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

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

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

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

3. يجــب عــى الركــة عنــد تســليم العطــاء إرفاق شــيك بنــي أو كفالة بنكية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. رسوم إعالن الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

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

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

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

إعالن طرح عطاء "توريد أثاث 
لجمعية نوى للثقافة والفنون"

عطاء رقم )2022/07(

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن )لشركات توريد العدادات(

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة  لركات توريد العــدادات الذكية  
، أن الدخــول واملشــاركة يف العطــاءات الخاصــة بتوريــد عــدادات التــي تقــوم 
الركــة باإلعــالن عنهــا وابتــداء مــن 2023/01/01 ســيكون فقــط للــركات 

التي قامت بتنفيذ مشاريع تجريبية  وتم اعتاد عداداتها .
تجريبيــة  مشــاريع  تنفيــذ  الراغبــة يف  الــركات  كافــة  الركــة  تدعــو  وعليــه 
حسب نظام املشاريع التجريبية للعدادات الذكية  لزيارة دائرة املشرتيات  
ـ املقــر الرئيــي وذلــك للتســجيل والحصــول عــى املواصفــات الفنيــة وذلك 
ابتــداًء مــن صبــاح يــوم االثنــن  املوافــق  2022/05/17 وحتــى نهايــة دوام 

يوم االربعاء املوافق 2022/06/01. 
للتواصل مع دائرة المشتريات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكرتوين -
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن طرح عطاء مناقصة رقم 2022/01
تعلن مؤسسة بيت الصحافة غير_الربحية عن طرح مناقصة 
توريد أجهزة البتوب، لمؤسسة بيت الصحافة.

بيــت  مؤسســة  مقــر  إىل  التوجــه  العطــاء  كراســة  عــى  بالحصــول  الراغبــن  فعــى 
بجــوار رشكــة   – الشــهداء  شــارع   – الرمــال   – غــزة  التــايل:  العنــوان  عــى  الصحافــة 
االتصاالت الفلسطينية، وذلك ابتداًء من يوم الثالثاء املوافق 17.05.2022 حتى 

يوم االثنن املوافق 23.05.2022 من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.
وفقا للشروط التالية:

1. أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 

حسب األصول املتبعة.
2. مثن نسخة العطاء 50 دوالرا غر مسرتدة.

3. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

4. األســعار يجــب أن تقــدم بالــدوالر وأن تشــمل رضيبــة القيمــة املضافــة مــع 

توفر فاتورة رضيبة مع االلتزام بالتوصيل للمكان املطلوب.
5.إحضار شهادة خصم منبع للفواتر املطلوبة.

6. املؤسسة غر ملزمة بأقل األسعار ومن حقها إلغاء العطاء أو تجزئته دون 

إبداء األسباب.
7. يلتزم املورد بالروط العامة والخاصة املوجودة يف كراسة العطاء.

8. لالستفسار هاتف املؤسسة 2886681 – الدائرة املالية.

آخر موعد لتسليم العطاءات الخميس املوافق 26.05.2022  الساعة 2:00  
ظهــرًا يف مقــر املؤسســة املذكــور أعــاله، ولــن ينظــر يف العــروض املقدمــة بعــد 

هذا املوعد، وسيتم فتح املظاريف يف نهاية آخر يوم لتسليم العطاءات.

بيت الصحافة – فلسطين
Press House-Palestine )BAS)

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  فعــى 
املوافــق  االثنــن  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 املؤهلــن 

و املرخصــن و املتخصصــن فقــط الحــق يف االشــرتاك ، علــًا بــأن آخــر موعــد 
لتقديــم العــروض هــو يــوم االثنــن 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 غر مسرتدة.

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

املوافــق  االثنــن  يــوم  ســيكون  املوقــع  وزيــارة  التمهيــدي  االجتــاع   .3

2022/5/23 الساعة الحادية عرة ظهرًا.

4. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

5. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

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

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904

بحر يتلقى رسالة من رئيسة 
برلمــــان جنـــــوب إفريقيــــا

غزة/ فلسطن:
تلقــى رئيــس املجلــس التريعــي الفلســطيني باإلنابــة د. أحمــد بحــر، رســالة 
برقيــة  عــى  ردا  أفريقيــا، وذلــك  برملــان جنــوب  رئيســة  نكاكــوال  مابيســا  مــن 

وجهها بحر لها لتهنئتها مبناسبة ذكرى اليوم الوطني لجنوب إفريقيا.
عالقــات  مواصلــة  إىل  تطلعهــا  عــن  أمــس،  رســالتها،  يف  نكاكــوال  وعــرت 
الصداقــة التاريخيــة والدبلوماســية املتينــة بــن املجلســن لدعــم الشــعب 
الفلســطيني. ووجهــت تحيــة الرملــان الجنــوب إفريقي للمجلــس التريعي 
مــن  التريعــي  مــا تضمنتــه رســالة  عــى  امتنانهــا  عــن  الفلســطيني، معــرة 

كلات ومشاعر طيبة مبناسبة اليوم الوطني لبلدها.

خريشة: االلتفاف حول المقاومة 
طريقنا للخالص من االحتالل

رام الله/ فلسطن:
أكد النائب الثاين لرئيس املجلس التريعي الفلسطيني د.حسن خريشة، 
يتطلــب  املســتقبل ألطفالنــا،  وبنــاء  اإلرسائيــيل  االحتــالل  مــن  الخــالص  أن 
الصدق والجدية والنفس الطويل ومراكمة القوة وااللتفاف حول املقاومة.

وقــال خريشــة، يف ترصيــح، أمــس: إن النكبــة مســتمرة وقامئــة بعــد ٧٤ عامــا، 
وتخللها عر السنوات نكبات كثرة.

وأشــار إىل أن االستســالم والســاح لـ"الذئــاب" بالتجــول يف أرضنــا مــن أســباب 
النكبــة التــي حلــت بالشــعب الفلســطيني. وأضــاف خريشــة: "لقــد دفعنــا مثــن 
االحباطات والهزائم، لتبقى القيادات يف جحورها وتعلن تحقيق االنتصارات".

الكسواين يستنكر قطع 
االحتالل أنابيب المياه 

عن مشارب باب الرحمة
القدس املحتلة/ فلسطن:

اســتنكر مدير املســجد األقىص املبارك الشــيخ عمر الكســواين، 
قطــع قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل أنابيــب امليــاه عن مشــارب باب 

الرحمة.
االحتــالل  انتهــاكات  أن  أمــس،  ترصيــح،  يف  الكســواين،  وأكــد 
وتتــم  مســتمر  تزايــد  يف  األقــىص  املســجد  ضــد  واملســتوطنن 

بشكل يومّي.
يف  والدائــم  املســتمر  والربــاط  التواجــد  رضورة  عــى  وشــدد 

األقىص؛ لكف يد االحتالل عن املسجد.
ووفقــا ملصــادر مقدســية فــإن قــوات االحتــالل أقدمــت عــى قطع 

أنابيب ثالجات املياه املوجودة يف مصى باب الرحمة.
 وتســعى ســلطات االحتــالل للســيطرة عــى املنطقــة الرقيــة مــن 
املسجد، وتحديًدا باب الرحمة، ومتنع ترميمها وتبليط ساحتها، 

وتحاول تهويدها وإقامة كنيس يهودي يف املكان.

القدس املحتلة/ فلسطن:
أكــد خطيــب املســجد األقــىص املبارك، الشــيخ 
االحتــالل  ســلطات  قــرار  أن  صــري،  عكرمــة 
أشــهر،   4 ملــدة  الســفر  مــن  منعــه  اإلرسائيــيل 
املســجد  عــن  الدفــاع  مــن  موقفــه  مــن  يغــر  لــن 

املبارك.
علينــا  اللــه  فضــل  "مــن  بيــان:  يف  صــري  وقــال 
املقــدس،  بيــت  يف  الربــاط  بنعمــة  أكرمنــا  أن 
ولــن نغــادر هــذه الديــار املباركــة أبــدا بــإذن اللــه 

تعاىل".
وأضــاف: "هــذا القــرار الجائــر لــن ُيغــر موقفــي، 
ولن مينعني، ولن يثنيني عن أداء واجبي الديني 
املســجد  عــن  ودفاعــي  وأمتــي،  شــعبي  تجــاه 
قيــد  عــى  دمــت  مــا  مســتمر  املبــارك  األقــىص 

الحياة".

وسّلمت سلطات االحتالل مساء أول من أمس، 
الشــيخ صــري، قــرارا يقــي مبنعــه مــن الخــروج 
من األرايض الفلسطينية املحتلة ملدة 4 أشهر.

مــرة يف  مــن  أكــر  الســفر  مــن  منعتــه  أن  وســبق 
الســنوات املاضية، كا منعته ألشــهر من دخول 

املسجد األقىص.
واملرابطــن  املقدســين  االحتــالل  ويســتهدف 
خــالل  مــن  الخصــوص،  وجــه  عــى  منهــم 
االعتقاالت واإلبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم 
لقمــة  املســجد  وتــرك  األقــىص،  املســجد  عــن 

سائغة أمام األطاع االستيطانية.
ودانــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس قــرار 
االحتــالل منــع الشــيخ صــري مــن الســفر ملــّدة 4 

أشهر.
القــرار  إن  الحركــة يف ترصيــح صحفــي،  وقالــت 

يعد جرمية تتناقض مع أدىن الحقوق اإلنســانية 
الحركــة  حريــة  كفلــت  التــي  الدوليــة  والقوانــن 

والتنقل.
يائســة يف تغييــب  القــرار محاولــة  وعــدت هــذا 
صوت شعبنا ودور رموزه يف الدفاع عن القدس 
ضّدهــا،  االحتــالل  جرائــم  وفضــح  واألقــىص 
واملرابطــن  املقدســين  معانــاة  حقيقــة  ونقــل 
وانتهاكات االحتالل واملستوطنن واقتحاماتهم 

للمسجد األقىص إىل الرَّأي العام. 
العنرصيــة  السياســة  هــذه  أنَّ  الحركــة  وأكــدت 
التضييــق  يف  االحتــالل  ينتهجهــا  التــي  املقيتــة 
عــى رمــوز مدينة القدس وإبعادهم ومنعهم من 
دخول األقىص لن تنجح يف عزل شعبنا وقياداته 
األقــىص،  املســجد  عــن  دفاعهــم  يف  ورمــوزه 

وإفشال مخططات التقسيم الزماين واملكاين.

الخطيــــب: مخططـــات االحتــــالل 
ستتحطم بإرادة وحب الشباب لألقىص 

النارصة/ فلسطن:
كــال  الشــيخ  املحتــل  الداخــل  يف  اإلســالمية  الحركــة  رئيــس  نائــب  أكــد 
الخطيب، أن مخططات االحتالل اإلرسائييل بإبعاد املرابطن عن املســجد 
للمســجد  وحبهــم  الفلســطيني  الشــباب  إرادة  أمــام  ســتتحطم  األقــىص، 
املبــارك. أوضــح الخطيــب، خــالل وقفــة أمــام محكمــة االحتــالل يف النــارصة 
تضامنا مع املرابط املعتقل إبراهيم خليل، أمس، أن ما يتعرض له الشباب 
الفلسطيني هو مالحقة سياسية؛ "بهدف إشعارهم بأن العالقة مع املسجد 

األقىص تهمة ال بد أن يعاقبوا عليها".
وشــدد عــى أن "نــرصة األقــىص كان وســيبقى وال ميكــن أن نحيــد عنــه قيــد 
املســجد  يحــب  ألنــه  خليــل؛  املرابــط  اعتقــل  االحتــالل  أن  وذكــر  أمنلــة". 
األقــىص ويعشــقه ويــرتدد عليــه. وقــررت محكمــة االحتــالل خــالل جلســتها، 
أمــس، متديــد اعتقــال الناشــط خليــل مــن قريــة البعنــة يف الداخــل املحتــل 
ملدة يومن. وأفاد املحامي عمر خايي بأن اعتقال خليل مبثابة مالحقة 
سياســية؛ بســبب تأثــره ونشــاطه عــى مواقــع التواصل االجتاعــي وتواجده 

يف األقىص.

غزة/ محمد أبو شحمة:
أن  وحقوقيــون  سياســيون  أكــد 
ســلطات  مــع  الفلســطيني  االشــتباك 
الشــعبية،  االنتفاضــات  عــر  االحتــالل 
يعــد األداة األقــوى لكبــح جــاح موجــة 

التطبيع العريب مع )إرسائيل(.
جــاء ذلــك خــالل ورشــة عمــل نظمتهــا 
غــزة،  مدينــة  يف  املهندســن  نقابــة 
أمــس، تزامنــًا مــع ذكــرى نكبة فلســطن 
مســتقبلية  "آفــاق  بعنــوان   ،٧٤ الـــ 

للرصاع العريب الصهيوين".
وأوضــح املشــاركون، أن دولــة االحتالل 
كبــر  بشــكل  تعــول  اإلرسائيــيل 
عربيــة  دول  مــع  عالقــات  إقامــة  عــى 
باملنطقــة، لضــان بقائها واســتقرارها، 

ومواصلة احتاللها لفلسطن.
السياســية  الدائــرة  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
حــاس،  بحركــة  الخارجيــة  والعالقــات 
كيــان  قيــام  منــذ  أنــه  نعيــم،  باســم 
يــدرك  كان   1948 عــام  االحتــالل 
املؤسســون أنــه ال ميكــن لــه االســتمرار 
لــه  تكــن  مل  إذا  باملنطقــة،  والعيــش 
امتــدادات باملنطقــة، وتحتضنــه بيئيــة 

جاذبة وليست طاردة.
"قبــل  مداخلتــه:  خــالل  نعيــم  وقــال 
الكيــان، كانــت هنــاك محــاوالت  قيــام 
لفتــح  الكيــان  لهــذا  الراعــن  مــن 
عالقــات باملنطقــة لضــان قدرتــه عى 
االســتمرار والبقــاء، واخــرتاق املحيــط، 

كونه كياًنا غريًبا مرفوًضا".

وأضــاف: "اســتعان االحتــالل بالراعــن 
ويف  الــدويل،  باملجتمــع  للكيــان 
حيــث  املتحــدة،  الواليــات  مقدمتهــم 
للتوقيــع  واشــنطن رشًطــا  تضــع  كانــت 
اتفاقيــات مــع العــرب، تطبيــع عالقاتهــا 

مع دولة االحتالل اإلرسائييل.
وتابــع: "بعــد نشــأة الكيــان، وحتــى عــام 
1993 حصلــت الكارثــة الكــرى التــي 

أن  االحتــالل،  إلســرتاتيجية  فتحــت 
توقيــع  خــالل  مــن  باملنطقــة،  تتغلغــل 
اتفاقيــة أوســلو، تــم توالــت االتفاقيات 

ومنها اتفاقية وادي عربة".
جــاح  يكبــح  مل  أنــه  نعيــم  وأوضــح 
االشــتباك  حالــة  إال  التطبيــع  موجــة 
رشعنــة  أعاقــت  حيــث  الفلســطيني، 

االحتالل اإلرسائييل. 

والقتل، ســواء يف الداخل املحتل، أو 
الضفة الغربية املحتلة، أو القدس.

مداخلتــه:  خــالل  ســعدة  أبــو  وقــال 
عادلــة،  هــي  الفلســطينية  "القضيــة 
قــرارات دوليــة تضمــن حقــوق  وهنــاك 
بقــرار  بــدًءا  الفلســطيني  الشــعب 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 149 
ملدنــه  حقــه  للشــعب  أعطــى  الــذي 
وقــراه وبيوتــه الــذي هجــر منهــا بالقــوة، 
وقــرارات أخــرى ملجلــس األمن الدويل 
بالتحــرر  املصــر  تقريــر  حــق  تكفــل 

واالستقالل".
وأضــاف أبــو ســعدة: "الكفــاح املســلح 
لتحريــر  التحريــر،  منظمــة  شــعار  كان 
إجــاع  هنــاك  وكان  فلســطن، 
فلســطيني عــى ذلــك الشــعار، ولكــن 

وأشــار إىل أن االتفاقيــات األخــرة مــع 
اإلمــارات،  مــع  اإلرسائيــيل،  االحتــالل 
إلعــادة  يهــدف  واملغــرب،  والبحريــن، 
هندســة ورســم املنطقــة مــن جديــدة، 
بنــاًء عــى الرؤيــة الصهيونيــة للمنطقــة، 

ليصبح جزًءا مسيطًرا ومتحكًا.
أصبــح  باملنطقــة  دوال  هنــاك  أن  وبــن 
مصالحهــا  أن  راســخة  قناعــات  لديهــا 
اإلســرتاتيجية طويلــة األمــد، تــأيت مــن 

خالل التطبيع.
واملحلــل  الكاتــب  أكــد  جانبــه،  مــن 
أن  ســعدة،  أبــو  مخيمــر  الســيايس، 
تثنيــه  أو  تهــدأ  الفلســطيني مل  عزميــة 
االحتــالل  قــوات  بــه  قامــت  مــا  كل 
عاًمــا،   74 مــدار  عــى  اإلرسائيــيل 
واالســتيطان،  التهويــد،  إجــراءات  مــن 

بــدأ  الوقــت،  مــرور  ومــع  تدريجًيــا 
التعاطــي مــع مبــادرات التســوية، ولكن 
ذلــك  أن  اتضــح  عامــا   29 مــرور  بعــد 

الطريق فاشل".
واملحلــل  الكاتــب  أكــد  جانبــه،  مــن 
الســيايس، أحمد الشــقاقي، أن الجيل 
وواجــه  االحتــالل،  تحــدى  الحــايل 
األطــاع الصهيونية يف أرض فلســطن 

رغم كل السنوات السابقة.
وقــال الشــقاقي خــالل مداخلتــه: "منذ 
الحديــث عــن فلســطن يف زاويــة عــام 
الصعيــد  عــى  نخــر  بدأنــا   ،1967

العــريب واإلســالمي، ألن الحديــث عــن 
لــدول  أتــاح  الحــدود،  تلــك  يف  دولــة 
أساســية  قناعــات  عــن  التخــيل  عربيــة 

بشأن الرصاع".
ميــز  مــا  "أكــر  الشــقاقي:  وأضــاف 
بأنهــا  الحاليــة،  التطبيــع  عمليــات 
شــكلت صدمــة للشــعب الفلســطيني 
اإلعــالن  خــالل  مــن  أســايس،  بشــكل 
العربيــة  الــدول  بــن  االتفاقيــات  عــن 

واالحتالل، وتوقيته".
خطــرة  مــؤرشات  هنــاك  أن  وأوضــح 
مــن  انتقالهــا  وهــو  التطبيــع،  حــول 
وفًقــا  وذلــك  الشــعوب،  إىل  األنظمــة 

الستطالعات الرأي.
مــن جانبــه، أكــد رئيــس الهيئــة الدوليــة 
الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  لدعــم 
أن  العاطــي،  عبــد  صــالح  "حشــد"، 
مواصلــة دولــة االحتــالل بامتناعهــا عــن 
إنفــاذ القــرارات الرعيــة الدوليــة، يعد 

جرائم تطهر عرقي.
وقال عبد العاطي: "الفلسطيني مناط 
حقوقــه،  انتــزاع  أجــل  مــن  النضــال  بــه 
حيــث إن الــرصاع مــع العــدو يدور عى 

قاعــدة موازيــن قــوة، واالنتصــار يحتــاج 
ترتيــب  يف  القــوة  عوامــل  تراكــم  إىل 
البيت الداخيل الفلســطيني، واختيار 

قيادة أفضل".
كل  وظــف  "االحتــالل  وأضــاف: 
والسياســية،  االقتصاديــة  إمكانيــات 
العربيــة  الــدول  يف  للتغلغــل 
لتحقيــق  وإفريقيــا،  واإلســالمية، 

العديد من املصالح".
وأوضــح أن العــرب يف صورتــه الحاليــة 
الخالفــات،  تســودهم  والســابقة، 
الدميقراطيــة،  عنهــم  وتغييــب 
الوحــدة  أو  واالســرتاتيجيات، 
االقتصادية. وشــدد عبد العاطي عى 
عــر  االحتــالل،  تغلــل  وقــف  رضورة 
تفعيــل حركــة املقاطعــة، وزج خطــاب 
وتوظيــف  وإســرتاتيجيات،  ثقــايف 
هــذا  لوقــف  العربيــة  اإلمكانــات  كل 

التغلغل.
الشــأن  أكــد املختــص يف  مــن جهتــه، 
شــومر،  أبــو  توفيــق  اإلرسائيــيل، 
االحتــالل  قــوة  مصــادر  معرفــة  أن 
مــن  تحســن  وضعفــه،  اإلرسائيــيل 

اإلمكانيات الفلسطينية.
مداخلتــه:  خــالل  شــومر  أبــو  وقــال 
)إرسائيــل(  مــن  مكونــا  ليــس  "العــدو 
ذلــك  مــن  أبعــد  جــذور  لــه  ولكــن 
قيــام  ومنــع  لفصــل  أداة  وهــي  بكثــر، 

امراطورية عربية".
وأضاف: "نحن الفلسطينين محاربون 
عــن العــرب ومتقدمــون عنهــم، ومنلــك 
االحتــالل،  مبواجهــة  قــوة  عنــارص 
حقنــا  وهــو  واحــد  يشء  يف  وتتمثــل 
ووجودنــا عــى أرضنــا، وهــي عقبــة يف 

وجه االحتالل".

حماس تدين قرار االحتالل 

صربي: منعي من السفر جائر ولن أتراجع عن نرصة األقىص

سياسيون وحقوقيون: االشتباك الفلسطيين 
مع االحتالل األداة األقوى لكبح موجة "التطبيع"

جانب من الورشة بمدينة غزة أمس      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

هكذا أسهمت 74 عاًما في 
إضعاف الخاصرة اإلسرائيلية

هنــاك الكثــر مــام قــد يقال عام حققتــه دولة االحتالل من إنجازات 
عســكرية وسياســية طيلة العقود الســبعة املاضية، ليس بالرضورة 
لقوتهــا فحســب، وإمنــا لضعــف العــرب والفلســطينيني أساســا، ال 
ســيام يف مراحــل تأسيســها األوىل، حــني أصيبــوا بهــول الصدمــة 

واملفاجأة عىل ضياع األرض، وفقدانها.
لكن اليوم، وبعد أربعة وسبعني عاما من إقامة الكيان عىل أنقاض 
أرضنــا املحتلــة، ميكــن القــول بكثــر مــن الثقــة والوجاهــة أن مســرة 
املقاومــة، املتفاوتــة يف قوتهــا وحّدتهــا وتوزعهــا جغرافيــًا، ألغــت 
من قاموس االحتالل مصطلح "الحدود اآلمنة"، حيث وقف جيشه 
عاجزًا أمام ابتكارات املقاومني، مام دفع بقيادته ألن يعلنوا عدم 
املعانــاة  فــرض  يف  ونجحــت  لقمعهــا،  ســحرية  حلــواًل  امتالكهــم 
املبارشة عىل اإلرسائيليني نتيجة سياسات حكوماتهم املتعاقبة.

مع العلم أن تنامي قدرات االحتالل العســكرية طوال هذه العقود 
الســبعة، واختــالل موازيــن القــوى لصالحــه مل يحقــق لــه الحل الذي 
الســيايس،  نظامــه  أزمــة  مــن  فاقمــت  فقــد  العكــس،  عــىل  أراد، 
وأقنعت األحزاب الحاكمة طوال تلك الســنني أن سياســته القامئة 
عىل الضم واإللحاق وأرض "إرسائيل" الكاملة اصطدمت بعقبات 

جدية.
وكشــفت املقاومة حقيقة الكيان املحتل، وســاعدت يف تعريتها 
الــذي ال يقهــر"، مــن خــالل ترويــج التعليقــات  ألســطورة "الجيــش 
الرائجة عىل ألسنة كبار املحللني العسكريني، وما تناولته صحفه 
عــىل  أجمعــت  التــي  واالفتتاحيــات،  واملقــاالت  التحليــالت  مــن 

متيزها بـ"جرأة مذهلة" و"ثقة ذاتية لدى نواة املقاتلني".
املســرة  هــذه  طــوال  املقاومــة  عكســت  فقــد  ذاتــه،  الوقــت  يف 
التاريخيــة، حالــة تدهــور الوضــع األمنــي اإلرسائيــي، خاصــة الجــرأة 
ملواجهــة  واســتعداد  لتخطيــط  أشــار  مــام  للمقاومــني،  املتزايــدة 
مبارشة مع قوات االحتالل، بعد أن لوحظ تغر يف أســاليب عمل 
خالياها، التي أصبحت توجه مجهوداتها ضدها، وال يرتدعون عن 
خــوض صدامــات مبــارشة معهــا، وبــات واضحــًا أن هــذه العمليــات 

سبقتها نشاطات استخبارية وتخطيط وجمع معلومات.
قــوى  مواجهــة  اإلرسائيــي  املحتــل  عــىل  املقاومــة  فرضــت  لقــد 
تتمســك مببادئهــا، ورغــم اعتقالــه لعــدد كبــر مــن أعضائهــا، لكنهــا 
نجحت وبصورة مستمرة يف العودة لنشاطاتها، ورغم تقلص عدد 
املطلوبــني كثــرًا، فقــد اعــرف جــراالت إرسائيليــون مرموقــون، أن 
مــن تبقــوا "عنيفــون جــدًا" وأبــدوا اســتعدادًا للمخاطــرة، "وهزمونــا" 
مبفهوم معني، ونجحوا يف "دفعنا" للمبالغة يف الرد، ويف إفقادنا 
لرباطــة جأشــنا، وتســببوا يف اختــالل توازننــا"، ولعــل مــا حصــل مــن 

عمليات يف األسابيع األخرة منوذج حي عىل ذلك.
كام شهدت املقاومة خالل مختلف مراحلها، ويف جميع جبهاتها، 
يف الداخــل والخــارج، رصاعــًا داميــًا مــع جيــش االحتــالل، واشــتد 
الــراع مــن الناحيتــني الكميــة والنوعيــة، فاســتامت املقاومــون يف 
الصدام، وزاد استشهادهم من حدة املواجهة، مام مينحها نجاحا 
وليــس  الهــدف اإلرسائيــي لخفــض مســتوياتها،  تأكيــد فشــل  يف 
هنــاك يف األفــق مــا يشــر لنهايتهــا، وقد باتــت أطول حرب يخوض 

غامرها!

