسطحات المائية على السياحة؟

• الشواطئ والبحار والبحيرات الدافئة: تزداد أهميتها كمواقع سياحية والسبب 
1(جمال المياه، واألمواج 2( نظافة الرمال 3 ( الهدوء 4 ( وجود الكائنات البحرية 

• األنهار والشالالت: تعد مناطق جذب سياحي بسبب األتي :
1( أهميتهــا جمــال البيئــة ووجــود الشــالل مثل :شــالالت فكتوريــا على نهر 

الزمبيزي في أفريقيا بين زامبيا وزيمبابوي. 
- شالالت نياجرا على الحدود بين الواليات المتحدة األمريكية وكندا. 

2( أهمية السياحية لبعض األنهار من قدسيتها الدينية: 
مثل نهر األردن بسبب أنه توجد فيه منطقة المغطس ذو المكانة دينية للمسيحيين. 
3(  أهميتهــا الســياحية من االســتثمار علــى ضفافها: مثل انشــاء المتنزهات 

والفنادق والمتاحف مثل نهر النيل  ، ودجلة والفرات .
• الينابيــع: أيســلندا وحمامــات ماعين في األردن و مناطــق الحمة على حدود 

سوريا واألردن وفلسطين وحمامات حلوان في مصر
س/ وضح أثر المظاهر الجيوموفولوجية على النشاط السياحي؟

1( األقــواس والمســالت والكهوف البحرية تمثل مظاهر جاذبه للســياح مثالها 
صخرة الروشة على شواطئ بيروت 

2( األقواس والمســالت والكهوف الكارســتية التي تضم ) الصواعد والنوازل ( 
مثل مغارة سوريك جنوب غرب القدس مغارة جعيتا في لبنان

س/ ما المقصود بالسياحة التاريخية و والسياحة الدينية  سياحة الحوافز؟
الســياحة التاريخّية: تهدف إلى التعرف على آثار الحضارات القديمة ومعالمها من 
خالل زيارتها، وزيارة المتاحف الَّتي تحوي مقتنيات آثار تلك الحضارات ومنجزاتها.
الســياحة الدينيــة : هي الســياحة التــي تهدف الى زيــارة األماكــن الدينية  التي 
تشــكل جزء من عقيدة األديان ولممارسة الشعائر  مثال زيارة السياح بأعداد كبيرة 
لفلسطين )المساجد والكنائس ( والسعودية نظرا لمكانتهم اإلسالمية) المدينة ومكة( 
ســياحة الحوافــز: تتــم من خالل المشــاركة في رحــالت تقّدِمها المؤسســات 

والمصانع والشركات مكافأة لألفراد العاملين معها؛ بهدف
 1( تحفيزهم، وزيادة إنتاجهم،             2(  الترويج لمنتجاتها

3( مثل: شركات السيارات ، وشركات األدوية، وغيرها.
س/ ما القصود بالسياحة العالجية؟

ه األفراد الَّذين يعانون من أمراض معيَّنة  السياحة العالجية: الهدف منها توجُّ
إلى مناطق تشتهر بعالجها. وتتَّخذ هذه السياحة شكلين هما: 

األول: الســياحة العالجية الطبيعّية تتمثل في زيارة األماكن الَّتي تتوفر فيها 
مقومات العالج الطبيعّي:

•  كالرمال الدافئة.
•  ينابيع المياه الكبريتية والمعدنية.

الخرائط المطلوبة

خريطة فلســطين رســم وتعين المواقع والمدن واألودية وتوزيع المعادن )ص 
56 من الكتاب الوزاري(

خريطة العالم الصماء وتعين الظواهر التالية عليها :
1(  الوحدات السياسية )أسماء الدول ( :

كندا، الواليات المتحدة ،المكســيك ، البرازيل ، األرجنتين ،  تشــيلي، أســبانيا ،   فرنسا 
، ألمانيا  ، أوكرانيا ، إيطاليا  ، تركيا ، بريطانيا  ايســلندا فلســطين ، لبنان ، ســوريا ، 
األردن ، العراق ، السعودية ، إيران ، الهند، بنغالدش ، الصين ، روسيا، فينام ، ماليزيا 
، أندونسيا  اليابان ، الفلبين ، نيوزلندا ، أستراليا ، مصر ، الجزائر ، المغرب ،  السودان 

، جنوب السودان ، أثيوبيا  ، الصومال كينيا ، تنزانيا،   دولة جنوب أفريقيا ،   الكنغو
2( الجبــال : الروكــي ، األنديــز، أطلس ، كلمنجارو، جبل طــارق، األلب ، بالد 

الشام ، طوروس ، زاغزوس، الهيمااليا 
3( األنهار: المسيسيبي ، األمازون ، الكونغو ، الزمبيزي ، النيل ، دجلة والفرات 

4(الخلجان : خليج المكسيك ، هدسن ، غينيا، الخليج العربي 
5(المسطحات المائية:البحرالمتوسط  والمحيط الهادي واألطلسي والهندي 

والمتجمد الشمالي 
6( الهضاب : هضبة الدكن وهضبة البرازيل ، هضبة البحيرات اإٍلستوائية

7( التيارات المائية : تيار الخليج الدافيء وتيار اليابان الدافىء وتيار بنجويال 
وكناري الباردين

8( األعاصير :  هيروكين ، ترنادو ، التيفون 
9( جزيرة : صقلية  وشبة جزيرة اإلسكندنافية  

10( األقاليــم المناخيــة : اإلســتوائي ، بحر المتوســط ، التنــدرا  11 دوائر 

عرض )خط اإلستواء ومدار الجدي ومدار السرطان(.

1. أحد فروع الجغرافيا البشــرية تدرس النشاط السياحي وتطور السياحة والمواقع 
و تأثيرها اإلقتصادى واإلجتماعي  الجغرافيا السياحية

2. الشخص الذي ينتقل من مكان إقامة بهدف الترفية عن النفس في مدة ال تقل عن 
24ساعة والتزيد عن عام السائح

3. المدن الفلسطينية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة القدس وبيت لحم
4. مــا تقدمــه الجغرافيــا الســياحية لعلم األثار هــو تحديد التوزيــع الجغرافي 

للمناطق األثرية
5. المظهر التضاريس الذي يشكل مناطق جاذية للسياح في فصل الشتاء نظرا لدفئها 

وتسمي بالمشاتي األغوار
6. المظهــر التضاريس الذي يشــكل مناطق جاذية للســياح فــي فصل الصيف  نظرا 

لدفئها وتسمي بالمصايف  الجبال
7. اهم عناصر المناخ األكثر تأثير في حركة السياح الحرارة وسطوح الشمس 

8. األهمية من انشاء المتاحف  المحافظة على اإلرث الحضاري اإلنساني 
9. المقومــات الطبيعيــة للســياحة المنــاخ و األشــكال الجيمورفولوجيــة 

والمسطحات المائية 
10. المقومــات البشــرية للســياحة  المعالــم العمرانية البــارزة واألماكن 

الدينية واألماكن التارخية والمتاحف والبنية التحتية 
11. من األنهار التي اكتسبت  أهميتها السياحية بسبب جمال الطبيعة ووجود الشالل 

نهر الزميزي بسبب وجود شالل فكتوريا 
12. يقع شالل نياجرا بين كندا والواليات المتحدة األمريكية 

13. تقع صخرة الروشة على شواطئ بيروت 

14. تقع مغارة جعيتا في لبنان 

15. تقع مغارة سوريك جنوب غرب القدس 

16. من المعالم العمرانية البارزة في تركيا جسر البسفور 

17. من المعالم العمرانية البارزة في أستراليا مبنى األوبرا  

18. من المعالم العمرانية البارزة في مصرالسد العالي 

19. من المعالم العمرانية البارزة في اإلمارات جزر النخيل 

20. من المعالم العمرانية البارزة في إيطاليا برج بيزا المائل  

21. من المعالم العمرانية البارزة في فرنسا  برج ايفل 

22. من المعالم العمرانية البارزة في نيويورك تمثال الحرية 

23. يوجد تمثال السيد المسيح في البرازيل 

24. أكثر أنواع السياحة شيوعا وانتشاراً سياحة الترفيه 

25. أكثر أنواع السياحة تكلفة السياحة العالجية 

26. السياحة التي تمارس على سواحل أوكرانيا ورومانيا هي السياحة العالجية 

27. السياحة التي تمارسها شركات األدوية والسيارات هي سياحة الحوافز

28. الدولة العربية التي صدرت نفسها في السياحة العالجية الطبية المتقدمة هي األردن 

29. من األنهار التي اكتسبت أهميتها السياحية من خالل األهمية الدينية نهر األردن 

30. من األنهار التي اكتســبت أهميتها الســياحية من خالل اإلستثمار السياحي على 

ضفافها نهر النيل  نهر دجلة والفرات 
31. الدول التي ينشط فيها سياحة المؤتمرات هي مصر والواليات المتحدة األمريكية 

32. تنشط سياحة المؤتمرات في مصر النها تحتضن جامعة الدول العربية 

33. تنشط سياحة المؤتمرات في الواليات المتحدة النها تحتضن مركز هيئة األمم المتحدة 

34. إكثر األقاليم جذبا للسياح في العالم أوروبا 

35. أشهر دول أوروبا جذبا للسياح فرنسا وأسبانيا وإيطاليا 

36. الســبب في احتالل أوروبا المرتبه األولى من حيث الجذب السياحي هو غناها 

الحضاري والخدمات السياحة المتطورة التي تقدمها 
37. يحتل المرتبه الثانية في األقاليم السياحية إقليم المحيط الهادي وجنوب شرق أسيا 

38. الدول المســتقطبة للســياح فــي إقليم المحيط الهادي وجنوب شــرق أســيا هم 

ماليزيا وأندونيسيا والصين 
39. يحتل المرتبه الثالثة في األقاليم السياحية األمريكيتين

س( ما المخاطر الناجمة عن ظاهرة االحتباس الحراري؟
ارتفاع درجة حرارة سطح األرض، وما يترتب عليها من:
1. ذوبان الكتل الجليدية؛ ما يرفع من منسوب مياه البحار

2.  زيادة معدالت التبخر؛ ما يؤدي إلى زيادة كميات األمطار فتحدث فيضانات ظهور 
3. موجات الحر والجفاف، وحرائق الغابات في مناطق أخرى.

4. تدني اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والســمكية والبرية، ويؤدي نقص 
الغذاء وانتشار المجاعات.

س( ما االجراءات للحد من آثار ظاهرة االحتباس الحراري
1. استخدام مصادر طاقة نظيفة بدال من مصادر الطاقة الملوثة 

2. استخدام أجهزة التقطير والفلترة للغازات المنبعثة من المصانع واالفران.
3. توسيع المساحة الخضراء. 

4. نشر الوعي لدي السكان بمخاطر ظاهرة االحتباس الحراري.
:)O3(أكتب ما تعرفه عن غاز األوزون )س

األوزون )O3( غاز يتكون من ثالث ذرات أكسجين يوجد في الغالف الجوي على شكل طبقه 
غازية رقيقة، تحيط  بكوكب األرض على ارتفاع ما بين 20 إلى 25 كيلومتر من سطحها.

س( أذكر األسباب التي أدت الى تأكل طبقة األوزون؟
1( استخدام المركبات العضوية ) الكلور، والفلور، والكربوون(  

هي ) الكلوروفلوركربون( وتوجد في المبيدات الحشرية، غاز الثالجات.
2( انبعاث األكاسيد مثل: أكسيد الكربون  وأكسيد النتروجين.

