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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

االحتالل ملزم باعرتافه 
بجريمة تهجري الفلسطينيني 

يف ذكرى النكبة الـ74
يحيي الفلسطينيون الذكرى الـ74 للنكبة، وما زال الجرح النازف 
بعــد كل هــذه العقــود الطويلــة متمثــال باســتمرار معاناة الالجئني 
التي بقيت دون حل، عىل الرغم من أنهم ميتلكون قرارات دولية 

واضحة صادرة عن األمم املتحدة تأمر بعودتهم.
الخاصــة  الدوليــة  للقــرارات  الرافــض  اإلرسائيــي  التعامــل  يعــود 
بعــودة الالجئــني لعــدة عوامــل أهمهــا عقيــدة االســتيطان، والضم 
عــىل  املرتكــزة  الفلســطينية،  لــأرايض  واملحمــوم  الزاحــف 
أيديولوجيــة اســتعامرية، ومتمثلــة باقتــالع شــعب وإحــالل آخــر 
مكانــه، وإجــالء الفلســطينيني عــن أرضهــم، ثــم جــاءت السياســة 
العدوانيــة املدعومــة مــن الــدول االســتعامرية الرافضة لالعرتاف 
بنكبــة الالجئــني، وتتنكــر لحقهــم املــروع يف العــودة الطوعيــة 

لديارهم.
تصعــب معرفــة أســباب املوقف اإلرسائيــي مع القرارات الدولية 
خلفياتــه  عــىل  التعــرف  دون  الالجئــني،  بقضيــة  الصلــة  ذات 
التاريخية والسياســية، التي منحته هذا التشــدد يف التعامل مع 
القــرارات، عــىل اعتبــار أن الوجــود اإلرسائيي يف فلســطني فريد 
مــن نوعــه، فدولــة االحتــالل صناعــة املؤسســة الصهيونيــة، التــي 
جلبــت املهاجريــن اليهــود بالهجرة واالســتيطان، واســتولت عىل 

األرض بالقوة واإلرهاب.
كــام أن دولــة االحتــالل مل تقبــل فكــرة االندمــاج، أو املســاواة مــع 
الشــعب الفلســطيني، ومــع الزمــن تزايــد إرصارهــا عــىل تجاهــل 
وأفضــت  وطمســه،  الحــق،  هــذا  لتبديــد  متهيــدًا  العــودة،  حــق 
هــذه السياســة لتغييــب الشــعب، وإنــكار وجــوده، والتعامل معه 
كمجــرد ســكان، وليــس عــىل أســاس حقوقهــم الجامعــة القوميــة 

بتقرير مصريهم.
قضيــة  يف  لصالحــه  الدوليــة  الجهــود  بتوظيــف  االحتــالل  نجــح 
الغربيــة يف  للمنظومــة  امتــدادًا  نفســه  بحيــث جعــل  الالجئــني، 
املنطقــة، والحليــف األكــر ثباتــًا، مــا يفرس تحايله عــىل القرارات 
الدوليــة بشــأن قضيــة الالجئــني، واقتنــع بــرورة إيجــاد حــل لهــم 

خارج حدود فلسطني املحتلة.
الــذي  الالجئــني  عــودة  لحــق  الرســمي  الرفــض اإلرسائيــي  يعــود 
أقرته األمم املتحدة، إىل اعتبارها هذه القرارات تهديدًا مبارشًا 
الســتقرارها، فضــال عــن تخوفهــا مــن عــودة ماليــني الفلســطينيني 
وأبنائهــم، ألســباب رئيســة، أهمهــا تأثــري هــذه األعــداد الكبــرية من 
الالجئــني عــىل الرتكيبــة الســكانية اإلرسائيليــة، مــا يعــرض الطابــع 
ألرايض  االســتيعابية  القــدرة  وعــدم  للخطــر،  للدولــة  اليهــودي 
مــن  املزيــد  اســتيعاب  عــىل   1948 عــام  املحتلــة  فلســطني 
أعــداد الفلســطينيني، يف ضــوء تناقــص املســاحة الجغرافيــة مــن 

األرايض.
ميكــن حــر القواســم املشــرتكة يف الرؤيــة اإلرسائيليــة للقرارات 
الدولية الخاصة بحق العودة، بالنظر إىل الرفض املطلق لتبعات 
اقتالع الفلســطينيني من أراضيهم وتريدهم قانونيا وسياســيا، 
ورفــض االعــرتاف بعــودة جميــع الالجئــني، ومــا قيــل عــن إمكانيــة 
إعــادة عــرات اآلالف، كان تكتيــكا تفاوضيــا ال أكــر، والتحفــظ 

عىل أعداد املتوقع دخولهم األرايض الفلسطينية.
اليــوم، وبعــد 74 عامــا مــن النكبــة، ويف الوقــت الــذي مــا زالــت 
الالجئــني  ماليــني  أمــام  أبوابهــا  االحتــالل  دولــة  فيــه  توصــد 
الفلســطينيني، فقــد فتحــت يف الوقــت ذاتــه أبوابهــا الســتيعاب 
مئات آالف األوكرانيني، لكن ذلك لن يطوي صفحة حق أصحاب 

األرض األصليني، ولن مينح األغراب حقًا مصطنعًا!

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

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

mental health professionals, conducts research studies that serve the community. GCMHP works 

with and for a wide range of beneficiaries including: children, families and victims of human rights 

violation. GCMHP is seeking to recruit a “Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning 

(MEAL) Officer” within GCMHP’s projects according to the following requirements:

Main Responsibilities:

• Promoting MEAL System:

- Lead the implementation of MEAL system in collaboration with senior projects staff, including 

procedures, processes, requirements, reporting, etc.

- Develop, implement, and assess monitoring frameworks for all GCMHP projects, as well as for 

funding proposals.

• Staff Management, Mentorship, and Development:

- Work with the Project Coordinators to ensure the updating of instruments required to collect and 

analyze information on inputs, outputs, and outcomes for the GCMHP projects.

- Ensure that the MEAL system operates effectively with the support and resources required and that there are 

clear links and reporting lines between field and project managers, coordinators, and other GCMHP departments.

• Internal & External Reporting:

- Responsible to ensure that the organization delivers on all internal MEAL requirements in GCMHP 

in a timely manner and with high-quality information.

- Identify and initiate reports as required by related directors and donors (bi-weekly, monthly, 

quarterly, semi-annual, and annual). 

• Program Design and MEAL Resources:

- Ensure that MEAL is an integral part of the program design stage and features in all projects proposals.

- Ensure that MEAL resources are included in projects proposals and work creatively to secure funding from 

diverse sources, to ensure that MEAL is integrated into GCMHP's projects in a sustainable way.

Qualifications, Experience and Skills: 

- Minimum of a Bachelor’s degree in Engineering, Business Administration, Project Management, or 

any other field related to MEAL.

- Minimum two years’ experience in professional work experience in developing, implementing MEAL system with prior 

working experience in NGO environment, experience in community mental health sector projects would be an asset.

- Experience in strategic planning and performance management, including indicator selection, target 

setting, reporting, database management, and developing M&E and performance monitoring plan.

- Experience in coaching program staff, facilitating training, and selecting and managing consultants. 

- Familiarity with GCMHP's operating environment is helpful. 

- Computer proficiency in Windows environment (Microsoft Word, Outlook, Excel, Access, 

PowerPoint); SPSS and ideally one other major statistical analysis software).

- Professional Fluency in English, both verbal and written, preferred

Duration of the contract: One year renewable. Probation period for 3 Months. 

Apply guidelines:

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

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

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

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

Deadline for submitting applications no later than 1:00 pm on Sunday, May 22nd, 2022.

Only candidates meeting the above qualifications will be considered.

 Administrative Affairs and Human Resources Unit-GCMHP 

Job Vacancy

Monitoring, Evaluation, Accountability and 

Learning (MEAL) Officer

إعالن طرح مناقصة رقم :)1/2022(
تعلــن جمعيــة فــارس العــرب للتنميــة واألعــامل الخرييــة بتمويــل مــن حملــة 
الــك  UMR   وبــإرشاف  مؤسســة التعــاون ضمــن مــروع  )رمضــان الخــري 

وللغري " السالت الغذائية الطازجة رمضان 1443هـــ / 2022 م – من صغار 
املنتجني اىل بيوت املحتاجني (عن طرح مناقصة 

)توريد طرود غذائية جافة(
 وميكــن للــركات ذات الخــرة واالختصــاص واملســجلة رســميا الحصــول عــىل 
وثائــق العطــاء ابتــداء مــن يــوم األحــد  املوافــق 2022/05/15 م مقابــل رســم 
مايل ال يرد مقداره )50 دوالًرا أمريكًيا(، وذلك من مقر  الجمعية )غزة– الجالء  
– مفرتق الغفري – عامرة حامدة –الدور األول ( وذلك وفق الروط التالية:

القيمــة  لريبــة  شــاملة  األمريــي  بالــدوالر  األســعار  تعبئــة  األســعار:   .1

املضافــة و يجــب تقديــم فواتــري رضيبيــة و شــهادة خصــم مــن املنبــع عن كل 
مطالبة مالية يتم تقدميها للجمعية.

2. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني 

أوىل بنســبة 5 % مــن إجــاميل قيمــة العطــاء بالــدوالر أمريــي ، وذلــك عــىل 
شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق مــن أي بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد 
الفلسطينية و عىل أن تكون  األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 60 يوم 

عمل من تاريخ اإلقفال، ولن تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
3. إحضار عينة عن كل صنف مدرج يف وثائق العطاء عند تسليم كراس العطاء.

4. عىل املتقدم للعطاء إرفاق نسخة من السجل التجاري ونسخة من فاتورة 

وسند قبض الركة الرسميني. 
5. تجزئــة العطــاء : يحــق إلدارة الجمعيــة تجزئــة العطــاء ألي عدد من العطاءات ، أو 

إلغاء العطاء دون إبداء األسباب. كام يحق للجمعية إعادة طرح املناقصة بشكلها 
الحايل أو بإضافة أي تعديل كام تراه مناسب وبدون اعرتاض من املتقدمني. 

ملزمــة  غــري  للتنميــة   الخرييــة  واالعــامل  للتنميــة  العــرب  فــارس  6. جمعيــة 

بالرتسية عىل أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
7. تســليم العطاءات: آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم األحد املوافق 

2022/05/22  م  وذلك الساعة 00:2 ظهرا  يف مقر جمعية فارس العرب 

للتنميــة واألعــامل الخرييــة – غــزة- الجالء-مفــرتق الغفري–عــامرة حــامدة–
الدور االول ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

8. فتــح املظاريــف: ســيكون الســاعة 2:00 ظهــًرا يف نفــس اليــوم املحــدد 

لتسليم العطاءات يف نفس املكان و بجلسة علنية ملن يرغب يف الحضور 
من الركات التي تقدمت بعرض سعر فقط. 

9. رســوم اإلعــالن: عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء ملــدة يومــني متتاليــني و 

تدفــع لحظــة توقيــع العقــد. يف حــال التجزئــة، يتــم دفع قيمــة اإلعالن من قبل 
الفائزين بحيث يكون متناسبا مع قيمة الرتسية عىل كل مورد فائز. 

ملزيــد مــن االستفســار ميكــن التواصــل واالستفســار عــىل األرقــام التاليــة: هاتــف 
رقم 2897100- 08، خلوي 435635- 0599

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

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها 
لتوريد وتركيب وترصيص غرفة أشعة 

تابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني– غزة. 
ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  واملســجلة  املتخصصــة  الــركات  فعــىل 
املوافــق  االثنــني  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  كراســات  لــراء  غــزة  يف  الجمعيــة 
2022/5/16 مــن الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا حتــى يــوم األحــد املوافــق 

2022/5/22 حتــى الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر، للمورديــن املؤهلــني 

و املرخصــني و املتخصصــني فقــط الحــق يف االشــرتاك ، علــاًم بــأن آخــر موعــد 
لتقديــم العــروض هــو يــوم االثنــني املوافــق 2022/5/29 حتــى الســاعة الثانيــة 
دائــرة  يف  املوجــود  املناقصــات  صنــدوق  يف  وذلــك  الظهــر،  بعــد  والنصــف 
املشرتيات مبقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى.

1. مثن رشاء كراسة العطاء )50( شيكال غري مسرتدة.

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

املوافــق  االثنــني  يــوم  ســيكون  املوقــع  وزيــارة  التمهيــدي  االجتــامع   .3

2022/5/23 الساعة الحادية عرة ظهرًا.

4. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

5. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

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

داخي 2328 فاكس : 08-2641904

عواصم-رام الله-غزة/ محمد األيويب:
أحيــا الشــعب الفلســطيني يف الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة واألرايض املحتلة 
عــام 1948 والشــتات، أمــس، الذكــرى 
الفلســطينية، بفعاليــات  للنكبــة  الـــ74 
وأنشــطة شــعبية تؤكــد حــق العودة إىل 
ديــاره وممتلكاتــه التــي هجر منها قرًسا 

عام 1948، ورفض التوطني.
فقــد شــارك اآلالف مــن املواطنــني يف 
قطــاع غــزة، يف مســرية، إحيــاًء لذكــرى 
النكبــة التــي توافــق 15 مايو/أيــار مــن 

كل عام.
القــوى  ائتــالف  املســرية،  إىل  ودعــا 
مقــر  أمــام  واإلســالمية،  الوطنيــة 
املنســق األممــي لعمليــة التســوية يف 
مبدينــة  "أونســكو"،  األوســط  الــرق 
األعــالم  فيهــا  املشــاركون  ورفــع  غــزة، 
الفتــات  جانــب  إىل  الفلســطينية 
ُكتــب عــىل بعضهــا "عودتنــا حتمّيــة.. 

والقدس عاصمة فلسطني األبدية".
ســامء  يف  املســرية،  منّظمــو  وأطلــق 
املدينــة، بالونــات ملّونــة تحمل أســامء 
االحتــالل  احتّلهــا  التــي  املــدن  بعــض 

اإلرسائيي عام 1948.
حق العودة

الشــعبية-  بالجبهــة  القيــادي  وقــال 
يف  القريــويت،  لــؤي  العامــة  القيــادة 
الوطنيــة  القــوى  عــن  ممثلــة  كلمــة 
مــا  ومقاومتــه  شــعبنا  إن  واإلســالمية 
زالــوا يتمســكون بحق العــودة والحقوق 
لــكل  ويتصــدون  الوطنيــة  والثوابــت 

املخططات االستعامرية.
الفعــل  "حيويــة  أن  القريــويت  وأكــد 
زالــت  مــا  والجهــادي  النضــايل 
األقــى  ســاحات  يف  متصاعــدة 
والضفــة وقطــاع غــزة، بعــد أن ُأرِشع يف 

معركة سيف القدس".
مّثلــت  املعركــة  "هــذه  أن  وأوضــح 
االنتصــار  طريــق  عــىل  مهمــة  خطــوة 
الحــال  وحــدة  وثبتــت  الكيــان،  عــىل 

مدرسية للرتبية والتعليم باملحافظة.
ونظمت تربية وتعليم قلقيلية، فعالية 
إحيــاء لذكــرى النكبة، مبدرســة اإلرساء 

باملدينة.
عروضــا  املدرســة  طالبــات  وقدمــت 
شعرية وكشفية عرت عن آالم النكبة، 
القــرى  أســامء  الطالبــات  رفعــت  كــام 
املدمرة يف النكبة ووقف الحضور 74 

ثانية بعدد سنوات النكبة.
وقفــة  أريحــا،  فعاليــات  ونظمــت 
للنكبــة،  الـــ74  الذكــرى  ملناســبة 
عــن  وممثلــني  ديــن  رجــال  مبشــاركة 

القوى الوطنية.
إجــراءات  كل  أن  املشــاركون  وأكــد 
مــن  تنــال  لــن  ومامرســاته  االحتــالل 

عزمية وصمود الشعب الفلسطيني.
الداخــل املحتــل، أحيــا عــرات  ويف 
الطالب الفلســطينيني يف جامعة )تل 
أبيــب( ذكــرى النكبــة، ورفعــوا األعــالم 

الفلسطينية وأنشدوا "موطني".
جريمة شنيعة

أمــام  اآلالف  احتشــد  بريطانيــا،  ويف 
لنــدن،  يف  الريطانيــة  الحكومــة  مقــر 
صــورة  رافعــني  النكبــة،  ذكــرى  إلحيــاء 
عاقلــة  أبــو  شــريين  الصحفيــة  ورســالة 
بشــاعة  عــىل  األحــدث  هــو  كشــاهد 
وعنريتــه،  اإلرسائيــي  االحتــالل 

ورضورة إنهائه فورًا.
وجــاءت التظاهــرة تلبيــة لدعوة تحالف 
لفلســطني  العاملــة  املنظــامت  كــرى 
يف بريطانيا وهو يضم حملة التضامن 
واملنتــدى   ،"PSC" فلســطني  مــع 
 ،"PFB" بريطانيــا  يف  الفلســطيني 
 ،"FOA" األقــى  أصدقــاء  ومنظمــة 
 ،"StW" الحــرب  أوقفــوا  وتحالــف 
النــووي  التســليح  مناهضــة  وتحالــف 

."CND"
وأرســلت النائبة الرملانية زارا سلطانا 
رســالة  الريطانيــني  وباســم  باســمها 
إىل العــامل تديــن فيهــا قتــل الصحفيــة 

بــل  طريــق املظاهــرات واالحتجاجــات 
لوقــف  والسياســيني  النــواب  بتحــرك 
التعســفية  اإلرسائيليــة  املامرســات 
ولتحقيــق العدالــة واملســاواة بــني كل 

املواطنني".
ووصــف د. كامــل حــواش رئيــس حملــة 
بريطانيــا،  مــع فلســطني يف  التضامــن 
والتعــرض  عاقلــة  أبــو  اغتيــال  مشــهد 
بالطريقــة  القــدس  يف  لجنازتهــا 
البلطجيــة التــي تعاملــت بهــا ســلطات 
أن  كاد  الــذي  نعشــها  مــع  االحتــالل 

يسقط عىل األرض.
الرابطــة  مــن  الدبــاغ  مصطفــى  وأشــار 
ذكــرى  إىل  بريطانيــا  يف  اإلســالمية 
أنحــاء  مختلــف  يف  وإحيائهــا  النكبــة 
يف  مختلــف  األمــر  إن  وقــال  العــامل، 
مــن  هــي  األخــرية  هــذه  ألن  بريطانيــا 
صّدقت عىل “وعد بلفور” الذي دعم 
تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي 

يف فلسطني.
فعالية لألطفال

ونّظمت الحملة الوطنية للحفاظ عىل 
الهوية الفلسطينية "انتامء"، فعاليات 
إســطنبول،  وســط  النكبــة،  بذكــرى 
بحضور عرات األطفال عربًا وأتراًكا.

وطنيــة  أناشــيد  الفعاليــة  وتخّللــت 
بالقضيــة  للتعريــف  ورســم  وشــعر 
الفلســطينية وبيــوم النكبــة يف ذكراهــا 
الـ 74. وشارك عرات األطفال الذين 
حــروا مــع ذويهــم إىل الفعاليــة التــي 
ُنظمــت يف حديقــة الشــعب مبنطقــة 

"باشاك شهري" وسط إسطنبول.
وقــال رئيــس الجمعية الرتكية للتضامن 
محمــد  "فيــدار"  فلســطني  مــع 
مشــينش: "أتينــا هنــا مــع أطفالنــا لهــذا 
مهــام  أنــه  لنؤكــد  بإســطنبول  املــكان 
باعــدت الجغرافيــا عــن وطننــا ســنبقى 
متمّســكني بفلســطني، وســنبقى نعّلــم 
حلمهــم  لريســموا  الجديــدة  األجيــال 
ألجــل فلســطني واألقــى، حّتــى يبقى 

عالقًا يف أذهانهم".
"األناضــول"  لوكالــة  مشــينش  وأضــاف 
عــىل هامــش الفعاليــة: "من إســطنبول 
اليــوم  أّننــا  واضحــًة  الرســالة  نرســل 
وأجدادنــا  آباؤنــا  كان  كــام  متمّســكون 

بــني املقاومــة وشــعبها يف كل أماكــن 
وجوده".

شــعبنا  "اشــرتاك  أن  القريــويت  وبــنّي 
"ســيف  مبعركــة  الـــ48  أرايض  يف 
بالقضيــة  التذكــري  أعــاد  القــدس" 
املركزيــة لأمــة". وأضــاف: "إن معركــة 
القدس واملسجد األقى هي معركة 
ذلــك  شــعبنا  وأثبــت  كلهــا،  فلســطني 
الواســعة  امليدانيــة  املشــاركة  عــر 

ألهلنا يف كل أماكن وجودهم".
صفارات حداد

اآلالف  شــارك  الغربيــة،  الضفــة  ويف 
انطلقــت  مســرية  يف  املواطنــني  مــن 
مــن أمــام رضيــح الشــهيد الراحــل يــارس 
وســط  املنــارة  ميــدان  باتجــاه  عرفــات 
علــم  خاللهــا  ورفــع  اللــه،  رام  مدينــة 
فلسطني، والرايات السوداء، ومفاتيح 

العودة.
 74 ملــدة  الحــداد  صفــارات  ودوت 
تلتهــا  النكبــة،  ســنوات  بعــدد  ثانيــة، 
عــىل رضورة مواصلــة  أكــدت  كلــامت 
املهرجــان  تخلــل  كــام  النضــال، 
مــن  الفنيــة  الفقــرات  مــن  مجموعــة 
إىل  إضافــة  الفلســطيني،  الــرتاث 
قصائــد وطنيــة، قدمها عدد من أطفال 
أجمــع  للعــامل  رســالة  يف  فلســطني، 
لــو مــات  أن الصغــار ال ينســون، حتــى 

الكبار.
العليــا  املتابعــة  لجنــة  رئيــس  وقــال 
الداخــل  يف  الفلســطينية  للجامهــري 
املحتــل، محمــد بركــة "لن ُيســقط هذا 
الشــعب كرامتــه وإرصاره عــىل دولتــه، 

وعودته، وقدسه".
بركــة أن املســرية والجامهــري  وأضــاف 
العهــد  لتجــّدد  اليــوم  جــاءت  التــي 
ولدحــر  وللعــودة  وللقــدس  لفلســطني 
االحتالل وهو مهزوم، ونحن منترون 
ال محالة.كام أحيت محافظة قلقيلية، 
صمــت  بوقفــة  الـــ74،  النكبــة  ذكــرى 
حــداًدا عــىل أرواح الشــهداء، وبفعالية 

حقــوق  هــي  أيــن  وتســأل  عاقلــة،  أبــو 
أعــامل  يف  والدميقراطيــة  اإلنســان 
تنفذهــا  التــي  واالعتــداءات  العنــف 
قــوات االحتــالل مثلام حدث يف شــهر 

رمضان املنرم؟
تحالــف  مــن  هدســون  كيــت  وقالــت 
مــا  إن  النــووي  التســليح  مناهضــة 
شــنيعة  جرميــة  فلســطني  يف  يحــدث 
يف حــق اإلنســانية ووحشــية متارســها 
)إرسائيل( عىل الشــعب الفلسطيني، 
وأنهــا ال تديــن هــذه الوحشــية وحدهــا، 
بل تدين أيضا تواطؤ بريطانيا مع هذه 

األحداث الال إنسانية.
وتحدث غلني ساكر التحالف اليهودي 
اإلرسائيــي  االســتيطان  عــن  للســالم 
مــن  الفلســطينيني  وتهجــري  والنكبــة 
ديارهــم وأراضيهــم وتعذيــب أطفالهــم 
وحصــار غــزة والقصف املســتمر، وقال 
مثــل  متامــا  يحــدث  مــا  إدانــة  "يجــب 

إدانة الحرب يف أوكرانيا.
وقــال أنــدرو مــوري مــن تحالــف "أوقفوا 
الحرب": "الشــعب الفلسطيني يقاوم 
يكشــف  الــذي  اإلرسائيــي  االحتــالل 
يومــا بعــد يــوم عــن طبيعتــه العنرية، 
خاصة بعد قتله أبو عاقلة برصاصة يف 
ثــم مهاجمتــه جنازتهــا املهيبــة  الــرأس 
يف أبشــع صــور التعســف واالضطهــاد 
وكأنــه يقــول للعــامل إنــه النظــام الغبــي 

جدا الذي ال يصمد إال بالعنف!".
املنتــدى  رئيــس  طالــب  جهتــه،  مــن 
زاهــر  بريطانيــا،  يف  الفلســطيني 
بــرياوي، الحكومــة الريطانيــة بالتوقــف 
االحتــالل  لجرائــم  الغطــاء  إعطــاء  عــن 
وحثها عىل املساهمة يف جلب قتلة 
شــريين ومجرمــي الحــرب اإلرسائيليــني 
إىل العدالــة. ودعــا النائــب مــن حــزب 
فرانــي  اإليرلنــدي  فــني"  "شــني 
القضيــة  ومســاندة  دعــم  إىل  مولــوي 
االحتــالل  أعــامل  وإدانــة  الفلســطينية 
يف  األمــوات  حتــى  يحــرتم  ال  الــذي 

إشارة ملهاجمة جنازة أبو عاقلة.
املجلــس  مــن  عــزام  مهــا  د.  وقالــت 
عــىل  "يجــب  املــري:  الثــوري 
لتصحيــح  معــا  الوقــوف  الجميــع 
عــن  بالتضامــن  فقــط  ليــس  املســار، 

إىل  قريبــًا  ســنعود  وقطعــًا  بأرضهــم 
وطننا وقرانا التي ُهّجرنا منها".

الرنويجيــة  العاصمــة  شــهدت  كــام 
الرملــان  أمــام  حاشــدة  وقفــة  أوســلو، 
الرنويجي، إحياًء لذكرى النكبة وتأبينًا 

للشهيدة شريين أبو عاقلة. 
وشــارك يف الوقفــة التــي نظمتهــا لجنــة 
فلسطني يف الرنويج، وانتهت مبسرية 
عاقلــة،  أبــو  للشــهيدة  رمــزي  تشــييع 
ممثلــو أحــزاب اليســار الرنويجــي، إىل 
الجاليتــني  أبنــاء  مــن  املئــات  جانــب 
ومنــارصون  والعربيــة  الفلســطينية 

نرويجيون للقضية الفلسطينية. 
الفلســطينية  الجاليــة  أبنــاء  أحيــا  كــام 
األملانيــة،  فرانكفــورت  مدينــة  يف 
أمــس، ذكــرى النكبــة، ونــددوا باغتيــال 
عاقلــة،  أبــو  للصحفيــة  االحتــالل 
ويهــود  أملــان  متضامنــني  مبشــاركة 
منارصين للسالم يف الرق األوسط.  
الجاليــة  نشــطاء  أحــد  واســتذكر 
خــالل  فرانكفــورت  يف  الفلســطينية 
كلمتــه مــا حــل بالشــعب الفلســطيني 
اليــوم  1948 وحتــى  عــام  النكبــة  منــذ 
للشــعب  وتدمــري  وتهجــري  قتــل  مــن 
بالسياســة  نــدد  كــام  الفلســطيني، 
األملانيــة التــي تحاول إســكات الصوت 
املظاهــرات  مبنعهــا  الفلســطيني 
والوقفات التضامنية يف برلني وغريها 

من املدن األملانية.  
ويف كلمــة لجمعيــة "الصــوت اليهودي 
الــرق  يف  عــادل  ســالم  أجــل  مــن 
أن  هوبــني،  ويالنــد  أكــد  األوســط" 
التظاهــرة  منعــت  برلــني  يف  الحكومــة 
التــي طالبــت فيهــا مؤسســته للتنديــد 
بقتل الصحفية شريين أبو عاقلة، وأنه 
ال توجــد دميقراطيــة يف هــذه البــالد، 
وأن الدميقراطيــة ال متنــع التضامــن مع 
ضــد  والتظاهــر  الفلســطيني  الشــعب 

قتل الصحفية أبو عاقلة.
ملنــع  محــاوالت  كانــت  أنــه  وأكــد 
يف  أخــرى  مــدن  يف  التظاهــرات 
أملانيــا وأنهــم يريــدون تكميــم أفواهنــا 
الشــعب  بحصــول  املطالبــة  لعــدم 

الفلسطيني عىل حقوقه.

محكمة 
إرسائيلية 

ق عىل  ُتصدِّ
إقامة تلفريك 

استيطاين 
يف القدس

القدس املحتلة/ فلسطني:
العليــا  االحتــالل  محكمــة  قــت  صدَّ
خــط  إقامــة  عــىل  أمــس  صبــاح 
اســتيطاين للقطــار الجوي )تليفريك( 
القدميــة  البلــدة  عمــق  حتــى  ممتــد 
بعــد  وذلــك  املحتلــة،  القــدس  مــن 
ضــد  قدمــت  التــي  االلتامســات  رد 
األوقــاف  وزارة  وذكــرت  املــروع. 
أن  لهــا  بيــان  يف  الدينيــة  والشــؤون 
عــىل  صادقــت  االحتــالل  محكمــة 
إقامة )التليفريك( االســتيطاين الذي 
ميتــد مــن محطــة القطــارات القدميــة 
يف طريــق الخليــل إىل جبــل صهيــون 
يف  املغاربــة"  "بــاب  إىل  وســيصل 
محطــة  إقامــة  ســيتم  حيــث  القــدس، 
يف  املســتوطنون  ليســتخدمها 
والبلــدة  الــراق  حائــط  إىل  الوصــول 
القطــار مســريه  القدميــة، وســيواصل 
باتجاه جبل الزيتون وفندق األقواس.
العــري  "مفــزاك اليــف"  وأفــاد موقــع 
بأن رئيس بلدية االحتالل يف القدس 
موشــيه ليــون رحــب بقــرار املحكمــة، 
بقــوة  ســيعمل  املــروع  أن  واعتــر 
)التلفريــك(  مــروع  تعزيــز  عــىل 
أنحــاء املدينــة املحتلــة وســيوفر  يف 
دائــم،  مواصــالت  خــط  للمســتوطنني 
ويســمح بســهولة الوصــول إىل حائــط 

الراق وبلدة سلوان.

وسط تأكيد لحق العودة ورفض التوطين

الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات يحيي الذكرى الـ 74 للنكبة
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
بلديـة النصيرات

)MDPIII-CII( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم المشروع الفرعي: تأهيل مبنى البلدية   

1( حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية - 
صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية -  عىل منحة من مجموعة من الرشكاء 
واملمولــن باإلضافــة إىل مســاهمة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بنســبة 10 % 
مــن تكلفــة يف برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانيــة.  وقــد 
حصلت بلدية النصريات عىل منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
وتنــوي  البلديــة،  مبنــى  تأهيــل  مــرشوع  لتنفيــذ:  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة 
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد 

رقم ) MDPIIICII-1622127 -09( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة 
النصريات، دائرة املشاريع، السيد/ م. خليل اسامعيل، هاتف: 082550126 
فاكــس: 082551553، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنة صباحــًا وحتى الثانية 

عرشة ظهرًا من تاريخ 2022/05/16 وحتى تاريخ 2022/05/30.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2022/05/30 الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

4( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مدعــوون  املقاولــن  جميــع  التمهيــدي:  واالجتــامع  املوقــع  زيــارة   )5
للمشــاركة يف الجولــة امليدانيــة واالجتــامع التمهيــدي يــوم األربعــاء املوافــق 
االجتــامع  إن  حيــث  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  متــام  يف   2022/05/25

التمهيدي سيعقد يف بلدية النصريات وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.
6( العنوان املشار إليه أعاله هو:  بلدية النصريات، دائرة املشاريع، الطابق الثاين.
بلديـة النصريات بتمويل من:

"صيانــة  مــرشوع  ضمــن  الفلســطينين  البحريــن  املالحــن  جمعيــة  تعلــن 
قــوارب فقــراء الصياديــن يف قطــاع غــزة" وبتمويــل من الصنــدوق العريب لإلمناء 
التــايل:  العطــاء  طــرح  عــن   ،19EE/01 رقــم االقتصــادي واالجتامعــي. منحــة 
صيانــة مراكــب صيــد )عطــاء رقــم PMNA 1 / 2022(، وذلــك حســب جــدول 
الكميات والرشوط واملواصفات العامة والخاصة باملرشوع الواردة يف كراسة 
العطاء فعىل الرشكات التي ترغب يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:

1. يجب عىل الرشكة أن تكون مسجلة لدى الدوائر الرسمية.

2. يجب أن تكون الرشكة من ذوي الخربة واالختصاص.

3. يجب أن تكون األسعار بالدينار األردين.

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

5. رسوم الحصول عىل وثائق وكراسة العطاء 350 شيكاًل غري مسرتدة.

6. يجــب عــىل مقــدم العطــاء أن يرفــق مــع عطائه تأميًنا ابتدائًيا )شــيك بنيك 

مصدق أو كفالة بنكية( بواقع 5 % من قيمة العطاء.
7. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بقبول أقل األسعار، يف حال عدم تساوي املواصفات الفنية.

8. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه اإلعالن.

9. الجلسة التمهيدية يوم الثالثاء املوافق 2022/05/17 الساعة الحادية 

عرشة يف مقر جمعية املالحن البحرين الفلسطينين.
10. ميكــن الحصــول عــىل كراســة العطــاء من مقر جمعيــة املالحن البحرين 

الفلسطينين يف غزة – النرص– مفرتق اللبابيدي – عامرة السعيد – الطابق 
األربعــاء  يــوم  2022/05/16 ولغايــة  االثنــن املوافــق  يــوم  مــن  بــدءًا  الرابــع 

املوافق 2022/05/18 )ما بن الساعة العارشة صباحا والواحدة ظهرا(.
11. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم الخميــس املوافــق 2022/05/19 

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

الساعة الحادية عرشة والنصف صباحًا. 
البحريــن  املالحــن  جمعيــة  مقــر  مراجعــة  يرجــى  املعلومــات  مــن  ملزيــد 

الفلسطينين – غزة أو االتصال عىل هاتف 2858021

إعالن طرح عطاء
صيانة مراكب صيد

تعلن جمعية الفالح الخريية– شامل قطاع غزة عن طرح عطاء لتوريد علف 
ملزرعة الدجاج البياض. 