إعالن طرح عطاءات
لتلزيــم كافتريــا مستشــفى الصداقــة الــريك الفلســطيني وماكينات الخدمة 
الذاتية عىل أرض املستشفى )مرشوبات ساخنة وباردة وشيبس وأجوزات(

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

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

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

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

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

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

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

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

5. يلتــزم املســتأجر بفلســفة املستشــفى وباألخــالق واآلداب العامــة داخــل 

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

موقع التلزيمالتخصصرقم العطاءم.

.1
ت  ص  1/م 
ف/2022

لتلزيم كافة مرافق 
الكافتيريا وميني ماركت

مستشفى الصداقة التركي 
الفلسطيني - الوسطى

.2
ت  ص  2/م 
ف/2022

تخصص ماكينات
الخدمة الذاتية

مستشفى الصداقة التركي 
الفلسطيني - الوسطى

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

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

مستشفى الصداقة الريك الفلسطيني  

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائق العطــاء، فعىل الراغبني 
وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن  املشــاركة  يف 
الصحــة – دائــرة املشــريات باملجمــع اإلداري خــالل أوقــات الــدوام الرســمي 
مــن أجــل الحصــول عــىل كراســة العطــاء واملواصفــات مقابــل مبلــغ )100( 

شيكل غر مسردة لكل مناقصة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2022/05/23 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
رقم اسم العطاءم

العطاء
فتــح  ســاعة 

المظاريف

1

خاصــة  دفاتــر  توفيــر 
باإلدارة العامة للصيدلة

/29
2022

11:00 صباحًا

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

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور.

4. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبة املضافة/

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

رقــم2829774–  هاتــف  عــىل  التواصــل  يرجــى  لالستفســار   .8

www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة املوقع االلكروين لوزارة الصحة
gov.ps( لالطالع عىل كراسة العطاء.

جمعية أطفالنا للصم – غزة 
إعالن طرح عطاء رقم 2022/9

تعلن جمعية أطفالنا للصم عن طرح عطاء بالظرف المختوم خاص 
بتوريد وتركيب وتشغيل نظام كهرباء طاقة شمسية 
ضمــن مــرشوع “تعزيــز البنيــة التحتيــة للســالمة واألمــن بجمعيــة أطفالنــا للصــم 

“تنفيذ جمعية أطفالنا للصم - غزة.
فعــىل الــرشكات املختصــة يف توريــد وتركيــب وتشــغيل نظــام كهربــاء طاقــة 
التوجــه ملقـــر جمعيــة  شمســية و ملحقاتــه والراغبــة باملشــاركة يف العطــاء 
أطفالنا للصم الكائن يف غــــــــــزة 72 شــارع فلســطني مقابل مســجد فلســطني 
الســتالم نســخة مــن وثائــق العطــاء مقـــابل رســم مــايل غــر مســـرد وقــدره 50 
دوالرا أمريكيا، وذلك ابتداًء من يوم الثالثاء املوافق لـ 17 مايو 2022 حتى 
يــوم الثالثــاء املوافــق لـــ 24 مايــو 2022 مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى 

الواحدة بعد الظهر، وذلك حسب الرشوط التالية :
-  أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 

حسب األصول املتبعة.
- تقدم األسعار بعملة اليورو األورويب. 

- األسعار تشمل قيمة الرضيبة املضافة، وعىل الرشكة الفائزة االلتزام بتقديم 
فواتر رضيبية وشهادة خصم من املنبع عند استحقاق دفعاتها املالية.

- إرفاق خلو طرف رضيبي )دخل وقيمة مضافة(.
- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

-  تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
الثالثــاء  يــوم  للعطــاء  املتقدمــني  لجميــع  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   -

املوافق لـ 24 مايو 2022 الساعة 11:30 صباحًا يف مقر الجمعية.
- أخــر موعــد لتقديــم عــروض األســعار يــوم األحــد املوافــق لـــ 29 مايو 2022 
الســاعة 2:00 ظهــرًا يف مقــر الجمعيــة، وســيتم فتــح العطــاء يف نفــس اليــوم 

والساعة بحضور املتقدمني للعطاء أو ممثليهم.
- يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني دخــول عطاء مقداره 5% 
مــن إجــاميل قيمــة العطــاء عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق 
النقــد  ســلطة  لــدى  معتمــد  بنــك  مــن  صــادًرا  ويكــون  املطلــوب  باملبلــغ 

الفلسطينية، وساري ملدة شهرين من موعد فتح مظاريف العطاء.
ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عىل هاتف الجمعية  2865468 أو 2828495

أهليــة جامهريــة تقدميــة  الفلســطينية منظمــة نســوية  املــرأة  لجــان  اتحــاد 
مــدين  فلســطيني  مجتمــع  بنــاء  أجــل  مــن  تناضــل   1980 عــام  تأسســت 

دميقراطي تقدمي خال من كافة أشكال التمييز.
الفلســطينية بطــرح عطــاء تنفيــذ حملــة  اتحــاد لجــان املــرأة  ترغــب جمعيــة 
إعالميــة دوليــة للوقــوف ضــد قــرار التصنيــف للمؤسســة وذلــك وفقــًا لكراســة 
يف  للمشــركني  الــواردة  الفنيــة  واملواصفــات  والعامــة  الخاصــة  الــرشوط 
املــرأة  لجــان  اتحــاد  مقــر  مــن  عليهــا  الحصــول  ميكــن  والتــي  املناقصــة، 
الفلسطينية الكائن يف العنوان التايل:  غزة: شارع أبو حصرة- مفرق سوبر 
ماركت يافا عامرة أبو العوف الدور الثاين ، خالل الفرة من الساعة العارشة 

صباحًا وحتى الثانية يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت. 
علاًم بأن آخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم األحد املوافق22.05.2022 الساعة 
الثانيــة عــرشة والنصــف ظهــرا )12:30( ظهــرا يف صنــدوق العطــاءات يف مقر االتحاد 
ولن يلتفت ألي عطاءات ترد بعد هذا املوعد، سيقوم االتحاد بفتح العطاءات يوم 
األحد املوافق 2022/05/22 الســاعة الواحدة ظهرا، فعىل الرشكات/ الراغبة يف 

املشاركة التوجه للحصول عىل منوذج العطاء مع مراعاة الرشوط التالية: 
1. يجــب أن يكــون العــرض ســاري املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 120 يومــا مــن 

آخر موعد لتسليم العطاء. 
2.  يجــب أن يكــون قــادرا عــىل إصــدار فواتــر رضيبية وشــهادة اســتقطاع من 

رضيبة الدخل عند استحقاق الدفعات املالية املقدمة من طرفه. 
3. العطاء قابل للتجزئة ,والجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء 

األسباب. 
4. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء املقــدم 

عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق ,باســم اتحــاد لجــان املــرأة 
الفلسطينية وتكون مدة رسيان الكفالة 120 يوم من تاريخ تسليم العطاء ، 

وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
5. مثن نسخة العطاء مائة شيكل غر مسردة.

6. تســلم العطــاءات يف مقــر االتحــاد ولــن ينظــر يف العطــاءات املقدمــة بعد 

املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاله. 
7. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه /م العطاء. 

8. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة اتحاد لجان املرأة الفلسطينية )الدائرة 

املالية( خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عىل جوال0599417524.

اإلعالن عن مناقصة رقم 2022/01
تنفيذ حملة إعالمية دولية للوقوف 

ضد قرار التصنيف للمؤسسة

الداخل املحتل-غزة/ جامل غيث:
متــي ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي قدمــًا يف محاوالتها 
الفلســطينية  األرايض  عــىل  ســيادتها  لتكريــس  الراميــة 
وتهجــر ســكانها قــرًا، عــرب متريــر مخططاتهــا ومشــاريعها 

االستيطانية العنرية.
والبنــاء"  للتنظيــم  اللوائيــة  "اللجنــة  ُتســمى  مــا  وصّدقــت 
التابعــة لالحتــالل، أمــس، عــىل مخطــط ســكة القطــار مــن 
مدينــة  لغايــة   ،1964 عــام  امُلقامــة  "كرميئيــل"  مدينــة 
شــاميل   1949 عــام  ُأقيمــت  التــي  شــمونة"  "كريــات 

فلسطني املحتلة.
ومتتد سكة الحديد عىل طول 54 كيلومرا، وأنفاق طولها 
نحــو 20 كيلومــرا، كــام أنــه مــن املزمــع إقامة جســور بطول 
أكــر مــن 5.5 كيلومــرات، تربط بــني املحطات الجديدة، 
مســتوطنات "كريات شــمونة، وحتسور هجليليت، ومروم 
هجليــل، ورشقــي كرميئيــل"، دون إقامــة أي محطــة بالقــرب 

من البلدات العربية يف املنطقة.
وكان العــرشات مــن أهــايل قريــة نحــف بالداخــل املحتــل 
تظاهــروا، مســاء أول مــن أمــس، عــىل مدخــل بلــدة الرميــة 
"كرميئيل إرسائيلًيا" قرب مدينة سخنني بالجليل األعىل، 
مئــات  بســلب  يهــدد  الــذي  القطــار  ســكة  مخطــط  ضــد 

الدومنات من أرايض القرية.
عزل القرية

وقــال رئيــس مجلــس محي "نحف" عبد الباســط قيس: إن 
القريــة باتــت ضحيــة املخطــط اإلرسائيــي الجائــر مــن أجــل 
بالجــدار  تطويــر "كرميئيــل" وتحويلهــا "لغيتــو" وإحاطتهــا 

وتحديدها عىل الخارطة يف الداخل املحتل.

وأضــاف قيــس لصحيفــة "فلســطني": "لــن نســمح بتنفيــذ 
هــذا املخطــط الظــامل ولــن تكــون "نحــف" ضحيــة مصــادرة 
للمخطــط  األهــايل  رفــض  مؤكــًدا  مجــدًدا"،  األرايض 

وإرصارهم عىل مواجهته عرب البقاء يف القرية.
وذكر أن مستوطنة "كرميئيل" ُأقيمت عىل أريض القرية، 
عــىل  عــدة  مــرات   )85( شــارع  توســعة  متــت  حــني  يف 
حســاب أرايض األهــايل، كــام ُأقيــم شــارع )854( املــؤدي 

للمنطقة الصناعية "تيفن" عىل ذات الشاكلة.
يهــدف ملصــادرة مئــات  القطــار  وأوضــح أن مخطــط ســكة 
االحتــالل  أن  إىل  مشــرًا  القريــة،  أرايض  مــن  الدومنــات 

سيعمل عىل بناء جدران لحامية القطار.
وبحســب قيــس فــإن األهــايل يعكفــون عــىل تنظيــم وقفات 
احتجاجيــة قــرب املفرقــات الرئيســة يف املنطقــة، إضافــة 

للمســار القانــوين، قائــاًل: "توجهنــا إىل محكمــة االحتــالل 
العليــا، وأعضــاء الكنيســت العــرب للمطالبــة بوقــف العمــل 
باملــرشوع، وتقليــل الــرضر ورفع الفائدة لألهايل إال أننا مل 

نلَق تجاوبًا".
مخطط تفصيلي

"نحــف" املحامــي  الشــعبية يف  اللجنــة  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
جــامل فطــوم، أن االحتــالل بــدأ بتنفيــذ املخطــط التفصيــي 
الحــدود  قــرب  املحتلــة،  فلســطني  شــاميل  القطــار  لســكة 
اللبنانيــة. وقــال فطــوم لصحيفــة "فلســطني"، إن خــط الســكة 
الحديدية يستهدف األرايض والقرى الفلسطينية بعيًدا عن 
املســتوطنات، الفًتــا إىل أن املخطــط يشــمل إنشــاء شــوارع 

وجسور وتوسعتها عىل حساب األرايض الفلسطينية.
وذكــر أن املخطــط يتكــون مــن شــقني: األول إنشــاء ســكة 

والثــاين  عرضيــا،  مــرا   -50  30 قرابــة  وسيســلب  القطــار 
إنشاء شارع رئيس مواٍز لسكة القطار، ومير من مدينة عكا 
حتــى قريــة الخالصــة شــاماًل ويحتــاج إىل 60 مــًرا عرًضــا، 

وعند مفرقات الطرق سيتم إنشاء جسور.
وســيضيق املــرشوع، وفــق فطــوم، الخنــاق عــىل األهــايل، 
مســتقباًل،  العربيــة  والبلــدات  القــرى  بعــض  تطــور  ومينــع 
تهويــد  أجــل  مــن  األرايض  ملصــادرة  يهــدف  أنــه  موضًحــا 

منطقة الجليل.
وتعمل اللجنة الشعبية يف "نحف" ملنع تنفيذ املخطط، 
التخطيــط  وهــي:  مســارات؛  ثالثــة  عــىل  فطــوم،  بحســب 
املهنــي مــع مهنيــني مــن أجــل إبعــاد املخطــط عــن القريــة 
الــرضر، والثــاين عــىل الصعيــد القضــايئ عــرب  أو تقليــص 
التواصــل مــع مستشــارين مختصــني، أمــا املســار الثالــث 
فهو االســتعانة باإلعالميني والسياســيني وأعضاء كنيست 

مؤثرين للضغط عىل االحتالل لوقف املرشوع.
وتقع قرية "نحف" عىل تلة ترتفع 350م عن سطح البحر، 
وقريــة  الغــرب  مــن  والبعنــة  األســد  ديــر  قريــة  بهــا  وتحيــط 
ســاجور والرامــة مــن الــرشق، مــن الجنوب مدينة مســتوطنة 
"كرميئيل"، ويحدها من الجهة الشاملية شارع عكا صفد، 

وهي ضمن قضاء عكا.
عــام  ويف  دونــم،  ألــف   16 تبلــغ  القريــة  مســاحة  وكانــت 
1963 متت مصادرة 9 آالف دونم لغرض إقامة مستوطنة 

"كرميئيل" لتصبح حوايل 7 آالف دونم، ويف السبعينيات 
تــم ســلب املزيــد مــن األرايض إلنشــاء شــارع 854 لتبلــغ 
املساحة نحو 6 آالف دونم، وفق فطوم، الذي بني أن عدد 

سكانها يقدر بحوايل 14.100 نسمة. 

رام الله/ فلسطني:
انطلقــت يف جامعــة برزيــت بــرام 
االنتخابيــة  الدعايــة  أمــس،  اللــه 
اســتعدادا  الطالبيــة،  لألطــر 
التــي  الطلبــة  مجلــس  النتخابــات 
ســتجري يف الثامــن عــرش مــن مايــو 

الجاري.
اإلســالمية  الكتلــة  وافتتحــت 
دعايتها االنتخابية مبســر عسكري 
برزيــت،  جامعــة  داخــل  مهيــب 
الــزي  فيــه  املشــاركون  ارتــدى 
العســكري ووضعــوا عــىل رؤوســهم 
والعصبــة  الفلســطينية  الكوفيــة 

الخرضاء.
يف  حــامس  رايــات  وحلقــت 
الكتلــة  أبنــاء  رفــع  كــام  الجامعــة، 
صــورة الشــهيدة الصحفيــة شــرين 
أبو عاقلة إىل جانب صور الشهداء 
والرنتيــي  ياســني  أحمــد  القــادة 
وأبو عي مصطفى ويارس عرفات.

الصــوت  مكــربات  وصدحــت 

متجــد  التــي  املقاومــة  بأناشــيد 
العمليات الفدائية ضد االحتالل.

ألنصــار  الطــاليب  الحشــد  وانطلــق 
قاعــة  أمــام  مــن  اإلســالمية  الكتلــة 
الشــهيد كامل نارص وجاب شــوارع 
مجلــس  إىل  وصــواًل  الجامعــة، 
عــرض  نظــم  القديــم حيــث  الطلبــة 

مرحي، وألقيت كلمة الكتلة.
برزيــت  جامعــة  تزينــت  كذلــك 
محمــد  العــام  القائــد  بصــورة 
كتائــب  باســم  والناطــق  الضيــف، 

القسام أبو عبيدة، باإلضافة.
كلمة الوفاء

نجحــت  أنهــا  الوفــاء  كتلــة  وأكــدت 
عــدم  يف  ســنوات  خمــس  طــوال 
ورســخت  الجامعــة،  أقســاط  رفــع 
التمثيل النسبي واقعًا حقيقيًا رغم 
املطلقــة  األغلبيــة  عــىل  حصولهــا 
التــي متكنهــا مــن تشــكيل مجلــس 

لوحدها.
الواضحــة  الكتلــة إنجازاتهــا  وعــدت 

يف رعاية الطلبة ومتابعة مشاكلهم 
والتخفيف من أعبائهم املادية.

النشــاطات  عــرشات  إىل  وأشــارت 
التي نفذتها وتنوعت بني مسابقات 

علمية ورمضانية ومعارض.
ســتبقى  أنهــا  الوفــاء  كتلــة  وأكــدت 
وضيــاء  حــازم  رعــد  لســالح  وفيــة 
وأليب  جنــني،  وملقاومــة  حامرشــة 
عيــاش  ويحيــى  الربغــويث  عاصــف 
وضياء الطويل وإيهاب أبو سليم.

االنتخابــات،  أجنــدة  وبحســب 
التــي  الطالبيــة  املناظــرة  فســتكون 
تشارك فيها كتلة الوفاء اإلسالمية 
اليوم الثالثاء الســاعة الثانية عرشة 
صناديــق  تفتتــح  أن  عــىل  ظهــرا، 

االقراع صباح األربعاء.

بينهــا  طالبيــة  كتــل   5 وتتنافــس 
الكتلــة اإلســالمية عــىل املقاعد 
البالغ عددها 51 مقعدا، ويبلغ 
لهــم  يحــق  الذيــن  الطلبــة  عــدد 
االقــراع يف برنامج البكالوريوس 

13 ألف طالب وطالبة.

رئيــس  نائــب  أكــد  أن  وســبق 
لحركــة  الســيايس  املكتــب 
حــامس الشــيخ صالــح العاروري، 
أن الكتلــة اإلســالمية متثــل رأس 
الحربــة للمقاومــة يف كل مــكان، 
التوعــوي  دورهــا  خــالل  مــن 
الجامعــة،  داخــل  والتحريــي 
أبنائهــا يف  خــالل مشــاركة  ومــن 
القــرى واملــدن واملخيــامت يف 

أعامل املقاومة كافة.

حماس تدعو لحراك قوي لمنع 
القطار الهوايئ يف القدس

غزة/ فلسطني:
دعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية "حــامس" إىل حــراٍك قوي ملنــع القطار الهوايئ 

الذي يهّدد الوجود الفلسطيني ومعامل مدينة القدس اإلسالمية واملسيحية.
وأدان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، يف بيان وصلت إىل "فلسطني" نسخة 
عنــه أمــس، تصديــق محكمــة االحتــالل العليــا عىل إقامة قطاٍر هــوايئ يف القدس 
املحتلة. وأكد برهوم أن هذه الخطوة تحمل يف طّياتها أبعادًا سياسية وُعمرانية 
خطــرة ســتؤّثر يف قلــب مدينــة القــدس وأحيائهــا القدميــة، عــادًا إياهــا "جــزءًا ال 
يتجــزأ مــن مشــاريع التهويــد اإلرسائيليــة املســتمرة الراميــة لتغيــر وطمــس معــامل 

مدينة القدس العربية واإلسالمية وهويتها الحضارية".
ودعــا املؤسســاِت الدوليــة واإلقليميــة، ويف املقدمــة منهــا جامعة الــدول العربية 
املخططــات  تلــك  لوقــف  التحــرك  رسعــة  إىل  اإلســالمي،  التعــاون  ومنظمــة 
ومقدســاتها  الحضــاري  وطابعهــا  الفلســطيني،  الوجــود  تهــّدد  التــي  واملشــاريع 

اإلسالمية واملسيحية.
وعــّد برهــوم إقامــة القطــار الهــوايئ "انتهــاكا صارخــا للمواثيــق والقــرارات الدوليــة 
كافــة"، مــا يســتدعي أيضــًا حــراكًا قويــًا مــن الســلطة بــرام اللــه، بوقــف عالقاتهــا 
األمنيــة مــع االحتــالل والتوجــه إىل املحاكــم الدولية، إلدانة االســتيطان، ومحاكمة 
قادة االحتالل عىل جرامئهم املستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، ومدينة القدس 

املحتلة.

رفع رايات حماس وصور قادة القسام

مسيـــر عسكـــري مهيـــب للكتلـــة اإلسالميــة 
فـــي بريزيـــت مـــع بـــدء الدعايـــة االنتخابيـــة

مخطط "سكة القطار"..
وسيلــــة االحتـــالل لسلـــب أراضــي "نحــف" المتبقيــة

وقفة ضد مخطط" سكة القطار" في قرية نحف في الداخل المحتل أمس    )فلسطين(
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"صيانــة  مــروع  ضمــن  الفلســطينيني  البحريــني  املالحــني  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 والروط واملواصفات العامة والخاصة باملروع الواردة يف كراسة 
العطاء فعىل الركات التي ترغب يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:

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

2. يجب أن تكون الركة من ذوي الخربة واالختصاص.

3. يجب أن تكون األسعار 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 

عرة يف مقر جمعية املالحني البحريني الفلسطينيني.
10. ميكــن الحصــول عــىل كراســة العطــاء من مقر جمعيــة املالحني البحريني 

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

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

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

الساعة الحادية عرة والنصف صباحًا. 
البحريــني  املالحــني  جمعيــة  مقــر  مراجعــة  يرجــى  املعلومــات  مــن  ملزيــد 

الفلسطينيني – غزة أو االتصال عىل هاتف 2858021

إعالن طرح عطاء
صيانة مراكب صيد

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة عبسان الكبيرة

 )MDPIII( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة
التمويل اإلضايف لالستجابة لجائحة كورونا

اسم المشروع: توريد مواد لزوم صيانة مباني البلدية
MDPIIIW6- 1523122- 18a :رقم املروع

الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1

عــىل منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد من املانحــني )البنك الدويل- 
الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  خــالل  مــن  تنفيذهــا   ســيتم   )KFW-AFD

وذلــك   )MDPIII( الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة- 
لتنفيذ مشــاريع خاصة مبرافق وخدمات البلديات يف الضفة الغربية وقطاع غزة ، 
حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديــات الضفة الغربية وقطاع غزة  ملواجهة 
اآلثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة 
لتحســني الخدمــات األساســية للبلديــات والتــي تخــدم أكــرب عدد من الســكان. وقد 
مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض  الكبــرية عــىل منحــة فرعيــة  بلديــة عبســان  حصلــت 
الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيذ توريد مواد لزوم صيانة مباين البلدية 
وتنوي استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد 

رقم )MDPIIIW6- 1523122 -18a( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة 

عبسان الكبرية الدائرة املالية – قسم املشاريع السيد/ م. أحمد أبوعودة هاتف: 
2073505 فاكس: 2073066 وذلك ابتداًء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 

الثانية عر ظهرًا من تاريخ 2022/05/17 وحتى تاريخ 2022/05/26.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2022/05/26 الساعة الثانية عرة ظهرًا. 

بلديـة عبسان الكبرية4. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة .

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة عبسان الكبيرة

 )MDPIII( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة
التمويل اإلضايف لالستجابة لجائحة كورونا

اسم المشــروع: توريد مواد لزوم صيانة الشوارع 
واألرصفة في مدينة عبسان الكبيرة

MDPIIIW6 -1523122- 19a :رقم املروع
1. حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــىل منحــة 

إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــني )البنــك الدويل- KFW-AFD( ســيتم 
تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  خــالل  مــن  تنفيذهــا  
وخدمــات  مبرافــق  خاصــة  مشــاريع  لتنفيــذ  وذلــك   )MDPIII( الثالثــة  املرحلــة  البلديــات 
البلديــات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 وذلــك مــن خــالل 
تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكرب عدد 
من السكان. وقد حصلت بلدية عبسان الكبرية عىل منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ توريــد مــواد لــزوم صيانــة الشــوارع واألرصفــة يف 
مدينة عبســان الكبرية وتنوي اســتعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات 
تحت العقد رقم )MDPIIIW6 -1523122 -19a( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

بلديــة  مــن  الالزمــة  عــىل املعلومــات  الحصــول  املــوردون املعنيــون ميكنهــم   .2

أبــو عــودة  عبســان الكبــرية الدائــرة املاليــة – قســم املشــاريع الســيد/ م. أحمــد 
هاتف: 2073505 فاكس: 2073066 وذلك ابتداًء من الساعة التاسعة صباحًا 
وحتى الثانية عرة ظهرًا من تاريخ 2022/05/17 وحتى تاريخ 2022/05/26

بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2022/05/26 الساعة الثانية عرة ظهرًا. 

بلديـة عبسان الكبرية4. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

ضمن مشروع بيت فلسطين - تعلن جمعية الحق في الحياة عن طرح عطاء: 
  B05 /2022 عطاء رقم

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

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

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

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

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

11:00 صباحا للرد عىل استفسارات الركات. 

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

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

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

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

جوال رقم 0598070118
مالحظات هامة

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

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

إعالن طرح عطاء 
توريد مواد تموينية خام 

غزة/ محمد الصفدي:
حــامس  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  جــدد 
زاهــر جباريــن، متســك حركتــه يف طريــق املقاومــة 
والتضحية حتى تحرير األرض واملقدســات، مؤكدا 
أن حــق العــودة أصيــل ثابــت بكل الرائــع والقوانني 
كلمــة  خــالل  جباريــن،  ونــدد  واإلنســانية.   الدوليــة 
األرسى  لجنــة  أقامتهــا  التــي  الوقفــة  يف  مســجلة 
الصليــب  مقــر  أمــام  واإلســالمية  الوطنيــة  للقــوى 
األحمــر مبدينــة غــزة، أمــس، بجرميــة اغتيــال قــوات 

االحتالل اإلرسائيي للصحفية شريين أبو عاقلة.
وقــال: إن االحتــالل تعّمــد اســتهداف الصحافيــة أبــو 
عاقلــة وكل صــوت للحقيقــة، فهــو ال يفــرق بــني أحــد 
من أبناء شعبنا يف االستهداف، مشريا إىل أنه منذ 

ا. ا فلسطينيًّ عام 2000 قتل االحتالل 55 صحفيًّ
يــوم  تــزداد يومــا بعــد  ونبــه إىل أن جرائــم االحتــالل 
أمــام صمــت املجتمــع الــدويل عــىل هــذا االحتــالل 
األمــة  قضيــة  فلســطني  أن  جباريــن  وأكــد  املجــرم. 
العربيــة واإلســالمية، "وفيهــا ومنهــا ثوابــت ال ميكــن 

التنــازل عنهــا أبــدا، فالحريــة ألرضنــا املقدســة والتي 
مــن أجلهــا ســلكنا درب املقاومة كخيار إســرتاتيجي 
األرسى  ســيحرر  وبهــا  واإلنســان  األرض  يحمــي 
واملرسى". وشدد عىل أن هذه التضحيات والدماء 
التي نزفت عىل أرض فلسطني، لن تذهب سدى، 

مجددا العهد والبيعة عىل مواصلة طريق التضحية 
والفداء والعزة والكرامة حتى التحرير.