3( اجراءات التجارب النووية.  4( ممارسات االنسان الضارة في البيئة: مثل 
الحرائق وقطع الغابات، الذي يؤدي إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون. 

س( أذكر أهمية طبقه األوزون لكوكب األرض؟
• تمنع وصول األشعة الضارة مثل االشعة فوق البنفسجية لسطح األرض.

• تسمح بمرور األشعة الشمسية ذات الموجات الطويلة.
س( ما اآلثار المترتبة على تآكل طبقة األوزون؟

1. إحداث تغيرات مناخية كبيرة، كارتفاع درجات الحرارة في العالم.
2. تسرب األشعة الضارة، المسببة لألمراض الجلدية ومنها سرطان الجلد.

3. إتالف الغطاء النباتي وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وهالك وهجرة الكائنات.
س( ماألسباب الطبيعية والبشرية التي أدت لحدوث ظاهرة التغير المناخي؟

1( األسباب الطبيعية:
أ . األلسنة الشمسية المنبعثة لمسافات طويلة من الشمس بفعل فوران غاز الهيدروجين .

ب . ميالن محور األرض ودورانها حول الشمس. 
ت . الحرارة الناجمة عن ثوران البراكين .

2( األسباب البشرية: 
الغــازات المســببة لإلحتباس الناجمة عن أنشــطة اإلنســان الصناعيــة والنقل 

والمواصالت وإزالة الغطاء النباتي .
س( ما النتائج المترتبة على ظاهرة التغير المناخي ؟

1( يؤدي إلى تناقص كمية األمطار والتصحر في بعض المناطق، وزيادة كميتها.
2( حدوث الفيضانات في مناطق أخري.
3( وذوبان الجليد في المناطق القطبية.

4( تدهور الحياة البرية، واإلنتاج الزراعية
س/ ما المقصود بالتصحر؟

تدهــور وتراجــع القــدرة اإلنتاجية لألراضــي الزراعيــة , والقابلــة للزراعة, 
واألراضي الرعوية؛ نتيجة عوامل طبيعية وبشرية.

س/ ما األسباب التي أدت لحدوث ظاهرة التصحر؟
أواًل العوامل الطبيعية المؤدية لظاهرة التصحر:

1. تناقص كميات األمطار أو انحباسها.
2. انجراف التربة وتملحها.

3. زحف الكثبان الرملية على األراضي الزراعية، والرعوية.
ثانيًا: العوامل البشرية المؤدية لظاهرة االحتباس الحراري:

1. ضغط السكان على األراضي الزراعية , والرعوية.
2. إزالة الغابات, واستغاللها للتوسع العمراني

3. التلوث الناتج عن األنشطة الصناعية والتعدينية. 
4. التدمير الغطاء النباتي الحروب, والصراعات.

 س/ قارن بين درجات التصحر حسب المؤشرات الدالة عليها ؟

مؤشراتهدرجة التصحر
1. حدوث تلف بسيط بالتربة.   2.  تدهور بسيط بالغطاء النباتي.تصحر خفيف

تصحر معتدل
1. كثبان رملية صغيرة.     2.  تملح بسيط في التربة. 

3. تراجــع ملحوظ فــي إنتاجيــة األرض الزراعية والنبات 
الطبيعي بحوالي 25 %.

تصحر شديد
1. انتشار النباتات والحشائش غير المرغوب فيها.

2.  زيادة تعرية التربة.
3. تدهور إنتاجية األرض لتصل إلى 50 %. 

تصحر 
شديد جداً

• تملح  بشكل كبير.           • الكثبان الرملية كبيرة
•  تصبح غير قادرة على اإلنتاج.

س/ ما األثار االجتماعية المترتبة على ظاهرة التصحر؟
1( زيادة نسبة الفقر 

2( هجرات جماعية للسكان مما يحول أعداد كبيرة منهم إلى متشردين.
س/ ما األثار السياسية المترتبة على التصحر؟ 

إثارة النزاع والقالقل السياســية؛ بسبب التنافس على موارد المياه والغذاء كما 
هو الحال في الصومال و إقليم دارفور غرب السودان 

س/ ما األثار االقتصادية المترتبة على التصحر؟
1( خسائر اقتصادية 

2(  ارهاق ميزانيات الحكومات لتوفير االحتياجات الغذائية من مناطق أخرى لسكانها. 
3( نقص الموارد الغذائية الزراعية  4( زيادة مساحات األراضي غير المزروعة

س/ ما األثار البيئية المترتبة على التصحر؟
1( انجراف التربة , وفقرها.   2(  تلوث الهواء بذرات الغبار بفعل العواصف الرملية.  

3( والقضاء على الحياة البرية.
س/ أذكر طرق مكافحة التصحر؟

1( عمل مشــاريع التشــجيرلتصد الرياح   2( ســن القوانين والتشريعات للحفاظ 
على الغطاء النباتي والتربة , وتنظيم الرعي و استغالل الموارد المائية وصيانتها.

3( نشر الوعي بمخاطر التصحر.
4( استخدام صور األقمار الصناعية في متابعة التغيرات التي تطرأ على  المنطقة 

, وجمع المعلومات عنها ودراستها , ووضع الخطط المناسبة لمكافحتها
س/ أكتب عن التصحر في فلسطين؟

1(العوامل  تذبذب كميات األمطار و تذبذبها   ,2( الضغط السكاني على الموارد الطبيعية.
ممارسات االحتالل تؤدي الى التصحر من خالل :

1(االستيطان المستنزف لألراضي الزراعية المنتجة .
2( ضخ المياه العادمة

3( وبناء جدار الفصل العنصري
4( السيطرة على المياه السطحية والجوفية.

•   المياه المالحة لعالج األمراض الجلدية والروماتزم، كما هو الحال في مناطق 
البحر الميت، والحمة السورية.

• والرواسب الطينية على سواحل البحر األسود في أوكرانيا ورومانيا. 
الثاني: السياحة العالجية الُمتطّورة: 

1( وتتمثل في زيارة المراكز الطبية المتقدمة من أجل االستشــفاء من أمراض 
محددة تحتاج إلى دقة، ومســتلزمات وكفاءات ُمتطــّورة في عالجها، كأمراض 

القلب، واألعصاب، والرئتين، وزراعة األعضاء. 
2( تعــّد الواليات المتحــدة، ودول أوروبا كبريطانيا و ألمانيا وفرنســا، مناطق 

جذب للسياحة العالجية 
3( الدول العربّية الَّتي أخذت تســتثمر في الســياحة العالجيــة مثل األردن الَّتي 

تستقطب مراكزها الطبية أعداداً من المرضى من الدول العربّية.
س/ ما المقصود بالسياحة الترفيهية ؟

هي الســياحة التي تهــدف الى الترفيــه والترويح عن النفس بعــد ضغط العمل 
والدراســة بذهاب الســائح الى األماكن الريفية والشــواطيء والمدن السياحية 

وتمارس في العطل الرسمية وتعد أكثر أنواع السياحة شيوعا .
س/ ما المقصود بالسياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات؟

1( ســياحة المؤتمرات : السياحة التي تهدف الى المشاركة في مؤتمر دولي 
أو إقليمــي )ثقافــي ، سياســي، اقتصــادي(  مثال الــدول التي تمارس ســياحة 

المؤتمرات 1( مصر بسبب وجود جامعة الدول العربية 
               2(الواليات المتحدة األمريكية بسبب وجود مركز هيئة األمم المتحدة .

2( السياحة الرياضية : 
السياحة التي تهدف الى المشاركة أو المشاهدة أي نشاط رياضي كـ)كأس العالم 

، األولمبياد، السباقات ، السباحة
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الزريعي لـ"فلسطين": رفع 
الضريبة عن الدقيق كما الضفة 

سُيخفض سعر الخبز في غزة
غزة/ نور الدين صالح:

قــال وكيــل وزارة االقتصــاد الوطنــي يف قطــاع غــزة عبــد الفتــاح الزريعــي: إن 
رفــع الرضيبــة املضافــة التــي تفرضهــا وزارة املاليــة بــرام اللــه والبالغة 16% 
عــن الدقيــق الــوارد إىل قطــاع غــزة كفيــل بإعــادة ســعر ربطــة الخبــز إىل 7 

شيقل كام كانت يف السابق.
آذار  مــارس/   14 بتاريــخ  أصــدر  قــد  اللــه  رام  وكان مجلــس وزراء حكومــة 
املــايض، قــراًرا بإعفــاء الدقيــق مــن رضيبــة القيمــة املضافــة البالغــة 16%، 

يف الضفة الغربية، دون قطاع غزة.
وأكد الزريعي يف ترصيح لصحيفة "فلســطني"، أن حكومة رام الله ترفض 
إعفــاء قطــاع غــزة مــن الرضيبــة املضافــة، مــا أدى إىل رفــع ســعر ربطــة الخبــز 

إىل مثانية شواقل بداًل من سبعة.
وأضــاف: "إذا وافقــت حكومــة رام اللــه عــى رفــع الرضيبــة عــن غــزة كــام 

الضفة، سيعود سعر ربطة الخبز إىل 7 شواقل كام كان يف السابق".
وبحســب الزريعــي، فــإن قــرار إعفــاء الضفــة مــن الرضيبة املضافــة دون غزة 
"كان مفاجًئــا"، مشــًرا إىل أن الــوزارة بغــزة خاطبــت رام اللــه، بــرضورة أن 

يشمل القرار قطاع غزة، لكن مل تكن هناك استجابة. 
وبــنّي أن وزارتــه تتعامــل مــع منتجــات الضفــة الــواردة إىل غــزة بـــ "أفضليــة" 
مقارنــة باملنتجــات األجنبيــة األخــرى وال ســّيام أن الرســوم املحصلــة عليهــا 
رمزيــة، معتــرًا ذلــك "فرصــة كبــرة لــركات الضفــة بتســويق منتجاتهــا يف 

أسواق غزة".
منتجــات  عــى  شــيقل   100 بقيمــة  رمزيــة  رســوم  فــرض  يتــم  أنــه  وأوضــح 
الضفــة، يف حــني أن الــوارد مــن دولــة االحتــال والخــارج 1000 شــيقل، أي 

بفارق 900 شيقل، "وهذا دليل كاٍف عى األفضلية".
مــن جانبــه، قــال وكيــل وزارة املاليــة يف قطــاع غــزة عــوين الباشــا، إن قــرار 
وزارتــه بفــرض رســوم عــى ثاثــة أصنــاف مــن الســلع، يهــدف إىل الضغــط 

عى حكومة رام الله بالتعامل باملثل مع قطاع غزة.
وأوضــح الباشــا يف حديثــه مــع "فلســطني"، أن حكومــة رام اللــه ال تعــرف 
بالفواتــر القادمــة مــن مصانــع قطــاع غــزة، يف حــني أن األخــرة تعــرف بــكل 

فواترها؛ ما دفع مالية غزة لفرض رسوم عى ثاثة أصناف.
وبنّي أن مالية غزة قد تقدم عى زيادة األصناف املفروض عليها الرضائب 
يف حــال عــدم اســتجابة حكومــة رام اللــه ملطالــب املصانــع يف غــزة، وهــي 
االعــراف بالفواتــر الصــادرة مــن قطــاع غــزة، علــاًم بــأن األخــرة تعــرف بكل 

فواتر الضفة.
وأضــاف الباشــا: "منــذ عــام 2007، ونحــن نتعامل مــع الفواتر الصادرة من 
الضفــة الغربيــة، كأنهــا صــادرة يف قطــاع غزة، وال نفرض أي رضائب إضافية 

زيادة عن التي تجبيها حكومة رام الله وهي 16%".
وتابــع "املواطــن الــذي يدفــع رضيبــة %16 لــوزارة املاليــة يف رام اللــه، يتــم 
ا إىل أن إجاميل  إعفاؤه منها يف غزة، ألنها تعرف بفواتر الضفة"، مشــرً
قيمــة الرضيبــة املضافــة الشــهرية التــي تجبيهــا حكومــة رام اللــه مــن قطــاع 
غزة قرابة 60 مليون شــيكل شــهرًيا. وأكد أن قرار وزارة املالية يف غزة، له 
آثــار إيجابيــة عــى املواطنــني واملصانــع يف القطــاع، مــا ســيؤدي إىل زيادة 

األيدي العاملة يف ظل ارتفاع معدالت البطالة بشكل كبر. 

