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إعــالن مناقصة 9 / 2022
لتوريد أسطوانات أكسجني 

ملستشفى العودة -النصريات 
فعــى الــركات الراغبــة بدخــول العطــاء مراجعــة مقــر جمعيــة العــودة الصحيــة 
املجلــس  مقابــل  الســويدي  خلــف   – النــر   – غــزة  يف  الكائــن  واملجتمعيــة 
األعــى للقضــاء الرعــي للحصــول عــى كــراس العطــاء ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء 
2022/5/18 وحتى نهاية عمل يوم االثنني املوافق 2022/5/23. مع العلم 

بــأن آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار هــو نهايــة عمــل يــوم األربعــاء املوافــق 
2022/5/25. علاًم بأن عرض السعر يسلم مقابل )100 دوالر( غري مسرتدة.

awda.ps :مالحظة: تم إدراج أوراق املناقصة عى صفحة الجمعية عرب الفيس بوك
لالستفسار عن املناقصة الرجاء االتصال بـالرقم املوحد 1700400410

د. وفاء مراد أبو جارس -رئيس قسم املشرتيات 0599311007-
م. محمد مقداد-رئيس قسم الصيانة 0599602896-

مواعيــد العمــل يف الجمعيــة مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحــًا وحتــى 
الســاعة الرابعــة مــن بعــد الظهــر مــا عــدا يــوم الســبت .مــع التأكيــد عــى عدم 

إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ املحدد.
 رئيس قسم املشرتيات 
وفاء مراد أبو جارس 

إعــالن مناقصة 11 / 2022
لتوريد   وتركيب وتشغيل محطة فلرت مياه  

ملستشفى العودة -النصريات 
الصحيــة  العــودة  مقــر جمعيــة  مراجعــة  العطــاء  بدخــول  الراغبــة  الــركات  فعــى 
املجلــس  مقابــل  الســويدي  خلــف   – النــر   – غــزة  يف  الكائــن  واملجتمعيــة 
األعــى للقضــاء الرعــي  للحصــول عــى كــراس العطــاء ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء 
2022/5/18 وحتــى نهايــة عمــل يــوم االثنــني املوافــق 2022/5/23. مــع العلــم 

بــأن آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار هــو نهايــة عمــل يــوم األربعــاء املوافــق 
2022/5/25. علاًم بأن عرض السعر يسلم مقابل  ) 100 دوالر( غري مسرتدة .

awda.ps :مالحظة : تم إدراج أوراق املناقصة عى صفحة الجمعية عرب الفيس بوك
لالستفسار عن املناقصة الرجاء االتصال بـالرقم املوحد 1700400410

د. وفاء مراد أبو جارس -رئيس قسم املشرتيات 0599311007-
م. محمد مقداد- رئيس قسم الصيانة 0599602896-

مواعيــد العمــل يف الجمعيــة مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحــًا وحتــى 
الســاعة الرابعــة مــن بعــد الظهــر مــا عــدا يــوم الســبت .مــع التأكيــد عــى عــدم 

إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ املحدد.
 رئيس قسم املشرتيات 
وفاء مراد أبو جارس 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
7/ADM/2022 إعالن إعادة طرح عطاء 

رشاء وتوريد أجهزة كمبيوتر والب توب 
تعلــن جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني عــن حاجتهــا لــراء وتوريــد أجهزة 

كمبيوتر والب توب لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
فعى الركات املتخصصة واملسجلة والراغبة باملشاركة التوجه ملقر الجمعية 
يف غــزة  لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2022/5/18 
مــن الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا حتــى يــوم األحــد املوافــق 2022/5/22 
واملرخصــني  املؤهلــني  للمورديــن  الظهــر  بعــد  والنصــف  الثانيــة  الســاعة  حتــى 
واملتخصصــني فقــط الحــق يف االشــرتاك، علــاًم بــأن آخر موعــد لتقديم العروض 
بعــد  والنصــف  الثانيــة  الســاعة  حتــى   2022/5/25 املوافــق  األربعــاء  يــوم  هــو 
دائــرة املشــرتيات مبقــر  الظهــر، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى:
1. مثن رشاء كراسة العطاء )200( شيكل غري مسرتدة.

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

3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

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

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
 23/ADM/2022 إعالن طرح عطاء
 MOTORIZED توريد قاطع كهرباء

تعلــن جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني عــن حاجتهــا لتوريد ســكينة كهرباء 
MOTORIZED لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني– غزة . 

فعى الركات املتخصصة واملسجلة والراغبة باملشاركة التوجه ملقر الجمعية 
يف غــزة لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2022/5/18 
مــن الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا حتــى يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/5/24 
واملرخصــني  املؤهلــني  للمورديــن  الظهــر،  بعــد  والنصــف  الثانيــة  الســاعة  حتــى 
واملتخصصــني فقــط الحــق يف االشــرتاك، علــاًم بــأن آخر موعــد لتقديم العروض 
بعــد  والنصــف  الثانيــة  الســاعة  حتــى   2022/5/31 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  هــو 
دائــرة املشــرتيات مبقــر  الظهــر، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى:
1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( شيكل غري مسرتدة.

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 2000 $ سارية املفعول ملدة 120 

يوم من اخر موعد لتقديم العروض.
3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

مجــال  يف  مختصــة  تكــون  أن  للعطــاء  املتقدمــة  الــركات  عــى  يجــب   .5

الكهرباء )شبكات الجهد املتوسط واملنخفض(.
6. االجتامع التمهيدي يوم األربعاء املوافق 2022/5/25 الســاعة الحادية 

عرة صباحًا يف مقر الجمعية بغزة.
األحمــر  الهــالل  بجمعيــة  املشــرتيات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لالستفســار 
الفلســطيني عــى األرقــام التاليــة : هاتــف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
ووزارة  فلســطينية  أوســاط  اســتنكرت 
قــوات  اعتــداء  األردنيــة،  الخارجيــة 
وليــد  الشــهيد  جنــازة  عــى  االحتــالل 
الريــف يف مدينــة القــدس املحتلــة، 
مرتكبــي  محاســبة  بــرورة  مطالبــًة 

الجرائم بحق الفلسطينيني.
مــن  أول  االحتــالل  قــوات  واعتــدت 
أمس، عى مشــيعي الشهيد الريف 
)23 عامــا( مــن بيت حنينا يف القدس 

املحتلــة، مــا أدى إىل إصابــة 71 منهــم 
 50 مــن  أكــر  واعتقــال  األقــل،  عــى 
الســبت  الريــف،  واستشــهد  شــابًا. 
برصاصــة  بإصابتــه  متأثــرًا  املــايض 
مواجهــات  خــالل  رأســه،  يف  مطاطيــة 
شــهدتها باحات املســجد األقىص يف 

22 نيسان/ أبريل املايض.

التريعــي  املجلــس  وأدان 
الفلســطيني، اعتــداء قــوات االحتــالل 
"الريــف"،  الشــهيد  مشــيعي  عــى 
الجرائــم  هــذه  تداعيــات  مــن  محــذرًا 

املستمرة.
صحفــي  بيــان  يف  التريعــي  وأكــد 
املشــيعني  عــى  االعتــداء  أن  أمــس، 
لجنازة الشهداء املتكرر بعد إعدامهم 
بــدم بــارد كــام جرى مــن اعتداء همجي 
عى جنازة الصحفية شــريين أبوعاقلة 
متثــل جرائم ضد اإلنســانية تســتوجب 

املحاسبة والعقاب.
العــدواين  االحتــالل  ســلوك  واعتــرب 
الصهيــوين  التخبــط  لسياســة  تكريســًا 

أمام إرادة الشعب الفلسطيني.

التحيــة  التريعــي  املجلــس  ووجــه 
والصامــد  املنتفــض  شــعبنا  لجامهــري 
أمام غطرسة وإرهاب االحتالل، داعيا 
املؤسســات الحقوقيــة لتوثيــق جرائــم 
االحتــالل وتقدميهــا للمحافــل الدوليــة 

لعزله ومحاكمته دوليا.
فيــام عــّدت حركــة املقاومة اإلســالمية 
حــامس، اعتــداء قــوات االحتــالل عــى 
مشّيعي جنازة الشهيد وليد الريف، 
مبزيــد  ســُيقابل  ــا  صهيونيًّ "إرهاًبــا 
واملواجهــة  والتحــدي  الصمــود  مــن 

املفتوحة".
صحفــي  تريــح  يف  حــامس  وقالــت 
أمس: إن "اعتداء قوات االحتالل عى 
القــدس،  يف  وأهلنــا  شــعبنا  جامهــري 
جثــامن  تشــييع  يف  خرجــوا  الذيــن 
وقمعهــم  الريــف،  وليــد  الشــهيد 
واستهدافهم بالرصاص الحي، وإصابة 
تفضــح  جرميــة  هــو  منهــم،  العــرات 

شــريين  الصحفيــة  جنــازة  يف  الجمعــة 
أبــو عاقلــة، وأمــس يف جنــازة الشــهيد 
الحــرب  مــن  جــزء  هــو  الريــف،  وليــد 

التي تستهدف املقدسيني".
"محاولــة  أن  عــى  ســلمي  وشــدد 
يف  أهلنــا  إلرهــاب  الهادفــة  االحتــالل 
الشــعبي  االلتفــاف  وفــض  القــدس، 
يائســة  وعوائلهــم،  الشــهداء  حــول 
الــذي  والعجــز  الفشــل  عمــق  وتعكــس 

وصل إليه املروع الصهيوين".
إىل  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  ودعــا 
تحدي االحتالل، واملشــاركة الحاشدة 
إىل  والوقــوف  الواجــب،  أداء  يف 

جانب ذوي الشهداء واألرسى.
املرشــحة  أشــادت  ناحيتهــا،  مــن 
فاديــة  موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  عــن 
الربغــويث، بشــجاعة املواطنــني الذيــن 
الشــهيد  جثــامن  تشــييع  يف  شــاركوا 
املرابــط وليــد الريــف، رغــم إجراءات 

إرهاب وسادية هذا العدو، وانتهاكاته 
لكّل القوانني واألعراف والرائع".

تكشــف  الجرميــة  "هــذه  أن  وأضافــت 
فقــدت  االحتــالل  قيــادة  أن  مجــدًدا 
الذعــر  مــن  صوابهــا، وباتــت يف حالــة 
والخــوف، أمام حالة التالحم والصمود 
مخططاتــه  لــكّل  والتصــّدي  الشــعبي 

التهويدية واالستيطانية".
ودعت إىل تصعيد املقاومة الشاملة 
زوالــه  حتــى  االحتــالل  مــع  واالشــتباك 
اإلســالمية  ومقدســاتنا  أرضنــا  عــن 

واملسيحية.
الجهــاد  حركــة  أكــدت  بدورهــا، 
اعتــداء  أن  فلســطني  يف  اإلســالمي 
يف  الشــهداء  جنائــز  عــى  االحتــالل 

القدس "جرمية ال تغتفر".
طــارق  الجهــاد  باســم  الناطــق  وقــال 
ســلمي يف تريــح صحفــي أمــس: إن 
"تكــرار هــذه االعتــداءات، كــام حصــل 

عــى  واعتدائــه  القمعيــة  االحتــالل 
املشيعني.

وقالــت الربغــويث: إن جيــش االحتــالل 
بــات  األحيــاء  صالبــة  أمــام  ُهــزِم  الــذي 
جثامــني  عــى  غضبــه  جــام  يصــب 

الشهداء.
وأضافــت أن شــوارع القــدس وباحــات 
مــن  حقيقيــة  أوقاًتــا  شــهدت  األقــىص 
العلــم  ســامئها  يف  ورفــرف  الحريــة، 

الفلسطيني.
وإن  األوقــات  هــذه  أن  إىل  وأشــارت 
تتكــرر  باتــت  أنهــا  إال  قصــرية  كانــت 
بشــائر  ثناياهــا  يف  وتحمــل  حــني  كل 

التحرير الكامل والدائم.
وتابعــت الربغــويث: "تحــررت القــدس 
احتضنــت  ويــوم  رمضــان  شــهر  يف 
شــريين، وهــا هــي اليــوم حــرة يف وداع 

الريف".
اإلســالمية  الهيئــة  اتهمــت  ذلــك،  إىل 
القــدس  لنــرة  املســيحية 
االحتــالل،  قيــادة رشطــة  واملقدســات 
تعليــامت عنريــة ووحشــية  بإصــدار 
ألفرادهــا العاملــني يف مدينــة القــدس 
بتصنيف املقدســيني أهداًفا معاديًة، 
اشــتباك  بقواعــد  معهــم  والتعامــل 
اســتثنائية، وإتاحــة التــرف لهــم كــام 

يشاؤون دون قيود.
أمــس:  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وقالــت 
تكــرار  أعــادت  االحتــالل  "رشطــة  إن 
املشــهد الدموي الذي مارســته خالل 
أبــو  شــريين  الشــهيدة  جثــامن  تشــييع 
يف  املــايض،  الجمعــة  يــوم  عاقلــة 
تشــييع جثــامن الشــهيد وليــد الريف 
ا أدى إىل  حيث مارســت ســلوًكا دمويًّ

إصابة العرات من املشيعني".
وأضافت أن رشطة االحتالل تستخدم 
املطاطــي  الرصــاص  مــن  نوعــني 
املخصــص  الخفيــف  األزرق  أحدهــام 
املخصــص  القاتــل  واألســود  لليهــود، 
لقمــع املقدســيني والــذي اســتخدمته 
ضــد امُلشــيعني وهــو نفــس الرصــاص 
بــه الشــهيد "الريــف"  الــذي أصيــب 

يف املسجد األقىص.
التعبئــة والتحريــض  وأكــدت أن حجــم 
االحتــالل  رشطــة  أفــراد  يتلقاهــا  التــي 
ضــد املواطنــني املقدســيني حولتهــم 
بســلوك  تتســم  فاشــية  كتائــب  إىل 
يأبــه  ال  اإلنســانية  مــن  مجــرد  بربــري 
عــار  مــن  اإلرسائيــيل  الكيــان  لحــق  مبــا 

بالصوت والصورة أمام العامل.
التــامدي  اســتمرار  أن  مــن  وحــذرت 
بــأرواح  واالســتخفاف  العــدواين 
الشــهداء ومشــاعر املواطنــني ســيكون 
لــه تداعيــات خطرية ســتقود إىل موجة 
االحتــالل  يتحمــل  جديــدة  تصعيــد 
األمــم  الهيئــة،  وطالبــت  مســؤوليتها. 
اإلنســان  حقــوق  ومجلــس  املتحــدة 
يف  دويل  تحقيــق  إلجــراء  بالتدخــل 
هذه االنتهاكات الدموية التي ترتكبها 
سلطات االحتالل ضد الفلسطينيني.

إىل  الــدويل  املجتمــع  دعــت  كــام 
ل مســؤولياته القانونية واألخالقية  تحمُّ
لهــذه  حــد  ووضــع  االحتــالل  ردع  يف 

الوحشية االرسائيلية.
الخارجيــة  وزارة  أدانــت  ذلــك،  إىل 
األردنيــة، اعتــداء قــوات االحتــالل عى 
املقــديس  الشــهيد  جثــامن  مشــيعي 

وليد الريف.
الــوزارة  باســم  الرســمي  الناطــق  وقــال 
الفــول يف تريــح صحفــي  أبــو  هيثــم 
مشــيعي  عــى  "االعتــداء  إن  أمــس: 
وقــوع  عــن  أســفر  والــذي  الجثــامن، 
العديــد مــن اإلصابــات، وانتهاك حرمة 
املقربة؛ هو ترٌف غري إنساين مدان 

ومرفوض".
وشــدد أبــو الفــول عــى رضورة احــرتام 
)إرسائيل( التزاماتها "مبوجب القانون 
القــوة  بصفتهــا  اإلنســاين،  الــدويل 
القامئة باالحتالل يف رشقي القدس".

باســم  الرســمي  الناطــق  وطالــب 
بـ"الكــف  اإلرسائيــيل  االحتــالل  الــوزارة 
االســتفزازية،  املامرســات  هــذه  عــن 
بحــق  االنتهــاكات  جميــع  ووقــف 

الفلسطينيني".

غزة/ فلسطني:
حــذرت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، 
االحتــالل  حكومــة  رئيــس  دعــوة  مــن  أمــس، 
جيشــه  إىل  بينيــت  نفتــايل  اإلرسائيــيل 
بــكل  الفلســطيني  الشــعب  باســتهداف 
حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال  الوســائل. 
حامس حازم قاسم يف تريح صحفي: إن 
تريحــات رئيــس حكومــة االحتالل بإطالق 
بــكل  شــعبنا  أبنــاء  الســتهداف  جيشــه  يــد 

الوســائل تؤكــد تعمــده اســتخدام السياســة 
معهــم،  التعامــل  يف  املمنهجــة  اإلرهابيــة 

وتكشف نية جيشه بتصعيد عدوانه.
عــى  ســرتتد  التريحــات  هــذه  أن  وأكــد 
االحتــالل بتصعيــد الفعــل املقاوم بأشــكاله 
ســاحات  كل  يف  الثــورة  ومواصلــة  كافــة، 
إعــالم  وســائل  وكانــت  النضــايل.  الفعــل 
عربيــة نقلــت عــن بينيــت إيعازه باســتخدام 
أينــام  الفلســطينيني  بحــق  املفرطــة  القــوة 

كانوا وبكل أنواع الوسائل القتالية.
االحتــالل  جيــش  يدعــم  إنــه  بينيــت  وقــال 
مســاعيهم  يف  كامــل  بشــكل  ورشطتــه 
يف  ســواء  فلســطيني،  أي  الســتهداف 
القــدس أو الضفــة الغربيــة أو يف أي مــكان 
آخــر. يشــار إىل أن بينيــت اقتحــم أول مــن 
أمــس الضفــة الغربيــة املحتلــة برفقــة عــدد 
من املسؤولني اإلرسائيليني، أبرزهم رئيس 
هيئة أركان جيش االحتالل أفيف كوخايف، 
الوســطى"  العســكرية  "املنطقــة  وقائــد 
يهــودا فوكــس. مــن جهــة ثانيــة أدانــت حركة 
املقاومــة اإلســالمية حامس، عــزم الواليات 
املتحــدة األمريكيــة رفع حركة "كاهانا كاخ" 

الصهيونية املتطرّفة من قوائم اإلرهاب.

وأكــد الناطــق باســم حــامس عبــد اللطيــف 
القانــوع يف تريــح صحفــي أمــس، أن هــذا 
واشــنطن  انحيــاز  جديــد  مــن  يثبــت  القــرار 
الفــّج لالحتــالل وجامعاتــه املتطرّفــة، التــي 
ولغــت يف دمــاء أبنــاء شــعبنا، ومل تقــم إاّل 
عــى ترســيخ العنريــة والقتــل، ومــا زالــت 
الــدويل  املجتمــع  ودعــا  ذلــك.  متــارس 
الحركــة  هــذه  قــادة  ومالحقــة  تجّريــم  إىل 
الصهيونيــة  الجامعــات  وكل  اإلرهابيــة، 
املتطرّفــة جــّراء الجرائــم التــي اقرتفوها بحّق 
اســتبعادها  وليــس  الفلســطيني،  شــعبنا 
فاضــح  تكريــس  يف  اإلرهــاب،  قوائــم  مــن 
األمــر  يتعّلــق  عندمــا  املعايــري،  الزداوجيــة 

بشعبنا وقضيته العادلة.

النارصة/ فلسطني:
املشــرتكة  العربيــة  القامئــة  يف  النائــب  اتهــم 
الطيبــي،  أحمــد  اإلرسائيــيل  بـ"الكنيســت" 
رئيس حكومة االحتالل نفتايل بينيت مبعرفة 
عاقلــة  أبــو  شــريين  الصحفيــة  قاتــل  الجنــدي 

والتسرت عليه.
جاء ذلك يف مقطع فيديو نره الطيبي عى 
صفحته يف "فيسبوك"، لكلمته خالل جلسة 

"الكنيســت" أول من أمس، التي تحدث فيها 
"أبــو  الصحفيــة  اغتيــال االحتــالل  عــن جرميــة 
عاقلــة". وظهــر يف الفيديــو الطيبــي وهو يوبخ 
بينيــت، حيــث اندلعت بينهم مشــادة كالمية 

حول الشهيدة "أبو عاقلة".
لبينيــت:  حديثــه  موجهــا  الطيبــي  وقــال 
تعــرف  أنــت  الجمهــور،  وأمــام  هنــا  "أتحــداك 
هوية الضابط الذي أطلق النار عى شريين"، 

لريد عليه بينيت: "أنت كّذاب".
ورّد الطيبــي عــى بينيــت: "أنــت الكــّذاب، إذا 
كنــت أنــا الكــّذاب ســيعرف هــذا العــامل كلــه، 

لكن لست الذي يسّميه الجميع نّصاب".
وكانــت وزارة الصحــة أعلنــت صبــاح األربعــاء 
عاقلــة"  "أبــو  الصحفيــة  استشــهاد  املــايض 
برصــاص االحتــالل يف أثنــاء تغطيتهــا اقتحــام 
مدينة جنني شاميل الضفة الغربية املحتلة.

أعضاء فيه يطالبون "الفيدرايل" 
بالتحقيق باغتيال "أبو عاقلة"

مرشوع قرار يف الكونغرس 
لالعرتاف بالنكبة الفلسطينية

واشنطن/ فلسطني:
قدم عدد من أعضاء الكونغرس األمرييك، مروع قرار للكونغرس لالعرتاف 
بالنكبــة الفلســطينية باعتبارهــا جرميــة كارثيــة ال تــزال آثارهــا متواصلــة عــى 

الفلسطينيني حتى اليوم.
ويعــرتف مــروع القــرار الــذي قدمــه عدد مــن أعضاء الكونغــرس، أمس، ومن 
مــاري نيومــان، أوكاســيا  بيتــي ماكــومل،  إلهــان عمــر،  بينهــم رشــيدة طليــب، 
1948، وأزمــة الالجئــني، ودور  بالطــرد الجامعــي للفلســطينيني عــام  كورتــز 
الواليــات املتحــدة يف دعــم وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني 

الفلسطينيني "أونروا".
ويدعــو القــرار إىل اعــرتاف الكونغــرس بالنكبة، وإحياء ذكرى النكبة من خالل 
االعــرتاف الرســمي بهــا والتذكــري كل عــام، ويطالب برفــض "الجهود املبذولة 
لتجنيــد أو إرشاك أو ربــط حكومــة الواليــات املتحــدة بإنــكار النكبــة، ويشــجع 

عى التثقيف والفهم العام لحقائق النكبة".
املتعلقــة  القــرارات  تنفيــذ  دعــم  عــرب  "أونــروا"  دعــم  باســتمرار  يطالــب  كــام 
بحقــوق الالجئــني الفلســطينيني املنصــوص عليهــا يف قــرار الجمعيــة العامــة 

لألمم املتحدة رقم 194 واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
الخارجيــة  وزارة  األمريــيك،  الكونغــرس  مــن  أعضــاء  طالــب  ثانيــة،  جهــة  مــن 
ومكتب التحقيقات الفيدرايل )FBI(، برورة فتح تحقيق باغتيال الصحفية 

الفلسطينية األمريكية شريين أبو عاقلة.
جــاء ذلــك خــالل حملــة جمــع تواقيــع أعضــاء مــن الكونغــرس األمريــيك عــى 

رسالة تقدم بها عضوا الحزب الدميقراطي أندريه كارسون، ولو كوريا.
وتقــول الرســالة املوجهــة إىل مديــر مكتب التحقيقات الفيدرايل كريســتوفر 
املنطقــة  يف  الهــش  للوضــع  "نظــًرا  بلينكــن  أنطــوين  الخارجيــة  ووزيــر  راي، 
والتقاريــر حــول مقتــل الســيدة أبــو عاقلــة، نطلب مــن وزارة الخارجية ومكتب 

التحقيقات الفيدرايل )FBI( فتح تحقيق".
وتطلــب مســودة الرســالة إجــراء تحقيــق حــول مــا إذا كان قْتــل "أبــو عاقلة" يف 

األرايض الفلسطينية التي تحتلها )إرسائيل( ينتهك أي قوانني أمريكية.
وأضافــت الرســالة: "يف 11 أيــار 2022، أفــادت وكالــة أسوشــيتد بــرس أن 
الســيدة أبــو عاقلــة أصيبــت برصاصــة يف رأســها عــى أطــراف مخيــم جنــني 
عــيل  الفلســطيني  الصحفــي  وُنقــل  الغربيــة،  الضفــة  شــامل  يف  لالجئــني 
يف  برصاصــة  إصابتــه  بعــد  مســتقرة  حالــة  يف  املستشــفى  إىل  الســمودي 

ظهره".
"أبــو  الذيــن كانــوا برفقــة  الفلســطينيني  التقاريــر أن الصحفيــني  أفــادت  كــام 
عاقلــة" و"الســمودي" يف ذلــك الوقــت قالوا إنهــم أبلغوا الجنود اإلرسائيليني 

بوجودهم، وأنهم مل يروا مسلحني يف املنطقة". 
وأشــارت الرســالة إىل زْعــم جيــش االحتــالل أن الضحايــا وقعــوا بــني إطــالق نار 

بني مسلحني فلسطينيني وقوات االحتالل اإلرسائييل".
وتابعــت الرســالة: "مــع ذلــك، فــإن وســائل اإلعــالم وشــهود العيــان الحارضين 
وورود تقاريــر متباينــة، إذ قالــت شــذى حنايشــة، وهــي صحفيــة فلســطينية 
أخــرى مــن بــني الصحفيــني، إنــه مل تقــع اشــتباكات أو إطــالق نــار يف املنطقــة 

املجاورة". 
كــام تســلط التقاريــر الــواردة مــن واشــنطن بوســت ونيويــورك تاميــز و)يس إن 

إن( والجزيرة الضوء عى هذه التقارير.

أدانت عزم واشنطن رفع منظمة صهيونية من قوائم اإلرهاب

ر من ترصيحات بينيت بشأن استهداف الشعب الفلسطيين حماس ُتحذِّ

الطييب يتهم بينيت بمعرفة قاتل "أبو عاقلة" والتسرت عليه

ف غري إنساين مدان ومرفوض الخارجية األردنية: ترصُّ

أوســاط فلسطينيــــة: اعتـــداء االحتـــالل علـــى جنـــازة 
الشهيــــد الرشيـــف "جريمـــة تستوجــــب المحاسبـــة"

 اعتداء قوات االحتالل على المشاركين في جنازة الشهيد الشريف في القدس المحتلة     )األناضول(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

أثر كشف هوية "محمود خير الدين" 
في انخراط الدروز في جيش االحتالل

مّثــل كشــف االحتــال عــن هويــة الضابــط الــذي قتــل يف مدينــة خانيونــس 
قبــل ثاثــة أعــوام خــال عمليــة "حــد الســيف" لــدى محاولتــه الهــرب مــع 
وحدتــه الخاصــة مــن نــران املقاومــة، مناســبة للبحــث يف أســباب ذلــك، 
وملــاذا يتــم اآلن وبعــد مــرور كل هــذه الســنوات اإلفصــاح عــن هويتــه، وأثــر 
هذه الخطوة عىل مدى إقبال أو إحجام الشباب الدروز عىل الخدمة يف 

جيش االحتال.
تباينــت األســباب اإلرسائيليــة الكامنــة خلــف هــذه الخطــوة، لكــن أهمهــا 
يتمثــل يف الكشــف املبكــر عــن هويــة ضابــط وحــدة "اليــام" الــذي قتلتــه 
نران املقاومة يف مخيم جنني صباح يوم الجمعة، وهو نوعام راز؛ ما أثار 
غضــب الــدروز الذيــن كانــوا يعلمون بوفاة محمود خر الدين منذ اللحظة 
األوىل ملقتله، لكن الرقابة العسكرية فرضت تعتيًا صارمًا حينها، وكأن 
دولــة االحتــال تفــرق بــني دم ودم، وهــي كذلــك، ومتيــز بــني قتيــل يهــودي 

يف صفوفها برتتيبه األول، وقتىل آخرين غر يهود يف ترتيبات متأخرة.
مــع العلــم أن دراســة أجراهــا مؤمتــر هرتســيليا الســنوي كشــفت أن 54% 
من الدروز يرفضون التجنيد، فيا ذكرت دراســة لجامعة حيفا أن النســبة 
تصــل إىل 65 %، يف حــني أثــار تعيــني الجــرال الــدرزي غســان عليــان، 
منســقا لشــؤون األرايض الفلســطينية يف وزارة الحرب النقاش حول واقع 
الــدروز يف جيــش االحتــال، مــع أنــه أىت خلفــا للجرال الــدرزي، كميل أبو 

ركن، الذي توىل هذا املوقع خال السنوات املاضية.
جيــش  يف  العســكرية  الخدمــة  يــؤدون  الذيــن  الــدروز  نســبة  تبلــغ  فيــا 
صفوفــه..  يف  املنخرطــني  اليهــود  نســبة  تفــوق  وهــي   ،85% االحتــال 
تخيلوا؟ كا ســّجلت الحروب التي خاضها مقتل قرابة 400 منهم، ممن 
ألويــة املشــاة املختــارة املقاتلــة،  خدمــوا يف مختلــف وحداتــه، خاصــة 

والرشطة، وحرس الحدود.
مع العلم أن الجنود الدروز يعانون من معاملة سيئة بلغت حد التعذيب 
فأحدهــم  اليهــود،  الجنــود  مــن  واإلذالل  واإلســاءات  والبــدين،  املعنــوي 
متــت مقاطعتــه مــن قبلهــم، ورفضــوا التحــدث معه، ووصفــوه بأنه "كلب، 
وإرهايب فلسطيني"، وآخر طلب منه ضابطه اليهودي ذات مرة أن ينظف 
املرحاض، وحني رفض، ُمنع من دخول غرفة الطعام، ومل ُيحرض له طعام 
3 أيــام، وحــني قــدم شــكوى لقادتــه، تجاهلوهــا، ومل يتــورع أحدهــم عــن 

زجره قائا "ليس لدي وقت اآلن، انرصف من هنا أيها العريب".
مــن املبكــر معرفــة حجــم تبعــات وآثــار كشــف هويــة الضابــط الــدرزي عىل 
مشــارف خانيونــس عــىل انخــراط أو إحجــام الــدروز عــن الخدمــة يف جيــش 
االحتــال، رغــم أن املســألة تتجــاوز حادثــا هنــا أو هنــاك، بــل تتعلــق مبــا 

أساه املؤسسون األوائل للطائفة والقادة الصهاينة بأنه "حلف الدم"!

إعالن هام
الصيادلة األفاضل املسجلني الواردة أساؤهم يف سجل الناخبني النهايئ 
الجنوبيــة،  فلســطني-املحافظات  صيادلــة  لنقابــة   2025-2022 للــدورة 

ندعوكم النتخاب أعضاء املجلس الجديد يف يوم االقرتاع وفق التايل:
- اليوم: الجمعة. التاريخ: 2022/6/3.

- املكان: قاعة الهالل األحمر-مستشفى القدس- تل الهوا.
- الساعة: من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء

مالحظة/
 رضورة إحضار الهوية الشخصية وبطاقة عضوية النقابة للناخب.

نقابة صيادلة فلسطني
اللجنة االنتخابية

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن إعادة طرح العطاء أعاه حسب 
البيانات واملواعيد التالية:-

املوافــق   الخميــس   يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/05/26 وحتى الساعة 12:00 ظهرا 

املوافــق   الخميــس  اليــوم  نفــس  مــن  الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
2022/05/26 الساعة 12:30 ظهرا

- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة الرئييس 
املـوافـــق   األربعــاء  يــوم  مــن  اعتبــارًا   " الثاثينــي   " النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 

2022/05/18  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 100 شيكل فقط )غر مسرتدة( .

- يرفق مع كل عطاء تأمني ابتدايئ %3، مبوجب كفالة بنكية أو شيك بنيك 
مصدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعان )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غر ملتزم مبا ورد يف اإلعان .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكرتوين-

- موبايل رقم : 0599300112 
                                                                            رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن اعادة مناقصة رقم 25/ 2022

الخاصة: رشاء أثاث مكتبي  - حسب الطلب

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن إعادة مناقصة رقم 22/ 2022

الخاصة: رشاء أختام بالستيكية لزوم 
منظومة العدادات

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن إعادة طرح العطاء أعاه حسب 
البيانات واملواعيد التالية:- 

املوافــق   األربعــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/05/25 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

 2022/05/25 املوافــق   األربعــاء   يــوم  الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 02:00 ظهرًا

- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة الرئييس 
املـوافـــق   األربعــاء  يــوم  مــن  اعتبــارًا   " الثاثينــي   " النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 
2022/05/18  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 100 شيكل فقط ) غر مسرتدة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمــني ابتــدايئ بقيمــة %3 مــن إجــايل قيمــة العطــاء، 
مبوجب كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق أو نقـدًا. 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعان )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غر ملتزم مبا ورد يف اإلعان .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات: 
- بريد إلكرتوين: Pur.gedco@Gmail.com - موبايل رقم : 0599300112 
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن إعادة مناقصة رقم 10/ 2022

الخاصة: رشاء مواد حديدية لزوم تنفيذ 
موازنة 2022

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن إعادة طرح العطاء أعاه حسب 
البيانات واملواعيد التالية:-

املوافــق   األحــد  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/05/29 وحتى الساعـة 12:00 ظهرًا 

- موعد فتح املظاريف الفنية يوم األحد  املوافق  2022/05/29 الساعة 12:30 ظهرًا
- ميكن الحصول عىل مســتندات العطاء من دائرة املشــرتيات مبقر الرشكة الرئييس 
املـوافـــق  الخميــس  يــوم  مــن  اعتبــارًا  "الثاثينــي"  النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 

2022/05/18 علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 400 شيكل فقط )غر مسرتدة( .