اليــوم  يــأيت  "أن  بثقتــه  القيــادي يف حــامس  وختــم 
الجرائــم  عــىل كل  االحتــالل  فيــه  الــذي سيحاســب 

التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا".

تجديد اإلداري للمتحدث 
باسم قائمة "القدس 
موعدنا" يوسف القزاز

الخليل/ فلسطني:
جــددت قــوات االحتــالل اإلرسائيي، أمــس، االعتقال اإلداري للناطق 
باســم قامئــة "القــدس موعدنــا" املهنــدس يوســف القــزاز )48 عاًمــا( 

من سكان دورا بالخليل.
وبحســب مصــادر عائليــة، فــإن ســلطات االحتــالل مدد اعتقــال القزاز 

ملدة 4 أشهر للمرة الرابعة عىل التوايل.
والقــزاز هــو أســري محــرر اعتقــل عــدة مرات، وأمىض عدة ســنوات يف 

سجون االحتالل عىل فرتات متفاوتة.
منزلــه  اقتحــام  عقــب   ،2021 مايــو   20 يف  األخــري  اعتقالــه  وكان 
واالعتــداء عــىل زوجتــه وأوالده ضمــن حملــة اعتقــاالت واســعة طالــت 

عدًدا من قيادات ومرشحي حركة حامس.

شهاب: االعتقال اإلداري 
تجاوز للقانون الدويل

غزة/ فلسطني:
أكد النائب عن كتلة التغيري واإلصالح د. محمد شهاب، أن االعتقال 

اإلداري جرمية إرسائيلية مستمرة وفيها تجاوز للقانون الدويل.
ومســاندة  نــرصة  رضورة  عــىل  أمــس،  ترصيــح،  يف  شــهاب  وشــدد 
األرسى اإلداريــني الذيــن يقاطعــون محاكــم االحتــالل اإلرسائيــي منذ 

بداية العام؛ رفضا لالعتقال اإلداري.
العــامل  وأحــرار  األحمــر  والصليــب  الحقوقيــة  باملؤسســات  وأهــاب 
األرسى  عــن  لإلفــراج  العاجــل  والتحــرك  الفــوري  العمــل  رضورة 

املرضبني عن الطعام.
املفتــوح  اإلرضاب  ريــان  ورائــد  عــواودة  املعتقــالن خليــل  ويخــوض 

رفضا العتقالهام اإلداري.

قوات القمع تقتحم 
قسم )6( يف "رامون" 

رام الله/ فلسطني:
اقتحمــت قــوات القمــع التابعــة إلدارة ســجون االحتــالل اإلرسائيــي، 
أمــس، قســم )6( يف ســجن "رامــون"، ورشعــت يف عمليــات تفتيــش 

واسعة فيه.
وحــدات  أن  بيــان،  يف  واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  وأكــدت 
القمــع تعمــدت خــالل االقتحــام والتفتيش اســتفزاز األرسى، والعبث 

مبقتنياتهم. 
الهــدف مــن وراء ذلــك تضييــق الخنــاق عــىل األرسى  وأوضحــت أن 

وتنغيص حياتهم اليومية.

 القدس املحتلة/ فلسطني:
أن  العربيــة  "هآرتــس"  صحيفــة  كشــفت 
األســري  مــع  حققــت  االحتــالل  مخابــرات 
تحقيــق  مبركــز  برغــوث  طــارق  املحامــي 
 ،2019 عــام  بالقــدس  املســكوبية 
"تحقيقــات طويلــة جــدًا" اســتمرت أليــام 

متواصلة "دون نوم".
الصــادر  عددهــا  يف  "هآرتــس"  وذكــرت 
مــع  التحقيقــات  مــدد  أقــرص  أن  أمــس، 
و35  ســاعة   27 لـــ  اســتمرت  "برغــوث" 

دقيقــة  و55  ســاعة   47 وأطولهــا  دقيقــة، 
لعرات األيام املتواصلة.

وأشــارت الصحيفة، إىل أنه بعد 30 يومًا 
تــم  الصعبــة  التحقيقــات  مــن  متواصــاًل 
املحامــي  إن  إذ  التحقيــق،  مــدد  تقصــري 
أليــام  اإلطــالق  عــىل  ينــم  مل  "برغــوث" 
إطــالق  عمليــات  خلفيــة  عــىل  متواصلــة 
زكريــا  برفقــة  آنــذاك  نفذهــا  قــد  كان  نــار 

الزبيدي، حسب زعمها.
إىل جانــب ذلــك أفــاد املحامــي برغــوث 

واعتقــل االحتــالل "برغــوث" الــذي ُعــرف 
أبــرز املدافعــني عــن األرسى يف  بصفتــه 
اقتحــام  عقــب  اإلرسائيليــة،  املحاكــم 
مــن  الـــ27  يف  اللــه  بــرام  ملنزلــه  عنيــف 
ذاتــه  اليــوم  ويف   ،2019 فرباير/شــباط 
اعتقــل القيــادي الســابق بكتائــب شــهداء 
واتهــم كالهــام  الزبيــدي،  زكريــا  األقــى 

بشن هجامت عىل أهداف إرسائيلية.
اعتقلــت  عليــه،  الضغــط  ســبيل  ويف 
قــوات االحتــالل الحقا زوجته أمل برغوث 

 75 لـــ  اســتمر  الــذي  التحقيــق  أثنــاء  أنــه 
 ،2019 آذار  مــارس/  شــهر  يف  يومــًا، 
محققــني  ضــد  شــكوى  قــدم  قــد  كان 
وتعرضــه  يديــه  تقييــد  بعــد  إرسائيليــني، 
ومهينــة"،  وعنرصيــة  قاســية  "ملعاملــة 
االحتــالل  مخابــرات  محققــو  كان  حيــث 
وقــال  فيهــا،  ينــام  مــرة  كل  يف  يرضبونــه 
أيضــًا، إن "الشــتائم والــرصاخ كانت ُتلقى 
مســلخ  يف  التحقيــق  فــرتة  طيلــة  عليــه 

املسكوبية".

من بني أطفالها. 
خــالل  مــن  عليــه  ُعرضــت  إنهــا  وقالــت 
زجــاج فاصــل وكان ذلــك أصعــب مراحــل 
تهديــدات  تلقــت  كــام  معــه"،  التحقيــق 
مل  إذا  زيارتــه  مــن  وأطفالهــا  بحرمانهــا 

تكشف عن نشاطات زوجها.
العســكرية"  "عوفــر  محكمــة  وحكمــت 
التابعــة لالحتــالل عــىل املحامــي برغــوث 
مــن القــدس )43عامــًا( بالســجن مــدة 13 

عامًا ونصف العام مع غرامة مالية.

االحتالل يواصل 
عزل األسريين بكري 

والعارضة يف "رامون"
رام الله/ فلسطني:

تواصــل ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي عــزل األســريين إبراهيــم بكــري 
العــزل  زنازيــن  داخــل  عامــا(   43( العارضــة  اللــه  وعبــد  عامــا(   41(
االنفــرادي يف ســجن "رامــون"، يف ظــروف حياتيــة واعتقاليــة صعبــة 

ومعقدة.
أن  أمــس،  بيــان،  يف  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  وأوضحــت 
العارضــة مــن مدينــة جنــني محتجــز داخــل الزنازيــن منــذ مــا يقــارب 8 
والحملــة  التعســفية  اإلجــراءات  مــن  لــه، وجــزءا  وذلــك عقابــا  أشــهر، 
االنتقاميــة التــي نفذتهــا إدارة ســجون االحتــالل بحــق عدد من األرسى 
العــام  أيلــول  مــن  الســادس  يف  الحريــة"  "نفــق  عمليــة  تنفيــذ  بعــد 

املايض.
العارضــة  األســري  اســتفزاز  تتعمــد  "رامــون"  إدارة  أن  إىل  وأشــارت 
وإهانته، حيث ال تتوقف عن تنفيذ حمالت تفتيش تعسفية لزنزانته 
وتخريب مقتنياته، ويف إحدى املرات تعمد الســجانون رمي القرآن 
الكريــم وســجادة الصــالة الســتفزازه قصــدا، عــدا عــن معاناتــه ســلوك 

السجناء الجنائيني املحتجزين بأقسام بجانب زنزانته.
وتحتجز إدارة "رامون" األسري بكري من أرايض عام 48 داخل زنازين 
العــزل االنفــرادي لليــوم 99 عــىل التــوايل، بذريعــة أنــه "يشــكل خطــرا 
 ،8/8/2002 تاريــخ  منــذ  معتقــل  أنــه  علــام  )إرسائيــل("  أمــن  عــىل 

ومحكوم بالسجن 9 مؤبدات، و30 عاما.
وكشــفت الهيئة أن ظروف احتجاز األســريين العارضة وبكري تتناىف 
مــع كل األعــراف والقوانــني الدوليــة، وأن دولــة االحتالل تتجاوز بذلك 

كل املنظومة املعمول بها يف كل أنحاء العامل.
وطالبت املؤسســات الحقوقية واإلنســانية بتحمل مســؤولياتها تجاه 
األرسى يف ســجون االحتالل، والتدخل الفوري إلنهاء عزل العرات 
يــوم،  كل  والصحيــة  الحياتيــة  أوضاعهــم  تســوء  الذيــن  األرسى  مــن 
مؤكدة أن هذه السياسة من التعذيب والعقاب ممنهجة وتستهدف 

الحالة النفسية لهؤالء األرسى األبطال.

مركز: ارتفاع أعداد األرسى 
اإلداريني األعىل منذ 2016

رام الله/ فلسطني:
األرسى  أعــداد  ارتفــاع  إن  األرسى  لدراســات  فلســطني  مركــز  قــال 
هــو  األخــرية  اآلونــة  يف  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســجون  يف  اإلداريــني 

األعىل منذ عام 2016م.
مقاطعــة  مــن  بالرغــم  أنــه  أمــس،  بيــان،  يف  فلســطني  مركــز  وأوضــح 
األرسى اإلداريني للمحاكم اإلرسائيلية منذ بداية العام فإن سلطات 

االحتالل صعدت عمدا إصدار األوامر اإلدارية بحق األرسى.
ووثــق إصــدار ســلطات االحتــالل أكــر مــن )615( أمــرا إداريــا؛ بــني 
أعــداد األرسى  الــذي رفــع  العــام، األمــر  جديــد وتجديــد منــذ بدايــة 

اإلداريني ألكر من 600 أسري. 
وذكــر مديــر املركــز ريــاض األشــقر أن ارتفــاع عــدد األرسى اإلداريــني 
يــأيت نتيجــة االعتقــاالت املكثفــة التــي تنفذهــا قــوات االحتــالل منــذ 

بداية العام ووصلت ألكر من 2500 حالة اعتقال.
رقــاب  عــىل  مصلتــًا  ســيفًا  أصبــح  اإلداري  االعتقــال  إن  وقــال 
األســري  اعتقــال  حــدود  عنــد  تتوقــف  ال  وإن خطورتــه  الفلســطينيني 
إداريــًا، بــل يف مســتقبل األســري الــذي يبقــى مرهونــا بتلــك السياســة 

طوال حياته، ويخىش إعادة االعتقال يف أي وقت.
وطالب مركز فلســطني لدراســات األرسى املجتمع الدويل بالتوقف 
عن حالة الصمت تجاه جرائم االحتالل بحق األرسى الفلسطينيني.

هآرتس: األسري "برغوث" تعرض لتحقيقات قاسية ألكرث من 47 ساعة "بال نوم"

خالل وقفة يف غزة

جبارين: حماس ماضية يف طريق المقاومة حىت التحرير

جانب من الوقفة بمدينة غزة أمس     )تصوير/ رمضان األغا(

االحتالل يدرس ترحيل 
منفذي العمليات لغزة وهدم 

منازلهم يف الداخل المحتل
النارصة/ فلسطني:

للجهــات  بينيــت،  نفتــايل  اإلرسائيليــة  االحتــالل  حكومــة  رئيــس  أوعــز 
املختصــة، بدراســة فحــص هــدم ملنــازل منفذي العمليــات من األرايض 
املحتلــة عــام 48، وترحيــل منفــذي العمليــات من ســكان الضفة الغربية 

إىل قطاع غزة.
وأفــاد موقــع "كيــكار" العــربي، أمــس، بــأن تعليــامت "بينيــت" أتــت بنــاء 
عــىل توصيــة وزيــر القضاء يف حكومة االحتالل جدعون ســاعر، وبحثت 

يف اجتامع الكابينت )املجلس املصغر للسياسات اإلرسائيلية(.
أيار/مايــو  مطلــع  القانــوين،  الجهــاز  طالــب  "ســاعر"،  أن  املوقــع  وذكــر 
الجــاري، بدراســة إمكانيــة ترحيــل عائــالت منفــذي العمليــات إىل قطــاع 
غــزة، "التــي يثبــت أنهــا كانــت عــىل علــم مســبق بنية أحــد أفرادها تنفيذ 
عملية". وطلب الوزير التحقق من مروعية هدم منازل الفلسطينيني 

الذين يحملون "الجنسية اإلرسائيلية حال تنفيذ عمليات فدائية".
بنــاء عــىل  أكــرب،  قــرر "بينيــت" دراســة القضيــة بشــكل  ووفقــا للموقــع، 
اقــرتاح "ســاعر"، لكــن هــذه التحــركات تنطــوي عــىل صعوبــات قانونيــة 
كبــرية، وهنــاك معارضــة أيًضــا داخــل املؤسســة العســكرية اإلرسائيليــة. 
األشــخاص  ذوي  منــازل  هــدم  إســرتاتيجية  االحتــالل  ســلطات  وتنتهــج 
عقوبــات  فــرض  سياســة  يف  ضدهــا،  عمليــات  بتنفيــذ  تتهمهــم  الذيــن 

جامعية ضد الفلسطينيني.

"أونروا" تطالب باإلفراج 
الفوري عن األسري "نخلة"

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعت وكالة غوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني "أونروا"، ســلطات االحتالل اإلرسائيي 

إىل اإلفراج الفوري والعاجل عن الفتى األسري أمل عرايب نخلة.
االعتقــال  اســتمرار  إزاء  قلقهــا  بالــغ  عــن  أمــس،  مســاء  صحفــي،  بيــان  يف  "أونــروا"  وعــربت 
التعسفي لألسري نخلة، الذي من املفرتض أن تنتهي فرتة االعتقال اإلداري الحالية له اليوم 
الثالثاء )17 أيار الجاري(. وأوضحت أن نخلة أمىض آخر 16 شــهرا من حياته يف االعتقال 
اإلداري، مبا يف ذلك العام األخري من طفولته، وما يزال محتجزا حتى هذه اللحظة من قبل 

سلطات االحتالل اإلرسائيي دون أي تهمة موجهة.
وأشــارت إىل أن نخلــة بلــغ 18 عامــا يف كانــون الثــاين املــايض، وهــو الجــئ فلســطيني مــن 
مخيم الجلزون الواقع قرب مدينة رام الله، ووضعته قوات االحتالل اإلرسائيي يف االعتقال 
اإلداري ملــدة ســتة أشــهر يف 21 يناير/كانــون الثــاين 2021، ثــم مــددت اعتقالــه اإلداري 
ألربعة أشهر يف مايو/أيار 2021، ثم مرة أخرى يف أيلول/سبتمرب 2021 ملدة أربعة أشهر 
إضافيــة، وقبــل ثالثــة أيــام مــن عيــد ميــالده الثامــن عــر، جــددت ســلطات االحتــالل اعتقاله 
اإلداري للمــرة الثالثــة حتــى تاريــخ 17 مايو/أيــار 2022. وقالــت "أونــروا"، إنهــا واليونيســيف 
واملفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان دعــت مــرارا وتكــرارا إىل اإلفــراج الفــوري عــن األســري 
نخلــة، كــام وجهــت مناشــدات ثنائيــة إىل ســلطات االحتــالل تطالــب باإلفــراج الفــوري عنــه 
"ألســباب إنســانية ملّحــة". وأضافــت أن االعتقــال اإلداري الــذي ُفرض عــىل نخلة دون توجيه 
أي ُتَهٍم واســتنادا إىل أدلة رسية هو شــكل من أشــكال االعتقال التعســفي غري املســموح به 
مبوجــب القانــون الــدويل العــام، حيــث يحرمه ذلك من الرعاية املالمئة التي تتطلبها حالته 

الطبية، ويعرضه للمزيد من املخاطر التي تفاقم وضعه الصحي.
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

من يتصدى لعقوبة هدم 
البيوت وإبعاد أصحابها؟

هــدم  لتنفيــذ  قانونيــة  تغطيــة  إىل  اإلرسائيــي  العــدو  يحتــاج  ال 
بيــوت الفلســطينيني، أو إبعادهــم إىل غــزة، فسياســة هــدم بيــوت 
املواطنــني يف الضفــة الغربيــة مل تتوقــف، منــذ احتــل العــدو أرض 
الضفــة الغربيــة وغــزة، وقــد كانــت حــارة املغاربــة يف القــدس أول 
العــدو اإلرسائيــي إىل  الهــدم، وال يحتــاج  ضحايــا تطبيــق سياســة 
مرجعيــة قانونيــة بهــذا الشــأن، حتــى يف موضــوع اإلبعــاد مــن الضفة 
الغربيــة، فسياســة الطــرد، وفــرض األمــر الواقــع ال تحتــاج إىل قانــون، 
وهــذا مــا حصــل مــع عــرات الفلســطينيني الذيــن أبعدهــم العــدو، 
ومنهم مبعدو كنيسة املهد، الذين أبعدهم العدو عن مدينة بيت 
لحــم ســنة 2002، ورغــم االتفــاق اإلرسائيي مع بعض الشــخصيات 
القياديــة يف ذلــك الوقــت، والقــايض بعودتهــم بعــد حــني، إال أنهــم 

ما زالوا مبعدين.
  عقوبــة هــدم البيــوت وإبعــاد أصحابهــا عــن وطنهــم عمــل إرهــايب 
باملعنــى الدقيــق للكلمــة، فالهــدف مــن هــدم البيــوت واإلبعــاد هــو 
الفلســطيني،  الشــباب  قلــوب  يف  والرعــب  الخــوف  وإثــارة  الــردع، 
املندفع يف اتجاه مقاومة االحتالل، دون خوف من املوت، ليقف 
العدو عاجزًا عن مواجهة طالب التضحية، وهذا ما عرب عنه رئيس 
الــوزراء اإلرسائيــي الســابق اســحق رابــني، حــني قــال: نهــدد أعداءنــا 
نهــدد طالــب  ولكــن، مبــاذا  الرصــاص،  بإطــالق  باملــوت، ونخيفهــم 

املوت؟ وكيف نخيفه؟
 فــرض عقوبــة هــدم البيــت يطبقهــا العــدو اإلرسائيــي اآلن، وعــى 
مدار الحدث يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وال رادع لهذه السياسة، 
ال عى املستوى املحي، وال عى املستوى الدويل، ففي الضفة 
الغربيــة تتحــرك الجرافات اإلرسائيلية مدعومة من الجيش، تحارص 
املــكان، وتقــوم بنســف البيــت دون اهتــام للــرأي العــام العاملــي، 
ويف غــزة يرصــد العــدو بعــض البيــوت واألبراج، ليقصفهــا بالطائرات 
مــع أول مواجهــة، لتصــر ركامــًا، يف لقطــات وثقتهــا ســائل اإلعــالم 

العاملية.
ومــع تصاعــد عمليــات املقاومــة التــي ينفذهــا فلســطينيو 48، ومع 
تقديــرات األجهــزة األمنيــة اإلرسائيليــة باملزيــد من هــذه العمليات، 
 ،48 فلســطيني  بيــوت  هــدم  عقوبــة  تطبيــق  يف  يفكــر  العــدو  بــدأ 
تقــدم  وقــد  قانونيــة،  لتغطيــة  إال  يحتــاج  ال  العقوبــة  هــذه  وتطبيــق 
الجهــات  إىل  بطلــب  ســاعر  جدعــون  اإلرسائيــي  القضــاء  وزيــر 
القانونيــة يف إرسائيــل، إليجــاد مخــرج لعقوبة هدم بيوت من يحمل 
بــل وترحيــل عوائــل منفــذي العمليــات إىل  الجنســية اإلرسائيليــة، 
غزة، وللتأكيد عى جدية املطلب، فقد متت مناقشــة الفكرة يف 
اجتــاع املجلــس الــوزاري املصغــر، وتبناهــا رئيــس الــوزراء نفتــايل 
بينيــت، وأوىص الجهــات القانونيــة املختصــة، بتقديــم االستشــارة 

القانونية.
البيــوت يف  هــدم  لجــم سياســة  عــى  قــادرة  غــر  غــزة  كانــت  وإذا 
الضفــة الغربيــة، وإذا كانــت غــزة تثــق بقــدرة أهلنــا؛ فلســطينيي 48 
عــى التصــدي لعقوبــة هــدم البيــوت، واالحتشــاد بعــرات ألــوف 

املدافعــني عــن حقهــم يف الحيــاة، فــإن عــى غــزة واجــب 
التصدي لعقوبة اإلبعاد، 

ضمــن مــروع 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( خالل 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  الثالثــاء  يــوم 

الساعة الواحدة ظهرا ,و هو آخر موعد الستالم العروض.
- سيتم فتح العطاءات يوم الثالثاء 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 الركة يف وزارة االقتصاد وشــهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتي املفعــول وســيتم اســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــى 

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

-  مثن اإلعالن 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  مــروع  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( خــالل 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  الثالثــاء  يــوم 

الساعة الواحدة ظهرا، وهو آخر موعد الستالم العروض.
- سيتم فتح العطاءات يوم الثالثاء 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 الركة يف وزارة االقتصاد وشــهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتي املفعــول وســيتم اســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــى 

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

-  مثن اإلعالن 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  مــروع  ضمــن 
ســنوات يف املحافظــات الجنوبيــة - غــزة و بالراكــة مــع جمعيــة العــون الطبــي 
للفلسطينيني)MAP(,تعلن جمعية أرض اإلنسان عن رغبتها بطرح عطاء توريد 

قسائم رشائية ملواد غذائية طازجة للمستفيدين ضمن املروع املذكور
فعــى ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــرب التوجه إىل  
مقــر جمعيــة أرض اإلنســان 1190/47 شــارع النــر / مفــرتق شــارعي النــر 
والثــورة خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ) مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى 
الســاعة الواحــدة ظهــرا( لــراء 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  الثالثــاء  يــوم 

الساعة الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستالم العروض.
- سيتم فتح العطاءات يوم الثالثاء 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 الركة يف وزارة االقتصاد وشــهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتي املفعــول وســيتم اســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــى 

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

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

جمعية أرض اإلنسان 

إعادة إعـــــــالن مناقصة رقم 1/م ن/2022م
بخصوص: توريد سوالر وبنزين لزوم آليات البلدية

محافظــة شــال غــزة– تعلــن بلديــة جباليــا النزلة عن طرحهــا مناقصة بالظرف 
املختــوم بالخصــوص أعــاله فعــى مــن يرغــب بالدخــول يف املناقصــة مــن 
البلديــة – قســم املشــرتيات  دار  التوجــه إىل  رشكات ومورديــن مختصــني 
واملخــازن يف ســاعات الــدوام الرســمي للحصــول عــى نســخة العطــاء مقابــل 
مبلغ )100( شيكل غر مسرتدة للنسخة الواحدة والتي تحتوي عى جدول 

الكميات والروط الخاصة باملناقصة .
آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح مظاريــف املناقصــة يف متــام الســاعة 

الثانية عرة ظهر     يوم الخميس املوافق 2022/5/19م بدار البلدية .
مالحظة: رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء . 

بلدية جباليا النزلة
م.مازن عبد سامل النجار
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رام الله - غزة/ يحيى اليعقويب:
رغم رفع حركة "فتح" شعار )9/9( بالحصول 
عــى جميــع مقاعــد مجلــس نقابــة املحامــني 
لكــن  الغربيــة،  الضفــة  يف  الفلســطينيني 
املعارضــة املكونــة مــن )ائتالف اإلســالميني 
التيــار  دعمــه  مســتقل  ومرشــح  واليســار 
اإلصالحــي يف حركــة فتــح( متكنــوا مــن انتزاع 
أربعــة مقاعــد يف مجلــس النقابــة ألول مــرة 

منذ تأسيس النقابة.
حصلت قامئة "فتح" عى 5 مقاعد وكانت 
قريبــة مــن فقــدان املقعــد الســادس بفــارق 
70 صوًتــا، ليكــون الفــوز، بحســب محامــني، 

"بطعــم الهزميــة"؛ كــون وجــود أربعــة مقاعــد 
ســيؤثر عــى سياســة النقابــة وتعزيــز الرقابــة 

واملحاسبة.
مرشــحا،   ٢٢ االنتخابــات  خــالل  وتنافــس   
قامئــة  وهــي  انتخابيــة،  قوائــم  ثــالث  ضمــن 
الشــهيد "يــارس عرفــات" الخاصــة يف حركــة 
"فتــح"، وقامئــة "املســتقبل" التابعــة للتيــار 
اإلصالحي الدميقراطي باإلضافة إىل "قامئة 
مــن  مكــون  ائتــالف  تتكــون  التــي  فلســطني" 
حركتــي حــاس والجهــاد اإلســالمي والجبهــة 

الشعبية لتحرير فلسطني.
وال ميثــل فــوز "فتــح" أحــد عــر مقعــًدا عى 
مســتوى الضفــة وغــزة من أصل خمســة عر 
مقعــًدا شــيًئا مقابــل خســارتها أربعة مقاعد، 
عــى  الحركــة  دأبــت  فقــد  محامــني،  وفــق 
الظــروف  أن  النقابــة، خاصــة  عــى  الســيطرة 
املوضوعيــة ملهنــة املحامــاة تســمح لـ"فتــح" 
بــأن  االعتبــار  بعــني  األخــذ  مــع  فيهــا  بالفــوز 

أعــى نســبة فــوز حققهــا أحــد مرشــحي حركة 
فتح بلغت 48 % من األصوات. 