إعان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 

رقم )12015( - حي املحطة
منطقة تنظيم : خان يونس

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
قــررت  قــد  أنهــا  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
بجلســتها رقــم )6/2022( املنعقــدة بتاريــخ 17/3/2022 التصديق النهايئ عى 
املخطــط التفصيــي للشــارع رقــم )12015( - حــي املحطــة املحصــور بــني الشــارع 
رقــم )12118( رشق والشــارع رقــم )10( غربــا بعــرض )14( مــر بــدون ارتــداد املــار 
يف القســائم رقم )3-5-7-8-13( من القطعة رقم )45( الســابق إيداعه لاعراض 
مبوجب اإلعان الصادر عن اللجنة املركزية واملنشور يف جريدة فلسطني بتاريخ 
26/10/2021 مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــر يوما مــن تاريخ 
نــر هــذا اإلعــان يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتني أيهام 

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

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل

دولة فلسطني 
وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
رقم )20744( )املسمى بشارع الخيل(
منطقة تنظيم : خان يونس - حي املوايص الشاميل

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت 
بجلستها رقم )6/2022( املنعقدة بتاريخ 17/3/2022( التصديق النهايئ 
عــى املخطــط التفصيــي للشــارع رقــم )20744( املســمى بشــارع الخيــل( 
حــي املــويص الشــاميل املحصــور بــني الشــارع رقــم )20( رشقــا والشــارع رقــم 
)16( غربــا بعــرض )20( مــر وارتــداد )3( مــر املــار يف القســائم رقــم )13-3( 
مــن القطعــة رقــم )89( والقســيمة رقــم )26( مــن القطعــة رقــم )94( والقســائم 
مبوجــب  لاعــراض  إيداعــه  الســابق   )95( رقــم  القطعــة  مــن   )8-6-2( رقــم 
اإلعــان الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة واملنشــور يف جريــدة فلســطني بتاريــخ 
20/10/2021 مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــر يومــا مــن 
الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني  الجريــدة  نــر هــذا اإلعــان يف  تاريــخ 
محليتني أيهام أقرب، وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة 

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

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

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

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

ورشكاؤئ لاعراض خال مدة ستة أسابيع من تاريخ هذا اإلعان. 
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطــاع عى خارطة املــروع مجانا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

ُيعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة ألمــاك الحكومــة الســيد/ ســامل حمد 
محمد أبو شامس، هوية رقم/ 900324138 لنقل ملكية مساحة )10000 
م2( يف القســيمة 80 من القطعة 1776 من أرايض مروع نارص الزراعي 1 
السمه، والتي آلت إليه بالراء من السيد/ عبد الله عبد الفتاح أبو الحصني 
والتي آلت إليه بالراء من ورثة السيد/ سامل حسن جابر، واملشهور باسم/ 
سامل حسن جابر مطرية املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه مبوجب 

وكالتهم إىل السيد/ ماجد سامل حسن جابر
فمــن لــه اعــراض يف هــذا الشــأن التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــاك 
الحكومة يف سلطة األريض خال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا اإلعان 

وإال سيتم السر يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
التاريخ: 2022/5/24م

م. حسن جواد الرسحي
مدير عام أماك الحكومة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألماك الحكومة

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/404(

يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: 
1. عبد الرحيم عبد الهادي عي سامل من سكان غزة هوية رقم 907193957  

2. صاح كامل راغب حرز الله من سكان غزة هوية رقم /911395259
بصفته وكيا عن: أســامة احســان محمد البكري ونادية تحســني محمد خيال 

)البكري( ولؤي تحسني محمد البكري وسامية تحسني محمد البكري 
 + غــزة  عــدل  كاتــب  عــن  صــادرة   2010/9452 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 

2010/9453  صادرة عن كاتب عدل غزة 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 699  القسيمة 46 + 76  املدينة غزة الدرج
فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هذا اإلعــان وبخاف 
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 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/5/23م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )408 /2022(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
ماجــد جــامل ســامة العجرمــي مــن ســكان جباليــا هويــة رقــم 800230294 
بصفتــه وكيــا عــن: فاطمــة عــي محمــد دردونــة وأســعد عــي محمــد عســليه 
ومحمــد  وحســن  وســعد  وأحمــد  يوســف  عــن/  وبوكالتــه  الشــخصية  بصفتــه 
وسعيد وعيىس وتهاين وصفية أبناء/ عى محمد عسليه وعي محمد عي 
عســليه وحمــزة ورجــاء وورده أبنــاء/ جــامل عــي عســليه، مبوجــب وكالــة رقم: 

2022 / 2501 / 2022  صادرة عن كاتب عدل شامل غزة 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 756  القسيمة 74  املدينة غزة التفاح
فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوما من تاريخ هــذا اإلعان وبخاف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/5/24م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )6289( - 

الزيتون الغريب
منطقة تنظيم - غزة 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2021/21 املنعقدة بتاريخ 2021/7/28م عن إيداع املخطط التفصيي 
للشــارع رقــم )6289( - الزيتــون الغــريب املحصــور بــني الشــارع رقــم )1855( 
غربــًا والشــارع رقــم )3060( رشقــا بعــرض )10( مــر وارتــداد )3( مــر واملــار 

بالقسائم رقم )41-51( من القطعة رقم )641(
لاعراض خال مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعان.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطــاع عى خارطة املــروع مجانًا خال 
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
إعان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

باملصادقة عىل املخطط التفصييل للشارع الهيكيل رقم 
14 بعرض 16م 3+م ارتداد واملحصور بني شارعي 4-23.

منطقة تنظيم املغراقة
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غزة للعمــوم أنها قد 
التصديــق   2016/5/11 بتاريــخ  املنعقــدة   2016/9 رقــم  بجلســتها  قــررت 
النهــايئ عــى املخطــط التفصيــي لشــارع الهيــكي رقــم 14 بعــرض 16م 3+م 
ارتــداد واملحصــور بــني شــارعي 23-4 واملــار بالقســائم )37-38( مــن القطعــة 
رقــم )659( الســابق إيداعــه لاعــراض مبوجــب اإلعــان الصــادر عــن اللجنــة 

املركزية والذي تم نره يف جريدة الحياة بتاريخ 28/1/2016.
كــام قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــروع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور 
خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــان يف الجريــدة الرســمية ويف 
صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب وذلك وفقا لنص املادة )18( من 

قانون تنظيم املدن. 
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

غزة/ رامي رمانة: 
انقــى عــام، ومل يتســلم املواطــن نهــاد الســوافري، 
طــال  الــذي  الكبــر  الــرضر  حجــم  عــن  تعويــض  أدىن 
منشآته الصناعية يف عدوان االحتال عى قطاع غزة 

يف مايو 2021.
وُيقــدر الســوافري قيمــة الــرضر الــذي أصــاب منجرتــه 
غــزة،  مدينــة  رشق  الصناعيــة  املنطقــة  يف  الخشــبية 
الجهــات  قــدرت  حــني  يف  دوالر،   )100( و  مليــون 

الرسمية يف قطاع غزة رضره بـ )300( ألف دوالر.
مل يستسلم السوافري ملا حدث له، حيث أعاد بناء 
منشأته من جديد، وبدأ يعمل بطاقة إنتاجية أقل عن 

السابق، وبعدد عامل أقل أيًضا.
"اضطــررت  "فلســطني":  لصحيفــة  الســوافري  يقــول 
ُمكرًهــا إىل االســتدانة مــن أقــارب يل، وبيــع ممتلــكات 
يف  الســتخدامها  وأدوات  ماكينــات  أشــري  حتــى 
صاحــب  الــذي  الحريــق  أن  إىل  مشــًرا  عمــي"، 

االستهداف حول منجرته إىل رماد.
الســوافري يحاول اليوم أن يعقد صفقات تجارية مع 
مؤسســات أهليــة وخاصــة وحكومية لتجهيــز احتياجها 
من األثاث الخشبي، لكن ليست بالحجم السابق نظًرا 
لعــدم قدرتــه عــى رشاء آالت رضوريــة يف عمله، فهي 

تحتاج إىل مبالغ مالية كبرة.
إىل  املســتهدف  املــكان  مــن  عملــه  نقــل  إىل  وأشــار 
مــكان قريــب داخــل املنطقــة الصناعيــة رشق مدينــة 
اســتهداف  مــن  صدمتــه  عــن  الســوافري  وعــر  غــزة. 
يف  وجودهــا  أن  يعتقــد  كان  إنــه  حيــث  منشــأته، 

املنطقة الصناعية سيكون أكرث أمًنا.

غزة/ فلسطني: 
ســامة  الحكومــي  اإلعامــي  املكتــب  رئيــس  أكــد 
التــي تفرضهــا  الحصــار  قبــول حالــة  عــدم  معــروف، 
ظــل  يف  غــزة  قطــاع  عــى  اللــه  بــرام  املاليــة  وزارة 

تداعيات أزمة الغاء العاملي.
وقــال معــروف إلذاعــة "صــوت األقــى" أمــس: إن 
مســؤوليتها  مــن  تنصلــت  اللــه  بــرام  املاليــة  "وزارة 
يف ظــل تداعيــات أزمــة الغاء العاملي، وُنفاجأ أنها 
تزيــد األمــور ســوًءا وُتحمــل عــى كاهــل املواطــن مــا 
التــي  الحصــار  بحالــة  القبــول  ال يحتمــل، وال ميكــن 

تفرضها املالية برام الله عى غزة".
وأضــاف أن كل الجهــود لثنــي الــوزارة بــرام اللــه عــن 

القطاعــات الصناعيــة والتجارية كانت هدًفا لاحتال 
يف عدوانات 2008، و2012 و2014، ويف العدوان 
األخــر، عــاوة عــى ذلك ما تســبب بــه الحصار وحظر 

إدخال املواد الخام والتصدير من خسائر كبرة.
اليــوم  يعــاين  الصناعــي  القطــاع  أن  الحايــك  وأكــد 
ســيًئا  تحدًيــا  يشــكل  اســتنزافه  اســتمرار  وأن  كثــًرا، 
عمــوًدا  ُيعــد  الصناعــي  القطــاع  إن  حيــث  لاقتصــاد 
فقرًيــا لاقتصــاد. وحــث الحايــك الــدول املانحــة عــى 
أن تســاهم يف تعزيــز القطاعــات االقتصاديــة، محمــًا 
رام  يف  الســلطة  ودعــا  التدمــر.  مســؤولية  االحتــال 
اللــه إىل أن تقــوم بدورهــا عــى النحــو املطلــوب تجــاه 
القطــاع االقتصــادي، مشــًرا إىل كــامًّ مــن املراســات 
التي يجريها عن القطاع الخاص مع األطراف الرســمية 
عــى  الخــاص  القطــاع  ملســاعدة  والدوليــة  واملحليــة 

جــزًءا أصيــًا مــن الوطــن، مضيًفــا: "أمام ذلك كان ال 
بد من التحرك لوقف نزيف املنتج املحي بغزة".