 2022/05/23 املوافــق  االثنــني  يــوم  التمهيــدي  االجتــاع  عقــد  موعــد   -
الساعة 10 صباحًا يف مقر الرشكة الرئييس.

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمــني ابتــدايئ بقيمــة %3 مــن إجــايل قيمــة العطــاء، 
مبوجب كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق أو نقـدًا. 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعان )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غر ملتزم مبا ورد يف اإلعان .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا.

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
- بريد إلكرتوين: Pur.gedco@Gmail.com - موبايل رقم : 0599300112 
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

سلسلة فعاليات رفًضا لمرشوع 
"سكة القطار" يف بلدة نحف 

النارصة/ فلسطني:
تعتــزم لجنــة الدفــاع عــن أرايض نحــف واملجلــس املحــي يف نحــف، تنظيــم 
سلســلة فعاليــات شــعبية مناهضــة ملخطــط ســكة القطــار الذي يتهدد بســلب 

مئات الدومنات من أرايض البلدة.
ويرمــي املخطــط إىل "متريــر ســكة قطــار مــن مدينة كرميئيل التــي أقيمت عام 
1964 عىل أراٍض صادرتها )إرسائيل( من بلدات الشاغور )البعنة ودير األسد 

ومجــد الكــروم ونحــف(، إىل مدينــة كريــات شــمونة التــي أقيمــت عــام 1949 
عــىل أنقــاض قريــة الخالصــة بعــد تدمرهــا وتهجــر أهلهــا يف عــام 1948، عرب 
بيــان،  املحــي، يف  واملجلــس  اللجنــة  وقالــت  الخاصــة".  الزراعيــة  األرايض 
احــرتازي  أمــر  اســتصدار  بهــدف  املحكمــة  إىل  بطلــب  تقدمــت  إنهــا  أمــس، 
مينــع "اللجنــة اللوائيــة" مــن إيــداع خرائطهــا النهائية، باإلضافة لتســليم "اللجنة 
اللوائية" موقف املجلس املحي الرافض بشكل قاطع ملخطط سكة القطار.

وأشــارت إىل قيامهــا بخطــوة احتجاجيــة عــرب رفضهــا املشــاركة يف جلســات 
"اللجنــة اللوائيــة" إليــداع الخرائــط ملــرشوع ســكة الحديــد وتوســيع شــارع 85 

مع املفارق. 
وباملقابــل، شــارك العــرشات مــن أهــايل نحــف ورئيــس وأعضــاء املجلــس يف 

التظاهرة التي عقدت أمام مقر اللجنة ضّد املخّطط. 

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
ال تتوقــف محــاوالت املســتوطنني لاســتياء عــىل 
مناطــق مختلفــة مــن مدينــة الخليــل جنــويب الضفــة 
املحتلة، من خال بناء مستوطنات توافقت عليها 
بعــض  ترسيــب  أو  املتعاقبــة،  االحتــال  حكومــات 

العقارات عرب الجمعيات االستيطانية.
بيــوت  ترسيــب  عــىل  االحتــال  ســلطات  وتعمــل 
املواطنــني بطــرق غــر رشعيــة، تحــت ذريعــة وجــود 
جمعيات فلسطينية تريد رشاءها، ليتبني فيا بعد 
أنه تم ترسيبها لصالح املستوطنني، وهو ما حصل 

يف ترسيب منزل عائلة "الجعربي".
ويقــع املنــزل الــذي تم ترسيبه بالقرب من املســجد 
مســاحته  وتبلــغ  الخليــل،  مدينــة  يف  اإلبراهيمــي، 
1200 مــرت مربــع ومكــون مــن ثاثــة طوابــق، والحًقــا 

أخــىل جيــش االحتــال املســتوطنني منــه إىل حــني 
صدور قرار محكمة االحتال، حسب ادعاءه.

ســعيد  اإلرسائيــي،  الشــأن  يف  املختــص  ويؤكــد 
بشارات، أن محاوالت املستوطنني لاستياء عىل 
بيــوت فلســطينيني يف الخليــل، يعــود لُبعــد دينــي 

لديهم.
"دامًئــا  "فلســطني":  لصحيفــة  بشــارات  ويقــول 
عــىل  الســيطرة  يحاولــون  واملســتوطنني  االحتــال 
لذلــك  بهــا،  وجودهــم  تربيــر  ملحاولــة  منطقــة  أي 
يتــم تعزيــز االســتيطان يف أكــر مــن منطقــة ومدينــة 

بالضفة وخاصة بالخليل".
مبنــي  الخليــل  "االســتيطان يف  بشــارات:  ويضيــف 
نظريتــه  لتأكيــد  االحتــال  وجــود  فكــرة  تعزيــز  عــىل 
الدينيــة املرتبطــة باملدينــة، وتعزيــز ســيطرته عــىل 
مســتوطنة  باملدينــة  فيوجــد  اإلبراهيمــي،  الحــرم 
بيــوت  ويشــرتي  عتصيــون،  وغــوش  أربــع،  كريــات 

أيًضا".

ويوضــح أن رشاء البيــوت يف الخليــل ال يكــون عــرب 
ترسيب فلســطيني، ولكن من خال طرق التفافية، 
تقــوم  مبعنــى وجــود جمعيــات فلســطينية مرخصــة 

برشاء مباٍن، ويتم بيعها بعد ذلك.
عمليــة  ذلــك  قبــل  شــهدت  الخليــل  أن  إىل  ويشــر 
استياء احتال عىل بيوت بها، من خال جمعيات. 

دعم اللوبي
الغربيــة  الضفــة  يف  االســتيطان  شــؤون  يف  الخبــر 
عقــارات  ترسيــب  أن  يؤكــد  دغلــس،  غســان 
جمعيــات  خــال  مــن  تتــم  وأراضيهــم  املواطنــني 
اســتيطانية، مدعومــة مــن اللــويب الصهيــوين وتعمل 
عــىل  للســيطرة  والتزويــر  الشــاباك،  مــع  بالتعــاون 

األرايض الفلسطينية سواء أماك أو أراٍض.
ويقــول دغلــس لصحيفــة "فلســطني": "هنــاك طــرق 

الوعــي  املواطنــني  مــن  املطلــوب  أن  عــىل  وشــدد 
بدرجــة كبــرة، ملنــع أي عمليــة ترسيــب لعقاراتهــم 

لصالح االستيطان واملستوطنني.
الحايــة  توفــر  االحتــال  ســلطات  أن  وبــني 
للمســتوطنني يف الســيطرة عــىل بيــوت املواطنــني 
عقــارات  ترسيــب  فيهــا  يتــم  التــي  املناطــق  يف 

وأراٍض.
الجــدار  مقاومــة  يف  الناشــط  يؤكــد  جانبــه،  مــن 
واالســتيطان بشــار قريــويت، أن ترسيــب العقــارات 
لصالــح املســتوطنني يف الخليــل، يهــدف للســيطرة 
خــال  مــن  بالكامــل  القدميــة  املنطقــة  عــىل 
مببالــغ  تدعمهــم  التــي  والجمعيــات  املســتوطنني 

ضخمة.
"عمليــة  "فلســطني":  لصحيفــة  قريــويت  ويقــول 
ا يف  الترسيــب األخــرة متهــد ملرحلــة خطــرة جــدًّ
البلدة القدمية، للسيطرة عىل األرايض والعقارات 
التــي تتبــع ألهــايل الخليــل، عــرب التزويــر مــن تابعــني 

لاحتال".
الترسيــب  عمليــات  "تتــم  قريــويت:  ويضيــف 
فــرض  بهــدف  الفلســطينية،  واألرايض  للعقــارات 
الحــرم  أمــر واقــع، وإنشــاء مســتوطنة داخــل منطقــة 

اإلبراهيمي ومحيطه".
يف  تجاريــة،  ومحــات  عقــارات  هنــاك  أن  ويبــني 
بالخليــل، واملنطقــة املحيطــة مــن  القدميــة  البلــدة 
الحــرم اإلبراهيمــي، منذ ســنوات طويلــة بدعوى أنها 

أمنية وعسكرية.
اســتيطانية  وجمعيــات  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
ســيطروا عــىل تلــك املحــات والعقــارات املغلقــة، 
بطــرق التفافيــة، متهيًدا إلحضار آالف املســتوطنني 
داخــل  اســتيطاين  مجتمــع  إلقامــة  املنطقــة  داخــل 

مدينة الخليل.

كثر تســتخدمها الجمعيات االستيطانية لاستياء 
املواطنــني يف محافظــات  أمــاك  عــىل  والســيطرة 
الضفــة الغربيــة، ســواء طــرق التفافيــة أو عــن طريــق 

محامني".
أمــاك  مــن  الكثــر  "هنــاك  دغلــس:  ويضيــف 
وذلــك  الوطــن،  خــارج  أصحابهــا  يكــون  املواطنــني 
تداعياته خطرة، وهنا يجب عىل املواطنني الحذر 
واالنتبــاه ومعرفــة ملــن يبيعــوا عقاراتهــم أو أراضيهــم 

حتى ال يتم ترسيبها لصالح املستوطنني".
دراســة  تجــري  االســتيطانية  الجمعيــات  أن  ويوضــح 
ثغــرة  أي  عــن  والبحــث  ترسيبهــا،  تريــد  للبيــوت 
ترسيبــه  أجــل  مــن  العقــار  صاحــب  عــىل  للدخــول 
أصحــاب  أقــارب  عــىل  واالتصــال  عليــه،  والحصــول 

تلك العقارات، أو من خال محامني.

طهران/ فلسطني: 
اإليرانيــة  العاصمــة  احتضنــت 
انتصــار  "فجــر  مؤمتــر  طهــران، 
مبشــاركة  قريــب"،  فلســطني 
وسياســية  فلســطينية  شــخصيات 
املجتمــع  ونشــطاء  وعســكرية 

املدين اإليراين.
أقيــم  الــذي  املؤمتــر  يف  وشــارك 
للثــورة  الوطنــي  "املتحــف  يف 
املقــدس"،  والدفــاع  اإلســامية 
املقاومــة  حركــة  ممثــل  أمــس، 
إيــران  يف  حــاس  اإلســامية 
حركــة  وممثــل  القدومــي،  خالــد 
أبــو  نــارص  اإلســامي  الجهــاد 
األمــني  أبطحــي  ومجتبــى  رشيــف، 
الداعــم  الــدويل  للمؤمتــر  العــام 
التابــع  الفلســطينية  لانتفاضــة 
اإلســامي  الشــورى  ملجلــس 

)الربملان اإليراين(.
حــرق  املؤمتــر،  هامــش  وعــىل 
ناشــطون علــم الكيــان اإلرسائيــي، 
مناهضــة  شــعارات  ورفعــوا 
لاحتال وداعمة لحقوق الشعب 

الفلسطيني وتحرير فلسطني.
وتخلــل املؤمتــر تكريــم الصحافيــة 
الفلســطينية الشــهيدة شــرين أبــو 
عاقلــة، والناشــط اإليــراين الراحــل 
املناهــض للصهيونيــة نــادر طالــب 

زادة الذي تويف الشهر املايض.
ذكــرى  أن  القدومــي  وأوضــح 
يف  العــام  هــذا  تحــل  النكبــة 
ظــروف حساســة تعصــف بالقضيــة 
الفلسطينية، الفتا إىل أن فلسطني 
متــر يف واقعــني مختلفــني، األول: 
اإلرسائيــي  االحتــال  جرائــم  هــو 
والخافــات األساســية بــني الجيش 
وأجهــزة األمــن اإلرسائيليــة وكذلــك 

خافات حكومة االحتال.
الثــاين  الواقــع  أن  القدومــي  وذكــر 
وزيــادة  املقاومــة  تقــدم  هــو: 
رشائــح  مختلــف  بــني  شــعبيتها 
وخاصــة  الفلســطيني  الشــعب 
الشــباب، مؤكــدا أن "هــذا هــو رس 
الجهاديــة  العمليــات  ارتفــاع وتــرة 
منقطعــة النظــر يف الفــرتة األخرة 
الصهيــوين  الكيــان  عمــق  يف 

املجرم".
االحتــال  اغتيــال  أن  عــىل  وشــدد 
عاقلــة  أبــو  شــرين  للصحافيــة 
الحريــة  صــوت  إســكات  هدفــه 
والحق، وهو جرمية ضد اإلنسانية 
يجــب محاســبة الكيــان عليهــا يف 

األوساط الدولية.
والتخبــط  الضعــف  إن  وقــال 
اإلرسائيــي  الكيــان  يف  واالرتبــاك 
بلغ مرحلة يجد يف مراسم تشييع 

األســران أســعد الرفاعــي وصبحي 
"تــل  قــرب  "إلعــاد"  يف  شــقر  أبــو 
 3 مقتــل  عــن  وأســفرت  أبيــب" 

مستوطنني وإصابة 4 آخرين.
تصاعــد  إن  القدومــي:  وتابــع 
الضفــة  يف  املقاومــة  عمليــات 
األخــرى  املحتلــة  األرايض  وعمــق 
يف الذكرى األوىل ملعركة "سيف 
مبــارشة  رســالة  يحمــان  القــدس" 
مشــاريع  جميــع  معارضــة  يف 
إىل  اآليــل  الكيــان  مــع  التطبيــع 

الزوال.
وأوضح أن معركة "ســيف القدس" 
رضبــة  وجهــت  املــايض  العــام 
أمنيــا  لاحتــال  وصعبــة  قاســية 
"وكانــت  وسياســيا،  وعســكريا 
العكــيس  العــد  مبنزلــة  العمليــة 
وتحريــر  الصهيــوين  الكيــان  لــزوال 

فلسطني من البحر إىل النهر".
"البيــت  القدومــي:  وختــم 
مــن  الصهاينــة  فيــه  يعيــش  الــذي 
العنكبــوت، والحكومــة اإلرسائيليــة 

جثــان أبــو عاقلــة خطــرا، فيهاجمه 
بقساوة وإجرام.

وأضــاف "أن دمــاء أبــو عاقلــة تطارد 
مواجهتهــم  وســخنت  املحتلــني، 
وضــع  يف  ووضعتهــم  وأربكتهــم 
األوســاط  يف  عليــه  يحســدون  ال 
االحتــال  كان  أن  بعــد  الدوليــة 
الصهيــوين يزعم أنــه )الدميقراطي 
الوحيــد( يف املنطقــة"، متســائا: 
"مــا هــذه الدميقراطيــة التــي تقتــل 
الصحافيني وتهاجم نعش شــهيدة 

ومن يشيعها؟".
الفرديــة  العمليــات  إىل  وتطــرق 
الغربيــة  الضفــة  يف  األخــرة 
 ،48 عــام  املحتلــة  واألرايض 
مؤكــدا أنهــا أدخلــت املواجهــة مــع 

االحتال يف مرحلة جديدة.
عــن  حــاس  ممثــل  وتحــدث 
عمليــة "إلعــاد" البطوليــة وقــال إنها 
يف  العــدو  يف  زلــزاال  "أحدثــت 

العقد الثامن لعمره املشؤوم".
نفذهــا  املذكــورة  والعمليــة 

عــىل الرغــم مــن أنهــا األكــر تطرفــا 
يف تاريــخ االحتال فإنها األضعف 

أيضا".
النكبــة  عــن  رشيــف  أبــو  وتحــدث 
العصابــات  وجرائــم  الفلســطينية 

اليهودية ضد الفلسطينيني.
وقــال إن احتــال فلســطني حصــل 
بدعــم بريطانيــا العســكري الكامــل 
وجرامئهــا  الصهيونيــة"  لـ"املافيــا 
ضد الشــعب الفلســطيني، مؤكدا 
أن هــذا الشــعب عــىل الرغــم مــن 
كل ذلك ملتزم ومتمسك بحقوقه 

ومقاومته.
مقتــل  جرميــة  رشيــف  أبــو  وأدان 
عــىل  دليــل  إنهــا  قائــا  أبــو عاقلــة، 
لجرامئــه  االحتــال  ارتــكاب  أن 
الوقــت  يف  محمــا  باســتمرار، 
مســؤولية  الغربيــة  الــدول  ذاتــه، 
جرائــم هــذا الكيــان التــي ســاعدته 

يف تأسيسه.
إن  أبطحــي  قــال  جهتــه،  مــن 
الكــرة  قلــب  هــي  "فلســطني 

زرعــت  الغربيــة  والــدول  األرضيــة، 
لقناعتهــا  فيهــا  الصهيــوين  الكيــان 
بأن السيطرة عىل األرض وبقاءهم 
تســتدعي  عظمــى  قــوة  فيهــا 

السيطرة عىل قلبها".
االســتعارية  القــوى  أن  وأضــاف 
القضيــة  حرمــان  حاولــت 
عمقهــا  مــن  الفلســطينية 
أنهــا  عــىل  واختزالهــا  اإلســامي، 
قضية عربية فقط ملنع املسلمني 
محــور  "لكــن  بهــا،  االهتــام  مــن 
املقاومــة أعــاد القضية إىل عمقها 

اإلسامي".
جرائــم  أن  إىل  أبطحــي  وأشــار 
الســنوات  خــال  االحتــال 
موجــة  ضــد  ووقوفــه  املاضيــة، 
إلنهــاء  اإلســامية؛  الصحــوة 
املقاومــة لكــن جهــوده كلهــا بــاءت 

بالفشل.
وندد بقتل االحتال الصحافية أبو 
عاقلة، مؤكدا أنها جرمية ال تغتفر 

وستاحق االحتال.

بمشاركة حماس والجهاد.. 
مؤتمر يف إيران تحت عنوان "فجر انتصار فلسطني قريب"

استيـــــالء مستوطنيـــــن علـــــى بيـــــت بالخليـــــل.. 
"ناقـــوس خطـــر" يهــدد سكــان البلــدة القديمـة
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ضمن مشروع بيت فلسطين - تعلن جمعية الحق في الحياة عن طرح عطاء: 
  B05 /2022 عطاء رقم

وذلــك حســب جــداول الكميــات واملواصفــات والــروط العامــة والخاصــة يف 
كراسات العطاءات فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:

- يجب عىل املتقدم أن يكون مســجاًل لدى جهات االختصاص ولديه خربة 
سابقة يف أعامل مشابهة وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.  

- األسعار بالدوالر األمرييك وتشمل رضيبة القيمة املضافة وعىل املشارك 
تقديم شهادة عدم خصم من املنبع 

- يجب أن تكون األســعار ســارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من آخر 
موعد لتسليم العطاء.

- ميكن للمشاركني الحصول عىل نسخة من العطاء مقابل رسم غري مسرتد 
وقــدره 150 شــيقل وذلــك ابتــداء مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 17 مايــو 2022 
من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا من مقر جمعية الحق يف الحياة 
– مبدينة غزة – الشجاعية – شارع الكرامة مقابل مدرسة األوقاف للبنني. 
- سيتم عقد اجتامع متهيدي يوم الخميس املوافق 19 مايو 2022 الساعة 

11:00 صباحا للرد عىل استفسارات الركات. 

- يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء 
لدخول العطاء ال تقل مدتها عن 90 يومًا من تاريخ تسليم العطاء وال تقبل الشيكات 
البنكية الشخصية أو املبالغ النقدية ولن تقبل أي عطاءات غري مرفقة بكفالة الدخول.

-  آخــر موعــد لتســليم الوثائــق الســاعة الحاديــة عــر صباحــا يــوم الثالثــاء 
املوافــق 24 مايــو 2022 يف مقــر جمعيــة الحــق يف الحيــاة. مــع العلــم أنــه 
لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العــروض بالفاكــس ويجــب 

تسليمها بالظرف املختوم يف صندوق العطاءات يف مقر الجمعية.
- سيتم فتح املظاريف علني بحضور من يرغب من املتقدمني يوم الثالثاء 

املوافق 24 مايو 2022 الساعة 11:30 ظهرا.
لالستفســار ميكنكم االتصال مع قســم املشــرتيات عىل هاتف رقم 2807011  - 08 

جوال رقم 0598070118
مالحظات هامة

- رسوم اإلعالن ليومني متتاليني عىل من يرسو عليه العطاء.
- الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.

- للجمعية الحق يف إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
جمعية الحق يف الحياة

إعالن طرح عطاء 
توريد مواد تموينية خام 

أثــاث  بعنــوان "توريــد  للثقافــة والفنــون عــن طــرح عطــاء  نــوى  تعلــن جمعيــة 
لجمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون"، وذلــك حســب املواصفــات الفنيــة وجــداول 
الكميــات املرفقــة يف كراســة العطــاء، فعــىل الــركات املؤهلــة والراغبــة يف 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الرضيبة.

تكــون  األثــاث وأن  توريــد  للــركات املختصــة يف مجــال  العطــاء مفتــوح  إن هــذا   .2

مستوفية كافة إجراءات ومتطلبات الرتخيص والعمل وأن تكون كافة الرتاخيص سارية 
املفعول، وأن يكون املتقدم مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.

3. يجــب عــىل الركــة عنــد تســليم العطــاء إرفاق شــيك بنــيك أو كفالة بنكية 

باســم جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون مصــدق بقيمــة %5 مــن إجــاميل قيمــة 
العطــاء وال يقبــل التأمــني النقــدي، ويســتبعد نهائيــًا مــن املناقصــة أي شــيك 
غــري مســتويف للقيمــة املذكــورة، ويلتــزم املــورد بعــد الرتســية عليــه بإحضــار 

كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % من إجاميل قيمة العطاء.
4. ملــن يرغــب يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق 

الــرتزي،  البلح-شــارع  والفنون-ديــر  للثقافــة  نــوى  جمعيــة  مقــر  مــن  العطــاء 
وذلك اعتبارًا من يوم الثالثاء املوافق 17 مايو 2022، خالل أوقات الدوام 

الرسمية من الساعة 00: 8 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساًء.
5. الجلســة التمهيديــة لإلجابــة عــىل االستفســارات يــوم االثنــني املوافــق 23 

مايو 2022، الساعة 10:00 صباحًا يف مقر الجمعية.
6. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يوم الخميــس املوافق 26 مايو 2022 

الساعة 12:00 ظهرًا، يف مقر جمعية نوى للثقافة والفنون وفتح املظاريف 
يف نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرًا.

7. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك شاملة لرضيبة القيمة املضافة، 

وتشــمل جميــع أنــواع العمــوالت والرضائــب والرســوم، وعــىل املتقــدم إحضار 
فاتــورة رســمية باســم الركــة وعــىل أن يكــون الحســاب البنــيك باســم الركة، 

وشهادة خصم من املصدر.
8. يجــب أن تكــون األســعار ســارية ملــدة ال تقــل عــن 120 يومــا مــن موعــد 

تسليم العطاء.
9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. للجمعيــة الحــق يف زيــادة أو إنقــاص أو إلغــاء بعــض الكميــات املوجــودة 

يف العطاء.
11. رشوط اإلعالن جزء ال يتجزأ من كراسة الروط الفنية للعطاء.

12. رسوم إعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

13. رسوم كراس العطاء )100 شيكل( فقط مائة شيكل ال غري، غري مسرتدة.

الرئيــي  املقــر  مراجعــة  املذكــور  العطــاء  لهــذا  التقــدم  الراغبــني  عــىل 
الــرتزي(،  البلح-شــارع  ديــر  )العنــوان:  والفنــون  للثقافــة  نــوى  لجمعيــة 

.)naremaan@nawaculutre.org( )08-2531993:تليفون(

إعالن طرح عطاء "توريد أثاث 
لجمعية نوى للثقافة والفنون"

عطاء رقم )2022/07(

إعالن طرح عطاءات
لتلزيــم كافترييــا مستشــفى الصداقــة الــرتيك الفلســطيني وماكينات الخدمة 
الذاتية عىل أرض املستشفى )مروبات ساخنة وباردة وشيبس وأجوزات(

تلزيــم  يف  بغــزة  الفلســطيني  الــرتيك  الصداقــة  مستشــفى  إدارة  ترغــب 
كافترييــا ومينــي ماركــت، ومواقــع ماكينــات خدمــة ذاتيــة )مروبــات ســاخنة 
وبــاردة وأجــوزات وشــيبس( عــىل أرض املستشــفى تقــدم خدماتهــا للنــزالء 

واملراجعني واملوظفني حسب الروط التالية: -
اإلداري  املديــر  ســكرتري  مكتــب  العطــاء  وكــراس  رشوط  اســتالم  ميكــن   .1

2022/05/17م،  الثالثــاء املوافــق  يــوم  مــن  واملــايل للمستشــفى اعتبــارًا 
مقابــل مبلــغ )50 $(، خمســون دوالر، غــري مســرتدة لــكل كــراس عطــاء، تدفع 

يف الدائرة املالية يف املستشفى.
2. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الحادية عرة صباح يوم الثالثاء املوافق 

2022/05/24م، يف مكتب سكرتري املدير اإلداري واملايل للمستشفى، ويتم 

فتح املظاريف الساعة الحادية عرة والنصف صباح نفس اليوم. 
3. ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي قبــل فتــح املظاريــف ملعاينــة املــكان ورشح 

تفاصيل الخدمات املطلوبة، وذلك الساعة الحادية عرة صباح يوم األربعاء 
املوافق 2022/05/18م، يف مكتب املدير اإلداري واملايل للمستشفى.

4. يخضع املتقدمون لنظام تقييم يغطي األمور املالية والخربة الفنية.

5. يلتــزم املســتأجر بفلســفة املستشــفى وباألخــالق واآلداب العامــة داخــل 

املستشفى يف جميع ترصفاته.
تلزيم تقديم خدمة الموظفين والزائرين والمرضى والمرافقين.

موقع التلزيمالتخصصرقم العطاءم.

.1
ت  ص  1/م 
ف/2022

لتلزيم كافة مرافق 
الكافتيريا وميني ماركت

مستشفى الصداقة التركي 
الفلسطيني - الوسطى

.2
ت  ص  2/م 
ف/2022

تخصص ماكينات
الخدمة الذاتية

مستشفى الصداقة التركي 
الفلسطيني - الوسطى

مالحظة:
- لالستفســار ميكــن االتصــال خــالل أوقــات الــدوام الرســمي )مــن األحد حتى 

الخميس( عىل جوال السيد/ محمود الطنة، جوال رقم 0594060444.
- تكاليف اإلعالن يف الصحف املحلية عىل من يرسو عليه العطاء.

مستشفى الصداقة الرتيك الفلسطيني  

املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا
قطاع الطرق والبنية التحتية

 

بتمويــل مــن املــرصف العــريب للتنميــة االقتصاديــة يف أفريقيــا بــإدارة البنــك 
اإلسالمي للتنمية، تعلن بلدية غزة وبالتعاون مع وزارة الحكم املحيل عن 
طرح عطاء تطوير شارع الجزائر والشوارع املتفرعة 

منه مبدينة غزة
 وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات والــروط العامــة باملــروع، 

فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــاًل ومصنًفــا لــدى اتحــاد املقاولــني 

الفلسطينيني تخصص طرق درجة أوىل وثانية وأن يكون مسجاًل رسمًيا يف دوائر الرضيبة.
2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.

3. األسعار غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعىل املقاول تقديم فواتري 

معفاة من الرضيبة.
4. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 150 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة مــن 

العطــاء عــىل العنــوان التــايل بلديــة غــزة – غــزة – شــارع عمر املختار )الســاحة( – 
املبنى الرئيي الطابق األريض – دائرة العطاءات واملشرتيات مقابل مبلغ غري 
مســرتد وقــدره 500 دوالر أمريــيك للعطــاء الواحــد بــدءًا مــن يــوم األربعاء املوافق 
2022/05/18 وحتــى يــوم األحــد املوافــق 2022/06/19 وذلــك خالل أوقات 

الدوام الرسمي )من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء(.
6. يجب إرفاق تأمني ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة 20,000 دوالر أمرييك 

بالحــروف عريــن ألــف دوالر أمريــيك كفالــة بنكيــة مصدقــة صــادرة مــن بنــك 
معتمــد مــن ســلطة النقــد الفلســطينية وســارية ملــدة 150 مــن آخــر موعــد 

الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
7. ســتعقد زيــارة املواقــع واالجتامعــات التمهيديــة للــرد عــىل استفســارات املشــاركني 

يف العطاء يوم االثنني املوافق 2022/05/30 الساعة 10 صباحًا يف مقر بلدية غزة.
األحــد  يــوم  عــر ظهــرا  الثانيــة  الســاعة  العطــاءات  لتســليم  آخــر موعــد   .8

املوافق 2022/06/19 ولن تقل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
9. ســيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف يوم 

تسليم العطاءات.
10. يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها حسب العنوان املذكور 

أعاله، وسيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف 
يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.

11. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

12. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة بلدية غزة وذلك خالل ساعات الدوام 

الرسمي أو االتصال عىل هاتف رقم  082832200 ، جوال 0599575548 .
بلدية غزة

غزة/ يحيى اليعقويب:
مبؤسســات  مســؤولون  شــدد 
فلســطينية،  وحقوقيــة  صحفيــة 
تقــي  لجــان  تفعيــل  رضورة  عــىل 
اغتيــال  قضيــة  يف  للنظــر  الحقائــق 
الشــهيدة  للصحفيــة  االحتــالل 
شــريين أبــو عاقلــة، وليــس بالدعــوة 
لتشــكيل لجــان تحقيــق التــي يراهــن 
املامطلــة  يف  االحتــالل  عليهــا 
املتــدرج  والتحمــل  والتســويف 

للمسؤولية.
وأكــدوا خــالل نــدوة حواريــة نظمهــا 
منتدى "اإلعالميني" الفلسطينيني 
اإلعالمــي  "ايديــت"  وفريــق 
اســتهداف  مواجهــة  "ســبل  بعنــوان 
للصحفيــني  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
قاعــة  يف  أمــس  الفلســطينيني" 
الشــوا  رشــاد  مبركــز  صبــاغ"  "ديانــا 
الثقــايف مبدينــة غــزة، عــىل أهميــة 
الفيديــو والصــور يف توثيــق جرائــم 
االحتالل، والتي تعتمد عليها لجان 
االحتــالل  كــون  الحقائــق  تقــي 
مينــع مفتــي التحقيق مــن القدوم 

لألرايض الفلسطينية املحتلة.
عضويــة  إيقــاف  بــرضورة  وطالبــوا 
املحافــل  كافــة  يف  االحتــالل 
اإلعالمية الدولية والجهات املعنية 
بالحريــات، والضغط عىل االحتالل 
الســالمة  معــدات  دخــول  لتســهيل 
املهنيــة التــي يفتقدهــا الصحفيــون 

الفلسطينيون.
متابعة حكومية

اإلعالمــي  املكتــب  رئيــس  وقــال 
ســالمة  غــزة  قطــاع  يف  الحكومــي 
ظــالل  يف  "ونحــن  إنــه  معــروف، 
باغتيــال  تتمثــل  جديــدة  جرميــة 
الفلســطينية  الصحافــة  أيقونــة 
نســتحرض  عاقلــة،  أبــو  شــريين 
سلســلة الجرائــم واالعتــداءات التــي 
بشــكل  االحتــالل  قــوات  ترتكبهــا 
رأس  مســؤوليتها  ويتحمــل  متعمــد 

الهرم السيايس اإلرسائييل".
واستعرض معروف الدور الحكومي 
يف متابعــة جرائــم االحتــالل، عــىل 

األول  ومســتوى،  مســار  مــن  أكــر 
الجرائــم  توثيــق  بعمليــة  يتمثــل 
وإصــدار  واملتابعــة  بالرصــد 
ونصــف  وفصليــة  شــهرية  تقاريــر 
االنتهــاكات  عــن  بالتفصيــل  ســنوية 
ضــد  اإلرسائيليــة  واالعتــداءات 

الصحفيني.
يتمثــل  الثــاين  املســار  أن  وأوضــح، 
املؤسســات  مــع  بالتواصــل 
والهيئات األممية، وتقديم التقارير 
العالقــة  ذات  للجهــات  كمذكــرة 
لوضعهم أمام مسؤولياتها، مشرًيا، 
املكتــب  قدمهــا  مالحظــات  إىل 
مؤسســة  تقريــر  عــىل  الحكومــي 
"مراســلون بال حدود" الذي تحدث 
عــن عــدم وجــود أي أســري صحفــي 
يف ســجون االحتــالل، وأن املكتــب 
مالحظاتــه  أرســلت  اإلعالمــي 

املهنية له.
الصحفيــني،  دعــم  لجنــة  وحســب 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  قــوات  فــإن 
يف  صحفًيــا   16 تعتقــل  زالــت  مــا 
ســوى  مــربرات  أي  دون  ســجونها، 
حجــب  بهــدف  األفــواه  تكميــم 
الحقيقــة واملعلومــة الصادقــة عــام 
يــدور مــن انتهــاكات بحــق الشــعب 

الفلسطيني.
ولفــت معــروف إىل أن األمر الثالث 
يتمثــل مبســار التحــرك القانوين مع 
جهــات حقوقيــة قدمــوا أكر من 15 
بالًغــا ملؤسســات حقوقيــة، كملــف 
عــام  غــزة  عــىل  االحتــالل  عــدوان 
2014، و2021 الــذي قــدم كملف 

قانــوين وضــع أمــام اللجنــة الوطنيــة 
محكمــة  مــع  باملتابعــة  املكلفــة 

"الجنايات الدولية".