نتيجة تاريخية
واعتــرب املحامــي أحمــد أبــو فخيــدة، حصــول 
التحالف مع املستقلني عى أربعة مقاعد، 
تاريــخ  طــوال  تتحقــق  مل  تاريخيــة  "نتيجــة 
النقابــة"، معتقــًدا أن النتيجــة "قصمــت ظهــر 

فتح بنقابة املحامني".
إن  "فلســطني":  أبــو فخيــدة لصحيفــة  وقــال 
النقــايب كان  الــذي حققــه االئتــالف  االنجــاز 
ونتــاج  قــوي  وتحالــف  دؤوب  عمــل  نتيجــة 
تغيــر يف عقليــة املحامــني، "ولــو كان نظــام 
الوضــع  لــكان  القوائــم  بنظــام  االنتخابــات 

أفضل لصالح االئتالف".
النقابــة  انتخابــات  يف  النتيجــة  ووصــف 
يعــول  غــر مســبوق"  "اخــرتاق  بأنــه  بالضفــة 
عليــه املحامــون يف تحقيــق تقــدم يف عمــل 
واحــًدا  "أن مقعــًدا  النقابــة، مؤكــًدا  مجلــس 
كان يحقــق الكثــر، وأربعــة مقاعــد تســتطيع 
املجلــس  غيــاب  ظــل  يف  الكثــر  فعــل 
التريعــي وتغــول الســلطة التنفيذيــة عــى 

القضائية".
ســيعمل  فخيــدة،  أبــو  وفــق  االخــرتاق،  هــذا 
التنفيذيــة  الســلطة  جــاح  كبــح  عــى 
والحريــات،  الحقــوق  حالــة  وســينعش 
القــرارات بقانــون  قــوي  وســيواجهون بشــكل 
التي يصدرها رئيس السلطة محمود عباس، 
والضغــط  االنقســام  إنهــاء  مســألة  عــن  عــدا 
إلجراء االنتخابات التريعية والرئاسية التي 

ُألغيت يف مايو/ أيار 2021.

والرئاسية التي مل تجَر".
"فوضى أثناء التصويت"

فــارس أبــو الحســن أحــد مرشــحي االئتــالف، 
أشــار إىل وجــود فــوىض يف بعــض املراكــز 
خاصــة يف مــدن الخليــل ورام اللــه ونابلــس 
عــدم  يف  متثلــت  التصويــت،  عمليــة  أثنــاء 
تنظيــم عمليــة التصويــت مــا دفــع يف بعــض 
وعــدم  املراكــز  مــن  لالنســحاب  املحامــني 

التصويت.
لصحيفــة  حديثــه  يف  الحســن  أبــو  ويعتقــد 
"فلسطني" أن فوز "فتح" هو "بطعم الهزمية 
يريــدون  أنهــم  أي   )9/9( شــعاًرا  رفعــوا   ..
بــأن ينافســهم  التســعة ومل يقبلــوا  املقاعــد 
النتيجــة  وكانــت  واحــد،  مقعــٍد  عــى  أحــد 

بالنسبة لهم غر مرضية".
واملســتقلني  االئتــالف  حصــول  تأثــر  وعــن 
يهيمــن  "مــن  إن  قــال  مقاعــد،  أربعــة  عــى 
عــى النقابــة يتــرف بــال حســيب أو رقيــب 
فــإن ذلــك ســيؤثر  .. اآلن وبوجــود معارضــة 
املهنيــة  الرقابــة  عمليــة  وتزيــد  األداء  عــى 
املجلــس  أداء  عــى  واالطــالع  واملحاســبة، 
يف املســائل املختلفة، بالتايل التأثر عى 
توجيــه سياســة مجلــس النقابــة بــأن ال تنفــذ 

أجندة سياسية".
الســتة  باملقاعــد  "فتــح"  فــوز  ورغــم 
لنقابــة املحامــني يف غــزة، إال أن مصــدًرا 
خاًصــا مــن داخــل النقابــة أوضــح لصحيفــة 
"فلســطني" أنــه ســبق االنتخابــات اجتــاع 
املاليــة  التقاريــر  إلقــرار  العموميــة  للهيئــة 
املــايل  التقريــر  ضمنهــا  ومــن  واإلداريــة 

الثالثــة  االئتــالف  محاميــي  أن  إىل  ولفــت 
أبــو  وراويــة  جــرب  أبــو  ولــؤي  درعــاوي  داود 
املســتقل  الرابــع  للمرشــح  إضافــة  زهــري 
التيــار  دعمــه  والــذي  الهرينــي  محمــد 
أقــوى  "مــن  هــم  "فتــح"  لحركــة  اإلصالحــي 
وأكــر املحامــني قدرة وعلــا وفها للواقع 
ولديهــم برنامــج وطنــي". وأشــار أبــو فخيــدة 
إىل أنه عى مدار انتخابات نقابة املحامني 
مل تتأخــر منــذ تأسيســها، إال أن هــذه املــرة 
"تأخــرت ملــدة عــام بســبب مرســوم عبــاس 
بخصــوص تأخــر انتخابــات النقابــات ملــدة 
ســتة أشــهر بســبب االنتخابــات التريعيــة 

واإلداري من 2018 – 2021.
الكشــف  عــدم  فضــل  الــذي  املصــدر  وذكــر 
رفضهــا  تــم  التقاريــر  هــذه  أن  هويتــه،  عــن 
مــن قبــل الهيئــة العامــة وجــرى تكليــف لجنــة 
إال  واملعارضــني،  املؤيديــن  أصــوات  لعــد 
أن مجلــس النقابــة تجــاوز صالحيــات اللجنــة 
واإلداريــة  املاليــة  التقاريــر  إقــرار  وأعلــن 
لألعــوام األربعــة مــا جعــل اللجنة تصــدر بيان 

اعرتاض عى ذلك.
مجلــس  اســتمر  االعــرتاض  رغــم  وقــال: 
أن  مجــددا  االنتخابــات،  إجــراء  يف  النقابــة 
وبالتــايل  الغمــوض  يشــوبها  التقاريــر  تلــك 

"االنتخابات يشوبها العيب والقصور".
أصــوات  بعــد  املكلفــة  اللجنــة  وأصــدرت 
املاليــة  للتقاريــر  واملعارضــني  املؤيديــن 
واإلداريــة لنقابــة املحامــني بياًنا، أعلنت فيه 
عــدم قانونيــة وبطــالن إقــرار التقاريــر اإلداريــة 

واملالية وما يرتتب عى ذلك من نتائج.
وقال البيان الذي صدر عن اللجنة واملكونة 
محمــد  الربعــي،  أديــب  املحامــني،  مــن 
ياســني، ســعدي عطــا اللــه، زكريا بهــار، عالء 
أصــوات  لفــرز  اجتمعــت  اللجنــة  إن  الفــرا، 
املؤيديــن واملعارضــني يــوم 14 مايــو/ أيــار 
2022، وأثنــاء عــد األصــوات قــام مجموعــة 

وغوغــاء  شــغب  بأعــال  املحامــني  مــن 
قاصدين تعطيل عملية عد األصوات.

وأضــاف البيــان "أثنــاء محاولتنا إعادة الهدوء 
فوجئنا بقيام أمني رس النقابة بإقرار التقارير 
األربــع  الســنوات  عــن  واملاليــة  اإلداريــة 

املاضية".

أطر ومؤسسات صحفية تدعو 
النقابة إلجراء انتخابات مهنية

غزة/ فلسطني:
نقابــة  عــى  القامئــني  فلســطينية،  صحفيــة  ومؤسســات  أطــر  دعــت 
الصحفيــني الفلســطينيني إلجــراء انتخابــات مهنية وشــفافة يشــارك فيها 
املجمــوع الصحفــي كلــه وفــق القوانــني الرعيــة املتبعــة، أســوة بنقابــة 

املحامني.
وأشادت األطر واملؤسسات الصحفية، بالتجربة االنتخابية التي أجريت 
يف نقابة املحامني الفلسطينيني واملشاركة الواسعة من املحامني من 
كل األطيــاف السياســية يف هــذا العــرس النقــايب الدميقراطــي، متوجهة 

بالتهنئة لها عى نجاح هذه التجربة.
قــوي  نقــايب  جســم  توفــر  تتطلــب  الحاليــة  املرحلــة  أن  األطــر  وأكــدت 
الفلســطينيون،  الصحفيــون  لهــا  يتعــرض  التــي  املخاطــر  ملواجهــة 
عاقلــة  أبــو  شــرين  الصحفيــة  الزميلــة  اغتيــال  جرميــة  بعــد  خاصــًة 
وتصاعــد االنتهــاكات بحــق الصحفيــني الفلســطينيني مــن قبــل االحتــالل 

"اإلرسائيي". 
وبينت أن االنتصار ملظلومية الزميلة شرين أبو عاقلة، ونقل ملفها إىل 
محكمــة الجنايــات الدوليــة، ال يتأتيــان إال مــن خــالل نقابــة قوية تضم كل 

الصحفيني الفلسطينيني.
وطالبت األطر واملؤسسات، جموع الصحفيني الفلسطينيني بالتحرك 
للصحفيــني  ونزيهــة  حــرة  انتخابــات  تنظيــم  أجــل  مــن  للضغــط  العاجــل 

الفلسطينيني، وال سيا أن هذه االنتخابات معطلة منذ عام ٢٠١٥.
واعتــربت األطــر أن هــذه املرحلــة الحساســة تســتدعي إجــراء حوار نقايب 
االنتخابــات  إلجــراء  وقانــوين  نقــايب  منــاخ  لتوفــر  الجميــع  فيــه  يشــارك 
بشكل مهني بعيدا عا جرى خالل السنوات املاضية من تعيني حزيب 

ملجلس نقابة الصحفيني.
الفلســطينية  الجهــات  كافــة  الصحفيــة  األطــر واملؤسســات  كــا دعــت 
والعربيــة والدوليــة ويف املقدمــة منهــا اتحــاد الصحفيــني العــرب إلعــالء 
الصــوت عاليــًا مــن أجــل إجــراء االنتخابــات داخــل نقابــة الصحفيــني بعــد 

تعطيلها لسنوات طويلة.

أبو الحسن: وجود 
المعارضة سيؤثر 

يف الرقابة المهنية 
والمحاسبة

أبو فخيدة: 4 مقاعد 
يف المعارضة 

"تستطيع فعل 
الكثيـــــــــــــر"

مصدر: االنتخابات يشوبها العيب والقصور ويوجد غموض يف التقارير

حصـــول "فتـــح" علـــى 5 مقاعــــد فـــي نقابــة 
المحاميــــن بالضفـــة .. "فـــوز بطعــم الهزيمــة"

بروت/ فلسطني:
بحالــة  املعنــي  الســابق  الخــاص  املقــرر  اتهــم 
الفلســطينية  األرايض  يف  اإلنســان  حقــوق 
املحتلــة منــذ عــام 1967، مايــكل لينــك، دولــة 
االحتــالل بفــرض واقــع الفصــل العنــري عــى 

الفلسطينيني.
جاء ذلك يف سياق ندوة الكرتونية عقدها مركز 
األخــر  التقريــر  ملناقشــة  الفلســطيني  العــودة 
لـ"لينــك"، الصــادر إىل مجلــس حقــوق اإلنســان 

التابع لألمم املتحدة يف مارس 2022.
تطبيــق  والوقائــع  باألحــداث  التقريــر  ويوثــق 
)إرسائيل( لنظام الفصل العنري يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة.
وقــال لينــك، الــذي أنهــى واليتــه التــي اســتمرت 
مــن  البالــغ  االحتــالل  إن قضيــة  ســنوات:  ســت 
العمــر 55 عاًمــا اآلن، أصبحــت تناقًضــا قانونًيــا 

لالحتــالل إىل األبــد يتعارض مع جميع املبادئ 
والقانــون  الرابعــة  جنيــف  التفاقيــة  التأسيســية 

اإلنساين الدويل الذي يحكم االحتالل.
دولــة  تديــر  أن  املفــرتض  مــن  أنــه  إىل  وأشــار 
الشــعب  مصلحــة  يخــدم  مبــا  االحتــالل 
الحالــة  هــذه  ويف  االحتــالل،  تحــت  الواقــع 

الفلسطينيني.
وشــدد عــى أنــه "ليــس لقــوة االحتــالل أي حــق 
الشــعب  أرايض  احتــالل  يف  اإلطــالق  عــى 

املحتل".
املجتمــع  لــدى  الالمبــاالة  حالــة  لينــك  وانتقــد 
وأمريــكا  وأوروبــا  الغــرب  وخاصــة  الــدويل، 
ضــد  )إرسائيــل(  سياســات  تجــاه  الشــالية 

الفلسطينيني.
اإلرسائيــي  الضــم  الخــاص  املقــرر  وأدان 
لــألرايض الفلســطينية ووصفــه بأنه غر قانوين، 

بالحــرب  أو  بالقــوة  األرايض  احتــالل  "إن  قائــاًل 
غر مسموح به".

 ،2334 رقــم  األمــن  مجلــس  قــرار  إىل  وأشــار 
عــى  ينــص  والــذي  القــرار،  لصنــع  هيئــة  أعــى 
صــارخ  "انتهــاك  اإلرسائيليــة  املســتوطنات  أن 

للقانون الدويل".
وقال لينك، إنه توصل يف تقريره إىل اســتنتاج 
مفــاده أن االحتــالل اإلرسائيــي ال ميكــن متييــزه 

عن الضم والفصل العنري.
للحكــم  الســيايس  النظــام  أن  إىل  خلــص  كــا 
الراســخ يف األرايض الفلســطينية املحتلــة قــد 
اســتوىف معيــار اإلثبــات الســائد لوجــود الفصــل 
ضــد  املنهجــي  والتمييــز  العنريــني  والقمــع 
عــى  الحفــاظ  بقصــد  الفلســطيني  الشــعب 
واحــدة  إثنيــة  قوميــة  عرقيــة  مجموعــة  هيمنــة 

بحقوق جوهرية عى مجموعة أخرى.

مقــرر أممـــي سابـــق: )إرسائيـــل( تفـــرض 
الفصــــل العنصـــري علـــى الفلسطينييــن
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

إن محــاوالت إنهــاء وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني التــي تأسســت 
عام 1949 بقرار من الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم "302" بعد سنة واحدة 
فقــط مــن تهجــر الشــعب الفلســطيني، وإلغــاء الحاميــة والرعايــة األمميــة لحوايل 
ســبعة ماليــني الجــئ فلســطيني يفــرض أن توفــر لهــم األونــروا خدماتهــا الصحيــة 
واالجتامعيــة والتعليميــة يف مخيــامت اللجــوء يف ســوريا واألردن ولبنــان إضافــة 
الشــاهد األممــي  غــزة، إمنــا يعنــي طمــس  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  اىل مخيــامت 
القانــوين عــى اســتمرار معانــاة الالجئــني الفلســطينيني التــي أوجدهــا االحتــالل 

الصهيوين قبل أربعة وسبعني سنة. 
ــا فــإن محــاوالت إنهــاء حــق العــودة، وتصفيــة القضيــة الفلســطينية، يتناقض  قانونيًّ
مع قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )194( لسنة 1948، الذي أكد عى 
حق الالجئني الفلسطينيني يف التعويض والعودة إىل الديار، وأكدت عليه مراًرا 
املنظامت الدولية ويف مقدمتها "منظمة العفو الدولية" باعتبار أن عدم احرام 
دولــة االحتــالل لحــق العــودة الفلســطيني يشــكل انتهــاًكا صارًخا للقانــون الدويل، 
وهي جرمية تستوجب املالحقة القانونية، ومخاَلفة رصيحة للقوانني والقرارات 

الدولية، وتجاُوز صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني.
واليوم ورغم مرور أربع وســبعني ســنة عى النكبة الفلســطينية، ال يزال الالجئون 

يف أماكــن تواجدهــم، والتنــازل عــن حــق العــودة، تحــت غطــاء العجــز يف متويــل 
املوازنــة الســنوية لألونــروا، والــذي أحــدث إربــاًكا يف برامجهــا ، وأدى إىل تقليــص 
ا" لعمــل األونروا  خدماتهــا لالجئــني الفلســطينيني، وبــات يشــكل "تهديــًدا وجوديًّ
باعــراف مديرهــا "فيليــب الزارينــي"، يف تســاوق واضــح مــع مخططــات االحتالل 
الــدور  عــى  التحريــض  وحمــالت  األكاذيــب  أطلــق  لطاملــا  والــذي  الصهيــوين، 
كينونتهــا  وتصفيــة  خدماتهــا،  بإنهــاء  مــراًرا  وطالــب  الغــوث،  لوكالــة  اإلنســاين 
القانونيــة، وفصــل موظفيهــا، يف محاولــة صهيونيــة إلنهــاء حــق العــودة، وتصفيــة 

القضية الفلسطينية. 
مؤامــرات عــدة قــام بهــا االحتــالل الصهيوين وحلفاؤه لاللتفــاف عى حق العودة، 
من بينها املقرح الذي قدمه مدير وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
"فيليب الزاريني" قبل أسابيع، والذي يهدف إىل تفويض مهامت وكالة الغوث 
إىل مؤسسات أممية أخرى، وإرشاكها يف تقديم الخدمات لالجئ الفلسطيني، 
واالنســانية،  القانونيــة  ملســؤوليتها  األونــروا  تحّمــل  مــن  ــا  فعليًّ تهّرًبــا  ُيعــد  وهــو 
والتفاًفــا صارًخــا ومرفوًضــا عــى قرارات األمــم املتحدة، وهو خطوة متقدمة عى 
صعيــد محــاوالت اإلنهــاء التدريجــي لدور وكالة الغوث، وتجاهل معاناة الالجئني 

الفلسطينيني، وصواًل إىل تصفية القضية الفلسطينية.

أقــدم االتحــاد األورويب قبــل أيــام وبتحريــض مــن كيــان االحتــالل عــى اتخــاذ قــرار 
بتقليــص متويلــه لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني 
"األونــروا"، بنســبة تصــل إىل "%40" بعــد فشــل ضغوطاتــه التــي عــى الســلطة 
الفلســطينية والتــي تتواصــل منــذ ســنة 2017 بهــدف دفعهــا إىل تغيــر املناهــج 
الدراســية الفلســطينية لتتناســب مــع أهــواء ورغبــات حكومــة االحتــالل اليمينيــة 

املتطرفة.
القــرار األورويب بتقليــص التمويــل املخصــص لألونــروا هــو حلقــة جديــدة ضمــن 
حلقــات التضييــق عــى الالجئــني الفلســطينيني، ودفعهــم إىل القبــول بالتوطــني 

اإلســالمية  املقدســات  عــن  ويدافعــون  الفلســطينية،  هويتهــم  عــى  يحافظــون 
ويقفــون  ومقدســاتهم،  أرضهــم  إىل  العــودة  بحــق  ويتمســكون  واملســيحية، 
بصالبــة منقطعــة النظــر يف مواجهــة االحتــالل الصهيــوين، مبــا يؤكد فشــل جميع 
مخططــات إنهــاء القضيــة الفلســطينية، وتجــاوز حقــوق الالجئــني الفلســطينيني، 

رغم مرور أكرث من سبعة عقود عى تلك املعاناة املتواصلة. 
إن استمرار معاناة الالجئني، ووقوع غالبيتهم تحت خط الفقر، وتفاقم هشاشة 
وكالــة  دعــم  مضاعفــة  الــدويل  املجتمــع  مــن  يســتوجب  املعيشــية،  أوضاعهــم 
األونروا، ال تقليص متويلها، وإنهاء خدماتها، وإن النفاق األورويب واألمرييك يف 
التعامل مع القضايا اإلنســانية، والذي برز إثر األزمة الروســية األوكرانية، ال يلغي 
بــرورة قيــام كافــة املؤسســات األمميــة بواجباتهــا  مطالبــة شــعبنا الفلســطيني 
الفلســطينيني،  الالجئــني  حقــوق  عــن  الدفــاع  يف  اإلنســاين  ودورهــا  القانونيــة، 
والتخفيــف مــن معاناتهــم إىل أن يتــم التوصــل لحــل عــادل ودائــم ملحنتهم، وذلك 
بعودتهــم إىل ديــار اآلبــاء واألجــداد، أمــا الالجئــون الفلســطينيون والــذي نجحــوا 
مــراًرا يف إفشــال مخططــات تصفيــة القضيــة، فهــم قــادرون بأنفســهم عى مقاومة 
االحتالل الذي بات يخىش عى مســتقبل كيانه الهش رغم مرور أربعة وســبعني 

عاًما عى إقامته فوق األرض الفلسطينية السليبة.

أربعة وسبعون عاًما عىل النكبة وال تزال القضية حّية 

ماجد الزبدة

العصابات الصهيونية عام 1948م، تقاتل معها املقاومة الفلسطينية اليوم 
بعتادهــا ومجموعاتهــا؟ كيــف ســتكون نتائــج املعركــة؟ إن اســتمرار بقــاء هــذا 
الكيــان الصهيــوين يفاقــم مــن أزمــات املنطقــة العربيــة واإلســالمية، ويســمح 
برسقــة ثــروات شــعوبنا مــن الطاقــة وكنــوز األرض، وامليــاه، والوقــود، وغرهــا، 
كــام يجعــل دول املنطقــة عرضــة لعمليــات التجســس واالخــراق مــن جهــاز 
املوســاد الصهيــوين وتصبــح كل أجهــزة الــدول وأمنهــا ومصايــر أبنائهــا يف يــد 
االحتــالل، يســتخدمها يف ابتزازهــا وتجنيدهــا لخدمــة املــروع اإلمربيــايل 
الصهيــوين، كــام أن بقــاء )إرسائيــل( داخــل البيــت العــريب مينــع مــن امتــالك 
إرادتهــا الحــرة يف اختيــار نظامهــا الحاكــم ومؤسســاتها الدميقراطيــة، وإطالق 
مشــاريع اإلنتــاج واالســتقالل االقتصــادي ويبقيهــا رهينــة االقتصــاد العاملــي، 
ولنــا أن ننظــر إىل الســودان التــي متثــل ســلة الغــذاء العــريب فهــي ال متلك أمر 
مصــر اقتصادهــا وتعيــش فقــًرا مدقًعــا مهــدًدا لوجودهــا، ودول الخليــج التــي 
ترتبــط بصــورة كبــرة يف رشاكــة مــع االقتصــاد األمريــيك فيهــدد اســتقاللها 
يف اســتخدام مواردهــا مــن الطاقــة والوقــود باســتقاللية وطنيــة كاملــة، ومــن 
أمتنــا  تلتقطهــا  أن  األقــى كفرصــة حقيقيــة يجــب  لفكــرة جيــش  ننظــر  هنــا 

الخــارج  يف  حــامس  حركــة  رئيــس  لســان  عــى  وردت  فكــرة  األقــى  جيــش 
تأســيس  الرجــل إىل  إذ دعــا  خالــد مشــعل يف ترصيحــات إعالميــة مؤخــًرا، 
جيــش مــن األمتــني العربيــة واإلســالمية يكــون نــواة جيــش يعمــل عــى تحريــر 
فلســطني، هــذه الفكــرة موجــودة يف جــذور أدبيــات وفكــر حــامس باعتبــار أن 
تحريــر فلســطني يجــب أن تتشــارك فيــه األمــة كلهــا وأن االحتــالل الصهيــوين 
هــو العــدو األكــرث خطــورة عــى دول املنطقــة ومواردهــا وشــعوبها، وهي فكرة 
جديرة باالهتامم والدراسة والنظر، خصوًصا بعد أهم تطور أحدثته املقاومة 
واألقــى يف  القــدس  عــن  الدفــاع  معركــة  عــرب  االحتــالل  الفلســطينية ضــد 
"سيف القدس"، تركت من خالله صدمة يف الوعي الصهيوين عى مستوى 
األفــراد واملســؤولني يف املؤسســة السياســية والعســكرية واألمنيــة، عندمــا 
أطلقــت أكــرب رشــقة صاروخيــة اســتهدفت عاصمــة )إرسائيــل( االقتصاديــة 
مدينــة تــل أبيــب بـــ130 صاروًخــا مــن الــوزن الثقيــل والتأثــر القــوي، دفعــت 
تلك املعركة لالهتامم بالحديث عن دور األمة وشبابها وعلامئها يف معركة 
تحريــر فلســطني، جنًبــا إىل جنــب مــع املقاومة الفلســطينية، ولنا أن نتســاءل 
ماذا لو كانت الجيوش العربية وكتائب اإلخوان املسلمني الذين قاتلوا ضد 

عــريب  لنظــام  بدايــة  تشــكل  أن  تاريخيــة مهمــة  ولحظــة  واإلســالمية،  العربيــة 
إســالمي مســتقل وقطًبــا ندًيــا ألمريــكا تكــون دول يف قــاريت آســيا وإفريقيــا 
جــزًءا وازًنــا فيــه إىل جانــب كــربى دول العــامل مثــل روســيا والصــني واســتعادة 
الهنــد إىل عالقــات منطقتنــا بعــد أن جرهــا االحتــالل اإلرسائيــي إىل الفلــك 
املعــادي ملشــاريع شــعوبنا، علينــا أن ننظــر بعني املســتقبل مــن أجل أجيالنا 
القادمــة ليبقــى لهــا مــكان يف القيــادة الدوليــة، وهــذا لــن يكــون إال برحيل هذا 
االحتــالل اإلرسائيــي، ولــن يتحقــق إال بتكاتــف شــعوب املنطقــة مع املقاومة 
الفلسطينية وأن ترب بيد واحدة وندخل عليهم الباب وعندها نكون نحن 