حيث ميكن الحصول عىل كراسة العطاء من مقر الجمعية الكائن يف شامل 
قطــاع غــزة خلــف الدفــاع املــدين، وذلــك اعتبــارا مــن يــوم االثنــن املوافــق 
2022/05/15 وحتــى يــوم األحــد املوافــق 2022/05/22 م أثنــاء الــدوام 

الرسمي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساًء مقابل رسم 
مايل غري مسرتد بقيمة 200 شيكل فقط وفق الرشوط التالية: - 

- الرشكات املشاركة: يجب عىل الرشكات املتقدمة أن تكون مسجلة لدى 
جهــات االختصــاص ومســجلة رســميا لــدى دوائــر الرضيبــة وتقــّدم خلــو طرف 

رضيبي وتقدم السجل التجاري.
- األســعار: شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة ويجــب تقديــم فواتــري رضيبيــة 

وسندات قبض.
- كفالــة دخــول العطــاء: يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء مقدارهــا %5 مــن 
قيمــة العطــاء وتكــون عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــّدق وتكــون 

سارية املفعول لفرتة 60 يوما من تاريخ تسليم العطاء.
- تســليم العطــاءات: آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم األحــد املوافــق 
2022/05/22 م الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا يف مقــر الجمعيــة الكائن 

يف محافظــة شــامل غــزة -مدينــة جباليــا النزلــة – خلــف الدفــاع املــدين ولــن 
ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

- فتــح املظاريــف: ســيكون موعــد فتــح املظاريــف الســاعة الثانية ظهــرا من يوم األحد 
املوافق 2022/05/22 م يف مقر الجمعية وبحضور املتقدمن أو مندوبن عنهم.

- يكــون التوريــد فــوري بعــد اســتالم أمــر التوريــد ويف املــكان الــذي تحــدده 
الجمعية )املزرعة(.

- يحــق للجمعيــة تجزئــة العطــاء عــىل أكــر مــن مــورد، كــام أن الجمعيــة غــري 
ملزمة بأقل األسعار.

م   2022/05/19 املوافــق  الخميــس  يــوم  يكــون  التمهيــدي  االجتــامع   -
الساعة الواحدة ظهرا.

- رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
* لالستفسار واملراجعة - هاتف: 2474454، جوال: 0599404014 

 أ / محسن رمضان طنبورة "أبو أحمد"
رئيس جمعية الفالح الخريية / غزة – فلسطن

جمعيــة الفـــالح الخيريــــة
إعالن طرح عطاء توريد

أعالف دجاج بياض )2022/6(
إعالن طرح عطاء

حيــث أن االتحــاد العــام للصناعــات الفلســطينية يرغــب يف البــدء يف توريــد 
ماكينــات ومعــدات للمســتفيدين، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مــرشوع تحفيــز 
القطــاع الخــاص PSSP )دعــم قــدرات الــرشكات الصغــرية واملتوســطة عــىل 
املــدي القصــري للحفــاظ عــىل اإلنتــاج املحــي( بتمويــل الوكالــة الســويرسية 
للتنمية من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP/PAPP وبالرشاكة 

مع وزارة االقتصاد الوطني. 
يعلــن االتحــاد العــام للصناعــات الفلســطينية عــن طــرح عطــاء وذلــك بالظــرف 

املختوم حسب الجدول أدناه: -
رقم 

ثمن اسم العطاءالعطاء
العطاء

الموعد النهائي لتقديم 
وفتح العطاء 

2022/02
توريد ماكينات 
وأدوات نجارة 
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دوالر
االثنين 2022/05/23 

الساعة الثانية عشر ظهرا
فعىل من يرغب باملشاركة يف هذا العطاء واستالم نسخة من وثائق العطاء 
التوجــه اىل دائــرة املشــرتيات يف مقــر االتحــاد، الكائــن يف غــزة / تــل الهــوى 
– مبنــى االتحــاد العــام للصناعــات الطابــق الثــاين – بالقــرب مــن وزارة الرتبيــة 
والتعليــم وذلــك ابتــداَء مــن يــوم االثنــن املوافــق 2022/05/16 وذلــك مــن 

الساعة التاسعة صباحَا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، 
وذلك حسب الشروط التالية:

• أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 
حسب األصول املتبعة

• تقديم األسعار بالدوالر وال يشمل رضيبة القيمة املضافة 
• يخضع املرشوع لنظام الفاتورة الصفرية 

• االتحاد غري ملزم بأقل األسعار 
• من حق االتحاد إلغاء العطاءات أو تجزئتها دون إبداء األسباب

• تكلفة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء 
• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن دخول عطاء مقداره 5 % 
مــن قيمــة العطــاء عــىل شــكل كفالــة أو شــيك بنيك مصدق باملبلــغ املطلوب 

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

غزة/ محمد حجازي:
شــدد النائــب األول لرئيــس املجلــس الترشيعي د. 
أحمــد بحــر عــىل أن حق العودة حق مقدس رشعي 
الفلســطينين وال  لــكل  وقانــوين وفــردي وجامعــي 
يســقط بالتقــادم، وأن التنــازل عنــه "خيانــة عظمــى 
املادتــن  وفــق  الوطنــي"  الصــف  عــن  وخــروج 
الثالثــة والسادســة مــن قانــون حــق العــودة لالجئــن 
الفلســطينين الــذي أقــره املجلــس الترشيعي عام 

.2008

الـــ74  بالذكــرى  خاصــة  جلســة  خــالل  ذلــك  جــاء 
للنكبــة، أمــس، أقر فيها املجلــس الترشيعي تقرير 
اللجنتــن السياســية وشــؤون الالجئــن باملجلــس 
حول الذكرى، وذلك مبشاركة كتلتي فتح وحامس 
للمؤمتــر  العامــة  الهيئــة  ورئيــس  الربملانيتــن، 
خــوري،  ســمعان  الخــارج  لفلســطينيي  الشــعبي 
واملــؤرخ الفلســطيني د. ســلامن أبــو ســتة، بحضــور 

عدد من ممثي الالجئن.
إرصارًا  أكــر  الفلســطيني  الشــعب  إن  بحــر  وقــال 
وتشــبثًا بحقهــم التاريخــي يف أرض فلســطن التــي 
هجــروا منهــا عــام 1948، وإن قضيــة الالجئــن مــن 
أبــرز الثوابــت الفلســطينية التــي ال ميكــن التخــي 
عنها، محذرا من املخططات التي تستهدف وكالة 
غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين "أونــروا"، 
وتغييــب خدماتهــا. ودعــا إىل العمــل عــىل حاميــة 
بقــوة  الفلســطينين املشــمولن  حقــوق الالجئــن 
اإلدارة  تغــول  مــن  الدوليــة  والقوانــن  القــرارات 
األمريكية وحلفائها الذين يعملون لتحقيق مصالح 
الشــعب  أن  إىل  مشــريا  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
يواجــه  وهــو  النكبــة  ذكــرى  ُيحيــي  الفلســطيني 
اإلرهــاب والقتــل واألرس والقمــع اإلرسائيي بإرادته 
الصلبة وانتامئه لهويته ومتسكه بحقوقه الوطنية.

وحشــيته  مــن  يصعــد  االحتــالل  أن  إىل  ولفــت 
ويوســع  األقــى،  املســجد  عــىل  وإجرامــه 
واملخيــامت  والقــرى  املــدن  واقتحــام  االســتيطان 
الداخــل  يف  شــعبنا  واســتهداف  املنــازل،  وهــدم 
غــزة،  وحصــار  األرسى،  آالف  واعتقــال  املحتــل، 

واملؤامرات املستمرة عىل حق العودة.
وأوضــح بحــر أن ذكــرى النكبــة تتزامــن مــع الذكــرى 
األوىل ملعركة "سيف القدس" التي مّثلت هزميًة 
مواجهــة  يف  هشاشــته  وكشــفت  لالحتــالل  نكــراء 
شــعبنا ومقاومتــه الباســلة وحقــه الخالــد يف أرضــه 
ومقدساته، ورّسخت معادالت جديدة يف الرصاع 
معه، ووحدت شعبنا دفاعا عن القدس واألقى، 
مؤكــدا أن "ســيف القــدس لــن يغمــد حتــى العــودة 

والتحرير وزوال االحتالل".
ورحب بإقرار الربملان العراقي قانون حظر التطبيع 
األوىل،  بالقــراءة  االحتــالل  مــع  العالقــات  وإقامــة 
تحــذو  أن  واإلســالمية  العربيــة  الربملانــات  داعًيــا 

حــذوه يف إصــدار قوانــن تحظــر التطبيــع وتجرمــه 
شــعبنا  إن  خــوري:  قــال  بــدوره،  دعاتــه.  وتالحــق 
ســيبقى متمســًكا بحقوقه الوطنية وثوابته، ويتطلع 
النتخــاب مجلــس وطنــي جديــد يكــون قــادرا عــىل 
انتخــاب لجنــة تنفيذيــة ملنظمــة التحريــر وانتخــاب 
رئيــس لهــا. ولفــت خــوري يف كلمــة لــه إىل جهــود 
املؤمتــر الشــعبي يف بــث الوعــي واســتنهاض دور 
دعــم  يف  مســاهمن  ليكونــوا  الخــارج  فلســطينيي 
املــرشوع الوطنــي وطــي صفحــة أوســلو الســوداء، 
كل  تحتــاج  الفلســطينية  القضيــة  أن  إىل  منوهــا 
الجهود يف سبيل عودة الالجئن وتحرير فلسطن 
وطــرد الغاصبــن. مــن جهتــه، قــال املــؤرخ أبــو ســتة 
إن كيــان االحتــالل هــش وقابــل للــزوال، وإن نجاحــه 
العــرب وتشــتتهم،  تفــرق  بســبب  اليــوم كان  حتــى 
مضيفــا "حــن يكــون هنــاك توحــد كــام جــرى يف 
الشــعب  كل  ثــار  حيــث  القــدس،  ســيف  معركــة 

الفلسطيني يف كل مكان، فإن االحتالل ينهزم".

النارصة-غزة/ أدهم الرشيف:
مــع  أمــس  املحتــل  الداخــل  أهــايل  تفاعــل 
يحييهــا  التــي  للنكبــة  الـــ74  الذكــرى  فعاليــات 
الشــعب الفلســطيني يف الوطن والشــتات منذ 
ديــاره  مــن  الصهيونيــة"  "العصابــات  هجرتــه  أن 

قرًسا عام 1948.
هــذا  مثــل  يف  النكبــة  ذكــرى  إحيــاء  ويتزامــن 
انتهــاكات  تصاعــد  مــع  عــام،  كل  مــن  التاريــخ 
الفلســطينية  األرايض  جميــع  يف  االحتــالل 

املحتلة، وخاصة القدس والضفة الغربية.
للجامهــري  العليــا  املتابعــة  لجنــة  وكانــت 
الفلسطينية يف الداخل املحتل قد دعت إىل 
إحياء ذكرى النكبة برفع العلم الفلسطيني فوق 

املنازل.
يف  املحتــل  الداخــل  مــن  مواطنــون  وشــارك 
رحــالت لزيــارة القــرى التــي دمرتهــا "العصابــات 
الكبــار  مــن  الفــت  حضــور  وســط  الصهيونيــة" 

وصغار الســن من كال الجنســْن مبناســبة ذكرى 
النكبة.

"مســرية  انطــالق  بعــد  الفعاليــات  هــذه  وتــأيت 
العــودة" يف الداخــل املحتــل قبــل أيــام، والتــي 
ركــزت عــىل القــرى املهجــرة منــذ عهــد النكبــة، 
العصابــات  جرائــم  عــىل  شــاهدة  وبقيــت 
الصهيونية ودولة االحتالل القامئة عىل أنقاض 

فلسطن املحتلة.
التواصــل  شــبكات  يف  ناشــطون  وأطلــق 
الفلســطيني  العلــم  لرفــع  حملــة  االجتامعــي 
جميــع  يف  وأفتخــر"  "فلســطيني  عنــوان  تحــت 
يف  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  تواجــد  أماكــن 

الداخل والشتات.
والقــت الحملــة تفاعــاًل عــىل مواقــع التواصــل، 
وســم  باســتخدام  والنــرش  التغريــد  رافقهــا 
_ يف _ لفلســطيني ا _ لعلم ا _ رفع _ حملة # "

الوطن_العريب".

اليافعــي  أبــو ســلطان  وكتــب صاحــب حســاب 
يف تغريــدة عــىل "تويــرت": "مل يغــض الصهاينة 
اليــوم أكــر من رفــع العلم الفلســطيني. اعتادوا 
تكريــم  نريــد  ونحــن  العلــم  لنــزع  الجنــازة  عــىل 
الصفحــات  ميــأ  أن  العلــم  نريــد  العلــم.  هــذا 
العربيــة واإلســالمية نكايــة بالصهاينــة وليموتــوا 

بغيظهم".
يحيــي  عــام،  كل  مــن  األيــام  هــذه  مثــل  ويف 
بسلســلة  النكبــة  ذكــرى  الفلســطيني  الشــعب 
فعاليات وطنية وتراثية وشعبية تشهد مشاركة 
املحتلــة  األرايض  يف  املواطنــن  مــن  واســعة 
أوســاط  تســود  غيــظ  حالــة  وســط  والشــتات، 
تســمك  مــن  والعســكرية  السياســية  االحتــالل 
نســيانهم  وعــدم  العــودة  بحــق  الفلســطينين 
مقولــة  بذلــك  مبدديــن  املحتلــة،  أراضيهــم 
االحتــالل  وزراء  رئيــس  غوريــون"  بــن  "ديفيــد 

األول: "الكبار ميوتون والصغار ينسون".

رام الله/ فلسطن: 
نــارص  األســري  االحتــالل  ســجون  إدارة  نقلــت 
إىل  مجــددا  بالرسطــان  املصــاب  حميــد  أبــو 
بعــد  أمــس،  هاروفيــه"،  "أســاف  مستشــفى 
تدهــور حالتــه الصحيــة، وفــق إفــادة هيئــة شــؤون 

األرسى واملحررين.
الوضــع  إن  صحفــي:  بيــان  يف  الهيئــة  وقالــت 

بــدأ  عامــا(   49( حميــد  أبــو  لأســري  الصحــي 
بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 
2021، حيث بدأ يعاين من آالم يف صدره إىل 

أن تبن أنه مصاب بورم عىل الرئة، ومتت إزالته 
وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله 
إىل ســجن "عســقالن" قبــل متاثلــه للشــفاء، مــا 

أوصله لهذه املرحلة الخطرية.

بــرضورة  األطبــاء  إقــرار  وبعــد  وأضافــت: "الحًقــا 
أخــذ العــالج الكيميايئ، تعرض مجددا ملامطلة 
متعمدة يف تقديم العالج الالزم له، إىل أن بدأ 

مؤخرا بتلقيها".
يذكــر أن األســري أبــو حميــد مــن مخيــم األمعــري/ 
رام الله، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم 

بالسجن املؤبد سبع مرات و)50( عاما.

رام الله-غزة/ فلسطن:
الزبيــدي  داوود  الجريــح  األســري  استشــهاد  أثــار 
)42 عامــا( أمــس متأثــرًا بإصابتــه برصــاص قــوات 

خــالل  املاضيــة  الجمعــة  اإلرسائيــي  االحتــالل 
الغربيــة املحتلــة  الضفــة  اقتحــام جنــن شــاميل 
غضًبــا فصائليــا، ودعــوات لالشــتباك مع املحتل 
يف كل نقاط التامس واالنتقام لدماء الشهداء.

بحيفــا  اإلرسائيــي  "رمبــام"  مستشــفى  وأعلــن 
املحتلــة عــن استشــهاد الزبيــدي متأثــرًا بإصابته، 
وذلك بعد ساعات من تحويل سلطات االحتالل 

له إىل االعتقال رغم خطورة إصابته.
زكريــا  األســري  شــقيق  هــو  الزبيــدي  والشــهيد 
الحريــة" يف  "نفــق  أبطــال عمليــة  أحــد  الزبيــدي 
املــايض،  أيلــول  ســبتمرب/  "جلبــوع" يف  ســجن 
وهو أسري محرر أمىض يف سجون االحتالل نحو 
12 عامــا، وهــو نجــل الشــهيدة ســمرية الزبيــدي 

وشقيق الشهيد طه.
وأصيــب الزبيــدي برصــاص يف بطنــه أطلقه عليه 
إىل  إصابتــه  إثــر  يف  ونقــل  إرسائيــي،  قنــاص 
مستشفى ابن سيناء التخصيص يف جنن، لكن 
خطــورة حالتــه اســتدعت تحويلــه إىل مستشــفى 
"رمبــام". واقتحــم املســتوطنون، يرأســهم عضــو 
بــن  إيتــامر  املتطــرف  اإلرسائيــي،  "الكنيســت" 
غفــري، الليلــة قبــل املاضيــة مستشــفى "رمبــام" 
العــالج  تقديــم  وعــدم  الزبيــدي  بقتــل  وطالبــوا 
خــارج  غفــري"  "بــن  أنصــار  تجمــع  حــن  يف  لــه، 
املستشــفى ورددوا هتافــات عنرصيــة مــن بينهــا 

"املوت للعرب".
حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  ونعــت 
األســري  واإلســالمية  العربيــة  تنــا  وأمَّ شــعبنا  إىل 
املحــرر الزبيــدي، مؤكــدة أن جرائــم االحتــالل يف 
اســتهداف شــعبنا وشــبابه املقاومــن باملالحقة 
صمــودا  إال  تزيدهــم  لــن  واالغتيــال  واالعتقــال 
وإرصارا عــىل املــي قدمــا يف طريــق املقاومــة 
الشــاملة، دفاعــا عــن حقوقهــم املرشوعــة حتــى 

تحرير األرض واملقدسات.
أمــس  لهــا  بيــان  يف  حــامس  حركــة  وأضافــت 
أهلنــا  لبطولــة  واالعتــزاز  الفخــر  تحيــة  "نوجــه 
وشــبابنا يف جنــن الصمــود، ويف عمــوم الضفــة 
الغربيــة املحتلــة، الذيــن يقدمــون منــاذج مرشفــة 
لتصعيــد  والتصــدي  واالستبســال  اإلقــدام  مــن 
االحتالل وجرامئه، ونشيد بتالحمهم صفًا واحدًا 
واقتحاماتــه"،  االحتــالل  اعتــداءات  يف مواجهــة 

داعيــة إياهــم إىل مواصلــة االشــتباك معــه بــكل 
عــن  دحــره  حتــى  الســاحات  كل  ويف  الوســائل 

أرضنا وتحقيق تطلعاتنا يف التحرير والعودة.
تكثيف العمليات البطولية

وقــال مســؤول دائــرة العالقــات الوطنيــة بالضفــة 
الغربيــة يف حركــة حــامس جــارس الربغــويث: إن 
دعــوة  االحتــالل  برصــاص  الزبيــدي  استشــهاد 
موثقــة بالــدم لتكثيــف العمليــات البطوليــة ردعــا 

للمحتل ومستوطنيه.
أمــس  صحفــي  ترصيــح  يف  الربغــويث  وحيــا 
الــذي  األصيــل،  املقاومــة  بنهــج  املتمســكن 
مّثــل خيــارا وطنيــا عظيــام لــكل أحــرار شــعبنا يف 
الزبيــدي  بينهــم عائلــة  املــايض والحــارض، ومــن 
عظيمــة،  تضحيــات  الوطــن  لهــذا  قدمــت  التــي 
وكانــت حــارضة يف كثــري مــن محطات االشــتباك 

مع االحتالل.
واعتــرب هجــوم املتطــرف "بــن غفــري" عــىل مــكان 
ومطالبتــه  استشــهاده،  قبــل  الزبيــدي  عــالج 
بعــدم عالجــه تعبــرًيا حقيقيــا عــن وجــه االحتــالل 
وحــده  املقاومــة  خيــار  بــأن  وتأكيــدا  العنــرصي، 
ويــردع  شــعبنا  أبنــاء  يحمــي  أن  الــذي ميكــن  هــو 

االحتالل املجرم.
ونعــى عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــامس 
أبنــاء  داعيــا  الزبيــدي،  الشــهيد  جباريــن  زاهــر 
شــعبنا إىل تصعيــد املقاومــة ضــد االحتــالل يف 

كل املحاور.
وتوجــه جباريــن يف ترصيح صحفي بتحية إجالل 
وحاضــن  الثــورة  "خــزان  جنــن  ملخيــم  وإكبــار 
وقــدم  االستشــهادين  خــّرج  الــذي  املقاومــة 
قوافل الشهداء واألرسى، وال يزال يتقدم معركة 

الحرية ضد االحتالل الغاشم".
الثــورة  وقــود  هــي  الشــهداء  دمــاء  أن  وأكــد 
أن  مردفــا  األعــداء،  لتحــرق  تشــتعل  التــي  والنــار 
األبطــال الثائريــن ســيواصلون مواجهــة االحتــالل 

ومستوطنيه يف كل املحاور بالنار والحجارة.
مواصلة اإلجرام

فلســطن  يف  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  وقالــت 
إن إصابــة جيــش االحتــالل "الزبيــدي" ثم اعتقاله 
ثــم تصفيتــه تأكيــد جديــد أن االحتــالل مــاٍض يف 

مسلسله اإلجرامي املنظم بحق شعبنا.
وحّملــت الحركــة يف بيــان لهــا االحتــالل تبعــات 
هــذه الجرميــة الجديــدة، مؤكــدة أن شــعبنا الثائر 
ميــرر  لــن  املحتلــة  أرضنــا  عــىل  مــكان  كل  يف 
هــذه املامرســات البشــعة، وهــو قــادر عــىل الــرد 
ومواصلــة حقنــا يف الجهــاد واملقاومة حتى زوال 

االحتالل وتطهري املقدسات.
"تصفيــة"  عــىل  بالــرد  جنــن"  "كتيبــة  وتوعــدت 
الزبيــدي، وقالــت إنه تعرض لعملية تصفية عىل 
يــد االحتــالل عقــب إصابتــه واختطافــه يف أثنــاء 

اشتباك مسلح يف مخيم جنن.
"هــذه  أن  عــىل  لهــا  بيــان  يف  الكتيبــة  وشــددت 
أبنائنــا  مــن  عقــاب  دون  متــر  لــن  الجرميــة 
ومجاهدينــا"، مشــرية إىل أن "الزبيــدي شــهدت 
مــع  واالشــتباك  والقتــال  املواجهــة  ســاحات  لــه 

العدو".
الشــهيد  واملحرريــن  األرسى  وزارة  ونعــت 
ســجونه  وإدارة  االحتــالل  محملــة  الزبيــدي، 
املسؤولية عن استشهاده، وعدم مراعاة خطورة 

حالته الصحية.
األســري  أن  لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
الزبيــدي هــو أحــد شــهداء الحركــة األســرية الذين 
بلــغ عددهــم 228 شــهيدا، وذلــك بعدمــا صــدر 
بحقــه أمــر اعتقــال أول مــن أمــس وهــو عــىل رسير 

املستشفى ويف حالة غيبوبة.

أهالي الداخل المحتل يحيون ذكرى النكبة برفع علم فلسطين فوق منازلهم

خالل عقد "التشريعي" جلسة بمناسبة الذكرى الـ 74 للنكبة

بحر: حق العودة مقدس والتنازل عنه "خيانة عظمى"

جانب من جلسة التشريعي في غزة أمس     ) تصوير / رمضان األغا (

نقل األسير "أبو حميد" إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

غضب فصائلي إزاء تصفية االحتالل 
"الزبيدي" عقـــب إصابتـــه واعتقـاله

حماس: دماء الزبيدي 
وكل شهداء شعبنا وقود 

لمعركتنا المستمرة 
ضد االحتالل

"الجهاد": إصابة الزبيدي 
واعتقاله وتصفيته 

دليل مواصلة االحتالل 
مسلسله اإلجرامي
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العودة حق كالشمس
عــن  تختلــف  والســبعني  الرابعــة  النكبــة  ذكــرى  أن  الواضــح  مــن 
ووطنــه  بأرضــه  أكــر  الفلســطيني  ارتبــاط  حيــث  مــن  ســابقاتها 
املســلوب، فالفلســطيني يف كل مــكان ينظــم مســرات العــودة 
التــي تصــل إىل حــدود فلســطني املحتلــة ليؤكــد بشــكل عمــي 

حقه يف العودة إىل أرضه التي اشتاقت له عقود طويلة.
تغــرات  تشــهد  الفلســطينية  والســاحة  النكبــة  ذكــرى  نعيــش   
جذريــة عــا كانــت عليــه يف الســابق، فأكــر مــن ســبعني عامــًا 
مــرت عــى احتــال فلســطني عــى أيــدي الصهاينــة مبســاعدة 
قــوى الظلــم واالســتعار يف العــامل، وبتواطــؤ مــن بعــض قــادة 
تحريرهــا  أجــل  مــن  فلســطني  دخلــت  التــي  العربيــة  الجيــوش 
وتوقــع  ترتاجــع  بهــا  فــإذا  الصهاينــة،  اغتصــاب  مــن  وتخليصهــا 
اتفاقــات دوليــة للحفــاظ عــى األرايض التــي اغتصبها الصهاينة 
التــي  البشــعة  املجــازر  مــن  سلســلة  بعــد  منهــا  أهلهــا  وطــرد 

ارتكبوها بحق الرجال والنساء واألطفال.
وجــذوره  أرضــه  عــن  بعيــد  والاجــئ  ثقيلــة  الســنوات  ومــرت 
وذكرياتــه، لتعقــد املؤمتــرات الدوليــة والقمــم العربيــة وتصــدر 
مــن  املزيــد  إىل  إال  الكيــان  تدفــع  مل  التــي  األمميــة  القــرارات 
إىل  ليصــل  القــدس،  وتهويــد  أهلهــا،  وطــرد  األرايض  مصــادرة 
الفلســطيني  الطــرف  عــى  والضغــط  الدولــة"  "يهوديــة  إعــان 
ودول العــامل مــن أجــل االعــرتاف بهــذا اإلعــان، لتثبيــت أحــام 
بنــى صهيــون وأطاعهــم يف أرض فلســطني، وترشيــع احتالهــم 
لها، وعدم االعرتاف بغر اليهودي كمواطن يف دولة االحتال، 
ما ميهد ملا رصح به قادة العدو الذين يدعون إىل طرد عرب 

الداخل وسحب هوياتهم.
ويف املقابل نجد املفاوض الفلسطيني واملطبعني من العرب 
منــذ مؤمتــر مدريــد مــرورًا بأوســلو والقاهــرة وواشــنطن وغرهــا 
مــن املحطــات وجــوالت التفــاوض املعلنــة والرسيــة قــد أعطــوا 
للصهاينة ما مل يكونوا يحلمون به يف مقابل وعود معســولة مل 
يأخــذ منهــا الفلســطيني ســوى املزيــد مــن التنكر وعــدم االلتزام 
ودامئــًا  الصهيــوين،  الجانــب  قبــل  مــن  عليــه  االتفــاق  يتــم  مبــا 

املربرات حارضة لديه.
الحــق  وأصحــاب  القضيــة  أصحــاب  الفلســطينيني  نحــن  لــذا 
املســلوب، واألرض مغتصبــة بحاجــة إىل أن نعيــد حســاباتنا مــع 
أنفســنا أواًل، وأن ننفــض عنــا غبــار النفــق املظلــم الــذي دخلنــاه 
عى غر رغبتنا، ودون قرار وطني تجمع عليه فصائل املقاومة 
وهو ما بات يعرف باتفاق أوسلو، وأن نتوحد بعد انقسام طال 
أمده، لنجتمع عى قول واحد يخشاه عدونا وهو ما أخذ بالقوة 

ال يسرتد إال بالقوة.

ضمــن مــرشوع تعزيــز منــو وتطــور وحايــة الطفــل يف غــزة واالســتجابة الطارئــة 
الحتياجات األطفال أثناء جائحة كورونا – متويل اليونسيف تعلن جمعية أرض 
اإلنســان عــن رغبتهــا بطــرح عطــاء توريــد طــرود  نظافــة، فعــى ذوي االختصــاص 
فقط املشــاركة يف العطاء املذكور عرب التوجه إيل  مقر جمعية أرض اإلنســان 
غــزة – تقاطــع شــارعي ســعيد العــاص وخليــل الوزير)اللبابيــدي( خال ســاعات 

الدوام الرسمي ) من الساعة التاسعة صباحًا و حتى الساعة الواحدة ظهرا(.
مالحظات هامة :

- األسعار بالشيكل ويجب تقديم فاتورة رسمية وخصم مصدر ساري املفعول.
- رشاء كــراس العطــاء اعتبــارا مــن يــوم اإلثنــني املوافــق 2022/5/16 وحتــى 
وحتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن    2022/5/24 املوافــق  الثاثــاء  يــوم 

الساعة الواحدة ظهرا ,و هو آخر موعد الستام العروض.
- سيتم فتح العطاءات يوم الثاثاء املوافق 2022/5/24 الساعة الواحدة والنصف ظهرا .

- رسوم العطاء 200 شيكل غر مسرتدة.
- يجب إحضار كفالة بنكية/ شيك بنيك لدخول العطاء بنسبة 5 % من قيمة العطاء املقدم.

- االجتــاع التمهيــدي للــرد عــى إستفســارات املورديــن ســيعقد يــوم اإلثنــني 
املوافق 2022/5/23 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.

- يلتــزم املــورد بتقديــم  كفالــة/ شــيك بنــيك بقيمــة 10 % حســن تنفيــذ مــن 
قيمة العقد املوقع.

- جمعية أرض اإلنسان غر ملزمة بأقل األسعار .
- يجب إرفاق شــهادة تســجيل الرشكة يف وزارة االقتصاد وشــهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتي املفعــول وســيتم اســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــى 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املفعول.
- يلتزم املورد بالرشوط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

-  مثن اإلعان يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عى  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2896126.
جمعية أرض اإلنسان

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية 
عن طرح عطاء رقم :2022/18

 توريد طرود مواد نظافة

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية 
عن طرح عطاء رقم :2022/17

 توريد طرود غذائية
الطارئــة  غــزة واالســتجابة  الطفــل يف  وتطــور وحايــة  تعزيــز منــو  مــرشوع  ضمــن 
الحتياجــات األطفــال أثنــاء جائحــة كورونــا – متويل اليونســيف تعلن جمعية أرض 
اإلنسان عن رغبتها بطرح عطاء توريد طرود مواد غذائية، فعى ذوي االختصاص 
فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــرب التوجــه إيل  مقــر جمعيــة أرض اإلنســان 
غــزة – تقاطــع شــارعي ســعيد العــاص وخليــل الوزير)اللبابيــدي( خــال ســاعات 

الدوام الرسمي ) من الساعة التاسعة صباحًا و حتى الساعة الواحدة ظهرا(.
مالحظات هامة :

- األسعار بالشيكل ويجب تقديم فاتورة رسمية وخصم مصدر ساري املفعول .
- رشاء كــراس العطــاء اعتبــارا مــن يــوم اإلثنــني املوافــق 2022/5/16 وحتــى 
التاســعة صباحــا وحتــى  الســاعة  مــن    2022/5/24 املوافــق  الثاثــاء  يــوم 

الساعة الواحدة ظهرا، وهو آخر موعد الستام العروض.
- سيتم فتح العطاءات يوم الثاثاء املوافق 2022/5/24 الساعة الواحدة والنصف ظهرا .

- رسوم العطاء 200 شيكل غر مسرتدة.
- يجب إحضار كفالة بنكية/ شيك بنيك لدخول العطاء بنسبة 5 % من قيمة العطاء املقدم.

- االجتــاع التمهيــدي للــرد عــى إستفســارات املورديــن ســيعقد يــوم اإلثنني 
املوافق 2022/5/23 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.

- يلتــزم املــورد بتقديــم  كفالــة / شــيك بنــيك بقيمــة 10 % حســن تنفيــذ مــن 
قيمة العقد املوقع.

- جمعية أرض اإلنسان غر ملزمة بأقل األسعار .
- يجب إرفاق شــهادة تســجيل الرشكة يف وزارة االقتصاد وشــهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتي املفعــول وســيتم اســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــى 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املفعول.
- يلتزم املورد بالرشوط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

-  مثن اإلعان ىف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عى  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2896126.
جمعية أرض اإلنسان

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية 
عن طرح عطاء رقم : 2022/19

 توريد قسائم شرائية لمواد غذائية طازجة 
)فقط محافظتي خانيوس ورفح(

 5-0 ســن  دون  التغذيــة  بســوء  املصابــني  األطفــال  معالجــة  مــرشوع  ضمــن 
ســنوات يف املحافظــات الجنوبيــة - غــزة و بالرشاكــة مــع جمعيــة العــون الطبــي 
للفلسطينيني)MAP(,تعلن جمعية أرض اإلنسان عن رغبتها بطرح عطاء توريد 

قسائم رشائية ملواد غذائية طازجة للمستفيدين ضمن املرشوع املذكور
فعــى ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــرب التوجه إىل  
مقــر جمعيــة أرض اإلنســان 1190/47 شــارع النــر / مفــرتق شــارعي النــر 
والثــورة خــال ســاعات الــدوام الرســمي ) مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى 
الســاعة الواحــدة ظهــرا( لــرشاء كــراس  العطاء.)يشــرتط مــن يتقــدم للعطــاء أن 

يكون نطاق عمله وتواجده داخل محافظتي خانيونس ورفح(.
مالحظات هامة :

- األسعار بالشيكل فقط و تشمل رضيبة القيمة املضافة و أية رضائب ذات 
صلة يفرضها القانون الفلسطيني .