جرائم حرب
من جهته، قال رئيس الهيئة الدولية 
لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني 
"حشــد" د. صالح عبد العاطي: إن 
اغتيــال الصحفيــة شــريين أبــو عاقلة 
نبه إىل قيمة الصحفي الفلســطيني 
الزعــامء  قيمــة  عــن  تقــل  ال  التــي 
واألدبــاء وكل املؤثريــن يف صناعــة 

التاريخ.
وأضــاف أن االحتــالل تعّمــد اغتيــال 
"أبــو عاقلــة" كــام تعمــد اســتهداف 
حيــث  الفلســطينيني،  الصحفيــني 
بــات الصحفيــون يف عــني العاصفــة 
عــىل  التغطيــة  يريــد  االحتــالل  ألن 

جرائم جنوده.
اســتهداف  أن  العاطــي  عبــد  وأكــد 
الصحفيــني جرميــة حــرب مبوجــب 
اتفــاق روما وقواعد القانون الدويل 
الــدويل  األمــن  مجلــس  وقــرارات 
التــي  اإلنســان  حقــوق  ومعايــري 
إال  اإلعالميــة،  الحريــات  كفلــت 
وتدمــري  لالغتيــال  يتعرضــون  أنهــم 
املعدات، واملباين واملؤسسات.

وركــز عــىل أهميــة الفيديــو والصــور 
االحتــالل،  جرائــم  توثيــق  يف 
تقــي  لجــان  والتــي تعتمــد عليهــا 
مينــع  االحتــالل  كــون  الحقائــق 
القــدوم  مــن  التحقيــق  مفتــي 
املحتلــة،  الفلســطينية  لــألرايض 
الحقوقيــة  املؤسســات  أن  مؤكــًدا 
نهــج  بســبب  حقيقيــة،  أزمــة  أمــام 
ر االنضامم  الســلطة بالتسوية، وتأخُّ
ملحكمــة الجنايــات الدولية، وتأخري 
ســنوات،  لخمــس  امللفــات  إحالــة 
مــام ســمح للمحكمــة يف املامطلــة 

يف قضية الفحص األويل.

اإلعالمــي  املكتــب  أن  إىل  وأشــار 
 1070 مــن  أكــر  رصــد  الحكومــي 
انتهــاًكا، ومنــذ بدايــة العــام الحــايل 
كان  آخرهــا  انتهــاك،   300 وثــق 
اعتــداء االحتــالل عــىل الصحفيــني 
وليــد  الشــهيد  جنــازة  غطــوا  الذيــن 

الريف بالقدس.

مل  أنــه  إىل  العاطــي  عبــد  وأشــار 
يتــم حتــى اآلن، إحالــة ملــف عــدوان 
 2014 عــام  غــزة  عــىل  االحتــالل 
يف  للمحكمــة،  األرسى  وملــف 
املقابــل قامت "الجنايات الدولية" 
مــن خمســة  أقــل  تحقيــق يف  بفتــح 

أيام يف أوكرانيا.
الســلطة  بــني  التقــارب  أن  وبــني 
وإدارة الرئيس األمرييك جو بايدن، 
جعــل الســلطة تؤجــل متابعــة بعــض 
امللفــات بالجنايــات الدولية، وهذا 
بديــل  تعيــني  عــدم  يف  يظهــر  مــا 
لصائب عريقات يف ملف املتابعة 
مــع الجنايــات الدوليــة، ويظهر ذلك 
مــن الرتاخــي الدبلومــايس يف إثــارة 
املطلــوب  أن  مؤكــًدا،  القضايــا، 
مــن  يتحلــل  جــّدي  مبســار  البــدء 

اتفاق "أوسلو".
قضيــة  يف  املهــم  أن  عــىل  وشــدد 
الشهيدة أبو عاقلة، هي دعوة لجان 
وليــس  بالجرميــة  للنظــر  التقــي 
بفتح تحقيق ألن االحتالل هو الذي 
ميثــل  وهــذا  تحقيــق  لفتــح  يدعــو 
واملامطلــة  للتســويف  لــه  مدخــاًل 

والتدرج يف تحمل املسؤولية.
بتفعيــل  الصحفيــني  وطالــب 
ومخاطبــة  الرقميــة  الدبلوماســية 
دعــوى  ورفــع  اللغــات،  بــكل  العــامل 
باعتبارهــا  األمريــيك  القضــاء  يف 
تحمــل جنســية أمريكيــة، ومواجهــة 
للمحتــوى  الرقمــي  التقييــد 

الفلسطيني.
الســابق  املديــر  قــال  جهتــه،  مــن 
ملركــز "مــدى" للحريــات اإلعالميــة 
التــي  الشــهادات  إن  حــامد:  أحمــد 
أدىل بها الصحفي عيل السمودي، 
تؤكــد  حنايشــة  شــذا  والصحفيــة 
د االحتالل ارتكاب جرمية قتل  تعمُّ
الصحفيــة أبــو عاقلــة، مشــدًدا عــىل 
رضورة أن تكــون هنــاك مؤسســات 
حكوميــة ونقابيــة ترصــد االنتهــاكات 
هنــاك  أن  إىل  ولفــت  اإلرسائيليــة. 
قهــا  توثَّ مل  إرسائيليــة  انتهــاكات 
كإغــالق  الدوليــة،  املؤسســات 
االحتالل قناة "فلسطني اليوم" برام 
اللــه، واقتحــام مؤسســات إعالميــة، 
منظــامت  هنــاك  أن  إىل  مشــرًيا 
إعالميــة دوليــة صوتهــا مغيــب تجاه 

ما يجري باألرايض الفلسطينية.

غزة/ ربيع أبو نقرية:
حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  قــال 
أمــام  اللــه  بــرام  الســلطة  إن  املــرصي:  مشــري  النائــب 
مســؤولية وطنيــة وأخالقيــة لتقــدم ملــف جرميــة اغتيــال 
االحتــالل اإلرسائيــيل الصحفيــة شــريين أبــو عاقلــة أمــام 
املحاكــم الدوليــة و"إال فــإن شــعبنا لــن يغفــر، والتاريــخ 

لن ينىس".
وطالــب املــرصي خــالل مهرجــان نظمــه مجلــس طلبــة 
ومعركــة  النكبــة  ذكــرى  يف  بغــزة  اإلســالمية  الجامعــة 
املــرة  هــذه  تتخــاذل  بـــ"أال  الســلطة  القــدس"  "ســيف 
الجنائيــة  املحكمــة  أمــام  عاقلــة  أبــو  ملــف  تقديــم  عــن 
الدولية، وأال تجعل قضيتها كقضية تقرير غولدستون، 
أمــام  مــن  االحتــالل  تديــن  التــي  التقاريــر  تســحب  وأال 

املحاكم الدولية".
عاقلــة" يف فضــح جرائــم  "أبــو  الصحفيــة  ومثــن جهــود 
االحتــالل، معتــربا اغتيالها تجاوزا لكل األعراف الدولية 
وجرمية كربى وانتهاكا صارخا ملهنة الصحافة وحقوق 
للتغطيــة  االحتــالل  محــاوالت  عــىل  وتأكيــدا  اإلنســان، 

عىل جرامئه املتتابعة بقتل ناقل الحقيقة.
أيقونــة  مــن  النيــل  حــاول  االحتــالل  إن  املــرصي  وقــال 
اإلعــالم  خلــف  يقــف  وممــن  عاقلــة"  "أبــو  الصحافــة 
الحــر واملهنــي الــذي يكشــف حجــم اإلرهــاب والجرائــم 
وأرضنــا  شــعبنا  بحــق  املتصاعــدة  اإلرسائيليــة 
عاقلــة"،  "أبــو  الشــهيدة  روح  وحيــا  ومقدســاتنا. 
التــي  القنــوات  وكل  الجزيــرة  وقنــاة  الحــرة  والصحافــة 
تنحــاز إىل الحــق الفلســطيني، داعيــا إىل وقفــة وطنيــة 
مســؤولة للدفــاع عــن دمــاء الصحفيني، مشــددا عىل أن 
دمــاء أبنــاء شــعبنا ودمــاء "أبــو عاقلــة" أمانــة يف أعناقنــا 

ومقاومتنا، وسيدفع االحتالل مثن حامقاته كبريا.
ولفــت إىل أن "أبــو عاقلــة" كشــفت زيــف االحتــالل يف 
حياتهــا وبعــد مامتهــا، وهــي تنقــل الحقائــق عرب كلمتها 
وتقاريرهــا، وبعــد مامتهــا يوم أن الحــق االحتالل تابوت 

جثامنها ليؤكد عىل حجم إرهابه.
رهان خاسر

وقــال املــرصي: "مــا بــني ذكــرى النكبــة وانتصــار ســيف 
القدس، معركة تسببت يف نكبتنا ومعركة جاءت بعد 
عقود لتثبت وهن كيان االحتالل، وأن رهانه بأن الكبار 

ميوتون والصغار ينسون رهان باطل وخارس".
انطلــق  عقــود   7 عــن  يربــو  مــا  بعــد  شــعبنا  أن  وأوضــح 
ليجدد مقاومته بآليات ووسائل جديدة ويؤكد بالفعل 
قبــل القــول إن هــذا االحتــالل وإن طــال عمــره فهــو إىل 
زوال واندثــار، مردفــا "نقــف اليــوم بعــد 74 عامــا لنؤكــد 
أن األرض أرضنــا وأن القــدس قدســنا وأن البــالد بالدنــا 

وأن هذا العدو سيهزم بإذن الله".
مجــرى  غــريت  القــدس"  "ســيف  معركــة  أن  وأضــاف 

تديــر  أن  املقاومــة  خاللهــا  مــن  واســتطاعت  الــرصاع، 
عــام ويف  "قبــل  مردفــا  واقتــدار،  بــكل حكمــة  املعركــة 
مثــل هــذه األيــام كانــت املقاومــة تقــول للعــدو إن عهد 
االنهــزام وىل دون رجعــة، وإننــا اليــوم يف زمــن التحريــر 

واالنتصار".
اســتباحة  عــىل  قــادر  أنــه  العــدو  ظــن  "يومهــا  وأردف 
دون  تبجــح،  بــكل  األعــالم  مبســرية  األقــى  املســجد 
أن يدفــع مثــن حامقتــه، فــكان اإلنــذار األخــري مــن قائــد 
وإال  ســاعة  أمامكــم  بــأن  الضيــف  محمــد  املقاومــة 
املقاومــة  رضبــات  فكانــت  تســمعوا،  مل  مــا  ســرتوا 
بوحــدة موقفهــا وصواريخهــا يف قلــب القــدس لتفشــل 

مخططاته".
وأكمــل القيــادي يف حركــة حــامس: "اليــوم ظــن العــدو 
أنه قادر عىل اســتباحة األقى من خالل ذبح القرابني 
كمقدمة للتقســيم الزماين واملكاين وتنفيذ مخططاته 
الجهنميــة لهــدم األقــى وبناء الهيكل املزعوم، وراهن 
عــىل تنفيــذ مســرية األعــالم ظانــا أن املقاومــة وشــعبنا 
ميكــن أن ميــررا ذلــك دون أن يجــدد ســيف القــدس مــرة 

أخرى".
املســجد  بوابــات  عــىل  القرابــني  ذبــح  أن  عــىل  وشــدد 
األقى يعني ذبح املستقبل السيايس لرئيس حكومة 
غانتــس  بينــي  جيشــه  ووزيــر  بينيــت  نفتــايل  االحتــالل 
نتنياهــو  بنيامــني  مــن  والعظــة  العــربة  أخــذ  "فعليهــام 

)الرئيس السابق للحكومة(".
وذبــح  األعــالم  برفــع  االحتــالل  تهديــدات  كل  أن  وأكــد 
القرابني سقطت أرضا وفشلت، فال قرابني ذبحت وال 
أعالم رفعت "وذلك يؤكد أن تهديد املقاومة إمنا هو 
صناعــة الرجــال وإمنــا هو فعــل األبطال الذي يزلزل هذا 

الكيان".
ولفت إىل أن تهديدات االحتالل ال تخيفنا وال ترهبنا، 
وشعبنا ال يزال يعيش آثار معركة "سيف القدس" وهو 
يصــول يف كل أماكــن تواجــده يف غــزة والضفــة الغربيــة 
والقدس والداخل املحتل، مشــريا أن كل شــعبنا اليوم 
الكفيــل  الخيــار  بــأن خيــار املقاومــة والثــورة هــو  يؤمــن 
دنــس  مــن  ومقدســاتنا  أرضنــا  واســرتداد  النكبــة  بإنهــاء 

املغتصبني.
وأشــار إىل أن معركــة "ســيف القــدس" ال يــزال شــعبنا 
غرفــة  عــرب  املقاومــة  وحــدة  خــالل  مــن  آثارهــا  يعيــش 
العمليــات املشــرتكة التــي مل تعــد حكــرا عــىل غــزة، بــل 
بــدأت تتجســد يف جنــني وكل الضفــة الغربيــة "لنذيــق 

االحتالل وبال أمره".
وحــذر مــن أن إقــدام االحتــالل عــىل أي جرميــة اغتيــال 
وزلــزاال  قادمــا  بركانــا  "فــإن  املقاومــة  قــادة  مــن  لقائــد 
ســيزلزل أركان العدو، وســريى أن معركة ســيف القدس 

إمنا هي نزهة مبا سرياه يف املعارك القادمة".

خالل مهرجان بالجامعة اإلسالمية يف ذكرى النكبة و"سيف القدس"

المرصي: السلطة أمام مسؤولية 
وطنية وأخالقية يف قضية "أبو عاقلة"

معروف: الجرائم 
واالنتهاكات بحق 

الصحفيني يتحمل 
مسؤولياتها رأس 

الهرم السيايس 
اإلرسائييل

"عبد العاطي" 
يؤكد أهمية 

الفيديو والصور 
يف توثيق جرائم 

االحتالل العتماد 
لجان التقيص عليها

حماد: يجب 
استثمار دعم 

وتأييد شخصيات 
رياضية وفنية 
عربية عالمية 

يف فضح االحتالل

خالل ندوة حوارية بغزة حول سبل "مواجهة استهداف االحتالل للصحفيني"

متحدثون وصحفيون: اغتيال "أبو عاقلة" نّبه عىل قيمة 
الصحفي الفلسطيين ودوره يف إظهار مظلومية شعبه للعالم

جانب من الندوة أمس    )تصوير/ ياسر فتحي(جانب من الندوة أمس    )تصوير/ ياسر فتحي(
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جمعية أصدقاء املريض الخريية
إعالن طرح مزايدة بالظرف املختوم لبيع 

)جهاز أشعة – أجهزة تخدير – وحدة مناظري جهاز هضمي( 
 رقم )2022/3(

تعلــن جمعيــة أصدقــاء املريــض الخرييــة عن طرح مزايــدة بالظرف املختوم لبيع 
أجهــزة طبيــة تبعــًا للــروط املوضحــة يف كراســة املزايــدة يف قطــاع غــزة، فعــى 
مــن يرغــب الــراء مراجعــة جمعيــة أصدقــاء املريــض الخرييــة  يف مقرها الواقع 

بالعنوان غزة – الرمال – شارع الشهيد مصطفى حافظ- دائره املشرتيات 
1. لــراء كراســة العطــاء مقابــل )50( شــيكل غــري مســرتدة ابتــداًء مــن يــوم 
األربعــاء املوافــق 2022/5/18م حتــى يــوم األحد املوافــق 2022/5/22م 

من الساعة )8:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا(.
2. آخــر موعــد لتقديــم املزايــدة بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات 
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  املشــرتيات  دائــرة  يف  أعــاله  املذكــور  املقــر  يف 

2022/5/24 الساعة 12:00 ظهرًا.
5 % مــن قيمــة  بنكيــة بقيمــة  بنــي مصــدق أو كفالــة  إرفــاق شــيك  يتــم   .3

املزايدة )املبلغ اإلجاميل لسعر األجهزة الطبية املراد رشاؤها(. 
4. الجمعية غري ملزمة بالبيع إن كان السعر غري مناسب للجمعية.

5.رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه املزاد. 
6. عــى مــن يرغــب بالتقــدم لــراء األجهــزة الطبيــة الحضــور إىل مقــر جمعيــة أصدقــاء 
املريــض الخرييــة مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2022/5/18م حتــى يــوم األحــد املوافــق 
2022/5/22م من الساعة )8:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا( ملعاينة األجهزة الطبية.

لالستفســار ميكــن االتصــال مــع دائــرة املشــرتيات بجمعيــة أصدقــاء املريض 
دائرة املشرتياتالخريية عى الرقم 08-2866336.

جمعية أصدقاء املريض الخريية

إعالن طرح مناقصة 
املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا

بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية
 قطاع الطرق والبنية التحتية

 

اسم املرشوع / تأهيل وتطوير املدخل الرئييس 
الشاميل لبلدية القرارة

MOLG-IDB-QR- 01/ 2022  رقم املرشوع
بتمويــل مــن املــرف العــريب للتنميــة االقتصاديــة يف إفريقيا وبإدارة البنك اإلســالمي 
للتنمية، تعلن بلدية القرارة وبالتعاون مع وحدة إدارة وتنسيق املشاريع بوزارة الحكم 
املحــي عــن طــرح مناقصــة/ تأهيــل وتطويــر املدخــل الرئييس الشــاميل لبلديــة القرارة 
وذلك حســب جدول الكميات واملواصفات الفنية والوثيقة القياســية للروط العامة 

والخاصة باملروع، فعى الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجــب عــى املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــال ومصنفــا لــدى لجنــة 
التصنيف الوطنية واتحاد املقاولني الفلســطينيني تخصص طرق، ومياه ورصف 

صحي ال تقل عن درجة ثانية وأن يكون مسجال رسميا يف دوائر الرضيبة.
2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريي.

3. األسعار غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعى املقاول تقديم فواتري رضيبية معفاة.

4. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 150 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
5. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــى نســخة 
مــن العطــاء عــى العنــوان التــايل بلديــة القــرارة – القرارة - شــارع رقم 5– املبنى 
الرئييس - الطابق األول – دائرة املشــاريع مقابل مبلغ غري مســرتد وقدره 500 
دوالر أمريــي للعطــاء الواحــد بــدءا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2022/05/18 
الــدوام  أوقــات  خــالل  وذلــك   2022/05/26 املوافــق  الخميــس  يــوم  وحتــى 

الرسمي )من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا(.
6. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة 15,000 دوالر أمريــي 
)بالحروف خمسة عر ألف دوالر أمريي  فقط(  كفالة بنكية مصدقة وسارية 
ملدة 150 يوما من آخر موعد الستالم العطاءات، صادرة من بنك مرخص من 

سلطة النقد الفلسطينية, وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
7. ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات املشــاركني يف 
العطاء يوم الخميس املوافق 2022/06/02 الساعة 10 صباحا يف مقر بلدية القرارة.

8. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا يــوم الخميــس 
املوافق 2022/06/9 ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.

9. يتــم إيــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لها حســب العنوان املذكور 
مــن املتقدمــني  يرغــب  مــن  فتــح املظاريــف علنــا وبحضــور  أعــاله، وســيتم 

للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.
10. رسوم اإلعالنات يف الجرائد عى من يرسو عليه العطاء.

11. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة بلدية القرارة وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي 
بلدية القرارةأو االتصال عى هاتف 082070388 أو جوال رقم 0595888410 .

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح شامل غزة
يف القضية رقم 1229 / 2021   يف الطلب رقم 336 / 2022

املستدعية/ خديجة رمضان محمد النجار- من جباليا هوية رقم 900342015 
وكيله املحامي/ محمد محمود دكة مقابل محكمة شامل غزة

املستدعى ضده/ مجدي محمد مصطفى عبد ربه "مجهول محل اإلقامة"
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

مبــا أن املدعيــة وبصفتــه املذكــورة قــد أقام عليكــم الدعوى لدى هذه املحكمة 
يطالبكم فيها برفع يد عن الحاصل الخاص بها استنادًا إىل ما تدعيه يف الئحة 
دعواهــا ونظــرًا ألنــك مجهــول محــل اإلقامــة يف قطــاع غــزة وحســب اختصــاص 
محكمــة صلــح شــامل غــزة يف نظــر هــذه القضيــة وعمــاًل باملــادة 20 مــن قانــون 
أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناًء عى قرار السيد 
النــر املســتبدل.  عــن طريــق  بتبليغــك  لنــا  بالســامح  الصلــح  قــايض محكمــة 
لذلــك يقتــي عليــك أن تحــرض لهــذه املحكمــة يــوم املوافــق االثنــني بتاريــخ 
جوابــك  إيــداع  عليــك  يقتــي  كــام  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  2022/6/6م 
التحريري خالل خمسة عر يوم من تاريخ النر وليكن معلومًا لديك أنك إذا 

تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا.
حرر يف: 2022/5/17م

رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة
األستاذ/ هاين الهندي

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 1682 / 2017
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمة بدايــة غزة يف 
القضية التنفيذية 1682 / 2017 املتكونة بني طالب التنفيذ/ أحمد عي 
محمد دلول واملنفذ ضده/ محمد ديب أحمد أبو حمرة وآخر لبيع الشاحنة 

من نوع رنو موديل 1993 رقم الشاحنة )3000914(
فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة 
غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمني بواقع 10% 
مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــى نفقــة املشــرتي علــاًم بــأن 

املزاد سيعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم الثالثاء بتاريخ 2022/5/31م
حرر يف: 2022/5/15م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ. رامي صلوحة 

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إعالن صادر عن
 جمعية خدمات الطفولة واألرسة الفلسطينية

عقــد  عــن  الفلســطينية  واألرسة  الطفولــة  خدمــات  جمعيــة  إدارة  مجلــس  يعلــن 
االجتــامع العــادي للجمعيــة العموميــة للعام )2022( وذلك يوم الخميس املوافق: 
2022/6/2م الســاعة 12:30 يف مقر الجمعية الكائن يف شــارع الوحدة- موقف 

جباليا وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكامل اآليت:
لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــرتاكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  فتــح   .1

)2022( وذلك من تاريخ 2022/5/18 إىل تاريخ 2022/5/24.
تاريــخ  مــن  وذلــك  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الرتشــيح  بــاب  فتــح   .2

2022/5/25م اىل تاريخ 2022/5/29م
3. فتح باب االنسحاب والطعون واالعرتاض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2022/5/30م حتى تاريخ 2022/6/1م.
4. تبارش اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2022/5/18م إىل تاريخ 2022/6/2م 

يف مقر الجمعية املذكور أعاله من الساعة 9:00 حتى الساعة 14:00
التواصل عى جوال رقم /0592030413

مجلس إدارة الجمعية

مساحة حرة
د. عصام شاور

مشاهد من معركة 
"األعـــــــــالم"

الطريقــة الوحشــية والغبيــة التــي اتبعتها الرطــة اإلرسائيلية يف 
قمــع املشــيعني لجنــازة الصحفيــة الراحلــة شــريين أبــو عاقلــة مل 
تــأِت مــن فــراغ، ولــوال تــدارك األمــر يف اللحظــات األخــرية لتطــور 
يف  عارمــة  انتفاضــة  والندلعــت  وشــهداء،  مجــزرة  إىل  األمــر 
القدس والضفة الغربية، ورمبا أدى ذلك إىل حرب مع املقاومة 
الفلســطينية يف قطــاع غــزة، ألن هــذا الحــدث مل نشــاهده مــن 
قبــل، وفيــه قــدر كبــري مــن االســتفزاز يف حــرضة املــوت والحــزن 

والغضب بغض النظر عن التفاصيل األخرى.
هــذا املشــهد الــذي اســتفز الشــعب الفلســطيني ورمبــا شــعوب 
العــامل يــأيت يف ســياق معركــة األعــالم الدائــرة بني الفلســطينيني 
واملحتــل اإلرسائيــي، ولكــن رفــع األعــالم الفلســطينية يف جنــازة 
وعى أرض فلسطينية ليس كرفع األعالم اإلرسائيلية يف مناطق 
فلســطينية مقدســة ومــن أجــل اســتفزاز مشــاعر ســكان القــدس 

واملرابطني يف األقىص.
املحتلــة  القــدس  يف  اإلرسائيليــة  الرطــة  توتــر  مــن  زاد  الــذي 
عــى  إجبارهــم  هــو  وأحمــق  بحقــد  التــرف  إىل  ودفعهــم 
تهديــدات  بســبب  القــدس،  يف  اإلرسائيــي  العلــم  رفــع  منــع 
املقاومــة وهــذا بالطبــع ال يــرر جرميتهــم، وقــد شــاهدنا كيــف 
أيــدي  مــن  اإلرسائيليــة  األعــالم  بانتــزاع  االحتــالل  رشطــة  قامــت 
الرطــة  ولكــن  عليهــم،  االعتــداء  دون  طبعــا  املســتوطنني، 
وفقــدان  الشــديدة  باإلهانــة  شــعروا  واملســتوطنني  والجيــش 
الشــعب  عــى  حقدهــم  ضاعــف  مــا  القــدس،  عــى  الســيادة 
الفلســطيني، ومشــهد آخــر ال يقــل رضرا عــى نفســية املحتلــني 
هو مشاهدة فتيات إرسائيليات يف أحد شوارع القدس "بعيدا 
عــن األقــىص" ينزعــن مبحــض إرادتهــن أعالمــا إرسائيليــة كانــت 
مرفوعــة عــى مركبتهــن بســبب احتفاالتهــن، فعلــن ذلك بســبب 
وجود مظاهرة قريبة للفلســطينيني وخشــية من التعرض لألذى، 
فلــم يصــدق اإلرسائيليــون أن هــذا يحــدث يف القــدس حتى دفع 
أحــد املحللــني اإلرسائيليــني للقــول إن دولتــه مل يعــد لهــا ســيادة 

يف القدس.
اعتاد اإلرسائيليون يف مثل هذه األيام عى عمل مسرية تسمى 
مســرية األعــالم، يرفعــون فيهــا آالف اإلعــالم ويرقصــون ويطوفــون 
يف القــدس مبــا يف ذلــك األحيــاء العربيــة، ولكــن العــام املــايض 
مــن  تقــرتب  ال  بحيــث  مســارها  تغيــري  وتــم  املقاومــة،  منعتهــم 
األقــىص وال مــن األحيــاء العربيــة، ومل يشــارك فيهــا ســوى القليل 
خشية من رضبهم بالصواريخ، وهذا العام قد ال تتم أيضا بفعل 
تهديــد املقاومــة، أو قــد نشــهد فصــال جديــدا مــن معركــة ســيف 
ألنفســهم  الكارثــة  جلــب  عــى  املســتوطنون  أرص  إذا  القــدس 

ولجيشهم ولحكومتهم.

رام الله-غزة/ فلسطني:
يف  اإلســالمية  الكتلــة  أعلنــت 
أمــس،  اللــه،  بــرام  بريزيــت  جامعــة 
املركزيــة  اللجنــة  عضــو  اختيــار 
لحركــة فتــح األســري مــروان الرغــويث 
مجلــس  لرئاســة  الفخــري  مرشــحها 
الطلبــة، مشــددة عــى أن املقاومــة 
وعــن جميــع  عنــه  باإلفــراج  تعهــدت 
األرسى. جــاء ذلــك خــالل مشــاركة 
الكتلــة اإلســالمية؛ الــذراع الطالبيــة 
لحركة املقاومة اإلســالمية حامس، 
باملناظــرة  بريزيــت  جامعــة  يف 
االنتخابــات  تســبق  التــي  االنتخابيــة 
اليــوم،  عقدهــا  املزمــع  الطالبيــة 
وهتافــات  طــاليب  حشــد  وســط 

مؤيدة للمقاومة.
"الوفــاء"  كتلــة  مناظــر  وحّيــا 
اإلســالمية األســري املحــرر معتصــم 
وجنــني  وغــزة  الشــهداء  أرواح  زلــوم 
واملقاومــة، وقــال: إن طلبــة جامعــة 
بريزيت يشكلون السد املنيع أمام 
و"التنســيق  اإلرسائيــي  االحتــالل 
هويــة  لطمــس  املقــدس"  األمنــي 

جامعة الشهداء.
وأفرجت سلطات االحتالل عن زلوم 
يف نوفمــر/ تريــن الثاين املايض 
بعد اعتقال استمر 12 شهرا وفرض 
غرامة مالية قيمتها ألفا شيقل، قبل 

أن تعتقله مجدًدا أمس.
انتــرت  الكتلــة  أن  زلــوم  وأكــد 
بالطلبــة وتســري إىل األمــام، معتــرا 
للمقاومــة  الحقيقــي  االمتــداد  أنهــم 

التــي ســلت "ســيف القــدس" الــذي 
املســجد  بتحريــر  إال  يغمــد  لــن 
األقــىص، الفتــا إىل أن حركــة الجهــاد 
"إخــوة  القــدس  ورسايــا  اإلســالمي 
الــدم والســالح والركــن األســاس يف 

غرفة العمليات املشرتكة".
حــامس  حركــة  رايــات  الطلبــة  ورفــع 
وهتفوا بشعارات منارصة للمقاومة 
واملســجد  القســام  وكتائــب 
هتافــات  جانــب  إىل  األقــىص، 

مؤيدة للكتلة اإلسالمية.
وانطلقــت يف جامعــة بريزيــت أول 
مــن أمــس الدعايــة االنتخابيــة لألطــر 
النتخابــات  اســتعدادًا  الطالبيــة 
ســتجري  التــي  الطلبــة  مجلــس 
اليــوم. وافتتحــت الكتلــة اإلســالمية 
دعايتهــا االنتخابية مبســري عســكري 
ارتــدى  الجامعــة،  داخــل  مهيــب 
العســكري  الــزي  فيــه  املشــاركون 

الكوفيــة  رؤوســهم  عــى  ووضعــوا 
الفلسطينية والعصبة الخرضاء.

أبنــاء الكتلــة صــورة الصحفيــة  ورفــع 
إىل  عاقلــة  أبــو  شــريين  الشــهيدة 
جانــب صــور الشــهداء القــادة أحمد 
ياســني وعبــد العزيــز الرنتيــيس وأبو 
عرفــات،  ويــارس  مصطفــى  عــي 
الصــوت  مكــرات  وصدحــت 
متجــد  التــي  املقاومــة  بأناشــيد 
العمليــات الفدائيــة ضــد االحتــالل، 
القائــد  بصــورة  الجامعــة  وتزينــت 

محمــد الضيــف، واملتحــدث باســم 
كتائب القسام أبو عبيدة.

نجحــت  أنهــا  الوفــاء  كتلــة  وأكــدت 
عــدم  يف  ســنوات  خمــس  طــوال 
ورســخت  الجامعــة،  أقســاط  رفــع 
التمثيل النســبي واقًعا حقيقًيا رغم 
املطلقــة  األغلبيــة  عــى  حصولهــا 
مجلــس  تشــكيل  مــن  متكنهــا  التــي 
لوحدهــا، إضافــة إىل رعايــة الطلبــة 
ومتابعــة مشــاكلهم والتخفيــف مــن 
أعبائهــم املاديــة، عــدا عــن عــرات 
وتنوعــت  نفذتهــا  التــي  النشــاطات 
ورمضانيــة  علميــة  مســابقات  بــني 
أنهــا  عــى  وشــددت  ومعــارض. 
حــازم  رعــد  لســالح  وفيــة  ســتبقى 
جنــني،  ومقاومــة  حامرشــة  وضيــاء 
ويحيــى  الرغــويث  عاصــف  وألبــو 
عيــاش وضيــاء الطويــل وإيهــاب أبــو 
طالبيــة  كتــل   5 وتتنافــس  ســليم. 
عــى  اإلســالمية  الكتلــة  بينهــا 
املقاعــد البالــغ عددها 51 مقعًدا، 
ويبلــغ عــدد الطلبــة الذيــن يحق لهم 
البكالوريــوس  برنامــج  يف  االقــرتاع 

13 ألف طالب وطالبة.