الغالبني.
وبالنظــر -تقييــاًم تاريخًيــا- إىل مــا وقــع عــى أرض فلســطني حيــث خاضــت 
اإلخــوان املســلمني  مــن  جيــوش خمــس دول عربيــة ومعهــا كتائــب مقاتلــة 
مــن مــرص واألردن وســوريا والعــراق وفلســطني وغرهــا حربــا ضــد العصابــات 
الصهيونية، ورغم تحقيق انتصارات ميدانية عى األرض كان لكتائب اإلخوان 
نصيــب األســد يف تحريــر مناطــق مــن يــد املنظــامت العســكرية الصهيــوين 
منهــا تبــة 86 قــرب مســتوطنة كفــار دروم مبدينــة ديــر البلــح، وحــي املنشــية 
بيــت  يف  املســلمني  اإلخــوان  وتبــة  القــدس  مدينــة  جنــوب  ومناطــق  بيافــا، 
لحــم، بقيــادة ضبــاط مــن الجيــش املــرصي منهــم أحمــد عبد العزيــز، ومراقب 
اإلخــوان املســلمني يف إربــد عبــد اللطيــف أبــو قورة الذي رابــط جنوب مدينة 
القدس، إال أن الحرب انتهت بهزمية كبرة سقطت نتيجتها فلسطني يف يد 
الصهيونيــة وأعلــن قيــام دولــة الكيــان يف 14/5/1948م، لدينــا اليــوم قاســم 
مشــرك يف الوعــي الجمعــي العــريب واإلســالمي وهــو أنــه رغم مــرور 74 عاما 
عى هزمية 48 مل تغر شعوب املنطقة من عدائها تجاه الكيان اإلرسائيي، 
صحيــح أن األمــر يختلــف عنــد الحديــث عــن األنظمــة فقــد دخل جــزء منها يف 
ا وغرها تكتفي مبوقع  حركة تطبيع مع االحتالل الصهيوين، وأخرى تطبع رسًّ
املراقــب، ومنهــا مــن يقــف مع فلســطني وفق السياســة األمريكية، ومن يؤيد 
عــى اســتحياء، ولكــن إذا مــا قــرر قــادة النظــم العربيــة واإلســالمية أن يوظفــوا 
هامــش العمــل التطوعــي لتحرير فلســطني دون ظهورهــم بصورة مبارشة، فإن 
فكــرة جيــش متطــوع مــن شــعوبنا ســتكون األفضــل مرحليــا وهــي نــواة النظــام 
العريب واإلسالمي مستقبال، إن العامل ال يحرم إال القوي ويجب أن تجتمع 
قوى أمتنا ومواردها وإمكاناتها مع بعضها بعًضا لتصبح قوة حقيقية تحرمها 
القــوى الدوليــة، إن فكــرة جيــش األقــى ليســت حربا مع العــامل ولكنها إعادة 
متوضــع العالقــات العربيــة واإلســالمية يف موقــع متقدم أمــام الدول الغربية، 
وأن يكــون لهــا تأثــر يف السياســة الدوليــة العامــة، وليســت هامشــية ال ينظــر 
لهــا بقيمــة أو احــرام. وهــي أرضيــة يصلــح البنــاء عليهــا لتأســيس جيــش عريب 
إســالمي مــن شــباب األمــة، ولكــن لــيك نصــل إىل مرحلــة نــراه -الجيــش- واقعــا 

حقيقيا نتساءل: ما السبل املمكنة لتحقيقه؟
- قــد يــرى عــدد مــن األنظمــة العربيــة ودول إســالمية خطــرا عــى مســتقبلها 
يف حــال مالــت إىل كفــة فكــرة مســاهمة شــعوبها يف جيــش األقــى الهــادف 
لطــرد االحتــالل اإلرسائيــي مــن فلســطني، وعندهــا ميكنهــا أن توعــز ألحزابهــا 

ومؤسساتها الشعبية السياسية باالندماج يف مروع الجيش.
- ميكن للجامعات اإلسالمية والحركات السياسية يف الوطن العريب والعامل 
اإلســالمي أن تدفع بشــبابها لالنخراط يف مروع جيش يدافع عن األقى، 

يكون تحت ترصف قيادة املقاومة يف فلسطني، هدفه التحرير.
النــواة  الدينيــة ميكنهــا أن تشــكل  العلــامء الرعيــة واملرجعيــات  - هيئــات 
والبيئــة الحاضنــة ملــروع جيش تحرير فلســطني، وقد بــات موضوع التحرير 
ونهايــة كيــان )إرسائيــل( أقــرب مــن أي وقــت مــى مــع تراجــع مســتوى إرادة 
القتــال، وتفــي مظاهــر الفســاد، والوقوع يف الخالفات السياســية الداخلية 

يف الكيان الصهيوين.
- إن الصورة الطبيعية لتحرير فلسطني ستكون زحوفا برية من فلسطينيي 
غــزة والضفــة والداخــل املحتــل وعــرب القبائــل األردنيــة وقبائــل وأهــل العــراق 
الشــتات  وفلســطينيي  وســوريا،  ولبنــان  األردن  يف  الشــتات  وفلســطينيي 
القادمــني مــن أوروبــا والــدول العربيــة يف وقــت تكــون املقاومــة يف غــزة قــد 
انطلقت للســيطرة عى مناطق تحررها من قبضة االســتيطان قريبة من غزة، 
فلســطني  املقاومــة يف شــامل  عــن دور  بالقــدس، فضــال  ومناطــق  والضفــة 
مــن جهــة لبنــان وهــي مــا يطلــق عليــه اليــوم ربــط جبهــة املحــاور، وســتتعرض 
املقاومــة  تبســط  حتــى  يتوقــف  لــن  متواصــل  صاروخــي  لقصــف  )إرسائيــل( 
ســيطرتها عــى مناطــق مــن فلســطني تهيــئ الدخــول للجامهــر الفلســطينية 
والعربية واإلســالمية الزاحفة نحو أرض فلســطني، إن شــعب فلســطني ينتظر 
هذا الحلم ليصبح واقعا يتحقق وينهي أطول احتالل يف التاريخ املعارص.

جيش األقىص.. هل َيصُلح مرشوًعا عربيًّا إسالميًّا يمسح عار هزيمة عام 48؟

سامي الشاعر

إن استمرار بقاء هذا الكيان الصهيوني يفاقم 
من أزمات المنطقة العربية واإلسالمية، 
ويسمح بسرقة ثروات شعوبنا من الطاقة 
وكنوز األرض، والمياه، والوقود، وغيرها، 
كما يجعل دول المنطقة عرضة لعمليات 
التجسس واالختراق من جهاز الموساد 
الصهيوني وتصبح كل أجهزة الدول وأمنها 
ومصاير أبنائها في يد االحتالل.

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مخطط شــبكة شــوارع المنطقة المحصورة بين الشــارع 
رقم )8750( شــمااًل والشــارع رقم )4584( جنوبًا والشارع رقم 

)4( شرقًا والشارع رقم )7530( والشارع رقم )7154( غربًا

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2021/38 املنعقدة بتاريخ 2021/11/25م عن إيداع مخطط شبكة شوارع 

املنطقــة املحصــورة بــني الشــارع رقــم )8750( شــاماًل والشــارع رقــم )4584( 
جنوبًا والشارع رقم )4( رشقًا والشارع رقم )7530( والشارع رقم )7154( غربًا 
مــن   )63-12-11-10-40-5-2-39-30-33-34-36( رقــم  بالقســائم  واملــار 

القطعة رقم )751( والقسائم رقم )6-15-8( من القطعة رقم )752(
لالعراض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطالع عــى خارطة املروع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحي
اعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مجدد للمخطط التفصيلي للشارع رقم )703(
منطقة تنظيم - عبسان الكبرة قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قررت 
إيــداع  إعــادة   2022/3/17 بتاريــخ:  املنعقــدة   2022/6 رقــم  بجلســتها 
املخطــط التفصيــي للشــارع رقــم )703( املحصــور بــني الشــارع رقــم )704( 
شــامال والشــارع رقــم )22( جنوبــا بعــرض )10( مــر بــدون ارتــداد املــار يف 
القســائم رقــم )2-3( مــن القطعــة رقــم )213( لالعــراض خــالل مــدة خمســة 
عر يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني 
يوميتــني محليتــني أيهــام أقــرب، والــذي تــم إعــالن إيداعــه يف الســابق ونــره 

يف فلسطني بتاريخ 2021/11/22. 
وعليــه ووفقــا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 

بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن  األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع أو 
أخــرى االطــالع مجانــا عــى املــروع  بأيــة صفــة  أو  أصحــاب هــذه األمــالك 
املعــدل لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبناء والتنظيم مبقرها ببلدية عبســان 
خــالل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات  خــالل  الكبــرة 

خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن. 
وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية خان يونس

في الدعوى الحقوقية 2022/103
في الطلب الحقوقي 2022/447

بواســطة   –  )802614271( هويــة   – صــادق  رمضــان  ماهــر  نائلــة  املدعيــة/ 
وكيلتهــا/ رائــدة صــادق محمــود صــادق – وتحمــل هويــة رقــم )935040493( 
مبوجــب وكالــة صــادرة عــن ســفارة دولــة فلســطني يف أبــو ظبــي رقــم )22/58( 
زيادة-مبوجــب  أبــو  فايــز  محمــد  املحامــي/  وكيلهــا  2022/01/24م،  بتاريــخ 
وكالة عامة صادرة عن كاتب عدل خان يونس رقم )2022/921( – خان يونس

املدعى عليهام/ 1 - إبراهيم عثامن محمد شهوان - هوية رقم )800088270( 
- مــن خــان يونــس – الســطر الغــريب – بجــوار بــر خــرة - بالقــرب مــن مســجد 

خرة - محالت شهوان للموبيليا.
2 - أحمد عي حسن العمور – خان يونس – الفخاري - بالقرب من سوبر ماركت 

أبو زيدان – منزل أبو وحيد العمور- خارج البالد حاليًا ومجهول محل اإلقامة.
نوع الدعوى: إثبات صحة عقدي اتفاق عى بيع قطعة أرض ونفاذه.

قيمة الدعوى: )27,000 د.أ( سبعة وعرون ألف دينار أردين.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

يف القضية الحقوقية 2022/103 - يف الطلب الحقوقي 2022/447
إىل املدعى عليه الثاين املذكور بعالية مبا أن املدعية قد أقامت عليك الدعوى 
رقم )2022/103( أمام محكمة بداية خان يونس استنادا إىل ما تدعيه يف الئحة 
دعواهــا املرفــق لكــم نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلك يقتيض 
عليك الحضور إىل هذه املحكمة خالل خمسة عر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه 
املذكرة كام يقتيض أن تودع قلم هذه املحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عر 
يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكرة علاًم أنه قد تحدد جلســة 2022/06/12م 
لنظر الدعوى وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن الحضور باملوعد املحدد 

يجوز للمدعية أن تسر يف دعواها حسب األصول، تحريرًا 2022/05/15م
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس / أ. شادي سويدان

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
في القضية رقم 163 / 2005 
 في الطلب رقم 663 / 2022

املســتدعي: وائــل عــي فهيــم أبــو جبــة باالصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي 
ورثة تركة والده املرحوم/ عي أبو جبة – غزة الرمال قرب مفرق حيدر عبد 
الشافعي هوية رقم 931656193 – وكيله املحامي/ محمد عدنان جعرور 
املستدعى ضده: عبد الحميد عبد الرؤوف عبد الحميد الديراوي باالصالة 
عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده املرحوم/ عبد املجيد الديراوي 

اخر موطن – شارع الوحدة قرب محطة أبو عايص البرول 
نوع الدعوى: أرايض – تنفيذ عيني    

قيمة الدعوى: )$120.000(مائة وعرون الف دوالر امرييك
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل 

يف القضية رقم 163 / 2005 - يف الطلب رقم 663 / 2022
الحكــم حكمــت املحكمــة حضوريــا بتنفيــذ عقــد اتفــاق عــى بيــع مــربز م/1 
تنفيــذا عينــا وذلــك بتســجيل القســيمة رقــم 231 قطعــة رقــم 663 من أرايض 
غزة الدرج املســامة املاصية باســم املدعي/ عي فهيم محمد أبو جبة بعد 
شــطبها عــن اســم والــد املدعــى عليــه/ عبــد الحميــد ســامل الديــراوي واشــعار 
واملصاريــف  بالرســوم  عليــه  املدعــى  ولــزام  بذلــك  األرايض  تســجيل  دائــرة 

ومائتي شيكل اتعاب محاماة 
حكام صدر وافهم علنا بحضور املحامي املناب عن وكيل املدعي وباعتباره 

حضوريا بحق املدعى عليه 2006/2/19
عضو                                      عضو

نبلغك أيها املستدعى ضده انه بتاريخ 2022/5/12م قد صدر بحقك الحكم 
املذكور وعليه نبلغك صورة عنه حسب األصول ، التاريخ:2022/5/16م

رئيس قلم محكمة البداية 
األستاذ: عامر قنديل

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

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

)2022/ 378(

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: نارص 
شــحادة ســليامن أبــو عيــادة مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 922141072 بصفته 

وكيال عن: منذر صبحي عي أبو كرش
مبوجب وكالة رقم: 2017 / 2386 صادرة عن غزة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 
القطعة 627 القسيمة 22 املدينة غزة الزيتون

فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه 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 عــى ســلطة 

األرايض، التاريخ:  2022/5/16م
مسجل أرايض غزة 
1. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
وزارة 

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

للشــارع  التفصيلــي  المخطــط  علــى  بالمصادقــة 
رقــم  للشــارع  التفصيلــي  رقم)7049(والمخطــط 
)7069( والمخطط التفصيلي للشارع رقم )7094(

منطقة تنظيم: خان يونس )حي جورة اللوت(
تعلــن  اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قد قررت 
بجلستها رقم)38-2021/39( املنعقدة  بتاريخ 11-25 /12-02 /2021 
النهــايئ عــى املخطــط التفصيــي للشــارع رقــم)7049( وشــارع  التصديــق 
رقــم)7069( وشــارع رقــم )7094(، بعــرض )10(مــر بــدون ارتــداد املــار يف 

القسائم)15-16-17-41-42-43-46-47(من القطعة رقم)57(.
الســابق إيداعهــم لالعــراض مبوجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة 
مــع   2021/08/05 بتاريــخ  واملنشــور يف جريــديت فلســطني واالســتقالل 
نــر هــذا  تاريــخ  مــن  مــرور خمســة عــر يومــًا  بعــد  التنفيــذ  وضعــه موضــع 
أيهــام  أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني  الرســمية  الجريــدة  اإلعــالن يف 

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





علل استخدام خط المشترك الرقمي؟
ألنه يوفر اتصال انترنت عالي السرعة حتى اثناء اجراء مكالمات هاتفية.

اذكر خطوات ضبط إعدادات بطاقة الشبكة؟
-  الدخول إلى لوحة التحكم

- الدخول إلى مركز الشبكة والمشاركة
- اختيار العنوان تغيير إعدادات المحول
- استعراض خصائص االتصال المحلي

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

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

- تســجيل الدخول باسم المســتخدم وكلمة المرور وهذه المعلومات مكتوبة على جهاز 
easy الموجه من قبل الشركة المصنعة من الشاشة المقابلة نختار

الوحدة الثالثة
 ) الحياة في العالم االفتراضي (

الدرس الثاني
 ) مواقع التواصل اإلجتماعي (

الدرس الثاني
 ) الطبقة الثالثة- طبقة الشبكة (

ما هو قناع الشبكة؟
هو رقم منطقي IP يتكون من  4 خانات ويستخدم من أجل التمييز بين الجزء الخاص 

. IP برقم الجهاز والجزء الخاص برقم الشبكة في العنوان المنطقي
حيــث يتــم اســتخدام الرقم 255 للجــزء الخاص بالشــبكة ورقم 0 للجــزء الخاص 

 .IP بالجهاز في

س/ كيف يحصل الجهاز على عنوان IP؟
هناك طريقتان وهما:

أواًل: أن يقوم المستخدم بتكوين العنوان بشكل يدوي.
ثانياً: أن يحصل الجهاز على العنوان بشــكل تلقائي. عن طريق برتوكول اعداد 

المضيف الديناميكي
 DHCP   Dynamic Host Configuration Protocol 

وهــو موجود في الموجه الخاص بالشــبكة Router الذي يقوم بدوره بتوزيع 
العناوين بشكل تلقائي على األجهزة التي تطلب الخدمة.

س/ كيف نختار الطريقة المناسبة؟
وذلك حســب طبيعــة عمل الجهاز في الشــبكة فــإن كان يطلب خدمــة التصفح 
والوصــول إلى االنترنت نســتخدم الطريقــة الثانية وهي التكويــن التلقائي مثل 

األجهزة الذكية والحواسيب المحمولة.
أما إن كان الجهاز يقدم خدمة في الشــبكة مثل الطابعات أو الماســحات الضوئية 
فإننــا نســتخدم الطريقة األولى التكويــن اليدوي من قبل المســتخدم ألنه في هذه 

الحالة يحتاج الجهاز إلى عنوان منطقي ثابت ال يتغير.

س/ ما الطريقة المناسبة لمعرفة عدد الموجهات بين جهازك 
والخادم الخاص بشركة Google؟

وذلك عن طريــق األمر Tracert www.google.com وتتم كتابة األمر في 
موجه األوامر.

س/ لماذا نحتاج كال من العنوان الفيزيائي والعنوان المنطقي؟
أوال: العنوان المنطقي: ويســتخدم لتحديد المســار المناســب عند الوصول لكل 

محطة وهو رقم ثابت ال يتغير على طول المسار بين المصدر والهدف.
ثانيــا: العنــوان الفيزيائي: وهو عنــوان يتغير من حطة إلــى أخرى ويدل على 

عنوان المحطة التالية.

س/ حدد وظيفة األوامر التالية:
مثالالوظيفة األمر

Ping فحص االتصال بين جهاز
Ping 192.168.1.5المصدر والهدف

Ipconfig/all
اظهار معلومات الجهاز 

Ipconfig/all) الرقم الفيزيائي والمنطقي(

Tracert تحديد عدد الموجهات بين
جهاز المصدر والهدف

Tracert www.
google.com

س/ أذكر اهم األجهزة المنزلية لالتصال بشبكة االنترنت؟
. ADSL Router      : الموجه

. Access Point  :نقطة الوصول

: ADSL Routerأواًل الموجه
س/ ما وظيفة الموجه؟

انشاء اتصال من خالل خط المشترك الرقمي الغير متماثل ADSLوالذي توفره 
شركة االتصاالت، اكثر األجهزة شيوعا ويعد النقطة الرئيسية للشبكة المنزلية

س/ عرف خط المشترك الرقمي DSL ؟
هــو خدمة توفرها شــركة االتصاالت لنقــل البيانات الرقمية بيــن المودم وخط 

الهاتف. يتميز بإجراء مكالمات هاتفية حتى اثناء اتصال االنترنت.

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

DSL أنواع خط المشترك الرقمي

الدرس الثالث
 ) أجهزة الشبكة المنزلية (

مادة/ تكنولوجيا  المعلومات 

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

اتصـال مختلفـة لـكل جلسـة 

س/ ما هو بروتوكول PPP؟
هو بروتوكول الطبقة الثانية في نموذج ) OSIطبقة ربط البيانات(ويهدف إلى 

إنشاء اتصال مباشر بين نقطتين طرفيتين. 

س/ ما هي وظيفة بروتوكول PPP؟
- المصادقة: وتكون عبر اســم المســتخدم وكلمة المرور المزودة من قبل مزود 

خدمة اإلنترنت.
- ضغط البيانات

- تشفير البيانات

س/ ما هو بروتوكول PPPOE؟
هــو أحــد بروتوكالت االنترنــت الذي يعتمد علــى برتوكول النقطــة إلى النقطة 
ويعتمد على الشــبكات من نوع Frame Relay وأغلب استخداماته الرئيسية 

في خط المشترك الرقمي

س/ عرف شبكة Frame Relay؟
هي شــبكة تقوم بتقســيم البيانات إلــى أجزاء صغيرة مختلفة في الحجم تســمح 
بإعادة إرســالها إن لم تصل إلى الهدف أو حدث لها تشويه دون الحاجة إلرسال 

البيانات جميعاَ مرة اخرى مما يساهم في سرعة االرسال.

س/ علل/ يستخدم برتوكول PPPOEاعدادات اتصال ثابتة 
بيــن الموجه وبين مزود الخدمة حيث تظهر في االعدادات 
الدائمة لـ ) (VCI = 35 و ) (VPI = 8 لجميع المستخدمين؟ 

) حيث تختلف من دولة ألخرى(
الجــواب/ ألن برتوكــول PPPOE ال يحتاج إلى اعدادات اتصــال مختلفة لكل 

. sessio جلسة

التفاصيل

Broadcast SSID
 Enableشبكة ظاهرة
Disableشبكة مخفية

SSIDاسم الشبكة الظاهر

Encryption
webكلمة مرور بسيطة
Wpa2كلمة مرور معقدة

Pre-shared keyكلمة مرور الشبكة

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

الجواب/ إنشاء شبكة محلية السلكية وتقوم بتوصيل إشارة السلكية إلى منطقة معينة

س/ ما أدوار جهاز نقطة الوصول؟
: Access Point نقطة وصول

بحيث يكون امتداد السلكي لشبكة سلكية ، وهو الوضع االفتراضي لهذا الجهاز

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

 وفي النهاية تحديد كلمة المرور الخاص بها

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

باعثة.) يستقبل اشارة ال سلكية ويحولها إلشارة سلكية (

يتم اختيار ايقونة Survey إلظهار الشبكات الالسلكية المتاحة بعد االختيار 
  Wireless name of root AP يظهر لنا اسم الشبكة الالسلكية
 Mac Address of root AP وعنوان الماك الذي يتم الربط بواســطته
 Wireless Security Mode )واختيار نوع التشفير ) الحماية

وفي النهاية كلمة المرور الخاصة بالشبكة االصلية

: Wireless Repeater معيد ) مقوي ( السلكي
يمكن تقوية إشــارة الســلكية ضعيفة لتزيد مــدى تغطيتها، ويتم ذلك الســلكياً. 
ويتطلــب هذا الوضع عنوان MACوكذلك كلمة ال مرور للباعث لتقوم بتعزيز 

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

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

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

وفي النهاية كلمة المرور الخاصة بالشبكة االصلية

س/ ما هو أول موقع إلكتروني؟
- Info.cern.ch.   - ظهر في بداية التسعينات من القرن الماضي.

س/ ما المهن التي ظهرت بعد تأسيس شبكة االنترنت؟
- والتصميم. - تحليل النظم.   

س/ عدد مراحل تصميم الموقع االلكتروني؟
- التصميم.     - النشر على شبكة األنترنت. - التحليل.  - الدراسة. 

س/ أذكر هيكلية شبكة االنترنت؟ 
1. أجهزة الخوادم )Server( :  تقوم بتوفير الخدمات المختلفة 

مثل تخزين صفحا االنترنت 
2. أجهزة الزبائن )Client(: أجهزة يستخدما الزبائن لتصفح المواقع وتحميل 

أو تنزيل الملفات.
3. الشركات المزودة لألنترنت.

4. وسائل االتصال السلكي والالسلكي وهي العمود الفقري لشبكة االنترنت.

س/ ما هو االنترنت؟
 هــي مجموعــة مــن الصفحــات المتصلة معــا عبر وصــالت تشــعبية وتمكن 
المستخدم من تصفح المواقع وعرضها حيث تحتوي على ملفات )نصية, صور, 

صوتية( وتكون مخزنة على الخوادم.

س/ ما هي لغات البرمجة المستخدمة لتصميم مواقع االنترنت؟
.HTML. - PHP.  - ASP.NET -

س/ ما هو عنوان الموقع االلكتروني؟
 هــو العنــوان الذي يتم من خالله عرض محتويــات الموقع ويكتب على صورة 
Alkar- ويتكــون مــن جزئين : اســم الموقع وهو www.alkarmel.com

com والجزء الثاني االمتداد أو الملحق وهو mel

www.pcdc.edu.ps :مثال
اسم الموقع: pcdc                • نوع الموقع Edu تعليمي

EDU.PS:فلسطين   • الملحق ps اسم الدولة •

س/ ما هي آلية تصفح موقع على شبكة االنترنت؟
1. فتح أحد برامج تصفح االنترنت

Enter 2. كتابة عنوان الموقع في شريط العنوان، ثم الضغط على مفتاح االدخال
3. يقوم الجهاز بإرسال رسالة إلى خادم DNSلتحديد رقم الخادم الذي يحتوى على 

الموقع، ويستخدم هذا الرقم في ايصال رسالة طلب إلى الخادم.
4. اذا كان العنــوان صحيحــاً، يحدث اتصال بين جهاز المســتخدم والخادم عبر 

TCP/IPبرتوكول االتصال

5. عند حدوث االتصال، يبدا برتوكول HTTPبنقل الصفحة الرئيســية للموقع 
بكل محتوياتها من الخادم للزبون

6. عنــد وصول المعلومات لجهاز الزبون تخــزن في مجلد موقت على القرص 
الصلب ليتم عرضها داخل المتصفح.

7. يتنقل المستخدم بين صفحات الموقع باستخدام الوصالت التشعبية الموزعة 
داخل الصفحة.

س/ ما وظيفة DNS؟
يقوم بتحويل العنوان المدخل إلى عنوان رقمي يمثل رقم الخادم المراد االتصال 

به على الشبكة
س/ عدد أنواع المواقع اإللكترونية؟

- الشخصية.                   - االجتماعية.     
 - التجارية.                    - التعليمية.  -اإلعالمية.

س/ عدد أنــواع المواقــع اإللكترونية حســب التفاعل مع 
المستخدمين؟

1. المواقع الساكنة: مواقع بسيطة التصميم والبرمجة تحتوي)نص، صور، فيديو .(.
 وال يمكن التعديل عليها إال من قبل مصممها مثال: المواقع التعريفية والشخصية
2. المواقع التفاعلية: تستخدم لغات برمجة متطورة في بنائها ويمتاز محتواها 

بالتغير المستمر دون تدخل مسئول
الموقع، مثال: المواقع الصحفية والتجارية واالجتماعية.

مالحظة: نظام ادارة المحتوى: نظام خاص بإدارة محتوى المواقع التفاعلية من 
خالل لغات برمجة مختلفة.

س/ ما هي صفات الموقع الجيد؟
1. جاذبية عنوان الموقع للمستخدم وارتباطه بمحتوى الموقع.

2. موضوعات الموقع حصرية ونوعية ذات فائدة ودقيقة وموثوقة.
3. محتوى الموقع أصيل )غير منقول من مواقع أخرى(.

4. تجزئ المواضيع إلى عناوين فرعية بسيطة ذات داللة وتخصصية.
5. تناسق شكل الموقع وشموليته.
6. القوائم التي يتضمنها الموقع.

س/ ما هي مميزات المواقع االلكترونية؟
1. الوضوح والفعالية

 2. علم المصمم بمواصفات الموقع االلكتروني الجيد
3. تحقيق االهداف التي صمم من اجلها الموقع.

س/ ما هي األمور التي يجب مراعاتها عند تصميم موقع؟
1. تحديد الفئة المستهدفة.