- رشاء كــراس العطــاء اعتبــارا مــن يــوم االثنــني املوافــق 2022/5/16  وحتى 
وحتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن   2022/5/24 املوافــق  الثاثــاء  يــوم 

الساعة الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستام العروض.
- سيتم فتح العطاءات يوم الثاثاء املوافق 2022/5/24  الساعة الواحدة والنصف ظهرا .

- رسوم العطاء  100 شيكل غر مسرتدة.
- يجب إحضار كفالة بنكية/شيك بنيك لدخول العطاء بنسبة %5 من قيمة العطاء املقدم.

- االجتــاع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات املورديــن ســيعقد يــوم االثنــني 
املوافق 2022/5/23  الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.

- يلتزم املورد بتقديم  كفالة / شيك بنيك بقيمة 10 % حسن تنفيذ من قيمة العقد املوقع.
- جمعية أرض اإلنسان غر ملزمة بأقل األسعار .

- يجب إرفاق شــهادة تســجيل الرشكة يف وزارة االقتصاد وشــهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتي املفعــول وســيتم اســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــى 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املفعول.
- يلتزم املورد بالرشوط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

-  مثن اإلعان ىف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عى  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2896126.

جمعية أرض اإلنسان 

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ طــارق خــرض محمــد عــي مــن ســكان جباليــا البلــد وأحمــل هويــة رقــم 
)920617479( بصفتي للمدير املايل لغرفة تجارة وصناعة محافظة الشال 
عن فقد الشيك املريف رقم )30000716( واملسحوب عى بنك فلسطني 
من حســاب غرفة تجارة وصناعة محافظة الشــال حســاب رقم 84444، فعى 

ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة، وله جزيل الشكر والتقدير.

وقفة داخل كنيسة في 
غزة وفاًء لـ"شهيدة الحقيقة" 

شيرين أبو عاقلة
غزة/ فلسطني:

الحقيقــة  لشــهيدة  وفــاء،  وقفــة  يف  أمــس،  مواطنــون،  شــارك 
الصحفيــة شــرين أبــو عاقلــة، مراســلة قنــاة الجزيــرة القطريــة، يف 

ساحة كنيسة "القديس برفريوس" مبدينة غزة.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة، التــي نّظمها مجلس وكاء الكنيســة 
األرثوذكســية العربيــة بغــزة، صــورا للراحلــة أبــو عاقلــة، إىل جانــب 

الفتات ُكتب عى بعضها "ال لقتل الصحفيني الفلسطينيني".
ودعــت هبــة عكيلــة، مراســلة قنــاة الجزيــرة بغــزة، إىل "جعــل دماء 
شــرين خطــوة عمليــة للجــم جرائــم االحتــال الــذي يعتــدي دون 

رقيب عى الفلسطيني والصحافة".
وقالــت عكيلــة، يف كلمــة خــال الوقفــة: "غّلفــت شــرين رســالة 
الصحافــة  اختــارت  إذ  الفريــدة،  وأخاقهــا  بإنســانيتها  الصحافــة، 

لتكون قريبة من اإلنسان ولنقل معاناة الشعب".
ونددت بـ"الجرمية اإلرسائيلية بحق شــرين"، قائلة: "إنه ال ميكن 

السكوت عليها وال ميكن غفرانها".
وأشــارت عكيلــة إىل أن أبــو عاقلــة انضمــت إىل "موكــب كبــر مــن 
الصحفيــني )الذيــن كانــوا ضحيــة االحتــال(، عــى مــدار عقديــن، 
وأكر من 7 آالف اعتداء عى الصحفيني خال تلك السنوات".

بــدوره، طالــب جــرب الجلــدة، مديــر دائــرة العاقــات الدينيــة يف 
كنيســة "برفريــوس"، العــامل بـ"رفــع الظلــم الواقــع عــى الشــعب 
عــرشات  منــذ  عليــه  املفــروض  االحتــال  بإنهــاء  الفلســطيني 

السنني".
شــهيدة  عــى  "نرتّحــم  الوقفــة:  خــال  كلمــة  يف  الجلــدة،  وقــال 
الوطــن والواجــب اإلنســاين، التــي ارتبطــت بقضيتهــا حتــى َبَكاهــا 

الوطن بكل مكّوناته ومدنه، والخارج".
وأشــار إىل أن "الشــعب توّحده التعددية واالختافات واألطياف 

يف دفاعه عن مقّدساته وثوابته الوطنية".

االحتالل يكشف عن اسم الضابط 
القتيل خالل معركة "حد السيف"

النارصة/ فلسطني:
وحــدة  مــن  القتيــل  الضابــط  عــن  اإلرسائيــي،  االحتــال  كشــف 
"ســيرت متــكال"، والــذي قتــل خــال عمليــة "حــد الســيف" رشق 

مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
بالنــرش  "ســمح  العربيــة:  أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وقالــت 
أن املقــدم يف وحــدة "ســيرت متــكال" الــذي قتــل خــال العمليــة 
الخاصــة يف خانيونــس خــال نوفمــرب 2018 هــو محمــود خــر عــاء 

الدين".
وأحبطــت كتائــب القســام الــذراع العســكرية لحركــة "حــاس" يف 
الحادي عرش من نوفمرب 2018 عملية تسلل قوة إرسائيلية ُتدعى 
"ســرت متــكال"، تتكــون مــن 15 فــردًا إىل رشق خــان يونــس جنــوب 
القطــاع؛ وكانــت تهــدف إىل زراعــة منظومة تجســس للتنصت عى 
شــبكة االتصــاالت الخاصــة باملقاومــة، حيــث تعد هــذه الوحدة من 

أفضل وحدات الكوماندوز يف جيش االحتال.
وبعــد اكتشــاف أفــراد كتائــب القســام هــذه القــّوة اشــتبكوا معهــا، 
فأوقعــوا قائدهــا قتيــًا وأصابــوا آخريــن، قبــل أن يفــر بقيــة أفرادهــا 
تاركــني ســاحهم ومعداتهــم يف أرض املعركــة، وذلــك تحــت غطــاء 
نــاري كثيــف جــًدا مــن طائــرات االحتــال، يف حــني استشــهد القائــد 

القسامي نور بركة، وستة مقاتلني آخرين.

نابلس/ فلسطني:
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  قــال 
حــاس واملحــّرر عدنــان عصفــور: إن االحتــال 
بــكل صلــف مــع ملــف األرسى  يواصــل تعاملــه 
اإلداريــني، رغــم مــرور 136 يومــا عــى مقاطعــة 
سياســة  بإنهــاء  للمطالبــة  االحتــال،  محاكــم 

االعتقال اإلداري تحت شعار "قرارنا حرية".
وأكــد القيــادي عصفــور، الــذي أفــرج االحتــال 
مــن  شــهرا   15 بعــد  املــايض،  الخميــس  عنــه 
املعتقلــني  أعــداد  أن  اإلداري،  االعتقــال 

اإلداريني ارتفع إىل قرابة 600.
األرسى  كل  أن  صحفــي  تريــح  يف  وأوضــح 
محاكــم  مقاطعــة  قــرار  ملتزمــون  اإلداريــني 
االحتال، الخاصة باالعتقال اإلداري، بالكامل.

ســتبقى  االحتــال  محاكــم  مقاطعــة  أن  وبــنّي 
إســرتاتيجية  بخطــوات  تفكــر  مــع  متواصلــة، 
لــه،  أخــرى مثــل التوجــه إلرضاب جاعــي يعــد 

لوضع حد ملجزرة االعتقال اإلداري.
وأشار عصفور إىل أن هناك قرارا عاما وإجاعا 
ملــف  بكــرس  األســرة  الحركــة  لــدى  فلســطينيا 
االعتقــال اإلداري، وأن الخيــارات مفتوحــة أمــام 
األرسى اإلداريني للتصدي لهذا امللف وكرسه 
بعــد مــي 136 يومــا عــى مقاطعــة املحاكــم 

دون أدىن استجابة من االحتال.
وأشــار القيــادي املحــرر إىل أن هذه املحاكم ال 
تقــدم وال تؤخــر، وكلهــا محاكــم شــكلية فقــط ال 
غر، وفوق ذلك فإنها تكسب االحتال رشعية 

يستطيع أن يناقش بها املؤسسات القانونية.
نــزع  قــرروا  اإلداريــني  األرسى  أن  عــى  وشــدد 
صفة الرشعية عن هذه املحاكم الظاملة، وألن 
القــرارات تصــدر عــن قيــادة الشــاباك وقيــادات 
املناطــق يف الضفــة الغربيــة، وبالتــايل أصبــح ال 

قيمة لهذه املحاكمة عى اإلطاق.
القيــادي عصفــور إن  قــال  ويف ســياق متصــل، 
اســتقرارا نســبيا تشــهده الســجون هــذه الفــرتة، 
بعــد مــا شــهدته الســجون يف اآلونــة األخــرة من 
قويــة  بــردود  األســرة  الحركــة  وتهديــد  تصعيــد 

عى انتهاكات االحتال بحق األرسى.
وذكــر عصفــور أن االحتــال تراجــع عــن كثــر من 
الحركــة  مطالــب  مــن  عــددا  ونّفــذ  العقوبــات، 
األســرة األخــرة، منهــا التلفــون العمومــي لــدى 

األسرات واألرسى املرىض يف سجن الرملة.
إبقــاء  إىل  الفلســطيني  الشــارع  عصفــور  ودعــا 
والحشــد  أولوياتــه،  رأس  عــى  األرسى  قضيــة 
األرسى  نــرة  تكــون  وأاّل  لنرتهــم،  الدائــم 

والتعاطي مع قضيتهم موسمية.

اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  وأفرجــت 
حركــة  يف  القيــادي  عــن  املــايض،  الخميــس 
 57( عصفــور  عدنــان  املحــرر  األســر  حــاس 
إداري  اعتقــال  بعــد  نابلــس،  مــن مدينــة  عامــا( 

متواصل لنحو 15 شهرا.
القيــادي  اعتقــال  االحتــال  قــوات  وأعــادت 
16 فربايــر  عصفــور بعــد اقتحــام منزلــه بتاريــخ 
2021 وحولتــه لاعتقــال اإلداري، خــال حملــة 

القيــادات  اعتقــاالت واســعة طالــت عــددا مــن 
ملنــع  عليهــم  للضغــط  املحتلــة  الضفــة  يف 
قامئــة  عــن  الترشيعــي  للمجلــس  ترشــيحهم 

“القدس موعدنا”.
الوطنيــة  الشــخصيات  أحــد  والقيــادي عصفــور 
واإلســامية يف مدينــة نابلــس، وأحــد القيادات 
مــرات  اعتقــل  حيــث  حــاس،  لحركــة  البــارزة 

عدة.
مدينــة  يف  "عصفــور"  القيــادي  الشــيخ  وولــد 
نوفمــرب/ ترشيــن  مــن  عــرش  الثــاين  نابلــس يف 
مدارســها،  يف  ودرس   ،1963 عــام  الثــاين 
والتحــق بعــد ذلــك بكليــة الهندســة يف جامعــة 
الســنة  يف  الدراســة  لــرتك  واضطــر  القــدس، 
واقتصاديــة  اجتاعيــة  ظــروف  بســبب  الثالثــة 

قاهرة.

رام الله-غزة/ محمد حجازي:
للشــهداء  القــدس  مهجــة  مؤسســة  نظمــت 
واألرسى والجرحــى، ولجنــة األرسى يف الجبهــة 
وقفــة  أمــس،  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية 
الطعــام  عــن  لــأرسى املرضبــني  وإســناد  دعــم 
مقــر  أمــام  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســجون  يف 

املفوض السامي لحقوق اإلنسان بغزة.
وقال عضو اللجنة املركزية يف الجبهة الشعبية 
إيــاد غــن: إن معركــة الحريــة واإلرادة تتواصــل 
عــن  واملتكــرر  املســتمر  اإلرضاب  خــال  مــن 
الطعام، مضيفا أن الشــعب الفلســطيني ومعه 
يــرتك األرسى وحدهــم،  لــن  الوطنيــة  قــواه  كل 

فمعركتهم معركة الكل الفلسطيني.
إســناد  عــى رضورة  لــه  غــن يف كلمــة  وشــدد 
بــكل الســبل، مســتنكرا  األرسى كافــة ودعمهــم 
سياســة اإلهال الطبي التي متارســها ســلطات 
االحتــال يف تعاملهــا معهم، خاصة املرضبني 

عن الطعام، بشكل همجي وال أخاقي.
باســم  اإلعامــي  املتحــدث  لفــت  جانبــه  مــن 
الشــقاقي إىل  القــدس محمــد  مؤسســة مهجــة 
أن االحتــال ميــارس أبشــع جرامئــه يف التعامــل 
حيــث  الطعــام،  عــن  املرضبــني  األرسى  مــع 
محمــًا  البطــيء،  املــوت  لسياســة  يتعرضــون 
االحتال املســؤولية الكاملة عن حياة األرسين 
رائــد ريــان وخليــل عــواودة إثــر تدهــور وضعهــا 

الصحي.
الحقوقيــة  املؤسســات  الشــقاقي  ودعــا 
عــى  والضغــط  مســؤولياتها  عنــد  للوقــوف 
بحــق األرسى، حاثــا  االحتــال وكشــف جرامئــه 

الفلســطينيني يف مناطــق املواجهــة لاشــتباك 
أرضنــا  مــن  وطــرده  كنســه  حتــى  االحتــال  مــع 

املحتلة.
وحــذرت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن أمس 
مــن تدهــور الحالــة الصحيــة لثاثــة أرسى جــراء 
مقدمتهــا  ويف  بحقهــم  االحتــال  انتهــاكات 

اإلهال الطبي املتعمد.
وذكــرت الهيئــة يف بيــان لهــا أن الوضــع الصحــي 
 40 لأســر ريــان املــرضب عــن الطعــام لليــوم 
يف  آالم  مــن  يعــاين  حيــث  يتدهــور،  تواليــا 
الــرأس واملفاصــل ويشــتيك مــن إرهــاق شــديد 
وقــيء مســتمر، وال يســتطيع املــي، مبينــًة أن 
ســلطات االحتــال تحتجــزه يف زنزانــة انفراديــة 
عــى  الخطــورة  يضاعــف  مــا  "عوفــر"  مبعتقــل 

إداري  معتقــل   500 نحــو  ويواصــل  صحتــه. 
مقاطعتهــم ملحاكم االحتــال اإلرسائيي لليوم 
الـــ 136 عــى التــوايل، للمطالبــة بإنهــاء سياســة 

االعتقال اإلداري.
وتشــكل مقاطعــة محاكــم االحتــال إربــاكا لــدى 
تعريــف  يف  وتســاهم  االحتــال،  ســجون  إدارة 
الوفــود األجنبيــة التي تــزور املعتقات كل فرتة 
تســليط  وبالتــايل  اإلداري،  االعتقــال  بقضيــة 

الضوء عليها ونقلها للعامل.
لتجديــد  اإلداري  املعتقــل  يتعــرض  مــا  وغالبــا 
مــدة االعتقــال أكــر مــن مــرة ملــدة ثاثــة أشــهر 
أو ســتة أشــهر أو مثانيــة؛ وقــد تصــل أحيانــا إىل 
ســنة كاملــة، ووصلــت يف بعــض الحــاالت إىل 

سبع سنوات.

صبري: نرفض أي شروط 
إسرائيلية لتشييع 

شهيد األقصى "الشريف"
القدس املحتلة/ فلسطني:

أكد خطيب املسجد األقىص الشيخ عكرمة صربي رفض املقدسيني 
أي رشوط قد يضعها االحتال اإلرسائيي عى تشييع الشهيد وليد 
الرشيــف الــذي ارتقــى أول مــن أمــس متأثــرًا بإصابتــه خــال مواجهــات 

يف باحات املسجد األقىص يف الجمعة الثالثة من رمضان.
وخــال زيارتــه لعائلــة الشــهيد الرشيــف يف بلدة بيــت حنينا بالقدس 
املحتلة، قال الشــيخ صربي: إن "وليد الرشيف هو شــهيد فلســطني 
واألقــىص وشــهيد املســلمني جميعــًا، األصــل أن يشــيع كــا يســتحق 

من أهله وشعبه، فا يجوز إهانته وفرض رشوط عليه".
إىل  تصعــد  روحــه  ألن  يســقطون  وال  يرتقــون  "الشــهداء  أن  وأضــاف 
الســاء وتســتقبلها املائكــة كالعريــس"، داعيــا إىل الثبــات يف بيــت 

املقدس والقيام بواجب الدفاع عن مقدساتنا وبيوتنا.
وشــدد عــى عــدم جــواز الرتاجــع حتــى زوال االحتــال رغم ما ميارســه 
مــن بطــش وحقــد، معتــربا أن مــا قــام بــه االحتــال يــدل عى خساســته 

وتخطبه.
عــن استشــهاد شــقيقه يف  أُعلــن  بأنــه  الرشيــف  الرحمــن  عبــد  وأفــاد 
مستشــفى "هداســا- عني كارم" اإلرسائيي بعد 21 يوما من إصابته 

يف املسجد األقىص.
ومنــذ إصابــة "الرشيــف" وهــو مــن ســكان بيــت حنينــا، وصفــت حالتــه 
بالحرجــة، حيــث كان يعــاين نزيفــا حــادا بالدمــاغ وكســورا بالجمجمــة، 
ويف بدايــة االعتقــال مل يصــل األكســجني للدمــاغ ملــدة 20 دقيقــة مــا 
أثــر يف خايــا املــخ، وعــى مــدار األيــام املاضيــة مل يطــرأ أي تحســن 
عــى صحتــه حتــى أعلــن عــن استشــهاده، وال تــزال ســلطات االحتــال 

تحتجز جثانه.

عصفور: خطوات إستراتيجية يعد لها األسرى في سجون االحتالل

تحذير من تدهور حالة األسير رائد ريان

وقفة بغزة دعًما وإسناًدا لألسرى المضربين عن الطعام

جانب من الوقفة في غزة أمس   ) تصوير / ياسر فتحي ( 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

استطاع الصهاينة تأسيس كيانهم االحتاليل يف فلسطني قلب األمة.
تتذكر عمليات التطهري العرقي واملجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد 
الشعب الفلسطيني كان أشهرها مجزرة دير ياسني التي قتل فيها ما يقارب ٣٠٠ 
فلسطيني، والتهجري القرصي لنصف الشعب الفلسطيني أي ما يقارب ٨٠٠ ألف 
فلسطيني وقد تم إفراغ نحو ٧٧٥ قرية ومدينة فلسطينية )كليا أو جزئيا(، ليسهل 
تهويدهــا فيــا بعــد كــا رشع االحتــالل يف التوســع ببنــاء املســتوطنات والتوســع 

شيئا فشيئا عىل حساب األرايض الفلسطينية.
نتذكر الهجرة الثانية للشعب الفلسطيني يف عام ١٩٦٧ مبا عرف بالنكسة )حرب 
حزيــران/ األيــام الســتة(، حيــث اســتطاعت )إرسائيــل( احتــالل مــا يقــارب ٨٠ ألــف 
كيلومرت مربع، أي ما يعادل ثالثة أضعاف مساحة فلسطني وهي: الضفة والقطاع 
وشــبة جزيــرة ســيناء والجــوالن، يف حينــه عمــل االحتــالل عــىل تثبيــت الــردع يف 
ذاكرة العرب يك يتوارثوه جيل بعد جيل، وبالفعل هذه القاعدة ترسخت لعقود 
طويلــة يف نفــوس وعقــول ووجــدان العــرب، بــأن هــذا الكيــان عــي عــىل الهزميــة، 
ملا لديه من تفوق عسكري وقوة ال تضاهيها أي قوة يف املنطقة، وليس مبقدور 
العــرب هزميتــه حتــى لــو توحــدوا جميعــا لخــوض معركــة أخرى من أجــل الدفاع عن 
فلســطني. ومنذ ذلك الحني دخلت القضية الفلســطينية يف نفق مظلم، فبعض 
األنظمــة العربيــة ركبــوا موجــه التطبيــع، وقــد شــطبوها مــن ذاكرتهــم القدميــة الءات 

نشعر باملرارة والحرسة كلا مرت علينا ذكرى نكبة فلسطني يف ١٥ مايو من كل 
عام، ونتذكر وعد بلفور يف عام ١٩١٧، الذي قدم فلســطني للصهاينة عىل طبق 
مــن ذهــب وقــد أعطــى "مــن ال ميلــك ملــن ال يســتحق"، ونتذكــر هزائــم العــرب يف 
حروبهــم مــع االحتــالل اإلرسائيــي، وقــد أثرت يف نفوس الفلســطينيني ملا لحقت 
بهــم مــن أرضار فادحــة عــىل القضيــة الفلســطينية التــي ال تــزال يف تراجــع مســتمر 
بســبب تخــاذل املوقــف العــريب الرســمي، بــل وتواطــؤ البعــض منهــم رسا وعالنيــة 
مع االحتالل، ولعل أهم ســبب للتقهقر العريب تلك الهزائم املتالحقة التي مني 
بهــا العــرب يف حروبهــم "املهلهلــة" التــي خاضوهــا مــع )إرسائيــل(، أوالهــا متثلــت 
يف أكــر هزميــة للعــرب يف العــرص الحديــث مبــا عــرف بالنكبــة عــام ١٩٤٨، حيــث 

الخرطوم بعد النكسة وهي: )ال تفاوض وال صلح وال تطبيع(.
اآلن متر الذكرى الرابعة والسبعون عىل النكبة والشعب الفلسطيني ال يزال محتال 
وما تبقى من فلسطني التاريخية أقل بكثري ما قيل عنه يف اتفاق كامب ديفيد 
يف عــام ١٩٧٧، وقــد زاد اتفــاق أوســلو "الطــني بلــة"، بتفاقــم حيــاة الفلســطينيني 
ســوءا بســبب التوســع والتمــدد االســتيطاين يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، 
والحقيقة أن كل ما جلبه االتفاق بعد تصنيف املناطق )أ وب وج( هو فقط ٢٠٪ 

)للتفاوض عليها(، والباقي تحت ما تسمى "السيادة اإلرسائيلية" املزعومة.
الســؤال الكبــري الــذي يطــرح نفســه عــىل الســاحة الفلســطينية، مــاذا حقــق اتفــاق 
أوســلو للشــعب الفلســطيني والقضيــة الفلســطينية بشــكل عــام؟! فبغــض النظــر 
عن العلم والبساط األحمر والقنصليات والنشيد الوطني.. إلخ. فهذه األمور هي 
بروتوكــوالت وإجــراءات روتينيــة أعطانــا إياهــا االحتــالل، ويف املقابل ألزم الســلطة 

بالتنسيق األمني لضان أمنه وأمن املستوطنات يف الضفة الغربية.
أريــد  تعــد وال تحــى، ال  اتفــاق أوســلو ال  بــل إن مســاوئ  ليــس هــذا فحســب، 
الدخــول يف تفاصيــل االتفــاق والتعمــق يف نصوصــه التــي هــي مبنزلــة نكبــة أخــرى 
عــىل الشــعب الفلســطيني، لكــن مــا أريــد طرحــه هــو الــيء الذي يخطــر اآلن ببال 
كل فلسطيني بعد مرور أكرث من ثالثني عاما عىل االتفاق وقد حلت علينا هذه 
الذكرى األليمة، ماذا عن مدينة القدس واألقى بالتزامن مع املعارك التي تدور 

رحاهــا اآلن مــع االحتــالل الصهيــوين؟ كــا أريــد طــرح الســؤال الذي يــدور ببال كل 
الجــئ فلســطيني: مــاذا عــن حــق العــودة الــذي قطــع أشــواطا طويلــة مــن القــرارات 
األمميــة التــي أقرتــه حقــا ثابتــا يلــزم االحتــالل بتطبيقــه، لــوال أن تــم إلحــاق هذيــن 
امللفــني )القــدس والالجئــني( بعــدة قضايا رئيســة أخرى للتأجيل إىل إشــعار آخر، 
وقــد رضبــت ســلطات االحتــالل اتفــاق الســالم بعرض الحائط، فال حصل الشــعب 
الفلســطيني عىل دولة وال حتى دويلة وال ســنغافورة وال أي يشء ما وعد به، أما 
مدينــة القــدس فقــد اعرتفــت بهــا إدارة ترامب عاصمــة لالحتالل، وأما حق العودة 
تصفيــة  خــالل  مــن  الفلســطينيني  الالجئــني  قضيــة  لتصفيــة  اإلدارة  ســعت  فقــد 

الوكالة "أونروا" بوقف دعمها ماليا.
أعتقــد أن الشــعب الفلســطيني يف هــذه الذكــرى للنكبــة أقــرب مــن أي وقــت عــىل 
مــدار ١٥ عامــا املاضيــة مــن االنقســام وهــي أســوأ حقبــة عــىل اإلطالق منــذ النكبة، 
بالرجــوع إىل وحــدة الصــف والعمــل املقــاوم املشــرتك ضــد االحتــالل، وقــد تغــري 
اليوم مفهوم القوة والردع، عىل األقل لدى الفلسطينيني بإمكانياتهم املتواضعة 
االحتــالل،  انــف  لعقــود طويلــة مرغــت  اســتمرت  بعــد مقاومــة  اســتطاعوا  الذيــن 
وكبدتــه خســائر جســيمة وكشــفت وجهــه الدمــوي الحقيقــي للعــامل، وقــد حققــت 
عليــه االنتصــار تلــو االنتصــار وهــو يجــر خلفه ذيول الخيبة يف كل حرب شــنها عىل 

غزة.

يف ذكرى النكبة.. 74 عاًما عىل ضياع فلسطني
د. أيمن أبو ناهية

مبناسبة ما ُيسّمى "عيد االستقالل"، وتوقفوا عند عبارة يف املقال تتحدث عن 
هاجس العقد الثامن.

فيهــا قــال بــاراك: )إرسائيــل( "يف عمــر الـــ74 )..( لســنا الوحيديــن يف لعنــة العقــد 
الثامــن )الكلمــة التــي انتــرت هــي نقمــة، وأجــد أن "لعنــة" هــي الرتجمــة األقــرب 
للصواب(. يف العقد املذكور منذ إقرار الدســتور؛ نشــبت يف الواليات املتحدة 
الحرب األهلية. فيه بعد توحيد إيطاليا 1860؛ تحّولت لفاشــية. يف عمر مشــابه 
تفــّكك  الشــيوعية  للثــورة  العقــد  ذات  يف  نازيــة.  أصبحــت  أملانيــا  توحيــد  بعــد 

االتحاد السوفيايت".
بعــد ذلــك بأيــام، ويبــدو أن "بــاراك" قد علم بطبيعة التغطيات اإلخبارية )العربية( 
ملــا ورد يف املقــال؛ نــر مقــاال آخــر، أكد فيه عىل قوة كيانه، وهّمش التهديدات 
التــي يتــم التــداول بشــأنها مثــل "تهديــد املقاومــة يف الضفــة وغــزة"، أو النــووي 
اإليــراين، لكنــه توقــف ملّيــا عنــد مــا رآه تهديــدا وجوديــا حقيقيــا، يتمّثــل يف حالــة 

االنقسام الداخي.
هــذا الُبعــد تــّم التوقــف عنــده ملّيــا خالل الســنوات األخرية، إذا مل يحدث أن عاىن 
الكيــان مــن هــذا الكــّم مــن االنقســامات ومــن الفســاد يف الطبقــة السياســية العليا، 
كــا حــدث خــالل األلفيــة الجديــدة، األمــر الــذي بــدأ يثــري مخــاوف حقيقيــة بشــأن 

املستقبل.
بعــد مقــال "بــاراك" الثــاين بيــوم، نــرت صحيفــة "إرسائيــل اليــوم" خــرا مثــريا عــن 

من الصعب إحصاء املقاالت واألخبار واالستطالعات التي تتحّدث عن هواجس 
كيــان االحتــالل حيــال النهايــة املحتومــة، ويكفــي أن تعاود الظهــور بني حني وآخر، 
مع كل موجة من موجات املقاومة التي يبديها الشعب الفلسطيني، حتى نتأكد 
من عمقها يف وعي مجتمعه )ُكتبت هذه السطور قبل اغتيال شريين أبو عاقلة، 

وتداعياته، والذي يؤكد مضمونها أكرث فأكرث(.
مــن يتابــع صحافــة االحتــالل اليوميــة، ومــا ُيبــث يف مواقعــه اإلخباريــة؛ ســيدرك 
ذلك عىل نحو ال لبس فيه، فال ميّر يوم، وبخاصة يف املناسبات العامة، مثل ما 
يسمى "عيد االستقالل" أو "رأس السنة العرية"، وما شابه، إال وتعرث عىل ذلك 
الكم من التحليالت واألخبار والخواطر واالستطالعات التي تعكس هذه الظاهرة.

خالل األسبوع املايض، انشغل كثريون مبقال لرئيس وزراء الكيان السابق "إيهود 
باراك"، نره يف صحيفة "يديعوت أحرونوت"؛ يتحدث فيه عن هواجس الكيان 

نتائج استطالع لحركة "األمنيني"، عىل خلفية "موجة" املقاومة والذكرى السنوية 
لعدوان مايو 2021.

كشف االستطالع أن "%69 من اليهود يف )إرسائيل( خائفون عىل مصري الدولة، 
و%67 يعتقدون أنه يجب العمل بواســطة الســالح الناري وفرض الغرامات ألجل 

منع أعال الشغب واالحتكاكات بني اليهود والعرب".
ال يحــدث ذلــك كلــه بســبب هواجــس عبثيــة كــا يعتقــد كثــريون تســيطر عــىل 
وعيهــم الحالــة السياســية يف ظاهرهــا، عــر النظــر إىل طبيعة الســلطة يف رام الله، 
والتــي متنــح الغــزاة "أرخــص احتــالل يف التاريخ"، بتعبري رئيســها، بجانب "القبيلة 
الحزبيــة" التــي متنحهــا الرعيــة )"فتــح" أعنــي(، والتــي تحّولــت، تبعــا لذلــك إىل 
حزب ســلطة تابعة لالحتالل، ثّم ســياج الحاية العريب الذي يتمتع به الكيان، ثّم 
الدعــم الــدويل، مــع التفــّوق العســكري واالقتصــادي والتكنولوجــي، وأخــريا موجــة 

الهرولة والتطبيع الجديدة التي يحتفل بها الصهاينة.
والحــال أن كل ذلــك ال ميكــن أن يخفــي حقيقــة الضعــف الــذي يعــاين منــه الكيــان، 
وبالطبــع قياســا ملــا كان عليــه حالــه ســابقا، حــني كان يســحق أي محاولــة للتصنيــع 
العســكري االســرتاتيجي يف املنطقــة، فيــا يقلقــه اآلن كيــان صغــري )قطــاع غــزة( 
يتســّلح بإمكانات عســكرية ومعنوية توقف الكيان عىل رؤوس أصابع قدميه، كا 
حــدث يف معركــة "ســيف القــدس" 2021، ثــم عجــزه أمام امتــالك إيران للقدرات 

االسرتاتيجية.

لصالــح  مييــل  ال  العســكري  القــوى  ميــزان  إن  تقــول  زالــت  مــا  التوصيــف  دقــة  إن 
الكيان، واألهم ميزان القوة املعنوي مع شعب مدّجج بالتضحية، مقابل مجتمعه 
املهــزوم، ثــم انقســاماته الداخليــة، بجانــب تراجــع نفــوذ الغــرب الــذي منحــه القــوة 

والحاضنة طوال العقود.
أضــف إىل ذلــك تلــك الحقيقــة التاريخيــة؛ ممّثلــة يف أنــه كيــان يســبح يف محيــط 
مــن العــداء العــريب واإلســالمي، والــذي لن مينحه فرصــة البقاء. وإذا تذّكر بعضهم 
مرحلــة التطبيــع والهرولــة، فيجــب أن نذّكرهــم بــأن هنــاك مرحلــة أخــرى ســابقة؛ مــا 

لبثت أن انتهت بفعل الدم الفلسطيني يف انتفاضة األقى.
مــا نريــد قولــه بوضــوح هــو إننــا ال نحتــاج إىل نبوءات وترصيحات مــن هنا أو هناك، 
حتــى نتأكــد مــن مصــري هــذا الكيــان، ألن ذلــك وعــد اللــه، بجانــب منطــق التاريــخ. 
وال نحتــاج للكثــري مــن دقــة النظــر، حتــى نتيّقــن قبل ذلك من دخولــه مرحلة الرتاجع 
املضّطرد، ما يعني أن مهمة الرفاء واألحرار راهنا، هي رضب وعزل كل الظواهر 
التــي متنحــه بعــض آمــال البقــاء، مثــل ســلطة العــار يف رام اللــه، ومثــل التطبيــع 
انتظــار املعجــزات،  الحقيقيــة، وليــس  تلــك هــي مهّمتهــم  العــريب، ألن  الرســمي 

وتحديد مواعيد وقوعها.

عن هشاشة الكيان وهواجس مجتمعه بشأن النهاية
يارس الزعاترة
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الجزيــرة غــري آبهــة لألعبــاء واملخاطــر التــي قــد تنتــج يف أي لحظــة مــن خــالل الدفــع 
بفاتــورة حياتهــا مــن أجــل إظهــار الصــورة والقضيــة الفلســطينية ونقــل الوقائــع الحيــة 
وما يتعرض له شــعبنا الفلســطيني من وحشــية االحتالل وشــريين ليســت الشهيدة 
األخرية التي اغتيلت بدم بارد ، فالشهيد الصحفي يوسف أبو حسني مذيع إذاعة 
التــي اغتالــت  الهمجيــة الصهيونيــة  بغــزة تعــرض لعمليــة قصــف مبــارش.  األقــى 
شــريين وهــي تقــف شــامخة تــؤدي واجبهــا الصحفــي واإلعالمــي عىل مــدار أكرث من 
25 عاًما يف قناة الجزيرة الفضائية تجردت من كل الحقوق اإلنسانية واالجتاعية، 
شريين التي سعت إىل إظهار عدالة قضيتها، وتأدية واجبها يف الدفاع عن أرضها، 
وهــي ابنــة مدينــة القــدس املحتلــة التــي مل تغــب عنهــا يومــا، برباطهــا فيهــا وأداء 
رسالة عملها هناك، فهي التي كانت تصول وتجول إلظهار صورة همجية ووحشية 
املحتــل، ناهيــك بتقديــم خدماتها اإلنســانية وتقديــم الخدمات والدعم للصامئني 

يف رمضان وتتصدق عىل املحتاجني والفقراء يف املدن والقرى الفلسطينية.