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
وطنيــة  قــوى  عــن  ممثلــون  حــذر 
وإســالمية ووزارة األرسى ومؤسســات 
حقوقيــة مــن تفاقــم األوضــاع الصحيــة 
مواصلــة  ظــل  يف  املرضبــني  لــألرسى 
اإلرسائيــي  االحتــالل  ســجون  إدارة 
بحقهــم، محملــني  انتهاكاتهــا  تصعيــد 

إياها كامل املسؤولية عن حياتهم.
حــول  صحفــي  مؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 
أوضــاع املعتقلــني اإلداريــني وتضامنــا 
الطعــام،  عــن  املرضبــني  األرسى  مــع 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام 
القــوى  لجنــة  نظمــه  بغــزة،  األحمــر 
األرسى  ووزارة  واإلســالمية  الوطنيــة 
والهيئــة الدوليــة لدعم حقوق الشــعب 
حاميــة  ومركــز  "حشــد"  الفلســطيني 
مهجــة  ومؤسســة  اإلنســان،  لحقــوق 
صــور  املشــاركون  ورفــع  القــدس. 
األســريين خليــل عــواودة املــرضب عن 
ريــان  ورائــد  يومــا،   )76( منــذ  الطعــام 
اللــذان  يومــا،   )41( منــذ  املــرضب 
عــن  املفتــوح  إرضابهــام  يواصــالن 
الطعــام ضــد سياســة االعتقــال اإلداري 

ضــد  االحتــالل  بسياســات  وتنديــًدا 
األرسى يف سجونه ومعتقالته. وحّمل 
املديــر العام لألنشــطة واإلعــالم بوزارة 
األرسى نبيــل حجــاج املجتمــع الــدويل 
املســؤولية عــن معانــاة األرسى خاصــة 
املرضبني عن الطعام بصمته وسكوته 
عام يجرى لهم داخل السجون، مطالبا 
"الكيــل مبكيالــني" وفضــح  بعــدم  إيــاه 
ال  فهــم  بحقهــم،  االحتــالل  سياســة 

يطلبون سوى الحرية.
الحقوقيــة  املؤسســات  حجــاج  ودعــا 
والفصائــل وأحــرار العــامل إىل التحــرك 
األرسى  ومســاندة  لنــرة  العاجــل 
الطعــام  عــن  املرضبــني  وخاصــة 
اإلداري،  اعتقالهــم  عــى  احتجاجــا 
بشــكل  صحتهــم  تدهــور  بعــد  وذلــك 
خطــري. وطالــب املقاومــة بأخــذ دورها 
االحتــالل  عــى  للضغــط  الفاعــل 
لإلذعــان واإلفــراج الفــوري عــن األرسى 

بصفة عامة واإلداريني بصفة خاصة.
األرسى  يواصــل  حجــاج،  وبحســب 
االحتــالل  محاكــم  مقاطعــة  اإلداريــون 
بإنهــاء  للمطالبــة  تواليــا   137 لليــوم 

أنيــاب  بــني  مــن  انتــزاع حريتهــام  عــى 
بحمــل  الســلطة  وطالــب  االحتــالل. 
ملــف االعتقــال اإلداري إىل املحكمــة 
مجرمــي  ومالحقــة  الدوليــة،  الجنائيــة 
عــر  والتحــرك  اإلرسائيليــني،  الحــرب 
ســفاراتها لفضــح جرائــم االحتــالل بحق 
األرسى، وكذلــك املؤسســات الدوليــة 

بالقيام بواجباتها.
مــن جهتــه، طالــب ممثــل مركــز حاميــة 
الديــراوي  يــارس  اإلنســان  لحقــوق 
عــى  بالضغــط  الــدويل  املجتمــع 
االعتقــال  سياســة  إلنهــاء  االحتــالل 
اإلداري، وتحميلــه املســؤولية الكاملــة 
عــن  املرضبــني  األرسى  حيــاة  عــن 
االعتقــال  سياســة  وأدان  الطعــام. 
صارًخــا  انتهــاًكا  متثــل  التــي  اإلداري 
الــدويل  القانــون  وقواعــد  ألحــكام 
لحقــوق  الــدويل  والقانــون  اإلنســاين 
الوضــع  خطــورة  مــن  محــذًرا  اإلنســان، 
املعتقلــون  بهــا  ميــر  التــي  الصحــي 
وحمــل  الطعــام.  عــن  املرضبــون 
الديراوي االحتالل املســؤولية الكاملة 
عن حياتهم، مطالبا "الصليب األحمر" 

سياسة االعتقال اإلداري.
ونعى املحرر الشهيد إيهاب الكيالين 
أمــس متأثــًرا  مــن  الــذي استشــهد أول 
مبضاعفــات إصابتــه مبــرض الرسطــان، 
وذلــك بعــد أقــل من شــهر عى خروجه 
تعــرض  حيــث  االحتــالل  ســجون  مــن 
الــذي  فيهــا لإلهــامل الطبــي املتعمــد 

فاقم من تردي وضعه الصحي.
القــدس  مهجــة  مؤسســة  ممثــل  ونبــه 
إىل  مزهــر  يــارس  واألرسى  للشــهداء 
"مرحلــة  إىل   وصــل  عــواودة  األســري 
مــن  يعــاين  حيــث  الحقيقــي"  املــوت 
واالســتفراغ  الرؤيــة،  يف  تشــويش 
بشكل مستمر، وآالم يف البطن، وبات 
أو  قدميــه  عــى  الوقــوف  يســتطيع  ال 

التحرك إال بواسطة كريس متحرك.
املرضبــني  األرسى  أن  مزهــر  وأضــاف 
يخوضــون معركــة رشســة ضــد سياســة 
كل  طالــت  التــي  اإلداري  االعتقــال 
مــا  رغــم  أنــه  مؤكــدا  شــعبنا،  رشائــح 
مــن  املرضبــان  األســريان  لــه  يتعــرض 
تنقــالت وعــزل وإهــامل طبــي متعمــد 
ويــرون  عاليــة  معنوياتهــام  أن  إال 

بالتحرك العاجل إلنقاذ حياتهم.
بــدوره، حمــل رئيــس هيئــة "حشــد" د. 
صــالح عبد العاطي ســلطات االحتالل 
املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة األرسى 
إىل  مشــرًيا  الطعــام،  عــن  املرضبــني 
قهريــة  سياســات  اتبــاع  تتعمــد  أنهــا 
مــن  للنيــل  واملعتقلــني  األرسى  بحــق 
دعمــه  العاطــي  عبــد  وأكــد  كرامتهــم. 
ملطالــب األرسى العادلــة واملروعــة 
املــس  معتــرا  حريتهــم،  نيــل  حتــى 

بحياتهم جرميًة مكتملة األركان.
املجتمــع  العاطــي  عبــد  وطالــب 
دولــة  إلجبــار  بالتدخــل  الــدويل 
االحتــالل عــى التــزام املعايري الدولية 
لحقــوق اإلنســان، وخاصــة االتفاقيــات 
الســجناء  بحقــوق  الخاصــة  واملواثيــق 
والقواعــد  حريتهــم،  مــن  واملحرومــني 
الســجناء  ملعاملــة  الدنيــا  النموذجيــة 
املبــادئ  ومجموعــة   1955 لعــام 
األشــخاص  جميــع  بحاميــة  املتعلقــة 
مــن  شــكل  ألي  يتعرضــون  الذيــن 
لعــام  الســجن  أو  االحتجــاز  أشــكال 
1988، يف سياق تعاملها مع األرسى 

الفلسطينيني.
إىل  األحمــر"  "الصليــب  دعــا  كــام 
التدخل العاجل ملنع مزيد من تدهور 
لــألرسى املرضبــني  الصحيــة  األوضــاع 
املدعــي  مكتــب  ــا  حاثًّ الطعــام،  عــن 
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  العــام 
االنتهــاكات  يف  فــوري  تحقيــق  لفتــح 
يتعــرض  التــي  الجســيمة  اإلرسائيليــة 
الســلطة  قيــادة  وطالــب  األرسى.  لهــا 
الفلســطينية،  الدبلوماســية  بتفعيــل 
بإعــادة  وبعثاتهــا  ســفاراتها  وتكليــف 
االعتبــار لعدالة قضية األرسى، لحشــد 
التأييــد العاملي مع قضيتهم والضغط 

عى االحتالل لإلفراج عنهم.
ويف الضفــة الغربيــة املحتلــة، طالــب 
ومؤسســات  ومحــررون  األرسى  ذوو 
باإلفــراج  أمــس،  بحقوقهــم،  معنيــة 
واملــرىض،  اإلداريــني  املعتقلــني  عــن 
الشــهداء املحتجــزة  وتســليم جثامــني 
و"مقابــر  االحتــالل  ثالجــات  يف 
داوود  الشــهيد  آخرهــم  األرقــام"، 
عقــد  البــرية،  مدينــة  ففــي  الزبيــدي. 

"الصليــب  مقــر  أمــام  صحفــي  مؤمتــر 
األحمــر" للحديــث عــن جرميــة إعــدام 
جثامنــه  املحتجــز  الزبيــدي  األســري 
وإســناد  االحتــالل،  ثالجــات  يف 
األرسى واألســريات خاصــة املعتقلــني 
الطعــام  عــن  واملرضبــني  اإلداريــني 

خليل عواودة ورائد ريان.
صــور  الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
إىل  تدعــو  والفتــات  املــرىض  األرسى 
اإلداري،  االعتقــال  سياســة  وقــف 
ســلطات  عــى  الضغــط  وتكثيــف 

االحتالل لإلفراج عن األرسى كافة.
واعتر مدير مركز الدفاع عن الحريات 
اإلهــامل  األعــرج  حلمــي  "حريــات" 
الطبــي جرميــًة مركبــة تخالــف القوانــني 
االحتــالل  محاســبة  يجــب  الدوليــة 
أودت  التــي  السياســة  وهــي  عليهــا، 
بحيــاة املحــرر إيهــاب الكيــالين الــذي 
استشــهد بعد شــهر من إطالق رساحه 

نتيجة إصابته مبرض الرسطان.
أن  إىل  لــه  كلمــة  يف  األعــرج  ولفــت 
أن  املمكــن  مــن  اإلداريــني  األرسى 
عــن  املفتــوح  بــاإلرضاب  يرعــوا 
الطعام إذا مل تســتجب إدارة الســجون 
ذوو  قــال  طولكــرم،  ويف  ملطالبهــم. 
الوطنــي  العمــل  وفصائــل  األرسى 
لــكل  الحريــة  لتحقيــق  األوان  آن  إنــه 
الفلســطيني  الحلــم  وتحقــق  األرسى، 
الذي ناضل من أجله شعبنا يف تقرير 
مصــريه والعــودة إىل مدنــه وقــراه التــي 
هجــر منهــا عــام 1948. وشــدد هــؤالء 
إلســناد  األســبوعية  وقفتهــم  خــالل 
األرسى أمــام مقــر "الصليــب األحمــر" 
مبدينــة طولكــرم، بالتزامن مع فعاليات 
إحيــاء ذكــرى النكبــة، عــى أن الشــعب 
العــودة  أجــل  مــن  مــاٍض  الفلســطيني 
وعاصمتهــا  املســتقلة  دولتــه  وإقامــة 
لتحقيــق  إرصاًرا  أكــر  وهــو  القــدس، 
هــذا الحلــم، ويثبــت بذلــك أن الكبــار 
ماضــون  الصغــار  وأن  ينســوا  ولــن  مل 

عى الدرب.
املجتمــع  إىل  رســالتهم  ووجهــوا 
الــدويل بــأن شــعبنا الــذي يواجــه أعتــى 
موجات العنرية من االحتالل صامد 

عى أرضه وباٍق فيها ولن يرتكها.

دعوات لإلفراج عن اإلداريني والمرىض والشهداء المحتجزة جثامينهم

تحذيـــر مـــن تفاقـــم األوضـــاع الصحيـــة لألســرى 
المرضبيــــن ومطالبـــات بتحـــرك المجتمــع الدويل

تجري انتخابات المجلس اليوم

الكتلــة اإلسالميـة فــي "بريزيــت" تختــار "الربغوثــي" 
مرشًحــــا فخريًّــــا لرئاســــــة مجلــــــس الطلبــــة

)Apa(   مشاركون في المناظرة في جامعة بيرزيت أمس
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بــأن الخارجيــة األمريكيــة ال ُتفضــل يف إحالــة ملــف شــرين أبــو  الجزيــرة 
عاقلة ملحكمة الجنايات الدولية، األمر الذي يشر بوضوح إىل أن اإلدارة 
األمريكيــة مــا زالــت توفــر غطــاًء سياســيًا لاحتــال عــى جرامئــه، ولذلــك 
استخدمت الترصيحات املتعلقة مبقتل شرين بشكل ال يشكل ضغًطا 
عى االحتال أو إدانة له، ومل تكن املطالبات بالتحقيق الفوري والعادل 
والنزيــه والشــفاف إال محاولــة لخلــط األوراق إلظهــار أن الجنــاة قــد يكونــون 
مــن غــر جيــش االحتــال، أو عــى أبعــد تقديــر محاكمــة الجنــدي الــذي 
أطلــق النــار محليــًا دون أن ُيَحقــق دوليــًا يف القضيــة مــن خــال محكمــة 
الجنايــات الدوليــة حيــث ال ميكــن ضــان الحكــم وال ميكــن وقف التحقيق 

عند مستوى معني.
إذن املوقــف األمريــي مــن القضايــا الفلســطينية مــا زال عــى حالــه ومل 
شــرين  مقتــل  يف  األمريكيــة  الترصيحــات  تكــن  ومل  تطــور  أي  يشــهد 
العاملــي  الغضــب  مــع حالــة  للتســاوق  مــن اإلدارة األمريكيــة  إال محاولــة 
العــارم مــن ارتــكاب االحتــال لهذه الجرمية مع ضبط الترصيحات بشــكل 
التــي توفرهــا اإلدارة  دبلومــايس دقيــق حتــى ال ُتــس حصانــة االحتــال 
األمريكيــة لــه، وكان التعاطــي مــع قضيــة شــرين ال يعــدو قضيــة إنســانية 
الجديــة  اإلجــراءات  فيهــا  تتخــذ  أن  قانونيــة يجــب  تتعــدى إىل قضيــة  ال 
ملحاســبة مرتكــب الجرميــة واآلمــر بارتكابهــا، فــإذا كان املوقف األمريي 
أصبــح واضحــًا مــن إحالــة ملــف الجرميــة ملحكمــة الجنايــات فهــل ســتبقى 
الســلطة الفلســطينية وفيــة للوعــد الــذي قطعــه الرئيــس أبــو مــازن خــال 
الجنــازة الرســمية التــي أقيمــت لشــرين يف مقــر املقاطعــة بإحالة امللف 
للجنايــة الدوليــة أم أن املوقــف األمريــي ســيكون لــه تأثــره عــى القــرار 

ارتعدت لها فرائصه بني الحني واآلخر وزرعت منجا دامئا يف حلقه، ومن قبل 
أيضــا فاجأتــه لبنــان ومقاومتهــا ومل يعــد االعتــداء عــى هــذا البلــد الصغــر نزهة 
اســتعارية مريحــة بــل عــدت جحيــا ال ُيطــاق. ثــم القــدس وهّباتها وقــّوة مراس 
أهلهــا يف حــر االحتــال وقواتــه املدّججــة بقواعــد اشــتباك مبتكــرة وجديــدة 
ال قبــل لــه بهــا، وجنــني بعنفوانهــا املنيــع والضفــة الــوالدة باألحــرار والتــي يخــرج 
منهــا لاحتــال مــن حيــث ال يحتســب برضبــات موجعة تقــض مضاجع أمنه بني 

الحني واآلخر.
ما بني الفلسطيني أيام النكبة والفلسطيني هذا اليوم فرق شاسع، مل يستجب 
أبــدا لسياســات التدجــني والتطويــع التــي أرادهــا هــذا االحتــال، وحتــى نكــون 
موضوعيني، نقول إال قليا، بينا الغالبية مع دحر هذا االحتال والسر قدما 
إىل التحريــر والعــودة، وهــذا مــا نشــاهده هــذه األيــام والجاهــر الفلســطينية 
تحيــي ذكــرى النكبــة، فلــم تعــد النكبــة مجــرّد ذكــرى عابــرة بــل هــي البوصلــة التي 
تصّوب االتجاه وتذيك روح التحرير واالنعتاق من ربقة هذا االستعار البليد.

كّل  يف  البليــد  االســتعار  هــذا  مواجهــة  عــى  مــرّص  الجديــد  الفلســطيني 
امليادين، فتعلو رايته خفاقة وتفضح سواده وسوء أخاقه، فا جرى أخرا من 
قتلــه بهــذه الوحشــية الســادية غــر املــّررة أبــدا للصحفية املســاملة شــرين أبو 

الغــرب  تطــرب  روايــة  لرتســيخ  وقانونيــة  صحيــة  ولجــان  إعــام  وكاالت 
وتعززها لتبني عليها ويف بعض األحيان تنسج القصص والفركات.

بينا هنا يف فلسطني التي مل يطبق فيها أي قرار دويل صادر لصالحها 
أصا؛ ما كان منهمرا فقط بيانات شجب وإدانة وضبط للنفس وزوايا 

أخرى انهمر علينا التشكيك يف الرصاصة القاتلة ومصدرها.
شــككوا ووعــدوا وتعهــدوا ونــددوا، وبعــد ســاعات وأيــام قتلــوا بنفــس 
نظريتهــم  فيــه  عــززوا  فصــا  جرميتهــم  مــن  وزادوا  مدنيــني  الرصــاص 
وهاجمــوا جنــازة شــهيد؛ وهناك يف القــدس أصابوا واعتقلوا وانتهكوا 

حرمة املقابر بعد أن انتهكوا حرمة املساجد والكنائس.
صفعوا دموع التاســيح التي أغرقتنا خال األيام املاضية فا وجدنا 

لجنة تحقيق دولية وال وجدنا حتى موقفا يضع حدا لجرميتهم.
هــذا هــو النفــاق الــذي زاد جرحنــا وأملنــا، فالقصــف والقتــل يف جنــني 
والقــدس وغــزة؛ وغلــان العــرب يعقــدون قمــم النقــب ورشم الشــيخ 

ويعززون التطبيع والتنسيق.

التــي قدمهــا وزيــر الخارجيــة األمريكيــة بلينكــن  رغــم املواســاة "الحــارة" 
لعائلــة شــرين أبــو عاقلــة مــن خــال االتصــال الشــخيص بشــقيقها طوين، 
الشــديد ملقتــل  الحــزن  الــذي عــر عــن  الخارجيــة األمريكيــة  بيــان  ورغــم 
شــرين ومطالبتــه بالتحقيــق الشــامل يف الجرميــة ومحاســبة املســؤولني 
واعتبــار الجرميــة تشــكل إهانــة لحريــة اإلعــام يف كل مــكان، ورغــم إدانــة 
نائب الســكرتر الصحفي للبيت األبيض كارين بير لجرمية قتل شــرين 
األمــن  مجلــس  اســتنكار  ورغــم  وشــامل،  فــوري  تحقيــق  إلجــراء  ودعوتــه 
الــدويل بشــدة مقتــل شــرين ودعوتــه إىل إجــراء تحقيــق فــوري وشــامل 
وشفاف وعادل ونزيه يف مقتلها -علًا أن رئاسة مجلس األمن يف دورته 
الحاليــة للمندوبــة االمريكيــة الســفرة ليندا تومــاس غرنقيل- ورغم وقوف 
الكونغرس األمريي دقيقة صمت حدادًا عى روح مراسلة قناة الجزيرة 
شــرين أبــو عاقلــة ومطالبتــه عــى لســان رئيســته نانــي بلــويس بإجــراء 
تحقيــق محايــد ووصفهــا ملقتــل شــرين بأنهــا مأســاة مرعبــة، ورغــم تعبــر 
وزير الخارجية بلينكن عن انزعاجه من اعتداء قوات االحتال عى جنازة 

شرين.
رغــم كل هــذه الترصيحــات وهــذه املواقــف التــي يعتقــد كثــر مــن الناس 
االحتــال يف  األمريكيــة ضــد  لــإدارة  أنهــا موقــف متقــدم وغــر معهــود 
قضيــة مقتــل شــرين أبــو عاقلــة التــي شــكلت صدمــة للضمــر اإلنســاين، 
فإن مجمل هذه الترصيحات مل تذكر ولو بكلمة واحدة أي نوع من أنواع 
اإلدانــات أو الشــجب أو االســتنكار لاحتــال، وكانــت اإلدانــات تنصــب 
عــى الجرميــة دون املجــرم وكانــت إدانــات للجنايــة دون الجــاين، وهــذا 
مــا أكــده موقــف الخارجيــة األمريكيــة األخــر الــذي أُعلــن كعاجــل عر قناة 

ولسياساته املدّمرة.
تركيبــة  يف  يحدثهــا  التــي  التحــوالت  عــى  دامئــا  االســتعاري  العقــل  يراهــن 
اإلنسان الذي استعمر باده بحيث يصبح لديه قابلية للتعايش مع االستعار 
وقبوله والخضوع له والرىض بالواقع الذي يصنعه االستعار له فيتحّول الوطن 
إىل مزرعــة ُيحــر فيهــا القطيــع ويتــم تحديــد كل يشء لــه عــى حســب ما يريد 

املستعمر.
بعد أن نكب الشعب الفلسطيني بهذا االستعار اإلحايل الذي مل يكن يرى 
أن هناك أناســا يف هذه األرض، فاكتشــف بعد ذلك أن هناك شــعبا آخر، قتل 
من قتل وهّجر من هّجر ثم ما تبقى أراد لهم أن يكونوا الخدم والعبيد واأليدي 
العاملة الرخيصة، واأليام أثبتت له أن الشعب الفلسطيني مل يكن طوع ميينه 
ومل يستجب إىل هذه السياسة االستعارية إال قليا، بينا الغالبية العظمى 
تلــك اإلرادة الحــرّة وتلــك املفاجــأة املذهلــة لهــذا االســتعار البليــد والــذي 
يستعيص عليه فهم هذا الشعب دوما، فاجأته بانتفاضة الحجارة مثا بعد أن 
ظــن أن البــاد والعبــاد قــد رضخــوا لــه رضوخــا تاّمــا، بعد عدة ســنوات من أوســلو 
مفاجــآت  بعــدة  غــزّة  فاجأتــه  ثــم  األقــى،  انتفاضــة  فاجأتــه  املــرّة  وتداعياتهــا 

بدايــة أســميت هــذا االســتعار بالبليــد ألنــه بني الحني واآلخر يثبــت بأنه أجهل 
الناس بحقيقة اإلنســان الفلســطيني، كل الدروس والعر عر مراحل ومحطات 
متعــّددة يثبــت الفلســطيني بأنــه أكــر الناس عشــقا للحرّيــة وحرصا عليها إال أن 
هذا االحتال يصل من البادة أن ال يعي هذه الحقيقة الفلســطينية الســاطعة 
سطوع الشمس يف رابعة النهار. ومييض دامئا مراهنا عى أنه باإلمكان تطويع 
هــذا الفلســطيني وإخضاعــه ويحلــم بالفلســطيني الجديــد الــذي رســم صورتــه 
هــذا العقــل الصهيــوين البغيــض واملتوّحــش الــذي ال يــرى النــاس إال عبيــدا لــه 

انهمــرت بيانــات اإلدانــة؛ أوروبــا وأمريــكا وغلــان العــرب عــى مشــهد 
جرميــة قتــل الصحفيــة شــرين أبو عاقلة، وتبعهــا ملحق تنديد إضايف 
ملشــهد مهاجمــة تابوتهــا وجنازتهــا، وانتهــت هنــا درامــا الدبلوماســية 
التــي أحرجتهــا عدســة الكامــرا يف فلســطني حينــا وّثقــت بعًضــا مــن 

مأساة كلهم رشكاء فيها.
انقشــع غبــار الجرميــة وضجيــج مكــرات الصــوت وغرهــا مــن أدوات 

الشجب وبانت الصورة أكر وضوحا ترجمتها أيام قليلة مرت.
أو  توبيــخ  ملجــرد  حتــى  الكيــان  ســفر  باســتدعاء  دولــة  أي  تقــم  مل 
اســتيضاح، مل يتــم مــن أي دولــة أن أعــادت ســفرها رفضــا للجرميــة، 
مل نــر تلــك الفعــال مــن أوروبــا ومحكمــة الجنايــات باملبــادرة والقــدوم 
اللجــان  بــل رأيناهــم يشــكلون  إىل فلســطني وتشــكيل لجنــة تحقيــق، 
التحقيقيــة ويرســلونها تحــت النــار إىل أوكرانيا، ويجمعون كل الدالئل 

عى أن هناك جرمية حرب.
هنــاك  انهمــرت  مقاتــل،  أمــام  مقاتــل  لدعــم  أســلحة  هنــاك  انهمــرت 

الفلسطيني؟
وهــل ستســاوم الســلطة الفلســطينية عــى دمــاء شــرين ببعــض الدعــم 
املحجــوب مــن اإلدارة األمريكيــة وبعــض الوعود السياســية أم أن املوقف 

الفلسطيني سيبقى صامدًا يف هذه القضية؟
خاصــة وأن وزيــر الحــرب الصهيــوين غانتــس كان قــد التقــى بالرئيــس أبــو 
مــازن ومــن ثــم َتَوجــه للواليــات املتحــدة وكان عــى أجنــدة اللقاءيــن ملف 

شرين أبو عاقلة.
قراراهــا  يكــون  األلــف ألن  للمــرة  الفلســطينية مدعــوة  الســلطة  أن  أظــن   
منســجًا مــع الحالــة الشــعبية الفلســطينية بــل وحالــة التضامــن العاملــي 
أبــو  دمــاء شــرين  مــن خــال  الفلســطينية  للقضيــة  رافعــة  التــي شــكلت 
عاقلة، وأوىل الناس بالحفاظ عى هذه الحالة هي السلطة الوطنية التي 
ينبغــي لهــا أن تكــون مســؤولة وطنيــًا وأخاقيــًا عن هــذه القضية، فا يجوز 
أن تطالب السلطة الفلسطينية املجتمع الدويل بالتحرك ضد االحتال 
فيــا تبقــى هــذه متخاذلــة أو مقــرصة يف اتخاذ مــا يقع عى عاتقها وطنيًا 
مــن واجــب، األمــر الــذي يســتدعي تشــكيل حالــة وطنية فلســطينية مانعة 
الدوليــة  للجنايــة  ملــف شــرين  بإحالــة  عــن موقفهــا  الســلطة  تراجــع  مــن 
وتشكيل حالة دعم ومساندة للسطلة يف هذا القرار الوطني من النخب 
املجتمعيــة واألحــزاب والفصائــل، وعــدم الســاح بإهــدار حالــة التضامــن 
العاملي مع الشــعب الفلســطيني يف قضية شــرين يف دهاليز السياسة 
ملــف  بإحالــة  الفلســطيني  الشــعبي  املطلــب  عــى  واإلرصار  القــذرة، 
شــرين للجنايــة الدوليــة وفقــًا للــادة )13( مــن ميثاق روما األســايس من 

خال دولة فلسطني كطرف ساٍم متعاقد عى هذا امليثاق.

عاقلة وما تبع ذلك من االعتداء عى جنازتها يثبت كم تفّوق هذا الفلسطيني 
عى عدّوه أخاقيا وإنســانيا وحضاريا، بكل بســاطة تم وضع هذا االحتال يف 
أســفل ســافلني وتــم وضــع الفلســطيني عــى رأس ســّلم الرقــي البــري للعــامل 

أجمعني.
الفلســطيني الجديــد يــدرك حقيقــة هــذا االســتعار ويعــرف درجــة بادتــه التــي 
ال تفقــه لغــة الســام أبــدا، وقــد وقــف هــذا الفلســطيني نتيجــة لتجربتــه املريــرة 
مع هذا االســتعار عى أن ال وســيلة للتحرير إال بالوســيلة التي احتّل بها هذا 

االستعار باده، وأن هذا ال يفقه إال هذه اللغة.
الفلســطيني الجديــد يــدرك تامــا أنــه ال خيــار ثالــث أمامــه، إمــا أن يكون عنرصا 
مــن عنــارص العــودة والتحريــر، وإمــا أن يكــون عنــرصا مــن عنارص تكريــس النكبة، 
وإمــا إنتــاج نكبــات جديــدة، وهــذا ال يكــون إال بأن يتلّمس وزنه ودوره يف معادلة 
كّل  يف  مكافحــة  مجاهــدة  ثوريــة  ذاتــا  يكــون  أن  فإمــا  واملواجهــة،  االشــتباك 
ميادين الحياة والشهود الحضاري، وإما أن يكون مسارا من مسامر االحتال 
الفلســطينيون  ينغــرس،  أن  االحتــال  لــه  يريــد  حيــث  ينغــرس  ألن  ومســتعّدا 
بغالبيتهم )وتثبت األيام ذلك بني الحني واآلخر( هم الحالة الثورية املجاهدة، 

وإن جاز له أن يكون مسارا فهو مسار يف نعش االحتال. 

منهــاج دراســته  ويغــر  الفلســطيني  يهــان  بأموالهــا  التــي  أوروبــا  نفــاق 
وتفــرض رشوط الــذل عــى ســلطة ســليبة الســيادة إال مــن أمــن يعتــر 

التنسيق مقدسا.
نفــاق األمريــي الــذي قتلــت رصاصتــه شــرين ووليــد الريف وعصاه 
وعتــاده العســكري اســتخدم يف مهاجمــة الجنائــز وقبــل ذلــك قنابلــه 
الذكية وطائراته قصف بها االحتال غزة وجنني، وبعد وقبل وبني كل 
هــذه األحــداث "ڤيتــو" يحملونــه يف وجــه أي قــرار ضد االحتال يوضع 

هناك يف مجلس فيه كل الدماء تسيل تحت اسم األمن.
سفارات نقلت للقدس وڤيتو يف مجلس األمن وعتاد وساح وتطبيق 
وتنســيق؛ كل هــذه األســلحة بأيديهــم بالتزامــن مــع حصار الفلســطيني 
ومن ينارصه وحرب عى الصحافة واملقدســات وقتل الروح والتابوت 
ليغطى كل املشــهد بدموع تاســيح ما زاد من حجمها هذه املرة هو 

محاولة تغطية األبشع.
فهــل يــا تــرى ســتتغر املعــادالت وتتحــول إىل منطــق ســيايس دويل 

بعيــدا عــن مصلحــة الغــرب والــرق وتأخــذ قضيــة فلســطني وشــرين 
مرحلــة جديــدة تؤســس ملــا بعدهــا، وتنســف مخططــات رســمت ليس 

أولها "أوسلو" وال آخرها اتفاقية "أبراهام".
فمــن سيســبق  االحتــال  يف املشــهد وضــوح شــديد ودالئــل تاحــق 
الستثارها يف معاقبته وتجرميه ومحاكمته؟! ومن سيسبق لتغطيتها 
بدموع ما زالت تســتخدم رغم معرفة عمقها؟! من ســينصف الشــعب 
الفلسطيني ومقاومته وحقوقه أمام هذا البحر من دموع التاسيح؟!

لمـــــــاذا ترفــــض وزارة الخارجيـــة األمريكيــــة؟

النكبـة بني االستعمار البليد والفلسطييّن الجديد؟

دمـــــــــــوع التماسيـــــــــــح

المستشار/ أسامة سعد

وليد الهوديل

محمد القيق

إعـــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )2294( – حي الصربة

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2022/6 املنعقــدة بتاريــخ 2022/3/17م عــن إيــداع املخطــط التفصيــي 

للشــارع رقم )2294( حي الصرة املحصور بني الشــارع رقم )2266( شــااًل 
والشارع رقم )1659( غربًا بعرض )8( مرت بدون ارتداد واملار بالقسائم رقم 

)4-5-6-7-8-9-10-12-15-16( من القطعة رقم )625( 

لاعرتاض 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  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكــــم املحلــــي         

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكــــم املحلــــي         
إعـــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع تغيري بهدف استخدام جزء من القسيمة رقم 
)31( من القطعة رقم )627(

من منطقة تجارية إىل مرفق تعليمي )مدرسة(
منطقة تنظيم - غزة 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
بجلســتها  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
هــدف  تغيــر  إيــداع  عــن  2022/2/17م  بتاريــخ  املنعقــدة   2022/4 رقــم 
اســتخدام جــزء مــن القســيمة رقــم )31( مــن القطعــة رقــم )627( مــن منطقــة 

تجارية إىل مرفق تعليمي )مدرسة(.
لاعرتاض خال مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعان.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطاع عى خارطة املــروع مجانًا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )384 /2022(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
كامــل أحمــد حــاد أبــو ســته مــن ســكان خانيونــس هويــة رقــم 960255347 

بصفته وكيا عن: عي أحمد حاد أبو سته
مبوجب وكالة رقم: 2014 / 1094 صادرة عن خانيونس 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف
القطعة 146 القسيمة 26 املدينة دير البلح 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عر يوما مــن تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/5/17م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكــــم املحلــــي         
إعان صادر عن اللجنة املركزية لتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة

بشأن/ إيداع موقع مرشوع مقر رشكة توزيع الكهرباء 
ميثلها السيد/ ماهر محمد حسني عايش

تعلــن اللجنــة املركزيــة لتنظيــم وبنــاء املــدن مبحافظات غــزة للجمهور الكريم 
2022/4/21م  2022/8 املنعقــدة بتاريــخ  بأنــه قــد قــررت بجلســتها رقــم 
إيــداع موقــع مــروع مقــر رشكــة توزيــع الكهربــاء ميثلهــا الســيد/ ماهر محمد 

حسني عايش يف القسيمة رقم )31( من القطعة رقم )4( من أرايض رفح
األخــرى  واألمــاك  واألبنيــة  األرايض  يف  الشــأن  ذوي  لجميــع  يحــق  وعليــه 
املشــمولة املنطقــة بصفتهــم مــن أصحــاب األمــاك أو بــأي صفــة أخــرى أن 
يتقدمــوا باعرتاضاتهــم عــى املــروع وذلــك خــال مــدة 30 يومــا مــن تاريــخ 
نــر هــذا اإلعــان. تقــدم االعرتاضــات لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء 
والتنظيــم مبقرهــا يف بلديــة رفــح وللســيد/ ســكرتر اللجنــة املركزيــة مبكتبــه 
بوزارة الحكم املحي خال ساعات الدوام الرسمي. وسوف لن يلتفت ألي 

اعرتاض يرد بعد انقضاء املدة املحددة
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
محافظات غزة

الموقف األمريكي من القضايا الفلسطينية 
ما زال على حاله ولم يشهد أي تطور ولم 
تكن التصريحات األمريكية في مقتل شيرين 
إال محاولة من اإلدارة األمريكية للتساوق 
مع حالة الغضب العالمي العارم من ارتكاب 
االحتالل لهذه الجريمة مع ضبط التصريحات 
بشكل دبلوماسي دقيق حتى ال ُتمس حصانة 
االحتالل التي توفرها اإلدارة األمريكية له، 
وكان التعاطي مع قضية شيرين ال يعدو 
قضية إنسانية ال تتعدى إلى قضية قانونية 
يجب أن تتخذ فيها اإلجراءات الجدية لمحاسبة 
مرتكب الجريمة واآلمر بارتكابها.