2. احترام وجهات نظر الفئة المستهدفة واالخذ بمالحظاتهم.
3. لغته بسيطة ومفهومة

4. انسجام المحتوى للصفحة
5. أولويات وتصنيفات المحتوى والمعلومات

س/ ما هي طرق تصميم المواقع اإللكترونية الشخصية؟
ASP.Net ،PHP .... :1. لغات البرمجة مثل

..Websity.me ،ar.site123... :2. مواقع انترنت متخصصة مثل
  Dreamweaver:- ،FrontPage ،Web Page Maker. 3. برمجيات مثل

خطوات تصميم موقع الكتروني:
1. دراسة وتحليل وظيفة الموقع.

2. تصميم العناصر الرئيسية للموقع) الصفحات، والعناوين الرئيسية( وربطها معاً.
3. اضافة المحتوى للموقع

4. نشر الموقع واالخذ بالتغذية الراجعة.
خطوات عملية التصميم والتخطيط لتصميم الموقع اإللكتروني:

1. عنوان الموقع اإللكتروني.
2. الصفحة الرئيسية ومحتوياتها.

3. محاور ملف اإلنجاز ووضع كل محور في صفحة مستقلة مع تحديد محتويات كل محور.
4. عناوين الصفحات وعددها.

5. ترويسة الموقع وتنسيقاتها.
6. إضافات أخرى إلى الموقع

أمثلة مواقع التواصل االجتماعية:
Facebook: أواًل: الفيس بوك

1. أنشأه مارك زوكربيرغ عام 2004مع عدد من زمالئه في جامعة هارفرد.
2. استخدم في البداية للتواصل بين طالب الجامعة ، ثم امتد ليشمل جامعات أخرى.
3. ازداد رواد الموقع من جميع انحاء العام بسبب سهولة التعامل وخدماته العديدة.

Twitter: ثانيًا: تويتر
1. صاحب فكرة االنشاء الروسي جاك دورسي مع اصدقائه عام .2006

2. يتم نشر أفكار الزوار عبر تغريدات.

YouTube: ثالثًا: اليوتيوب
1. موقع متخصص في عرض ومشاهدة ومشاركة الفيديوهات

2. يتيح للمستخدم بنشر الفيديوهات الخاصة به بعد انشاء حساب خاص به.
3. يمتاز بحقوق نشر أي انه ال يمكن نشر أي فيديو بدون الموافقة من صاحب الفيديو

4. ال يسمح بنشر المقاطع المخلة باآلداب او لشخصيات معينه.

LinkedIn : رابعًا: لينكد إن
1. يعد من الشبكات االجتماعية المهنية المتخصصة

2. مميزاته مشاركة مهارات الفرد وقدراته المهنية والوظيفية وخبراته مع اآلخرين.
3. تبادل الخبرات فيما بين المشتركين

4. يعد وسيلة الكترونية يسوف فيها الشخص عن قدراته وخبراته.

علل: سبب اختالف مواقع التواصل االجتماعي عن غيرها من المواقع؟
االجابة/ وذلك لكونها وجدت لبناء عالقات بين االشخاص في العالم االفتراضي 

لتعذر بناء هذه العالقات في الواقع الحقيقي.

مميزات مواقع التواصل االجتماعي:
1. التواصل المستمر بين االفراد والمجموعات

2. تواصل المستخدمين ذوي االهتمامات والميول المشتركة
3. المحادثات التفاعلية )مراسالت فورية، وغير متزامنة(

4. تهيئ لتبادل الخبرات والمعرفة
5. تخطي القيود والحدود المتم ّثلة باللغة، والثقافة، والمكان، والزمان

مالحظة:-
 تعد مواقع التواصل االجتماعي من أكثر المواقع االلكترونية اســتخداما حيث 

تعتبر من أسهلطرق ال ّتواصل وأقلها تكلفة.
 classmate.com ظهرت فكرة مواقع التواصــل االجتماعي وانطلقت بموقع 
وكان حلقة وصل بين طالب المدارس االمريكية في مختلف الواليات عام 1995م
 تتابعت المحاوالت لتأسيس مواقع تواصل اجتماعية بشكل اوسع بعد ان كانت 

مخصصة للتعليم.

س/ ما هو تنسيق الرسالة في كطبقة الشبكة؟
.)Packet( يسمى تنسيق الرسالة في طبقة الشبكة بالحزمة

س/ ما وظيفة طبقة الشبكة؟
 Routers تقوم بتوجيه الرسالة )الحزمة ( من المصدر للهدف عبر الموجهات
 IP حيث يقوم الموجه بتوجيه الرســالة عبر اقصر الطرق اعتمادا على عنوان

الهدف الموجود في رأس الحزمة. 

س/ ما هي خصائص العنوان المنطقي IP ؟
- يتكون من 32 بت ينقسم إلى 4 خانات في كل خانة 8 بت.

- عدد العناوين المتاحة هي  32 2 = 4294967296 عنوان مختلف.
- يتم تمثيله بالنظام العشري, 4 خانات عشرية لكل منها 8 بت.

س/ قارن بين العنوان الفيزيائي والعنوان المنطقي؟

العنوان من حيث
MAC الفيزيائي

العنوان 
IPv4  المنطقي

ن  ا لعنــو ا
IPv6  المنطقي

من الشركة المصنعة الحصول عليه
لبطاقة واجهة الشبكة

بالطريقة اليدوية من المستخدم أو 
من الموجه

يتغير بتغيير الشبكةال يتغيرالتغيير
التمثيل بنظام 

العد
يمثل بنظام 

السادس عشر
يمثل بالنظام 

العشري
يمثل  بالنظام
السادس عشر

عدد الثنائيات 
لتخزينه

يخــزن بـــ 48 بت 
)ثنائية(

32 بت  بـــ  يخزن 
)ثنائية(

بـــ 128بت  يخزن 
)ثنائية(

عدد العناوين 
2128 عنوان232 عنوان248 عنوانالمسموح بها

-مثال 192.168.1.5 8C:DC:D4:43:37:EF
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استخدامات مواقع التواصل االجتماعي:
1. يستخدمها االفراد للتعبير عن شخصيتهم وآرائهم

2. إلجراء اللقاءات والحوار والمناقشــة في مكان واحد بعد ان تعذر لقاؤهم 
الواقعي.

3. تقديم الخدمات اإلخبارية
4. في ال ّتجارة والتسويق والتواصل بين الزبائن والمسوقين

5. في التعليم، وتبادل الخبرات ونشر وانتاج الوسائل التعليمية.
6. تواصــل الدوائــر الحكومية مع الجمهور لتطوير الخدمات الحكومية بســبب 

التغذية الراجعة من الجمهور.

دور مواقع التواصل االجتماعي في مناحي الحياة:
• المجال االجتماعي.

- أصبح الفرد ال يشعر ببعد أحبائه و أصدقائه عنه
- انتشار مواقع التواصل بسبب سهولتها

- اتاحة التواصل المتزامن وغير المتزامن. ) يعني في آن واحد = متزامن(

•المجال التعليمي.
- توفير مبدأ التحفيز والترغيب الذي يزيد من قدرات الطالب.

- نشر التعليم االلكتروني.
- توطيــد العالقــة بين الطالب أنفســهم، والمعلمين أنفســهم مــن جانب، وبين 

الطالب ومعلمه.

• المجال التجاري.
- نمو االقتصاد واإلعالنات التجارية والتسويق.

- تطوير المعامالت التجارية أدى ذلك لتحسين التجارة.

•المجال اإلعالمي.
- معرفة األفراد ما يحدث دون جهد.

- نشر االخبار واألحداث بسرعة قصوى.

مواقع التواصل االجتماعي في التعليم:
1. تواصل المعلم مع طالبه من خالل مجموعات على مواقع التواصل االجتماعي 

وتقديم لهم المعرفة عبرها.
2. توفير كال من ) الكتب الدراسية، مصادر تعليمية، اختبارات ، أنشطة ....( 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
3. استفاد الطلبة من ذلك باالطالع والتنويع من مستودع المعرفة

4. استفاد المعلمون من تبادل الخبرات.

آثار مواقع التواصل االجتماعي:
أوال: اآلثار االيجابية:

1. جعلت العالم قرية صغيرة.
2. طرح األفراد مواهبهم.

3. التواصل بين األفراد والجماعات بتكاليف قليلة
4. إنجاز األفراد أعمالهم بسرعة أكبر

5. تطوير القدرات لألفراد

ثانيا: اآلثار السلبية:
1. ضعف في العالقات االجتماعية الواقعية

2. عدم موثوقية فيما ينشر
3. اإلدمان واإلفراط في االستخدام.

4. انتحال شخصيات وهمية

االستخدام اآلمن لمواقع التواصل االجتماعي:
- يتبادل مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي فيما بينهم اهتماماتهم وهواياتهم.

- تبادل الملفات بشتى أنواعها: النصية والصورية والصوتية.
- قد يســتخدم آخرون المواقع اســتخداما غير سليم وبالتالي يعود بالضرر على 

نفسه وغيره.

1. من آثار التواصل االجتماعي اإليجابية؟
أ( تطوير قدرات الفرد                  ب( اإلدمان واالفراط

ج( انتحال الشخصية                   د( مراقبة الناس
2. ماذا نصنف الموقع اآلتي Classmates.com؟

أ( تصفح مواقع انترنت                  ب( تواصل اجتماعي
ج( بريد إلكتروني                  د( بحث عبر الشبكة

3. مــا الموقع المتخصص في عرض مقاطع الفيديو ومشــاركتها ومشــاهدتها 
ويعد من مواقع التواصل؟

Twitter )ب                  LinkedIn )أ
YouTube )د                  Facebook )ج

4. أي المواقع التالية متخصص ومهني يعرض مهارات الفرد وخبراته.
أ( الفيس بوك     ب( اليوتيوب            ج( لينكد إن               د( تويتر

الدرس األول ) الوحدة األولى (

1. في برنامج )MS Excel( ما ناتج تنفيذ المعادلة )CONCATENATE(15,5=؟
أ( 20         ب( 10                ج( 155                     د( 515

2. في برنامج )MS Excel( ماذا تسمى ميزة ضبط البيانات المدخلة؟
أ( التحقق من الصحة     ب( التنسيق الشرطي

ج( مساعد االدخال                  د( معيار البيانات المدخلة
3. فــي برنامــج )MS Excel(، لتغييــر ترتيــب ورقــة عمــل ضمــن أوراق 
المصنــف، مــا المفتــاح الذي نضغط عليــه مع النقر المســتمر بالفأرة 

عليها والسحب إلى المكان المخصص وافالتها هناك؟
Delete )د           Enter )ج       Ctrl )ب           Shift )أ

4. في برنامج )MS Excel(، أي من االتية ليست من التنسيقات التي 
يمكن اجراؤها على الخاليا؟

أ( الدمج         ب( الترابط        ج( المحاذاة               د( الحدود
5. فــي برنامــج )MS Excel(، ما نــوع البيانات التي تكون األرقام على 

شكل أساس وقوة؟
أ( رقم  ب( األرقام العلمية        ج( الكسور         د( نسبة مئوية

6. فــي برنامــج )MS Excel(، مــن أي قائمــة يتــم عمــل رســم بيانــي 
لمعدل هطول االمطار على المدن الفلسطينية؟

أ( تنسيق       ب( ادراج             ج( عرض       د( تخطيط صفحة
7. ماذا نستخدم لتأمين جميع الخاليا في ورقة العمل ببرنامج )MS Excel(؟

أ( حماية ورقة العمل                    ب( حماية المصنف
ج( حماية خاليا محددة                  د( حماية ملف

8. أي مــن الــداالت اآلتيــة تســتخدم لمعرفــة أكبــر قيمــة مــن بيــن 
مجموعة من القيم في برنامج )MS Excel(؟

COUNTIF )د                IF )ج         MAX )ب    MIN )أ
9. في برنامج )MS Excel( ماذا ُيسمى مّيزة ضبط البيانات المدخلة؟

أ( مساعد االدخال                   ب( التحقق من الصحة
ج( التنسيق الشرطي                  د( معيار البيانات المدخلة

10. فــي برنامــج )MS Excel( مــا عدد أوراق العمــل االفتراضية التي 

تظهر عند تشغيل البرنامج ألول مرة؟
أ( 2            ب( 3                 ج( 4                   د( 5

أنــواع  مــن  ليســت  اآلتيــة  مــن  أي   )MS Excel( برنامــج  فــي   .11

المخططات المستخدمة في الرسوم البيانية؟
أ( خطي           ب( دائري           ج( شريطي                 د( نجمي

12. في برنامج )MS Excel(، أي من اآلتية ال يصلح أن يكون عنوانًا لخلية؟

CB5 )5           دAB )ج            AB5 )ب             BA5 )أ
 A1 مــا نــوع البيانات المناســب للخلية ،)MS Excel( 13. فــي برنامــج

والتي تحتوي على البيانات 20.00 $؟
أ( رقم       ب( نص            ج( نسبة مئوية         د( عملة

14. في برنامج )MS Excel(، أي ِمن الدالت اآلتية ُتستخدم لمعرفة 

أكبر قيمة ِمن بين مجموعة ِمن القيم؟
COUNTIF )د          IF )ج           MAX )ب         MIN )أ

15. في برنامج )MS Excel(، ِمْن إي قائمة نختار أداة الرســم البياني 

لتمثيــل البيانــات ذات العالقة ببعضها البعض على شــكل رســومات 
بيانية بعد تحديد هذه البيانات؟

أ( إدراج          ب( مخطط            ج( تنسيق               د( تصميم
16. فــي برنامــج )MS Excel(، مــا نــوع البيانــات المناســب لعالمــات 

طالب في صف ما؟
أ( نص      ب( تاريخ                ج( رقم              د( نص مركب

17. في برنامج )MS Excel( ما الدالة المستخدمة لربط عدة سالسل 

نصية مع بعضها البعض بحيث تصبح سلسلة واحدة؟
CONCATENATE )د    COUNT )ج      MAX )ب   MIN )أ

18. فــي برنامــج )MS Excel( ما نوع البيانات الذي ُيســتخدم للوقت 

بجزئياته وطريقة عرضه؟
أ( رقم          ب( التاريخ           ج( الوقت                   د( النص

19. فــي برنامــج )MS Excel( أي مــن الــداالت اآلتيــة ُتســتخدم لعــّد 

الخاليا وفق شرط معين؟
COUNTA )ب                             COUNT )أ
COUNTIF )د             COUNTBLANK )ج

20. في برنامج )MS EXCEL(، ما المفتاح الذي ُيستخدم مع زر الفأرة 

األيسر لتحديد مجموعة متباعدة من الخاليا؟
F2 )د             ENTER )ج             CTRL )ب             SHIFT )أ
21. مم يتكون المصنف في برنامج الجداول االلكترونية )MS EXCEL(؟

أ( مجموعة من أوراق العمل    ب( مجموعة من الملفات 
ج( مجموعة من الخاليا                 د( مجموعة من الجداول

22. ما اإلشارة التي تبدأ بها عند كتابة أي معادلة حسابية في برنامج 

)MS Excel(؟
أ( +                ب( =                ج( %             د( &

23. فــي برنامــج )MS Excel(، ِمــْن إي تبويب اختيار ميزة التحقق من 

الصحة )data Validation(؟
أ( الصفحة الرئيسية    ب( إدراجر         ج( صيغ           د( بيانات

24. مــاذا يطلــق علــى ملــف الجــداول االلكتروٌنية، والــذيٌ تكون من 

مجموعة من أوراق العمل؟
أ( خلية  ب( ورقة  عمل               ج( مصنف                  د( جدول

25. ماذا تسمى ميزة ضبط الٍبيانات المدخلة في الجداول االلكترونية )MS-Excel(؟

أ( معيار  البيانات  المدخلة               ب( التحقق  من  الصحة
ج( مساعد  االدخال                       د( التنسيق  الشرطي

26. أي من الداالت اآلتية تستخدم لعد الخاليا وفق شرط مٍعن؟

CountBlank )د          CountIf )ج      CountA )ب     Count )أ

الدرس الثالث
 ) المهن المستقبلية في العالم االفتراضي (

السؤال األول/ اختر من متعدد

السؤال األول/ اختر من متعدد

السؤال األول/ اختر من متعدد

السؤال الثاني/ أجب عما يلي:

مادة/ تكنولوجيا  المعلومات 

مهن العالم االفتراضي:
التجارة اإللكترونية:

وهي تحتاج إلى رأس مال بسبب طبيعة التجارة، ومن االمثلة:
- استيراد البضائع حسب رأس المال، وحفظها بالمنزل وبيعها عبر مواقع التواصل.

-  عملية تسويق منتجات مثل ) ألبان، حلويات، أغذية،...(.
 - يجب ان يمتلك الشخص مهارة التجارة اضافة إلى مهارات خاصة في التصنيع.

تصميم المواقع اإللكترونية
يجب أن يمتلك ويتمكن من:

• لغات برمجة المواقع االلكترونية.
• مهارة التصميم واإلنتاج.

• مهارة التسويق لعمله من خالل مواقع التواصل.

تصميم الوسائط المتعددة:
وهي انتاج الوســائط المتعددة لمختلف مناحي الحياة ) التعليم، التسويق،......( 

ويجب عليه ان:
- يمتلك الممتهن مهارة معالجة الصور والفيديوهات ومعالجتها.

- مهارة التسويق لعمله من خالل مواقع التواصل.

ادخال البيانات
يتم ممارسة تلك المهنة عبر التراسل مع شركات او مؤسسات ويجب على الممتهن

- أن يمتلك مهارة التعامل مع برامج االدخال المختلفة.
- أن يمتلك سرعة إدخال البيانات.

البرمجة :
يجب عليه ان يمتلك مهارات في لغات البرمجة الحديثة والقيام باألعمال االتية:

- تصميم المواقع اإللكترونية.
- تصميم االلعاب الترفيهية والتعليمية.

- تطبيقات تجارية مثل تطبيقات محاسبة.

صيانة الحاسوب والشبكات
اصبحــت هذه المهنــة مطلوبة في االلم االفتراضي بســبب أن العالم االفتراضي 

يعتمد على الحاسوب والشبكات والقيام بما يأتي
- حل مشاكل أجهزة الحاسوب المادية والبرمجية.

- عالج مشاكل شبكات الحاسوب واالنترنت.
- حماية أمن االجهزة والشبكات والمعلومات من العبث.

مستشار في اإلنتاجية
بســبب ان االنتاج هو هدف كل عمل، تظهر هنا الحاجة لهذه الوظيفة ومن أهم 

خصائصها:
- اعادة تقييم اإلنتاجية.

- تحديد طرق التطوير والتحصين.
- االرتقاء بالمنتج إلى افضل المستويات.

السؤال الثالث/ أجب عما يلي:

س/ما المقصود؟ رسالة الخطأ:
MS EXCEL هي رسالة تظهر للمستخدم بعد االدخال الخاطئ في برنامج 

1( علل: يتم تجزئة البيانات في جداول عند انشاء قواعد البيانات؟
للحــد من تكرار البيانات وتوفير المســاحة التخزينيــة – الوصول للبيانات 

بشكل اسرع
س/ ما المقصود؟ المصنف:

هو االسم االفتراضي لملف إكسل ويتكون مع عدة أوراق عمل
س/ ما الفرق بين تصفية البيانات وفرزها؟

الفرز: ترتيب البيانات حسب معيار محدد
التصفية: إظهار مجموعة جزئية من البيانات حسب معيار محدد

 ، )MS EXCEL( س/ من خالل دراستك لبرنامج
تأمل الجدول االلكتروني اآلتي جيدًا، 

ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

1. اكتب المعادلة الحسابية الالزمة اليجاد النتيجة
D3 ناجح أو راسب( للمتقدم  "محمود علي" في الخلية( 

)مالحظة: يعتبر المتقدم ناجحاً في حال حصل على عالمة 25 فأكثر(

2. ما عنوان الخلية التي تحتوي النص "اسم المتقدم"؟
3. اذكر مستويات الحماية الثالث في برنامج اكسل؟

االجابة:
 .1

B2    .2

3. حامية الخلية- حامية املصنف-   حامية ورق العمل- حامية امللف.

=if(c3>=25;"راسب";"ناجح")

 أ. مــن خالل دراســتك لبرنامــج )MS EXCEL( ، تأمل الجدول 
اآلتي، ثم أجب عما يليه:

1. اكتــب المعادلــة الالزمة لكي يتخذ الصراف اآللي )القرار المناســب( معتمداً 
على عدد محاوالت السحب.

مالحظــة: )إذا كان عــدد مــرات الســحب المتتالية الفاشــلة =3 يكــون القرار 
المناسب "تم سحب البطاقة كإجراء أمان" 

أما إذا كان عدد مرات السحب المتتالية الفاشلة = 2 أو 1 يكون القرار المناسب 
"حاول مرة أخرى"(

2. اكتــب المعادلــة الالزمة لمعرفة عدد العمالء الذين فشــلت محاولة ســحبهم 
لثالثة مرات متتالية.

3. ما نوع البيانات المناسب للخلية A2؟
4. ما عنوان الخلية التي تحتوي النص )رقم الصراف اآللي(؟

االجابة:
.1
.2

3.    نص 
A1    .4

=IF)D2<3;"تم سحب البطاقة كإجراء أمان";"حاول مرة أخرى"(
=countif)D2:D5;"<3"(

ب. مــن خــالل دراســتك لبرنامــج )MS EXCEL( : لديــك الجدول 
اآلتي،تأمله جيدًا ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

1. اكتب المعادلة الحســابية الالزمة اليجاد معدل )تعداد الســكان( لهذه القارات 
.D7 األربع في الخلية

2. اكتب المعادلة الحسابية الالزمة اليجاد )الكثافة السكانية( لقارة "آسيا" في 
الخلية E3  علماً بأن : 

الكثافة السكانية = )تعداد السكان  المساحة( * 100 %. 
3. ما نوع البيانات في حقل )الكثافة السكانية( 

االجابة:
         .1

                                                                 .2

3.   نسبة مئوية

=Average(D3:D6)

 =D3/C3*100%

من خالل دراستك لبرنامج MS EXCEL اجب عما يلي:
1( ما الفرق بين INPUT MESSAGE ، Error Alert ؟

input message: رسالة اإلدخال تظهر للمستخدم قبل ادخال البيانات.
Error Alert: تنبيه الخطأ تظهر للمستخدم بعد االدخال الخاطئ 

2( تستخدم الجداول اإللكترونية لمعالجة البيانات من عدة 
جوانب، اذكر مثالين على ذلك؟

- الفرز: وهي ترتيب البيانات، 
- التصفيــة: وهــي إظهــار مجموعــة جزئيــة من البيانــات  إجــراء المعادالت 

الحسابية, التمثيل البياني للبيانات.

س/ ما الفرق بيــن حماية المّصنف وحماية ورقة العمل في 
الجداول االلكترونية؟

حمايــة المصنــف: هــي حماية بنية الملــف وعدم القدرة على حــذف أو إضافة 
ورقة عمل.

حماية ورقة العمل: عدم القدرة على تعديل البيانات داخل ورقة العمل. 
س/ ما الفــرق بين حماية الخاليا وحمايــة ورقة العمل في 

برنامج MS Excel؟
حماية الخاليا: تأمين مجموعة محددة من الخاليا بحيث تقييد التعديل

حماية ورقة العمل: تأمين كافة الخاليا في ورقة العمل
س/ أذكر ثالثة من أنواع المخططات المســتخدمة في الرسم 

EXCEL البياني في برنامج الجداول اإللكترونية
قطاعات دائرية – األعمدة – شريطي – خطي - مساحي

السؤال الرابع/ أجب عما يلي:

السؤال الخامس/ أجب عما يلي:
أ.  من خالل دراســتك لبرنامــج )MS EXCEL( ، تأمل الجدول اآلتي، ثم 

أجب عن األسئلة التي تليه:

1. اكتــب المعادلة الحســابية الالزمة اليجــاد  )المبلغ بالدينــار( لبقية العمالت 
حسب المعادلة ) المبلغ بالدينار = سعر الصرف * المبلغ بالعملة األجنبية( 

)مالحظة: يعتبر المتقدم ناجحاً في حال حصل على عالمة 25 فأكثر(
2. اكتب المعادلة الحسابية الالزمة اليجاد أقل مبلغ من الدينار 

االجابة:       1.
.2                  

:)MS EXCEL( ب.  من خالل دراستك لبرنامج    
1. تأمــل الجــدول االلكترونــي اآلتي، والذي يوضح كشــف رواتب 

موظفي شركة ما، ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

1. اكتــب المعادلة الحســابية الالزمــة اليجاد  )مجموع رواتــب الموظفين( في 
.D5 الخلية

.D6 2. اكتب المعادلة الحسابية الالزمة اليجاد  )أعلى راتب( في الخلية
3. اكتب المعادلة الحسابية الالزمة اليجاد  )عدد الموظفين الذين يعملون"مراسل"( 

.D7 في الخلية
االجابة:     1. 
 .2                
 .3                 

=MIN(G4:G6)
=E5*F5

=SUM)D2:D4(
=MAX)D2:D4(
=Countif)C2:C4;"=مراسل"(

ج.  لديك الجدول االلكتروني اآلتي،تأمله جيدًا، ثم أجب عن األسئلة 
التي تليه:

1. اكتــب المعادلــة الحســابية الالزمة اليجــاد  )البعد عن الشــمس)كم(( لهذه 
الكواكب األربعة.

2. اكتب المعادلة الحســابية الالزمة لحســاب مجموع  )عــدد األقمار الطبيعية( 
لهذه الكواكب األربعة.