رحلــت الشــهيدة شــريين أبــو عاقلــة عــني الحقيقــة لفلســطني بعــد عمليــة اغتيــال 
محكمة ومدبرة وجبانة من قبل قوات االحتالل الصهيوين كعادته، باستهداف كل 
مكونــات الشــعب الفلســطيني مــن مســلمني ومســيحيني وصحفيــني، تاركــة خلفهــا 
إرثا تاريخيا من عشق شعبها لها ووفاء وتقديرا لها وإلنسانيتها ومهنتها واملخاطرة 
بحياتها من أن تكون عني فلسطني للعامل، لتنقل إرهاب املحتل وجروته ونازيته 
تضحــي  وهــي  لشــريين  الحقيقيــة  والصــورة  الصــوت  اخــاد  يف  األســود  وحقــده 
بنفسها من أجل فضح آلة اإلرهاب الصهيونية وتكون الشاهدة والشهيدة للقضية 

الفلسطينية يف كل املحافل العربية واإلسالمية والدولية.
شــريين ابنــة هــذا الوطــن حالهــا كحــال الفلســطينيني الذيــن اتخــذ كل واحــد منهــم 
هدفا لينرص قضيته الفلسطينية، فشريين اختارت مهنة املتاعب السلطة الرابعة 
مبعــزل عــن الولــد والبنــت واألهــل واتخــذت من قناة الجزيرة البيت واألهل والســند 
بــه عــىل العــامل لتحمــل ســالحا فتــاكا مــن خــالل عملهــا يف قنــاة  والعنــوان لتطــل 

أيقونــة الصحافــة العربيــة والدوليــة الشــهيدة شــريين يف حياتهــا وماتهــا مل تســلم 
مــن بطــش االحتــالل وجروتــه فكانــت الصــوت الحر الذي قهــر املحتلني يف حياتها 
الحقيقــة  يقتــل  أن  أراد  االحتــالل  مــرات ألن  عــدة  أصيــب  ففــي حياتهــا  وماتهــا، 
كعادتــه مــن خــالل اغتيــال األصــوات واألقــالم الحــرة التــي تكشــف نازيــة االحتــالل 
وهمجيته، لكن الحقد الالفت هذه املرة خطف شــريين وهي مســجاة ميتة وعدم 
الســاح ملحبيهــا ومشــيعيها مرافقتهــا يف لحظــات الــوداع األخــرية، ورضب وســحل 
وحجــز املشــيعني واالعتــداء عــىل حصانــة املستشــفى الفرنــي بحضــور ســفراء 
وشــخصيات عربيــة ودوليــة شــاهدة عــىل الهــواء مبــارشة اإلجــرام الصهيــوين البشــع 
الــذي اســتباح روح الفقيــدة الشــهيدة شــريين وهــي تغــادر دنياهــا ومحبيها، لتثبت 
للعامل أجمع أن الشــعب الفلســطيني بكل ألوانه ورشائحه وأشــخاصه والصحفيني، 

أن ال حصانة ألحد من هذا العدو املجرم مها كان لونه وعمله.
تســتضيف  أال  الجزيــرة،  قنــاة  نحرتمهــا  التــي  قناتهــا  مــن  مطلــب شــريين ومحبيهــا 

هــذه القنــاة أي شــخص مــن هــؤالء القتلــة احرتامــا وتقديــرا لروحهــا، ولكشــف زيــف 
األكاذيــب التــي يبثهــا العــدو الصهيــوين صباح مســاء، وأال تســلم قنــاة الجزيرة هذه 
القضيــة ألحــد والعمــل بــروح املهنيــة التــي استشــهدت ألجلهــا شــريين ابنــة القدس 
يف مهنــة املتاعــب، غابــت شــريين عــن امليــدان يف نقــل الصــوت والصــورة، لكــن 
دمــاء شــريين الصــورة املرقــة والحيــة ســتبقى تالحــق املحتلــني، وســتبقى أيضــا 

شريين عني فلسطني الثائرة لجنني وفلسطني يف كل امليادين.

شريين.. عني القضية لفلسطني
حسام بارود

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لــدى اإلدارة العامــة لألراضــي والعقــارات رقــم 

)2022/ 373(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
أديب محمد صري املدين من سكان غزة هوية رقم 801471426 بصفته 

وكيال عن: إبراهيم محمد صري املدين
مبوجب وكالة رقم: 424/ ش. ق/ 2022 صادرة عن ســفارة دولة فلســطني 

أنقرة مصدقة من الخارجية 5352 / 2022
إفــراز يف   / /رهــن  /مبادلــة  بيــع   / انتقــال  معاملــة  إجــراء  الوكالــة:  موضــوع 

القطعة 89 القسيمة 3 املدينة خانيونس 
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبني إشــكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــىل ســلطة 

األرايض،  التاريخ:  2022/5/15م
مسجل أرايض غزة / أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحي
الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لــدى اإلدارة العامــة لألراضــي والعقــارات رقــم 
)2022/ 374(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
 903071819 رقــم  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  الوحيــدي  فايــز  حســني  محمــد 

بصفته وكيال عن: نائل حسني فايز الوحيدي
مبوجب وكالة رقم: 2021/ 30382021 صادرة عن املكسيك واملصدقة 

من خارجية غزة برقم 2021 / 6979
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعــة 603 القســيمة 344 املدينــة غــزة الــدرج +  القطعــة 663 القســيمة 
16 املدينة غزة الدرج + القطعة 728 القسيمة 21 املدينة غزة الدرج

فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبني إشــكاليات يف الوكالة 
أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام 

الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض،  التاريخ:  2022/5/15م
مسجل أرايض غزة  / أ.عرايب حمدي أبو شعبان

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحي

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشــأن بنــاء منــزل املواطــن: رائــد خالــد حســن غبايــن تعلــن اللجنــة املحليــة 
قــد  بأنــه  الكــرام  املواطنــني  لعمــوم  الهيــا  بيــت  بلديــة  يف  والبنــاء  للتنظيــم 
تقــدم إليهــا املواطــن: رائــد خالــد حســن غبايــن والــذي يحمــل الهويــة رقــم 
)801470683( بطلــب الحصــول عــىل منــح خدمــات ملنزلــه القائــم والــذي 
يتكون من دور أريض + ســدة يف أرض القســيمة رقم )38( من أرض القطعة 
رقــم )1740( عــىل مــا مســاحته )475( مــرتا مربعــا الواقعــة يف نفــوذ بيــت 
الهيــا الســيفا أرض الرفــا والتــي يحدهــا مــن الــرق منــزل الســيد مجــدي 
غبايــن ومــن الغــرب/ شــارع ومــن الشــال / شــارع ومــن الجنــوب منزل الســيد 
رياض غباين وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله .

لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــرتاض عــىل ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطــن 
التقــدم  للبلديــة  منــه  املقدمــة  واملخططــات  الخرائــط  أو  أعــاله  املذكــور 
أو خــالل مرحلــة  اإلعــالن  نــر هــذا  تاريــخ  مــن  يــوم   )15( باعرتاضــه خــالل 
اإلنشــاء وقيامــه بالحجــز عــىل أرض املواطــن املذكــور أعــاله لــدى املحكمــة 
املختصــة وإال لــن يلتفــت ألي اعــرتاض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة 
بدراســة وعــرض موضــوع املواطــن املذكــور أعــاله مــرة أخــرى حســب األصول 

املعمول بها يف البلدية.
م. عالء محمد سهيل العطار/ رئيس بلدية بيت الهيا
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني
مجلس القضاء األعىل

لدى محكمة بداية شال غزة
في القضية رقم 2021/357
في الطلب رقم 281 /2022

املســتدعي: حســني عبــد اللــه عبــد العزيــز عفانــة مــن بيت حانــون هوية رقم 
)921181863(، وكيله املحامي محمود رباح املدهون.

املستدعى ضدهم: 
1 - عصمت احمد محمود حالوة- مسافر خارج البالد.
2 - محمد عصمت أحمد حالوة- مسافر خارج البالد. 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
يف القضية رقم 2021/357

إىل املستدعى ضدهم املذكورين أعاله واملقيمني الخارج البالد، نحيطكم 
علــا بــأن املســتدعي قــد أقام عليكم دعــوى تنفيذ عيني لدى محكمة بداية 
شــال غــزة اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا ألنكــم خــارج البــالد 
وبناء عىل قرار قايض محكمة بداية شال غزة يف الطلب رقم 2022/281 

بالساح لنا بتبليغكم بالنر املستبدل.
لذلك يقتيض عليكم أيها املستدعى ضدكم أن تحرضوا إىل هذه املحكمة 
للــرد عــىل دعــواه املعــني لهــا جلســة يف يــوم األحــد املوافــق 2022/5/29 
هــذه  تودعــوا  أن  عليكــم  يقتــيض  كــا  صباحــا،  والنصــف  الثامنــة  الســاعة 
املحكمــة ردكــم التحريــري خــالل خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ تبلغكــم بهــذا 
الطلــب وليكــن معلومــا لديكــم أنــه إذا تخلفتــم عــن ذلــك يجــوز للمدعــي أن 

يسري يف دعواه حسب األصول القانونية.
رئيس قلم محكمة بداية شال غزة





الوحــدة الــثــانــيــة /  

ثـــــورات شــعــبــيـــة 

مبحث/  التاريخ  Tuesday 01 June 2021 الثالثاء 20 شوال 1442هـ 01 يونيو/ حزيران

س( وضح نتائج الحروب الفرنجية؟ 
النتائج االجتامعية:

• دمرت العديد من المدن والقرى. • مني الطرفان بخسائر بشرية هائلة. 
• اقتباس الغرب لكثير من العادات الشرقية.

• توطين اآلالف من األوروبيين في فلسطين خاصًة والشرق اإلسالمي عامًة . 
النتائج الوطنية:

• الرابطة الوطنية ألبناء الشرق أكثر قوة من الرابطة الدينية.
• لم ينظر مسيحيو الشرق لهذه الحمالت كقوات منقذة لهم ولم يشاركوا 

الفرنجة في حروبهم.
النتائج الدينية:

• فشلت الكنيسة الغربية في فرض سيطرتها على الكنيسة الشرقية. 
• فشــلت الكنيســة الغربية في زيادة نفوذها أمام السلطة السياسية التي 

أخذت تنافسها في أوروبا.
• فشلت الكنيسة الغربية  في وقف اعتداءات األمراء اإلقطاعيين على أمالكها.
• خرجت الكنيسة الغربية أكثر ضعفا مما كان عليه الحال قبل الحروب.

النتائج االقتصادية:
• نهب الفرنجة لخيرات البالد وسيطرتهم على مقوماتها االقتصادية.

• خسرت أوروبا الكثير من األموال وكان مقدار الربح أقل من الخسائر.
• اكتشف األوروبيون أن العالقات التجارية أكثر فائدة من الحروب.

• أخذت الفرنجة عن الشــرق بعض وســائل التعامل التجاري مثل نظام 
السندات والكمبياالت.

• طــور الفرنجــة صناعــة الحريــر واقتبســوا الطواحيــن المائيــة و 
المزروعات كزارعة قصب السكر.

س( عدد دون شــرح األســباب التي أدت إلــى اندالع الحرب 
العالمية األولى؟

• ظهور الثورة الصناعية.    • تنامي الروح القومية لدى الشعوب المختلفة.
• التحالفات العسكرية بين الدول األوروبية . 

• هزيمة فرنسا في حربها مع بروسيا عام 1870.
• قيــام طالــب صربي منتســب لجمعية اليد الســوداء باغتيال ولي عهد 

النمسا فرديناند وزوجته.
• سباق التسلح بين الدولتين فرنسا وبروسيا.

س( اذكر التحالفات العســكرية التي ظهرت في نهاية القرن 
التاسع عشر في أوروبا؟

• تحالف عصبة األباطرة الثالث بين ألمانيا والنمسا وروسيا عام 1873.
• التحالف الثالثي بين ألمانيا والنمسا وايطاليا عام 1882.
• الوفاق الثالثي بين روسيا وفرنسا وبريطانيا عام 1907.

س( بم تفسر: اغتيال احد الطلبة الصرب لولي عهد النمسا 
فرديناند وزوجته؟

• ضم النمسا للبوسنة والهرسك .   
• إفشال تطلعات الصرب في االستقالل وإقامة دولة قومية.

س( عدد مطالب النمسا من خالل اإلنذار الذي وجهته لصربيا؟
• ضرورة إغالق الصحف والمجالت المعادية للنمسا.

• فصل الموظفين المعادين لها من الجيش والحكومة الصربية.
• تقديم المتهمين في عملية االغتيال أمام قضاة نمساويين في المحاكم الصربية.

س( تحدث عن مجريــات الحرب العالمية األولــى في المرحلة 
األولى من 1914-1917؟

• تميزت بعدم  قدرة األلمان على اجتياز الحدود الشــمالية لفرنســا حتى 
نهاية الحرب .

• اشــتهر عام 1916 بحربين رئيســتين األولى حرب الفردان بين فرنســا 
وألمانيــا وقد أوقف فيها الفرنســيون تقدم األلمــان والثانية عرفت بحرب 

السوم بين بريطانياوألمانيا وتميزت باستخدام الدبابة.
• تمكنــت روســيا من تدميــر نصف الجيش النمســاوي ما دفــع ألمانيا 

والنمسا للتركيز على هذه الجبهة وهزيمة الروس.
• انسحبت روسيا من الحرب ووقعت اتفاقية برست ليتوفسك .

س( اذكر نتائج تعرض الروس لهزائم متتالية على يد األلمان؟
• هروب الجنود الروس من ميادين القتال.

• استياء الشعب الروسي من حكومته.
• انتشار المظاهرات في المدن الروسية الكبرى.

• استغل الحزب الشيوعي هذه األوضاع فقام بالثورة البلشفية 1917.
• إسقاط النظام القيصري واالتصال باأللمان وتوقيع معاهدة )برست ليتوفسك(.
س( اذكر بنود معاهدة برست ليتوفسك بين ألمانيا وروسيا؟

• ضم ألمانيا ألراضي دول البلطيق وبولندا وأوكرانيا.
• إعطاء األرمن حق تقرير المصير.         

• إعادة روسيا لألراضي التي استولت عليها من الدولة العثمانية.
• دفع تعويضات حربية.

س( اذكر ميزات المرحلة الثانية من الحرب العالمية األولى؟
• تميزت بدخول الواليات المتحدة األمريكية الحرب إلى جانب الحلفاء.
• إعالن ألمانيا استسالمها واستعدادها لتوقيع هدنة عند نهاية عام 1918.

• دعــم القوات األمريكية الحلفاء بعــدد كبير من الجنود وبكميات كبيرة 
من األسلحة الحديثة.

س( بــم تفســر: إعــالن ألمانيــا عــام 1918 استســالمها 
واستعدادها لتوقيع هدنة ؟

• بسبب الهزائم التي منيت بها الدولة العثمانية حليفتها في الوطن العربي.
• تراجع الروح العسكرية لأللمان.   

• نقص المواد التموينية والغذائية الالزمة الستمرار الحرب.
س( بم تفسر : دخول الواليات المتحدة األمريكية الحرب إلى 

جانب الحلفاء؟
• استخدام األلمان حرب الغواصات وهجومهم على بعض سفن الواليات 

المتحدة التجارية.
• تشجيع ألمانيا للمكسيك باستعادة أراضيها من أمريكا كوالية تكساس 

وأريزونا وكاليفورنيا.
• تحول الموقف األمريكي والرأي العام األمريكي باتجاه الدخول في الحرب.

س( اذكر نتائج الحرب العالمية األولى؟
• الخسائر الفادحة البشرية والمادية فقد بلغ عدد من قتل أو جرح أكثر 

من 20 مليوناً  .

س( ما المقصود بمفهوم الثورة؟
• هي محاولة إلحداث تغيير جذري في حياة المجتمع قد تكون من النخبة 
مخططة أوجماهيرية عفوية تهدف لتغيير األوضاع السائدة نحو األفضل 

باستخدام القوة تارة أو استخدام الوسائل السلمية.
س( بم تفسر : اختالف الثورة من حيث دوافعها؟

• اختالف البيئة التي تظهر فيها الثورة. 
• اختالف أهداف الثوار وطموحاتهم. 

• اختالف منطلقات الثوار الفكرية.
س( وضح دوافع الثورات؟

الدوافع االقتصادية واالجتامعية:
• بســبب شعور شريحة كبيرة في المجتمع بأن الثروة تتركز في يد فئة 

قليلة من األفراد 
ينتــج عنه الفقــر والبطالة وغيــاب العدالة االجتماعية مثــال على ذلك 

الثورة البلشفية في روسيا.
الدوافع السياسية:

• تهــدف إلى تغييــر نظام الحكم في دولة ما وتقوم بها الشــعوب بقيادة 
بعض األحزاب أو النخب أو 

المؤسسة العسكرية أو التحرر في االستعمار.
س( ما األسس التي وفقها تتنوع الثورات؟

• عدد الضحايا .                    •  المدة الزمنية       
•  األساليب المتبعة                •  القائمين عليها 

س( اذكر أنواع الثورات مع األمثلة؟
• حســب عــدد الضحايا قد تكون ثــورات بيضاء لقلــة الضحايا وقد تكون 

ثورات حمراء لكثرة الضحايا.
• حســب المــدة قــد تكون قصيــرة األمد وقد تكــون طويلة األمــد التي انتهت 

باالستقالل عن فرنسا عام 1962.
• حسب األساليب المتبعة قد تكون ثورات شعبية وقد تكون مسلحة.

• حسب القائمين عليها فقد تكون من أعلى هرم السلطة وتسمى انقالب 
عســكري أو من داخل الحزب الحاكم فتسمى حركة تصحيحية وقد يقوم 

بها غالبية الشعب وتسمى شعبية.
س( اذكر أهمية الثورة للشعوب المستعمرة؟

       )علل: لجوء الشعوب للقيام بالثورات؟(
• التغيير الجذري للنظم السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.

• تحرير الفكر من الخرافة واألسطورة.  
• بعث الثقة في الذات بالقدرة على البناء والعطاء.

• التخلص من الفقر والبؤس والظلم.
• التحرر من االستعمار والتبعية بجميع أشكالها.

س( وضح عوامل نجاح الثورات أو فشلها في تحقيق أهدافها؟
• عدد الثوار وأنواع أسلحتهم وكفاءة تدريبهم والحاضنة الشعبية لتحركاتهم 

وحسن تكتيكاتهم العسكرية.
• األســلوب الســلمي مــن خــالل التظاهــرات الشــعبية واالعتصام في 

الميادين العامة يعتبر عاماًل مهما للنجاح.
• تسهم قيادة الثورة بنصيب مهم في نجاح أو فشل الثورات.

• حجم المشاركة الشعبية يعتبر في الثورة عاماًل مهما لنجاح أو فشل الثورات.
• يعد الدعم الخارجي أحد عوامل النجاح وقد يكون أحد عوامل الفشل.

س( عــدد دون شــرح الظروف التي ســاهمت في اشــتعال 
الثورة الجزائرية؟

• عمق الوعي القومي للشعب الجزائري.
• الوعود الفرنسية الكاذبة

• الظروف االقتصادية السيئة في الجزائر. 
• الظروف االجتماعية.

• نجاح الثورات الوطنية في الوطن العربي والعالم. 
• تغير موازين القوى العالمية.

س( ناقش أثر الوعي الوطني والقومي في اندالع الثورة الجزائرية؟
• ســاهم بشعور الشعب الجزائري بتفرده عن الشخصية الفرنسية التي 

حاولت إدماجه فيها.
• عمــل االســتعمار الفرنســي علــى إضعاف الوعــي القومــي للجزائريين 

واعتبار الجزائر قطعة من فرنسا.
• فرض االســتعمار الفرنســي اللغة الفرنســية والثقافة األوروبية  مهملين 

اللغة العربية والدين اإلسالمي.
• الوعي القومي العربي بقي حيا في نفوس الجزائريين عبر عنه برفض 

خيار االندماج مع فرنسا.
س( بم تفســر : شــكلت الظروف االقتصادية الســيئة في الجزائر 

عاماًل إضافي إلعالن الثورة؟

• بســبب مصــادرة أجود األراضــي الجزائريــة ومنحها للمســتوطنين 
األوروبيين والفرنسيين .

• ازدياد معدالت البطالة بين الشباب .
• قلة الوظائف الحكومية الممنوحة للجزائريين.

س( كيف ساهمت الظروف االجتماعية في اندالع الثورة في الجزائر؟
• بسبب زيادة أعداد الشعب الجزائري. 

• بسبب هجرة المواطنين من الريف إلى المدن.
• بســبب الهجرة الفرنســية إلى الجزائر الذين استوطنوا المدن وأقاموا 

القرى الخاصة بهم.
س( استنتج أهداف الثورة الجزائرية من النداء األول الصادر 

من قيادة الثورة؟
• إقامــة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات الســيادة ضمن 

إطار المبادئ االسالمية.
• احترام جميع الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني.

• التطهير السياسي والقضاء على جميع مخلفات الفساد. 
• تحقيق وحدة شمال إفريقيا.

• تجميع الطاقات الجزائرية وتنظيمها لتصفية النظام االستعماري.
• تدويل القضية الجزائرية.

س( ناقش األساليب والوســائل التي استخدمتها الثورة الجزائرية 
ضد االستعمار الفرنسي؟

• تجميع السالح واختيار الرجال وتقسيم البالد إلى خمسة أقاليم إدارية 
ليسهل التعامل مع األوضاع الحقا. 

• الهجوم المسلح على نحو ثالثين هدفا عسكرياً فرنسياً لتشتيت القوات الفرنسية.
• توســعت الثورة لحرب مسلحة باســتخدام األسلحة الفردية والثقيلة بعد الدعم 

العسكري المصري والروسي.
• شــكلت جبهة التحريــر الجزائرية من مختلف األحزاب السياســية ثم 
تشكلت الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس في القاهرة. 
• انتهجت الثورة الجزائرية أسلوب المفاوضات إلى جانب الثورة المسلحة. 
• استخدمت الثورة أساليب متعددة لمواجهة اإلعالم الفرنسي من خالل 

البيانات والمجلة الرسمية للثورة )المجاهد(.
س( اذكر أهم مطالب الثورة الجزائرية خالل المفاوضات مع فرنسا؟

• اعتبار الصحراء الجزائرية جزء من الجزائر.       • االستقالل.
• السماح للمستوطنين بحرية اإلقامة في الجزائر.  
• رفض إقامة قواعد عسكرية فرنسية في الجزائر.

س( عدد أسباب وعوامل نجاح الثورة الجزائرية؟
• توحيد جميع القوى المسلحة في جيش التحرير الجزائري.
• توحيد جميع األحزاب في جبهة التحرير الوطني الجزائري.

• االلتفاف الشعبي حول الثورة في الداخل والخارج رغم التضحيات الجسام.
• التأييــد العربــي واحتضــان الحكومــة الجزائرية المؤقتــة وإعطائها  

اإلمكانيات لتحقيق أهدافها.
• تغير موازين القوى العالمية والتأييد اإلعالمي والسياسي والعسكري.
• شــكلت أوضــاع فرنســا الداخليــة ضغطــاً علــى البرلمان بيــن مؤيد 

ومعارض الستمرار االستعمار.
س( اذكر نتائج الثورة الجزائرية 1954-1962؟

النتائج السياسية:
• توحيــد الطاقــات الجزائريــة فــي جبهــة التحريــر الجزائرية وجيش 

التحرير الجزائري.
• تشكيل حكومة الجزائر المؤقتة التي قادتهم إلى االنتصار.

• إنهاء االســتعمار الفرنسي وتأســيس جمهورية الجزائر الديمقراطية 
الشعبية عام 1962.

• استطاعت االنتصار لمشروع الجزائر ووحدة شعبها بأعراقه المختلفة 
من عرب وبربر.

• طرد االحتالل الفرنسي ومستوطنيه عن الجزائر بعد 132 عاما من االستعمار.
النتائج االجتامعية:

• راح ضحيتها مليون ونصف شهيد ونصف مليون معتقل وماليين الالجئين.
• عــاش المهجرون في ظروف قاســية ومشــاكل متنوعــة كاألمراض 

وسوء التغذية. 
• برز دور المرأة الجزائرية في فعاليات الثورة.

النتائج االقتصادية:
• تدمير 800 قرية بشكل كامل ونقص عدد الماشية وحرق أالف الدونمات.
• انتشرت األلغام في مناطق زراعية وأعيدت األراضي المصادرة إلى أصحابها.
• مغادرة المستوطنين الفرنسيين للجزائر وأثر ذلك على النشاط االقتصادي.

• قامت الجزائر بتأميم المصانع والشركات والمصارف.
• سيطرت الجزائر على المناجم وأبار النفط والغاز الطبيعي.  

س( عدد دون شرح ظروف وأسباب االنتفاضة الفلسطينية 
عام 1987؟

• الظروف السياسية.               • الظروف االجتماعية والثقافية.
• األوضاع االقتصادية. • للتعبئة الجماهيرية.   • المقاومة الفلسطينية. 
س( تحدث عن الظروف السياسية التي ساهمت في اندالع االنتفاضة؟
• أعلن قادة االحتالل أن أكثر ما ســيحصل عليه الفلســطينيون هو حكم 

ذاتي تحت االحتالل.
• ســعى االحتالل للقضــاء على القيادات الفلســطينية الوطنية بالقتل أو 

السجن أو اإلبعاد.
• حاول االحتالل جاهداَ إيجاد قيادات محلية بديلة كروابط القرى.

• زاد االحتالل من سياسة القبضة الحديدية كاالعتقاالت وإغالق الجامعات.
س( وضح دور الظروف االجتماعية والثقافية في اندالع االنتفاضة؟
• االنفجار السكاني وبمعدالت نمو مرتفعة عالمياً والتي زادت عن 4 %.
• مكانــة المــرأة و دورها في العمــل الجماهيري والسياســي من خالل 

أنشطة االنتفاضة المتعددة.
• االزدحام السكاني الشديد خاصة في مخيمات قطاع غزة.

• دور التعليم من معاهد وجامعات أصبحت قالعاً للتعبئة الوطنية والمقاومة.
س( تحدث عن األوضاع االقتصادية التي ساهمت في اندالع االنتفاضة؟
• شــجعت أوضــاع الفلســطينيين االقتصاديــة للتفكيــر بوقــف تبعيتهم 

االقتصادية القتصاد الصهيوني .
• كانت التجارة مرتبطة باألسواق والموانئ الصهيونية. 

• التبادل التجاري يقوم على بنوك االحتالل وعملته.
• ضعف قطاع الزراعة وتحول قسم كبير من القوى العاملة الفلسطينية )40 %( 

• الخســائر الكبيرة في البنى العمرانيــة والصناعية لعدد من الدول مثل 
فرنسا وألمانيا.

• انهيار عدد من اإلمبراطوريات مثل اإلمبراطورية العثمانية والروسية 
والنمساوية.

• تحول ألمانيا من إمبراطورية إلى جمهورية.
• عقد مجموعة من معاهدات الصلح منها معاهدة فرساي 1919 .

• وأكدت الحرب على مبدأ حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة لتلك اإلمبراطوريات.
• تأسيس عصبة األمم.

س( عدد بنود معاهدة فرساي 1919؟
• إعادة منطقتي األلزاس واللورين إلى فرنسا.   

• انتزاع بلجيكا لجزء من األراضي األلمانية.
• خســارة ألمانيا جميع مســتعمراتها في الشرق األقصى لصالح كل من 

الصين واليابان.
• تحديد عدد الجيش األلماني بمائة ألف مقاتل.• فصل بروسيا الشرقية عن ألمانيا.
• تحديد نوعية األسلحة للجيش األلماني و االستيالء على معظم معداته 

الثقيلة وأسطوله.
• أجبرت ألمانيا على دفع تعويضات للدول المنتصرة.

س( عدد بنود معاهدة سيفر 1920؟
• تنازلت الدولة العثمانية بموجبها عن جميع ممتلكاتها بالمشرق العربي.

• حولت الدولة العثمانية بموجبها ممراتها المائية لممرات دولية.
س( وضح أثر الحرب العالميــة األولى على الوطن العربي وعلى 

فلسطين بشكل خاص؟
• قيــام بريطانيا بالزج بعدد مــن أبنائه على جبهات القتال المختلفة مما 

أدى إلى مقتل معظمهم.
• شجعت بريطانيا الشريف حسين بن علي للقيام بالثورة ضد الدولة العثمانية.
• تآمرت بريطانيا مع فرنســا لتقســيم المنطقة العربية من خالل اتفاقية 

سايكس بيكو 1916.
• أصــدرت بريطانيا وعد بلفــور 1917 الذي تعهدت فيــه بإقامة وطن 

قومي لليهود في فلسطين.
• احتالل بريطانيا وفرنسا ألجزاء واسعة من الوطن العربي خالل الحرب.

• فرض االنتداب البريطاني علي فلسطين والذي أقرته عصبة األمم عام 1922. 
س( اذكر عوامل نشوب الحرب العالمية الثانية؟

• اتفاقيات السالم التي نتجت عن مؤتمر الصلح ومنها معاهدة فرساي.
• تعرض العالم بعد الحرب العالمية األولى إلى أزمة اقتصادية.

• صعود أنظمة دكتاتورية وعدت الشعوب بإيجاد عالج لمشاكلهم.
• سياسة التحالفات الدفاعية لكسر األحالف التي حاولت فرنسا تطويق ألمانيا بها.
• عجز عصبة األمم التي تأسست بعد الحرب العالمية األولى عن تحقيق أهدافها.

س( وضح كيف ســاهمت معاهدة فرساي في اندالع الحرب 
العالمية الثانية؟

• ألنها مزقت وحدتها اإلقليمية والبشرية وكذلك االقتصادية.
• ألنها حددت الجيش األلماني بمائة ألف مقاتل.

• ألنها سلبت من ألمانيا جميع مستعمراتها.
• ألن ألمانيا تنازلت بموجبها عن الكثير من حقوقها.

• سعى هتلر للتخلص من قيود فرساي فأصدر قرار 1935 بإعادة تسليح ألمانيا.
س( مــا النتائج التي ترتبــت على األزمــة االقتصادية التي 

بلغت ذروتها عام 1932؟
• انهيار اإلنتاج وإفالس المؤسسات المالية والصناعية.

• لجوء الدول لحماية إنتاجها المحلي عن طريق تطبيق سياسة الحماية الجمركية.
• تقليل حجم التبادل التجاري بين الدول.

• زاد من حدة البطالة في أوروبا.
• شجع الدول على الدخول في الحرب لتصريف إنتاجها وتخفيف حدة البطالة. 

س( ما هو السبب المباشر للحرب العالمية الثانية؟
• يتمثل العامل المباشر للحرب العالمية الثانية بمشكلة ميناء دانزج والممر 
البولنديحيث أقدمت بولندا على إنشــاء ممريربط بولندا بميناء دانزج الذي 

تسبب في عزل بروسيا الشرقية عن باقي ألمانيا. 
س( تتبــع أهم أحداث الحــرب العالمية الثانيــة في المرحلة 

األولى من 1939-1941؟
• شــهدت انتصار دول المحور واحتالل ألمانيا لبولندا وهولندا وبلجيكا 
ولكســمبورغ وباريس وفر الجنرال الفرنســي ديغول  إلى لندن ليتزعم 

حكومة فرنسا الحرة .
• اســتخدمت ألمانيا حــرب الغواصــات والغارات الجويــة المكثفة ضد 

بريطانيا إلجبارها على االستسالم لكنها فشلت.
• اتجهت إيطاليا من ليبيا إلى مصر لالستيالء على قناة السويس إال أن 

القوات البريطانية تمكنت من دحرها.
• أرســل هتلــر فرقتين ألمانيتيــن بقيادة رومل لنجــدة ايطاليا فتحصنت 

الجيوش البريطانية في منطقة العلمين 
• لجــأت اليابــان إلى التوســع في منطقة شــرق آســيا فاســتولت على 

المستعمرات  البريطانية والهولندية واألمريكية . 
• قامــت اليابــان بتدميــر أهم قاعــدة أمريكية فــي المحيط الهــادي بيرل 

هاربرفي جزر هاواي عام 1941.
س( عدد بنود الهدنة بين ألمانيا وفرنسا عام 1940؟

• احتالل األلمان األراضي الشمالية والغربية من فرنسا.    
• تتحمل فرنسا جميع نفقات االحتالل.

• تتعهد فرنسا بإطالق سراح األسرى األلمان.
س( بماذا تميزت المرحلة الثانية من الحرب العالمية الثانية 

من 1942-1945؟
• تميــزت بتحول موازين القوى لصالح الحلفــاء بدخول أمريكا الحرب 

بعد قصف اليابان لقاعدة بيرل هاربر األمريكية.
• هزيمة ألمانيا في معركة ســتالينجراد في روســيا وفي معركة العلمين 

شمال أفريقيا بقيادة رومل.
• تقدم جيوش الحلفاء باتجاه ايطاليا التي أعلنت استسالمها دون قيد أو شرط.
• اســترداد المدن الفرنســية وطــرد األلمان حتى وصلت حــدود ألمانيا 

الغربية واستسالم ألمانيا.                               
• قصف الواليات المتحدة هيروشــيما ونجازاكــي بقنبلتين ذريتين أدى 

الستسالم اليابان.

س( اذكر النتائج التي ترتبت على الحرب العالمية الثانية؟
• إنشاء هيئة األمم المتحدة للحفاظ على األمن والسلم الدوليين.

• تقســيم ألمانيــا عــام 1949 إلى شــرقية وعاصمتها برليــن وغربية 
وعاصمتها بون.