1. ماذا يطلق على مجموعة من األوامر لتحديد صالحيات مستخدمي 
قواعد البيانات من حيث الوصول إليها؟

DCL ب. لغة التحكم بالبيانات    DDL أ. لغة تعريف البيانات
DRL د. لغة إدارة البيانات        DML ج. لغة معالجة البيانات

2. ما الرابطة التي تســتخدم إلضافة أكثر من شــرط على المعيار على 
أن يتحقق أحدها على األقل؟

NOT AND .د            NOT .ج             OR .ب       AND .أ
3. ما جملة )SQL( المناسبة لحذف جميع بيانات الطالب الذي رقمه 

)NO يساوي 100( من جدول الطالب )St-tbl(؟

;Delete from St_tbl Where No= 100 .أ
;Delete from* St_tbl Where No= 100.ب
;Delete from St_tbl No= 100 .ج
;Delete from No Where St_tb= 100 .د

4. ما اللغة التي تتشارك بها جميع برامج إدارة قواعد البيانات؟
Access .د             SQL .ج     Sketchup  .ب  App Inventor .أ

;SELECT * FROM Table :5. ما ناتج تنفيذ الجملة التالية
أ.  استخراج بعض البيانات             ب. استخراج جميع الحقول من الجدول
ج . استخرج كل الجداول من قاعدة البيانات          د.  استخراج كل االستعالمات

6. ما هي ايقونة استعالم التحديث؟                
أ.    

                ب.                          ج.                   د. 

7. مــاذا تســّمى عمليــة نســخ حقــول جــدول أو جــزء منــه إلــى جــدول 
مطابق له في المفتاح األساسي وبنفس الترتيب ؟

أ. الربط                  ب. التحديث                 ج. التحديد    د. اإللحاق
 Select ويستخدم في جملة sql 8. ما األمر الذي يعد أحد أجزاء أوامر
حينما ُيطلب استرجاع صفوف معينة ومحددة من جدول أو أكثر، وفق 

الشروط التي تحدد في االستعالم ؟
 WHERE Clause .د         Operator. ج       Set.ب      FROM.أ
9. أي من اآلتية في قاعدة بيانات تستخدم للرد على استفسارات محددة؟
أ.النماذج               ب. التقارير             ج.االستعالمات            د. الجداول

10. ما هي الرابطة التي تستخدم لتحقيق مجموعة من الشروط معا ؟

NOT AND .د             NOT.ج                   OR .ب           AND .أ 
11. أي من اآلتية هي عبارة تركيبية تدل على أن نمط الترتيب تصاعدي 

أم تنازلي ؟
ORDER BY .د          ORDER .ج      WHERE.ب        FROM .أ 

12. لكسر العالقة )∞: ∞ ( بين جدولين نقوم ب ؟ 

أ. نبدل المفاتيح                  ب. نغير محتويات الحقول   
ج.إنشاء جدول وصلة                   د.إنشاء عالقات

13. ماذا تسمى صفة في كيان ما تكون مفتاحا أساسيا في كيان آخر؟ 

أ.  مفتاح أجنبي    ب.  مفتاح أساسي     ج.  مفتاح مرشح      د. مفتاح مركب
 )std_mark( المســتخدمة لحســاب معدل عالمات SQL 14. ما جملة

الطالب )std_id = 1012( ليظهر تحت اســم "student average" في 
:Students جدول

 "SELEC T sum(std_mark) As "student average .أ
   From Students Where std_id=1012;
 "SELECT avg(std_mark) As "student average .ب
     From Students Where std_id=1012;
"SELECT count(std_mark) As "student average .ج
    From Students Where std_id=1012;
 "SELECT average(std_mark) As "student average .د
    From Students Where std_id=1012;

15. ما الصيغة المستخدمة في إضافة السجل التالي

) B_name="Numbers", B_id=2555, pub_date 20/ 5/ 2000 
:Book في جدول

 INSERT INTO Book(B_id,B_name,pub_date) . أ

Values (2555,"Numbers", #20/5/2000#)

 INSERT INTO Book(B_id,B_name,pub_date) .ب

set(2555,"Numbers", #20/5/2000#)

 INSERT INTO Book(B_id,B_name,pub_date).ج

values("Numbers", 2555, #20/5/2000#)

INSERT INTO Book(B_id,B_name,pub_date) .د

(2555,"Numbers",#20/5/2000#);

16. ما جملة SQL الُمستخدمة لحذف الدواء الذي رقمه

)M_ID=18( من الجدول )M_tbl(؟

  DELETE FROM M_tbl WHERE M_ID=18 .أ
DELETE M_ID=18 FROM M_tbl .ب

DELETE M_ID WHERE 18  .جـ
DELETE M_tbl WHERE 18 .د

بروتوكول االتصال

PP�  كمـــا يســـتخدم بروتوكـــول

PoE إعـدادات اتصـال ثابتـة بيـن 
الموجـــه ومـزود الخدمـــة، وهـذا 
VCI  يظهـر فـي الخيار الدائـم لـــ
بــــــ  3و VPIبــــ  8مـــع جميـــع 
المســـتخدمين، ذلـك ألن برتوكـول 
PPPoEال يحتـــاج إلـى إعـدادات 

اتصـال مختلفـة لـكل جلسـة 

عنوان الدرس /)إدارة قاعدة البيانات(

1. أي من االتية يعتبر األكثر أهمية لبناء قاعدة البيانات؟
د. الجداول أ. النماذج       ب. التقارير          ج. االستعالمات 

2. ما نوع البيانات األنسب لتخزين حقل )البريد االلكتروني( في جدول الطالب؟
Number د. رقم    E-mail ج. ايميل    Memo ب. مذكرة        Text أ.نص
3.  ما السعة التخزينية المطلوبة في الذاكرة لتخزين قيم رقمية من 

نوع عدد كسري مزدوج )Double(؟
أ. 2 بايت             ب. 4 بايت             ج. 6 بايت                  د. 8 بايت

MS Access4. ما االمتداد الذي يأخذه ملف قاعدة البيانات في برنامج
MSdb .د                   Sqldb .ج         Accdb .ب        Msacdb .أ

5. أين يتم تخزين البيانات في قاعدة البيانات؟   
أ.الجداول               ب. االستعالمات          ج.  النماذج               د. التقارير

6. ما عالمة التبويب في برنامج اكسس Access التي يتم من خاللها 
انشاء عالقة بين الجداول؟

أ. الصفحة الرئيسة     ب. أدوات قاعدة البيانات       ج. إنشاء        د. إدراج
7. ما العالقة الواجب كسرها في قاعدة البيانات التي تستخدم النظام العالئقي؟
أ. واحد لواحد        ب. واحد لمتعدد         ج. متعدد لواحد        د. متعدد لمتعدد

8. مــا الخاصيــة التي من خاللها يتم حذف كامل الســجالت المرتبطة 
في الجداول األخرى عند حذف سجل معين؟

ب. عرض البيانات     ج. الحقول المشتركة      د. التكامل المرجعي أ. العالقات 
9. مــا الطريقــة التي يتم مــن خاللها التعديل على الجداول الُمنشــأة 

في قاعدة البيانات آكسس إلضافة حقول جديدة؟
أ. عرض التصميم  ب. عرض ورقة البيانات  ج. عرض التخطيط د. عرض الجدول

10. ماذا يسّمى المخطط الذي يظهر كيانات النظام والروابط والعالقات والحقول؟

   ERD . د         Forms.ج           Reports . ب           Queries .أ 
11. ما نوع البيانات األنسب لتخزين حقل )رقم المهندس(  في جدول المهندس ؟

Number د. رقم       E-mail ج. إيميل    Memo  ب. مذكرة    Text أ. نص 
12. من الشخص الذي يملك التحكم الكامل بقاعدة البيانات ومنع التغيير غير المصرح به؟

أ.  مدير قاعدة البيانات   ب . مدير الشركة    ج. محلل النظام    د. المستخدم
13. كم عدد الرموز الذي يستطيع نوع البيانات )نص( استقباله؟

د. 255 أ .  4           ب.8                  ج. 128                 
14. جميع برامج قواعد البيانات تتشارك بلغة:

(Objective C) ب. لغة       (SQL) أ. لغة االستعالم البنيوية
(VB.NET) د. لغة                   (Java) جـ. لغة

15. أحد أنواع البيانات يستخدم لتخزين رقم فريد ويزداد تسلسليًا مع 

كل صف )سجل( جديد في الجدول
أ. عدد صحيح   ب. عدد كسري مزدوج    جـ. عدد صحيح مطول   د. ترقيم تلقائي
MS Access 16. ما التبويب الذي نختار منه نوع االستعالم المناسب في برنامج

أ. إنشاء           ب. أدوات قواعد البيانات       جـ. تصميم         د.  تنسيق
17. ما المفتاح األجنبي في جدول اإلعارة الذي حقوله )رقم الطالب, 

رقم متسلسل, رقم الكتاب, تاريخ اإلعارة, تاريخ اإلرجاع (
أ. رقم الطالب     ب. رقم متسلسل         جـ. تاريخ اإلعارة     دـ. تاريخ اإلرجاع

18. العالقة التي تربط بين جدول السلع والمشترين

أ. 1  1        ب. 1  ∞              جـ. ∞  ∞                 دـ. ∞  1
19. ما قاعدة البيانات التي ال تتطلب ترخيصًا؟

MySql .د    Sql Server .جـ     Oracle .ب     Microsoft Access .أ
20. مــا نــوع البيانــات الــذي ُيســتخدم للقيــم النصية الطويلــة وعدد 

الحروف األقصى له هو 65536 حرفًا؟
(Number) د. رقم    (Date) جـ. تاريخ    (Memo) ب. مذكرة  (Text) أ. نص

21. مــا المفتــاح األجنبــي في جــدول عمليــات التحويل الــذي حقوله 

)رقم العملية، اسم العملية، رقم العميل، المبلغ، التاريخ(؟
أ. رقم العملية           ب. اسم العملية        جـ. رقم العميل      د. التاريخ

22. ما العملية التي تضمن التناسق بين المعلومات في قاعدة البيانات، 

بحيث ال يتم إدخال عملية استعارة لكتاب من مكتبة غير موجود؟
أ. إنشاء النماذج    ب. إنشاء العالقات      جـ. إنشاء االستعالمات   د. إنشاء التقارير

23. ما السبب األهم في استهالك مساحة تخزينية ال داعي لها في قاعدة البيانات؟

أ. عدد الجداول كبير                         ب. تكرار المعلومات
 جـ. عدد السجالت كبير                    د. فرض التكامل المرجعي

24. ما المثال المناسب لعالقة M:1؟

أ. الطالب والمعلم                    ب. مريض وطبيب في نظام المشفى
جـ. الطالب والمادة في نظام الجامعة    د. االبن واألب

س/ عرف الترميز؟ 
ترتيب البيانات بحيث يعطي رمز وغالبا ما يكون رقما لكل مجموعة من البيانات. 

س/ عدد وظائف طبقة التقديم؟ 
- تشكيل بروتوكوالت إلرسال المعلومات وتشفرها. 

- تبادل المعلومات بين تطبيقات الشبكة 
- إعادة تجميع وترتيب مجموعة الرموز المرسلة باالعتماد على جداول الترميز. 
- التحكم بعملية ضغط المعلومات من ألجل تخفيض كمية البيانات المرسلة.

س/ اذكر خدمات طبقة التقديم؟ 
• تحويل البيانات من تنسيق إلى آخر.           • ضغط البيانات. 

• التشفير وفك التشفير. 
س/ أهــم البروتوكالت 

 المستخدمة  في طبقة 
التقديم؟

NDR •

   LLP •         XDR •

ثالثا: طبقة التطبيقات: 
وهي تمثل الطبقة األعلى للنموذج OSI نافذة إلجراء العلميات على تطبيقات الشبكة 

من قبل المستخدمين. 
س/ اذكر وظائف طبقة التطبيقات؟ 

• تعمل على قيادة الدخول إلى الشبكة.  
• التحكم بتدفق المعلومات.                • معالجة األخطاء. 

س/ أهم البروتوكالت المستخدمة في طبقة التطبيقات؟ 
 TELNET تسجيل الدخول عبر بروتوكول •

 TFTP أو نقل الملفات البسيطة FTP نقل الملفات عبر بروتوكول •
 DNS دعم الشبكات •           SMTP نقل البريد اإللكتروني •

SNMP إدارة المضيف عن بعد •                  BOOTP دعم المضيف •

1. ما الطبقة التي يتم فيها تحويل ملف نصي مشفر من EBCDIC الى 
ملف ترميز ASCII؟

  أ. التقديم         ب. الجلسة               ج. التطبيقات       د. النقل
2. ما البروتوكول المسؤول عن إدارة المضيف عن ُبعد في نموذج OSI؟

XDR  .د                     LLP .ج                 SNMP .ب          DNS .أ  
3. مــا الطبقــة فــي نمــوذج OSI والتي يحصل فيها تدفــق المعلومات 

ومعالجة األخطاء؟
  أ. طبقة ربط البيانات                  ب. طبقة الجلسة

  ج. طبقة التطبيقات                         د. طبقة التقديم

4. ما البروتوكول المستخدم في طبقة الجلسة في نموذج OSI؟
SMTP .د                 FTP .ج                  RPC .ب           NDR .أ  

5. ما المهمة التي تقوم بها طبقة النقل في نموذج OSI ؟
  أ. توجيه الرسالة               ب. إنشاء نظام عنونة منطقي

 ج. عنونة المنافذ               د. التفويض
6. ما البروتوكول المستخدم في طبقة التقديم في نموذج OSI؟

LLP .د       PPTP .ج        SNMP .ب          FTP .أ  
7. ما الطبقة المســؤولة عن عملية التشــفير وفك التشفير في نظام 

OSI؟

  أ. ربط البيانات  ب. الجلسة           ج. التقديم             د. التطبيقات
8. ما وظيفة البروتوكول SMTP؟

  أ. تسجيل الدخول                ب. نقل الملفات 
 ج. نقل البريد اإللكتروني                د. وصل وفصل قناة االتصال

9. ما الخدمة التي تعمل على تأمين التزامن بين مستخدمي الطبقات 
من خالل نقاط المراقبة في نموذج OSI؟

  أ. المصادقة                                ب. استعادة الجلسة 
 ج. التفويض                                د. التحكم

10. مــا الطبقــة التــي يحــدث فيهــا تأميــن الخدمــة التي تدعم بشــكل 

مباشر برامج المستخدمين في نموذج OSI؟
  أ. طبقة ربط البيانات                 ب. طبقة الجلسة 

 ج. طبقة التطبيقات                 د. طبقة التقديم
11. ما البرتوكول المستخدم في طبقة الجلسة في نموذج OSI؟

SMTP .د   TFTP .ج    PPTP .ب       NDR .أ  

 الدرس الثالث/ )أجهزة الشبكة المنزلية(

س/ أذكر اهم األجهزة المنزلية لالتصال بشبكة االنترنت؟
. Access Point  :نقطة الوصول •          . ADSL Router      : الموجه •

: ADSL Routerأواًل الموجه
س/ ما وظيفة الموجه؟

انشــاء اتصال من خالل خط المشــترك الرقمي الغير متماثــل ADSLوالذي توفره 
شركة االتصاالت، اكثر األجهزة شيوعا ويعد النقطة الرئيسية للشبكة المنزلية

س/ عرف خط المشترك الرقمي DSL ؟
هو خدمة توفرها شــركة االتصاالت لنقل البيانات الرقمية بين المودم وخط الهاتف. 

يتميز بإجراء مكالمات هاتفية حتى اثناء اتصال االنترنت.

س/ عرف خط المشترك الرقمي غير المتماثل ADSL ؟
وهي تقنية لنقل البيانات بشــكل اسرع عبر خطوط الهاتف النحاسية وهو احد أنواع 

DSL خط المشترك الرقمي
علل استخدام خط المشترك الرقمي؟

ألنه يوفر اتصال انترنت عالي السرعة حتى اثناء اجراء مكالمات هاتفية.
اذكر خطوات ضبط إعدادات بطاقة الشبكة؟

•  الدخول إلى لوحة التحكم                  • الدخول إلى مركز الشبكة والمشاركة
• اختيار العنوان تغيير إعدادات المحول   • استعراض خصائص االتصال المحلي

• اختيار بروتوكول TCP/IP اإلصدار الرابع
• ضبط االعدادات بما يتناسب مع إعدادات جهاز الشبكة

اذكر خطوات ضبط الموجه؟
• الدخول لصفحة الموجه وذلك بكتابة IP الخاص بالموجه

• تســجيل الدخول باســم المســتخدم وكلمة المرور وهــذه المعلومات مكتوبــة على جهاز 
easy الموجه من قبل الشركة المصنعة من الشاشة المقابلة نختار

س/ ما هو بروتوكول PPP؟
هــو بروتوكول الطبقــة الثانية في نمــوذج ( OSIطبقة ربــط البيانات)ويهدف إلى 

إنشاء اتصال مباشر بين نقطتين طرفيتين. 
س/ ما هي وظيفة بروتوكول PPP؟

- المصادقة: وتكون عبر اسم المستخدم وكلمة المرور المزودة من قبل مزود 
خدمة اإلنترنت.   - ضغط البيانات   - تشفير البيانات

س/ ما هو بروتوكول PPPOE؟
هو أحد بروتوكالت االنترنت الذي يعتمد على برتوكول النقطة إلى النقطة ويعتمد على الشبكات 

من نوع Frame Relay وأغلب استخداماته الرئيسية في خط المشترك الرقمي
؟Frame Relay س/ عرف شبكة

هي شــبكة تقوم بتقســيم البيانات إلى أجزاء صغيرة مختلفة في الحجم تسمح بإعادة 
إرســالها إن لم تصل إلى الهدف أو حدث لها تشــويه دون الحاجة إلرســال البيانات 

جميعاَ مرة اخرى مما يساهم في سرعة االرسال.
س/ علل/ يستخدم برتوكول PPPOEاعدادات اتصال ثابتة بين الموجه 
 VCI 35 = ) ( وبين مزود الخدمة حيث تظهر في االعدادات الدائمة لـ
و ) ( = VPI 8 لجميع المستخدمين؟ ) حيث تختلف من دولة ألخرى(
. sessio ال يحتاج إلى اعدادات اتصال مختلفة لكل جلسة PPPOE الجواب/ ألن برتوكول

التفاصيل

Broadcast SSID
 Enableشبكة ظاهرة

Disableشبكة مخفية

SSIDاسم الشبكة الظاهر

Encryption
webكلمة مرور بسيطة

Wpa2كلمة مرور معقدة
Pre-shared keyكلمة مرور الشبكة

Access Point :ثانيًا: نقطة الوصول
س/ ما وظيفة جهاز نقطة الوصول؟

الجواب/ إنشاء شبكة محلية السلكية وتقوم بتوصيل إشارة السلكية إلى منطقة معينة
س/ ما أدوار جهاز نقطة الوصول؟

: Access Point نقطة وصول
بحيث يكون امتداد السلكي لشبكة سلكية ، وهو الوضع االفتراضي لهذا الجهاز

في الصورة التالية يتم كتابة اسم الشبكة الالسلكية المراد بثها SSID ورقم قناة البث 
channel ونوع Wireless Security التشفير ( Mode نوع الحماية)

 وفي النهاية تحديد كلمة المرور الخاص بها

: AP Clint مستخدم نقطة وصول
يجعــل هذا الوضــع نقطة الوصول مســتخدم لجهاز نقطة وصــول آخر ويطلب 
عنوان MAC الذي يخص الشــبكة الالســلكية للموجه أو نقطة وصول أخرى 

باعثة.( يستقبل اشارة ال سلكية ويحولها إلشارة سلكية )

يتم اختيار ايقونة Survey إلظهار الشبكات الالسلكية المتاحة
Wireless name of root AP بعد االختيار يظهر لنا اسم الشبكة الالسلكية

Mac Address of root AP وعنوان الماك الذي يتم الربط بواسطته
Wireless Security Mode (الحماية ) واختيار نوع التشفير

وفي النهاية كلمة المرور الخاصة بالشبكة االصلية

: Wireless Repeater معيد ) مقوي ( السلكي
يمكن تقوية إشــارة السلكية ضعيفة لتزيد مدى تغطيتها، ويتم ذلك السلكياً. ويتطلب 
هــذا الوضــع عنوان MACوكذلــك كلمة ال مــرور للباعث لتقوم بتعزيز اإلشــارة 

وإرسالها لمسافة أبعد.  ( يستقبل اشارة السلكية ويقويها ويعيد بثها ال سلكيا)

يتم اختيار ايقونة Survey إلظهار الشبكات الالسلكية المتاحة
Wireless name of root AP بعد االختيار يظهر لنا اسم الشبكة الالسلكية

Mac Address of root AP وعنوان الماك الذي يتم الربط بواسطته
Wireless Security Mode (الحماية ) واختيار نوع التشفير

وفي النهاية كلمة المرور الخاصة بالشبكة االصلية

السؤال األول/ اختر من متعدد

السؤال األول/ اختر من متعدد

السؤال الثاني/ ما المقصود بكل من اآلتية:-
المفتــاح األساســي المركــب : مجموعة صفات تشــّكل معــاً صفة فريدة؛ 

وذلك في حال عدم وجود صفة واحدة فريدة.
اســتعالمات Queries: وهــي طلــب اســترجاع بيانــات معينة مــن قاعدة 
بيانــات، تنطبق عليها معايير محددة أو أوامــر لتنفيذ عمليات على البيانات في 

الجداول من: حذف وإضافة وتعديل سجالت حقول وإنشاء وحذف جداول.

السؤال الثالث/ أجب عن األسئلة اآلتية:-
.Access س/ 1. اذكر خمسة من خصائص برنامج آكسس

• قاعدة بيانات عالئقية.           • يجمع جميع مكونات قاعدة البيانات في ملف 
واحد وامتداده ACCDBِ وبحجم أقصى 2 غيغا بايت.

• إمكانية استيراد وتصدير البيانات من برامج أخرى.
• تعدد درجات األمان, وصالحيات الوصول للبيانات حسب الحاجة.

• إمكانية مشاركة قاعدة البيانات على شبكة الحاسوب.
• تمكن مدير قاعدة البيانات من التحكم الكامل وإعطاء الصالحيات المطلوبة.

س/ 2. أهمية التكامل المرجعي في العالقات بين الكيانات؟
تحافظ على تناســق البيانات ومطابقتهــا بين الجداول المرتبطة ببعضها البعض 

بحيث ال يمكن حدوث أي تغير دون ان يتم تغيير في الجداول المرتبطة به
س/ 3. عّدد ّأربعة ّمن ّمكونات ّبرنامج ّميكروسوفت ّأكسس؟

الجداول     - االستعالمات        - النماذج         - التقارير
س/ 4. ما أهمية الجداول في قواعد البيانات؟ 

هي العنصر األساسي في قاعدة البيانات ويتم تخزين البيانات بها
س/ 5. ما المكونات الرئيسة لملف قاعدة البيانات في اكسس )MS access(؟

الجداول     - االستعالمات        - النماذج         - التقارير
س/ 6. ما وجه االختالف بين النموذج والتقرير من حيث الوظيفة؟

النموذج : واجهات رسومية إلدخال وتعديل وحذف البيانات المخزنة في الجداول.
التقارير: وسيلة لعرض البيانات وطباعتها بأشكال وتنسيقات متنوعة.وُيَعّد التقرير اللبنة 
األولى لمتخذي القرار لتمكينهم من اتخاذ القرار بشكل صائب، بناء على معلومات دقيقة.

السؤال الرابع/ تحليل قواعد البيانات :-
س/ لدى نظام بنك )االمل(، الكيانات ، وصفاتها اآلتية:  

1) الموظف( رقم الموظف ، اسم الموظف، القسم )
2) العميل (رقم العميل، اسم العميل، العنوان)

3) الحساب( رقم الحساب، نوع عملة الحساب، رقم العميل)
4) المعاملة ( رقم المعاملة ، رقم الموظف، رقم العميل، تاريخ المعاملة)

إذا علمت أن:

1. العميل يتعامل مع أكثر من موظف، والموظف يتعامل مع أكثر من عميل.
2. يمكن أن يكون للعميل أكثر من نوع حساب ) حساب دينار ، حساب دوالر ،.(

أجب عن األسئلة اآلتية:
1. حدد المفاتيح األساسية

جدول الموظف -< رقم الموظف ( مفتاح أساسي )
جدول العميل-< رقم العميل( مفتاح أساسي )

جدول الحساب-< رقم الحساب( مفتاح أساسي )
جدول المعاملة-< رقم المعاملة( مفتاح أساسي )

2( حدد المفاتيح األجنبية 
جدول الحساب-< رقم العميل( مفتاح أجنبي)

جدول المعاملة-< رقم الموظف ( مفتاح أجنبي )
جدول المعاملة-< رقم العميل( مفتاح أجنبي)

3( حدد العالقة بين:
 أ- كيان الموظف، وكيان العميل

العالقة هي : متعدد -- متعدد              
ب. كيان العميل، كيان الحساب

العالقة هي:  1 -- متعدد
  )ERD( ارسم مخطط )4

للنظام موضحاً العالقات بين الكيانات.
س/  مــن خالل دراســتك لقواعــد البيانات تأمل الجــداول اآلتية ثم 

أجب عن األسئلة التي تليها:

1. ما المفتاح األساسي في كل من الجدولين؟
customer tbl في جدول custid المفتاح األساسي

2. أذكر مفتاحًا أجنبيًا من الجداول السابقة مع تحديد الجدول الذي ينتمي إليه 
Delivery tbl في جدول custid المفتاح األجنبي

3. وضح العالقة بين الجدولين.
العالقة بين الجدولين هي : واحد لمتعدد

)SQL عنوان الدرس /)االستعالمات ولغة

السؤال األول/ اختر من متعدد
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عنوان الدرس/ النماذج والتقارير 

2. ما امتداد الملف التنفيذي في نظام ويندوز فون؟
Win .د               Ipa.ج                     Xap.ب         Apk .أ

3.  أي من االتية من مهارات تطوير الويب
VB أ. البرمجة بلغة جافا                   ب.البرمجة بلغة

ج. html5, css, java script          د. البحث في الويب
 IOS 4. ما الشركة المنتجة لنظام التشغيل

        Samsung .د           Google .ج           Microsoft .ب          Apple . أ
5. ما الميزة في نظام األندرويد التي ُتتيح للمستخدم تشغيل أكثر من 

تطبيق معا على شاشة الهاتف الذكي؟
أ. اإلطار المتعدد   ب. التصوير المذدوج    ج. التمرير الذكي     د. الواقع االفتراضي

6. مــا التطبيــق الــذي يلــزم لنقل الملفــات من الحاســوب لجهاز يعمل 
بنظامIOS باستخدام كابل   USB؟

iCloud .د        iTunes .ج     True Tone .ب        Apple Store .أ
7. يدعم تطبيق اورازما - Aurasma إنشاء؟

أ. واقع معزز       ب. واقع حقيقي       ج. واقع افتراضي         د. شاشة افتتاحية
8. ما المقصود بمهارات تطوير الويب؟ 

VB ب. البرمجة بلغة                   html5,css أ. التعامل مع
ج. البرمجة بلغة جافا                      د. البحث في الويب

9. أي من اآلتية يعد أحد أنظمة تشغيل وتستخدم لغة جافا لبرمجة تطبيقاتها؟ 
أ. IOS         ب. ويندوز فون            ج. بالك بيري               د. األندرويد

10. أي من اآلتية من مميزات التطبيق األصيل - Native ؟
أ. ال تجده إال في متجر واحد                ب. رخيص التكلفة

ج. برمجته سهلة وسريعة                   د. ال يحتاج إلى مها ا رت عالية
11. ما طريقة التصوير التي تعمل على تشغيل الكاميرا األمامية والخلفية معا ؟
د. المزدوج أ. الفردي                 ب. الخلفي            ج. األمامي    

12. فــي برنامــج App Inventor ، ميــزة تعمــل علــى تشــغيل أكثــر من 
تطبيق على شاشة الهاتف معا؟     

أ. الضغط المزدوج   ب . الترتيب المزدوج    ج. اإلطار المتعدد   د. المشهد الكروي
13. ما النظام الذي يسمح للمطورين بكتابة وتعديل الشيفرة المصدرية؟

أ. أندرويد         ب. IOS              جـ.  ويندوز                  د. جافا
14.  ما لغة البرمجة المستخدمة في نظام التشغيل أندرويد؟

#C .د  VB.NET .جـ                 JAVA .ب  C .أ
15. ما طريقة التصوير التي تعمل عمى تشغيل الكاميرا األمامية والخلفية معًا ؟
أ. األمامي        ب. الخمفي                 جـ. الفردي    د. المزدوج

16. ما المجس الذي يقيس ميل جهاز الهاتف الذكي وزوايا التحرك من 
خالل موقعو عبر المحاور الثالثة؟

أ. التسارع    ب. المغناطيسية          جـ. الدوران           د. اإلطار المتعدد
17. من التطبيقات اآلتية والتي تدعم إنشاء واقع معزز :

YouTube .جـ. أورازما                  د            Apple .ب        Playأ. سوق
18. ما لغة البرمجة التي تستخدم لتصميم تطبيق أصيل في نظام اندرويد؟

VB.NET .د             C#.NET .جـ           ++C .ب      C .أ
19. من مهارات تطوير الويب التي تستخدمها التطبيقات الهجينة في 

بناء وبرمجة تطبيقاتها؟
CSS .دـ                   ++C .جـ                    C .ب                 JAVA .أ

20. ما امتداد الملف التنفيذي في نظام ويندوز فون؟
AIA .دـ                      XAP .جـ                    APK .ب     APP .أ

21. مــا امتــداد الملــف فــي برنامــج App Inventorوالــذي يســتخدم 
للتعديل على ملف التطبيق؟

AIA دـ       APP .جـ                   XAP .ب           APK .أ
22. أي مــن اآلتيــة هــي ميزة في نظــام األندرويد وتمكــن من التحكم 

بأداء الهاتف واضافة ميزات جديدة على النظام ؟
أ. موجود في متجر واحد               ب. موجود في أكثر من متجر

جـ. مفتوح المصدر                د. االطار المتعدد
23. مــا وظيفــة اللبنــة البرمجيــة Imagesprite.Headingفــي برنامــج 

App Inventor؟
أ. لتغيير حجم الصورة                  ب. لتغيير سرعة حركة الصورة

جـ. لتغيير اتجاه حركة الصورة           د.  لتحديد أعمى الصورة
24. ما المقصود بـ الميزة True Tone في نظام IOS؟

iTune .أ. طريقة تخزين ونقل الممفات                               ب
جـ. تعديل ألوان الشاشة حسب إضاءة الجو المحيط      د.  تغيير صوت الجهاز

1. ماذا يدعم تطبيق اورازما Aurasma؟
أ. واقع افتراضي      ب. واقع حقيقي     ج. واقع معزز         د. شاشة افتتاحية

1( الواقع االفتراضي: تقنّية رقمّية تحاكي بيئة حقيقية، أو متعددة األبعاد، تعمل 
على نقل الوعي اإلنساني إلى تلك البيئة والتفاعل معها.

2( التطبيقات االصيلة: التطبيقات التي تم تصميمها وبرمجتها بلغات برمجية لتعمل في بيئة 
نظام تشغيل واحد ومتواجدة في المتجر الخاص بالنظام وال تعمل في بيئة أي نظام تشغيل آخر.

3( التمرّير الذكي: خاصية تستعرض وتمرر محتوى الشاشة بحركات الرأس إلى 
أعلى وأسفل أو بإمالة الهاتف.

4( التصوير المزدوج: تشغيل الكاميرا األمامية والخلفية معاً، بحيث تظهر صورة 
صغيرة من الكاميرا األمامية داخل صورة الكاميرا الخلفية.