3. ما نوع البيانات في الخلية C5؟
االجابة:     1. 
 .2               
 .3               

=Average)C3:C6(
=SUM)D3:D6(

رقم

الدرس الثاني ) الوحدة األولى (

1. فــي برنامــج )MS Access( أي مــن الحقــول اآلتيــة هــو األنســب 
كمفتاح أساسي في جدول خاص بالطالب؟
أ( مكان سكن الطالب             ب( رقم الطالب

ج( تاريخ التحاق الطالب           د( التخصص
 ( MS Access( 2. عند انشاء جدول وعدم تحديد مفتاح أساسي له في برنامج

ما اسم المفتاح األساسي الذي يقوم البرنامج بتحديده بشكل افتراضي؟
أ( ترقيم تلقائي       ب( األساسي   ج( المفتاح     د( المعّرف

3. في برنامج )MS Access(، ما وظيفة األيقونة             ؟
أ( إنشاء جدول                       ب( إظهار جدول
ج( إخفاء جدول                      د( حذف جدول

4. فــي برنامــج )MS Access(، مــا الــذي يعتبر مجموعــة من العناصر 
ذات العالقة وذات المعنى الكامل؟

أ( الحقل    ب( السجل      ج( الجدول      د( قاعدة البيانات
5. ما العنصر األساسي في قواعد البيانات؟

أ( الجدول      ب( النموذج       ج( االستعالم           د( التقرير
6. فــي برنامــج )MS Access ( مــاذا نطلــق علــى المفتاح األساســي 

للجدول عندما يكون حقاًل في جدول آخر؟
أ( المفتاح األساسي             ب( المفتاح األجنبي

ج( المفتاح المركب             د( المفتاح البسيط
7. ماذا ُيطلق على العمود في قاعدة البيانات؟

أ( حقل         ب( سجل            ج( معلومات              د( بيانات
8. في برنامج )MS Access( ما وظيفة               األيقونة ؟

أ( إنشاء جدول ب( إدراج جدول   ج( تصميم جدول        د( حذف جدول
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1. من آثار التواصل االجتماعي اإليجابية؟
أ( تطوير قدرات الفرد               ب( اإلدمان واالفراط  

ج( انتحال الشخصية                د( مراقبة الناس
2. ماذا نصنف الموقع اآلتي Classmates.com؟

أ( تصفح مواقع انترنت                ب( تواصل اجتماعي
ج( بريد إلكتروني                       د( بحث عبر الشبكة

3. مــا الموقــع المتخصــص فــي عــرض مقاطــع الفيديو ومشــاركتها 
ومشاهدتها ويعد من مواقع التواصل؟

YouTube )د   Facebook )ج     Twitter )ب LinkedIn )أ
4. أي المواقع التالية متخصص ومهني يعرض مهارات الفرد وخبراته.

أ( الفيس بوك     ب( اليوتيوب          ج( لينكد إن   د( تويتر

س/ ما هي األســباب التــي أدت إلى ظهور فكــرة مواقع 
التواصل االجتماعي؟

- اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه.
- العاقــات االجتماعيــة شــيء أساســي في حياة البشــر على اختــاف أماكن 

تواجدهم وثقافاتهم ولغاتهم.
- وجــود الناس فــي أماكن مختلفة والحاجة للتواصل مــع بعضهم البعض رغم 

اختاف أماكن تواجدهم.
س/ مــا اســم أول موقع تواصــل اجتماعي ؟وفــي أي عام 

ُأنِشئ؟ وما هو استخدامه؟
موقع http://www.classmates.com، تم إنشاؤه عام 1995م 

َل حلقــة وصل بين طاب المدارس األمريكيــة والمقاطعات المختلفة  هدفه: شــكَّ
ألغراض التعليم

س/ تكلم عن موقع FACEBOOK؟
مــــارك زوكربيــــرغ مع عدد مــن زمائه الطلبة في جامعــة هارفرد وذلك عام 
2004م اســتخدم لتواصل طاب الجامعة ثم امتد ليشمل جامعات أخرى وانتهى 

به األمر كموقع متاح للجميع، حيث ارتاده عدد كبير جداً من جميع أنحاء العالم. 

س/ تكلم عن موقع Twitter؟
تم إنشاؤه عام 2006م، وكان صاحب الفكرة جاك دروسي مع بعض أصدقائه.

س/ تكلم عن YouTube؟
- موقع مخصص لعرض مقاطع الفيديو ومشاركتها ومشاهدتها.

- يتيح للمستخدم تصفح مقاطع الفيديو المتوفرة عليه.
- يتيح للمستخدم نشر مقاطع الفيديو الخاصة بعد قيام المستخدم بإنشاء حسابه 

الخاص عليه.
- أول فيديو نشر على اليوتيوب انقر على الرابط في األسفل

س/ تكلم عن LinkedIN؟
ُيعدُّ لينكد إن LinkedIn من الشبكات االجتماعية المهنية المتخصصة

س/ ما هي ميّزات مواقع التواصل االجتماعي؟
• توّفر التواصل المستمر بين األفراد والمجموعات المختلفة.

• ُتمّكن من تواصل المســتخدمين ذوي االهتمامات والميول المشــتركة ، وإنشاء 
المجموعات الخاصة بهم.

• توّفــر المحادثــات التفاعلية بين األفراد والمجموعات بأشــكالها المتنوعة، من 
مراسات فورية ، وغير متزامنة.

• تهيئ لتبادل الخبرات والمعرفة بين األفراد والجماعات، من خال نشــر المعرفة 
والمصادر وغيرها.

• تساعد في تخّطي القيود والحدود المتمّثلة باللغة والثقافة والمكان والزمان.

س/ اذكر استخدامات مواقع التواصل االجتماعي
• يستخدمها األفراد للتعبير عن شخصيتهم وآرائهم في قضايا مختلفة ومرتبطة 

بالبيئة المحيطة بهم، والمجتمع الذي يعيشون فيه.
• تســتخدمها المجموعات إلجراء اللقاءات والحوار والمناقشــة فيما بينها، في 

مكان واحد، بعد أن تعذَّر لقاؤهم الواقعي.
• تستخدم لتقديم الخدمات اإلخبارية والبرامج المتلفزة.

• في التجارة والتسويق، والتواصل بين المزود والزبائن.
• في التعليم، وتبادل الخبرات ، ونشر الوسائل التعليمية ونتاجاتها.

• تواصل الدوائر الحكومية مع الجمهور.

س/ ما هي المجاالت التي تأثرت بظهور المواقع التواصل االجتماعي؟
• المجال االجتماعي.

• المجال التعليمي.

• المجال التجاري.
• المجال اإلعامي.

س/ اآلثار االيجابية لمواقع التواصل االجتماعي
• جعلت العالم قرية صغيرة، حيث سّهلت االتصال والتواصل بين الناس.

• إعطاء فرصة لألفراد بطرح مواهبهم وإخراجهما للناس ونشرها.
• تســاعد األفراد في إنجاز األعمال بســرعة أكبر، مع عدم ضرورة التواجد في 

المكان والزمان ذاته.
• التواصل بين األفراد والجماعات بتكاليف قليلة نسبياً ال تتعدى تكلفة االشتراك 

بخدمة االنترنت.
• تطويــر القدرات من خال التواصل مع خبراء في المجاالت الحياتية والمهنيَّة 

المختلفة.

س/ اآلثار السلبية لمواقع التواصل االجتماعي
• ضعف في العاقات االجتماعية الواقعية بالرغم من تطور المجتمع.

• عدم موثوقية بعض ما ينشر على تلك المواقع.
• اإلدمان واإلفراط في استخدام هذه المواقع.

• انتحال البعض شخصّيات وهمّية.
االستخدام اآلمن لمواقع الّتواصل االجتماعي

يســــتخدم مواقــع الّتواصــل االجتماعــي جميع فئــات النــاس، ويتبادلون فيما 
بينهــم اهتماماتهم وهواياتهــــم، إضافة الى الملفات بشــتى أنواعها : النصّية، 
والصورية, والصوتية والتسلية وقد يستخدم آخرون تلك المواقع استخداماً غير 

ن يتواصلون معهم سليم، وبالتالي يعودون بالضرر على أنفسهم وغيرهم ممَّ

س/ كيف تســتطيع تجنــب اآلثار الســلبية, وتعزيــز اآلثار 
اإليجابية؟

تجنب اآلثار السلبية:
1( التوعيــة المســتمرة للطالبات بســلبيات مواقع التواصل مــن خال اإلعام 

المسموع والمقروء واإلذاعة المدرسية.
2( مراقبة المواقع الممنوعة من قبل مزودي االنترنت.

3( التوعية بضرورة الترشيد في استخدام مواقع التواصل االجتماعي لساعات 
محدودة وعدم اإلدمان عليها.

4( عقــد ورشــات تدريبيــة وتوجيهية حــول كيفيــة التعامل اآلمن مــع مواقع 
التواصل االجتماعي.

تعزيز اآلثار اإليجابية:
1( توجــه أنظار الطالبات لاشــتراك بالمجموعات التعليمية والمجموعات 

ذات الفائدة.
2( إنشاء مجموعات مخصصة للوظائف واألعمال.

3( إنشاء مجموعات لتقوية العاقات األسرية واالجتماعية.
4( مشاركة المعلومات القيمة مع األصدقاء.

)11101(؟
2
1. ما العدد السادس عشري الذي يقابل العدد 

D1 )د         1D )أ( 13          ب( 31              ج
2. ما الحقل الذي يســتخدمه المحّول للتأكد من صالحية اإلطار في 

طبقة ربط البيانات؟
أ( عنوان الهدف               ب( عنوان المصدر
ج( جسم الرسالة               د( تفحص األخطاء
3. ما عدد العناوين التي يدعمها بروتوكول IPV4؟

أ( 256          ب( 248                           ج( 232                                د( 216
4. ما العدد الثنائي المكافئ للعدد العشري 10)31(؟

أ( 2)11111(       ب( 2)11110(     ج( 2)10111(     د( 2)10000(
5. ما الطبقة التي ُتنقل فيها البيانات على شكل إشارات عبر الوسائط 

المختلفة )سلكية وال سلكية( في نظام OSI؟
أ( طبقة النقل                               ب( طبقة الشبكة   
ج( طبقة ربط البيانات                    د( الطبقة الفيزيائية

6. مــا العنــوان الــذي يعتمــد عليــه الموجــه )Router( عندمــا يقــوم 
بتحويل الرسالة بين الشبكات وصواًل للمستقبل؟

أ( IP للهدف     ب( MAC للمصدر  ج( IP للمصدر  د( Mac للهدف
7. ما الحقل الذي يســتخدمه المحّول للتأكد من صالحية اإلطار في 

طبقة ربط البيانات؟
أ( عنوان الهدف               ب( عنوان المصدر
ج( جسم الرسالة                       د( تفحص األخطاء

8. كــم خانــة ُتخصــص لــكل عنصر من عناصر النظام الســادس عشــري 
لتمثيله بالنظام الثنائي؟

أ( 8          ب( 4                   ج( 12                د( 16
9. ما عدد العناوين التي يدعمها بروتوكول IPV4؟

أ( 256          ب( 248                      ج( 232                        د( 216
10. مــا األمــر المســتخدم لمعرفــة كم موجــه يقوم بتوجيه الرســالة 

وصواًل لموقع ما على الشبكة؟
ping )د            ipconfig )ج      cmd )ب         tracert )أ

11.  ماذا ُيسمى تنسيق الرسالة في طبقة الشبكة؟
أ( إطار    ب( حزمة                ج( قطعة                      د( بت

12. ما قيمة العدد A7(16( في النظام الثنائي؟
أ( 01111010    ب( 10100111   ج( 11100101   د( 01011110
13. ما األمر الُمستخدم لفحص االتصال مع عنان IP على الشبكة؟
ping )د                  ipconfig  )ج         cmd )ب       tracert )أ
14. ما البروتوكول الذي يقوم بتوزيع العناوين بشكل تلقائي على أجهزة الشبكة؟
HTTP )د              DHCP )ج       PPP )ب       TCP/IP )أ

15. كم عنوان MAC مختلفًا ُيمكن إنشاؤه؟
أ( 256         ب( 248                               ج( 232                    د( 216

16. مــا الجهــاز الــذي يتخذ القــرار المناســب لتحويل الرســالة للمنفذ 
الصحيح في طبقة ربط البيانات؟

ه      د( المعيد أ( محّول الشبكة    ب( بطاقة واجهة الشبكة     ج( الُموّجِ

17. ما الطبقة التي تقوم بتوجيه الرسالة من المصدر للهدف عبر الموجهات؟
أ( طبقة ربط البيانات   ب( طبقة الشبكة  ج( طبقة النقل   د( الطبقة الفيزيائية

18. ماذاُ يّسمى تنسيق الرسالة في طبقة ربط البيانات؟
أ( إطار          ب( بيانات               ج( قطعة                 د( حزمة

19. كم عدد الخانات الثنائية التي يتكون منها العنوان الفيزيائي؟
أ( 12 بت           ب( 32 بت             ج( 48 بت           د( 64 بت

20. مــاذاُ يّســمى نظــام العنونــة الفيزيائيــة والذي يكــون فريدًا على 
مستوى بطاقات الشبكة في العالم؟

Mac Address )ب              Port Address )أ
Email Address )د               IP Address )ج

21. أي من الطبقات ُتستخدم لتنظيم عملية اإلرسال على الوسائط 
المشتركة بين عدة أجهزة لضمان عدم تداخل اإلشارات؟

أ( األولى          ب( الثانية          ج( الثالثة        د( الرابعة
22. كم عنوانًا موجودًا في شبكة قناعها 255.255.255.0 ؟
أ( 232           ب( 248                 ج( 28                  د( 216

مادة/ تكنولوجيا  المعلومات 

س/ جهاز حاســوب في مدينة القدس عنوانه 10.0.0.22يريد 
ارسال رسالة لجهاز في مدينة أريحا عنوانه 192.168.1.1وقناع 
الشــبكة لهما 255.255.255.0هل الجهازان موجودان في 

الشبكة نفسها؟ وكيف يتم ربطهما معا؟
االجابة:

- ال، الجهازان على شبكتين منفصلتين
Router يتم الربط باستخدام جهاز الموجه -

س/ ما المقصود؟ 
بطاقة واجهة الشــبكة:  هي جهاز يربط الجهاز بالوســيط وينقل 

البيانات عند خلو الوسيط من البيانات
محول الشبكة: هو جهاز لربط عدة أجهزة في شبكة محلية على شكل نجمي

س/ وضح بخطوات كيف يعمل محول الشــبكة عندما يقوم 
المستخدم بإرسال رسالة لمستخدم آخر

- يقوم محول الشبكة ببناء جدول العناوين عن طريق عنوان المصدر الموجود 
في اإلطار وعنوان المنفذ

- يعمــل محول الشــبكة على تحويل الرســالة إلــى المنفذ المناســب بعد مقارنة 
عنوان الهدف الموجود في اإلطار مع العنوان الموجود في جدول العناوين.

س/ قارن بين طبقة ربط البيانات وطبقة الشبكة من حيث 
نظام العنونة وتنسيق الرسالة؟

طبقة ربط البيانات: نظام العنونة فيزيائي MAC وتنسيق الرسالة إطار.
طبقة الشبكة : نظام العنونة منطقي IP وتنسيق الرسالة حزمة. 

س/ ما أهمية قناع الشبكة subnet mask؟
- حيث إن قناع الشبكة مكون من 4 خانات متاما كعنوان الIPv4، ويتم 
اســتخدام هــذا القنــاع مــن أجــل التمييــز بــن الجزء الخاص بعنــوان الجهاز 

والجزء الخاص بعنوان الشبكة.
س/ إذا علمــت أن عنــوان IP  هــو: ،192.168.2.25وقناع 

الشبكة هو : 255.255.0.0أجب عما يلي: 
1. ما هو عنوان الشبكة؟   االجابة/ 192.186

2. ما هو عنوان الجهاز داخل هذه الشبكة؟ االجابة/ 2.25
2
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3. كم عنوانًا موجودًا في هذه الشبكة؟ االجابة/ 
س/ يحصــل الجهاز على عنوان IP من خالل طريقتين، كيف 

نختار بين الطريقتين حسب طبيعة عمل الجهاز؟
أ( تلقائي: من جهاز الموجه لألجهزة التي تطلب خدمة مثل تصفح االنترنت

ب( يــدوي: من قبل المســتخدم ثابــت لألجهزة الثابتة في الشــبكة مثل الطابعة 
)جهاز يقدم خدمة(.

س/ ما نتيجة كتابة األمر tracert www.moeh.edu.psعلى 
موجه سطر األوامر؟

moeh إظهار عدد الموجهات بين جهاز المصدر وسيرفر الموقع

س/ ما نظام العنونة المستخدم في كل من طبقة الشبكة 
وطبقة ربط البيانات؟)مكرر(

IP طبقة الشبكة: نظام العنونة المنطقي
MAC طبقة ربط البيانات: نظام العنونة الفيزيائي

س/ يود جهاز حاسوب في مدينة نابلس بعنوان 192.168.1.3
إرسال رسالة الى جهاز آخر في مدينة القدس، بعنوان 192.168.3.3
علمًا بأن قناع الشبكة لكال الجهازين هو  255.255.255.0

1. علل: نحتاج موجه لتوجيه الرسالة بين الجهازين.
ألن الجهازان ليسا على نفس الشبكة فهما على شبكتين مختلفتين

2. ما هو عنوانIP الهدف وعنوان IPالمصدر في المرحلة األولى؟
المصدر: 192.18.1.3 أما الهدف : 192.168.3.3

3. ما هو عنوان MAC المصدر وعنوان MAC الهدف في المرحلة الثالثة؟
عنــوان MAC المصــدر هو عنوان الموجــه أما عنــوان MAC للهدف هو 

عنوان جهاز 192.168.3.3 الموجود في القدس

السؤال األول/ اختر من متعدد:

السؤال الثاني/ أجب عما يلي:

السؤال الثالث/ أجب عما يلي:

السؤال الرابع/ أجب عما يلي:

الدرس األول والثاني ) الوحدة الثانية (

الدرس الثاني ) الوحدة الثالثة (

أسئلة مقالية

س/ من خالل دراستك لبرنامج )MS-Access(:  تأمل الجداول 
اآلتية لقاعدة بيانات نظام المكتبة، ثم أجب عما يليها:

1. مــا نوع العاقة بين جدول المشــترك وجــدول الكتاب إذا علمت أن المشــترك 
الواحد يستعير أكثر من كتاب والكتاب قد ُيعار ألكثر من مشترك؟ 

2. ما المفتاح األساسي في جدول اإلعارة؟ 
3. فســر ظهور رســالة خطأ عند محاولة ادخال الســجل اآلتــي لجدول االعارة 

)20/03/2020 ،101،5(

االجابة:   1. العاقة متعدد – لمتعدد )وذلك لوجود جدول الوصلة(.
              2. مفتاح أساسي مركب رقم المشترك ورقم الكتاب معا.

    3. وذلك بسبب أن رقم المشترك غير موجود في جدول المشترك. 

1. ماذا يسمى الحقل رقم المريض في كل من جدول المريض وجدول المريض - الدواء
2. ما المفتاح األساسي في جدول الدواء 

3. ما نوع العاقة بين جدول المريض وجدول الدواء؟
االجابة:    1. رقم المريض في جدول المريض مفتاح أساسي
                    رقم المريض في جدول المريض-الدواء مفتاح أجنبي

                2. رقم الدواء

3. عاقة متعدد – لمتعدد، وتم كسر العاقة وأنشاء جدول الوصلة )المريض-الدواء(

السؤال الثاني/ أجب عما يلي:

ينشــئ  اآلتيــة  المعالجــات  برنامــج )MS Access(، أي مــن  9. فــي 
استعالم تحديد من الحقول التي تنتقيها؟

أ( معالج االستعامات البسيطة           ب( معالج االستعامات الجدولية
ج( معالج استعام البحث عن التكرار

د( معالج استعام البحث عن غير المتطابقات
10. أي من اآلتية األنســب ليكون مفتاحًا أساســيًا في جدول حقوله 

)رقم الزبون، اسم الزبون، العنوان، الحالة االجتماعية(؟
أ( رقم الزبون                        ب( اسم الزبون  

 ج( العنوان                          د( الحالة االجتماعية
 MS( 11. عند انشاء جدول وعدم تحديد مفتاح أساسي له في برنامج
ACCESS (، مــا نــوع بيانــات المفتاح األساســي الذي يقــوم البرنامج 

بتحديده بشكل افتراضي؟
أ( نص  ب( رقم           ج( ترقيم تلقائي            د( مذكرة

اختيــار  يتــم  تبويــب  أي  ِمــْن   ،)MS ACCESS( برنامــج  فــي   .12
األمر)عالقات( إلنشاء الروابط بين الجداول؟

أ( الصفحة الرئيسية                  ب( أدوات قواعد البيانات
ج( انشاء                             د( بيانات خارجية

13. فــي برنامــج )MS ACCESS(، مــا نوع العالقــة التي يتم تفكيكها 
باستخدام جدول وسيط؟

أ( 1-1        ب( 1 - ∞            ج( ∞ - ∞              د( ∞ - 1
14. ماذا نطلق على المفتاح األساسي الموجود في جدول آخر؟

أ( أساسي      ب( أجنبي              ج( مركب                د( وصلة
15. مــا نــوع العالقــة التــي تصف)بــأن كل ســجل فــي الجــدول األول 

مرتبط بسجل واحد بالجدول الثاني والعكس صحيح(؟
أ( 1-1      ب( 1 - ∞            ج( ∞ - ∞              د( ∞ - 1

16. ما نوع الٍبيانات المناسب لحقل معدل الطالب؟
أ( نص        ب( تاريخ               ج( رقم             د( مذكرة

1. حدد المفاتيح األساسية في الجداول السابقة.
2. حدد المفاتيح األجنبية في الجداول السابقة.

3. حدد العاقة بين الجداول السابقة.
4. ما نوع البيانات األنسب في حقل المبلغ.

االجابة:     1. جدول الصنف -<  كود الصنف
                  جدول المستهلك -<  كود المستهلك

                  جدول الصنف- المستهلك -<  رقم متسلسل
2. جدول الصنف - المستهلك  -<  كود الصنف وكود المستهلك

3. جدول الصنف - جدول الصنف - المستهلك -<  عاقة واحد- لمتعدد 
 جدول المستهلك - جدول الصنف - المستهلك  -<  عاقة واحد- لمتعدد  

4. عملة أو رقم .

س/ اذكر ثالثًا من صفات التصميم الجيد لقواعد البيانات
1. تجزئة البيانات في جداول

2. الربط بين الجداول بعاقات
3. تهيئة قاعدة بيانات جاهزة لاستعامات

س/ ما المقصود بالمفتاح المركب؟
هو حقلين أساسيين او أكثر يكونوا مفتاحاُ أساسيا واحداً

س/ من خالل دراستك لبرنامج )MS-Access(: تأمل الجداول 
اآلتية لقاعدة بيانات شركة استيراد، وأجب عما يليها:

السؤال الثالث/ أجب عما يلي:
س/ وضح المراحل التي تمر بها عملية تصميم )إنشاء( قاعدة بيانات؟

1. تحديد أهداف قاعدة البيانات.
2. جمع المعلومات وتنظيمها.

3. تقسيم المعلومات في جداول، حيث يتم تحديد محتويات كل جدول.
4. تحديد حقول كل جدول باالضافة إلى المفاتيح األساسية بالجداول.

5. الربط بين الجداول من خال بناء العاقات بينها.

س/ من خالل دراستك لبرنامج )MS-Access(، تأمل الجداول اآلتية 
لقاعدة بيانات )مبيعات( ، وأجب عما يليها: 

1. حدد نوع البيانات المناسبة لكل من الحقول التالية : 
)تاريخ الفاتورة، سعر الصرف(.

2. ما نوع العاقة بين جدول المستهلك وجدول الصنف؟
3. ماذا يسمى رقم الصنف في جدول الفاتورة؟

االجابة:    1. تاريخ الفاتورة -<  من نوع تاريخ ووقت
                سعر الصنف -<  من نوع عملة أو رقم.

                2. العاقة متعدد - لمتعدد وذلك لوجود جدول الوصلة

                 3. مفتاح أجنبي.

س/ لديــك قاعدة بيانات عيادة تتكــون من 3 جداول على 
النحو اآلتي، تأملها ثم أجب عما يليها:

س/ ما وظيفة األيقونة                 في برنامج MS-Access؟
ج / تصميم جدول

س/ من خالل دراستك لبرنامج )MS-Access(، تأمل الجداول 
اآلتية من قاعدة بيانات )مستشفى(، ثم أجب عما يلي:

1. حدد نوع البيانات المناســب لكل مــن الحقلين : )تاريخ المزاولة( و )عنوان 
المريض( .

2. ماذا يسمى الحقل )رقم المريض( في جدول عمليات جراحية؟
3. ماذا يسمى الحقل )رقم المريض( في جدول المريض؟

4. مــا العاقة بين جــدول الطبيب وجدول المريض إذا علمت أن الطبيب الواحد 
يعالج العديد من المرضى والمريض الواحد يمكن أن يعالجه العديد من األطباء.

االجابة:      1( تاريخ المزاولة -< من نوع تاريخ ووقت
                     عنوان المريض -< من نوع نص أو مذكرة

                 2( مفتاح أجنبي           3( مفتاح أساسي

4( متعدد – لمتعدد )بسبب وجود جدول الوصلة(

س/ ما الفرق بين المفتاح األساســي والمفتاح األجنبي في 
قواعد البيانات؟

المفتاح األساسي: هو صفة مميزة للجدول ال يتكرر وال يترك فارغ
المفتاح األجنبي: هو مفتاح أساسي في جدول آخر يتكرر ويترك فارغ
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية غزة املوقرة

في القضية المدنية: رقم 2022/51
في الطلب رقم :1079 / 2022

املســتدعي / طــه ســعد طــه أحمــد خلــف كــرت - قطر / الدوحــة -ويحمل هوية رقم 
)914265145( -وكيله املحامي / خالد حسني عيل الطالع - من سكان قطاع غزة 

- النصريات - مخيم 2 - مقابل مسجد مراد الطالع -هوية رقم )972426159(.
وكياله املحاميان / صالح محمد بارود ومحمد خالد الطالع – النصريات.

غــزة  مــن   - كــرت  خلــف  احمــد  - خميــس محمــود   1  / املســتدعى ضدهــم 
الزيتون - جنوب مدرسة الصفد بجوار ديوان دلول

2 - أحمــد محمــود احمــد خلــف كــرت - مــن غــزة - الزيتــون - جنــوب مدرســة 
الصفد - بجوار ديوان دلول نوع الدعوى / )إثبات قسمة رضائية قدمية(.