وأشــار معــروف، إىل أن سياســة االزدواج الرضيبــي 
التجــار  كاهــل  أثقلــت  عاًمــا،   ١٥ منــذ  املســتمرة 

واملصانع بغزة برضيبة ال لزوم لها قانونًيا ووطنًيا.
وذكــر أن هنــاك العديــد مــن العقبــات التي ُســجلت 
مــن قبــل رشكات غــزة، وأولهــا عــدم اعــراف املاليــة 
بــرام اللــه بالفواتــر الرضيبيــة الصــادرة مــن غــزة، مــا 
القيمــة  رضيبــة  بتحصيــل  تقــوم  اللــه  رام  أن  يعنــي 
املضافــة عــى كل الســلع الــواردة مــن قطــاع غــزة مــا 

يحد من منافستها للمنتجات املسوقة بالضفة.
يف  املاليــة  تكــون  أن  أملــه  عــن  معــروف  وأعــرب 

وحــث الــدول املانحــة عــى إعطــاء القطــاع الصناعــي 
عــى  القامئــني  حــث  كــام  التمويــل،  يف  االهتــامم 
املنطقــة الصناعيــة بتخفيــض رســوم اإليجــار الســنوي 

مراعاة ألوضاعهم.
والسوافري )45( عاًما، يعمل لديه اآلن )12( عامًا، 
متقلًصا العدد من )26( عامًا، وحظي عمله بإعجاب 
خشــبية  مبنتجــات  ميــده  الــذي  املحــي،  الســوق 
متعددة مثل غرف النوم، وغرف األطفال، والكرايس، 
وطاوالت الســفرة، والديكورات الخشــبية، كام نجح أن 
يخــرق الســوق اإلرسائيــي وأن يتعاقــد مــع مســوقني 

يف محافظات الضفة الغربية.
الصناعــات  اتحــاد  رئيــس  نائــب  رفــض  جانبــه،  مــن 
يف  األرضار  اقتصــار  الحايــك  عــي  الفلســطينية، 
املنشآت االقتصادية عى العدوان األخر، مؤكًدا أن 

االزدواج الرضيبــي فشــلت، مشــًرا إىل أن وزاريت 
باملثــل  بالتعامــل  البــدء  قررتــا  واالقتصــاد  املاليــة 
لزيادة الضغط عى رام الله حتى تراجع عن هذه 

السياسة.
وذكر معروف أنه بعد فشــل كل جهود الوســاطات 
تــم اتخــاذ قــرار الرضيبــة عــى ســلعتي الشــيبيس 
بهــا  العمــل  إيقــاف  أن  موضًحــا  واملروبــات، 
مرهون بامتثال املالية برام الله للتعاون املشرك 
املنتــج  لدعــم  واحــدة  رضيبيــة  سياســة  واعتــامد 

الوطني ومنافسته يف األسواق.
"الدقيــق"  عــن  الرضيبــة  أعفــت  اللــه  رام  أن  وبــني 
ملطاحــن ورشكات الضفــة دون غزة، وكأنها ليســت 

الخروج من أزمته الحالية.
الرســمية  الجهــات  عــن  الصــادرة  املــؤرشات  وحســب 
يف قطــاع غــزة، تكبــدت القطاعــات االقتصاديــة قرابــة 
)95( مليوًنا يف عدوان مايو املنرصم، يف حني ُتقدر 
األرضار التــي ســبقت هــذا العــدوان، ومل تعــوض حتى 

اآلن، بنحو )600( مليون دوالر.
وليــد  د.  االقتصــادي  االختصــايص  أكــد  بــدوره، 
الجــدي، أن االحتــال اإلرسائيــي يعرقــل وصــول أموال 
التــي  االقتصاديــة  املنشــآت  إعــامر  إلعــادة  املانحــني 
أو  األخــر  العــدوان  يف  ســواء  غــزة  قطــاع  يف  دمرهــا 
الحروب الســابقة، ألنه يدرك جيًدا أن إعادة بناء تلك 

املنشآت تعزيز لاقتصاد الفلسطيني.
إىل  "فلســطني"  لصحيفــة  حديثــه  يف  الجــدي  ونبــه 
االقتصاديــة  للمنشــآت  اإلرسائيــي  االســتهداف  أن 
واملخــازن التجاريــة يف قطــاع غــزة يف العــدوان األخــر 
تســبب يف ارتفاع أســعار الســلع حيث قلت الكميات 
املعروضــة أمــام طلــب كبــر حيــث تزامــن ذلــك األمــر 
مــع إغــاق االحتــال معــر كــرم أبــو ســامل التجــاري نحو 
الشــهرين. وقــال: "إن قيمــة الســلع ارتفعــت منذ شــهر 
باالنخفــاض  بــدأت  ثــم   2021 نوفمــر  وحتــى  يونيــو 
التدريجــي بســبب اســتراد البدائــل، ولكنهــا مل تصــل 

إىل حالة التوازن الطبيعية".
دمــرت  التــي  الصناعيــة  املنشــأة  أن  الجــدي  وأضــاف 
يف العــدوان األخــر وحاولــت إعــادة ذاتها، مل تســتطع 
ألنهــا  العــدوان  قبــل  اإلنتاجيــة  القــدرة  بنفــس  اإلنتــاج 
ُحرمــت مــن اســتراد املــواد الخــام أو ارتفعــت عليهــا 

التكلفة من موردين آخرين.

واملهنيــة  الوطنيــة  املســؤولية  قــدر  عــى  اللــه  رام 
والقانونيــة التــي مــن املفــرض أن تتعامــل مــع قطــاع 
غــزة املحــارص بــيء مــن التمييــز اإليجــايب وليــس 

بهذا الشكل السلبي العنرصي.
وحول إجراءات وزاريت املالية واالقتصاد بغزة، أكد 
معــروف، أنهــا تصــب يف صالــح املواطــن، وتدعــم 
الهيئــات  مــع  ُمنســقة  وجميعهــا  الغــزي،  االقتصــاد 
االقتصــادي  الشــأن  يف  العاقــة  ذات  واالتحــادات 

للتعامل مع تداعيات أزمة الغاء العاملي.
وشــدد عــى أن إجــراءات الوزارتــني بغــزة، تــأيت يف 
ســياق رؤيــة شــاملة لدعــم املنتــج املحــي ومنحــه 

فرصة املنافسة يف السوق املحي.

بعد عام على عدوان مايو.. منشآت اقتصادية في غزة تنتظر إعادة إعمارها

دعًما للمنتج الوطني

معروف: نرفض حصار "مالية رام اهلل" لغزة وندعو لسياسة ضريبية واحدة
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أليــس الفــوز باملركــز األول يف بطولــة العــامل لرفــع األثقــال للناشــئني 
التــي أقيمــت يف اليونــان يــوم 9 مــن شــهر مايــو الجاري، أمًرا يســتحق 
ــا غــر  أن نفتخــر بــه ونفــرح وُنهلــل لــه ونكتــب عنــه، لكونــه حدًثــا رياضيًّ

مسبوق ويحدث ألول مرة عىل مستوى الرياضة الفلسطينية؟
فعــىل مــدار عقــود طويلــة مل تحصل فلســطني عــىل املركز األول ومل 
تحصــل عــىل ميداليــة ذهبيــة يف أي بطولــة للعــامل يف لعبــة ُينظمهــا 
االتحاد الدويل لها، وهو ما حققه لنا البطل العاملي محمد حامدة، 
علــم  رافًعــا  األول  املركــز  عــىل  واقًفــا  التتويــج  منصــة  اعتــىل  الــذي 
انحــازت  التــي  أوروبــا  الوطنــي يف ســامء  فلســطني ومــردًدا نشــيدها 

دامًئا للرواية اإلرسائيلية بخصوص قضيتنا الفلسطينية العادلة.
لكــن مــع األســف أن بيننــا ُأناًســا ال يــروق لهــم أن يكــون الوقــوف عــىل 
منصة التتويج بأقدام فلسطينية تسكن يف غزة امُلحارصة، ولألسف 
مــن  أنفســهم  ون  يعــدُّ الذيــن  اإلعالميــني  أحــد  يكــون  أن  أخــرى  مــرة 
امُلخرضمــني قياًســا مــع ســنوات عملــه يف مجــال اإلعــالم الريــايض 
املمتــدة عــىل مــدار 27 عاًمــا، أن يكــون هــو مــن ال يــروق لــه ذلــك، 
الصحــف  إحــدى  يف  املنشــورة  مقالتــه  مــن  جــزًءا  لكــم  أقتبــس  إذ 
الفلســطينية يــوم 22 مــن الشــهر الجــاري، الــذي جــاء فيــه )ال أدري مــا 
طبيعــة الرســائل، التــي تنشــد األرسة الرياضيــة يف محافظــات الوطــن 
الشــق  يف  خصوًصــا  الرياضيــة،  الحركــة  لقيــادة  إيصالهــا  الجنوبيــة 
املتعلــق بالبطــل الذهبــي، محمــد حــامدة، صاحــب ذهبيــة وبرونزيــة 
اليونــان يف رفــع األثقــال.. لقــد توســعت األرسة الرياضيــة يف قطــاع 
غــزة باالحتفــاء بالربــاع الذهبــي، وقــد تــم التعبــر عــن ذلــك مبواكــب 
املهنئــني، ومبــا يشــبه مهرجانــات االحتفــاء بالبطــل وتكرميــه، مادًيــا 
وعينًيــا، وقــد بــدت مظاهــر التكريــم وكأنهــا مقصــودة أو حتــى ُمبالــغ 
فيهــا، وأنهــا تحمــل يف ثناياهــا رســائل متعــددة األوجــه واملضامــني، 

وأن وراء األكمة ما وراءها(.
بتقزيــم  فلســطيني  ريــايض  إعالمــي  يقــوم  أن  الشــديد  األســف  مــع 
اإلنجــاز العاملــي ويكتــب عنــه بطريقــة تؤكــد أنــه يســتكرث عــىل غــزة 
وأبطالهــا أن يقفــوا عــىل منصــات التتويــج العامليــة، وذلــك بوصــف 
الحدث أنه فوز مبيدالية ذهبية يف اليونان، دون أن يذكر أنها بطولة 

العامل وليست بطولة اليونان.
إن هذا القفز عن الحقيقة، قفز مقصود وكأنه يقول إن مركزية العمل 
الريايض يف الضفة الغربية وعىل مدار سنوات من السيطرة والتفرد 
مبقــدرات الرياضــة الفلســطينية مادًيــا ومعنوًيا مل تتمكن من تحقيق 
إنجاز عاملي، عىل حني غزة املحارصة متكنت رغم الظلم املتعمد 

الواقع عليها من ذوي القرىب، تحصل عىل بطولة العامل.
لقد استخدم الكاتب يف مقاله أسلوًبا غر منطقي وكأنه يقول الحق 
املــراد بــه باطــل، مبقارنتــه مــا تحقــق يف بطولــة العــامل لرفــع األثقــال 
بعــدة  فلســطني  فــوز  مــع  فيهــا،  العــامل  بطــل  لقــب  عــىل  والحصــول 
ميداليات يف بطولة الكيك بوكسينغ اإلقليمية غر املعتمدة دولًيا.