5(إدارة الذاكرة: ازالة الموارد غير المستخدمة في الذاكرة من أجل الحصول على 
مساحة فارغة فيها "جمع القمامة".

6( التطبيقــات الهجينــة: البرمجيات التي تم تصميمها وبرمجتها لتعمل في اكثر 
من بيئة نظام تشــغيل ومتواجدة في متاجر عديدة وتســتخدم مهارات تطوير الويب

Html5- java Script –CSS في بنائها وبرمجتها.

7( التطبيقــات األصيلــة: التطبيقــات التي تــم تصميمهــا وبرمجتها بلغات 
برمجية لتعمل في بيئة نظام تشغيل واحد ومتواجدة في المتجر الخاص بالنظام 

وال تعمل في بيئة أي نظام تشغيل آخر.
8( نظام التشــغيل IOS: نظام التشــغيل من إنتاج شركة أبل، وخاص بأجهزتها، 

وغير مفتوح المصدر، ويوفر مزايا أمنية كثيرة.
9( التصوير المزدوج:  تشغيل الكاميرا األمامية والخلفية معاً، بحيث تظهر صورة 

صغيرة من الكاميرا األمامية داخل صورة الكاميرا الخلفية.

مادة/ تكنولوجيا  المعلومات 

عنوان الدرس/ أنظمة الهاتف الذكي 

عنوان الدرس/ النماذج والتقارير

س/1 . أذكر أربع ميزات يدعمها نظام األندرويد في الهواتف الذكية؟
1. التصوير المزدوج:  تشغيل الكاميرا األمامية والخلفية معاً، بحيث تظهر صورة 

صغيرة من الكاميرا األمامية داخل صورة الكاميرا الخلفية.
2. التمرّير الذكي: خاصية تستعرض وتمرر محتوى الشاشة بحركات الرأس إلى 

أعلى وأسفل أو بإمالة الهاتف.
3. االتصــال المباشــر: يتــم إجراء االتصــال عند ظهور جهة االتصال ســواء في 

)الرسائل أو جهات االتصال(، مع وضع الهاتف على األذن.
4. اإلطار المتعدد: تشغيل  أكثر من تطبيق على شاشة الهاتف معاً.

س/2. اذكر طرق التصوير بتقنية 360 درجة؟
أ. التصوير باستخدام مجموعة كاميرات على حامل يتم تشغيلها وإيقافها في وقت واحد.

ب. كاميــرا مــزّودة بعدة عدســات، كل واحدة تغطي زاوية محــددة بحيث يتم تغطية 
المشهد بشكٍل كروي كامل.

س/3.  اذكر اربع من طرق نقل البيانات في نظام األندرويد؟
 أ. كابل USB.                            ب.  البلوتوث.     

Cloudد. التخزين السحابي                 . Wi-Fi.ج.الواي فاي 
س/4 . اذكر اربع من طرق نقل البيانات في نظام IOS؟

  Itunes ب. برنامج         ICloud أ. التخزين السحابي
ج. مواقع التواصل االجتماعي          د.البريد االلكتروني

س/6. مــا المجســات الثالثة في الهواتف الذكيــة، وكيف تدعم تقنية 
الواقع االفتراضي ؟

- التسارع:  مجس يستشعر التغّير في سرعة حركة الجهاز باتجاه المحاور الثالثة 
)x, y, z( كما يقيس التسارع الخطي في حركته.

- الدوران: يقيس ميل الجهاز وزوايا التحرك من خالل تحديد موقعه عبر المحاور الثالثة.
- المغناطيسّية: يستشعر المجال المغناطيسّي الناتج عن أّي معدن

السؤال الثالث/ أجب عن األسئلة اآلتية:

.MS Access س/ 1. ما وظيفة أداة النموذج الفارغ في برنامج
يتم من خاللها ترك المجال للمصمم باختيار جميع حيثيات النموذج، من خالل إضافة 

األزرار والحقول، وتحديد مصدر السجالت للنموذج  بشكل يدوي.
س/ 2.  ما وجه االختالف بين النموذج والتقرير من حيث الوظيفة؟
النمــوذج هــو عبارة عــن واجهة لتنظيــم وترتيب ادخــال البيانــات ومعالجتها مثل 
التحديــث والحــذف وغيرهــا. أما التقرير فهو وســيلة لعرض البيانــات وتحضريها 
لطباعتها وُيَعّد التقرير اللبنة األولى لمتخذي القرار لتمكينهم من اتخاذ القرار بشكل 

صائب، بناء على معلومات دقيقة.

السؤال الثالث/ أجب عن األسئلة اآلتية:

السؤال األول/ اختر من متعدد:

السؤال األول/ اختر من متعدد:

نظام IOSنظام Androidوجه المقارنة
JAVA, CObjective C, Swift++لغات البرمجة

أبلجوجلالشركة المطورة
مستوى الحماية مرتفعمستوى الحماية منخفضالحماية من الفيروسات

التطبيقات األصيلةالتطبيقات الهجينة 
يتم تصميمها وبرمجتها بلغات برمجية 
تعمــل فــي بيئــة نظــام تشــغيل واحد، 
باســتخدام لغــات برمجة أصيلــة مثل: 

.C++ الجافا ولغة

يتــم تصميمهــا وبرمجتها لتعمــل في أكثر 
من بيئة نظام تشــغيل، ب استخدام أدوات 
برمجــة  أداوت  مثــل:   ، الويــب  برمجــة 
.HTML5، CSS ،الويب، جافا سكربت

السؤال الخامس/ قارن بين كل من :-

1. تســتخدم طريقــة تصويــر o 360 مجموعة كاميــرات أو كاميرا مزودة 
بعدة عدسات.

ألن كل منها تغطي زاوية محددة بحيث يتم تغطية المشهد بشكٍل كروي كامل
2. األجهزة التي تستخدم نظام IOSغير معرضة للفيروسات

ألن شــركة أبل تتحكم بشكل قوي في متجرها )Apple Store( بحيث تقوم بعملية 
فحص تام ومستمر للتطبيقات قبل الموافقة على إضافتها إلى المتجر

3. إمكانية تعرض نظام Androidلإلصابة بالفيروسات؟
ألنه مفتوحة المصدر وال يتحكم بشكل قوة في المتجر الخاص بالنظام

4. قامت شركة Appleبجعل نظام IOSغير مفتوح المصدر ؟
حتى توفر لنظامها المزايا األمنية وتحمي اجهزتها من االصابة بالفيروسات

السؤال الرابع/ علل لما يأتي :-

السؤال الثاني/ ما المقصود بكل من اآلتية:

1. التقرير  Report: * وسيلة لعرض البيانات وطباعتها بأشكال وتنسيقات متنوعة
1. خالصــة بيانــات يمكن طباعتها على الطابعة، أو حفظها كمســتند على الجهاز، وُيَعّد التقرير 
اللبنة األولى لمتخذي القرار؛ لتمكينهم من اتخاذ القرار بشكل صائب، بناء على معلومات دقيقة.
2. النمــوذج Form:  واجهــة يتم من خاللها معالجة البيانــات )اضافة وتحديث 

وحذف بيانات من الجدول( بطريقة سهلة.

السؤال الثاني/ ما المقصود بكل من اآلتية:

عنوان الدرس/ تطبيقي الخاص على هاتفي 
السؤال األول/ اختر من متعدد:

1. في برنامج App Inventor، ما ناتج تنفيذ اللبنة المقابلة؟  
أ.13             ب. 13.5              ج. 13.75                 د.14 
2. فــي برنامــج App Inventor، مــا المجموعــة التي نحصــل من خاللها 

على أداة الترتيب االفقي )Horizontal Arrangement(؟
Label .د       Textbox .ج         Layout .ب        User Interface.أ

3. في برنامج App Inventor، ما استخدام اللبنة البرمجية اآلتية   

أ.تعريف متغيرين       ب. المواساة       ج. اتخاذ القرار        د. المقارنة
يتــم ادراج األداة                     برنامــج App Inventor، مــن أي مجموعــة  4. فــي 

  )Canvas(
   Sensors .ب                                      layout .أ

Drawing and Animation .د                                        Media .ج
 Horizontal Arrangement 5. ما المجموعة التي نضيف منها األداة

، في برنامج   App Inventor ؟
Media.ب                  Use Interface   .أ

Drawing and Animation .د                                   layout .ج
6. مــن الشــخص الــذي يســتطيع أن يــرى االســم البرمجــي لــأداة في 

برنامج App Inventor؟ 
د. المتصفح أ. المستخدم            ب. المبرمج               ج. المصمم  

7. في برنامج App Inventor، ما القيمة االبتدائية للمتغير      
أ. Global                   ب. Pal2                 ج.     Pal    د. 2

8. في برنامج App Inventor  , ما الخاصية المستخدمة لتغيير االسم 
البرمجي لأدوات؟  

          Rename .د          Text .ج     Text Alignment .ب      Caption.أ
 Height أي اآلتية تستخدم لتغيير خاصية ,App Inventor 9. في برنامج

أو Width ألداة ما، لتكون ملئ الشاشة ؟
Percent .د      Pixels .ج      Automatic .ب       Fill Parent.أ

10. في برنامجApp Inventor ، ما الخاصية المســتخدمة إلدراج صورة 
ألداة Image ؟

Width .د      BackGroundImage .ج     Picture  .ب    Label  .أ
11. طريقة يتم معاينة تطبيق App Inventor بدون وجود هاتف ذكي هي

ONLINE .د   AI Companion .ج  USB .ب       Emulator .أ
App Inventor في برنامج Horizontal Arrangement 12. ما وظيفة األداة
أ. الترتيب العمودي   ب. الترتيب األفقي  ج. محاذاة أفقية   ج. محاذاة عمودية

App Inventor 13. ما الخاصية المستخدمة إلخفاء أداة محددة في برنامج
Rename .د             Visible .ج         Alignment .ب      Text .أ

14. يتم إدراج اللبنة                            من مجموعة:  
List .د        Logic .ج             Math .ب                Control .أ
App Inventor في تطبيق الوزن المثالي ببرنامج factor 15. لماذا يستخدم متغير

أ. لرصد الوزن    ب. لرصد الطول    ج. لرصد معمل السمنة     د. لرصد النتيجة
16. ما الخاصية المستخدمة لتغيير صورة األداة Image في برنامج App inventor؟

Background Picture .د  Background Image .جـ   Image .ب     Picture .أ
17. ما اللبنة الربمجية التي تستخدم إلسناد قيمة املتغري ؟

أ.                                          ب. 
 

جـ.                                           د.  

السؤال الثاني/ أجب عن األسئلة التالية:
س/ 1. مــن خــالل دراســتك لبرنامــج App Inventor ، تأّمــل اللبنــات 

البرمجية اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليه ؟ 

 
أ. ما عمل المقطع البرمجي؟

 TextBox1 يتم جمع القيمة المدخلة في مربع النص  Button1 عند النقر على الزر
مــع القيمة المدخلة في مربع النص TextBox2 وطباعة )إظهار( المجموع في مربع 

النص    TextBox3)أي يتم من خالل البرنامج ادخال عددين وإظهار مجموعهم(.
. Button1  ب. ما اسم الحدث الخاص بزر األمر
Click هو Button1  اسم الحدث الخاص بزر األمر

TextBox2 , TextBox1  ج. ما وظيفة أداة
وظيفة أداة  TextBox2 , TextBox1 هي إدخال قيمة العدد األول والعدد الثاني.

\Text3.text  د. ما وظيفة األداة
وظيفة األداة  Text3.text هي إظهار الناتج وهو مجموع العددين عليها 

س/2. مــن خــالل دراســتك لبرنامــج App Inventor ، تأمــل اللبنــات 
البرمجية اآلتية ، ثم أجب:

 )Label2, TextBox1( أ. ما وظيفة األدوات اآلتية
وظيفة TextBox1  هي إلدخال قيمة درجة الحرارة المئوية من قبل المستخدم.

وظيفة Label2 هي إلظهار وطباعة الناتج وهو درجة الحرارة الفهرنهايت .
ب. ما الحدث المستخدم ؟   

الحدث المستخدم هو Click  اي النقر 
ج. ما عمل اللبنات البرمجية؟ ما الناتج إذا علمت القيمة المدخلة هي  10 

عمل اللبنات هو تحويل درجة الحرارة المئوية المدخلة الى فهرنهات
عند ادخال القيمة 10 سيكون الناتج : 50      )))9/5(*10(+32(

س/3. مــن خــالل دراســتك لتطبيقــات الهاتــف الذكــي تأمــل المقطع 
البرمجي اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

 أ .ما القيمة التي ستظهر على Label1 بعد تنفيذ اللبنات إذا 
تم إدخال )36( في TextBox1؟  اإلجابة )6(

ب. كم لبنة برمجية في الصورة؟  اإلجابة ) 18(
ج. ما الحدث في اللبنات البرمجية؟ وما األداة الخاصة به؟ 

Button1 على األداة Click الحدث
د. متى يتم تنفيذ اللبنة البرمجية؟ 

يتم تنفيذها اذا كانت القيمة المدخلة في TextBox1 أقل من 0

)SQL(  :          باستخدام لغة االستعالمات البنيوية
أ. أكتــب جملــة SQL المناســبة لحذف ســجالت الموظفيــن الذين تزيد 

. Emp_tbl عن 60 من جدول الموظفين ) age ( أعمارهم
Delete From Emp_tbl 

Where age>60;

ب.أكتــب جملــة SQL المناســبة لتعديــل راتــب Salary في جــدول مدير 
Manager_tbl بزيادة مبلغ 100 إذا كانت درجته degree  أقل من 2

Update Manager 

Set Salary = Salary + 100

Where degree < 2 ;

السؤال الثالث/ أجب عن األسئلة اآلتية:

السؤال الخامس/ تأمل وأجب عما يلي:

السؤال الثاني/ ما المقصود بكل من اآلتية:
1. لغة االستعالم البنيوية SQL :  لغة تخاطب قواعد البيانات يمكن من خاللها 

القيام بعمليات ) التحديث، االسترجاع، الحذف، االضافة، ......(
2. االســتعالم: طلب اســترجاع البيانات والتعديل عليها باستخدام معايير)حذف، 

اضافة، تعديل سجالت أو حقول( وانشاء وحذف جداول
3. االلحــاق:  هي عملية نســخ حقول جدول او جــزء منه إلى جدول مطابق له في 

المفتاح االساسي، وبنفس الترتيب

س/ 1. ما أقسام لغة االستعالم البنيوية SQL مع التعريف كاًل منها؟
أ( لغــة تعريــف البيانــات DDL : مجموعــة من االوامر إلنشــاء قاعدة البيانات 

وحذفها وانشاء الجداول وتعديلها وحذفها
 ب( لغــة التحكــم بالبيانــات DCL : مجموعــة مــن االوامر لتحديــد صالحيات 

مستخدمي القاعدة من حيث الوصول إلى مكوناتها واستخدامها
 ج( لغــة معالجــة البيانــات DML : مجموعــة مــن األوامــر إلجراء عمليات علــى الجداول 

)ادخال، تحديث، حذف، استرجاع سجالت( حسب معايير معينة واهميتها في انتاج التقارير.
SQL في لغة DCL س/ 2. وضح ما المقصود بلغة التحكم بالبيانات

مجموعة من االوامر لتحديد صالحيات مستخدمي القاعدة من حيث الوصول إىل 
مكوناتها واستخدامها

بالمعالــج وطريقــة  بيــن طريقــة االســتعالمات  الفــرق  مــا   .3 س/ 
االستعالمات بلغة SQL؟

طريقــة االســتعالمات بالمعالج تتميز بســهولة انشــاء االســتعالم وال يمكن وضع 
شروط في االستعالم حيث يمكن من خاللها عرض وتحديد حقول معينة 

بينما االستعالمات بلغة sql يجب ان يكون الشخص على علم بقواعد اللغة ويمكن 
اســتخدام انواع مختلفة من االستعالمات مثل التحديد والتحديث والحذف واالدخال 

...ويمكن وضع الشروط المطلوبة في االستعالم.
س/ 4. ما داللة جملة SQL اآلتية ؟

UPDATAE Student_tbl SET Student_tbl.[ Student_name]= 
[Enter Student name];
أي تحديــث اســم الطالــب في جــدول الطالب ليصبح مســاويا للقيمة التي ســيقوم 
المســتخدم بإدخالها)هنا ســيتم تعديل جميع اســماء الطالب في جدول الطالب الي 

القيمة التي سيدخلها المستخدم لعدم وجود شرط معين(

17. مــاذا نســتخدم إلجــراء عمليات حســابية أو تجميع بيانــات من عدة 
جداول مرتبطة مع إمكانية اإلضافة والتعديل عليها؟

أ. ماكرو           ب. تقارير                 جـ. استعالمات    د. نماذج
18. ما المفتاح األجنبي في جدول عمليات التحويل الذي حقوله )رقم 

العملية، اسم العملية، رقم العميل، المبلغ، التاريخ(؟
أ. رقم العملية          ب. اسم العملية         جـ. رقم العميل    د. التاريخ
19. ما الصيغة التي تستخدم لتعديل رقم الهاتف)phone( الى 20888 

في جدول Emp Tbl عندما يكون Empid=102؟
;Update EmpTbl SET phnum=20888 where Empid = 102  .أ

;Update phnum=20888 From EmpTbl where Empid =102 .ب

;Update Into EmpTbl SET hnum=20888 where Empid =102 .ج

;Update Phnum=20888 Into EmpTbl Where Empid = 102 .د

السؤال الرابع/ أكتب جمل االستعالم فيما يلي كما هو مطلوب:

س/  من خالل دراستك لبرنامج MS Access، تأمل المخطط اآلتي في 
قاعدة بيانات مستشفى ثم أجب عما يليه:

 

 )orthopedic , 2500 , Ahmed Samer , 120 ,5( أدخل البيانات
.SQL باستخدام أوامر لغة doctor في جدول

Insert Into doctor)doctor_id,doctor_name, salary, specialist, 
department_id(
Values )5 , "Ahmed Samer", 2500, "orthopedic", 120(;

1. من خالل دراســتك لوحدة قواعد البيانات لنظام المكتب الهندســي, 
تأمل الشكل التالي ثم أجب:

1( ما نوع االستعالم السابق؟   استعالم تحديث
2( ما ناتج تنفيذ االستعالم السابق؟

ناتج االستعالم تحديث بيانات المشروع الذي رقمه proj_num يساوي 5 ليصبح 
to- إلى مشــروع كابيتال مول ، وتكلفة المشروع proj_name  اســم المشــروع

tal_cost لتصبح 50000
3( ما نوع بيانات الحقل »dept_num«؟  نوع بيانات حقل dept_num  هو رقم.

س/  مــن خــالل دراســتك لوحدة قواعــد البيانات، تأمل الشــكل اآلتي 
وأجب عن األسئلة التي تليه:

1. ما الحقول التي ستظهر بعد تنفيذ االستعالم مع تحديد الجدول الذي تنتمي إليه؟
)shirted ، sizeid، sizeid، size ، quantity ( الحقول التي ستظهر هي

2. أذكر مفتاحًا أجنبيًا مع تحديد الجدول الذي ينتمي إليه.
.shirtTbl في جدول  sizeid المفتاح األجنبي

3. ما نوع بيانات الحقل sizeid؟ نوع بيانات حقل sizeid هو رقم.

أ / مــن خــالل دراســتك لدرس (االســتعالمات ولغةSQL (، تأمــل الجدول اآلتي 
جيدا ، ثم أكتب أوامر SQL  لتنفيذ االستعالمات اآلتية:  

1. استعالم تحديد اسم الصف إذا كان عدد الطالب أكبر من  22 
Select Calss_name   /  From School / Where Student_number>22;

) 23 ،   A9  ، 105(  2. استعالم إلحاق السجل التالي
Insert Into School)Class_number, Class_name, Student_
number( Values ) 105, "A9" , 23(;

3. استعالم تحديث عدد طالب صف  6B إلى24 
Update School      /       Set Student_number = 24 

Where Class_name = "B6";

1. ما االمر الذي ال نستطيع القيام به من خالل أزرار األوامر في النماذج؟
أ. فتح نموذج    ب. طباعة نموذج        ج. حذف نموذج         د. إغالق نموذج

2. مــاذا تســمى عملية عرض البيانات فــي مجموعات بناء على حقل أو 
حقول ما داخل التقرير؟

أ. مستوى التجميع    ب.عنوان التقرير     ج. تخطيط مفصل        د. فرز البيانات
3. أي من األتية تعد من مخرجات قاعدة البيانات؟

د. التقارير أ. لغة SQL            ب. الجداول              ج. النماذج   
4. أي من اآلتية ُتعد من المدخالت المحسنة للبيانات في قاعدة البيانات؟

SQL أ. الجداول             ب. النماذج                 ج. التقارير                د.لغة
5.  عرض البيانات في مجموعات بناًء على حقل أو حقول داخل التقارير

أ. مستوى التصفية    ب. مستوى التجميع        ج. فرز البيانات         د. الترتيب
6. مــا التبويــب الــذي نختار منه األيقونة التي تمكننا مــن إضافة األزرار 

لشاشة النموذج في برنامج MS Access؟
أ. التصميم             ب. إنشاء           ج. تنسيق             د. أدوات قاعدة البيانات

7.  ما األيقونة التي يتم اختيارها للتعديل على تصميم النموذج؟
أ.                         ب.                   ج.                        د.    

8. ماذا نستخدم للحصول على ملخصات الستخدامها خارج قاعدة البيانات؟
أ. الجداول              ب. العالقات           ج. النماذج                د. التقارير

25. أي من اآلتية تستخدم في برمجة التطبيقات الهجينة ؟
VB.NET د ـ                  ++C .جـ             Java script .ب  Java .أ

Picture .26   في برنامج App Inventor  هي 
أ. حدث      ب. أداة             جـ. خاصية    د. متغير يعرفه المبرمج

27. ما التطبيق المصمم ليعمل في أكثر من بيئة؟
أ. التطبيق الهجين    ب. التطبيق اآلمن  جـ. التطبيق األصيل    د. التطبيق المنوع

28. أي من المجسات اآلتية ضروريًا لدعم تقنية الواقع االفتراضي في 
الهواتف الذكية؟

د. الجاذبية أ. التسارع        ب. الضغط               جـ. الرطوبة 
29. تقنيــة رقميــة تعمــل علــى ربــط معالم الواقــع الحقيقــي بالعنصر 

االفتراضي المناسب لها والمخزن مسبقا في ذكرته
أ. الواقع االفتراضي    ب. الواقع المعزز    ج. التصوير المزدوج  د. األروزما

30. ميزة في نظام IOS تعمل على إخفاء تطبيقات معينة بكلمة مرور 
بحيث ال يستطيع أحد العبث في التطبيقات هي

True tone .أ. األمان           ب. القيود         ج. الرفع للتنبيه         د
 IOS 31. امتداد الملف التنفيذي في نظام

xap.   )د       ipa. )ج                  xpp. )ب         apk. )أ
32. ما النظام الذي يستخدم لغة البرمجة JAVA, C++ في بناء تطبيقاته
Windows Phone )د       Android )ج        Apple )ب  IOS )أ

33. مــا التقنيــة الرقمية التي تحاكي بيئة حقيقيــة أو متعددة األبعاد، 
وتعمل على نقل الوعي اإلنساني لتلك البيئة؟

أ. الواقع االفتراضي    ب. الواقع المعزز  جـ. التصوير المزدوج    د. أورازما
34. ما الميزة في نظام IOS والتي تســمح لشاشــة الهاتف بتحســس 

الطقس وتعديل ألوان الشاشة حسب إضاءة الجو المحيط؟
أ. Itunes   ب. True Tone      جـ. مجس الدوران         د.  مجس التسارع 

35. ما النظام الذي يستخدم لغة البرمجة VB.net في بناء تطبيقاته؟
Apple  .د         Windows phone  .جـ      IOS .ب    Android .أ

36. ما امتداد التطبيقات التنفيذية األصلية في نظام ويندوز فون ؟
Aia .د                           Xap .جـ                     Ipa .ب        Apk .أ

37. مــا التطبيــق الذي نحتاجه لنقــل الملفات من الحاســوب إلى جهاز 
يعمل بنظام IOS  باستخدام كابل USB ؟

Explorer .د               Icloud .جـ              Lutes .ب           Itunes .أ
38. ما نظام التشغيل الذي يستخدم لغة swift لبرمجة تطبيقاته؟
Blackberry .د     Windows Phone .جـ     IOS .ب     Android .أ
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بدأت منذ شهر بترقيم المزارع

تقرير: 4 ماليين اشتراك فعال باالتصاالت الخلوية المتنقلة في فلسطين

وفرة واكتفاء ذاتي
»الزراعة«: مساٍع لتنظيم قطاع تربية الدواجن يف غزة

»االتصاالت« تؤكد أهمية التحول الرقمي يف تقديم الخدمة للمواطنني

»األشغال« تنفي انسحاب 
طواقم اإلعامر املرصية من غزة

»الزراعة« تفتتح موسم 
البطيخ يف قطاع غزة غزة/ رامي رمانة:

غــزة  قطــاع  يف  الزراعــة  وزارة  أكــدت 
تربيــة  قطــاع  تنظيــم  نحــو  تســعى  أنهــا 
الدواجــن، نظــرًا ألهميتــه يف تأمــن الغــذاء 

للمستهلك.
الحيــواين يف  اإلنتــاج  دائــرة  وأوضــح مديــر 
الوزارة طاهر أبو حمد أن الوزارة خصصت 
العاملــن  إلحصــاء  ميدانيــة  فنيــة  طواقــم 
مــن  ابتــداء  ومنشــآتهم،  القطــاع  هــذا  يف 
وانتهــاء  باملربــن  ومــرورًا  الفقاســات، 

باملسوقن وذلك منذ شهر تقريبًا.
وبــن أبــو حمد لصحيفة "فلســطن" أمس، 
أن الــوزارة ســوف تــدّون تلــك البيانــات يف 
عــره  يتــم  موحــد  إلكــروين  برنامــج  إطــار 
دراســة وضــع قطــاع تربيــة الدجــاج الالحــم 
والبيــاض، ملعرفــة أوجــه القصــور لعالجهــا 
خاصــة يف األوقــات التــي تتطلــب التدخــل 
وانخفــاض  األســعار،  ارتفــاع  مثــل  العاجــل 
الكميات املعروضة، ونقص أعداد البيض 

املخصب.
وذكــر أبــو حمــد أن عمليــات الحــر ملــزارع 
خــاص  رقــم  إعطــاء  سيشــمل  الدجــاج 
نوعهــا  حســب  مزرعــة  لــكل  محــدد  برمــز 
كل  أن  علــًا  ومحافظتهــا،  ومســاحتها 

األخــرة،  الســنوات  مــدار  عــى  بــه  املربــن 
مــن  القطــاع  اســتهالك  معــدل  أن  مبينــًا 
الحبش العام املايض سجل مليون حبشة.

وحسب تقديرات أبو حمد فإن عدد مزارع 
200 مزرعــة  تربيــة الحبــش يف قطــاع غــزة 
خانيونــس  محافظــة  يف  غالبيتهــا  تركــز 

مزرعــة ســُتعطى بطاقــة خاصــة بهــا مجانــًا، 
بحيــث ســتصبح هــذه البطاقــة مبنزلة هوية 
محــددة للمزرعــة ومينع تعديلها أو التنازل 
عنهــا أو تبادلهــا مــع الغــر دون علــم الــوزارة 

أو موافقتها.
اســتهالك  معــدل  إن  حمــد،  أبــو  وحســب 
دجاجــة  مليــون   2 الدجــاج  مــن  غــزة  قطــاع 
ويرتفــع  االعتياديــة،  األوقــات  يف  شــهريًا 
معــدل االســتهالك لنحــو 800-500 ألــف 
دجاجــة إضافيــة يف شــهر رمضــان، غــر أن 
العــدد يتقلــص يف عيــد األضحــى واأليــام 
 1.5 التــي تليــه ليســجل االســتهالك نحــو 
مليون دجاجة، ألن اإلقبال يكرث عى لحوم 

األضاحي.
ويبلــغ عــدد مــزارع الدواجــن يف قطــاع غــزة 
1500 مزرعــة، يف حــن يبلــغ عــدد مــزارع 

الدجاج البياض من 320-300 مزرعة.
الزراعــة  وزارة  أن  إىل  حمــد  أبــو  ولفــت 
ســوف تنفــذ برنامًجــا ماثــاًل مــع العاملــن 
يف مجــال تربيــة الحبــش يف قطــاع غــزة يف 

وقت الحق.
وأوضــح أبــو حمــد أن معــدل اســتهالك قطاع 
ذلــك  ويعــود  تزايــد،  يف  الحبــش  مــن  غــزة 
اهتــام  وزيــادة  االســتهالك  ثقافــة  لتغــر 

جنوب القطاع.
تــزال تســمح  ونبــه إىل أن وزارة الزراعــة مــا 
بتوريــد أجــزاء الدجــاج املجمــدة، والدجاج 
املــري  الســوقن  مــن  املــرد  الكامــل 
عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  واإلرسائيــي 

استقرار األسعار يف السوق املحي.
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إىل املنفذ ضدهم / حمدان محمود حاد أبو ستة - سالمة محمود حاد أبو ستة - 
حاد محمود حاد أبو ستة - متام محمود حاد أبو ستة العنوان: خان يونس - بطن 

السمن - حارة أبو ستة مجهولن محل اإلقامة حاليا.
املوضوع / إشعار بقامئة رشوط بيع بالقضية رقم 2021/6876 
بناء عى القرار الصادر بتاريخ 2022/5/9 عى صفحات القضية رقم 2021/6876 
واملتكونــة بــن: طالبــة التنفيــذ / ســعد محمــود حــاد أبــو ســتة هويــة: 412301319 
باســتكال  والقــايض  وآخــرون  ســتة  أبــو  حــاد  محمــود  ســالمة  ضدهــم/  واملنفــذ 
إجــراءات الحجــز التنفيــذي متهيــدا للبيــع باملــزاد العلنــي، وذلــك بنــر قامئــة رشوط 
البيع بالقضية التنفيذية املرقومة أعاله، وموضوعها حكم محكمة صلح خانيونس يف 
القضية املدنية رقم 2013/718 والقايض بإزالة الشيوع بن املدعي سعد محمود 
حــاد أبــو ســتة وبــن املدعــى عليهــم بصفتهــم الــواردة يف الئحــة الدعــوى، وذلــك يف 
أرض القســيمة رقــم 2 مــن أرايض خــان يونــس- الشــيخ نــارص املســاة )خريبــة الشــيخ 
نــارص الرقيــة(، وذلــك بطريــق البيــع باملــزاد العلني اســتنادا للمرز )م م / 1 عدد 4( 
وإلــزام املدعــى عليهــم بالرســوم واملصاريــف، وعليــه فإنــه بتاريــخ 2022/1/23 تــم 
إصدار قرار بإيقاع الحجز التنفيذي لدى سلطة األرايض - الطابو عى أرض القسيمة 
رقــم 2 مــن القطعــة رقــم 54 مــن أرايض خــان يونــس - الشــيخ نــارص املســاة )خريبــة 
الشــيخ نــارص الرقيــة( والبالغــة مســاحتها 500 مــر مربــع، وبتاريــخ 2022/1/25 تم 
إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــى قطعــة األرض املذكــورة أعــاله، كــا وتــم إشــعار املنفــذ 
ضدهــم بقــرار الحجــز التنفيــذي، وبتاريــخ 2022/3/2 تم إصدار قرار بوضع يد مأمور 
التنفيــذ عــى قطعــة األرض موضــوع القضيــة التنفيذيــة، وتــم خــروج منــدوب املحكمة 
بتاريــخ 2022/3/9 وتــم وضــع يــد مأمــور التنفيذ عــى قطعة األرض الواقعة يف أرض 
القســيمة رقــم 2 مــن القطعــة رقــم 54 مــن أرايض خــان يونــس الشــيخ نــارص املســاة ) 
خريبة الشيخ نارص الرقية ( والتي تبن أنها عبارة عن منزل يف بداية األرض مهجور 
مسور من جميع الجهات ويحده من الشال منزل لعائلة القدرة ومن الجنوب / منزل 
لعائلة الفرا ومن الرق / منزل لعائلة البطة ومن الغرب / شارع عام اسفلت " شارع 
الصليــب " وتــم إشــعار املنفــذ ضدهــم بوضــع يــد مأمــور التنفيــذ، وتــم تثمــن قطعــة 
األرض املذكــورة أعــاله بتاريــخ 2022/4/9 بقيمــة 425 دينــار للمــر الواحــد مببلــغ 
إجــايل 212500 دينــار أردين وتــم إشــعار املنفــذ ضدهــم بقــرار ومحــر التثمــن، 
وعليــه فقــد تحــدد جلســة يــوم 2022/6/15 لالعــراض عــى القامئــة ورشوطهــا فمن 
لديــه أي اعــراض التقــدم لدائــرة التنفيــذ قبــل تاريــخ 2022/6/15 وذلــك متهيــدا 
لجلســة البيــع باملــزاد العلنــي عــى مــا مســاحته )500( مــر مربــع مــن أرض القســيمة 

املذكورة أعاله وذلك حسب األصول.
مأمور تنفيذ محكمة بداية خان يونس
أ. مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية خانيونس

إعالن للعموم
تعلن اإلدارة العامة للركات للعموم - بأن رشكة تكهب للتجارة واالستثار 
هيئــة  رئيــس  حجــازي  أحمــد  رامــي  الســيد/  وميثلهــا  م  م  ذ  التكنولوجــي 
املديريــن ووكيلــه املحامــي / محمــد زكريــا كحيــل واملســجلة لدينــا كركة 
ذات مسؤولية محدودة تحت رقم 563158260 بتاريخ 2015/11/19م 
تقدمــت بطلــب لتغيــر مركــز الركــة الرئيس من رفح بــرج زعرب - ط6( إىل 

)رفح - البلد – شارع البحر- عارة بنك الدم - ط1(.
تحريرا يف 16/ 05 /2022م

املستشار يعقوب الغندور
مراقب الركات

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات

املوضوع / مذكرة تبليغ قرار استئنايف
إىل املستأنف ضده/ ماجد فايز مسلم أبو جامع من بني سهيال وسكانها سابقا 
واملقيــم حاليــا داخــل الخــط األخــر ومجهــول محــل اإلقامة فيهــا اآلن لقد عادت 
القضيــة أســاس 2021/613م وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن الغيــاب واملتكونة 
بينــك وبــن / ختــام ســالمة ســليان أبــو خاطــر من بني ســهيال وســكانها من مقام 
محكمــة االســتئناف الرعيــة بخــان يونــس مصدقــة مبوجــب القــرار االســتئنايف 
الرعي أساس )4626( عدد )226( بتاريخ 2022/4/25م حكا قابال للطعن 

لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2022/5/15م.
قايض رشق خان يونس الرعي
الشيخ/ عبد الحميد شحدة زعرب

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة رشق خانيونس الرعية االبتدائية

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا / فــارس محمــد حســن العمــور، مــن ســكان رفــح، وأحمــل هويــة رقــم 
 )30000009( رقــم  يحمــل  الــذي  الشــيك  فقــدت  أننــي   )801915695(
املســحوب عــى بنــك اإلنتــاج الفلســطيني املســتحق بتاريــخ 2022/3/1 
البالغ قيمته )2000 شــيكل( والصادر باســم الســيد / إســالم إبراهيم ســالمة 
املشــوخي، وبحثــت عنــه ومل أجــده فعــى مــن يجــده أن يســلمه ألقــرب مركــز 

رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

إعالن
تعلــن بلديــة ديــر البلــح الدائــرة القانونية بأن / فريد نايف محمد األقرع هوية 
رقــم 924407570 مــن ســكان ديــر البلــح قد تقــدم بطلب موقع عام وخاص 
وترخيــص بنــاء يف أرض القســيمة رقــم 38 مــن القطعــة رقــم 141 واملســاة 
)حلفــا وقباجــه( مــن أرايض ديــر البلــح البالغــة مســاحتها )170 م( حدودهــا 
مــن الــرق منــزل محمــد إبراهيــم األقــرع ومــن الغــرب منــزل نــارص أبــو خوصــة 
ومن الجنوب شارع بعرض 6 م ومن الشال منزل نافذ األقرع، وقد أرفق مع 
طلبــه بعــض األوراق الثبوتيــة الالزمــة، وعليــه كل من له أي حقوق أو اعراض 
عــى هــذا األمــر أن يتقــدم باالعــراض لــدى الدائــرة القانونيــة خــالل خمســة 

عر يوما من تاريخ اإلعالن يف الصحف خالل ساعات الدوام الرسمي.
بلدية دير البلحتحرر يف: 2022/5/17م

الدائرة القانونية

دولة فلسطن
وزارة الحكم املحي

بلدية دير البلح
إعالن لتسجيل أرايض "مال غري منقول" تسجيال مجددا 

صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلن للعموم أن السيد/ محمد شعبان عبد الفتاح أحمد قد تقدم لتسجيل 
أدنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  أوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــر  املــال 
تسجيال مجددا، وعى كل من يدعي بحق الترف أو املنفعة أو امللكية أو 
التعــدي عــى حقوقــه أن يتقــدم باعراضــه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة 

األرايض خالل مدة خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد شعبان عبد الفتاح أحمد - غزة.