• خروج أمريكا واالتحاد السوفيتي كأكبر قوتين في العالم وأصبح العالم ثنائي القطبية.
• ظهور نظام الكتلتين الغربية الرأسمالية بزعامة أمريكا والتي أسست 
حلف شــمال األطلسي والشرقية االشــتراكية بزعامة االتحاد السوفيتي 

والتي أسست حلف وارسو.
• استخدام أسلحة جديدة متطورة مثل النووية والذرية.
• القضاء على النازية في ألمانيا والفاشية في ايطاليا.

• نشطت حركات التحرر في العالم والتي طالبت بالتحرر واالستقالل.
س( وضح اثر الحرب العالمية الثانية على الوطن العربي وفلسطين؟

• كانت البالد العربية خالل الحرب رازخة تحت االستعمار الغربي.

• شكلت مسرحا مهما للمعارك الدامية بين دول المحور والحلفاء.
• فــرض األحــكام العرفيــة والرقابــة علــى الصحف والمجــالت ونفي 

الزعماء الوطنيين للخارج.
• زيادة نشاط حركات التحرر والثورات والكفاح المسلح للتحرر من االحتالل.

• صدرقرار 181 عن األمم المتحدة 1947 يقضي بتقســيم فلسطين إلى 
دولتين عربية ويهودية.
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 إمـبـراطـوريـــات عــابــرة للــقــومــيــات 
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للعمل داخل األراضي المحتلة.
• اعتماد الصناعة الفلسطينية على المواد الخام المسيطر عليها من االحتالل.
• استمرار فرض الضرائب واستغاللها لإلنفاق على مؤسسات االحتالل 

في األراضي الفلسطينية.
س( وضح أثر التعبئة الجماهيرية ودورها في االنتفاضة؟

• تأسســت منظمات جماهيرية )اتحادات( عمالية وطالبية ونســائية خاصة 
لحركة فتح والجبهة الشعبية

• الحــركات اإلســالمية انتقلت من العمل الدعوي للعمل السياســي مثل 
اإلخوان المسلمين والجهاد.

س( كانت للمقاومة الفلسطينية بأشكالها المختلفة دور في 
اندالع االنتفاضة ، عدد أهم األحداث التي سبقت االنتفاضة؟

• تزايدت المظاهرات واإلضرابات ضد االحتالل وأدت الستشــهاد ثالثة 
طالب من جامعة بيرزيت.

• وعلــى أثرهــا ازداد عدد المعتقلين الفلســطينيين وزجهــم في معتقل 
)أنصار2( في قطاع غزة.

• اندلعــت المظاهــرات في ذكــرى يوم األرض ســنة 1987 وتصاعدت 
وسقط خاللها عشرة شهداء.

• نجــاح عملية الطائرات الشــراعية التــي قامت بها الجبهة الشــعبية القيادة 
العامة رفع معنويات الفلسطينيين.

س( عدد دون شــرح األســاليب واألدوات التي اســتخدمتها 
االنتفاضة الفلسطينية؟

• المقاومة الشعبية السلمية.          • تأسيس القيادة الوطنية الموحدة.
• األسلوب السياسي  الدبلوماسي.  • األسلوب اإلعالمي.

• األسلوب العسكري.
س( اتخذت المقاومة الشعبية الســلمية خالل االنتفاضة أشكااًل 

وأساليب عدة . اذكرها؟
• التظاهرات الشعبية من الرجال والنساء واألطفال ورفع أعالم فلسطين 

واللثام أحياناً بالكوفية.
• رشق جنود االحتالل بالحجارة أو الزجاجات الفارغة وإشعال إطارات 

السيارات التالفة.
• إغالق أبواب المحالت التجارية في إضرابات تجارية جماعية منظمة.

• امتناع العمال عن الذهاب الى أماكن عملهم في إضرابات عمالية.
• وضــع حواجــز علــى الطــرق الرئيســة لمنــع مالحقــة المتظاهرين 

بالسيارات العسكرية.
س( وضــح أثــر األســلوب السياســي والدبلوماســي على 

االنتفاضة الفلسطينية؟
• نفــذت منظمــة التحريــر اجتماعــات مــع زعمــاء الــدول واألحزاب 

والمنظمات اإلقليمية والدولية.
• المشاركة في مؤتمرات القمم العربية واإلسالمية بهدف شرح أهداف االنتفاضة.
• فضــح الممارســات االحتاللية المنافية لحقوق اإلنســان ضد الشــعب 

الفلسطيني األعزل.
س( بين دور اإلعالم وأثره في االنتفاضة الفلسطينية؟

• ظهــرت وســائل إعالم متعددة أهمها البيانات التــي أصدرتها القيادة الوطنية 
الموحدة دوراً مهماً في التعبئة.

• الدور الكبير إلذاعة صوت فلسطين وصوت القدس.
• اســتخدم الصحفيون الصــورة الصحفية الثابتة كواحدة من الوســائل 

الواضحة إلدانة االحتالل.
• أظهــرت صــورة الطفل الفلســطيني الــذي يحمل حجراً أمــام الجندي 

الصهيوني سلمية االنتفاضة ووحشية االحتالل.
س( ما المبررات التي اســتند إليها الفلســطينيون إلعالن 

وثيقة االستقالل 1988؟
• اســتناداً إلــى الحق الطبيعــي والتاريخــي والقانوني للشــعب العربي 

الفلسطيني في وطنه فلسطين.
• استناداً إلى تضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقالله.
• اســتناداً إلى قرارات القمم العربية والشــرعية الدولية التي تجســدها 

قرارات األمم المتحدة .
• اســتناداً إلى حق الشــعب الفلســطيني في تقرير المصير واالســتقالل 

والسيادة فوق أرضه.
س( اذكــر نتائــج االنتفاضــة علــى الصعيــد السياســي 

واالقتصادي واالجتماعي؟
أوال: نتائج سياسية:

• رسخت الترابط النضالي والوطني بين أبناء الشعب الواحد في مختلف 
أماكن تواجده.

• عبر الفلسطينيون عن أهداف سياسية مشتر كة بين الداخل الفلسطيني والخارج.
• فشــل االحتالل الصهيوني في إضعاف منظمة التحرير الفلســطينية او 

خلق قيادة بديلة عنها.
• اغتيال االحتالل الصهيوني أبرز رموزها وقياداتها وعلى رأســهم خليل 

الوزير في تونس 1988.
• عقد دورة المجلس الوطني الفلســطيني التاســعة عشــرة في الجزائر 

وإعالن وثيقة االستقالل.
• المشاركة في مؤتمر مدريد للسالم سنة 1991وتوقيع اتفاق أوسلو سنة 1993.
• إنشــــاء السلطة الوطنية الفلســطينية وعودة عشرات آالف 

من الفلسطينيين.
ثانيــا: نتائــج اقتصاديــة: )مــا النتائــج التــي ترتتــب عــى مقاطعــة بضائــع 

االحتالل الصهيوين؟ ( 
• أدت دعوات مقاطعة بضائع االحتالل الصهيوني  دوراً مهما في تنشيط 

الصناعات الوطنية.
• أضرت فعاليات االنتفاضة بمصانع االحتالل ومنشاته خاصة اإلضرابات.

• زادت دعوات الفلسطينيين للعودة إلى األرض وزراعتها.
• تعــززت أنمــاط اقتصادية قديمة كاالقتصاد المنزلــي أو تخزين المواد 

الغذائية بطريقة بيتية .
• قلصت من النمط االستهالكي الصاعد.
• ارتفعت البطالة في األراضي المحتلة.

ثالثا : نتائج اجتامعية:
• ارتقى أكثر من 1200 شهيد وعشرات آالف الجرحى واألسرى ونفي 

المئات خارج الوطن.
• هدمت منازل عديدة وأغلقت المدارس والمعاهد والجامعات.

س( ما مفهوم اإلمبراطورية؟
هي بســط سلطة دولة ما على أراض خارجية واسعة وعلى مجموعات 
عرقيــة عديدة غير  متجانســة وتضــم مجموعات تختلــف في أصولها 
ولغاتها ودينها ويقوم نظام حكمها على ما يسمى النظام اإلمبراطوري. 

س( قارن بين مفهومي اإلمبراطورية ، والدولة؟
الدولةاإلمبراطورية

• حدودهــا غيــر ثابتــة وتتغيــر 
بتغير قوتها .

• تضم قوميات وثقافات عديدة .  

• تكون لها حدود دولية واضحة 
المعالم وثابتة.

• يوجد بها شعب متجانس ثقافيا 
في معظم األحيان.

س( عدد دوافع ومبررات نشأة اإلمبراطوريات؟
• إحالل الســالم واعتبرتــه الغاية من وجودها وفرض ســيطرتها على 

المناطق التابعة لها.
• الدافع الديني هدف وجودها هو إلنقاذ العالم التي تحت سيطرتها من الشرور.

• الدافع الحضاري من أجل تمدين المناطق الواقعة تحت سلطاتها.
• االستغالل االقتصادي كمبرر لسيطرتها على المناطق المحيطة وفرض القوة عليها.

س( اذكر عوامل سقوط اإلمبراطوريات؟
• بســبب وجود منافســين أقوياء هزموها عســكرياً أو أضعفوها وجعلوها 

مكانا لثورات وحروب أهلية.
• هزيمة اإلمبراطوريات أمام خصوم ضعفاء بدعم من إمبراطوريات منافسة أخرى.
• اإلفراط والمبالغة في توسيع رقعة اإلمبراطورية الرومانية والعثمانية 

التي هزمت عسكرياً بسبب ذلك.

س( أخفقــت إمبراطوريات كبرى عديدة بفعل وجود خصوم 
ضعفاء . وضح ذلك؟

• بسبب قيام إحدى اإلمبراطوريات بردع إمبراطورية أخرى منافسة لها 
مــن خالل دعم حركة مقاومة تقوم بهــا القوميات التابعة لإلمبراطورية 
األخــرى مثلما تعرضت له اإلمبراطورية العثمانية عندما قامت النمســا 
وروســيا ودول أوربيــة أخــرى بتحريض ودعــم القوميــات الخاضعة 

لإلمبراطورية العثمانية للثورة عليها واالنفصال عنها.
س( تتبع نشأة وتأسيس اإلمبراطورية البيزنطية؟

• يعــد التاريــخ البيزنطــي مرحلــة مــن التاريــخ الرومانــي وامتــداد 
لإلمبراطورية الرومانية.

• جــرى إطالق مصطلح بيزنطة حديثاَ ولــم يكن معروفاَ وكانوا ينعتون 
أنفسهم بالرومان.

• اعتبــر بعــض المؤرخيــن بداية التاريــخ البيزنطي عــام 476 عندما 
سقطت روما على يد الجرمان.

• يعد تأســيس القســطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية نقطة تحول في 
التاريخ الروماني.

س( بين نظام الحكم واإلدارة في اإلمبراطورية البيزنطية؟
• كان نظــام الحكم نظاماً وراثياً يحتفظ اإلمبراطور بالعرش وإن لم يكن 

له أبناء فألقاربه.
• أصبــح اإلمبراطــور مع نهايــة القرن الرابع يمنح اللقــب ألكبر أبنائه 

ويشركه في أمور الدولة ليسهل توليه العرش.
• تركزت جميع الســلطات بيد اإلمبراطور وشــملت التشــريع والقانون 

واإلدارة والجيش. 
• أخذ البيزنطيون عن الفرس السلطة الفردية المطلقة ) األوتوقراطية ( 

وأثروا على نظم اإلدارة.
• قسمت اإلمبراطورية إلى واليات وفصلت السلطة العسكرية عن المدنية.
س( اذكر دوافع توسع اإلمبراطورية البيزنطية باتجاه الشرق؟

الدوافع األمنية: 
• توقع قســطنطين وهو من البلقان أن تكون هذه المنطقة أكثر إخالصاً 

من الرومان الغربيين.
• تعــرض روما لهجمات متكــررة من الجرمان فنقل قســطنطين العاصمة 

للشرق ليحتمي من األخطار.
الدوافع االقتصادية:

• أهمية الشــرق التجارية فمصر والشام تشرف على الخطوط التجارية 
للبحر المتوسط.

• اعتدال مناخها واحتوائها على أراضي زراعية خصبة.
• موقع القسطنطينية جعلها تسيطر وتتحكم بالطرق التجارية.

الدوافع الدينية:
• الهدف هو بناء مدينة وإقامة كنيسة فيها لتكون مركز للديانة المسيحية.
• نشر المسيحية في الشرق ولكن بعض المؤرخين شككوا في صحة ذلك.

س( اذكر األسباب التي أدت لسقوط وانهيار اإلمبراطورية البيزنطية؟  
س( كيف تمكن العثمانيون من إسقاط اإلمبراطورية البيزنطية؟

• تشكلت اإلمارة العثمانية على حدودها وبدأت تتوسع على حساب البيزنطيين 
في أسيا الصغرى والبلقان.

• اســتغل العثمانيون الضعف الذي أصاب وزحفوا اتجاه القســطنطينية 
وفتحوها بعد حصارها براً وبحراً سنة 1453.

• دخلــت القوات العثمانية المدينة بعد قصفها بالمدافع وقتل قســطنطين 
الحادي عشر بالمعركة.

• ســقطت القســطنطينية بيــد محمد الفاتح بســقوطها انتهــت العصور 
الوسطى وبدأ العصر الحديث.

س( تتبع نشأة اإلمبراطورية العثمانية؟
• ينتســب العثمانيون إلى قبائل الغز التركيــة التي دفعها تقدم المغول إلى 
الهرب غربا باتجاه األناضول أرطغرل تحالف مع الســالجقة الذين منحوه 

منطقة الثغور في شمال غربي األناضول )اسكي شهر(.
• أدت زيادة هجرة األتراك لألناضول هرباً من المغول إلى تتريكها وأدى 

ضعف دولة السالجقة لنقل السلطة إلى أطرافها.
• استطاع عثمان بن أرطغرل توحيد اإلمارات التركية تحت سلطته.

• اســتمرت اإلمبراطوريــة العثمانيــة أكثــر مــن ســتة قرون شــكلت خاللها 
إمبراطورية كبرى مترامية األطراف.

س( تحــدث بإيجاز عن توســع اإلمبراطوريــة العثمانية في 
األناضول والبلقان؟

• تركزت جهود العثمانيين على توحيد األناضول ثم التوسع في البلقان.
• تمكــن العثمانيــون مــن القضــاء علــى الدولــة البيزنطيــة بعــد فتح 

القسطنطينية على يد محمد الفاتح.
• بلغــت اإلمبراطورية العثمانية أقصى امتدادها على يد الســلطانين ســليم 

األول وابنه سليمان القانوني .
س( تتبع خط سير التوسع العثماني في الشرق العربي؟

• بدأ توسعهم باتجاه الشرق وانتصروا على الدولة الصفوية في معركة 
)جالديران( عام 1514 .

• هــزم العثمانيون المماليك ببالد الشــام ومصر في معركتي مرج دابق 
1516 والريدانية 1517 .

• ضم التوسع العثماني البالد العربية في شمال إفريقيا منذ عام 1518م 
باستثناء مراكش.

س( عدد أركان نظام الحكم واإلدارة العثمانية؟
• السلطان: كانت سلطاته مطلقة وفي يده السلطتين التشريعية والتنفيذية.
• الصــدر األعظم: شــغل منصب رئيس الــوزراء بمفهوم اليوم ووظيفته : تمتع 
بســلطة قوية في اإلدارة المركزية وفــي الواليات وكان عليه في بعض الحاالت 
تنظيم أمور الجيش وقيادته إلى الحرب إضافة إلى اإلشراف على األمن والنظام.
• الجيش: يعد من أهم مؤسســات اإلمبراطورية و يتكون من ثالثة أقسام 
األول الجنود اإلقطاعيون والثاني قوات اإلنكشارية والثالث الجند الخاص.

• شــيخ اإلســالم: كان مفتي األســتانة أعلى الموظفين الدينيين ورئيس 
العلمــاء ووظيفته : هو المفتي الرســمي لإلمبراطورية العثمانية ويليه 
كل من قاضي عسكر رومللي وقاضي عسكر األناضول ثم القضاة الكبار 

في مراكز الواليات . 
• الدفــرتدار: وظيفتــه ، اإلشــراف علــى األمور المالية وإرســالها الى 

الخزينة المالية في العاصمة.

• برز التكافل االجتماعي بين أبناء الشعب الواحد.
• وتعــززت مكانــة المــرأة الفلســطينية النخراطها باألعمــال الميدانية 

والقيام باألعمال النضالية.
• حصــل تغير علــى العادات والتقاليد وخاصة في الــزواج فقلت تكاليفه الى الحد 

األدنى وراج الغناء الثوري فيه.
• اقتصرت األعياد الدينية اإلسالمية والمسيحية على الشعائر الدينية فقط.

س( وضح الظروف الداخلية الندالع الحراك العربي؟
• اختلفت الظروف الداخلية من دولة عربية ألخرى تبعاَ لتطورها السياسي 

وطبيعة نظام الحكم فيها
• تفاوت النمو االقتصادي في الدول العربية بعد االستقالل .

• كانــت المطالــب تتمثــل بتحســين الظــروف االقتصادية ثــم وصلت إلى 
المطالبة بتغيير األنظمة الحاكمة. 

• في المجــال االجتماعي فقد بقيت الفوارق القبلية والعرقية والمذهبية 
دون حلول نهائية.

• مطالبة الشيعة في البحرين بمساواتهم بالسنة. 
س( ناقش الظروف الخارجية التي ساهمت في اندالع الحراك العربي؟
• رغبة الواليات المتحدة وحلف شــمال األطلسي واالحتالل الصهيوني 

بإضعاف الوضع العربي وتمزيق وحدته.
• الحــرب األمريكيــة البريطانية على العراق ســنة 2003 واحتالله وحل 

جيشه وتمزيق وحدة شعبه.
• انفتحت شــهية المحتلين على استنســاخ التجربة فــي بلدان عربية أخرى 

المناوئة للسياسات األمريكية.
س( لخص األساليب واألدوات التي استخدمها الحراك العربي؟

• خروج الشعب التونسي بمظاهرات سلمية رافعين شعار ارحل.
• الحراك الشــعبي في مصر كان اعتصامات شعبية في المدن المصرية 

رافعين شعار الشعب يريد إسقاط النظام.
• بدأ الحراك في اليمن على شكل مظاهرات سلمية احتجاجاً على سياسات 
الرئيــس اليمني علي عبد هللا صالح تمثلــت باالعتصامات في أيام الجمع 
للمؤيدين والمعارضين انتهت بتنازل الرئيس عن منصبه لنائبه 2012.

• كان لوســائل التواصل االجتماعي دور في حشــد الجماهير للمشاركة 
في االعتصامات وتحديد مواعيدها وشعاراتها.

• شجع اإلعالم هذه االعتصامات وشارك بنقل أحداثها على الهواء مباشرة.
• تحول الحراك إلى األســلوب العســكري في بعض الــدول العربية ضد 

الحكومات كما حدث في ليبيا وسوريا.
• تحول الحراك في ســوريا إلى حرب حقيقية بين الحكومة والمعارضة 

أو بين المعارضة نفسها.
س( حاكــم الحراك العربي في ضــوء النتائج واآلثار التي نجمت 

عنه في الوطن العربي؟ 
أواَل: اآلثار اإليجابية:

• اســتطاع الحــراك العربي إظهار قوة الجماهيــر العربية وانعتاقها من 
الخوف خصوصاً فئتي الشباب والنساء.

• نجحوا بإسقاط أنظمة حكم تونس ومصر وليبيا.
• تحقيق نجاحات جزئية سياسية كتعديل الدستور وإصالح القضاء في المغرب 
واقتصادية كرفع األجور في الكويت ومعيشة كبناء مساكن جديدة في السعودية. 

اآلثار السلبية:يف املجال االجتامعي:
• ارتفاع أعداد القتلى والمصابين.

• هجرة الماليين خارج بالدهم وداخلها.
• تعمقت األزمة من خالل تمزيق النسيج االجتماعي العربي.
• االنقسام الديني والطائفي والعرقي في بعض دول الحراك.

اآلثار السلبية يف املجال االقتصادي:
• ازدادت البطالة والمجاعة والفقر.

• تدمير المباني والمصانع والبنية التحتية.
• زاد االعتماد على الخارج في التموين والتسليح لجميع األطراف.

• أظهــر الحــراك مشــكلة الالجئيــن والمخيمات داخل البــالد وخارجها 
فزادت الصعوبات االقتصادية للدول الراعية لهم.

اآلثار السلبية عى الصعيد الفلسطيني:
• أصاب القضية الفلســطينية التهميش وتحولــت األنظار عنها للتركيز 

على المجريات اليومية للتحوالت السريعة في المنطقة العربية.
• أعطى المجال لدولة االحتالل للتنكر من التزاماتها واتفاقياتها مع دولة فلسطين.
• زادت من وتيرة االستيطان ومصادرة األراضي وسياسة التضييق على السكان.

س( وضح األســباب )المبــررات( الدينية واألمنية لتوســع 
اإلمبراطورية العثمانية نحو الغرب؟

• مــن الناحية الدينيــة أتاح مجاورتها لإلمبراطوريــة البيزنطية توجيه 
نشاطهم نحو الحرب والجهاد الستكمال رسالة السلطنة السلجوقية لفتح 

األراضي الرومية وإدخالها ضمن دار اإلسالم.
• من الناحية األمنية رأى العثمانيون أن توسعهم أفضل وسائل الدفاع ضد 

اإلمبراطورية البيزنطية.
س( مــا األســباب التــي دفعــت العثمانييــن للتوجــه في 

فتوحاتهم نحو الشرق؟
أواَل: األسباب السياسية:

• التوسع باتجاه الوطن العربي رغبة منهم باالستفراد بزعامة العالم اإلسالمي.
• هرب المعاديين للسالطين العثمانيين إلى دولة المماليك والصفويين.
• خطر األسبان والبرتغال الذي كان يهدد سواحل شمال إفريقيا ومصر.

ثانيَا: األسباب الدينية:
• أقلقت توسعات الصفويين السلطان سليم األول.

• دخــول آالف التركمــان فــي المذهب الشــيعي  ما يشــكل خطــراً على 
اإلمبراطورية العثمانية.

• التوســع باتجــاه الحجــاز والشــام يمكنهم مــن تزعم العالم اإلســالمي 
والحصول على األماكن المقدسة.

ثالثَا: األسباب االقتصادية:
• الوصول إلى الهند والسيطرة على طرق التجارة الشمالية بين الشرق والغرب.
• احتكار البرتغاليين تجارة التوابل وسيطرتهم على الطرق الجنوبية مع الهند.
• السيطرة على بالد الشام ومصر يربط العالم العربي بعالم األناضول والروملي.

• السيطرة على الطرق التجارية للبحر المتوسط.
س( اشــرح األســباب الداخلية والخارجية التي ساهمت في انهيار 

اإلمبراطورية العثمانية؟
األسباب الداخلية:

• الثوارت المتتالية للقوات اإلنكشارية وقتلوا عددا من السالطين.
• تعــدد القوميات داخل اإلمبراطوريــة العثمانية دون العمل على دمجهم أدى 

الى حدوث حركات انفصالية.
• لعبت األنظمة االقتصادية التي طبقتها الدولة العثمانية دورا في ضعف 

الدولة واضمحاللها.
األسباب الخارجية:

• االمتيــازات األجنبيــة وهي معاهــدات تجارية منحتهــا اإلمبراطورية 
لبعض الدول األوروبية.

• الهزائم العسكرية المتتالية التي منيت بها الدولة العثمانية مع النمسا.
• التدخل االستعماري األوروبي في المناطق العربية شمال أفريقيا.

• هزيمتهــا في الحرب العالمية األولــى  وتزعم مصطفى كمال أتاتورك 
حرب االستقالل لتحرير األناضول المحتل.

س( رغــم إصدار قانون األراضي عام 1858واإلصالحاتإالأنها 
لم تنقذ الدولة من أزمتها االقتصادية؟

• بســبب تهرب الفالحين من دفع الضرائب.• تســجيل األراضي بأسماء 
كبــار المالكيــن أو المتنفذين مما ســاعد فــي نقل ملكيــة األراضي في 

الواليات العربية خاصة فلسطين إلى الحركة الصهيونية.
س( اذكر البنود التي نصت عليها اتفاقية لوزان 1924؟

• عودة السيادة التركية على األراضي التي تشتمل عليها تركيا الحالية.  • 
إلغاء االمتيازات األجنبية.

• تخلــت تركيــا عن المناطــق الواقعة خــارج حدودها وعــدم المطالبة 
باألمالك السابقة.

س( بين مراحل توسع اإلمبراطورية البريطانية في العالم؟
• تكونــت اإلمبراطوريــة البريطانيــة  األولــى في أمريكا وجــزر الهند 
الغربيــة وانتهت عملياً بعــد فقدانها لمســتعمراتها األمريكية بعد حرب 

االستقالل األمريكية عام 1783.
• دخلت بريطانيا مرحلة اإلمبراطورية الثانية في أســيا تحديدا في الهند 

من خالل النشاط التجاري لشركة الهند الشرقية.
• اســتطاعت بريطانيا خالل القرن التاســع عشر توســيع مستعمراتها في 
أسيا فضمت سيالن وعدن وهونج كونج وغيرها وعقدت معاهدات حماية 
مع الخليج واحتلت فلسطين واألردن والعراق بعد الحرب العالمية الثانية.
• توســعت فــي أفريقيا من خــالل تجــارة العبيد واحتلت مصــر وزيلع 

وبربره في الصومال والسودان.
س( بين األساليب والوسائل التي استخدمتها بريطانيا في 

السيطرة على مستعمراتها؟
• التوسع االستعماري في الهند من خالل النشاط التجاري لشركة الهند الشرقية.
• عقد معاهدات حماية مع إمارات الخليج العربية.• التوســع في إفريقيا 

أخد شكل تجارة العبيد.
أواَل: دوافع اقتصادية:

• شــكلت الثــورة الصناعيــة فــي انجلترا عامــل مهم لفــرض الهيمنة 
البريطانية على العالم.

• ســاهم اإلنتــاج الصناعي فــي توســعها االســتعماري للحصول على 
األسواق والمواد الخام.

ثانيا:دوافع سياسية:
• دخلت بريطانيا ســباق اســتعماري لتوســيع نفوذها والســيطرة على 

الممرات المائية اإلستراتيجية.
• رغبــة بريطانيــا فــي القضــاء علــى المنافســين لهــا في التوســع مثل 

االمبراطورية العثمانية والفرنسية.
ثالثَا: دوافع دينية وثقافية:  )دور حركة اإلصالح الديني يف التوسع الربيطاين(

• اتخذت من الدين ذريعة للتوسع ودخلت في منافسة مع الدول الكاثوليكية.
• تحدى الهيمنة الكاثوليكية كفرنســا وإســبانيا فــي أمريكا وجزر الهند 

الشرقية ونشرت المذهب البروتستانتي فيها.
• دخلت في منافسة تجارية مع الدول الكاثوليكية .

• ادعت بأنها تسعى من وراء السيطرة إنقاذ الدول المتخلفة وتخليصهم من الجهل. 
س( اذكر األسباب التي أدت إلى انهيار اإلمبراطورية البريطانية؟

• التكلفة االقتصادية والبشرية التي تكبدتها في الحربين العالميتين.
• تراجع قوتها االقتصادية مع نهاية الحرب العالمية األولى أدى إلى تفككها . 
• أدركت شــعوب المستعمرات البريطانية بضرورة الحصول على الحكم الذاتي في 

األقاليم البعيدة عن بريطانيا .
• ظهــور النزعــة القومية في مســتعمراتها جعلتها ترفض االســتمرار في 

الخضوع للسياسة البريطانية .
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مبحث/   التاريخ 

الــوحــدة الــثــانــيـــة 

الــوحــدة الــثــالــثــة 

الــوحــدة الــرابــعــة /  

 مــشــاريــع قــومــيــة ووحــدويــة 

س( ما المقصود بكل من القومية , الهوية الوطنية؟
* القوميــة: هــي الروابط التي توحد أمة ما بناء على مجموعة من القواســم 

المشتركة مثل اللغة واألرض. 
* الهوية الوطنية: هي عالقة وجدانية توحد بين اإلنسان واألرض المرتبط  

بها ويضحي من أجلها.
س( بم تفسر: أ. تعد الهوية الوطنية الفلسطينية ضرورة نضالية؟

• ألنها مستهدفة من عدو استيطاني إحاللي .
• ألنها وسيلة نضالية لمقاومة االستعمار .

• تأكيد وجوده والحفاظ على حقوقه . 
 ب• الشعب الفلسطيني أحوج الشعوب العربية إلى االنتماء 

القومي العربي؟
• تعزيز نضاال ته وتحقيق التحرر واالستقالل .

• صعوبة معركته مع االحتالل المدعوم من االستعمار. 
ج• اتفق الباحثون على تســمية القرن التاسع عشر الميالدي 

باسم قرن القوميات؟
• بسبب األحداث األساسية المهمة التي غيرت معالم خريطة أوروبا السياسية. 

• تغلل الفكرة القومية في الدول األوروبية الخاضعة لقوميات أخرى .
 • بسبب نجاح القوميات وامتداد تأثيرها إلى الوطن العربي. 

س( بين جذور الفكر القومي وتطوره في أوروبا؟
• كانت الدويالت األلمانية أكثر المناطق تحمساً للفكرة القومية .

• أهم األبحاث والنظريات القومية ظهرت في الدويالت األلمانية .
• ظهرت معارضة للفكرة القومية من اإلمبراطوريات .

• نجحت الفكرة القومية وظهرت دول قومية مثل ألمانيا وايطاليا .
س( بين أهمية االنتماء القومي على الصعيد العربي؟

• تحقيق النصر على األعداء .
• تحقيق المصالح من خالل الوحدة  .     

• تحقيق رابطة ثقافية وحضارية بين أبناء األمة الواحدة .
• تحقيق التكامل االقتصادي .

• تحقيق القوة والهيبة أمام األطماع الخارجية .
• بم تفسر: أصبحت الوحدة العربية اليوم ضرورة ملحة؟

• تعاظم الخطر الصهيوني واألخطار االستعمارية على األمة العربية .
• إنشــاء الكيــان الصهيونــي في فلســطين يمنع توحيــد الوطن العربي 

ويزرع الفتنة بين العرب .
1. ما المقصود بمفهوم الفكر القومي العربي؟

اإليمان بأن األمة العربية أمة واحدة تجمعها لغة وثقافة وتاريخ وجغرافيا 
ومصالح عربية مشتركة

س( وضح  تطور مفهوم الفكر القومي العربي؟
• ارتبــط مفهــوم القومية عند العرب قبل اإلســالم بالقبيلة وعند ظهور 

اإلسالم توحد العرب في أمة واحدة .
• عنــد ظهــور نظــام الخالفة تــم حصرها فــي العرب وعد البعض النســب 

القرشي شرط من شروط توليها .
س( تتبع جذور الفكر القومي العربي؟

• نشطت األفكار القومية للعرب خالل القرن التاسع عشر.

أسئلة اختيار من متعدد

الــوحــدة األولــى 

• ظهور مفكرين وجمعيات عربية طالبوا باالنفصال عن الدولة العثمانية .
• تنامي الفكر العربي بعد نجاح الفكر القومي األوروبي .

• انطلقت مشاريع الوحدة العربية بدءاَ بالثورة العربية الكبرى .
س( اذكر أهداف المفكرين والجمعيات العربية الذين نادوا 

بالوحدة العربية؟
• االنفصال عن دولة الخالفة اإلسالمية العثمانية  .

• تشكيل كيان سياسي عربي مستقل .
س( مــا الذي ســاعد على تنامــي الفكر العربــي المناهض 

للرابطة العثمانية اإلسالمية؟
• نجــاح حــركات الفكر القومــي األوروبي في تشــكيل دول جديدة قوية 

كإيطاليا وألمانيا .
س( عدد دون شرح مقومات الوحدة العربية؟

• الموقع الجغرافي.                • التنوع المناخي.
• المقومات البشرية.              • التحديات الخارجية .

س( استنتج مبررات وأهمية الوحدة العربية وضروراتها؟
• حالة التجزئة والتخلف والتبعية التي تعيشها األمة.

• الوحدة ضرورية لمواجهة التحديات الداخلية.
• تحقيق التكامل االقتصادي العربي .

• تحقيق الرفاهية وحياة كريمة للعرب وعالج مشاكلهم . 
• الوحدة تجعل العرب قادرين على مواجهة تحدياتهم الخارجية .

س( اذكر بدون شرح أبرز مشاريع الوحدة العربية؟
• جامعة الدول العربية تأسست عام 1945م .

• الجمهورية العربية المتحدة تأسست عام 1958م .
• مجلس التعاون الخليجي تأسست عام 1981م .

• اتحاد المغرب العربي تأسست عام 1989م .
س( اذكر أهداف جامعة الدول العربية؟

• التعاون والتنسيق العربي المشترك .
• صيانة استقالل الدول األعضاء .

• االلتزام بمبادئ المنظمات الدولية .
س( قيــم دور جامعــة الدول العربية فــي تحقيق األهداف 

الوحدوية العربية؟
• أهداف الجامعة العربية صيغت بطريقة ال تحقق الوحدة السياسية .

• فاعلية الجامعة محدودة التأثير خاصة دورها في القضية الفلسطينية . 
• تحدث بإيجاز عن نشأة الجمهورية العربية المتحدة عام 1958؟

• اتجه عبد الناصر لتحقيق وحدة مع سوريا انسجاما مع الفكر القومي الذي تبناه .
• تحققــت الوحــدة 1958 بعــد تنازل شــكري القوتلي عــن الحكم لعبد 

الناصر وتأسست الجمهورية العربية المتحدة.
• فشلت الوحدة وانتهت بانقالب عسكري حدث في سوريا عام 1961. 
س( بم تفسر : فشل الجمهورية العربية المتحدة سنة 1961؟

• عدم وجود تواصل جغرافي .
• الهيمنة المصرية على مقاليد الحكم .