حجــم  مــن  اســتغرابه  عــن  عــر  الكاتــب  أن  أيًضــا  الشــديد  ولألســف 
االحتفــال ببطــل العــامل، وكأنــه يقــول بــأن مــا تحقــق ال يســتحق هــذا 
لــه: إذا كان الفــوز ببطولــة العــامل أمــًرا ال يســتحق  االحتفــال، وأقــول 

االحتفال بهذه الطريقة، فام اإلنجاز الذي يستحق ذلك؟
لألسف أن البعض منا ما زال ُيعزز االنقسام، وما زال يرغب يف غرق 
غــزة رياضًيــا فــوق مــا هــي غارقــة بفعــل فاعــل ســيايس ُيعاقبهــا عــىل 
صمودهــا وتحررهــا وانعتاقهــا مــن "بســاطر" االحتــالل وعرباتــه التــي 

ا دون أن يتحرك ساكن. متر من أمام منزل رئيسه يوميًّ
أستوعب أن يكون هناك إعالميون أصحاب نفوس مريضة وعنرصيون 
يف تفكرهــم، ولكنــي ال أســتوعب أن ُتعلــن هــذه النوايــا عــىل املــأل، 
ونقــول لــه: )إذا ُبليتــم فاســتروا(، ولكــن هنــاك مــن ال يليــق بــه الســر، 
فقــد كشــف عــامَّ بداخلــه مــن حقــد ومــن غل ومن اســتكثار عىل شــعب 

محارص أن ينهض من تحت الركام إىل منصات التتويج العاملية.
كنــت أمتنــى ممــن يعتقــدون أنهــم أصحــاب الوصايــة عــىل فلســطني 
ورياضتهــا ســواء إعالميــني أو كــوادر، أن يدعــون رئيــس الدولة لتكريم 
هــذا البطــل، ال أن يســتكرثوا عليــه االحتفــال البســيط الــذي أقيــم لــه 

يف معر رفح.
اســتفرس  عندمــا  النفــي  مرضــه  عــن  الكاتــب  لقــد كشــف  أخــًرا.. 
باســتغراب عن الرســالة التي تريد غزة أن توجهها ملا ســامها القيادة 
الــذي وصفهــا  العاملــي  بالبطــل  احتفالهــا  مــن  الضفــة  الرياضيــة يف 

باحتفاالت مبالغ فيها.

بطل العالم بطل العالم 
كشف حقيقتهمكشف حقيقتهم

كتب/خالد أبو زاهر:

قمة نتيجتها تؤدي لزعامةقمة نتيجتها تؤدي لزعامة

عين على التأمين وأخرى على الصدارةعين على التأمين وأخرى على الصدارة
األهلي األهلي xx الصداقة.. الصداقة.. العودة للتوازن قبل فوات األوان العودة للتوازن قبل فوات األوان

شباب رفح شباب رفح xx خدمات رفح خدمات رفح

شباب جباليا شباب جباليا xx الشجاعية الشجاعية

بالعربي الفصيحبالعربي الفصيح في الجولة الـ18 لدوري » Ooredoo« الممتاز »2022-2021«

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
ســتكون جامهــر كــرة القــدم الفلســطينية بشــكل والغزيــة 
عىل وجه الخصوص عىل موعد جديد مع القمة الرفحية، 
التــي تجمــع القطبــني شــباب وخدمــات رفــح يف الديــريب 
املنتظــر وســط منافســة قويــة مــن الفريقــني للحفــاظ عــىل 
حظوظ كل منهام يف املنافسة عىل لقب بطولة الدوري 
املمتــاز، وهــو نفــس األمــر الــذي ينطبــق عــىل الشــجاعية 

عندما يحل ضيفًا ثقياًل عىل شباب جباليا.
األهــي هــو اآلخــر ســيكون يف اختبــار صعــب للغايــة مــن 
أجــل اســتعادة التــوازن قبــل فــوات األوان يف مباراتــه أمــام 

الصداقة.
• شباب رفح x خدمات رفح

وتــزداد  كبــرة  الرفحيــة مبتابعــة جامهريــة  القمــة  تحظــى 
مســافة  عــىل  الفريقــني  تواجــد  ظــل  يف  املتابعــة  هــذه 
متقاربــة مــن املنافســة عــىل لقــب الــدوري املمتــاز، إىل 

جانب فرق اتحاد خانيونس والشجاعية وبيت حانون.
شــباب رفح صاحب األرض يف هذا اللقاء يدخل املباراة 
صــدارة  انتــزاع  مــن  متكــن  بعدمــا  قويــة  معنويــة  بحالــة 
الرتيب يف الجولة املاضية بفوزه عىل اتحاد خانيونس، 
لرفع حامل اللقب رصيده من النقاط إىل )32( وال يريد 
أكرث من الحفاظ عىل الصدارة وانتزاع النقاط الثالث دون 

الحاجة لهدايا منافسيه للحفاظ عليها.
األزرق يبحث يف هذا اللقاء عن رد اعتباره بعد الخســارة 
التــي تلقاهــا يف مرحلــة الذهــاب أمــام جــاره خدمات رفح، 
والتــي كان لهــا تأثــر عــىل مســار الفريــق يف تلــك املرحلة 
مربــع  يف  مكانتــه  مــن  ويعــزز  عافيتــه  يســتعيد  أن  قبــل 

املنافسة.
ويواجه شباب رفح الكثر من الصعوبات يف هذه املباراة 
الفريــق  التــي يعــاين منهــا  الهامــة  الغيابــات  أبرزهــا  ولعــل 
ومؤمــن  الســدودي  محمــد  الثنــايئ  وصــول  بعــدم  ســواء 
البــواب إىل غــزة قبــل وقــت كاف مــن موعــد املبــاراة بعــد 
انتهــاء مشــاركتهام مــع منتخــب الكــرة الشــاطئية يف بطولــة 
غــرب آســيا، إىل جانــب غيــاب عبــد اللــه عبيــد الصــويف 
الذي يعاين من اصابة ســتحرمه من اللحاق بالفريق حتى 

نهاية املوسم.

أحمد عفانة واملهاجم محمد أبو ريالة اللذين تواجدا مع 
منتخــب الكــرة الشــاطئية يف بطولــة غــرب آســيا، وهــذا مــا 
يزيــد مــن صعوبــة مهمــة الفريق الــذي يعتمد عىل قدرات 

حارسه بنسبة كبرة.
نقطــة   )17( جعبتــه  ويف  اللقــاء  ســيدخل  جباليــا  شــباب 
عــن  ملحــوظ  بفــارق  يبتعــد  ســيجعله  الفــوز  أن  ويــدرك 
منطقــة الخطــر، وهــذا مــا ســيحاول تحقيقــه للتخلــص مــن 

الضغوط التي عاىن منها الفريق منذ بداية املوسم.
للمــرة  حانــون  بيــت  ملعــب  يــزور  الشــجاعية  فــإن  بــدوره 
الثانيــة هــذا املوســم وعينــه عــىل اقتنــاص الفــوز والحفاظ 
بفــوزه  الجولــة املاضيــة  التــي تحققــت يف  عــىل صحوتــه 
عــىل شــباب خانيونــس أعــاد التــوازن للفريــق، خاصــة وأنــه 
حقــق الفــوز يف مباراتــني فقــط مــن أصــل ســتة لعبهــا منــذ 
اإليــاب وخــرس يف مباراتــني وتعــادل يف  انطــالق مرحلــة 

مثلهام.
ويتواجــد الشــجاعية يف املركــز الثــاين برصيــد )31( نقطة 

متفوقًا عىل اتحاد خانيونس صاحب نفس الرصيد.
يف  الفريــق  واجهــت  التــي  الصعوبــات  مــن  الرغــم  عــىل 
املرحلــة املاضيــة بعــد تراجــع نتائجــه والتنــازل عــن صدارة 
الرتيــب الــذي حافــظ عليهــا لفرة طويلــة، إال أنه مل يفقد 
حظوظــه القويــة يف املنافســة ويريــد تعزيزهــا يف مباراتــه 
أمــام شــباب جباليــا الــذي فــرض عليــه التعــادل اإليجــايب 

بهدفني ملثلهام يف مرحلة الذهاب.
ســيفتقد الشــجاعية لنجــم الفريــق عــالء عطيــة املتواجــد 
هــو اآلخــر مــع منتخــب الكــرة الشــاطئية؛ إال أنــه يعــول عىل 
الخــط  يف  خاصــة  الالعبــني  مــن  مميــزة  مجموعــة  وجــود 
العرعــر إىل جــوار محمــود ســلمي  األمامــي بوجــود عمــر 
وأحمــد حــرارة للوصــول إىل شــباك شــباب جباليــا وقيــادة 
الفريــق لفــوز جديــد ســيكون له دور كبــر يف عودة الفريق 
لصــدارة الرتيــب حــال انتهــاء قمــة شــباب وخدمــات رفــح 

بالتعادل.
• األهلي x الصداقة

بجــاره  األهــي  يلتقــي  أهميــة  تقــل  ال  ثالثــة  مبــاراة  ويف 
لــألول مــن أجــل  الصداقــة يف لقــاء يعتــر فرصــة جديــدة 

مغادرة مراكز الهبوط وحتى ولو بشكل مؤقت.