2. اسم املدينة أو القرية: وادي السلقا.
3.اسم موقع االرض: وادي السلقا – سمري السبع.
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اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطن
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة - دائرة التسوية

خان يونس/ ربيع أبو نقرة:
افتتحــت وزارة الزراعــة أمــس، موســم قطف مثار 
محافظــة  غــريب  املحــررات  منطقــة  يف  البطيــخ 

خان يونس جنويب قطاع غزة.
الصيــف"،  "فاكهــة  باســم  البطيــخ  مثــار  وتعــرف 
لوجودهــا بوفــرة طيلــة فصــل الصيــف، كــا يقبــل 

املواطنون عى رشائها بشكل كبر.
وشــارك يف افتتــاح املوســم ممثلــون عــن وزارة 
الزراعــة وعــال ومزارعون ولفيف من الصحفين 

واملؤسسات اإلعالمية التي حرت للتغطية.
افتتــاح  فعاليــات  شــهد  الــذي  الحقــل  صاحــب 
طــأن  األســطل،  محمــد  املــزارع  املوســم، 
هــذا  العاليــة  املنتــج  جــودة  بشــأن  املواطنــن 
العام، مشرا إىل أن طواقم وزارة الزراعة تابعت 
اإلرشــادات  وأعطتهــم  املزارعــن  مــع  بــأول  أوال 
والتوجيهــات الســليمة للوصــول إىل منتــج خــال 

من أي مواد قد تؤثر يف صحة املواطنن.
ولفت األســطل يف حديثه لصحيفة "فلســطن" 
قائــال:  مبكــرا،  بــدأ  العــام  هــذا  املوســم  أن  إىل 
"زرعنــا البطيــخ داخــل أثــواب بالســتيكية أرضيــة 
يف شــهر يناير، ثم يتم إزالتها مع ارتفاع درجات 

الحرارة".
وأشــار إىل أن قطــف الثــار يبــدأ يف شــهر مايــو 
ويستمر حتى يوليو، قائال: "من املتوقع أن ينتج 
الدونــم الواحــد مــن 6 إىل 10 أطنــان، التفــاوت 
يكــون وفقــا لنوعيــة األشــتال وطبيعة الربة ومياه 

الري وعناية املزارع".
تجــار  أحــد  الصــوري،  خليــل  أوضــح  بــدوره، 
أن  االفتتــاح،  فعاليــات  حــروا  الذيــن  البطيــخ 

مثــار البطيــخ هــذا العــام 
ومذاقهــا  بكــرثة  متوفــرة 
وفــق  وطيــب،  حلــو 
حديثه، قائال: "ســتكون 
جــدا  مناســبة  األســعار 
بــل زهيــدة  للمواطنــن، 

ولن يحرم منها أحد".

غزة/ فلسطن:
العامــة  األشــغال  وزارة  وكيــل  نفــى 
واإلســكان يف قطــاع غــزة ناجــي رسحــان، 
أن تكــون الطواقــم املريــة العاملــة يف 
مشــاريع اإلعــار بالقطــاع، قــد انســحبت 

وعادت للقاهرة.
إلذاعــة  تريحــات  يف  رسحــان  وأكــد 
الطواقــم  أن  أمــس،  األقــى"  "صــوت 
املرية ما زالت موجودة بغزة وتواصل 

عملها بشكل طبيعي. 
قــال  اإلعــار،  ملــف  تطــورات  وعــن 
رسحــان:" نحــن يف بدايــات اإلعــار ملــا 

دمره االحتالل يف العدوان األخر بشهر 
مايــو/ أيــار 2021، وأنجزنــا 200 وحــدة 
ســكنية مــن أصــل 1700 وحــدة، وتقريًبا 
11 عــارة مــن األرضار الجزئيــة من خالل 

املنحة القطرية".
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أن  إىل  وأشــار   
الدفعــة  رصفــت  "أونــروا"  الالجئــن 
وأن  متــررة،  عائلــة   150 لـــ  األوىل 
متعــددة  والعــارات  الســكنية  األبــراج 
واملنشــآت  التحتيــة  والبنيــة  الطوابــق 
الزراعيــة والصناعيــة املتــررة ال يوجــد 

لها متويل.

من ناحيته، أوضح املتحدث باسم وزارة الزراعة 
بغــزة أدهــم البســيوين، أن زراعــة البطيخ شــهدت 
جــودة  إىل  لتصــل  متعــددة  تطويــر  عمليــات 
متميــزة، متوقعــا أن يبلــغ إنتــاج القطاع من فاكهة 

البطيخ قرابة 50 ألف طن.
القطــاع  يف  املزروعــة  املســاحة  أن  إىل  وأشــار 
يحقــق  وإنتاجهــا  دونــم،   )5300( عــى  تزيــد 
املتابعــة  "نتيجــة  قائــال:  للســكان،  ذاتيــا  اكتفــاء 
مثــار  عــى  حصلنــا  الــوزارة  تتبعهــا  التــي  الفنيــة 
عاليــة  جودتهــا  شــوائب،  أي  مــن  خاليــة  صحيــة 

وآمنة للمستهلكن".
أنظمــة  أدخلــت  الــوزارة  أن  البســيوين  وأوضــح 
والتــي  املحاصيــل  مــن  عــدة  ألنــواع  التطعيــم 
اســتخدام  وتقليــل  اإلنتــاج  زيــادة  يف  ســاهمت 
ضــد  مناعــة  وأضافــت  الزراعيــة،  املبيــدات 

األمراض وتحمل امللوحة.
وقــال: "التطعيــم أعطــى املحصــول درجــة عاليــة 
الــوزارة  جهــود  أن  الفتــا  الصحــي"،  األمــان  مــن 
جارية يف إدخال أصناف جديدة، لتتناسب مع 

أذواق املستهلكن.
محصــول  واجهــت  التــي  التحديــات  أبــرز  ومــن 
وصــول  صعوبــة  البســيوين،  وفــق  البطيــخ 
والشــالية  الرقيــة  املناطــق  يف  املزارعــن 
ألراضيهم بسبب االحتالل، والوضع االقتصادي 
الــذي أثــر يف الوضــع الــرايئ، وارتفــاع تكاليــف 

الزراعة.
وأضــاف: "نعتقــد أن وصولنــا لهذه الجودة وهذه 
الكميات يف ظل الظروف الراهنة هو نجاح كبر 

لطواقمنا وللقطاع الزراعي بشكل عام".

غزة-رام الله/ فلسطن: 
أكدت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
أهميــة التحــول الرقمــي يف الخدمــات املقدمــة 

للمواطنن عى مستوى كل القطاعات.
أهميــة  عــى  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  وشــددت 
كبــار  لريحــة  املقدمــة  الرقميــة  الخدمــات 
الســنوية  االحتفاليــة  ذكــرى  وذلــك يف  الســن، 
الســن  مــن أجــل كبــار  الرقميــة  "التكنولوجيــات 
والتمتــع بصحــة جيــدة يف مرحلــة الشــيخوخة" 

والتي وافقت أمس.
مــن  املقدمــة،  الرقميــة  الخدمــات  أن  وبينــت 
املجــاالت  يف  رئيســيا  داعــا  تكــون  أن  شــأنها 
الصحيــة  الرعايــة  وخصوصــا  املختلفــة 
واالجتاعيــة والتنميــة املســتدامة، وذلــك مــن 
أجل متتع الجميع مبن فيهم كبار السن بأمناط 

عيش صحية.
وانســجاما  اإلطــار،  هــذا  يف  إنهــا  وقالــت 
بالتحــول  املتعلقــة  الرئيســية  املقاصــد  مــع 
 2030 (  2030 التوصيــل  برنامــج  يف  الرقمــي 
الــدويل  االتحــاد  مــن  واملقــر    )Connect

لالتصاالت من أجل مســاهمة قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات يف التعجيــل بتحقيــق 
لألمــم   )SDG( املســتدامة  التنميــة  أهــداف 
املتحــدة بحلــول عــام 2030، أقــرت املؤسســة 
الحكومية  اإلطار االســراتيجي للتحول الرقمي 

.2022-2024

وذكرت أن الوزارة اعتمدت اإلطار االسراتيجي 

والتمّتــع بصحــة جيــدة يف مرحلــة الشــيخوخة"، 
ويشــمل الدعــوة إىل مبــادرات وطنيــة وإقليمية 
لكبــار  الرقميــة  التكنولوجيــات  لترسيــع  ودوليــة 
مرحلــة  يف  جيــدة  بصحــة  والتمتــع  الســن 
الشــيخوخة، ومكافحة التمييز يف مكان العمل 
عــى أســاس الســن، وضــان الشــمول املــايل 

لكبار السن.
البنــى  يف  توســع  وجــود  إىل  البيانــات  وتشــر 
مــع  تزامنــًا  الثابتــة  االتصــاالت  لشــبكة  التحتيــة 
لهــذه  واملؤسســات  األرس  اســتخدام  زيــادة 
وخاصــة  بهــا  املرتبطــة  والخدمــات  الشــبكة 
خطــوط  عــدد  بلــغ  فقــد  اإلنرنــت،  خدمــة 
حكومــي(  تجــاري،  )منــزيل،  الثابــت  الهاتــف 
نهايــة عــام  485,829 خطــًا يف  يف فلســطن 
2021، مقارنــة مــع 360,402 خطــًا يف نهايــة 

عام 2010 بزيادة نسبتها 35%.
يف حــن ارتفــع عــدد االشــراكات الفّعالــة 
يف  املتنقلــة  الخلويــة  االتصــاالت  يف 
فلســطن مــع نهايــة عــام 2021 لتصــل إىل 
قرابــة 4.1 ماليــن اشــراك فّعــال، مقارنــة 
عــام  نهايــة  يف  اشــراك  مليــون   2.6 مــع 

2010، أي بزيادة نسبتها 56%.
أفــادت   ،2022 عــام  مــن  األول  الربــع  وخــالل 
قرابــة %91 مــن األرس يف فلســطن بــأن لديهــا 
أو لــدى أحــد أفرادهــا إمكانيــة النفاذ إىل خدمة 
اإلنرنــت يف املنــزل، بواقــع %91 يف الضفــة 

الغربية، و%90 يف قطاع غزة.

أعلنــت  كــا   ،2022-2024 لألعــوام  لعملهــا 
مؤخــرًا عــن إطالق البوابة املوحــدة للمعامالت 
الحكوميــة والتــي تشــمل حتــى اللحظــة عــى مــا 
يزيــد عــى 60 خدمــة تقــدم بشــكل إلكــروين 
كامل موزعة عى أكرث من 12 دائرة حكومية.

كــا أتاحــت الــوزارة للمواطنــن إمكانيــة تقديم 
الطلبــات الخاصــة باملعامــالت الحكوميــة عــر 
تطبيــق "حكومــي" وذلــك ضمــن رؤيتهــا لتعزيــز 
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، كــا عــززت الــوزارة 
الوصــول للخدمــات اإللكرونيــة  مــن اعتاديــة 
الحكوميــة عــر نظــام التســجيل املوحــد حيــث 
ألــف   800 مــن  أكــرث  مســتخدميه  عــدد  بلــغ 
مركــزًا  مؤخــرًا  الــوزارة  أنشــأت  كــا  مســتخدم، 

لدعم الخدمات اإللكرونية الحكومية.
وأكدت الوزارة أنها تؤمن بأن الوصول املتكافئ 
رضوري  أمــر  الرقميــة  التكنولوجيــات  إىل 
وقــد حرصــت  واالســتدامة،  االزدهــار  لتحقيــق 
الــوزارة عــى زيــادة انتشــار خدمــات االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات يف فلسطن.
ويف الســياق، أصــدر الجهــاز املركزي لإلحصاء 
املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  ووزارة 
العاملــي  اليــوم  ملناســبة  مشــركا،  تقريــرا 
الــذي  املعلومــات،  ومجتمــع  لالتصــاالت 

صادف أمس. 
وأوضحــا أن موضــوع اليــوم العاملي لالتصاالت 
ميثــل   2022 لعــام  املعلومــات  ومجتمــع 
الســن  مــن أجــل كبــار  الرقميــة  "التكنولوجيــات 

كــا أن مــا يقــارب %77 مــن األرس التي يرأســها 
كبــر ســن )60 ســنة فأكــرث( لديهــا أو لــدى أحــد 
أفرادهــا إمكانيــة النفاذ إىل خدمة اإلنرنت يف 
املنزل، بواقع %78 يف الضفة الغربية و77% 

يف قطاع غزة.
فأكــرث(  ســنوات   10( األفــراد  نســبة  وبلغــت 
الذيــن اســتخدموا اإلنرنــت يف فلســطن مــن 
أي مــكان قرابــة %88، بواقــع %91 يف الضفــة 

الغربية و%83 يف قطاع غزة.
كا بلغت نســبة كبار الســن الذين اســتخدموا 
فلســطن؛  يف   53% مــكان  أي  مــن  اإلنرنــت 
يف  و44%  الغربيــة  الضفــة  يف   57% بواقــع 
قطاع غزة. وعى صعيد جنس كبار السن فقد 
بلغــت هــذه النســبة بــن الذكــور %57 مقابــل 

%49 بن اإلناث.
ووفــق التقريــر فــإن قرابــة %78 مــن األفــراد )10 
ســنوات فأكــرث( يف فلســطن ميتلكــون هاتفــا 
نقــاال، بواقــع %85 يف الضفــة الغربيــة و68% 
الســن  بلغــت نســبة كبــار  يف قطــاع غــزة. كــا 
%77 يف  نقــال قرابــة  الذيــن ميتلكــون هاتــف 
الغربيــة  الضفــة  يف   81% بواقــع  فلســطن، 

%70 يف قطاع غزة.

))apaapa(       مزارع يحصد البطيخ يف خان يونس جنوب القطاع أمس       )مزارع يحصد البطيخ يف خان يونس جنوب القطاع أمس
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اأَلسر يحرم الصحفي "قواريق" من احتضان ابنه البكراأَلسر يحرم الصحفي "قواريق" من احتضان ابنه البكر

فقــد غيبتــه زنازيــن االحتــال اإلرسائيــي بعد 
أْن اعتقلته قواته عىل معرب قلنديا وهو عائٌد 
مــن الصــاة يف املســجد األقــى يف العرش 
األواخــر مــن رمضــان الفائــت، بحجــة الدخــول 
دون ترصيــح، ومل يكــن هــذا االعتقــال األول 
قبــل  ذاتــه  للســبب  اُعتقــل  وأن  ســبق  فقــد 
ســبعة أشــهر وأفــرج عنــه بعــد ثاثــة أيــام مــن 

االحتجاز.
ففي الثانية عرشة ليًا من فجر يوم الخميس 
املــايض أبــرصت عينــا الطفــل "محمــد أميــن 
قواريــق" النــور بينــا ُتغيب ســجون االحتال 
والده، الذي كان يعد األيام والليايل بانتظار 

احتضان طفله البكر.
ســارع والــده الحــاج "فيصــل" ووالدتــه للمشــفى 

ليحتضنا حفيدها يف مشهد عّمه األمل.
حتــى  املشــفى  يف  "بقينــا  الوالــد:  يقــول 

يتــح  للمنــزل، ومل  عدنــا  ثــم  الثالثــة صباحــًا، 
لنــا الكثــر مــن النــوم، ففي الســابعة والنصف 
كنــا يف الســيارة متوجهــْن لحضــور محاكمــة 

أمين".
وبســبب  عــرصًا  الخامســة  الســاعة  وحتــى 
املرهقــة  اإلرسائيــي  االحتــال  إجــراءات 
بحــق األرسى الفلســطينين وذويهــم مل يكــْن 
الحــاج فيصــل وزوجتــه قد وصا بيتها بعد، 
"ساعات طويلة من االنتظار املرهق دون أي 
لنــا بالراحــة،  أْن ُيســمح  اتصــاالت هاتفيــة أو 
امــٌر مل يكــن بالســهل أبــدًا علينــا خاصــة أننــا 

كبار يف السن".
تأجيل اإلفراج

وما زاد الحاج فيصل أملًا أن محكمة االحتال 
ألســبوعْن  ابنــه  قضيــة  يف  النظــر  أجلــت 
آخْريــن، "ورغــم القيــود اســتطعُت أن أزف لــه 

خــرب والدة ابنــه محمــد، فرح كثــرًا بهذا النبأ، 
وأخــربين أن هــذا األمــر هــو مــا ســيخفف عنــه 
عتمة السجن ويجعله متحفزًا للحظة اإلفراج 
عنــه ليحتضنــه وُيعــوض نفســه عــن غيابــه عن 

لحظة والدته".
مــن  مخاوفــه  فيصــل  الحــاج  يخفــي  ال  ولكــن 
تهــًا البنــه أميــن،  قــوات االحتــال  أْن تلفــق 
تحولــه  أو  الفعــي  بالســجن  عليــه  وتحكــم 
لاعتقــال اإلداري، مــا يعنــي أنــه قــد يقــي 
وقتًا غر معلوم بن قضبان الســجون، داعيًا 
املنظات الدولية للتحرك لإلفراج عنه كونه 
مل يرتكــب أي جــرم، وهــو يعمــل يف مجــال 

الصحافة.
وكغــره مــن الكثــر مــن الناشــطن وأصحــاب 
أيضــًا  قواريــق  عــاىن  الغربيــة  بالضفــة  الــرأي 
من االعتقال لدى الســلطة الفلســطينية التي 

اعتقلتــه يف مــارس 2020 ملــدة أربعــة أيــام، 
وســائل  عــرب  العامــة  الســلطة  "شــتم  بتهمــة 
الجرائــم  قانــون  وفــق  االجتاعــي،  التواصــل 

اإللكرتونية.
مــن  الرابــع  اليــوم  ووقــع االعتقــال حينهــا يف 
زفــاف قواريــق، واليوم يولــد ابنه البكر محمد 
وهــو وراء قضبــان الســجون أيضًا ولكنها هذه 

املرة سجون االحتال اإلرسائيي.
حــول  حينهــا  قواريــق  مــع  التحقيــق  ودار 
مضمــون  "فيســبوك"؛  عــىل  منشــورين 
صفقــة  بتحصــد  أوســلو  "ازرع  أحدهــا: 
فيديــو  عــن  عبــارة  اآلخــر  واملنشــور  القــرن"، 
الفلســطيني  القضــاة  قــايض  فيــه  يتحــدث 
محمود الهباش عن أّن اللقاءات مع االحتال 
"خيانة" بينا يعقد يف الوقت ذاته لقاءات 

مع صحفين إرسائيلين.

نابلس–غزة / فاطمة الزهراء العويني:
بعــد رؤيــة حفيدهمــا األول البنهمــا أيمن تجشــم 
الحاجــان »قواريــق« عنــاء الطريق باتجــاه محكمة 
ســجن عوفر، تتملكهما الحســرة عليــه وقد حرمه 
االحتــال مــن رؤيــة ابنــه البكــر الــذي انتظــر لقاءه 

ساعًة بساعة.
وكغيــره مــن الصحفييــن الفلســطينيين الذيــن لم 
يســلموا علــى مــر تاريخ االحتــال اإلســرائيلي من 
المعانــاة  مامــح  لرصدهمــا  واالعتقــال،  القتــل 

الفلسطينية في كل زاوية من زوايا الوطن، أصبح 
الصحفــي أيمــن قواريق )36 عامــًا( من بلدة عورتا 
قضــاء نابلــس، اليوم هو القصة بعــد أْن كان دومًا 

الراصد لفصول المعاناة.

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

عزيزتي األم.. في يومك عزيزتي األم.. في يومك 
ا لطفلك ا لطفلكاستقطعي وقًتا نوعيًّ استقطعي وقًتا نوعيًّ

لندن/ وكاالت:
انتهــاء  التخلــص مــن األطعمــة بعــد  يحــرص معظمنــا عــىل 
صاحيتهــا، ظنــًا منــا أن تناولهــا قــد يحــدث مخاطــر صحية. 
لكــن، يف كثــر مــن األحيــان، يعــد تاريــخ الصاحيــة مــؤرشًا 
عــىل جــودة الغــذاء وليــس ســامته. فــا هــي األغذيــة التي 

ميكن االستمرار بتناولها بعد نهاية تاريخ الصاحية؟
- البيض

إطالــة  تفســد برسعــة، وميكــن  التــي  األطعمــة  مــن  البيــض 
عمره االفرتايض مدة أربعة إىل خمسة أسابيع عند حفظه 
يف الثاجــة عــىل درجــة حــرارة 4 درجــات مئويــة. وميكــن 
التحقق من فســاد البيض بطرق بســيطة، مثل إجراء اختبار 

الطفو، أو تفحص لونه ورائحته.
- الخبز

ميكن أن يستمر الخبز صالحًا لاستهاك قرابة خمسة إىل 
ســبعة أيــام عنــد تخزينــه يف مــكان بارد وجــاف دون الحاجة 
إىل حفظــه يف الثاجــة أو املجمــد. يف حــن يؤدي تخزين 
الخبــز يف بيئــة رطبــة إىل ظهــور العفــن، ويف هــذه الحالــة، 

يجب التخلص منه، حتى ال يتسبب بالتسمم الغذايئ.
- المعكرونة

ال تحتــوي املعكرونــة الجافــة عىل نســبة عالية من الرطوبة، 
ما يقلل من إمكانية فســادها. ووفقًا ملوقع "فود ســيفتي" 
التابع لوزارة الصحة األمركية، ميكن االحتفاظ باملعكرونة 
الجافــة مــدة عــام إىل عامــن بعــد تاريــخ انتهــاء الصاحيــة 
عنــد حفظهــا داخــل وعــاء محكــم اإلغــاق يف مــكان جــاف 

جيد التهوية.
- حبوب اإلفطار

تدوم حبوب اإلفطار يف العلبة املغلقة من ستة إىل مثانية 
أشــهر بعــد التاريــخ املــدون عــىل العلبــة. وعلبــة الحبــوب 
املفتوحــة تــدوم ملــدة تــرتاوح بــن أربعــة وســتة أشــهر. أمــا 

عنــد طبخهــا، فيمكــن االحتفــاظ بهــا ملــدة ترتاوح مــن أربعة 
إىل خمسة أيام فقط يف الثاجة مبجرد تحضرها.

- الحليب
تبقــى عبــوات الحليــب غــر املفتوحــة صالحــة لفــرتة متتــد 
املفتــوح  الحليــب  أمــا  الصاحيــة.  تاريــخ  بعــد  شــهر  إىل 
فتعتمــد مــدة االحتفــاظ بــه يف الثاجــة عــىل محتــواه مــن 
الدهــون، فالحليــب الخــايل مــن الدســم ميكــن أن يــدوم مــا 
بــن ســبعة وعــرشة أيــام بعــد تاريــخ صاحيتــه. والحليــب 
مــن خمســة إىل  بــه ملــدة  الدســم ميكــن االحتفــاظ  كامــل 

سبعة أيام بعد التاريخ املدون عىل العبوة. 
- الزبادي

ميكــن أن يظــل الزبــادي غــر املفتوحــة علبتــه يف الثاجــة 
آمنــًا لــأكل ملــدة تصل إىل ثاثة أســابيع بعــد تاريخ انتهاء 
صاحيتــه، إذ يســاعد احتــواؤه عــىل الربوبيوتيــك وبكتريا 
حمــض الاكتيــك يف الحفــاظ عــىل جودتــه. وميكــن تناول 
الزبــادي املفتــوح واملحفــوظ يف الثاجــة ملدة ســبعة أيام 
مــن  مظهــر  أي  عليــه  يظهــر  مل  مــا  الصاحيــة،  تاريــخ  بعــد 
مظاهــر الفســاد، كالعفــن أو تغــر اللــون. وعنــد تجميــده، 
يبقــى الزبــادي صالحــًا لــأكل ملــدة تصــل إىل شــهرين بعــد 

انتهاء تاريخ الصاحية.
- العسل

بفــرتة صاحيــة غــر  التــي تتمتــع  العســل مــن األطعمــة 
مــكان  ومخــزن يف  اإلغــاق  أنــه محكــم  محــدودة طاملــا 
جــاف، ألنــه حامــي ومنخفــض الرطوبــة، مــا مينــع منــو 
املســببة  األخــرى  الدقيقــة  الحيــة  والكائنــات  البكتريــا 

تلــف الطعــام. ومــع ذلــك، 
العســل  يفســد  أن  ميكــن 
إذا تعــرض للرطوبــة لفــرتة 

طويلة نسبيًا.

مواد غذائية يبقى استهالكها 
آمًنا بعد انتهاء تاريخ صالحيتها

غزة/ مريم الشوبيك:
ليــس مهــًا أن تكــوين مازمــة لطفلك طــوال اليوم، بقدر أن 
يكون لديكا وقت نوعي، تشاركينه اهتاماته، ويشاركك 
نشــاطاته اليوميــة، وترتكينــه يختــار النشــاط املحبــب إليــه 
ويقــي برفقتــك وقتــا ممتعــا يكتســب مــن خالــه مهــارات 

وسلوكيات، وثقة بالنفس.
"وقًتــا  توجــدي  أن  أهميــة  مقــدار  تعــَن  ال  األم  أنــِت  رمبــا 
وفيــه  ومهاراتــه،  طفلــك  فيــه  تكتشــفن  لطفلــك،  نوعًيــا" 
ُبعــدك عنــه روحًيــا، رغــم  التــي صنعهــا  الفجــوات  تســدين 

وجودك حوله جسدًيا.
أفنــان صبيــح )30 عاًمــا( لديها خمســة أطفال، تجد صعوبة 
يف توزيع وقتها بينهم، ولكنها تستغل وقت مذاكرتهم يف 
ســؤالهم عــن يومهــم املــدريس وأصدقائهــم، وتنصــت لهــم 
بــكل جوارحهــا لــكل مشــاكلهم وتحــاول معهــم أن تجــد حــاًّ 

لها.
تقــول صبيــح لـ"فلســطن": "عــّودُت أطفايل الذكــور األربعة 
أعــال  يف  ومســاعديت  بأنفســهم،  غرفهــم  ترتيــب  عــىل 
تنظيف البيت، وكذلك أحرص عىل اللعب معهم بألعاب 

جاعية".
التــي  النشــاطات  عــن  ســؤالهم  دامئــا  "أحــاول  وتضيــف: 
أو  الرســم،  أو  باللعــب،  فيهــا، ســواء  أشــاركهم  أن  يرغبــون 

الذهاب برفقتهم يف نزهة قصرة".
يوم الجمعة

أمــا عليــاء مهــدي التــي تعمــل يف رشكــة هندســية مختصــة 
بــن  ومــا  العمــل،  ســاعات يف   8 نحــو  فتقــي  بالربمجــة، 
العمل وتدريس األطفال ينتهي يومها دون أن تحصل عىل 

فرصة لقضاء وقت خاص للحديث مع أطفالها.
الــذي  "الوقــت  لـ"فلســطن":  عاًمــا(   36( مهــدي  تقــول 
أستطيع أن أكون قريبة مع أطفايل هو ما قبل النوم، حيث 
أحرص عىل رواية قصة ما قبل النوم، وأطلب منهم اختيار 

القصة التي يريدون أن أرويها لهم".
أخصصــه  بامتيــاز،  عائــي  يــوم  هــو  الجمعــة  "يــوم  وتتابــع: 
مــا يف  مــكان  للتنــزه يف  برفقتهــم  أخــرج  الثاثــة،  ألطفــايل 
ساعات الصباح الباكر، أشاركهم اللعب مع والدهم، لنحو 
خمس ســاعات، ومن ثم نحدد املكان الذي يريدون التنزه 

فيه يف الجمعة القادمة".
وتحرص مهدي أن يرافقها أطفالها يف أي مشوار كالذهاب 
املابــس  اختيــار  وحتــى  األلعــاب،  لــرشاء  أو  البقالــة،  إىل 

الصيفية، ويف األعياد.
وقت مثمر مرح

الســعايدة:  إكــرام  النفســية  االختصاصيــة  تقــول  بدورهــا 
"الوقــت النوعــي هــو أن تخصــص األم وقًتــا مثمــًرا لقضائــه 
مــع طفلهــا دون أن تكــون مشــغولة عنه بأمــور أخرى، وعليها 
االســرتخاء وعــدم التفكــر بأمــور العمل، والبيــت، وضغوط 
ممتًعــا  وقًتــا  تجعلــه  أن  بــل  اليوميــة،  ومذاكراتهــم  الحيــاة، 

مرًحا مع طفلها".
أال  يجــب  البدايــة  "يف  لـ"فلســطن":  الســعايدة  وتابعــت 
أن  ميكــن  التــي  الذكيــة  األجهــزة  وتغلــق  هاتفهــا،  متســك 
عــن  تفعــل ســوى ســؤال طفلهــا  أطفالهــا، وال  بهــا  ينشــغل 
التــي  التــي يشــعر بهــا، ومــا املشــكات  يومــه، واملخــاوف 
واجهتــه مــع رضورة أن تتالــك أعصابهــا يف التعامــل معهــا 

حتى ال ينفر منها ويخىش البوح لها خوفا من العقاب".
وعــن الوقــت املناســب لقضــاء الوقــت النوعــي مــع الطفل، 
نفســًيا  ومرتاحــة  جاهــزة  األم  تكــون  أن  أهميــة  إىل  تلفــت 
وليســت تحــت ضغــط أعبــاء املنــزل أو أي شــكل آخــر مــن 
أشــكال الضغــط االجتاعــي، حتــى ال تنفعــل عــىل أطفالهــا 
ويصبح الوقت مكروًها وليس نوعًيا ألكرث من مرة أسبوعًيا.