• اختالف المصالح االقتصادية بين الدولتين .
• اعتماد عبد الناصر على المشاعر أكثر من المصالح . 

س/ اذكر أهداف مجلس التعاون الخليجي؟
• تحقيق التعاون والتكامل بين الدول األعضاء .

• توثيق الروابط بين شعوبها .
• وضع أنظمة متشابهة في الميادين االقتصادية والعلمية والصناعية .

س( اذكر أهداف اتحاد المغرب العربي؟
• تمكين أواصر األخوة التي تربط الدول األعضاء .

• فتح الحدود بين الدول لصالح األفراد والسلع ورؤوس األموال .
• صيانة استقالل الدول األعضاء .

• تحقيق الرفاهية لشعوبها.      • تنشيط الروابط االقتصادية .
س( بم تفسر : فشل اتحاد المغرب العربي في تحقيق أهدافه؟

• بسبب الخالفات السياسية والحدودية بين الدول األعضاء.
• ضعف التبادل التجاري بين الدول األعضاء .

• اختالف مصالحها الوطنية. 
• التباين في البناء االقتصادي بينها . 

• اختالف أنظمة الحكم في دول االتحاد المغربي .
س( اذكر العوامل التي أدت إلى تعثر المشروع الوحدوي العربي؟

• تعدد األحزاب العربية ذات التوجهات المختلفة  
• تغليب المصالح القطرية على المصلحة المشتركة .

• تباين األنظمة االقتصادية والسياسية العربية .
• هيمنة القوى الخارجية على عدد من األنظمة العربية .

• المؤامرات االستعمارية على المنطقة العربية .  

• فقدانها عدد من المناطق الخاضعة لها في أفغانســتان وجنوب إفريقيا 
والهند والبالد العربية.

س( ما المقصود بكل من الهيمنة و الدول المهيمنة؟
• الهيمنة: وهي مفهوم سياســي حديث يشير إلى السيطرة والتحكم من 

قوة عظمى قادرة على توجيه النظام الدولي.
• الدولــة المهيمنة:الدولة القوية التي تتحكم في الدول األخرى بحيث ال 

تمتلك أي منها القدرة العسكرية على شن حرب عليها.
س( عدد دون شرح أشكال الهيمنة األمريكية؟

• الهيمنة السياسية.                • الهيمنة العسكرية.
• الهيمنة االقتصادية.    • الهيمنة الثقافية.     • الهيمنة التكنولوجية.

س( وضح باألمثلة صور الهيمنة السياســية األمريكية منذ 
انتهاء الحرب الباردة؟

• انفردت في الســيطرة على العالم في حرب الخليج الثانية في ظل نظام 
أحادي القطبية.

• احتكارهــا إلدارة أزمــات دوليــة كاالنحيــاز التــام لجانــب االحتــالل 
الصهيوني وحرب الخليج الثانية واحتالل العراق.

• التدخالت األمريكية في الحراك العربي منذ نهاية عام 2010 .
س( تحدث عن الهيمنة العسكرية األمريكية؟ 

• تمتلك الواليات المتحدة األمريكية مقومات عســكرية جعلت منها أكبر 
قوة عسكرية في العالم.

• أسســت ترســانة عســكرية ضخمة كماً ونوعاً من مختلف األســلحة 
التقليدية والمتطورة.

• التفوق العســكري األمريكي أتاح لها إمكانية االنتشــار العســكري في 
مختلف أنحاء العالم.

س( اســتنتج المقومات االقتصادية التــي مكنت الواليات 
المتحدة من جعلها أكبر قوة عسكرية؟

• تســتند الهيمنــة االقتصادية على مبــدأ الحريــة االقتصادية من خالل 
منظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية الدولية.

• تفــرض على الدول الفقيرة والنامية نمطا اقتصاديا واحدا تحت ذريعة 
مساعدتها في الخروج من عزلتها االقتصادية.

• تسعى الواليات المتحدة إلى السيطرة على مصادر النفط خارج حدودها.
س( بين دور التكنولوجيا في الهيمنة األمريكية على العالم؟

• شهدت الواليات المتحدة األمريكية تطور كبير في قدراتها التكنولوجية .
• تعد في مقدمة الدول الرأسمالية التي أدخلت التكنولوجيا في المجاالت 

العسكرية وتكنولوجيا الفضاء واالتصاالت.
• تحتــل الواليــات المتحــدة مركــز الصــدارة فــي الهيمنة علــى عالم 
التكنولوجيــا مــن خــالل امتالكهــا وإدارتها لمحــركات البحــث العلمي 

وشبكات االنترنت العالمية وشبكات االتصاالت في العالم. 

1. هــي صراع بيــن الطرفين يســتخدم فيها كل طرف أســلحته المادية 
اإلجابة )الحرب(    وغير المادية لتحقيق النصر: 

2. تعتبر الزيادة في عدد الســكان مع قلت المــوارد الطبيعية من دوافع 
اإلجابة )االقتصادية(   الحروب: 

اإلجابة )الحج المسلح ( 3. أطلق على غزو الفرنجة للعالم اإلسالمي اسم : 
4. الحرب التي تتميز بطول المدة والنفس الطويل لضمان االســتمرارية 

اإلجابة ) حرب االستنزاف ( تسمى:
5. تعرف بحالة الصراع بين الطرفين دون اســتخدام األسلحة والصدام 

اإلجابة )   الحرب الباردة   (    العسكري باسم:
6. ظهرت  بداية محاوالت األوروبيين لوضع قوانين الحرب بعد معركة 

) سولفرينو (  اإلجابة وكانت بين: 
7. تعتبر سلسلة الحروب المتواصلة بين الفرس والدولة البيزنطية من 

) الدول الكبرى (     اإلجابة دوافع الفتوحات و المتعلقة بأوضاع: 
8. العصر األكثر أهمية في تاريخ الدولة اإلســالمية بعد وفاة الرســول 

اإلجابة ) الراشدي (      عليه السالم: 
اإلجابة ) خالد بن الوليد(     9. قائد معركة اليرموك بين المسلمين والبيزنطيين هو: 
10. المعركــة التي مهدت للقضاء على القوة الرئيســية للبيزنطيين في 

اإلجابة ) اليرموك (      بالد الشام: 
11. المعركة التي خســرها المسلمون وكادت أن توقف حركة الفتح في 

اإلجابة ) الجسر (     العراق هي: 

اإلجابة ) عمر بن الخطاب (     12. كانت معركة القادسية في عهد الخليفة:

13. المعركــة التي قادها ســعد بن أبي وقاص وفتحــت المجال للقضاء 

اإلجابة ) القادسية (      على الفرس في العراق: 
14. اضطهد البيزنطيون األقباط في مصر بسبب االختالفات:

اإلجابة ) المذهبية (    
15. القوتــان الرئيســيتان اللتــان كانتــا في شــمال إفريقيــا عند توجه 

اإلجابة ) البيزنطيين و البربر(      الفتوحات اإلسالمية إليها هما:
16. باني مدينة تونس وفاتح جزيرة قبرص وتحول البربر خالل حكمه 

اإلجابة ) موسى بن نصير (      لإلسالم:
17. انتصــر طارق بــن زياد على الملك القوطــي لذريق عام 711م في 

اإلجابة ) وادي لكة (      معركة: 
18. المعركــة التــي هزم فيهــا المســلمون وأوقفت حلمهــم بالوصول 

اإلجابة ) بالط الشهداء (   للقسطنطينية عبر أوروبا: 
اإلجابة ) عبد الرحمن الغافقي ( 19. قائد المسلمين في معركة بواتيه هو : 

20. انعقد مؤتمر كليرمونت الذي دعا فيه أوربان الثاني لشــن الحروب 

اإلجابة ) فرنسا (      الفرنجية في:
21. نتــج عــن اســتعادة المســلمين إمارة الرهــا 1144 قــدوم الحملة 

اإلجابة ) الثانية (   الفرنجية:
22. كان وصوله للحكم نقطة تحول في الصراع اإلســالمي مع الفرنجة 

اإلجابة ) صالح الدين األيوبي (       وانتصر في معركة حطين 1187: 
اإلجابة ) معركة حطين (        23. كان من نتائجها تحرير مدينتي القدس وعكا:

24. الحملة التي ساهمت في إعادة احتالل عكا وفشلت في إعادة احتالل 

) الفرنجية الثالثة (       اإلجابة القدس: 
اإلجابة ) القسطنطينية (  25. حولت الحملة الفرنجية الرابعة وجهتها من مصر إلى:

26. كان توقيــع اتفاقيــة يافا عــام 1229 بين الكامــل وفريدريك نتاجاً 

اإلجابة ) السادسة (  للحملة الفرنجية : 
اإلجابة ) تونس (  27. توجهت الحملة الثامنة نحو: 

28. كـــــان خروج الفرنـجـة مـن آخر معاقلهم فـــي فلسطين علــى يد:

اإلجابة ) خليل بن قالوون ( 
29. يعتبر اقتباس الغرب لكثير من العادات الشرقية من نتائج الحروب 

اإلجابة ) االجتماعية (  الفرنجية: 
اإلجابة ) روسيا و ألمانيا و النمسا (  30. تكونت عصبة األباطرة الثالث عام 1873من:

اإلجابة ) ألمانيا و النمسا و ايطاليا (  31. تكون التحالف الثالثي عام 1882 من:

اإلجابة ) 1907 (  32. تأسس الوفاق الثالثي من روسيا وبريطانيا وفرنسا عام :

اإلجابة ) 1920 (  33. فرض الحلفاء اتفاقية سيفر على الدولة العثمانية عام :

34. المطلب الذي اعتبرته صربيا تدخل في شــؤونها الداخلية ورفضته 

اإلجابة ) تقديم المتهمين في محاكم صربية (   من اإلنذار النمساوي: 
35. تدخلــت روســيا إلــي جانــب الصرب في الحــرب العالميــة األولى 

اإلجابة ) حماية مصالحها في البلقان (   بذريعة: 
36. انضـمـت بريطــانــيا للـحــلـــفــاء وأعـلنت الـحــــرب على ألمانيا بذريعة:  

) الدفاع عن بلجيكا (   اإلجابة
37. اندلعــت الثورة العربية ضــد الدولة العثمانية عام 1916 بقيادة : 

اإلجابة ) الشريف حسين (  
اإلجابة ) فرنسا و ألمانيا (  38. كانت معركة الفردان عام 1916بين كل من: 

39. وقعــت روســيا مع ألمانيا معاهدة برســت ليتوفســك وخرجت من 

اإلجابة ) الثورة البلشفية (   الحرب بعد نجاح: 
40. فــرض الحلفــاء بعد الحــرب العالمية األولى معاهدة فرســاي عام 

اإلجابة ) ألمانيا (   1919 على:

اإلجابة ) سيفر(  41. تم تحويل ممرات الدولة العثمانية إلي ممرات دولية في معاهدة: 

42. الدولة التي اقتســمت مع فرنســا المنطقة العربية في سايكس بيكو 

1916 وســان ريمــو 1920: )     بريطانيــا     (  43. اقــر االنتــداب 

البريطاني على فلسطين عام 1922 من قبل: )   عصبة األمم (    
) برست ليتو فسك (  اإلجابة 44. أعطي األرمن حق تقرير المصير بموجب معاهدة : 

45.نهجت ألمانيا سياسة التحالفات الدفاعية لكسر األحالف التي حاولت 

اإلجابة )ايطاليا واليابان ( فرنسا تطويقها بها فتحالفت مع:
46. السبب المباشر الندالع الحــــرب العالميــــــة الثانــيـــــة هو:

اإلجابة ) الممر البولندي وقضية دانزج (
) شارل ديجول (  اإلجابة 47. تزعم حكومة فرنسا الحرة في لندن القائد: 

48. الدولة التي فشــلت ألمانيا في السيطرة عليها رغم الغارات وحرب 

اإلجابة ) بريطانيا (   الغواصات ضدها:
اإلجابة ) رومل (  49. الجنرال الذي أرسله هتلر لنجدة ايطاليا في جبهة أفريقيا هو :

50. الدولــة التي ســيطرت على المســتعمرات األمريكيــة والبريطانية 

اإلجابة )اليابان(  شرق أسيا خالل الحرب العالمية الثانية:
51. السبب في دخول الواليات المتحدة الحرب لجانب الحلفاء هو قصف 

اإلجابة )بيرل هاربر(   اليابان قاعدة :
اإلجابة ) ستالينجراد (   52. المعركة التي هزمت فيها ألمانيا في روسيا هي:

اإلجابة ) ثنائي القطبية (  53. أصبح العالم بعد الحرب العالمية الثانية:

اإلجابة ) ايطاليا (   54. من نتائج الحرب العالمية الثانية القضاء على النظام الفاشي في: 

55.مــن المواثيق الدولية التي تنظــم العالقات بين الدول بصفة إلزامية 

)الممتلكات الثقافية (    اإلجابة اتفاقية الهاي 1954وتدعو لحماية: 
56. قــرار األمــم المتحدة عام 1947 والقاضي بتقســيم فلســطين إلي 

 ) 181 ( اإلجابة دولتين هو: 

1 . الثــورة التــي نقلــت المجتمع الروســي مــن الرأســمالية إلى 
اإلجابة )البلشفية(  االشتراكية: 

2. من الثورات التي حدثت عام 1925م بهدف التحرر من االســتعمار: 
اإلجابة ) الثورة السورية الكبرى ( 

3. تصنف الثورات البيضاء والحمراء على أنها من أنواع الثورات من 
اإلجابة ) عدد الضحايا (  حيث: 

4. تسمى ثورة الضباط األحرار في مصر عام 1952 من حيث القائمين 
اإلجابة ) انقالب العسكري (   عليها: 

5. حينما تكون الثورة من داخل الحزب الحاكم كما حدث مع حافظ األسد 
اإلجابة  ) حركة تصحيحية ( عام 1970تسمى:

6. يعتبــر التغيير الجذري للنظم السياســية واالجتماعيــة واالقتصادية 
اإلجابة ) أهمية الثورات للشعوب (  والثقافية من: 

7. سقــط خـــالل قـــمــع الفرنسيين للمظاهرات الجزائرية عام 1945: 
) 45 ألف شهيد (  اإلجابة

1. الدولتــان األكثــر دعما وتحريضــا للقوميات التابعــة لإلمبراطورية 
اإلجابة ) النمسا و روسيا (    العثمانية هما:

2. من دوافع نشأة اإلمبراطوريات ويتعلق بتمدن المناطق الواقعة تحت 
اإلجابة ) الدافع الحضاري (   سيطرتها: 

) رومان (   اإلجابة 3. كان البيزنطيون ينعتون أنفسهم بأنهم: 
4. ســيطرة اإلمبراطورية البيزنطية على بالد الشام ومصر يصنف من 

اإلجابة ) االقتصادية ( الدوافع :
اإلجابة )الجرمان(    5. سقطت اإلمبراطورية الرومانية الغربية في روما عام 476 م على يد: 

اإلجابة )1000  سنة(      6. استمرت القسطنطينية عاصمة لإلمبراطورية لمدة:
) أكبر أبنائه (   اإلجابة 7. كان اإلمبراطور يحتفظ بالعرش ويمنحه لـ:  
اإلجابة 8. تعرف الســلطات الفردية المطلقة لإلمبراطور باسم السلطة: 

)األوتوقراطية(  
9. بدأت اإلمبراطورية البيزنطية توسعها نحو الشرق بعد نقل قسطنطين 

اإلجابة )القسطنطينية(    العاصمة إلى: 
10. توقــع قســطنطين أن يكــون الشــرق أكثــر إخالصاً مــن الرومان 

اإلجابة )البلقان(    الغربيين ألنه من أبناء: 
اإلجابة )أياصوفيا (   11. عرفت الكنيسة التي بناها قسطنطين في القسطنطينية باسم كنيسة: 

12. عندمــا بــدأت اإلمــارة العثمانيــة فــي التوســع كان على حســاب 

)آسيا الصغرى والبلقان(   اإلجابة البيزنطيين في: 
13. سقطت القسطنطينية بيد العثمانيين عام 1453م في عهد السلطان: 

اإلجابة )محمد الفاتح(  
14. ينتســب العثمانيــون الى إحــدى قبائل كانت تقيم فــي بالد ما وراء 

اإلجابة ) الغز (  النهر وهي:
اإلجابة ) عثمان بن أرطغرل (   15. توحدت جميع اإلمارات التركية تحت سلطة:

اإلجابة )المغول(   16. القوة التي دفعت األتراك نحو األناضول وساهم في تتريكها هي: 

) ستة قرون (   اإلجابة 17. استمرت اإلمبراطورية العثمانية ألكثر من: 

18. بلغــت اإلمبراطورية العثمانية أقصى امتدادها في القرن الســادس 

اإلجابة ) سليم األول و سليمان القانوني ( عشر على يد: 
19. انتصــر العثمانيون على الدولــة الصفوية عام 1514م في معركة: 

اإلجابة ) جالديران(  
20. ضــم التوســع العثمانــي كل البالد العربية شــمال أفريقيــا منذ عام 

اإلجابة ) المغرب (   1518م ما عدا:

21. الــذي شــغل منصب رئيــس الوزراء بمفهــوم اليوم داخــل الدولة 

اإلجابة ) الصدر األعظم (    العثمانية:
22. مهمتــه اإلشــراف علــى األمــور الماليــة وإرســالها للخزينة في 

اإلجابة ) الدفتر دار (    العاصمة: 
23. حدث انقالب استراتيجي في الفتوحات العثمانية بتحولهم إلى جبهة 

اإلجابة )سليم األول(    الشرق في عهد: 
اإلجابة ) 1926 (  24. تم القضاء على القوات االنكشارية عام :

25. اجتاحــت األفكار االنفصاليــة أراضي اإلمبراطوريــة العثمانية في 

اإلجابة ) عبد الحميد الثاني (  عهد السلطان: 
  )1924 ( اإلجابة 26. ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخالفة العثمانية عام : 

27. تزعم حرب االســتقالل لتحرير األناضول من الحلفاء ووقع اتفاقية 

اإلجابة ) مصطفى كمال أتاتورك ( لوزان 1924م: 
اإلجابة )القوة البحرية ( 28. ساعد في اتساع المد االستعماري البريطاني تطور: 

29.انتهت مرحلة اإلمبراطورية البريطانية األولى بفقدانها لمستعمراتها 

اإلجابة )حرب االستقالل األمريكية (      األمريكية بسبب:
اإلجابة )معاهدات الحماية(   30. التوسع البريطاني في دول الخليج العربي أخذ شكل: 

31. بعــد ظهور حركة اإلصالح الديني دخلت بريطانيا في منافســة مع 

اإلجابة )الكاثوليكية(   الدول: 
32. بلغ عدد المســتعمرات التي تألفت منهــا اإلمبراطورية البريطانية: 

اإلجابة )57 مستعمرة(
33. الدولــة التي حلــت تدريجياً محــل بريطانيا عالميــاً واقتصادياً بعد 

اإلجابة ) الواليات المتحدة (   الحربين العالميتين:
34. انفردت الواليات المتحدة بزعامة العالم في ظل نظام أحادي القطبية 

اإلجابة ) حرب الخليج الثانية (    بعد: 
35. محاولة أمريكا السيطرة على مصادر النفط هو من أشكال الهيمنة: 

اإلجابة )االقتصادية(   
36. التدخل األمريكي في الحراك العربي منذ نهاية عام 2010 يعتبر من 

اإلجابة )السياسية(   الهيمنة: 

8. طلبت الســلطات الفرنســية من النخــب الجزائرية مســاعدتها على 
اإلجابة ) األلماني (   تخليصها من االحتالل:  

اإلجابة )مصطفي بلعيد(   9. قائد الثورة الجزائرية المسلحة 1954 هو: 
اإلجابة )القاهرة(  10. كان مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة خالل الثورة المسلحة: 

اإلجابة ) فرحات عباس (  11. كان رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة هو:

اإلجابة ) المجاهد (   12. أصدرت الثورة المسلحة مجلة رسمية تحت اسم: 

اإلجابة ) 1958 (   13. وصل الرئيس الفرنسي شارل ديغول للحكم عام: 

اإلجابة ) أيفيان (  14. عقدت المفاوضات بين فرنسا والجزائر في مدينة: 

) أحمد بن بال (   اإلجابة 15. أول رئيس للجزائر عام 1962 هو: 

16. تــــم توحــــيــد األحـــــزاب الجـــــزائرية خــــالل الــثـورة تحـــت 

اإلجابة ) جبهة التحرير الوطني (  مسمى: 
اإلجابة ) 132 سنة (      17. استمر االحتالل الفرنسي للجزائر لمدة: 

18. حــاول االحتــالل الصهيوني إيجاد قيادات محليــة بديلة عن منظمة 

اإلجابة ) روابط القرى (   التحرير مثل: 
                                                                            ) ســنوات   6  ( اإلجابة  لمــدة: الفلســطينية  االنتفاضــة  19.اســتمرت 

20. نسبة القوى العاملة الفلسطينية التي عملت داخل فلسطين المحتلة 

اإلجابة ) 40 % (  عام 1948: 
) دهس صهيوني عمال فلسطينيين ( اإلجابة 21. السبب المباشر الندالع االنتفاضة األولى: 

22. توحــدت فصائل منظمة التحرير بغــرض توحيد فعاليات االنتفاضة 

اإلجابة ) القيادة الوطنية الموحدة (  تحت اسم: 
اإلجابة ) الجزائر (   23. تم إعالن وثيقة استقالل فلسطين بتاريخ 15 / 11 / 1988 من: 

24. تقليــل تكاليــف الــزواج ورواج الغنــاء الثــوري تعتبر مــن نتائج 

اإلجابة ) االجتماعية (  االنتفاضة:
25. تــم إعالن وثيقة اســتقالل فلســطين خــالل انعقــاد دورة المجلس 

اإلجابة ) التاسعة عشر (   الوطني الفلسطيني: 
) ارحل (   اإلجابة 26. الشعار الذي رفع خالل المظاهرات في تونس هو: 

اإلجابة ) وسائل  27. أهم وسائل اإلعالم التي استخدمها الحراك العربي:

التواصل االجتماعي (
اإلجابة )سوريا(  28. تحول الحراك الى حرب حقيقية بين الحكومة والمعارضة في: 
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عقب إنشائها مزرعة نموذجية
"اإلغاثـــة الزراعيـــة" تبـــدأ فـــي تنفيـــذ مشاهـــدات 

حقليـــة علـــى "البصـــل" جنـــوب القطـــاع

"االقتصاد" بغزة تعلن سعًرا جديًدا لكيس الدقيق وربطة الخبز

مطاحن غزة تتذمر من قرار رام الله استثناءها من "إعفاء القيمة املضافة"

عقب إعادة فتح االحتالل حاجز "بيت حانون"
عامل وتجار غزة يستأنفون

 أنشطتهم يف الداخل املحتل
غزة/ رامي رمانة:

استأنف، أمس، عامل وتجار من قطاع غزة أعاملهم وأنشطتهم التجارية يف 
مناطق الداخل املحتل، بعد أن أعادت ســلطات االحتالل فتح حاجز بيت 

حانون "إيرز" شامل القطاع، بعد إغالق استمر نحو 12 يومًا.
وتوافــد العــامل والتجــار يف ســاعات الفجــر إىل الحاجــز، قبل أن يســمح لهم 

بالدخول من خالل التأكد من هوياتهم وتصاريح العمل التي بحوزتهم.
وأعلنــت ســلطات االحتــالل يف 3 مايــو الجــاري فــرض حصــار شــامل عــى 
الضفة الغربية واملعابر بقطاع غزة حّتى 6 مايو، وذلك يف إطار ما يســمى 

"االحتفال بذكرى تأسيسها".
لكنهــا مــددت حالــة الحصــار الشــامل مرتــن، بذريعــة عمليــة فدائيــة وقعــت 
قتــى  ثالثــة  عــن  أســفرت  املحتلــة،  أبيــب(  بـ)تــل  إلعــاد  يف  مايــو،   6 يف 

مستوطنن وعدد من اإلصابات.  
غــزة،  وقطــاع  املحتــل  الداخــل  بــن  "إيريــز"  حانــون  بيــت  حاجــز  ويصــل 
ويســتخدم لعبــور األفــراد. ويحمــل 12 ألــف مــن قطاع غــزة تصاريح عمل يف 
الداخــل املحتــل، ويف مــارس/آذار املــايض ادعــت حكومــة االحتــالل أنهــا 

سرتفع العدد إىل 20 ألًفا، ولكنها مل تطبق ذلك.
وأوضــح رئيــس اتحــاد العــام لنقابــات عــامل فلســطن يف قطــاع غــزة ســامي 
العميص، أن إغالق حاجر بيت حانون "إيرز" أمام العامل يحرم القطاع من 

3 إىل 4 مالين شيقل يومًيا.
وعــر العمــيص يف ترصيــح ســابق لصحيفــة "فلســطن "عــن رفضــه اســتمرار 
"احتياجــات  بنــد  تحــت  غــزة  لعــامل  تصاريــح  االحتــالل  ســلطات  إصــدار 
اقتصاديــة"، مبيًنــا أن هــذا تهــرب مــن إعطــاء العــامل حقوقهــم يف التأمــن 
العــامل  أعــداد  رفــع  يف  مياطــل  االحتــالل  أن  العمــيص  وأكــد  والعــالج. 
املمنوحــة لهــم تصاريــح يف الداخــل املحتــل، مبيًنــا أن نحــو 90 ألــف عامــل 

قدموا عر وزارة العمل بغزة للحصول عى تصاريح يف الداخل املحتل.
 كــام عــر العمــيص عــن رفضــه وضــع االحتــالل أعــداًدا كبــرة مــن العــامل 
املتقدمــن للعمــل يف الداخــل املحتــل يف الئحــة "املنــع األمنــي"، مشــًرا 

إىل أن االحتالل يتخبط يف قراراته ويحاول أن يتنصل من أي تفاهامت.
وأشــار العمــيص إىل أن قطــاع غــزة ُيعــاين معــدالت بطالــة تصــل إىل 85%"، 

وأن %80 من عامل غزّة يعيشون تحت خط الفقر.
دولة فلسطن - السلطة القضائية
املجلس األعى للقضاء الرشعي

محكمة خان يونس الرشعية االبتدائية
دائرة التنفيذ

إخطار تنفيذ صادر عن دائرة تنفيذ 
محكمة خان يونس الشرعية االبتدائية

إىل املنفــذ ضــده/ مختــار مصطفــى عثــامن العقــاد مــن مدينــة خــان يونــس 
ســابقا وموجــود يف دولــة الســودان حاليــا مجهــول محــل اإلقامــة فيهــا أبلغــك 
طبقا لاللتزام املرتتب عليك مبوجب الحكم الصادر عن محكمة خانيونس 
الرشعيــة لصالــح طالبــة التنفيــذ/ عبــر كفــاح ســامل املــرصي والــذي يلزمــك 
بتنفيذ قرار املحكمة املذكور بدفع مبلغ وقدره )65( خمسة وستون دينارا 
أردنيا شهريا أو ما يعادلها بالنقد املتداول اعتبارا من تاريخ 2020/7/23 
لصالــح  القانونيــة(  واملرصوفــات  والرســوم  املحامــاة  اتعــاب  إىل  باإلضافــة 
طالبــة التنفيــذ/ عبــر املذكــورة أعاله وذلك عى ذمة القضية التنفيذية رقم 
)289/ 2021( وموضوعهــا نفقــة زوجــة ونكلفــك بالوفــاء بااللتــزام املذكــور 
وذلــك بحضــورك إىل دائــرة التنفيــذ مبحكمــة خانيونــس الرشعيــة االبتدائيــة 
خــالل أســبوعن مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن وإن مل تحــر فــإن دائــرة التنفيــذ 

ستبارش إجراءات التنفيذ حسب القانون،  حرر يف : 2022/5/15م. 
مأمور التنفيذ / أ. أحمد طه رشاب

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

تبليغات شرعية
إىل املدعى عليه / إبراهيم سليامن عيد سليامن من مرص العريش ومجهول 
يــوم  الرشعيــة  رفــح  محكمــة  إىل  حضــورك  يقتــي  اآلن  فيهــا  اإلقامــة  محــل 
األربعــاء املوافــق 2022/6/22 الســاعة الثامنــة صباحــا يف الدعــوى أســاس 
1526/ 2021 وموضوعهــا "تفريــق للــرر مــن الغياب" واملقامة عليك من 
قبــل زوجتــك املدعيــة: ســها عــوض حســن أبــو رضــوان مــن يافا وســكان رفح. 
وذلــك لحلــف اليمــن الرشعيــة واآليت نصهــا: )واللــه العظيــم املنتقــم الجبــار 
أنــه ال صحــة ملــا ادعتــه وقررتــه املدعيــة ســها عــوض حســن أبــو رضــوان أنهــا 
زوجــة غــر مدخولــة وغــر مختــى بها خلوة صحيحة أو فاســدة بصحيح العقد 
الرشعي يل أنا املدعى عليه إبراهيم سليامن عيد سليامن من مرص وسكان 
العريش وأنني مجهول محل اإلقامة فيها اآلن وأن الزوجية الصحيحة الرشعية 
قامئــة بيننــا حتــى اآلن منــذ أن تــم زواجنــا يف محكمــة رفــح الرشعيــة بتاريــخ 
2012/4/16 مبوجب وكالة خاصة صادرة من مرص مصلحة الشهر العقاري 
والتوثيق وتحمل رقم 2012/206 بتاريخ 2012/4/15 وخلو موانع رشعية 
للــزوج رقــم 2012/605 وأنــه تــم عقــد زواجنــا  بتاريــخ 2012/4/16 واننــي 
مل ادخــل قطــاع غــزة مطلقــا منــذ عقــد زواجنــا واننــي مجهــول محــل اإلقامــة يف 
جمهوريــة مــرص العربيــة وأننــي تركــت املدعيــة ســها املذكــورة منــذ أكــر مــن 
سنة بال سبب رشعي وال عذر مقبول وأنني ال زلت تاركها حتى االن يف منزل 
والدهــا الكائــن يف مدينــة رفــح - حــي الســعودي وأننــي قاصــد من جــراء غيايب 
وتــريك للمدعيــة ســها املذكــورة إلحــاق الــرر بهــا وأننــي مل أحــر لإلقامــة 
معهــا طيلــة هــذه املــدة ومل أطلبهــا للنقلــة إيل يف محــل إقامتــي وأن غيــايب 
عنهــا قــد طــال أكــر مــن ســنة بــال ســبب رشعــي وال عــذر مقبــول وأن املدعيــة 
ســها املذكورة قد تررت فعال من غيايب عنها طيلة هذه املدة وأنها شــابة 
يف مقتبــل العمــر وتخــى عــى نفســها الفتنــة أن تركــت أكــر مــن ذلــك وأنهــا 
ال تســتطيع هــي وال مثيالتهــا مــن النســاء البقــاء معــي عــى هــذا الحــال طيلــة 
هــذه املــدة وأننــي ال أزال غائبــا عنهــا حتــى اآلن خــارج قطــاع غــزة يف جمهورية 
مرص العربية ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن حلفا رشعيا( وإن مل تحر يف 
الوقــت ســيتم اعتبــارك نــاكال عــن اليمــن مقــرا بدعوى املدعيــة . لذلك صار 

تبليغك حسب األصول، وحرر يف 2022/5/12
قايض محكمة رفح الرشعية االبتدائية 

دولة فلسطن - السلطة القضائية
املجلس األعى للقضاء الرشعي

دائرة التنفيذ مبحكمة الشيخ رضوان 
الرشعية االبتدائية

إعالن إخطار تنفيذ حكم
إىل املنفــذ ضــده/ محمــد طــالل خالــد الغنــدور مــن يافــا وســكان الكرامة ســابقا 
معلــوم محــل اإلقامــة يف الخــارج أو مجهــول أبلغــك أنــه وطبقــا لاللتــزام املرتتب 
بتاريــخ  الرشعيــة  الشــيخ رضــوان  عــن محكمــة  الصــادر  الحكــم  عليــك مبوجــب 
2022/3/16م لصالــح طالبــة التنفيــذ/ دينــا احمــد يعقــوب البــرويت مــن يافــا 
وسكان غزة شارع املخابرات والذي يلزمك بتنفيذ قرار املحكمة املذكور بدفع 
نفقة كفاية ألوالدك الصغار )نايا ومجد( وقدرها ثالثون ديناًرا أردنًيا لكل واحد 
منهــام أو مــا يعادلهــا بالنقــد املتــداول وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ 2021/11/4 
وذلــك عــى ذمــة القضيــة التنفيذية رقم 2022/158 وتكلفــك بالوفاء بااللتزام 
املذكــور وذلــك بحضــورك إىل دائــرة التنفيــذ مبحكمــة الشــيخ رضــوان الرشعيــة 
االبتدائيــة وذلــك خــالل أســبوعن مــن تاريــخ هذا اإلعالن وإن مل تحر أو توكل 

من ينيب عنك فإن دائرة التنفيذ ستبارش إجراءات التنفيذ حسب القانون. 
مأمور التنفيذ / هاين عودة حشيش

"التنمية االجتامعية" 
تختتم مرشوع توزيع 

مساعدات عىل األرس الفقرية
غزة/ فلسطن: 

اختتمــت وزارة التنميــة االجتامعيــة بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر القطــري 
يف قطاع غزة عملية توزيع الطرود الغذائية التي كانت قد أطلقتها نهاية 
شــهر رمضــان املبــارك ضمــن مــرشوع "إفطــار صائــم" لعــام 1443هــــ عــى 
العائالت األكر فقرًا وبدعم من وزارة األوقاف القطرية وصندوق الزكاة.