ســيحاول املــدرب خالــد كويــك التغلــب عــىل كل تلــك 
الصعوبــات عــىل أمــل أن يكــون العبــي الزعيــم يف حالتهــم 
جامهــره،  واســعاد  الفــوز  تحقيــق  أجــل  مــن  الطبيعيــة 
بعدمــا  اللقــب  عــىل  منافســيه  أهــم  أحــد  مــن  والتخلــص 
اجتــاز عقبــة اتحــاد خانيونــس بالفــوز وقبــل ذلــك التعــادل 

أمام الشجاعية.
خدمــات رفــح هــو اآلخــر يدخل القمة بحالة معنوية ممتازة 
بيــت  اتحــاد  أمــام  االنتصــارات  لســكة  الفريــق  عــودة  بعــد 
حانــون يف الجولــة الفائتــة، ليجــدد الفريــق مــن آمالــه يف 

املنافسة بعدما أصبح ميلك يف رصيده )27( نقطة.
لــه  ســيحمل  الديــريب  الفــوز يف  أن  رفــح  يــدرك خدمــات 
دور  ســيلعب  الفريــق  وأن  خاصــة  البرشيــات  مــن  الكثــر 
يف  الشــجاعية  ســيلتقي  حيــث  املســابقة،  يف  حاســم 
الجولــة األخــرة مــن البطولــة وحال فوزه عىل جاره الشــباب 
فــإن الفريــق ســيكون عــىل مســافة قريبــة مــن تغيــر مســار 

اللقب.
ويبــدو أن عــودة املــدرب إســالم أبــو عريضــة للدفــة الفنيــة 
أعادت التوازن للفريق منذ اللحظة األوىل لتوليه املهمة، 
املبــاراة  مــع  للتعامــل  ســهلة  مهمتــه  يجعــل  مــا  وهــذا 
واســتثامر الغيابــات يف صفــوف جــاره الشــباب مــن أجــل 
حصــد النقــاط الثالثــة وتذليــل الفــارق مــع ثــاليث املقدمــة 

لحني انتهاء كافة مباريات الجولة.
• شباب جباليا x الشجاعية

يف  جباليــا  شــباب  عــىل  ثقيــاًل  ضيفــًا  الشــجاعية  يحــل 
املبــاراة التــي تجمــع الفريقــني عــىل ملعــب بيــت حانــون، 
ويســعى فيهــا الضيــوف الســتغالل الهديــة املرتقبــة له من 
الديــريب الرفحــي، لكنــه ســيصطدم برغبــة أصحــاب األرض 

يف االبتعاد عن منطقة الخطر يف الرتيب.
شباب جباليا يتطلع للحفاظ عىل صحوته وتفادي العودة 
ملربــع الهزائــم والخــروج مــن مباراة اليوم بالنقاط الثالث أو 
بنقطة التعادل عىل أقل تقدير، وهذا ما سيضمن للفريق 
أن يبقى متقدمًا بخطوة عن الفرق الثالثة التي تتأخر عنه 

يف الرتيب وهي الهالل واألهي وخدمات الشاطئ.
وال ميلــك الثــوار الكثــر مــن الخيــارات يف مباراتهــم أمــام 
املخــرضم  لحارســه  يفتقــد  الفريــق  وأن  خاصــة  املنطــار 

تدهور نتائج األهي يف مبارياته منذ بداية مرحلة اإلياب 
وضعــت الفريــق موقــف صعــب للغايــة، وجعلتــه يراجــع 
نقطــة   )14( برصيــد  األخــر  وقبــل  عــرش  الحــادي  للمركــز 
وهــو نفــس رصيــد األهي الذي يتواجد يف املركز العارش 

بفارق األهداف.
ومل تكــن مســرة األهــي يف الــدوري املمتــاز مرضيــة منــذ 
عودتــه إليهــا يف املوســم الحــايل، إال أنــه نجــح يف تحقيــق 
صحــوة نوعيــة مــع ختــام الــدور األول ومل يحافظ عليها يف 
مباريــات  أربعــة  الفريــق يف  بعدمــا خــرس  اإليــاب  مرحلــة 

وتعادل يف مباراتني منذ بداية الدور الثاين.
ويــدرك األهــي أن مباراتــه أمــام الصداقــة تعــد فرصــة ال 
الهبــوط،  مــن خطــر  الهــرب  أجــل  مــن  بهــا  التفريــط  ميكــن 
الفــرق  بقيــة  نتائــج  يف  امللحــوظ  التحســن  مــع  خاصــة 
ويجعــل  املبــاراة  صعوبــة  مــن  يزيــد  مــا  وهــو  املنافســة 

الفريق أمام خيار وحيد هو الفوز ال بديل عنه.
أمــا الصداقــة وعــىل الرغــم مــن ابتعــاده مبســافة كافيــة عــن 
مربــع الخطــر؛ إال أنــه يريــد هــو اآلخــر تحقيــق فــوز يجعــل 
الفريــق يؤمــن موقفــه بشــكل تــام، عــىل أن يتفرغ لتحســني 
يف  لــه  مباريــات  مــن  يتبقــى  فيــام  الرتيــب  يف  موقعــه 

البطولة.
ويحتل الصداقة املركز الثامن برصيد )20( نقطة ويتطلع 
إىل تحقيق الفوز لتفادي فقدان مزيد من النقاط، بعدما 
تلقى الفريق أربعة هزائم متتالية منذ بداية مرحلة اإلياب 
قبــل أن يســتفيق بفــوزه عــىل شــباب خانيونــس يف الجولــة 
قبل املاضية والتي تبعها بتعادل جيد أمام شباب جباليا.

بصعوبــات  تصطــدم  الفــوز  لتحقيــق  الصداقــة  مســاعي 
تتمثــل يف غيــاب مجموعــة مــن أبــرز العبــي الفريــق مثــل 
فادي جابر وميرسة البواب املتواجدين مع منتخب الكرة 
الشــاطئية، باإلضافــة لإلصابــة التــي تعرض لهــا العبه جالل 
مــع منتخــب  اســتمرار تدريباتــه  مــن  أبــو يوســف وحرمتــه 

الكرة الخامسية.
عــىل  واالعتــامد  الصعوبــات  اجتيــاز  الصداقــة  وســيحاول 
خرة العبيه يف الخط األمامي من أجل انتزاع الفوز وتكرار 
تفوقه عىل األهي بعدما فاز عليه يف الدور االول بهدف 

دون رد.
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حامس: ال عالقة لنا  ... 

االحتــــــــــالل يستهـــــــدف املرابطيــــــن  ... 

خطوة احتجاجية جديدة   ... 

عرشات اإلصابات خالل  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /   عبداللــه معــن عيــد جنديــة       عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     405220534    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ســعيد عــالم مســعود عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم   406044750        الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   فــادي محمــد فهمــي املــري     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   404609398      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يــرى فــؤاد حســن املــري عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    411172331        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمد خالد محمد البريوىت   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    803380237   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    تهــاين احمــد ابراهيــم فــرج اللــه     عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    923255384       الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   اياد احمد عواد ابو عجمي      عن فقد 
400151809       الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم    

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     معــاذ جــر عبداللــه حمــدان    عن فقد 
الرجــاء ممــن        402434179 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   صبحيــة عبــد الحميــد عبــد ربــه زقــوت     
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    908155823      الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    يــارس محمــد محمــد ابــو جحجوح    عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   400187613       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد الســالم قاســم عبــد الســالم العقــاد عــن فقــد 
بطاقــة هويتــي وتحمــل الرقــم 914142971  فالرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  االســطل  خليــل  محمــد  صفــاء  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 405237520  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ بهــاء مــروان أحمد ابو معمر عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    403281389 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نبهــان عــالء محمــود عبــاس   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    803675453        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مصطفــى عــامد خليــل  الشــبيل      عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   401811831      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

تحويلــه  وبعــد  األســباط،  بــاب  قــرب 
للتحقيــق يف أحــد مراكــز االحتــالل 
يف القدس، ُأفرج عنه رشط اإلبعاد 

عن األقىص.
الســبعينيات  يف  شــيمي  واملرابــط 
املكــر،  قريــة  مــن  وهــو  العمــر،  مــن 
قــرب عــكا يف الداخــل الفلســطيني 
املحتل عام 1948م، واعُتقل عدة 
مــرات وأُبعــد عــن املســجد األقــىص 

والبلدة القدمية لعدة شهور.
اســتدعت  متصــل،  ســياق  ويف 
املرابطتــن  االحتــالل  قــوات 
خديجــة  املعلمــة  املقدســيتن؛ 
خويــص وعايدة صيــداوي للتحقيق 

معهام اليوم األربعاء.
وصيــداوي  خويــص  أن  إىل  ُيشــار 
مــرات  عــّدة  اعُتقلتــا  محررتــان، 
والبلــدة  األقــىص  عــن  وأبعدتــا 
القدميــة لفرتات متفاوتة، كام قطع 
الصحــي  التأمــن  عنهــام  االحتــالل 
لثنيهــام  محاولــة  يف  أيًضــا  لفــرتة 

املســجد  عــن  والدفــاع  الربــاط  عــن 
األقىص.

مــن  تســلم  مل  خويــص  واملرابطــة 
بدايــة  منــذ  املتكــررة  اإلبعــادات 
العلــم داخــل  عملهــا يف مصاطــب 
األقــىص عــام 2014، والتــي تــرتاوح 
بــن أســبوع و15 يومــا إىل شــهر و6 
أشهر، مبوجب قرارات صدرت عن 
اعتقلــت  كــام  االحتــالل،  محاكــم 
ومنعــت  مــرة   28 االحتــالل  لــدى 

ألكرث من 4 سنوات من السفر.
عــام  مــرة  أول  الصيــداوي  وأبعــدت 
2007 عندمــا هــدم االحتــالل جر 

تــم اعتقالهــا  بــاب املغاربــة، حيــث 
باإلضافــة  القــدس  عــن  وإبعادهــا 
بقيمــة  بحقهــا  ماليــة  غرامــة  لفــرض 

3000 شيقل.

واإلبعــادات  االعتقــاالت  تــنِ  ومل   
املقدســية الصيــداوي عــن مواصلــة 
تســكن  فهــي  األقــىص،  يف  الربــاط 
بالقــرب مــن "بــاب الحديد" أي عىل 

بعــد أمتــار عــن األقــىص حيــث تــرى 
قبابه وأشجاره.

عــىل  التضييقــات  هــذه  وتــأيت 
تواصــل  ظــل  يف  املرابطــن، 
حــول  الفلســطينية،  الدعــوات 
الكبــري  والحشــد  الربــاط  رضورة 
األقــىص،  املســجد  ســاحات  يف 
االحتــالل  ملخططــات  للتصــدي 
املقــررة  واملســتوطنن  اإلرسائيــيل 

األحد القادم.
للمشــاركة  دعــوات  وانطلقــت 
ترفــع  "لــن  فجــر  يف  الواســعة 
األقــىص،  باملســجد  أعالمكــم" 
مخططــات  إلحبــاط  القــادم،  األحــد 
املســتوطنن يف تنظيــم مــا يســمى 
أداء  مســرية "األعــالم"، إىل جانــب 
صالة الضحى يف باحات املسجد، 

إلفشال املسرية االستيطانية.

االحتــالل  حكومــة  وقــررت 
رسايــا  ثــالث  تجنيــد  اإلرسائيليــة، 
مــن احتيــاط حــرس الحــدود نهايــة 
األســبوع، يف إطــار االســتعدادات 
بعــد  وذلــك  األعــالم،  ملســرية 
بتنظيــم  للمســتوطنن  ســامحها 
بــاب  مــن  ومرورهــا  املســرية 
العامــود والبلــدة القدمية بالقدس 

املحتلة.
ودعا الناطق باسم حركة حامس عن 
مدينة القدس محمد حامدة شعبنا 
والداخــل  والضفــة  القــدس  يف 
املســجد  نحــو  النفــري  إىل  املحتــل 
القــادم، وأداء ســنة  األقــىص األحــد 

صالة الضحى يف ساحاته.
هــو  املطلــوب  أن  حــامدة  وأكــد 
املســجد  نحــو  والنفــري  االحتشــاد 
مخططــات  إلحبــاط  األقــىص 

وتصعيــد  ومســتوطنيه،  االحتــالل 
االحتــالل  قــوات  مــع  املواجهــات 
مضيفــا  التــامس،  نقــاط  كل  يف 
االحتــالل  وبــن  بيننــا  املعركــة  أن 
اإلرسائيــيل يف ســجال، واملقاومــة 

جاهزة للرد عىل االحتالل.
كــام حــذرت حركة حــامس االحتالل 
مــن ارتــكاب الحامقــات، أو تصديــر 
داعيــة  الداخليــة،  السياســية  أزمتــه 
الربــاط  تكثيــف  إىل  شــعبنا  أبنــاء 
األقــىص  املســجد  يف  واالحتشــاد 
املزعومــة،  املســرية  يــوم  خاصــة 
تحقيــق  مــن  املســتوطنن  ومنــع 

مآربهم من تدنيس األقىص.
ودعت حركة حامس الدول العربية 
واإلســالمية إىل تحّمــل مســؤوليتها 
األقــىص،  املســجد  حاميــة  يف 
والتحرك لوقف العدوان الصهيوين 

واستفزازات املستوطنن.
الوطنيــة  الهيئــة  الســياق دعــت  يف 
املحتــل،  بالداخــل  شــعبنا  إلســناد 
شــعبنا  جامهــري  أمــس،  مســاء 
وخاصة يف الداخل للزحف والرباط 
باملســجد األقىص من أجل حاميته 
وإفشال املخطط االحتاليل بحقه.