وتؤكــد الســعايدة أن مشــاركة الطفــل يف الروتــن اليومــي 
كرتتيب غرفته، وأعال املطبخ كأن يضع الخضار يف سلة 
بــن األم وطفلهــا،  الرابــط  الثاجــة، وأعــال املنــزل يقــوي 

وكذلــك تخصيــص وقــت مــا قبــل النــوم لتبــادل األحاديــث 
الصغرة معه.

وتنبــه إىل أهميــة اللعــب مــع الطفــل ســواء ألعــاب جاعية، 
أو فردية، أو حتى مشــاركته الرســم، واللعب معه بألعابه أو 

بالدمى والنزول إىل مستوى تفكره.
وتحــث الســعايدة األم عــىل اســتغال أي وقــت للحديــث 
أحوالــه املدرســية، وأصدقائــه املفضلــن  عــن  مــع طفلهــا 

ليشعر بأنك مهتمة به.
ــر أن "اجعــي وقــت مشــاركة طفلك لأعــال املنزلية  وُتذكِّ
كرتتيب املابس مثًا وقًتا مرًحا، أو تنظيف بعض األطباق 

وغسلها باملاء بعد االنتهاء من تناول طعامه".
مــن  الطفــل،  عــىل  ينعكــس  الــذي  اإليجــايب  األثــر  وعــن 
تخصيــص وقــت نوعــي لــه، تبــن الســعايدة أنه يؤثــر إيجابًيا 
بنفســه،  ثقتــه  ويعــزز  الطفــل،  مــع  التواصــل  عمليــة  عــىل 
ويشــعر بقــرب والديــه منــه، ويــرثي الحصيلــة اللغويــة لديه، 

ويبعده عن الشاشات واأللعاب اإللكرتونية.
وتوضــح أن مشــاركة الطفــل والديــه يف أنشــطة يوميــة ينمــي 
لديــه املزيــد مــن االبتــكار واإلبــداع، ويعــزز مــن قدرتــه عــىل 
الفضــول  وينمــي  واهتاماتــه،  وأفــكاره  نفســه  عــن  التعبــر 
اللصــق،  القــص،  لديــه  اليدويــة  املهــارات  وينمــي  لديــه، 
العضــات  تقويــة  عــىل  والتــي تســاعده  التلويــن،  الكتابــة، 

الدقيقة يف اليدين.







15أخبار وتتمات األربعاء 17 شوال 1443هـ 18 مايو/ أّيار
Wednesday 18 May 2022 

FELESTEENONLINE

مشعل: املعركة مل تنتِه  ... 

إصابة مواطن برصاص االحتــــــالل ... 

االحتـــــالل يعتقــــــل 8 من طــالب  ... 

مــون  ...  نــواب جزائريــون ُيقدِّ

أعلــن أنــا املواطــن /   ســامي خــري محمــد غــن      عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   400969747 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يــارس خليــل احمــد ابــو عــوده   عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    930537766   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   افنــان محمــود عمــر طافــش   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    401650650 الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    أحمــد بشــر محمــود شــحاده  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    800754293   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد عمــر ابراهيــم الشــنتف    عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    800362220       الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ابراهيــم احمــد محمــد فــرج اللــه     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     400077970    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   منــذر ابراهيــم حســن الحليمــي   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    903459089      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    يوســف احمــد محمــد مســلم       عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    905215950     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ســليم عــي ســليم القديــري عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    804727691 الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    نور زكريا  رشاد فياض عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    803871573     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   شــيامء ســامل محمــد ســعيد الريفــي       أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    407019702     الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مــروه محمــود زيــاده حجــاج      عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء       402474167 الرقــم     وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    بــراء فــرج حســن أبــو ســلطان عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء       404144511 الرقــم     وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد محمــد محمــد الهــويب عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 800609182 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   عال محمد فتحي الحتو عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم     900158840       الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

إعالن طرح عطاء رقم 18052022
مرشوع ترميم قسم الوالدة يف مستشفى أصدقاء املريض

عطــاء  طــرح  عــن  فلســطن(،  )مكتــب  العامليــة  الخريــة  األعــامل  هيئــة  تعلــن 
بالظــرف املختــوم ملــروع ترميــم قســم الوالدة يف مستشــفى أصدقاء املريض 
يف املحافظــات الجنوبيــة - قطــاع غــزة، فعــى الــركات املختصــة واملســجلة 
رســميا مــن قبــل الجهــات الرســمية، والتــي ترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء 

التقدم للحصول عى وثائق العطاء واالطالع عى الروط مع مراعاة التايل:
• يجــب عــى املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــل ومصنــف لدى لجنة 
درجــة  )أبنيــة  الفلســطينين تخصــص  املقاولــن  واتحــاد  الوطنيــة  التصنيــف 

ثالثة( وأن يكون مسجاًل رسميًا يف دوائر الرضيبة. 
• يتم استالم مستندات العطاء يوميًا ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2022/05/18م 
وحتــى يــوم الخميــس املوافــق 2022/05/26م، وذلــك مــن الســاعة التاســعة صباحــًا 

وحتى الساعة الثالثة عرصًا، من مكتب هيئة األعامل الخرية العاملية بغزة.
• ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي للــرد عى استفســارات املشــاركن 
يف العطــاء يــوم االثنــن املوافــق 2022/05/23م الســاعة العــارشة صباحــا يف 
مقر جمعية أصدقاء املريض بغزة )قسم الوالدة – مستشفى أصدقاء املريض(.

•  مثــن كراســة العطــاء )   200( فقــط مائتــي شــيكل غــر مســردة تــودع يف 
حساب الهيئة رقم )403923( بنك االستثامر الفلسطيني.

• آخــر موعــد لتســليم العطــاءات بالظــرف املختوم هــو الثانية عرة ظهرًا من 
يــوم الخميــس املوافــق 2022/05/26م، وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

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

1. التسعر بعملة الشيكل.

2. السعر هو أحد معاير الرسية وليس الوحيد.

3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن )90( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يتوجب تقديم فواتر رضيبية، وشهادة خصم من املنبع مع الفاتورة.

5. يجب إرفاق تأمن دخول العطاء كفالة أو شيك بنيك بقيمة 4000 شيكل.

6. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

قوة إرسائيلية خاصة، اعتقلت 8 من قيادات وأبناء الكتلة اإلسالمية يف جامعة 
برزيت، من داخل أحد منازل قرية دورا القرع رشق رام الله.

وذكر "إعالم األرسى" أن املعتقلن هم: معتصم زلوم )منسق الكتلة اإلسالمية(، 
وعبد الرحمن علوي، وعبد املجيد حسن، وضياء زلوم، ومحمد الفاتح، ومحمد 
عرمــان، ووســام تــريك وأمــن فــرح. وجــاء االعتقــال قبيــل إجــراء انتخابــات مجلــس 

طلبة جامعة برزيت، والتي ستجري اليوم األربعاء.
وأدانت حركة حامس اعتقال كوادر الكتلة اإلسالمية، يف خطوة استباقية لخلط 

األوراق وإرباك املشهد االنتخايب. 
وقالت حامس يف بيان صحفي، مســاء أمس: إّن مالحقة قوات االحتالل طالب 
الرهيــب  عبــارات  تحمــل  برســائل  وذويهــم  الطلبــة  وتهديــد  اإلســالمية،  الكتلــة 
والوعيــد، لــن تزيدهــم إال عزميــة وإرصاًرا عــى تحــّدي االحتــالل وكــر جربوتــه، 

واستمرار عملهم النقايب لخدمة جميع الطلبة.
وأشارت إىل أن االحتالل ال يزال ميارس قمعه وإجرامه ضّد أبناء شعبنا حّتى يف 
ــا ضــّد تّيــار املقاومــة، األمــر  انتخاباتــه الطالبيــة، ويتدّخــل فيهــا تدخــاًل ســافًرا وفجًّ
الذي يستوجب تحّدي إرادته عرب استمرار االنتخابات وتكثيف التصويت، وإّننا 

عى ثقة بأنَّ االحتالل لن يستطيع أن يرعب أبناء شعبنا وطلبة برزيت.
خطــة  بكــر  يكــون  إّنــا  هــذه  االعتقــال  جرميــة  عــى  العمــي  الــرّد  أن  وأكــدت 
االنتخــاب  يف  حّقهــم  ومامرســة  للجامعــة  الطــالب  جميــع  وذهــاب  االحتــالل، 
والتصويت، وااللتفاف الكبر حول من يحمل هموم الطالب، ويتبّنى قضاياهم، 
ويحفظ عهد شــهدائهم، ويصون مقاومتهم. من جانبها، أكدت الكتلة اإلســالمية 
يف جامعــة برزيــت أن اعتقــال االحتــالل كوادرهــا لن يفت يف عضدها، ولن ينال 
مــن عنفــوان الحركــة الطالبيــة يف الجامعــة. وأشــارت الكتلــة يف بيــان صحفــي، إىل 
أنها يف معركة مفتوحة مع االحتالل حتى تحقيق النرص والحرية والعودة، مؤكدة 

أن طلبة برزيت وأبناء الكتلة اإلسالمية يف كل مرة كانوا عى قدر التحدي.
كام أشار إىل أنه طاملا أفشل طلبة برزيت مخططات االحتالل بوعيهم وثباتهم 
ووحدتهــم، والتفافهــم حــول الحركــة الطالبية. وجــاء يف البيان: "فليزرعوا الخوف 
لــن يحصــدوا ســوى التحــّدي. يــأىب هــذا املحتــل املجــرم إال أن يســمم األجــواء 
االنتخابيــة يف جامعتنــا باعتداءاتــه البغيضــة عــى فرســاننا ورجالنــا يف امليــدان، 

يف محاولة يائسة منه لوقف مسرتنا وخطانا الثابتة". 
وأوضحت الكتلة أن االحتالل باعتقاله قادة وكوادر الكتلة اإلسالمية إنا يهدف 

لرهيب جموع الطلبة ورضب العملية االنتخابية يف جامعة الشهداء.
عــى  نصيــة  رســائل  االحتــالل  مخابــرات  أرســلت  أمــس،  مــن  ســابق  وقــت  ويف 
هواتــف أوليــاء أمــور الطلبــة يف الجامعــة حذرتهــم فيهــا مــن قيــام أبنائهــم بانتخــاب 

الكتلة اإلسالمية.

قنــاة  لقــاء  يف  مشــعل  وأضــاف  تقســيمه.  أو 
األقــى الفضائيــة، "نحــن يف حــرضة القــدس 
عــن  ندافــع  ونحــن  بالفخــر  ونشــعر  واألقــى 

املدينة املقدسة".
الشــهداء،  بقتــل  يكتفــي  ال  االحتــالل  وتابــع: 
الجنــازات،  يف  وهــم  الشــهداء  يهاجــم  ولكــن 
وهــو يحــاول أن يلغــي الوجــود الفلســطيني يف 
القدس، وهذا يدل عى قلق هذا العدو عى 

مستقبله.
يف  ينكبنــا  أن  أراد  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 
ذكــرى النكبــة، إال أنــه ُنكب وفضح أمام العامل، 
الريــف  ووليــد  عاقلــة  أبــو  شــرين  وجنازتــا 

كشفته أمام العامل.
يف  معركتــه  حســم  حــاول  االحتــالل  وقــال: 
األقــى والقــدس، مــن خــالل فــرض التقســيم 
يف  املســؤولن  "وبعــض  واملــكاين،  الزمــاين 
أوروبــا يتحدثــون خطــأ عــن حرية العبــادة ونحن 

نقول لهم األقى لنا فقط".
وأردف: "لهــم عيــدان يف املســتقبل القريــب، 
ونتوقــع اقتحامــات واســعة لألقــى، فشــعبنا 
هــذا  متيقًظــا،  يكــون  أن  عليــه  الفلســطيني 
العدو يريد فرض سلطته عى األقى، ونحن 

لن نسمح له بذلك".
لــن تســمح بهــدم  وشــدد أن شــعبنا ومقاومتــه 

األقى وتهويده وتقسيمه.
المقاومة والعمليات البطولية

حــامس  رئيــس  قــال  صلــة،  ذي  ســياق  ويف 

يف الخــارج: "العــدو ظــن أن محاولــة منــع كل 
أشــكال املقاومة املســلحة يف الضفة الغربية 
لــه، وأن يواصــل خطتــه يف  أن األرض تســتقر 
عــى  والســيطرة  األرايض  وقضــم  االســتيطان 

املسجد األقى".
األعيــاد  فــرة  يف  أراد  االحتــالل  أن  إىل  ونبــه 
شــهر  مــع  تزامنــت  التــي  املزعومــة  اليهوديــة 
معركــة  حســم  مــن  أكــر  يقــرب  أن  رمضــان 
ولكــن  ســاحاته،  يف  القرابــن  بذبــح  األقــى 
ســاحات  يف  وصمــوده  الفلســطيني  النضــال 
االقــى، وجاهزيــة املقاومة أجــربت االحتالل 

عى الراجع.
بعــض  أن  ظــن  "االحتــالل  يقــول:  ومــى 
لقــاءات التطبيــع هنــا وهنــاك قد كشــفت ظهر 
شــعبنا الفلســطيني، لكنــه دامئــا يــيء تقديــر 
املوقــف، ومل يــدرك بــأن الصمود الفلســطيني 
نابــع مــن العشــب ذاتــه وشــعوره بأنــه صاحــب 

الحق".
وأكــد مشــعل أن فلســطن مقــربة الغزاة، وهذا 

الكيان ليست استثناء، وسوف يرحل.
مــع  الصهيونيــة  األعيــاد  تزامــن  "قبــل  وأردف: 
شهر رمضان جاءت العمليات املباركة يف برئ 
الســبع والخضــرة، ثــم 3 عمليــات عــى فــرات 

يف )تل أبيب( وسلفيت".
جنــن،  مخيــم  صمــود  أن  مشــعل  وجــدد 
ضيــاء  منفذيهــا  ودمــاء  املباركــة،  والعمليــات 
القيعــان  أبــو  ومحمــد  حــازم  ورعــد  حامرشــة 

وإخوانهم شــكلوا محفزا لشــعبنا، وجعل الروح 
الجهاديــة تشــتعل، والضفــة الغربيــة أصبحــت 

عى موعد مع انتفاضة جديدة.
وقــال: أصبــح االعتــكاف يف املســجد األقــى 
قــادر  غــر  أصبــح  واالحتــالل  نضاليــة،  وســيلة 

عى مالحقة تدفق العمليات.
وأضــاف أنــه عندمــا حــاول االحتــالل أن يــرف 
لتهــدد  غــزة  جــاءت  األقــى،  اقتحامــات  يف 
وجاهــزون  الزنــاد،  عــى  أيدينــا  إن  وتقــول 

لالنتصار للقدس كام فعلنا العام املايض.
الســالح  اســتخدمت  املقاومــة  أن  وأشــار إىل 
والصواريخ العام املايض للدفاع عن القدس، 
ولوحــت باســتخدامها العام الحــايل، وحققت 
بالتلويــح باملقاومــة وسياســة حافــة الهاويــة مــا 

حققته العام املايض فارتدع العدو.
وأوضــح أن االحتــالل مل يتوقــف عــن أجنداتــه، 
لكنــه أجــرب عــى الراجــع، وهــذه محطــة إنجــاز 
وطنــي، مؤكــًدا أن شــعبنا الفلســطيني يتوحــد 
يف ســاحة املعركــة، وال يوحــد شــعبنا إال دمــاء 

الشهداء وبطوالتهم، والقدس واألقى.
ويف الســياق ذاتــه، أكــد رئيــس حركــة حــامس 
يف الخــارج أنــه ال يكفــي أن تــرك غــزة تقاتــل 
منفــردة يف حــروب متكــررة، وال يكفي أن ُيرك 
املرابطــون وحدهــم يف مواجهــة االقتحامــات، 
لكــن عندمــا تتعانق جبهات املقاومة وتتكامل 
ويرتبــك  الراجــع،  عــى  يجــرب  العــدو  فــإن 
منجــزات  بتحقيــق  املقاومــة  أثــر  ويتعاظــم 

شعبنا.
تفريــق  سياســة  يف  ينجــح  مل  العــدو  وقــال: 
شــعبنا، ورأينا كيف أن غزة بعد االنســحاب مل 
تتخــلَّ عــن واجباتهــا الوطنيــة، وكذلــك أهالينــا 

يف الـ48.
أنتــم  الـــ48، قائــال:  التحيــة ألهالينــا يف  ووجــه 
والتحريــر،  النــرص  يف  رشكاء  اللــه  شــاء  إن 
الدولــة  ســيادة  تحــت  ســنكون  وإياكــم  ونحــن 

الفلسطينية الحرة.
األسرى األبطال

يغيبــون  ال  أنهــم  أكــد  األرسى،  ملــف  ويف 
عن الذاكرة، وال عن األجندة وال عن العمل 
الفلسطيني بكل أشكاله من املقاومة التي 
تتحمــل مســؤوليتها يف اإلفــراج عنهم، وكل 
وتوظيــف  واإلعالميــة  السياســية  األداءات 
أجــل  مــن  واإلقليميــة  الدوليــة  عالقاتنــا 

الضغط عى الكيان لإلفراج عنهم.
وأشــار إىل أن العــدو يحــاول أن يبخــس مــا 
متلكــه املقاومــة ويــزرع اليأس يف األرسى، 
إرغــام  يف  املقاومــة  نجحــت  كــام  "لكــن 
مــرة  العــدو عــى إطــالق األرسى، ســنجربه 

أخرى".
وأكــد قائــال: "لــن نكتفــي بجهــد وال جهديــن 
ولــن  األرسى،  تحريــر  أجــل  مــن  ثالثــة  وال 
جهــد  أو  منطقــة  بجهــد  املقاومــة  تكتفــي 
جزء من املقاومة الفلســطينية، بل الجميع 

يتحمل مسؤوليته، والصرب جميل".

كام أكد أن األرسى جزء من عناوين النضال 
والقــدس  األرض  بجانــب  الفلســطيني 

واملقدسات والعودة والوطن واملقاومة.
سيف القدس

ســيف  معركــة  عــن  الحديــث  ســياق  ويف 
القدس يف ذكراها األوىل، أكد أنها محطة 
الفلســطيني،  النضــال  تاريــخ  يف  فارقــة 
موضحا أنه شكلت نوذجا لوحدة الوطن، 
ومن أهم داللتها أنها رسخت يف الوجدان 
الثقــة  واإلســالمي  والعــريب  الفلســطيني 

بالقدرة عى هزمية هذا الكيان.
"ســيف  معركــة  كادت  مشــعل:  وقــال 
املــايض،  رمضــان  يف  تتكــرر  أن  القــدس" 
لكــن حققــت املقاومــة بالتلويــح والتهديــد 
مــا أغناهــا عــن دخول الحــرب، بالتكاتف مع 
عظمة دور املرابطن واملرابطات، وصمود 
أهلنــا يف القــدس والـــ48 والضفــة، وإســناد 

شعبنا يف الشتات.
وبشــأن تهديــد االحتــالل باغتيــال قــادة يف 
حركــة حــامس واملقاومــة، أكــد مشــعل أنها 
ليســت جديدة، "وســبق لالحتالل أن هدد 
ونفــذ اغتيــاالت لقيــادات بــارزة يف تاريخنــا 
يوقــف  مل  ذلــك  لكــن  الفصائــل،  كل  مــن 

تقدم املقاومة وتعاظمها".
الحــرة  الشــعوب  عنــد  "الشــهادة  وتابــع: 
يف  باملــوت  ومرحبــا  النــرص،  مــن  تقربهــا 

سبيل الله".

وقــال الناشــط الحقوقــي عــارف دراغمــة، إن 
مســرة  نفــذوا  املســتوطنن  مــن  مجموعــة 
مركبــات  ورشــقوا  املنطقــة  يف  اســتفزازية 
إلصابــة  أدى  مــا  بالحجــارة،  املواطنــن 
املواطــن عثــامن العنــوز وطفلتــه البالغــة مــن 
العمر 3 ســنوات بشــظايا زجاج املركبة التي 
كانت تقلُّ العائلة، مضيًفا أن الطفلة نقلت 

إىل عيادة طبية.
عــرات  أصيــب  ســابق،  وقــت  ويف 
املواطنــن، بحــاالت اختنــاق يف مواجهــات 
مــع قــوات االحتــالل، اندلعــت عنــد مدخــل 

مخيم العروب، شامل الخليل.
االحتــالل  قــوات  بــأن  وأفــاد مصــادر محليــة، 
الغــاز  قنابــل  وأطلقــت  املخيــم،  داهمــت 
املســيل للدمــوع والقنابــل الصوتيــة صــوب 
إصابــة  إىل  أدى  مــا  ومنازلهــم،  املواطنــن 
وعولجــوا  اختنــاق،  بحــاالت  العــرات 

ا. ميدانيًّ
كــام أصيــب عــرات املواطنــن باالختنــاق، 
االحتــالل  قــوات  مــع  مواجهــات  يف 
حــن  يف  أمــر،  بيــت  ببلــدة  اإلرسائيــي، 

اعتقل شاب يف حلحول شامل الخليل.
وذكــر الناشــط االعالمــي يف بلــدة بيــت أمــر 
يف  اندلعــت  مواجهــات  أن  عــوض،  محمــد 
إثــر اقتحــام قــوات االحتــالل عــدة مناطــق يف 
البلــدة ومداهمــة منازل، وتفتيشــها بالكالب 

مطلوبــن،  عــن  البحــث  بزعــم  البوليســية 
وخالل انسحابهم من البلدة دارت مواجهات 
أطلــق جنــود االحتــالل خاللهــا قنابل الصوت 
والغــاز صــوب املواطنــن ومنازلهــم مــا أدى 
إىل إصابة العرات بحاالت اختناق عولجوا 

ا. ميدانيًّ
يف ســياق منفصــل، عتــدت قــوات االحتــالل 
يف  يرقــد  جريــح  عائلــة  عــى  الخاصــة، 
بالقــدس  تســيدك"  "شــعاري  مستشــفى 

املحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل 
"شــعاري  مستشــفى  اقتحمــت  الخاصــة 
أفــراد  مــن  عــدد  عــى  واعتــدت  تســيدك"، 
نــادر  املقــديس  املصــاب  الشــاب  عائلــة 
الريف، املوجودين معه يف املستشفى.

وقال شــقيقه نائل الريف، إن حالة شــقيقه 
الصحيــة حتــى هــذه اللحظــة "غــر مســتقرة 
يف  كســور  عــّدة  وُيعــاين  جــدًا،  وخطــرة 

الجمجمة ونزيف بالدماغ".
الُيــرى  عينــه  فقــد  نــادر  "شــقيقي  وتابــع: 

نتيجًة إلصابته برصاصة مطاطية".
أمــس  مــن  أول  ليلــة  ُأصيــب  الريــف  وكان 
برصاصــٍة معدنيــة مغلفة باملطــاط، يف أثناء 
وليــد  املقــديس  الشــهيد  جثــامن  تشــييع 
عــى  االحتــالل  قــوات  واعتــدت  الريــف، 
والقنابــل  والرصــاص  بالهــراوات  املشــّيعن 

مــا أدى إىل إصابــة واعتقــال  الفلفــل،  وغــاز 
عرات املشيعن.

تجريف وإخطارات
االحتــالل،  آليــات  جرفــت  آخــر،  صعيــد  عــى 
صباح أمس، قطعة أرض ببلدة شعفاط شامل 

رشق مدينة القدس املحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن آليــات االحتــالل 
بتعزيــزات عســكرية اقتحمــت بلــدة شــعفاط، 
ورشعــت يف أعــامل حفــر وتجريــف يف قطعــة 

أرض تقع عى الشارع الرئيس يف البلدة.
كــام جــرف مســتوطنون أرايض يف قريــة جالود 

جنوب محافظة نابلس.
شــامل  يف  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
جرافــات  إن  دغلــس،  غســان  الغربيــة  الضفــة 
تابعــة ملســتوطني بــؤرة "أحيــاه"، رشعــت يف 
"الــروس  منطقــة  مــن  واســعة  أراض  تجريــف 
لبــؤرة  تابعــة  وأخــرى  القريــة،  جنــوب  الطــوال" 
مســاحات  جرفــت  االســتيطانية،  "كيــدا" 
واسعة من منطقة "الخفافيش والحبس" رشق 
القرية، بهدف توسيع البؤرتن االستيطانيتن 

عى حساب أرايض املواطنن.
االحتــالل،  قــوات  أخطــرت  ذلــك،  غضــون  يف 
باالســتيالء عى 40 دونا زراعيا يف قرية واد 

فوكن غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس املجلس القروي إبراهيم الحروب، 
عــى  باالســتيالء  أخطــرت  االحتــالل  قــوات  إن 

40 دونــا مزروعــة بأشــجار الزيتــون، منهــا 10 

دونــات تعــود للمواطن عثامن الحروب، و30 
أخرى لعائلتي سكر وعطية.

يف  تقــع  الدونــات  هــذه  إن  الحــروب  وقــال 
منطقــة "أبــو ســياج" غــرب واد فوكــن، يتضمــن 
منــع الدخــول إليهــا واســتصالحها، بحجــة أنهــا 

"أمالك دولة".
كــام أخطــرت ســلطات االحتــالل، بوقــف البنــاء 
يف منزل قيد االنشاء، وإزالة "كرفان" يف قرية 

واد فوكن غرب بيت لحم.
وقــال رئيــس مجلــس قــروي واد فوكــن إبراهيــم 
منــزل  أخطــرت  االحتــالل  قــوات  إن  الحــروب، 
املواطــن محمــد نــارص منــارصة، قيــد االنشــاء، 
والواقــع يف منطقــة "أبــو ســياج" غــرب القريــة، 
بحجــة  بالهــدم  مربعــا،  مــرا   150 ومســاحته 

عدم الرخيص.
منطقــة  يف  "كرفــان"  بإزالــة  أخطــرت  كــام 
"العراق" جنوب القرية، يعود للمواطن حسن 

منارصة.
اعتقاالت

االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  آخــر،  جانــب  مــن 
فجــر أمــس، 17 مواطنــا عــى األقــل، مــن أنحــاء 

متفرقة يف الضفة الغربية.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ففــي 
شــحادة  وليــد  وهــم:  محرريــن،  أرسى  ثالثــة 
الدهيشــة  مخيــم  مــن  عامــا(   27( الجعفــري 

جنوبــا، وبســام أبــو عكــر يف الخمســينيات مــن 
عمــره، ومصطفــى قنيــص )30 عاما( من مخيم 

عايدة شامال.
 5 االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  جنــن،  ومــن 
مواطنــن، وهــم: الشــاب ثائــر عــزات أبــو الــرب 
ذويــه،  منــزل  ومداهمــة  مســلية  اقتحــام  بعــد 
وفــؤاد إيــاد األشــقر مــن الســيلة الحارثيــة أثنــاء 
عودتــه مــن األردن عــى معــرب الكرامــة، وحســن 
طارق، ووسام إبراهيم، وصهيب إياد قبها من 

برطعة.
أربعــة مواطنــن  القــوات  تلــك  فيــام اعتقلــت 
حــردان،  محســن  وهــم:  قلقيليــة،  مدينــة  مــن 
وحســني النيــص، ولــؤي صبحــي فريــج، وجامل 

عثامن داود، يف األربعينات من عمرهم.
قــوات  اعتقلــت  طوبــاس،  محافظــة  ويف 
االحتالل الشابن محمد وصفي تايه، وأسامة 

ماهر الربية، من مخيم الفارعة جنوبا.
أما يف محافظة سلفيت، فقد اعتقلت قوات 
 20( ريــان  إبراهيــم  محمــد  الشــاب  االحتــالل 

عاما(، من بلدة قراوة بني حسان غرًبا.
ويف القدس، اعتقلت قوات االحتالل الشاب 
محمــد أبــو غربيــة )25 عاما( خالل تواجده يف 

منطقة باب العمود.
ويف الخليل، اعتقلت قوات االحتالل الشاب 
مــن  عامــا(   28( الــدودة  شــحدة  خالــد  أحمــد 

بلدة حلحول شاماًل.

إىل رئاســة الربملــان". وحركــة مجتمــع الســلم )أكــرب حزب إســالمي( هي أكرب كتلة 
نيابية معارضة يف الربملان الجزائري.

وأوضــح عجيســة وهــو نائــب رئيــس املجلــس، أن "مجموعــة حزبــه النيابية حاولت 
تلــَق تجاوبــا، لذلــك  أخــرى للمســاهمة يف املــروع لكنهــا مل  ضــم مجموعــات 
بــادرت بتقدميــه باســمها". وهــذه الوثيقــة هــي نفســها التــي قدمها نــواب من عدة 
تشــكيالت سياســية يف يناير/ كانون الثاين 2021، لرئاســة الربملان. وأضاف أن 

"إعادة طرح املروع من جديد كان مبناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية".

النارصة/ فلسطن:
أرجــأت مــا تســمى "محكمــة الصلــح" التابعــة لالحتــالل اإلرسائيــي يف 
أمــس، قرارهــا بخصــوص طلــب نيابــة االحتــالل متديــد اعتقــال الشــيخ 
يوسف الباز )64 عاًما( إمام املسجد الكبر يف اللد إىل جلسة تعقد 

بهذا الشأن األحد املقبل.
وقــال املحامــي رمــزي كتيــالت -يرافــع يف امللــف واملحاميــان خالــد 
االحتــالل  نيابــة  إن  ســيف-، يف ترصيــح صحفــي،  أبــو  ورئيــس  زبارقــة 
غت -خــالل الجلســة- طلبهــا مــن املحكمــة متديــد اعتقــال البــاز  ســوَّ
عــاء أن "خطــاب البــاز فيــه اعراض  حتــى نهايــة اإلجــراءات القضائيــة بادِّ
عــى الحــق القانــوين لليهــود يف دخــول )اقتحــام( املســجد األقــى 

املبارك".
وتابع كتيالت: "من طرفنا كطاقم دفاع فّندنا مزاعم النيابة بالتأكيد أن 

البــاز مــارس حقــه الطبيعــي بالتعبــر عــن الــرأي يف أثنــاء نــدوة سياســية 
وهي بطبيعتها تحتمل طرح اآلراء السياسية كام أكدنا أن الشيخ الباز 
ال يتلعثــم بفكــره وطرحــه املناهــض القتحــام اليهــود املســجد األقى، 

وهو يرى بذلك اعتداء عى حق املسلمن يف األقى".
وإســناًدا للشــيخ البــاز وتضامًنــا معــه، حــرض جلســة املحكمة العرات 
من القيادات والنشطاء يف مدينة اللد والداخل الفلسطيني املحتل.

رئيــس لجنــة الحريــات املنبثقــة عــن لجنــة املتابعــة العليا الشــيخ كامل 
البــاز يف محاكمتــه، قــال يف  خطيــب، كان أحــد املســاندين للشــيخ 
ترصيــح صحفــي: "اعتقــال الشــيخ يوســف البــاز أو اعتقــال العــرات 
النقــب  يف  أهلنــا  أو  الجامعــات  يف  الطــالب  اعتقــال  أو  بالقــدس 
املدافعــن عــن أرضهــم، كل هــذه الحملــة ال تشــر إىل لــيء واحــد 
وهو أن )إرسائيل( أصبحت دولة بوليسية بكل ما للكلمة من معنى".

محكمة االحتالل ترجئ قرارها بشأن متديد 
اعتقال الشيخ يوسف الباز إىل األحد املقبل

بعد جلسات العالج الكيماوي
تدهور مستمر يف الوضع 

الصحي لألسري أبو حميد
رام الله/ فلسطن: 

أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن بــأن حالــة األســر املريــض نــارص أبــو حميــد 
)49 عاما( واملوجود حاليا يف "عيادة سجن الرملة" يف تدهور مستمر. وأوضحت 
الهيئة، يف ترصيح، أمس، أن األســر املريض أبو حميد حرض للزيارة عى كريس 
متحــرك تالزمــه أنبوبــة أكســجن حيــث يواجــه صعوبــة كبــرة يف املــي والــكالم، 
ويعــاين آالمــا وصعوبــة بالتنفــس وعــدم القــدرة عــى املــي، كــام فقــد قرابــة الـ 20 
كيلو من وزنه يف أثناء مرضه. وبحسب محامي الهيئة كريم عجوة، ُنِقل أبو حميد 
األســبوع األخــر مرتــن ملستشــفى "آســاف هروفيــه"، بعــد تلقيــه أوىل جلســات 
العــالج الكيــاموي. وقــال: خــرج مــن فمــه الــدم وكان هنــاك تخــوف مــن وجــود نزيــف 
داخــي، وعــى ذلــك أجريــت لــه فحوصــات دم وأشــعة وهــو بانتظــار النتيجــة، قبــل 

استكامل الجلسة الثانية من العالج املقررة خالل األيام القادمة.