وأشار مدير مكتب الهالل األحمر القطري يف قطاع غزة د.أكرم نصار 
إىل أن الهالل األحمر القطري وبالتنسيق مع وزارة التنمية االجتامعية 
بغــزة انتهــى مــن توزيــع 5,894 طــردا غذائيــا اســتفاد منهــا حــوايل 35 
ألف مستفيد من العائالت األكر فقرًا، التي تشمل عددا من الفئات 

الهشة من املرىض وكبار السن وذوي اإلعاقة.
مــن جهتــه، أكــد رئيــس قســم الرقابــة عــى الجمعيــات يف وزارة التنميــة 
االجتامعية أحمد األعرج، أن هذا التوزيع جاء بعد تنفيذ عدة زيارات 
للوقــوف عــى عمليــة  الرقابــة اآلنيــة والالحقــة  ميدانيــة ضمــن عمليــة 
التقييــم والرتســية، وكان مــن بينهــا املشــاركة يف كل خطــوات توزيــع 
2022 املمــول مــن  الطــرود الغذائيــة الخاصــة مبــرشوع إفطــار صائــم 

مكتب الهالل األحمر القطري يف غزة.

رسحان يلتقي مبسؤول 
أممي ملناقشة قضايا عدة

غزة/ فلسطن: 
التقى م.ناجي رسحان وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان استشاري 
املنــارصة يف االتحــاد األورويب للمجلــس الرنويجــي لالجئــن، كاتلــن 

ميس، والوفد املرافق لها، وذلك ملناقشة قضايا عدة .
وأطلــع رسحــان كاتلــن عــى مســتجدات اإلعــامر والتدخــالت العاجلــة 
الصعبــة  االقتصاديــة  األوضــاع  مــن  للتخفيــف  املطلوبــة  والتنمويــة 
وتأثراتها يف كل القطاعات بقطاع غزة، إىل جانب إجراءات االحتالل 

وجرامئه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
ودعــا رسحــان املجتمــع الــدويل واالتحــاد األورويب لــدور أكــر وتحــرك 
أكــر فاعليــة للتخفيــف مــن معانــاة املواطنــن وترسيــع عجلــة اإلعــامر 
والتنميــة بقطــاع غــزة، وصــوال لبــث األمــل لدى الســكان الذيــن عانوا وما 

زالوا التبعات الكارثية للحصار.

وتحــدث أصحــاب مطاحــن وتجــار قمــح 
البيــع  يف  االســتمرار  عــن  عجزهــم  عــن 
للمســتهلك بالســعر القديم يف الوقت 
االرتفــاع  القمــح  أســعار  تواصــل  الــذي 

عامليًا.
مطاحــن  رشكــة  يف  املســؤول  وقــال 
الســالم يف ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة 
عبــد الدايــم عــواد: "إننــا ندعــو الحكومة 
رضيبــة  مــن  تعفينــا  ألن  اللــه  رام  يف 
 17% قيمتهــا  التــي  املضافــة  القيمــة 
عــى مــا نشــرتيه مــن قمــح مــن الســوق 
بالضفــة  بنظرائنــا  أســوة  اإلرسائيليــة 

الغربية".
وأضــاف عــواد لصحيفــة "فلســطن" أن 
الرشكــة غــر قــادرة عــى اســتراد القمــح 
وعليــه  املرتفعــة،  الجديــدة  باألســعار 
10 % يف  اإلنتاجيــة دون  فــإن طاقتهــا 

الوقت الحايل".
إىل  ســتضطر  الرشكــة  أن  إىل  وأشــار 
الدقيــق للمســتهلك بســعر مرتفــع  بيــع 

إذا مل يتــم إعفاؤهــا مــن رضيبــة القيمــة 
كبــرة  خســائر  إىل  الفتــًا  املضافــة، 

تعرضوا لها من جراء ارتفاع األسعار.
قمحــًا  تســتورد  رشكتــه  أن  عــواد  وبــن 
 )3000-7000( مــن  يــرتاوح  مبعــدل 

طن شهريًا.
الــرشكات  مــن  الســالم  ومطاحــن 
الدقيــق  أنــواع  جميــع  يف  املتخصصــة 

والسميد والنخالة.
اتحــاد  رئيــس  نائــب  أوضــح  جهتــه  مــن 
تيســر  غــزة  يف  الغذائيــة  الصناعــات 
الصفدي أن مخزون القمح الذي اشرتاه 
بالســعر  املطاحــن  وأصحــاب  التجــار 
القديــم أوشــك عــى النفــاد، وأنهم اآلن 
أمــام تحــدٍّ يف الــرشاء بالســعر الجديــد 

املرتفع.
القمــح  طــن  ســعر  "إن  الصفــدي:  وقــال 
دوالر،   300 كان  الســابق  املســتورد 
لكنــه قفــز مع ارتفاع األســعار عامليًا إىل 

600 دوالر".

وأضــاف الصفــدي لصحيفة "فلســطن" 
أن ســعر شــوال الدقيــق يكلــف املطحنة 
125 شــيقاًل بالســعر الجديد، يف حن 
أنه كان مطلوبا من املنتجن أال يتجاوز 
مــا يوجــد تحديــا  100 شــيقل،  الســعر 
الحكومــة  رفــع  فــإن  "وبالتــايل  أمامهــم، 
القيمــة املضافــة عــن  اللــه رضيبــة  بــرام 
القمح املســتورد لغزة مثل ما تفعل مع 

رام الله يخفض من السعر".
العــام  االتحــاد  أن  الصفــدي  وبــن 
واتحــاد  الفلســطينية  للصناعــات 
وزارة  مــع  تواصــال  الغذائيــة  الصناعــات 
تجــار  مســاواة  بشــأن  اللــه  بــرام  املاليــة 
بشــأن  الضفــة  مثــل  غــزة  ومســتوردي 
الريبــة، فــكان ردهم "أن مالية رام الله 

منفصلة عن مالية غزة".
وأعلنــت حكومــة رام اللــه يف 13 مارس 
واملخابــز  الطحــن  إعفــاء  املــايض، 
ملــدة  املضافــة  القيمــة  رضيبــة  مــن 
بغــزة.  العاملــة  واســتثنت  أشــهر  ثالثــة 

يف  اللــه  بــرام  االقتصــاد  وزارة  وقالــت 
حينــه: "تــم االتفــاق عــى إعفــاء جميــع 
مبيعــات الطحــن املغلفــة بأكيــاس 25 
كيلوغرامــًا فــام فــوق مــن رضيبــة القيمــة 
املضافــة البالغــة 16 %، حيــث ســيتم 
إخضاعهــا لريبــة قيمــة مضافــة بنســبة 
وأيــار  ونيســان  آذار  أشــهر  عــن   %  0

."2022
جميــع  إعفــاء  عــى  االتفــاق  تــم  كــام 
املخابز من رضيبة القيمة املضافة عن 
األشــهر الثالثــة نفســها، وأن اإلرجاعــات 
الفــرتة  عــن  الطحــن  لتجــار  النقديــة 
 90 خــالل  ســتتم  باإلعفــاء  املشــمولة 

يومًا".
"جهود كبيرة"

االقتصــاد  وزارة  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 
كيــس  ســعر  ارتفــاع  غــزة،  يف  الوطنــي 
الدقيــق وربطــة الخبــز اعتبــارا مــن اليــوم 
االثنن، بفعل االرتفاع "غر املســبوق" 
وقــرار وزارة املاليــة  القمــح،  أســعار  يف 

اإلعفــاء  مــن  القطــاع  اســتثناء  اللــه  بــرام 
الريبي ملنتجات الدقيق.

وقالــت الــوزارة يف بيــان نــرش أمــس: إن 
"الســعر األقىص لشــوال الدقيق زنة 50 

كغم للمخابز هو 120 شيكال".
بينــام تقــرر رفــع ســعر ربطــة الخبــز بــوزن 
حســب  شــواكل،   8 إىل  جــم   2600

البيان.
تعزيــز  قــررت  أنهــا  الــوزارة  وأكــدت 
مــن  االســرتاتيجي  الســلعي  املخــزون 

هذه السلعة الهامة.
هــذا  أن  بغــزة،  االقتصــاد  وأوضحــت 
غــر  االرتفــاع  "بفعــل  جــاء  القــرار 
املســبوق يف أســعار الحبــوب وخاصــة 
القمح الذي قفز إىل مستويات قياسية 

غر مسبوقة من الغالء".
إرصار  ظــل  يف  جــاء  "كــام  وأضافــت، 
وزارة املالية برام الله عى عدم شــمول 
باإلعفــاء،  املحليــة  املطاحــن  مبيعــات 
األمر الذي يتسبب يف رفع أسعار هذه 

الســلعة بقيمــة تزيــد عــى 17 شــيقال/ 
شوال.

وأكــدت الــوزارة أنهــا تبــذل جهــوًدا كبرة 
لضبــط أســعار الســلع والبضائــع خاصــة 
الســلع األساســية ويف مقدمتها أســعار 

الدقيق والخبز.
وأشــارت إىل أنها حرصت منذ أكر من 
أســعار  تثبيــت  عــى  ونصــف،  شــهرين 
القطــاع  تأثــر  وتأخــر  والخبــز  الدقيــق 
األوكرانيــة  الروســية  األزمــة  بتداعيــات 

إىل أقىص حد ممكن.
وأوضحــت "االقتصــاد" أن ذلــك ترافــق 
الســوق  يف  الرقــايب  الجهــد  بتكثيــف 
املحــي بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة- 
العامــة،  والنيابــة  التمويــن،  مباحــث 
حيث أســفر هذا األمر عن الحد بشــكل 
يف  األســعار  ارتفــاع  مــن  جــًدا  كبــر 

السوق املحي.
ويف نفس الســياق، أكدت الوزارة، أنها 
تفاجــأت مــن عــدم شــمول قــرار اإلعفــاء 

املاليــة  وزارة  عــن  الصــادر  الريبــي 
يف رام اللــه ملنتجــات الدقيــق لعبــوات 
واملطاحــن  للــرشكات  فأكــر  كغــم   25
العاملة يف قطاع غزة وتطبيقه فقط يف 

سوق الضفة الغربية.
وأضافت، "ترصف املالية برام الله جاء 
رغــم أنهــا هــي مــن تقــوم بتحصيــل قيمــة 
الريبة املضافة )17 %( والتي تعمل 
عــى رفــع ســعر شــوال الدقيــق بأكر من 

17 شيكل".
حاولــت  أنهــا  بغــزة،  االقتصــاد  وذكــرت 
خــالل  مــن  ســواء  الجهــات  كل  مــع 
مؤسســات القطــاع الخــاص مثل االتحاد 
الصناعــات  واتحــاد  للصناعــات  العــام 
الغذائيــة، والغرفــة التجاريــة بغــزة وعدد 
مــن  وأيضــا  الوطنيــة  الشــخصيات  مــن 
خالل أصحاب املطاحن أنفسهم لحث 
ماليــة رام اللــه بــأن يشــمل قــرار اإلعفــاء 
مطاحــن ورشكات قطــاع غــزة إال أن هــذه 

املحاوالت مل تتكلل بالنجاح.

غزة/ رامي رمانة: 
طلبهــم  قمــح  وتجــار  مطاحــن  أصحــاب  جــدد 
لحكومــة رام اللــه أن تعفيهم من ضريبة القيمة 
المضافــة، أســوة بنظرائهم في الضفــة الغربية 

المحتلة، حتى يتمكنوا من استئناف أنشطتهم، 
وإمداد الســوق باحتياجاته مــن الدقيق، العنصر 
األساســي فــي العملية الغذائيــة في المجتمع 
الفلســطيني، فــي حيــن أعلنــت وزارة االقتصــاد 

فــي غــزة، ارتفــاع ســعر كيــس الدقيــق وربطــة 
الخبــز اعتبــارا مــن اليــوم االثنين، بفعــل االرتفاع 
"غير المســبوق" في أســعار القمح، وقرار وزارة 

المالية برام الله.

رفح/ فلسطن: 
الزراعيــة  التنميــة  جمعيــة  بــدأت 
تنفيــذ  يف  الزراعيــة-  -اإلغاثــة 
سلســلة مــن املشــاهدات الحقليــة 
ملحصــول  القيمــة  "سلســلة  عــى 
منــاذج  أحــد  تعــد  التــي  البصــل"، 
واســتخدام  التجربــة  مــن  التعلــم 
تقنيات ووســائل ومامرسات تسهم 
يف إيجــاد حلــول للمشــكالت التــي 

يعانيها القطاع الزراعي.
صحفــي  بيــان  يف  اإلغاثــة  وأشــارت 
املشــاهدات  هــذه  أن  إىل  أمــس، 
تهــدف  تنفيذهــا  تــم  التــي  الحقليــة 
اآلليــات  املزارعــن  إكســاب  إىل 
املزروعــات  مــع  للتعامــل  الســليمة 
أي  مــن  عليهــا  والحفــاظ  ووقايتهــا 
أثنــاء  يف  تواجههــم  قــد  مشــكالت 

الدورة الزراعية.
الحقليــة  املشــاهدات  هــذه  وتــأيت 
غــزة  قطــاع  جنــوب  رفــح  مدينــة  يف 
والنمــو  »الصمــود  مــرشوع  ضمــن 
يف  غــزة  قطــاع  يف  االقتصــادي 
 »2020-2023 الزراعــي  القطــاع 
مــن  األورويب  االتحــاد  مــن  املمــول 
الــذي  اإلســباين،  التعــاون  خــالل 
يهــدف إىل تعزيــز وصول املزارعن 
مــن  العمــل  ســوق  إىل  والشــباب 

خالل تبني نهج سلسلة القيمة.
هــذه  أن  إىل  اإلغاثــة  ولفتــت 
إنشــاء  عقــب  متــت  املشــاهدات 
منوذجيــة  مزرعــة  الزراعيــة  اإلغاثــة 

لزراعة البصل تبلغ مســاحتها دومنا 
مــن  تجهيزهــا  تــم  حيــث  زراعيــا، 
حيــث التعقيــم والرتبــة وغرهــا، إذ 
تعد من التدخالت األولية لسلسلة 
قيمــة البصــل بهــدف الوقــوف عــى 
أهم املامرســات الســليمة الواجب 

اتباعها يف زراعة البصل.
األنشــطة  إن  اإلغاثــة  وقالــت 
هــذه  نقــل  للمــرشوع  املســتقبلية 
عــى  وتعميمهــا  املامرســات 
التدخــالت  خــالل  مــن  املزارعــن 
إىل  إضافــة  للمــرشوع،  املختلفــة 
الســليمة  غــر  املامرســات  دراســة 
مــزارع  إنتاجيــة  يف  أثرهــا  وفحــص 

البصل.
وأشارت اإلغاثة إىل أن املشاهدات 

الحقليــة نهــج يتبــع يف العديــد مــن 
دول العامل إلنجاح العملية الزراعية 
تواجــه  قــد  إشــكالية  أي  ومجابهــة 
إنتــاج  عــى  والحصــول  املزارعــن 
وفــر بأقــل التكاليف، إضافة إىل أنه 
منتــوج ســليم خــاٍل مــن الكيامويــات 

ويعد ضمن الزراعات اآلمنة.
وبينــت اإلغاثــة أن نتائــج املتابعــات 
التــي نفذهــا طاقــم اإلغاثــة الزراعيــة 
عى زراعة البصل يف غزة كشــفت 
عــن وجــود العديــد مــن املشــكالت 
مزارعــو  يعانيهــا  التــي  واملعوقــات 
بعــض  عــى  للحصــول  البصــل 
املدخــالت التــي يســتخدمونها يف 

عمليــة اإلنتــاج، الفتــا إىل أن مــن بن 
هــذه املعوقــات عــدم قدرتهــم عى 
املدخــالت  بعــض  عــى  الحصــول 
التــي ال يتــم توفرهــا دامًئــا بســبب 
أســعار  وارتفــاع  املعابــر،  إغــالق 
البــذور  مثــل  املدخــالت  بعــض 

واألسمدة الكياموية.
وجــود  عــدم  النتائــج  أظهــرت  كــام 
لتجــاوز  فعليــة  أو  حقيقيــة  طريقــة 
ضعــف  بســبب  املعوقــات،  هــذه 
اإلمكانيــات وغيــاب الدعــم املقــدم 
املدخــالت  أنــواع  واختــالف  لهــا، 
هــو  ومــا  غــزة  قطــاع  يف  املتوفــرة 

أفضل نوع منها.
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غزة/ هدى الدلو:
الفلســطيني  والــروايئ  للشــاعر  "يــس"  روايــة  توجــت 
أحمــد أبــو ســليم بجائــزة أفضــل عمــل أديب عــن مدينــة 
القــدس املحتلــة لعــام 2022، والتــي ميحنهــا ملتقــى 
املثقفــن املقــديس واالتحــاد العــام للكتــاب واألدبــاء 

الفلسطينين.
نســبة إىل  القــرآين  برســمها  "يــس"  الروايــة املعنويــة 
ياســن،  والبطــل  "يــس"،  وســورة  ياســن،  ديــر  قريــة 
تنطلق من نظرة مغايرة يف مالمح املجزرة وتأويالتها 
النفسّية ما بن الفعل الثابت ودوائر الحركة، يف حّيز 
التداول اليومّي للصورة املعّلقة عىل جدار الذاكرة.

يقــول أبــو ســليم: إن الروايــة جــزء مــن مرشوعــه الــذي 
ومأســاتهم،  الفلســطينية  األوضــاع  عــن  يتحــدث 
املــرشوع  هــذا  ــز  "ومــا مييِّ القضيــة،  تلــك  ومســارات 
مــا  بقــدر  الوقائــع كمســلامت  يأخــذ  أنــه ال  باعتقــادي 
يحــاول أَن ينبــش يف مــا ورائهــا، أي محاولــة لتســليط 
التــي رمبــا ال  التفاصيــل  برؤيــة فلســفية عــىل  الضــوء 
ينتبــه إليهــا الكثــرون، وإعــادة دراســتها ضمن املنطق 

، وما يسمح به فنًيا". -الفلسفيِّ وايئِّ الرِّ
ويشر إىل أن بنية الرواية تستند عىل منطق الضحية 
ومــا ميكــن أَن يشــكله مــن عائــق كمفهــوم أمــام عمليــة 
لفكــرة  الرافــض  وعيــه  الســتنهاض  وذلــك  التحريــر، 
ملحــاوالت  دفعــًا  مظلوميتهــا،  مــع  الضحّيــة  متاهــي 
إعــادة التموضــع لكّل العنارص املتناقضة، امُلســَتعِمر 
واملســتعَمر، الجــاّلد والضحّيــة، الغالــب واملغلــوب، 
وذلــك ألّن "الضحّيــة بوصفهــا ضحّيــة ال ميكــن لهــا أن 

تنترص".
كونهــا  "الضحيــة  بالقــول:  مقصــده  ســليم  أبــو  يوضــح 
مجــزرة  كانــت  وقــد  تنتــرص،  أَن  لهــا  ميكــن  ال  ضحيــة 

ديــر ياســن هــي النقطــة املؤسســة التــي افتتحــت بهــا 
العصابــات الصهيونيــة سلســلة املجــازر التــي تلتهــا، 
فــإن  لــذا  بالــذات،  املفهــوم  هــذا  تثبيــت  أَجــل  مــن 
الروايــة التــي تبــدأ بديــر ياســن، تنتهــي مبجــزرة صــرا 

وشاتيال".
الــروايئ  يقــول  زمنــي  برشيــط  متصلــة  وبخالصــة 
الفلســطيني يف الصفحــات األخــرة مــن الروايــة "رمّبــا 
آن األوان يك نخــرج مــن الــرواز، )...( رمّبــا آن األوان 
يك نخــرج مــن صــورة املعركــة إىل املعركــة، مــن صورة 
الوطــن إىل الوطــن، مــن روايــة الّروايــة إىل الّروايــة، مــن 

صورة البيت ومفتاحه إىل البيت".
وعي عكسيوعي عكسي

تتكون الرواية من خمســة فصول: املجزرة، واملخيم، 
عناويــن  هــي  هــذه  ــورة،  والصُّ والخــال،  والســجن، 
فصولهــا، ويوضــح أنــه كونــه أَمــام مجــزرة حقيقيــة فــال 
ميكــن أن يقفــز عــن الواقــع، "أَعنــي التاريــخ"، لــذا كان 
الفصــل األول اســتعراًضا لتفاصيــل املجــزرة الدقيقــة، 
بــه  الــذي يصــاب  التجريــد  مــن  للخــروج  وهــو محاولــة 

العقل البرشي مع الزَّمن.
حديثــه:  ليتابــع  معــدودة  لثــواٍن  ســليم  أبــو  صمــت 
بتفاصيلهــا املجنونــة  "باعتقــادي مجــزرة ديــر ياســن 
هي أكرث املجازر يف تاريخ البرشية إيالًما، لكن ذلك 
ال يعنــي أَبــًدا أن أَهــل القريــة مل يدافعــوا عنهــا حتــى 
الرمق األخر، وكادوا أَن ينترصوا لوال تدخل الهاغاناه 

عند الظهر وقصف القرية".
اســمه  بطلهــا  رئيســة،  شــخصية  عــىل  الروايــة  تنبنــي 
ياســن، عــىل اســم خالــه، يولــد يف األول مــن نيســان 
أيــام، ويكــون  بثامنيــة  قبــل املجــزرة  أي   ،1948 عــام 
هــو الطفــل الوحيــد الناجــي مــن مجموعــة َأطفــال تــم 

بشكل مختلف.
ويلفت إىل أنها رواية تحاول أَن تقول أشياء كثرة من 

خالل ما نعرفه، وما مل ينتبه إليه من هذه املعرفة.
وســبق ألبــو ســليم أن كتــب روايــة عــن القــدس تحمــل 
اســم "كوانتوم" وتدور أَحداثها يف املدينة املقدســة 

أيًضا. 
السردية الفلسطينيةالسردية الفلسطينية

أمــا عــن ســبب متســكه بروايــات القدس فيؤكــد رغبته 
بأمــس  "فنحــن  الفلســطينية،  الرسديــة  تثبيــت  يف 
الحاجة لنرش هذه الرسدية، خصوًصا يف ظل الهجمة 
اإلعالميــة املســعورة التــي يقــوم بها العــدو بعد توقيع 
اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، وخروج 

لــذا، فهــو يعتقــد  إلقاؤهــم مــن فــوق الســور وقتلهــم، 
أَن حياتــه مجــرد كذبــة، وأنــه قــد يكون شــخًصا آخر غر 

ذلك الشخص الذي ترص جدته عىل أنه هو.
ويــرسد أبــو ســليم مــن أحــداث الروايــة بأنــه يف املخيم 
أنــه  عمــره،  مــن  السادســة  يف  وهــو  األطبــاء  يكتشــف 
البــرصي، ويجعلــه  بــورم يؤثــر عــىل العصــب  مصــاب 
يــرى األشــياء باملقلــوب، مــن هنــا تتشــكل لديه معرفة 
ويخــر  معكوســة،  بصــورة  بالواقــع  ووعًيــا  مقلوبــة، 
األَطبــاء جدتــه أن إزالــة الــورم مــن شــأنه أَن يــؤدي إىل 
موته، يبدأ ياسن بتفسر الواقع بناء عىل الرؤية يف 
املــرآة، والعالقــة بــن الصــورة واألصــل، ونظريــة املثــل 
ألفالطون، ويخرج بنتائج كثرة تعيد رؤية هذا الواقع 

َأصوات نشاز تدافع عن الرسدية الصهيونية، وتهاجم 
الفلسطيني وتحاول طمس رسديته".

ويشــدد عــىل أن الفلســطينين اليــوم بأمــّس الحاجــة 
لنــرش هــذه الرسديــة عىل َأوســع نطــاق يف العامل، ألن 
العــدو يحــاول أن يجــد دامًئــا مــرًرا أَخالقًيــا الحتاللــه 
لفلســطن، وقتلــه الفلســطينين، وال يوجــد مــن هــو 

َأهم من الفلسطيني ذاته يك يدافع عن رسديته.
ــة  واختــار أبــو ســليم اســم "يــس" بهــذه الكتابــة القرآنيَّ
كــون ذلــك ينــدرج ضمــن تقديــس هــذه الرسدية، وقد 

استغرق مدة تسعة أشهر يف كتابة الرواية.
وعن الجائزة التي توجت بها الرواية يقول: "شــعرت 
بشــعور عظيــم يف الحقيقــة، وهــو يطــرح عىل عاتقي 
حمــل  إن  أكتــب،  مــا  تجــاه  املســؤولية  مــن  املزيــد 
اســم القــدس، وفلســطن، عــىل عاتــق الكاتــب ليس 
أمــًرا هيًنــا، إذ إن القــارئ ذيك، ويقــف دامًئــا للكاتــب 
باملرصــاد، ويحاســبه عــىل أقل الّثغــرات، والهفوات، 
فام بالك إن كان األمر متعلًقا بفلســطن، وبالقدس 
مــن قدســية يف صــدر كل  مــا تحملــه  بــكل  بالــذات 

إنسان حر رشيف؟".
فلســطينيُّ  وروايئ  شــاعر  ســليم،  أبــو  وأحمــد 
ألَبويــن  األردن  يف  رقــاء  الزَّ مدينــة  يف  ولــد  األَصــل، 
تعليمــه  وتلقــى  ــم،  املخيَّ يف  عــاش  فلســطينيَّن، 
الــدرايس هنــاك، أنهــى دراســته العليــا يف موســكو، 
ــعوب، كلية الهندســة،  داقــة بــن الشُّ يف جامعــة الصَّ
اآلن  حتــى  َأصــدر  صغــًرا،  كان  منــذ  الكتابــة  مــارس 
خمــس مجموعــات شــعرية، وخمــس روايــات، وثالثة 

كتــب مشــركة، ويكتب 
بعــض  يف  املقالــة 

حف. املواقع والصُّ

واملعلمتان هام معلمة الرياضيات رنا زيادة من مدرسة 
الزهــراء الثانويــة الحكوميــة للبنــات مبديريــة تعليــم رشق 
مــن  ســلمية  أبــو  نجــوى  العلميــة  الثقافــة  ومعلمــة  غــزة، 
مدرســة الهــدى الثانويــة الحكومية للبنــات مبديرية غرب 
غــزة، وكانــت تتويًجــا إلنجــازات حققتاها عىل مدار عرش 

سنوات خلت.
وحصلت املعلمة زيادة عىل الجائزة عن مجمل أعاملها 
وأنشــطتها الربويــة وطرائــق التعليــم التــي تتبعهــا وآليــات 
التعامــل مــع املنهــاج والطالبــات، وفــق عدد مــن املعاير 
وضعتهــا األمانــة العامــة للجائــزة وكانــت تشــرط أن تكــون 

اإلنجازات حديثة آلخر عامن، وفق قولها.
منافسة شديدةمنافسة شديدة

ضمــن  املســابقة  "خضــت  لـ"فلســطن":  زيــادة  وتتابــع 
تسعة معاير، من ضمنها أن تضع األدلة والشواهد عىل 

اإلنجازات التي حققتها خالل العامن".

ومــع  اإللكــروين،  الرشــيح  انتهــى  ديســمر  نهايــة  ويف 
فرايــر بــدأت مقابلــة املشــاركن الذيــن اجتــازوا املرحلــة 

األوىل من مجلس إدارة املسابقة
يف  لالســتمرار  ثقــة  أكســبني  بالجائــزة  "الفــوز  وتــردف: 
سلســلة النجاحــات التــي حققتها، وتأكيًدا عىل أن النهج 
للمقابــالت،  واجتيازهــا  وصحيــح،  ســليم  اتبعتــه  الــذي 

وإعداد طلبات الرشح أصقل شخصيتها".
وتبن أن التنافس يف جائزة خليفة الربوية كان شديًدا، 
ألنهــا طرحــت يف وقــت تعيــش فيــه جميــع الــدول العربية 

ظروًفا متشابهة يف ظل جائحة كورونا.
ومل يكــن الفــوز بالجائــزة هــو اإلنجــاز الوحيــد الذي حققته 
زيادة، حيث حصلت عىل جائزة الهام فلسطن ٢٠١٤، 
وجائــزة دولــة فلســطن لإلبــداع والتميــز الربــوي ٢٠١٤، 
وجائــزة معلمــة فلســطن األوىل ٢٠١٧، وجائــزة مســابقة 
مبــادريت ٢٠١٧، وجائــزة واحــدة مــن أفضــل ٥٠ معلام يف 

العامل ٢٠١٩.
وجائــزة املــرأة املبدعــة يف مجــال التعليــم - وزارة شــؤون 
 ،٢٠٢٠ املتميــز  للمعلــم  التعــاون  وجائــزة   ،٢٠١٩ املــرأة 
واختيارهــا واحــدة مــن ضمــن ٦٠ امــرأة ملهمــة يف العــامل 
٢٠٢١، وجائــزة مجلــس الــوزراء للموظــف املتميــز ٢٠٢١، 
عــىل  املبــدع  للمعلــم  الربويــة  خليفــة  جائــزة  وأخــًرا 

مستوى الوطن العريب ٢٠٢٢.
زيــادة:  تجيــب  لهــا،  الفــوز  أضافــه  عــام  ســؤالها  ولــدى 
والتدريــب  التعليــم،  مجــال  يف  لخــرايت  تتويًجــا  "جــاء 
وعقــد دورات للمعلمــن عــىل مســتوى قطــاع غــزة، ونــرش 

األبحاث العلمية املحكمة، وإصدار كتاب".
وتطمــح زيــادة أن يكــون املعلــم رشيــكا يف اتخــاذ القــرار، 
بــه وزارة  تقــوم  الــذي  التعليــم  ويف وضــع خطــط إصــالح 
الربيــة والتعليــم، ولديــه القــدرة عىل التأثر يف مجتمعه 

املدريس بصورة كبرة.

الفلســطيني  املعلــم  عمــل  يــرز  فوزهــا  أن  وتؤكــد 
تتصــدر  التــي  املحزنــة  األخبــار  ظــل  ويف  ونجاحاتــه، 
الشاشــات مــن األرايض الفلســطينية، ويبعــث األمــل يف 
النفــوس وهــو نــوع مــن أنــواع املقاومــة التي بها يرفع اســم 

فلسطن عالًيا.
عــىل  بــل  صعبــا،  ليــس  "الفــوز  حديثهــا:  زيــادة  وتختــم 

املدرس أن يؤمن بنهجه ليك يستمر يف العطاء".
ابتكار في طرق التدريسابتكار في طرق التدريس

أما املعلمة أبو ســليمة فحصدت املركز الخامس عربًيا، 
واألول فلسطينيا عن فئة املعلم املبدع، عىل اإلنجازات 
تقنيــات  واســتخدام  النشــط،  التعلــم  يف  حققتهــا  التــي 
واملشــاركات  اإللكــروين،  والتعليــم  بعــد،  عــن  التعلــم 

الجامعية، واالبتكار يف طرق التعليم.
لهــا  ومتيــًزا  فخــًرا  بالجائــزة  فوزهــا  ســلمية  أبــو  وتعــد 
والذيــن  غــزة  قطــاع  يف  املعلمــن  ولــكل  ولفلســطن، 

يواصلــون  ذلــك  ورغــم  اإلمكانيــات  ضعــف  مــن  يعانــون 
اإلبداع واالبتكار رغم كل الظروف.

وتلفــت إىل أنهــا ســتواصل االبتــكار يف طــرق التدريــس، 
ومواكبة التقنيات الحديثة مبا يخدم العملية التعليمية.

عــىل  وجوائــز  ألقــاب  عــدة  عــىل  ســليمة  أبــو  وحصلــت 
مــدار ســنوات عملهــا يف ســلك التعليــم منــذ 15 عاًمــا، 
منهــا لقــب املعلــم املتميــز عــام 2017، وجائــزة مســابقة 
 ،2020 الرقمــي  املحتــوى  وفرســان   ،2017 مبــادريت 
وجائــزة   ،2022 الخبــر  مايكروســوفت  معلــم  ولقــب 

أفضل 10 مشاريع عىل مستوى العامل 2021.
تعــد جائــزة خليفــة الربويــة إحــدى أهــم الجوائــز العامليــة 
الربوية العريقة يف مجاالت البحوث الربوية، ودراسات 
أدب الطفل، املعلم املبدع، األستاذ الجامعي املتميز، 
والدراســات  املبتكــرة،  التعليميــة  والرامــج  واملشــاريع 

الفنية والنقدية.

"أبو سلمية" و"زيادة""أبو سلمية" و"زيادة"
 تضعـــان اسم فلسطين في صــــدارة اإلنجــــاز التربوي العربــي

نالتا جائزة خليفة لـ"المعلم المبدع"

غزة/ مريم الشوبكي:
استطاعت معلمتان غزيتان أن تضعا اسم 
فلسطين في الصدارة بإنجازاتهما العلمية 

والتربوية، بعد فوزهما بجائزة خليفة التربوية 
التي تقام في دولة اإلمارات، وحصلتا على لقب 

المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي، 
في ظل منافسة شديدة شهدت المسابقة في 

دورتها الخامسة عشر للعام 2022م.