عــن  لهــا،  بيــان  الهيئــة يف  وأعربــت 
"ثقتهــا بجامهــري شــعبنا وفاعلياتهــا 
إفشــال  عــىل  قدرتهــا  مــن  الوطنيــة 
بحــق  العــدواين  املخطــط  هــذا 

شعبنا ومقدساته ".
وأكدت أن "املجموعات الصهيونية 
مــن  موافقــة  عــىل  حصلــت  التــي 
محكمــة االحتــالل تحــاول، تكــرار مــا 
تــم بحق الحــرم اإلبراهيمي الرشيف 
درجاتــه  بعــض  هــدم  جــرى  والــذي 

مؤخًرا ".

وفصائلــه  وقــواه  شــعبنا  أبنــاء  ودعــت 
تصعيــد  إىل  الوطنيــة،  ومؤسســاتنا  الحيــة 
املســريات والفعاليات الشــعبية والرســمية 

املساندة لألرسى اإلدارين.
إداري  معتقــل   500 نحــو  ويواصــل 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ملحاكــم  مقاطعتهــم 
لليــوم الـــ144 عىل التوايل، للمطالبة بإنهاء 

سياسة االعتقال اإلداري.
اتخــذوا موقفــا  وكان املعتقلــون اإلداريــون 
املقاطعــة  إعــالن  يف  يتمثــل  جامعيــا 
محاكــم  إجــراءات  لــكل  والنهائيــة  الشــاملة 
اإلداري  باالعتقــال  املتعلقــة  االحتــالل 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
معتقــالت  يف  األســرية  الحركــة  وأعلنــت 
لقــرار  الكامــل  وتأييدهــا  دعمهــا  االحتــالل 
الشــاملة  باملقاطعــة  اإلداريــن  املعتقلــن 

التنظيميــة  هيئاتهــا  أن  للمحاكــم، موضحــة 
ستقوم مبتابعة القرار.

أسيران يواصالن اإلضراب
كــام يواصــل األســريان خليــل عــواودة )40 
عامــًا( مــن بلــدة إذنــا يف الخليــل ورائــد ريان 
)27 عامًا( من قرية بيت دقو شامل مدينة 
الـــ  لليــوم  الطعــام  عــن  اإلرضاب  القــدس، 
84 والـــ 49 عــىل التــوايل رفضــًا العتقالهــام 

اإلداري.
تهمــة  دون  اعتقــال  هــو  اإلداري  واالعتقــال 
أو  للمعتقــل  الســامح  ودون  محاكمــة،  أو 

ملحاميه مبعاينة املواد الخاصة باألدلة.
وإدارات  االحتــالل  ســلطات  وتتــذرع 
اإلداريــن  املعتقلــن  بــأن  املعتقــالت، 
لهــم ملفــات رسيــة ال ميكــن الكشــف عنهــا 
مطلقا، فال يعرف املعتقل مدة محكوميته 

وال التهمــة املوجهــة إليــه. وغالبا ما يتعرض 
االعتقــال  مــدة  لتجديــد  اإلداري  املعتقــل 
أكرث من مرة ملدة ثالثة أشهر أو ستة أشهر 
أو مثانية؛ وقد تصل أحيانا إىل سنة كاملة.

إىل ذلــك، دعــا املرّشــح عن قامئة "القدس 
إىل  ســباعنة،  فيصــل  الناشــط  موعدنــا"، 
خطواتهــم  يف  اإلداريــن  األرسى  إســناد 
االحتــالل  ســجون  إدارة  ضــد  االحتجاجيــة 
اإلرسائيــيل، وآخرهــا امتناعهــم عــن الوقوف 

عىل العدد، أمس.
وشــدد ســباعنة عــىل أن األرسى اإلداريــن 
بحاجة إلسناد شعبي ورسمي ومؤسسايت 
االحتــالل  أن  خاصــة  الحريــة،  معركــة  يف 
ُيتوقع أن يفرض سلسلة عقوبات عليهم.

تجــيء  الجديــدة  األرسى  خطــوة  إن  وقــال 
يف ظــل ارتفــاع حــاالت االعتقــال اإلداري، 

رقــاب  عــىل  مصلــت  لســيف  وتحولــه 
الفلســطينين. وأوضح سباعنة أن االمتناع 
عــن الوقــوف عــىل العــدد خطوة يلجــأ إليها 
أو  لقــرار  رفضهــم  إلظهــار  عــادة  األرسى 
موقــف مــن إدارة الســجون أو احتجــاج عىل 

ظرف ما يف السجون.
تعــد  االحتــالل  ســجون  إدارة  أن  وأضــاف 
هــذه الخطــوة متــردا عــىل قوانــن الســجن، 
األرسى  ملعاقبــة  العــادة  يف  وتســارع 
املمتنعــن عــن الوقــوف عــىل العــدد، إمــا 
بالزنازيــن أو الغرامــات املاليــة واملنــع مــن 

الزيارة.
وأكــد ســباعنة أن دخــول األرسى اإلداريــن 
ماضــون  أنهــم  إىل  يشــري  الخطــوة  بهــذه 
وبــأن  اإلداري،  االعتقــال  ضــد  مبعركتهــم 
ســيلجؤون  أخــرى  خطــوات  جعبتهــم  يف 

لهــا قبــل الدخــول يف اإلرضاب العــام عــن 
الطعام.

وقالــت لجنــة األرسى اإلدارين يف ســجون 
االحتالل، إن الخطوة التصعيدية الجديدة 
مــن قبــل األرسى اإلداريــن تــأيت بعــد مرور 
5 أشهر عىل املقاطعة الشاملة للمحاكم 
الكبــري  االنفجــار  قبــل  أخــري  وكإنــذار 

واإلرضاب املفتوح عن الطعام.
وأضافت اللجنة أن قرار األرسى اإلدارين 
ضمــن  يــأيت  العــدد،  عــىل  الوقــوف  عــدم 
تصعيــد  برنامــج  وفــق  خطــوات  سلســلة 

نضايل.
وفصائلــه  وقــواه  شــعبنا  أبنــاء  ودعــت 
الحيــة ومؤسســاتنا الوطنيــة، إىل تصعيــد 
املسريات والفعاليات الشعبية والرسمية 

املساندة لألرسى اإلدارين.

نقابة اإلسعاف تعلن خطوات 
تصعيدية بعد رفض الحوار

رام الله/ فلسطن:
أعلنت نقابة اإلسعاف والطوارئ بجمعية الهالل األحمر، أمس، االعتصام داخل 
املقــر الرئيــس للجمعيــة مبدينــة البــرية وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة. وأعلنــت 
النقابــة يف بيــان، االعتصــام داخــل مقــر الجمعيــة بعــد رفــض اإلدارة إجــراء الحــوار، 
كام أعلنت عصيانا إداريا، يستثنى منه اقتحامات االحتالل والكوارث الطبيعية.

بدورهــا، قالــت "الهــالل األحمــر" يف بيــان لهــا، إن العصيــان اإلداري تجــاوز خطــري 
ملبادئ الجمعية، من شأنه شل كامل خدمات اإلسعاف والطوارئ ويلحق رضرا 

فادحا يف صحة وحياة محتاجي الخدمة.
وطالبــت الجمعيــة املوظفــن بالعــودة فــورا وتقديــم الخدمــات، داعيــة الجهــات 
وفــق  للعمــل  الطبيعيــة  العــودة  لضــامن  التدابــري  التخــاذ  العالقــة  ذات  الرســمية 
اقتصاصهــا  جــرى  التــي  بحقوقهــم  الجمعيــة  يف  العاملــون  ويطالــب  القانــون. 
اإلســعاف،  وســيارات  كــوادر  أعــداد  يف  التقليصــات  ووقــف   ،2018 عــام  منــذ 

واإلجراءات التعسفية بحق املسعفن وتثبيت موظفي العقود.

8 من ذوي أرسى غزة يزورون 
أبناءهم يف "إيشل"

غزة/ فلسطن: 
متكــن مثانيــة مواطنــن مــن ذوي أرسى قطــاع غــزة مــن زيــارة أبنائهــم يف 

سجن "إيشل" اإلرسائييل. 
وسهلت اللجنة الدولية للصليب األحمر، أمس، خروج أهايل أرسى غزة 

لزيارة أبنائهم يف "إيشل" عر حاجز بيت حانون "إيرز" شامل القطاع.

الحكم عىل أسري مقديس 
بالسجن 8 سنوات 

القدس املحتلة/ فلسطن:
الشــاب  عــىل  ســنوات   8 بالســجن  أمــس،  إرسائيليــة،  محكمــة  حكمــت 

املقديس محمد حاتم أبو الهوى. 
محكمــة  بــأن  املقدســين  واملعتقلــن  األرسى  أهــايل  لجنــة  وأفــادت 
االحتــالل حكمــت بالســجن الفعــيل 8 ســنوات، وغرامــة ماليــة بقيمــة 10 

آالف شيقل بحق الشاب املقديس أبو الهوى )20 عاما(.
واعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب أبــو الهــوى مــن منــزل عائلتــه يف بلــدة 
الطور جنوب رشق القدس املحتلة يف 14 شباط/ فراير 2020، وتنقل 

بن عدة سجون، ويقبع حاليا يف سجن "رميون".

هيئة تكشف تفاصيل االعتداء 
عىل األسري عرمان

رام الله/ فلسطن: 
وثقــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن اعتــداء قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل 
بالــرب املــرح عــىل األســري محمــد عرمان من مدينة رام الله وســط الضفة 

الغربية املحتلة، يف أثناء اعتقاله قبل أسبوع.
وأفادت الهيئة يف بيان، أمس، بأن األســري محمد عرمان من عن يرود يف 
رام اللــه، تعــرض للــرب املــرح يف أثنــاء اعتقالــه مــن قبــل قــوات االحتــالل 
الثالثــاء قبــل املــايض بتاريــخ 17/5/2022، وذلــك خــالل مداهمــة الشــقة 

التي كان يقيم فيها مع زمالئه الطلبة يف جامعة بريزيت.
ونقــال عــن محاميــة الهيئــة جاكلــن فرارجــة يف أثنــاء زيارتهــا لــه، فقــد تــم جــر 
عــىل  واألرجــل  األيــدي  بواســطة  الجنــود بربــه  وقــام  األرض،  عــىل  عرمــان 
صدره وهو مقيد اليدين، ومعصوب العينن، واقتيد بشــكل وحيش مشــًيا 

عىل األقدام مسافة 3 كيلومرتات إىل معسكر للجيش يف "بيت إيل".
وقالــت فرارجــة إن عرمــان مكــث يف املعســكر حتى الســاعة الثامنة صباحا، 
ثم أحر إىل "عصيون" وتم استجوابه من الرشطة يف "عوفر"، وتم متديد 
توقيفــه ملــدة مثانيــة أيــام.  الجديــر ذكــره أن عرمان اعتقلتــه قوات االحتالل، 

حيث أمىض سبعة أشهر يف السجن.

الســودان وتركيــا والســعودية والجزائــر  مبــا يف ذلــك رشكات عاملــة يف 
واإلمارات العربية املتحدة.

وأكــد الناطــق باســم حــامس حــازم قاســم لصحيفــة "فلســطن"، أن هــذه 
لهــا  الواليــات املتحــدة، "ال عالقــة  التــي ذكرتهــا  الجهــات والشــخصيات 

بحركة حامس".
وأوضح أن هذا القرار جزء من مشاركة الواليات املتحدة لدولة االحتالل 
الحصــار،  ورشعنــة  شــعبنا  عــىل  والضغــط  شــعبنا  عــىل  العــدوان  يف 
ومحاولــة إلنقــاذ صــورة االحتــالل املتهاويــة بعــد جرميــة اغتيــال الصحفيــة 

الفلسطينية شريين أبو عاقلة.

ثالثــة  وإصابــة  العلويــة،  األطــراف  يف   
أحــد املستشــفيات  وُنِقلــوا إىل  برضــوض، 

لتلقي العالج.
قــوات  أن  ذاتهــا،  املصــادر  وأضافــت 
منــزل  مبحتويــات  عبثــت  االحتــالل 
املحــرر  األســـري  واعتقلــت  الطوبــايس، 
العــود،  أبــو  الطوبــايس  حســام  محمــد 
الطوبــايس  ســعيد  األســـري  شــقيق  وهــو 
و50  مــرة   31 املؤبــد  بالّســجن  املحـــكوم 
عامــا، وهــو معتقــل منــذ عــام 2002، وهــو 
وإســـالم  أحمــد  الشـهـــيدين  شــقيق  كذلــك 
الطوبــايس، علــاًم أن منــزل العائلــة تعــرض 

للهدم إبان "انتفاضة األقىص".
وعن تفاصيل ما حدث، قال محمود شقيق 
خاصــة،  إرسائيليــة  وحــدات  إن  املعتقــل، 
تســللت إىل داخــل املنــزل بحاميــة قــوات 
كبــرية مــن جيــش االحتــالل، بعــد محــارصة 

الحي من كل الجوانب.
وأضــاف: بعــد خلــع أبواب املنازل والشــقق 
الســكنية للمعتقــل وأشــقائه قامــوا باحتجــاز 
ــا، ومــن  شــقيقه إيــاد والتحقيــق معــه ميدانيًّ
محمــًدا  الصــوت  مكــرات  عــر  طالبــوا  ثــم 
بتســليم نفســه وهــو أب لثالثــة أطفــال بعــد 

أن عاثوا خرابا وتفتيشا يف املنازل .
كــام تعرضــت مركبــات كانــت متوقفــة أمــام 
عــيل  أبــو  املواطــن  لعائلــة  وتعــود  املنــزل 
مــن  وابــل  إطــالق  بعــد  للتخريــب  عويــس 
الرصــاص، مــا أدى إىل إلحــاق أرضار كبــرية 

يف عدد منها.
مدخــل  أعلنــت  االحتــالل  قــوات  أن  يذكــر 
برقــن  وواد  الهــدف  ومنطقــة  جنــن  مخيــم 
مناطــق عســكرية مغلقــة، واعتــىل القناصــة 

أســطح املنــازل، وســط تعزيــزات عســكرية 
مشددة، قبل أن تنسحب من املكان.

مواجهات وإصابات
أمــس،  مســاء  اندلعــت  اإلطــار،  ذات  ويف 
قــوات  اقتحــام  خــالل  عنيفــة  مواجهــات 
الضفــة  شــامل  نابلــس  ملدينــة  االحتــالل 
الغربيــة لتأمــن اقتحــام املســتوطنن لقــر 

يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.
وأفــادت مصــادر محليــة بأن قــوات االحتالل 
بنحــو  بنابلــس  اقتحمــت املنطقــة الرشقيــة 
وســط  عســكرية،  جرافــة  ترافقهــا  آليــة   30

الصــوت  وقنابــل  للرصــاص  كثيــف  إطــالق 
والغاز املسيل للدموع.

عــرشات  مــع  عنيفــة  مواجهــات  ودارت 
عــامن  شــارع  أغلقــوا  الذيــن  الشــبان 
والصخــور  املشــتعلة  املطاطيــة  باإلطــارات 

لعرقلة دوريات االحتالل.
اســتهدفوا  مقاومــن  أن  املصــادر  وأكــدت 
وقنابــل  بالرصــاص  االحتــالل  دوريــات 

املولوتوف.
وقــال الهــالل األحمــر الفلســطيني إنه تعامل 
مــع 41 إصابــة مــا بن اختناقــًا بالغاز وإصابة 
باملطــاط والرصــاص، خــالل املواجهات يف 

قر يوسف.
فيــام أصيــب شــاب، مســاء أمــس، برصــاص 
وســط  الشــاللة  شــارع  يف  االحتــالل  قــوات 

مدينة الخليل.
وأفــادت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــالل 
املوجــودة بكثافــة يف شــارع الشــاللة وأزقــة 
البلــدة القدميــة، فتحــت النــار صــوب شــاب 
مــن ســكان البلــدة القدميــة، مــا أدى إلصابته 
بالرصــاص الحــي يف قدمــه، ونقلتــه طواقــم 

إىل  الفلســطيني  األحمــر  الهــالل  إســعاف 
املستشفى.

مواطنــن  مثانيــة  أصيــب  ذلــك،  إىل 
واعتقــل شــاب، مســاء أمــس، خــالل هجــوم 
للمســتوطنن عــىل قريــة برقــة شــامل غــرب 

نابلس.
يف  والطــوارئ  اإلســعاف  مركــز  مديــر  وقــال 
إن  جريــل،  أحمــد  بنابلــس  األحمــر  الهــالل 
مثانيــة مواطنــن عــىل األقــل أصيبــوا خــالل 
تصــدي األهــايل لهجــوم املســتوطنن عــىل 
مستشــفى  إىل  منهــم  اثنــان  ُنقــل  القريــة، 
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  فيــام  رفيديــا، 
الشــاب ريــان مأمــون أبــو عمــر بعــد االعتــداء 

عليه بالرب.
كام هاجم مســتوطنون، خان اللنب الرشقية 

جنوب نابلس.
شــامل  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
مــن  مجموعــة  إن  دغلــس،  غســان  الضفــة 
املســتوطنن هاجمــوا منــزل املواطــن خالــد 
الرشقيــة،  اللــنب  خــان  منطقــة  يف  دراغمــة 
األبــواب  وخلعــوا  صاحبــه،  عــىل  واعتــدوا 

والنوافذ.
قــوات  هدمــت  منفصــل،  ســياق  ويف 
االحتــالل أمــس، مســجدا قيــد اإلنشــاء يف 
تجمع "عرب الرماضن" الجنويب، املعزول 
خلــف جــدار الفصل العنــري يف محافظة 

قلقيلية.
وكانــت ســلطات االحتــالل قــد أخطــرت يف 
الرابع عرش من الشهر الجاري بهدم مسجد 
"الصمود"، البالبغ مســاحته 400 مرت، وإال 

ستقوم بهدمه.
أمــس،  االحتــالل  جرافــات  هدمــت  فيــام 

التوانــة  قريتــي  يف  زراعيتــن  غرفتــن 
والجوايا ببلدة يطا جنوب الخليل.

جنــوب  الحاميــة  لجــان  يف  الناشــط  وقــال 
إن  "وفــا"،  لوكالــة  العمــور  فــؤاد  الخليــل 
قــوات االحتــالل اقتحمــت بآلياتهــا الثقيلــة 
قريتــي التوانــة والجوايــا، وهدمــت غرفتــن 
زراعيتــن تعــود ملكيتهــام للمواطنــن رائــد 
دعيــس  ومحمــود  العمــور،  ســامل  محمــد 

الصاوي.
األقــىص  املســجد  مســتوطنون،  واقتحــم 
االحتــالل  رشطــة  حاميــة  تحــت  املبــارك، 

اإلرسائييل.
عــرشات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
املســتوطنن اقتحمــوا األقــىص عــىل شــكل 
بــاب املغاربــة، وأدوا  مجموعــات مــن جهــة 
طقوًســا تلموديــة عنريــة، ونفــذوا جــوالت 

استفزازية يف باحاته.
وانطلقــت دعــوات مقدســية، أول مــن أمس 
بــدًءا  األقــىص،  املســجد  يف  لالعتــكاف 
مــن يــوم الجمعــة املقبــل رًدا عــىل دعــوات 
ومكّثــف  مركــزي  القتحــام  املســتوطنن 
بـ"يــوم  يســمى  فيــام  األقــىص  للمســجد 
توحيــد القــدس"، وهــو اليــوم الــذي تــم فيــه 
احتــالل باقــي رشقــي القــدس عــام 1967، 
مــن   29 املوافــق  األحــد  ُيصــادف  الــذي 

الشهر الجاري.
إىل  املزعــوم  "الهيــكل"  جامعــات  ودعــت 
اقتحــام جامعــي لألقــىص، احتفــاال بذكــرى 
احتــالل رشقــي القــدس، ورفــع األعــالم يف 

باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية.
اعتقاالت االحتالل

واعتقلــت قــوات االحتــالل أمــس، الناشــط 

املقديس محمد أبو الحمص.
وأفــادت مصــادر محليــة بأن قــوات االحتالل 
بلــدة  مــن  الحمــص  أبــو  الناشــط  اعتقلــت 

العيسوية شامل رشق القدس املحتلة.
أمــس،  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
الضفــة  يف  متفرقــة  أنحــاء  مــن  مواطنــا   18

الغربية.
ففــي بيــت لحــم، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
فتــى وثالثــة شــبان مــن قريــة حرملــة رشقــا، 
 17( الزيــر  مــوىس  الرحمــن  عبــد  وهــم: 
عامــا(، وإبراهيــم وجيــه صبــاح )23 عامــا(، 
ويحيــى وجيــه الزيــر )20 عاما(، وعادل عبد 
دهــم  بعــد  عامــا(،   24( اللــه  عطــا  الرحمــن 

منازل ذويهم، وتفتيشها.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ومــن 
ثالثــة شــبان وهــم: يحيــى ســعيد جابــر مــن 
املدينــة، ونــور إبراهيــم شــاهن غيــث مــن 
واألســري  دورا،  بلــدة  غــرب  الشــاجنة  واد 
املحــرر تقــي الديــن الهور من بلدة صوريف 

شامال، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.
عمــر  الفتــى  القــوات  تلــك  اعتقلــت  فيــام 
ديــس  أبــو  بلــدة  مــن  عامــا(،   16( صــالح 

جنوب رشق القدس املحتلة.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  ويف 
املواطن إسالم بشكار من منطقة املساكن 

الشعبية يف املدينة.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ويف 
الشــاب خالــد وليــد أبــو فخيــدة )19 عامــا( 
مــن قريــة راس كركــر غربــا، ومثانيــة طــالب 
بلــدة  يف  مدرســتهم،  مــن  عودتهــم  أثنــاء 
ســلواد رشق رام اللــه، وتــرتاوح أعامرهــم مــا 
بن 16-14 عاما، ومل تعرف هويتهم بعد.