نالت جائزة ملتقى المثقفين واتحاد الكتاب واألدباء
"يس".."يس"..  رواية فلسفية تستنهض وعي الضحية كعائق أمام التحريررواية فلسفية تستنهض وعي الضحية كعائق أمام التحرير

ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
الــدوري  بطولــة  مــن  عــرة  الســابعة  الجولــة  تشــهد 
الثقيــل  العيــار  مــن  مباراتــن  إقامــة  اليــوم،  املمتــاز، 
مــع وصــول املنافســة إىل ذروتهــا يف مقدمــة ترتيــب 

املسابقة
يف املبــاراة األوىل يحــل اتحــاد خانيونــس املتصــدر 
شــباب  يســتضيف  فيــا  رفــح،  شــباب  عــى  ضيفــًا 
خانيونس نظريه اتحاد الشجاعية، يف مواجهة مرتقبة 

وجاهريية أيضًا، خصوصًا بالنسبة للضيوف.
شباب رفح x اتحاد خانيونس

يرفع شباب رفح واتحاد خانيونس شعار "ال بديل عن 
الفــوز" يف القمــة املثــرية التــي تجمــع الفريقــن عــى 
أبــرز مباريــات  البلــدي، يف واحــدة مــن  ملعــب رفــح 
الدوري املمتاز والتي من املتوقع أن تحظى بحضور 

جاهريي كبري.
شــباب رفــح يدخــل اللقــاء مــدركًا أهميــة الفــوز والذي 
ســيجعل الفريــق يقفــز لصــدارة الرتتيــب منفــردًا بهــا، 
يف ظل تواجده يف املركز الثاين برصيد )29( نقطة 

بفارق نقطتن عن املتصدر اتحاد خانيونس.
االنتصــارات  لســكة  للعــودة  الرفحــي  الزعيــم  ويتطلــع 
التــي غابــت عنــه يف مباراتيــه أمــام اتحاد بيت حانون 
والشــجاعية وعــاد منهــا بالتعــادل الــذي كان مرضيــًا 
خاصة وأنه أبقاه عى مقربة من الصدارة، األمر الذي 

يجعــل الفــوز أمــام االتحــاد هو خيــاره الوحيد يف لقاء 
اليــوم النتــزاع الصــدارة واالقــرتاب خطــوة مــن تحقيــق 

اللقب الثاين عى التوايل والرابع يف تاريخه.
جاهــريه  آمــال  عاتقــه  عــى  ســيحمل  رفــح  شــباب 
عــى  بكثافــة  امللعــب  يف  ســتتواجد  التــي  الكبــرية 
أمــل العــودة لســكة االنتصــارات، حيث ســيكون الفوز 
عــى االتحــاد حــال تحقــق هو األغى بالنســبة للفريق 
وجاهريه خاصة وأنه يعيد لألذهان ذكريات موســم 
2013/2014 والذي انتزع فيه الزعيم لقب الدوري 
مــن اتحــاد خانيونــس بعــد فوزه عليه يف املباراة التي 

جمعتها حينها عى ملعب الدرة.
عامــي  مــن  االســتفادة  الرفحــي  األزرق  وســيحاول 
آخــر  يف  الربتقــايل  عــى  وتفوقــه  والجمهــور  األرض 
خمســة مباريــات جمعتهــا، حيــث انتهــت مباراتــن 
منهــا بفــوز الفريــق الرفحي وثالثــة بالتعادل وهذا ما 
يجعــل الفريــق يف حالــة معنويــة أفضــل، وســيحاول 
يف  وترجمتهــا  اســتغاللها  كويــك  خالــد  املــدرب 

املستطيل األخرض لصالح فريقه.
صاحــب  خانيونــس  اتحــاد  يكــون  لــن  املقابــل،  يف 
لقمــة  املاضيــة  الجــوالت  يف  الرائعــة  االنتصــارات 
ســائغة، وســيحاول تفادي تكرار الســيناريو املؤمل له 
مع شباب رفح قبل عدة مواسم، وكرس القاعدة التي 
بخروجــه  املاضيــة  املواســم  الفريــق يف  منهــا  عــاىن 

مــن دائــرة املنافســة عــى لقــب الــدوري يف األمتــار 
األخرية.

الربتقــايل يريــد اتخــاذ خطــوة مهمــة لألمــام واالقرتاب 
من اللقب املنتظر يف ظل تواجده بصدارة الرتتيب 
برصيــد )31( نقطــة، وســيعطيه الفــوز دفعة كبرية من 
أجل مواصلة االنتصارات يف املباريات األربعة التي 

ستبقى يف عمر املسابقة.
اللقــاء  الجبــور  تحســن  املــدرب  أبنــاء  ويدخــل 
متســلحن مبــا حققــوه مــن نتائج رائعــة يف املباريات 
مباريــات  أربعــة  يف  الفريــق  فــاز  حيــث  املاضيــة، 
متتالية أمام الشــاطئ والهالل والصداقة والشــجاعية 
مــن  الفريــق  فيهــا  يتمكــن  التــي  األوىل  املــرة  وهــي 
تحقيــق الفــوز يف أربعــة مباريــات متتاليــة منــذ بدايــة 

املوسم.
ويضع اتحاد خانيونس يف حســاباته صعوبة املباراة 
لكنــه يثــق بقــدرة العبيــه عــى تخطيهــم حاجــز الخــربة 
ســتزحف  التــي  الجاهــري  حلــم  تحقيــق  أجــل  مــن 
لتشــجيع الفريق ومتابعة اللقاء، وهذا ما يعول عليه 
الجبــور بالدرجــة األوىل وتكــرار مــا فعلــه الفريــق يف 

الجولة املاضية بعودته بالفوز من أمام الشجاعية.
شباب خانيونس x الشجاعية

يســعى شــباب خانيونــس والشــجاعية إليقــاف نزيــف 
الجــوالت  يف  الفريقــن  منــه  عــاىن  الــذي  النقــاط 

الفائتــة، عندمــا يلتقيان عى ملعب خانيونس وعن 
يف  رفــح  ملعــب  عــى  مصوبــة  ســتكون  الشــجاعية 

انتظار هدايا منافسيه.
أصحــاب األرض يدخلــون اللقــاء بحثــًا عــن فــوز يعيــد 
الفريق للمســار الصحيح بعد الخســارة أمام الصداقة 
الفريــق  الجولــة املاضيــة، والتــي أوقفــت رصيــد  يف 

عند )22( نقطة يف املركز السابع.
مناطــق  عــن  ابتعادهــم  مــن  الرغــم  عــى  النشــامى 
املنافســة، إال أن الفــوز ميثــل لهــم الكثــري مــن األهمية 
يف هذا اللقاء أمام الشجاعية، يف ظل خسارته أمام 

املنطار يف آخر خمسة مباريات جمعتها.
بعــد  مســاره  تعديــل  خانيونــس  شــباب  ســيحاول 
الســقوط يف فــخ الخســارة بالجولــة املاضيــة، ويريــد 
مصالحــة جاهــريه املتعطشــة لالنتصــارات من أجل 
التواجد يف مركز يليق باسم ومكانة الفريق الذي ال 

زال يف طور البناء للمواسم القادمة.
وســيعمل محمــد أبــو حبيــب مــدرب النشــامى عــى 
اســتعادة العبيــه ملســتوياتهم املعهــودة خاصــة وأنــه 
يلتقــي فريــق ميلــك خطوط قوية خاصة يف الجانب 
مــن  الفريــق  عــى  الضغــط  يزيــد  والــذي  الهجومــي، 
أجــل الفــوز والــذي ســيقدم فيــه خدمــة مثينــة لجــاره 

االتحاد وشباب رفح حال متكن من تحقيقه.
مهمــة  أمــام  الشــجاعية  ســيكون  اآلخــر  الطــرف  يف 

اللقــب، عــى  بآمالــه يف املنافســة عــى  التمســك 
أمــل احتــكام شــباب رفــح واتحــاد خانيونــس للتعــادل 

لتفادي ابتعاد أي منها عنه.
اللقــاء  هــذا  الشــجاعية يف  ألبنــاء  املعنــوي  التفــوق 
ســيكون عامــاًل ملهــًا بالنســبة لهــم لخطــف النقــاط 
الثــالث والعــودة مــن ملعــب خانيونــس بفــوز جديــد، 
حيــث متكــن الفريــق مــن تحقيــق الفــوز عــى شــباب 
خانيونــس يف مرتــن مــن أصــل خمســة عــى ملعبــه 

وأمام جاهريه.
وميلك الشجاعية قبل هذا اللقاء يف رصيده )28( 
نقطــة محتــاًل املركــز الثالث، ويف حالــة فوزه وتعادل 
الثــاين  للمركــز  ســيتقدم  فإنــه  واالتحــاد  رفــح  شــباب 
واحــدة،  نقطــة  إىل  املتصــدر  مــع  الفــارق  ويقلــص 
وهــذا مــا يتمنــاه العبــي وجاهري املنطــار ليك تزداد 

حظوظهم قوة يف حصد اللقب.
منــذ  الرتتيــب  بصــدارة  متســكه  برغــم  الشــجاعية 
انطــالق املســابقة إال أنــه عــاىن مــن حالــة تراجــع مــع 
يف  الخســارة  تلقــى  حيــث  اإليــاب،  مرحلــة  بدايــة 
مباراتــن خــالل آخــر أربعــة مباريــات لــه يف الــدوري 
عــن  ليتنــازل  مثلهــا،  يف  وتعــادل  واحــدة  يف  وفــاز 
وقــت  أرسع  يف  لهــا  العــودة  يريــد  التــي  الصــدارة 
ممكــن لكــن هــذا األمــر يحتــاج لصحــوة قويــة للفريــق 

دون تراجع.

شباب رفح شباب رفح xx اتحاد خانيونس..  اتحاد خانيونس.. 

شباب خانيونس شباب خانيونس xx الشجاعية..  الشجاعية.. 
رغبة التعويض والتمسك باألملرغبة التعويض والتمسك باألمل

قمة خطف قمة خطف 
الصدارة أو االبتعادالصدارة أو االبتعاد

"Ooredoo" في الجولة الـ17 لدوري
 الممتاز 2022-2021
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استشهــــاد األسيـــــر الجريــــح "الزبيـــدي"  ... 

عائلــة بنـــات تقــرر  ... 

السلطة تعتقل  ... 

بطاقــة  فقــد  عــن  ابوريــده  مــرزوق  محمــد  فــراس  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 421098567 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ انس تيســر كســاب رشاب عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   411258577 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ جنــان اســاعيل يونــس ابــو جــراد عــن فقــد فقــد 
جــواز ســفري وأحمــل هوية رقــم 420574568 فالرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 

جواز سفر

بطاقــة  فقــد  عــن  النجــار  جمعــه  جريــس  يوســف  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 403630593 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مهنــد عطــا محمــد ابوعنــزة عــن فقــد بطاقــة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   906626395 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محســن محمــود عــي قواســمه عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 409542440 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

عــن فقــد  لينــا رشــاد احمــد املدهــون   / أنــا املواطــن  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم 800049371 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   شادي نعيم مصطفى عاشور   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم 800288599 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبداللــه غالــب عبداللــه علوان   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم     802534032     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / أحمــد عيــى فــارس الريفــي   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 802819326 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    رامــي خــر فهمــي عجــور   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   900157793 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد اكــرم عبــد اللــه النعســان     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   801559337    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ حليمــة خليــل احمــد ابــو طر عن فقــد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 952316560 فالرجاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / باسمه يونس محمد ابو رشود   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم 800476541 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــود رزق  عطيــه الحويطــي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   800031262 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / نضــال حســني محمــود الرصفيطــي عــن 
ممــن  الرجــاء   917565145 الرقــم  وتحمــل  هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد رمضــان يونــس حميــد عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 803451491  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســجى ســائد عــزات البســاينه عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 409891827  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / احمــد احميــدان فرج الله االشــهب   عن 
ممــن  الرجــاء   801218462 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ميــاده عدنــان رمضــان الدحــدوح  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   401952213    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات املحافظــات الجنوبيــة أن شــركة بيرزيــت لألدوية 
بتاريــخ   563600122 رقــم  تحــت  الشــالية  املحافظــات  يف  واملســجلة 
1977/1/16م وميثلها السيد/ طالل نارص الدين ووكيلها املحامي/ نواف 

ثابــت تقدمــت بطلــب لفتــح فــرع لهــا للعمــل يف املحافظــات الجنوبية بحيث 
يكون عنوان الفرع يف محافظة غزة الرمال شال ملعب فلسطني بناية البنا.

الفــرع  غاياتهــا يف  املنصــوص عليهــا يف  األعــال  للرشكــة مارســة  ويحــق 
الجديد وفقًا للقانون، تحريرُا يف: 2022/5/15م

املستشار يعقوب الغندور/مراقب الرشكات

إعالن تسجيل مركبة
أنــا/ عــاد يوســف ديــب لولــو صفيــه مــن ســكان/ غــزة وأحمــل هويــة  أعلــن 
 ،3084002 رقــم/  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن   )916020472( رقــم 
رقــم  شــايص  وتحمــل  اللــون  رماديــة  فلوكســواجن،  نــوع/   ،1995 موديــل/ 
WVWZZZ3AZSE149752، ومحرك رقم/057973، واملسجلة سابقًا 

باســم املواطــن/ محمــد إبراهيــم عيــاد ويحمــل هويــة رقــم/ )801453333( 
مجهول محل اإلقامة، حيث إنني اشــريت املركبة ســابقًا وأرغب بتســجيلها 
عــىل اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمــن لديــه اعراض عىل ذلــك عليه أن 
يســجل اعراضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة النقــل واملواصــالت 

الفلسطينية، خالل عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األساء
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ أحمــد شــعبان عاشــور الزيــن مــن ســكان 
جباليا هوية رقم/ 801997891 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم جده لوالده 
/ أحمد عاشور الزين نرص املشهور الزين واملسجل خطأ يف سجالت الطابو 

بغزة باسم // أحمد عاشور الزين
القطعة 1814 القسيمة 4 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// أحمد عاشور الزين نرص املشهور الزين
لذلك فإن اللجنة املختصة تحيط الجميع علًا بهذا الطلب فمن له اعراض 
بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة خــالل مــدة 
يف  التصحيــح  فســيتم  وإال  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــرش  خمســة  أقصاهــا 

سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األساء
1. عرايب أبو شعبان

مــا  وأمــى  كافــة،  وأشــقاؤه  عديــدة  مــرات  لالعتقــال  الزبيــدي  وتعــرض 
مجموعــه يف ســجون االحتــالل نحــو 12 عاًمــا بــني أحــكام واعتقــال إدارّي، 

وهو متزوج وأب لثالثة من األبناء.
وباستشــهاد األســر الجريــح الزبيــدي يرتفــع عــدد شــهداء الحركــة األســرة 

إىل 228 شهيدًا.
إىل ذلك، أصيب 45 مواطنا عىل األقل خالل مواجهات اندلعت أمس، 

مع قوات االحتالل اإلرسائيي عىل املدخل الشايل ملدينة البرة.
بــأن  صحفــي،  بيــان  يف  الفلســطيني،  األحمــر  الهــالل  جمعيــة  وأفــادت 
الحــي  بالرصــاص  إصابــات   7 بينهــا  إصابــة   45 مــع  تعاملــت  طواقمهــا 
نقلــت إىل مستشــفى رام اللــه، و13 إصابــة بالرصــاص املعــدين املغلــف 
باملطاط، وإصابة بحروق، وأخرى من جراء السقوط، و20 إصابة اختناقا 

بالغاز، عىل املدخل الشايل ملدينة البرة.
وكان عــرشات الشــبان قــد تصــدوا لقــوات االحتــالل خــالل اعتدائهــا عــىل 

مسرة سلمية انطلقت يف الذكرى الـ74 للنكبة.
كــا أصيــب العــرشات مــن طلبــة جامعــة فلســطني التقنيــة خضــوري يف 
طولكــرم، أمــس، باالختنــاق خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل اندلعت 

يف محيطها.
وذكــرت مصــادر محليــة، أن جنــود االحتــالل أطلقــوا قنابل الغاز بكثافة يف 
حــرم الجامعــة بعــد أن وقعــت مواجهات بالقرب من جدار الضم والتوســع 
العنرصي املحاذي لها، ما أدى إىل وقوع إصابات باالختناق يف صفوف 

الطلبة، وتم عالجهم ميدانيا.
فيــا اختطــف حــارس مســتوطنة "يتســهار"، ظهــر أمــس، فتــى مــن قريــة 

عوريف، جنوب نابلس.
وأفــاد مســؤول ملــف االســتيطان يف شــال الضفــة الغربيــة غســان دغلس 
لوكالة "وفا" بأن حارس مستوطنة "يتسهار" اختطف الطالب عبد الرحيم 
يوســف كوكــش مــن أمــام مدرســته، وهــو طالــب يف الصــف الحــادي عرش 

يف مدرسة عوريف الثانوية.
ودارت مواجهــات بــني حــارس املســتوطنة بحايــة من جيش االحتالل مع 

عدد من أهايل القرية دون وقوع إصابات.
واقتحم عرشات املستوطنني، أمس، املسجد األقىص املبارك، بحاية 

قوات االحتالل اإلرسائيي.
اقتحمــوا املســجد  عــرشات املســتوطنني  بــأن  وأفــادت مصــادر محليــة، 
األقــىص مــن جهــة بــاب املغاربــة عــىل شــكل مجموعــات، ونفــذوا جــوالت 
املنطقــة  يف  خاصــة  باحاتــه،  يف  تلموديــة  طقوًســا  وأدوا  اســتفزازية 
حــول  حاخاماتهــم  مــن  مزيفــة  رشوحــات  إىل  واســتمعوا  منــه،  الرشقيــة 
الهيكل املزعوم. وأضافت أن عرشات املرابطني استمروا يف أداء صالة 

الضحى، تزامنا مع اقتحامات املستوطنني االستفزازية.

مع ناشطني آخرين، أثناء تشييع الشهيدة شرين، وكانت ضد استمرار 
عــىل  واإلرصار  االحتــالل،  مــع  األمنــي  بالتنســيق  الفلســطينية  الســلطة 

املفاوضات وعملية التسوية، يف ظل مواصلة الجرائم اإلرسائيلية".
وأضافت املؤسسة أن "النيابة العامة الفلسطينية مددت اليوم )أمس( 

توقيف موىس 48 ساعة، بتهمة إثارة النعرات الطائفية".
الجزائيــة  اإلجــراءات  لقانــون  مخالــف  التمديــد  "هــذا  أن  وأكــدت 
الفلســطيني الــذي ينــص عــىل أنــه يجب أن يعــرض املوقوف عىل وكيل 
النيابــة املختــص خــالل 24 ســاعة، وحينهــا يجــوز للنيابــة متديــد توقيفه 
48 ســاعة". وطالبــت النائــب العــام يف رام اللــه بإطــالق رساح الناشــط 

املعتقــل بشــكل فــوري، مؤكــدة أن "اعتقالــه يــأيت عــىل خلفيــة سياســية 
القانــون  مبوجــب  مكفولــة  والتعبــر  الــرأي  وحريــة  الهتافــات  وترديــد 
دولــة  لهــا  انضمــت  التــي  الدوليــة  واالتفاقيــات  الفلســطيني  األســايس 
فلســطني، ويجــب حايــة حــق املواطنــني يف التعبــر عــن رأيهــم بشــتى 

الطرق".

الوقــايئ بالوقــوف وراء اغتيــال نــزار بنات، ويوثق ذلك تقارير حقوقية 
صادرة عن عدة مؤسسات مبتابعة كاملة من أطراف أوروبية.

وبنيَّ غسان لصحيفة "فلسطني"، أن العائلة والنيابة قدموا للمحكمة 
العســكرية قبــل شــهر 25 شــاهًدا، و2800 ورقــة ووثيقــة، وعــرشات 

مقاطع الفيديو مع تقرير الترشيح الطبي لجثة نزار.
وأضــاف أن مــا لدينــا مــن وثائــق وأدلة تصمد يف أكرب محكمة بالعامل، 
لكــن الطــرف اآلخــر )هيئــة الدفــاع عــن قتلــة نــزار( عــىل مــدار 4 أشــهر 
وأكرث، مل يقدم إال 3 شــهود، أحدهم كان شــاهد زور ليس له عالقة، 
يــرشف عــىل  مــزور مل  وخبــر كامــرات شــهادته ســقطت، وطبيــب 

عملية الترشيح.
وبنيَّ أن قتلة نزار قضوا شهر رمضان والعيد بني ذويهم، وذلك بقرار 
العســكرية  قــايض املحكمــة  رفــض  بعــد  األمنيــة  األجهــزة  قيــادة  مــن 
اإلفــراج عنهــم، إذ فعلــت األجهــزة األمنيــة ذلــك بناًء عىل مســؤولياتها 
دون إذن قضــايئ حســب األصــول، وعــدَّ ذلــك تغــوال عــىل الســلطة 

القضائية.
وقال: بعد انتهاء إجازة العيد عاد بعض قتلة نزار إىل السجون، لكن 

آخرين يرفضون العودة.
وأكــد أن عائلــة بنــات ليــس لديهــا أي ضانــات ألحــكام عادلــة ممكــن 
أن تصــدر عــن املحكمــة العســكرية أو ضانــات لتنفيذهــا، مبيًنــا أن 
العائلــة قــررت تعليــق حضورهــا نهائًيــا يف محاكــم الســلطة، وســيكون 
لهــا موقــف نهــايئ خــالل األيــام املقبلة يشــمل االنســحاب الكامل من 

املحكمة.
وبــني أن الخطــوة املقــرر أن تتلــو ذلــك التوجه للمحاكــم الدولية، بحًثا 

عن عدالة نزار.
"ديــوان  اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة  عــن  صــدر  تقريــر  وكان 
املظامل"، طالب السلطة بأن تصدر اعراًفا كاماًل باملسؤولية بشكل 
رســمي عن اغتيال بنات، وتقديم اعتذار رســمي لعائلته وأصدقائه، 
تقديــم  يشــمل  مبــا  لعائلتــه،  الــرر  وجــرب  اإلنصــاف  ســبل  وتوفــر 
التعويضــات املاديــة، ومعرفــة الحقيقــة، وتقديم كل املســؤولني عن 
الحادثــة للمحاكمــة العادلة والنزيهة، وتوفر ضانات محاكمة عادلة 

للمتهمني.
وتعــد عائلــة بنــات، وفــق غســان، تقريــر الهيئــة إيجابًيــا جــًدا ووثيقــة 
رســمية قانونية وتاريخية ويدعم رواية ومواقف العائلة بشــأن اغتيال 

نزار.

إسطنبول/ األناضول:
عاليــة  جويــة  صواريــخ  أصابــت 
الدقــة تابعــة للقــوات الروســية 6 
مواقــع قيــادة و11 موقــع متركــز 
مســتودعات  وأربعــة  للرسايــا 
واملدفعيــة  الصواريــخ  ألســلحة 
وذخــرة تابعة للقوات املســلحة 

األوكرانية.
اليومــي  البيــان  يف  ذلــك  جــاء 
الروســية  الدفــاع  لــوزارة 
املتحــدث  لســان  عــىل  أمــس، 
إيغــور  اللــواء  باســمها،  الرســمي 
أكــد  حيــث  كوناشــينكوف، 
قــرى  تلــك األهــداف يف  إصابــة 
"زابوروجيــه" و"باراســكوفييفكا" 
 " فكا نتينو نســتا كو " و
التابعــة  و"نوفوميخايلوفــكا" 

لجمهورية دونيتسك الشعبية.
الطــران  دمــر  فقــد  كذلــك 
الــرويس  والتكتيــي  العمليــايت 
32 نقطــة متركــز أفــراد ومعــدات 

للجيــش  تابعــة  عســكرية 
األوكراين.

ملنظومــة  قاذفتــني  تدمــر  وتــم 
الدفــاع الجوي الصاروخي "إس-

منطقــة  رادار يف  وموقــع   "300

"شــبيليفكا" يف ضواحــي مدينة 
سومي االوكرانية.

كــا أصابت القوات الصاروخية 
مواقــع   6 الروســية  واملدفعيــة 
متركــز  موقــع  و123  قيــادة 
العســكرية،  واملعــدات  لألفــراد 
للقــوات  مدفعيــة  بطاريــة  و13 
مواقــع  يف  األوكرانيــة  املســلحة 

إطالق النران.
تــم  فقــد  للربــات،  ونتيجــة 
مــن   150 إىل  يصــل  مــا  تحييــد 
األوكرانيــة  القوميــة  العنــارص 

وحــدة   26 وتعطيــل  املتطرفــة، 
من املعدات العسكرية.

أمــس،  مــن  أول  ليلــة  وخــالل 
الدفــاع  أنظمــة  أســقطت 
 15 الروســية  الجــوي 
مناطــق  يف  أوكرانيــة  مســرة 
"نوفوترويتســكويه"  القــرى: 
 " فــكا و مير د فال " و
 " يه فســكو و بر " و
جمهوريــة  يف  و"لوغانســكويه" 
الشــعبية،  دونيتســك 
و"يبيفانوفكا" و"كودرياشوفكا" 
يف  دوفانــكا"  و"فرخنيايــا 
الشــعبية  لوغانســك  جمهوريــة 
و"فيليــي  و"تشكالوفســكويه" 
بروخودي" و"فييش سوليونوي" 
وبجزيــرة  خاركــوف  مبنطقــة 

زمييني.
تــم  فقــد  ذلــك  عــىل  عــالوة 
التكتيــي  الصــاروخ  اعــراض 
أو"  "توتشــكا  األوكــراين 
"ســتيبنويه"  قريــة  مــن  بالقــرب 
واعــراض  خرســون،  مبنطقــة 
منظومــة  مــن  صاروخــا   11

مبنطقــة  أيضــا  "ســمرتش" 
خرسون.

الســفر  أعلــن  الســياق  يف 
الــرويس لــدى واشــنطن، أناتويل 
بــالده  قــوات  أن  أنطونــوف، 
أوكرانيــا،  يف  أبــدا  تراجــع  لــن 
التــي  األهــداف  كل  وســتحقق 
العمليــة  وراء  تحديدهــا  تــم 

العسكرية الخاصة.
وقال أنطونوف، يف ترصيح لقناة 
تبــث  التــي  اليــف"  "ســولوفيف 
لألمريكيــني  "نقــول  توتــر،  عــرب 
بحــزم ووضــوح، عــىل األقــل عىل 
الــروس  الدبلوماســيني  مســتوى 

عــىل  إننــا  هنــا،  يعملــون  الذيــن 
يقني وبشكل قاطع أن روسيا لن 

تراجع أبدا يف أوكرانيا".
الــرويس:  املســؤول  وأضــاف 
"نحــن مقتنعــون متاما بأن جميع 
القائــد  حددهــا  التــي  املهــام 
األعــىل لقواتنــا املســلحة ســيتم 

إنجازها بالكامل".
وأشــار إىل أن "أهــداف وغايــات 
الخاصــة  العســكرية  العمليــة 

محددة وواضحة".
وأوضــح أنطونــوف "كل مــا نريــده 
تهديــد  هنــاك  يكــون  أال  هــو 

لروسيا من أرايض أوكرانيا".
لــدى  الــرويس  الســفر  واختتــم 
"األمريكيــون  قائــال:  واشــنطن 
جميــع  مــن  للتفــاوض  يدفعوننــا 
الجهــات، ولكــن يف ظــل رشوط 
ثالثــة  أذكــر  أن  وأود  معينــة، 
منهــا: وقــف العمليــة العســكرية 
وســحب  أوكرانيــا،  يف  الخاصــة 
 24 خــط  وراء  مــا  إىل  قواتنــا 
فربايــر، وتوبــة روســيا عــن كل مــا 

فعلته".
شــباط  فربايــر/   24 ويف 
روســيا  أطلقــت  املــايض، 
هجومــا عــىل أوكرانيا تبعه رفض 

اقتصاديــة  وعقوبــات  دويل 
التــي  موســكو،  عــىل  مشــددة 
تخــي  عمليتهــا  إلنهــاء  تشــرط 
كييــف عــن خطــط االنضــام إىل 
كيانات عسكرية والتزام الحياد، 
وهــو مــا تعــده األخــرة "تدخــال" 

يف سيادتها.
يف غضــون ذلــك أعلــن الرئيــس 
نينيســتو،  ســويل  الفنلنــدي 
أمــس، أن بــالده ســتتقدم بطلب 
شــال  حلــف  إىل  لالنضــام 
خطــوة  يف  )ناتــو(  األطلــي 
للحــرب  مبــارشة  نتيجــة  تعــد 
وتــأيت  أوكرانيــا،  عــىل  الروســية 
للحــزب  حاســم  اجتــاع  قبــل 
الحاكــم يف الســويد للبحــث يف 
بهــدف  ماثلــة  بخطــوة  القيــام 
تقديــم الدولتني الجارتني طلب 

مشركا لاللتحاق بالحلف.
"وافــق  نينيســتو  الرئيــس  وقــال 
ولجنــة  الجمهوريــة  رئيــس 
الحكوميــة  الخارجيــة  السياســة 
بشــكل مشــرك عــىل أن تتقــّدم 
إىل  لالنضــام  بطلــب  فنلنــدا 
بعــد  األطلــي،  شــال  حلــف 
يــوم  إنــه  الربملــان.  مــع  التشــاور 

تاريخي وبداية حقبة جديدة".

غزة/ فلسطني:
بحــث رئيــس بلدية غزة د.يحيى 
الــرساج مــع نقيــب املهندســني 
عرفــة  محمــد  غــزة  قطــاع  يف 
ســبل تعزيــز وتوطيــد العالقــات 
املواطنــني  لخدمــة  املشــركة 

ومنتسبي النقابة.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء عقــد يف 
باملقــر  البلديــة  رئيــس  مكتــب 
فلســطني  ميــدان  يف  الرئيــس 
عضــو  حــره  املدينــة؛  وســط 
صــربة  بــدر  البلــدي  املجلــس 
ومدير التعاون الدويل م. هيثم 

حجاج.
فــرع  رئيــس  النقابــة،  وفــد  وضــم 
غــزة م.شــادي أبــو زنــادة، ورئيس 
والــرشكات  املكاتــب  هيئــة 
مــدوخ،  زهــر  م.  الهندســية 
املشــاريع  إدارة  لجنــة  ورئيــس 

لجنــة  ورئيــس  مهنــا،  رانيــا  م. 
حقــوق املهندســني د.جهــاد أبو 
ســمعان، وعضــو لجنــة مشــاريع 
د.شــرين عبــد الرحمــن، ورئيس 
م.محمــد  الخريجــني  لجنــة 

مقبل.
عمــق  عــىل  د.الــرساج  وأكــد 
البلديــة  بــني  الثنائيــة  العالقــات 
مبــا  تعزيزهــا  وأهميــة  والنقابــة 
يخــدم املهندســني واملواطنــني 
أن  مبيًنــا  غــزة،  مدينــة  يف 
البلدية تفتح أبوابها الستقطاب 
مختلــف  مــن  الخريجــني 
مقدمتهــا  ويف  التخصصــات 
لإلمكانيــات  وفقــًا  الهندســة 

املتاحة لديها.
ورحــب بتجديــد مذكرة التفاهم 
والنقابــة  البلديــة  بــني  املوقعــة 
الجــدد  الخريجــني  الســتيعاب 

معــامل  متثــل  التــي  الكــربى 
مثــل  غــزة  مدينــة  يف  جديــدة 

إنشاء الجرس والنفق.
مــن  العديــد  الطرفــان  وناقــش 
القضايــا التــي تهــم املهندســني 
املهندســني  اســتيعاب  منهــا: 
التدريــب  يف  الخريجــني 
والتشــغيل يف البلديــة، وتعزيــز 
وتثبيــت  املهندســني،  حقــوق 
قانــون  عــىل  منهــم  العاملــني 
الحــد  ورفــع  املــدين،  الخدمــة 
املهندســني،  ألجــور  األدىن 
وتنظيم ورش عمل للمهندسني 
الجــدد لتعريفهــم بأنظمــة البنــاء 

يف البلدية.
دور  تعزيــز  الطرفــان  وبحــث 
اســتيعاب  ملــف  يف  النقابــة 
مجــال  يف  املهندســني 
املؤقــت  والتشــغيل  التدريــب 

والربامــج التشــغيلية األخرى يف 
بلدية غزة، وإرشاكها يف مقابلة 

املتقدمني واختيار األفضل.
تســهيل  ســبل  بحــث  تــم  كــا 
األبنيــة  تراخيــص  إجــراءات 
التعــاون  وتعزيــز  املدينــة  يف 
املشــرك بني البلديــة والنقابة، 
مجــال  يف  التعــاون  وتنســيق 
واعتــاد  املختلفــة،  املشــاريع 
املخططــات مــن النقابة، وتأخر 
إىل  البنــاء  عــىل  اإلرشاف  عقــد 
إذن  عــىل  الحصــول  مرحلــة 
البنــاء، وتحديــث عقــد اإلرشاف 
بحيث يصبح إلزامًيا يف بنوده.

البلديــة  دوائــر  يف  كمتدربــني 
املختلفــة، مشــدًدا عــىل رضورة 
تقديــم  يف  النقابــة  مشــاركة 
اإلبداعيــة  واألفــكار  املقرحــات 
باملشــاريع  يتعلــق  فيــا 
مدينــة  يف  املهمــة  التطويريــة 

غزة.
بدوره؛ أشاد نقيب املهندسني 
خدمــة  يف  البلديــة  بــدور 
الظــروف  رغــم  املجتمــع، 
التــي  الصعبــة  والتحديــات 
تواجــه عملهــا يف ظــل األزمــات 
املتتاليــة، مؤكــًدا ســعي النقابــة 
لتعزيــز العالقــات املشــركة مــع 
املحــي  املجتمــع  مؤسســات 

ويف مقدمتها البلدية.
كا أكد أهمية وجود لجنة فنية 
تخصصيــة من النقابة للمشــاركة 
املســتقبلية  املشــاريع  يف 

غزة.. بدء 
رسيان قرار منع 

الحفالت يف 
األماكن العامة

غزة/ فلسطني:
بــدأ أمــس، رسيــان قــرار قيــادة 
يف  الحفــالت  منــع  الرشطــة 
العامــة،  واألماكــن  الشــوارع 
وكل  الصــوت  مكــربات  ومنــع 
حرًصــا  اإلزعــاج،  مصــادر 
عــىل توفــر األجــواء املالمئــة 
الســكينة  حالــة  عــىل  وحفاًظــا 
للطلبــة  العامــة  والطأمنينــة 
امتحانــات  قــرب  مــع  تزامًنــا 

الثانوية العامة.
وأكــدت الرشطة، يف ترصيح، 
القــرار  تنفيــذ  ســتتابع  أنهــا 
القانونيــة  اإلجــراءات  وتتخــذ 

بحق املخالفني.

روسيا تقصف 6 مواقع قيادة و123 موقَع 
تمركز ألفراد ومعدات عسكرية أوكرانية

ناقشتا قضايا تهم المهندسني وتخدم المواطنني

بلديـة غزة تبحث مع نقابة المهندسني 
سبـــل توطيـــد العالقــات المشرتكــة