قيمة الدعوى / تزيد عن )100000 دينار أردين(.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية المدنية رقم 2022/51
إىل املستدعى ضدهم املذكورين بعاليه مبا أن املستدعي قد أقام عليكم 
القضية املدنية الذي تحمل رقم 51/ 2022 بذلك يقتيض عليكم الحضور 
إىل هــذه املحكمــة خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة علام أنه 
قــد تــم تحديــد جلســة يــوم االثنــني 2022/6/6م للنظــر يف الدعــوى وليكــون 
معلومــا لديــك إنــك إذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز للمســتدعي إن يســري يف 

الدعوى حسب األصول، حرر بتاريخ:2022/5/16م 
رئيس قلم محكمة بداية غزة
أ. عامر قنديل

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 
لدى محكمة صلح غزة 

في القضية رقم 44 / 2019 
في الطلب رقم 886 / 2022

املستدعي: عبد الله عبد املجيد عبد الله العكلوك – من غزة النرص خلف 
ســويدي النــرص بــرج العكلــوك هويــة رقــم 917961245 – وكيلــه/ عاشــور 

كالب املحامي من غزة الرمال 
املســتدعى ضــده: عــامد حمــدي محمــد بصــل – مــن غــزة املغراقــة جنــوب 

مفرتق الزهراء فيال القطاطي سابقا ارض الوقف هوية رقم 914635719
نوع الدعوى: حقوق )مطالبة مديونية بقيمة شيكات(

5000 دوالر امريــي او مــا يعادلهــا  3600 دينــار اردين +  قيمــة الدعــوى: 
بالنقد املتداول 

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل 
يف القضية رقم 44 / 2019 - يف الطلب رقم 886 / 2022

فيــه  يطالبــك   2019  /  44 رقــم  القضيــة  عليــك  اقــام  قــد  املدعــي  ان  مبــا 
وموضوعهــا  الدعــوى  الئحــة  يف  تدعيــه  مــا  اىل  اســتنادا  القضيــة  مبوضــوع 
حقــوق ماليــة املــودع لــك نســخة منهــا لــدى محكمــة صلــح غــزة لذلــك يجــب 
عليــك الحضــور اىل املحكمــة للــرد عــىل الئحــة الدعــوى بجلســة يــوم االحــد 
املوافــق 2022/6/12 الســاعة التاســعة صباحــا وليكــن معلومــا لديــك انــك 
اذا تخلفت عن الحضور يجوز لوكيل املدعي ان يطلب من املحكمة السري 

يف نظر الدعوى بحقك حضوريا حسب األصول 
رئيس قلم محكمة صلح غزة 
أ . اكرم أبو السبح

في الذكرى الـ74 للنكبة
جرحى لـ "فلسطني": لن نسكت عن حقنا يف العودة ألراضينا المحتلة

رئيس المنتدى الفلسطيني في الدنمارك حسين الخضر لصحيفة "فلسطين":
الحكومات األوروبية تتعامل بازدواجية مع الالجئني.. والقارة األوروبية تنتفض إحياًء للنكبة

غزة/ نور الدين صالح:
بعلــم فلســطني وكوفيــة كانــت تتوشــحها، مل 
تتخلــف امُلســنة عطــاف وادي )57 عامــا( عن 
املشــاركة يف أي فعاليــة تنــادي بحــق العــودة 

إىل األرايض املحتلة عام 1948.
وتشــاهد "وادي" بلدتهــا "بيــت دراس" التــي 
ُهجــر منهــا آباؤهــا قــرًا عــىل يــد العصابــات 
الســياج  وراء  مــن   1948 عــام  الصهيونيــة 
الفاصــل املمتــد رشقــي قطــاع غــزة، ويف كل 
مرة يحيا أمل العودة يف قلبها ويزيد تشبثها 
بــاألرض، وتغــرس يف كل مــرة علــم فلســطني 

قرب السياج.
باعتــداءات  عــدة  مــرات  "وادي"  وأصيبــت 

االحتــالل عــىل قطــاع غــزة، لكنهــا مل ترضــخ أو 
تستســلم، حيــث كانــت تخــرج مــن كل إصابة 
بعزميــة أقــوى مــن الســابق، يف ســبيل إعــالء 
بقولهــا:  ذلــك  عــىل  تؤكــد  تــزال  وال  صوتهــا، 
يف  والرخيــص  الغــايل  لتقديــم  "مســتعدون 

سبيل العودة ألراضينا املحتلة".
"فلســطني"  لصحيفــة  حديثهــا  يف  وتوضــح 
تكــون  الوطنيــة  الفعاليــات  يف  مشــاركتها  أن 
العــودة  حــق  لتثبيــت  منهــا،  ذاتيــة  بدوافــع 
والدفاع عن املقدســات اإلســالمية ورفع لواء 

قضيتها الفلسطينية.
تأكيدهــا  تجــدد  للنكبــة،  الـــ74  الذكــرى  ويف 
املشــاركة  يف  قدمــًا  وامُلــيض  العــودة  لحــق 

إصابتهــا  رغــم  الفعاليــات  كل  يف  والجهــاد 
التــي ال تــزال تعــاين آثارهــا حتــى اليــوم "الزم 
نســتمر يف التضحيــة حتــى عودتنــا إىل أرضنــا 

املحتلة".
"الشــعب  تــردد:  القــّوة  يرافقــه  وبصــوت 
تلــو  ســنة  لديــه  الوعــي  يــزداد  الفلســطيني 
مامرســات  يرفــض  بــات  حيــث  األخــرى، 
االحتــالل ومحاوالتــه فرض األمر الواقع علينا، 
لذلــك يجــب علينــا أن نفــرض أجندتنــا بالقــوة 

من خالل االستمرار باملقاومة".
وتجدد رفضها للقاعدة القامئة لدى االحتالل 
أن "الكبــار ميوتــون والصغار ينســون"، إذ بات 
الصغــار يتشــبثون بأرضهــم أكــر مــن ذي قبــل 

ونــورث  أرضنــا  عــن  ندافــع  ســنبقى  "لذلــك 
املقاومة لألجيال التي ستأيت بعدنا".

للسياســيني  هامــة  رســالة  إيصــال  وأرادت 
والعــامل أجمــع بقولهــا: "نحــن أصحــاب األرض 
محــاوالت  يكفــي  منهــا،  االحتــالل  وســنطرد 

إذالل الشعب الفلسطيني".
مل يختلــف الحــال كثــريًا لــدى امُلصــاب عطــا 
الــذي يواصــل املشــاركة  العجلــة )22 عامــا( 
يف  حقــه  لتأكيــد  الوطنيــة  الفعاليــات  يف 
"الصغــار  أن  االحتــالل  نظريــة  ونفــي  العــودة، 

ينسون".
وُأصيــب "العجلــة" برصــاص االحتــالل الغــادر 
وأخــرى  ببطنــه،  اســتقرت  فرصاصــة  مرتــني، 

مــن  االقــرتاب  محاولتــه  أثنــاء  يف  بقدمــه، 
السياج الفاصل.

لكن رغم إصابته التي ال تزال تؤمل جسده، مل 
يتوقــف عــن مواصلــة الدفــاع عــن حــق العودة، 

حسبام يروي لـ"فلسطني".
يقــول: "حقنــا يف العــودة ثابت ال محالة، ولن 
نســكت عنه ُمطلقًا، ومن حقنا العيش بحرية 
"راجعــني  يكــرر  ثــم  قليــاًل  يصمــت  وكرامــة"، 

ألرضنا املحتلة بإذن الله قريبًا".
أما الشاب يارس الترت )28 عامًا( فقد أصيب 
بعــض  تــزال  وال  االحتــالل،  بنــريان  مــرات   4

الشظايا عالقة يف جسده.
أصيــب  إنــه  لـ"فلســطني"  التــرت  يقــول 

اليــرى،  القــدم  برصاصتــني وقنبلــة غــاز يف 
ورصاصــة متفجــرة يف يديــه االثنتني أدت إىل 
شــلل كامل يف يده اليرى، وبقايا الشــظايا 

باليد اليمنى ال تزال داخلها.
وأضــاف: "مــن حقــي كأي مواطــن فلســطيني 
أن أدافــع عــن أريض التــي احتلتهــا العصابــات 

الصهيونية وهّجرت أجدادنا منها عنوة".
إرصاره  يؤكــد  أنــه  إال  البالغــة  إصابتــه  ورغــم 
عــىل االســتمرار بالدفاع عــن حقه يف العودة، 
رســالة  وســنوصل  علينــا،  واجــب  "هــذا 
للعــامل أننــا مســتعدون للتصــدي ملامرســات 
االحتــالل ضــد املســجد األقــى مهــام كانت 

التضحيات".

غزة/ يحيى اليعقويب:
قريــة  إىل  العــودة  حلــم  ظــلَّ 
"إقــرث" املهجــرة والواقعــة شــامل 
عــىل  نــارص حنــا  يــراود  فلســطني، 
أن  إىل  اللجــوء،  ســنواِت  مــدار 
أمنيتــه  تحقيــق  مــن  أبنــاؤه  متكــن 
الوحيــدة عــام 1994، ولكــن ميًتــا، 
أغلــق  الفلســطينية  القريــة  فهــذه 
عــودة  أمــام  أبوابهــا  كل  االحتــالل 
يعيــش  بقــي  ممــن  حتــى  الجئيهــا 
يف مــدن الداخــل املحتــل، وأبقــى 
عــودة  أمــام  بــاب املقــرة مفتوًحــا 
عنرصيــة  رســالٍة  يف  األمــوات، 
ــا  حيَّ الفلســطيني  قهــر  هدفهــا 

وميًتا.
يف شــهر نوفمــر/ ترشيــن الثــاين 
عــام مثانيــة وأربعــني، حمــل نــارص 
عــدة  يبلــغ  كان  الــذي  فــوز  ابنــه 
 400 نحــو  مــع  بــه  وســار  أشــهر، 
قريــة  نحــو  القريــة  أهــايل  مــن  فــرد 
قريــة  يف  اســتقروا  ثــم  "الجــش" 
جيــش  وعدهــم  بعدمــا  "الرامــي" 
االحتالل بإعادتهم بعد أسبوعني، 
عقــود  عــدة  وبعــد  االبــن  ليعــود 
القريــة:  يف  ويدفنــه  أبــاه  يحمــل 
"كانــت أمنيتــه بــأن يعــود ويســتقر 
حتــى  قررنــا  لكننــا  حًيــا،  فيهــا 
كلــامت  إعادتهــم"  نريــد  األمــوات 
مــا  املعركــة  أن  فيهــا  االبــن  يؤكــد 
عــودة  حلــم  وأن  مســتمرة،  زالــت 
األحياء بات قريبا، فنســامئه تهب 
األمــل  هــذا  لتحيــي  قلوبهــم  عــىل 

من جديد.
قريــة "إقــرث" وجارتهــا قريــة "كفــر 
برعــم" قريتــان فلســطينيتان أهلهــا 
مــن  املســيحية،  الديانــة  يتبعــون 
أشــهر القــرى املهجــرة خــالل حرب 
وعــد  عــىل  أهلهــا  وهجــر   ،1948

إعادتهــم، ومنــذ ذلك الزمن ما زال 
أن  إال  بالعــودة،  يطالبــون  أبناؤهــا 
االحتالل اإلرسائييل ال يسمح لهم 
بالعــودة بالرغــم من صــدور قرارات 
لهــم  تقــر  القضائيــة  الهيئــات  مــن 

بحق العودة إليها عام 1951.
نــارص حنــا، يف  إقامــة  مــن  بالرغــم 
مدينــة حيفــا التــي تبعد عــن قريته 
طــول  متنــع  مل  مــرًتا،  كليــو   50
االحتــالل  محاولــة  وال  املســافة 
اإلرسائيــيل  باملجتمــع  بدمجهــم 
مــن إبعــاده عــن قريتــه، فنجــح هــو 
ومجموعــة مــن أفــراد القريــة بفتــح 
وكذلــك  وتنظيفهــا،  املقــرة  بــاب 
للمحافظــة  الكنيســة  أبــواب  فتــح 
يف  الفلســطيني  الوجــود  عــىل 
القرية التي ساوت قوات االحتالل 

بيوتها يف األرض عام 1953.
غرس الوجود

أيب  ظــل  معينــة  مرحلــة  "يف 
ومجموعة من كبار السن يوجدون 
عــىل  ليبقــي  وذلــك  بالكنيســة، 
نفــوس  يف  ويزرعــه  العــودة،  حــق 
األبنــاء واألجيــال القادمــة، وأوىص 
حــب  فينــا  وزرع  بالقريــة،  بدفنــه 
الحــب  ذلــك  نقلنــا  ونحــن  بالدنــا 
ألوالدنــا وقمنــا بدفنــه" يــروي نجلــه 
لصحيفــة  عاًمــا(   74( حنــا  فــوزي 
تظهــر  لجــوٍء  حكايــَة  "فلســطني" 
أبنــاء  تجــاه  االحتــالل  عنرصيــة 
يتجــىل  الفلســطيني،  الشــعب 

فيها الظلم والقهر.
لــدى حنــا ثالثــاء أبنــاء، منهــم اثنان 
تــرك  أبنــاء،  ولديهــم  متزوجــان 
الــذي  البيــت  كواشــني  ألبنائــه 
ورثــه عــن والــده وهــي أغــىل يشء 
ميلكه: "تحفظ حقنا بأرضنا، وأننا 
وأقــوم  ونســرتجعه،  يــوم  ســيأيت 

وأعطاهم ملكية وسكنوا فيها.
قريــة   531 مــن  واحــد  وهوشــة 
هدمهــا االحتــالل كان يعيــش فيها 
نحــو 750 ألًفــا هجرهم من بيوتهم 
ليصبحــوا الجئــني، وقتــل قرابــة 13 

ألف فلسطيني.
أحــد  عاًمــا(   73( بلعيــد  مــوىس 
أبنــاء القريــة، يعيــش حالًيــا مبدينة 
"شــفا عمرو" عىل بعد ثالثة عرش 
كيلــو مــرًتا عــن حيفــا، بينــام هاجــر 
مخيــم  إىل  القريــة  ســكان  معظــم 
وعــدد  ســوريا،  يف  "الريمــوك" 
قليــل منهــم إىل مخيــم جنــني، ومل 
يتجــاوز عددهــم آنذاك 400 فرد، 

بتوريث هذا الحق ألحفادي".
التــي  الخدعــة  عــن  حنــا،  يقــول 
االحتــالل  مــن  لهــا  تعرضــوا 
عقــود  ســبعة  قبــل  اإلرسائيــيل 
ونصــف، "طلبــوا مــن أهــايل قريتنــا 
الخــروج  برعــم،  كفــر  وقريــة  إقــرث 
مــن القريــة وتــرك األمتعــة وســتني 
رجــاًل، عــىل أن يعــود كل األهــايل 
بعــد أســبوعني، فمكثنــا يف قريــة 
كيلــو  ثالثــة  بعــد  عــىل  "الجــش" 
املــدة  انتهــاء  وبعــد  مــرتات، 
االحتــالل  جيــش  طــرد  املحــددة 
القريــة،  يف  بقــوا  الذيــن  الرجــال 
وأبعدونــا إىل قريــة "الرامــي" عــىل 

بعد أربعني كيلو مرًتا".
تحتفــظ ذاكــرة فــوزي حنــا، مبســار 
األهــايل  خاضهــا  قانونيــة  رحلــة 
املحامــي  طريــق  عــن  القضــاء  مــع 
شــهر  ويف  الهــواري،  منــر  محمــد 
متــوز/ يوليــو من عام 1951 صدر 
قــرار مــن محكمــة االحتــالل العليــا، 
مــن  قانــوين  مانــع  يوجــد  "ال  بأنــه 
عودة أهايل اقرث وكفر برعم"، إال 
أن جيش االحتالل مل ينفذ القرار.

غريــون،  بــني  دافيــد  قــام  بــل 
حكومــات  يف  وزراء  رئيــس  )أول 
يشــغل  كان  والــذي  االحتــالل( 
آنــذاك،  الجيــش  وزيــر  منصــب 
بإصــدار أوامــر بأثــر رجعــي بإخــراج 
أن  رغــم  القريــة،  مــن  الســكان 
الســكان خرجــوا منهــا قبــل عامني، 
ســمح  الســبعينيات  مطلــع  ويف 
لألهــايل برتميــم الكنيســة وافتتــاح 
مــا  اليــوم  وإىل  فقــط،  املقــرة 
كل  مــع  محادثــات  هنــاك  زالــت 
الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة.

بحسب حنا، كان يبلغ عدد سكان 
قريــة اقــرث 500 فلســطيني، فيام 

وبلغوا حالًيا نحو ثالثة آالف.
منــذ  التهجــري  ســنوات  ُتنــِس  مل 
والــده  زرعــه  الــذي  الحــب  النكبــة 
الحــب  هــذا  يتجــذر  قلبــه،  يف 
أيًضــا،  صوتــه  يف  والتشــبث 
لصحيفــة  حديثــه  مســتهل  يف 
"فلســطني" وهــو يعــر عــن شــوقه 
إىل  أذهــب  "يومًيــا  للعــودة: 
القريــة، ُأوجــد فيهــا، حيــث يوجــد 
هنــاك،  البقــاء  لنــا  يتيــح  متنــزه 
ولدينا أرض قريبة منها، أزرع فيها 

الزيتون".
نحــو  فقــط  "هوشــة"  عنــه  تبعــد 
يــوم  كيلويــن، يشــتمُّ هواءهــا كل 

برعــم"  "كفــر  ســكان  يبلــغ  كان 
ويــرتاوح  النكبــة،  قبــل  ضعفهــم 
ســتة  نحــو  القريتــني  أعــداد الجــئ 
يعيشــون  غالبيتهــم  الجــئ،  آالف 
كفــر  وقريــة  حيفــا"،  مدينــة  يف 
أن  إىل  الفًتــا،  والرامــي،  ياســني، 
األهــايل يتجمعــون ســنوًيا ويــزورن 
فيهــا،  ارتباطهــم  لتأكيــد  قريتهــم 

خاصة يف ذكرى النكبة.
ويحرص أهايل "اقرث"، كام يذكر 
حنــا، عــىل اإلبقــاء عــىل وجودهــم 
يف  إمــا  اليــوم  طــوال  املســتمر 
الكنيســة وإما يف أماكن يجلســون 
فيها، بحيث يعرفون الزائرين عىل 
تاريخها، لكنهم عرضة ملضايقات 
اكتشــفتهم،  إن  االحتــالل  قــوات 
فتقوم مبصادرة األغطية والخيام.

محاولة إسرائيلية فاشلة
مــع  يتدفــق  قريتــه  إىل  الحنــني 
ســؤال  عــىل  رده  يف  صوتــه،  نــرة 
االحتــالل  اســتطاع  إن  "فلســطني" 
حلــم  محــو  الســنوات  هــذه  طــوال 
"لــن  األهــايل  نفــوس  يف  العــودة 
يســتطيع ذلــك، فنحــن يف معركــة 
وســتبقى  األســامء،  تهويــد  أمــام 

هويتنا فلسطينية".
بــني  االحتــالل  يفــرق  ال 
الفلســطينيني عــىل أســاس الديــن 
مســتهدف  واملســيحي  فاملســلم 
الفلســطينية،  الهويــة  يحمــل  ألنــه 
قــرى  إحــدى  هوشــة  قريــة  فهنــا 
حــرب  بعــد  املهجــرة  فلســطني 
ومل  تســكن  مل  التــي   ،1948
تعمــر إال بعــد ســنة 1886 عندمــا 
املغاربــة  تركيــا  حكومــة  أســكنت 
الجزائــري  القــادر  لعبــد  التابعــني 
بعــد طردهــم مــن فرنســا، فقدمــوا 
الجزائــري  القــادر  عبــد  األمــري  مــع 

يســتطيع  ال  لكنــه  يزورهــا،  حينــام 
إال  واحــدة  ليلــة  فيهــا  املبيــت 
أبــواب  لــه  فتفتــح  ميًتــا  كان  إذا 
املبيــت الدائــم يف مقــرة القريــة 
كحــال قريــة "أقــرث" وكفــر برعــم، 
ويقــول: "متســكنا بقريتنا عاطفي 
وعقائــدي ووطنــي، فرتاثنا موجود 
أننــا  شــعورنا  وقضيــة  هنــاك، 
ينجــح  ومل  موجــود  دامًئــا  الجئــون 
الجــئ  صفــة  إبعــاد  يف  االحتــالل 
محاوالتــه  تنجــح  مل  كذلــك  عنــا، 

بدمجنا".
الــذي تبــدو حالتــه  يــردف مــوىس 
وكأنــه  للحديــث،  جيــدة  الصحيــة 

إىل  "نذهــب  أمامــه  قريتــه  يــرى 
طرقاتهــا،  بــني  منــي  القريــة، 
املدمــر  منزلنــا  عنــد  أتوقــف 
القريــة  مســجد  عنــد  ومكانــه، 
املهــدم، وهــذه العالقــة مســتمرة 
منــذ أن كان عمــري ســبع ســنوات 
أصطحــب  ثــم  والــدي  مــع  آيت 
أوالدي، واآلن أصطحــب أحفــادي 
معــي، وال يســمح لنــا بالعودة إليها 
كل  أن  يؤكــد  وهــذا  مــوىت،  إال 
واالحتــالل  عنــرصي،  هــو  احتــالل 
ألبعــد  اســتيطاين  اإلرسائيــيل 
الحدود فهو يريد اقتالع الشــعب 

الفلسطيني من أرضه".

كوبنهاغن-غزة/ نور الدين صالح:
أكد رئيس املنتدى الفلسطيني يف الدمنارك 
األوروبيــة  الحكومــات  أن  الخــر،  حســني 
قضيــة  مــع  املعايــري  بازدواجيــة  تتعامــل 
 74 منــذ  املمتــدة  الفلســطينيني  الالجئــني 

عامًا، والالجئني األوكرانيني.
وقــال الخــر وهــو عضــو مجلــس إدارة مؤمتــر 
مــع  خــاص  حديــث  يف  أوروبــا  فلســطينيي 
صحيفــة "فلســطني" أمــس: "رغــم االزدواجيــة 
التــي تتعامــل بهــا الحكومــات األوروبيــة، إال أن 
الفلســطينية وتدعــم  القضيــة  تنــارص  شــعوبها 

حق عودة الالجئني ألراضيهم املحتلة".
وأوضــح أن أعــداد حلفــاء القضيــة الفلســطينية 
يف القــارة األوروبيــة تــزداد يومــًا بعــد آخــر، مــا 
يدلــل عــىل أن الشــعوب األوروبيــة بــدأت تعــي 
مــن  ُطــرد  مظلومــا  شــعبا  هنــاك  وأن  القضيــة 
أرضــه، مؤكــدًا أن جهود الجاليات الفلســطينية 

مل تتوقف يف فضح زيف رواية االحتالل.

واالتحــاد  الدمناركيــة  للحكومــة  رســالة  ووجــه 
الشــعب  مــع  تتعاملــون  ال  "ملــاذا  األورويب 
الفلسطيني الذي يعاين من الترشيد منذ 74 
عامــًا، كــام الشــعب األوكــراين؟"، معترًا ذلك 

ضمن سياسة "الكيل مبكيالني".
الدمناركيــة  الحكومــة  الخــر،  وطالــب 
مبؤسســاتها السياســية واملدنيــة والحقوقيــة، 
الــذي  الفلســطيني  الشــعب  دعــم  بــرورة 
أن  خاصــة  والتنكيــل،  للقتــل  يتعــرض  يــزال  ال 
الدمار ما زال شاهدًا عىل جرائم االحتالل يف 

قطاع غزة.
ونّبه إىل أن ســطوة اإلعالم الصهيوين ما زالت 
قــوي  بشــكل  األوروبيــة  الســاحة  يف  تلعــب 
وغريهــا  واإلعالمــي  الســيايس  الصعيــد  عــىل 
مــن املجــاالت األخــرى، مضيفــًا "نحــن نتعامــل 
القــارة  يف  املــدين  املجتمــع  مؤسســات  مــع 
األوروبيــة وبعــض السياســيني يف الرملانــات 

األوروبية".

جرائــم  اســتمرار  أن  املنتــدى،  رئيــس  وأكــد 
يتطلــب  الفلســطينية  األرايض  يف  االحتــالل 
مزيدًا من العمل املتواصل من أجل استعادة 
الحقــوق "فنحــن لــن نــكل أو منــل مــن املــيض 

وتابــع: "نحــن نــدرك أن الكيــان املزعوم الجاثم 
الحكومــة  صنيــع  هــو  فلســطني  أرض  عــىل 
الريطانيــة التــي أعطت الوعد ملن ال يســتحق 

وعملت عىل إنشاء الكيان".

بهذه املسرية".
أوروبا تنتفض

مــن جهــة أخــرى، قــال الخر إنه رغــم مرور 74 
عىل نكبة فلسطني إال أنها ال تزال تتجدد يومًا 
بعــد آخــر بســبب وعــد بلفــور املشــؤوم الــذي 
أعطــى األرض املباركــة ملــن ال يســتحق، وألنهــا 
كانت سببًا لكل املجازر التي حّلت بالشعب 

الفلسطيني.
وبنّي أن القارة األوروبية تنتفض عن بكرة أبيها 
إحيــاًء  الجــاري،  الشــهر  مــن  عــرش  الرابــع  منــذ 
مشــريًا  الفلســطينية،  للنكبــة   74 الـــ  للذكــرى 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  مــن  اآلالف  إىل 
واملنارصيــن  واإلســالمية  العربيــة  والجاليــات 

للحق الفلسطيني شاركوا مبسريات ضخمة.
العــام  هــذا  متــر  الذكــرى  هــذه  أن  وأوضــح 
أبــو  شــريين  الصحفيــة  اغتيــال  مــع  بالتزامــن 
أراد االحتــالل مــن خــالل هــذه  عاقلــة، حيــث 
العمليــة قتــل الحقيقــة وكتــم األفــواه ومنــع نقل 

الرواية الفلسطينية الصحيحة.
والفعاليــات  املســريات  فــإن  قولــه،  وبحســب 
الضخمــة ستســتمر عــىل مــدار األيــام القليلــة 
القادمة، تأكيدًا عىل حق الشعب الفلسطيني 
لــألرايض  والعــودة  ومقدســاته،  بأرضــه 
املحتلة، الفتًا إىل املشــاركة الواســعة من كل 
املجتمــع  ومؤسســات  النقابيــة  التشــكيالت 

املدين يف أوروبا.
 وأشــار إىل أن األعــالم الفلســطينية ُترفــع يف 
الــدول األوروبيــة هــذه األيــام يف أكــر مــن أي 
وقــت مــى، مــا يــدل عــىل زيــادة الوعــي لدى 
الشعوب األوروبية بالقضية الفلسطينية وحق 

عودة الالجئني.
وختــم حديثــه "أيــن هــذه الــدول األوروبية التي 
والدميقراطيــة؟،  اإلنســان  بحقــوق  تتشــدق 
لكنهــا تغــض الطــرف عــن القضيــة الفلســطينية 
وحــق عــودة الالجئــني إىل ديارهــم التــي رشدوا 

منها قبل 74 عاما".

نسائم "العودة القريبة" تهب على قلوب أبنائها األحياء

قريتــــا "إقرث وهوشة".. الالجئــــون ال يعودون إال موتـــى
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دولة فلسطني
وزارة 

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

بالمصادقة على المخطط التفصيلي
للشارع رقم )19027( - حي السالم

منطقة تنظيم: خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت 
التصديــق   2021/12/19 بتاريــخ  املنعقــدة   )2021/40( رقــم  بجلســتها 
النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع رقم )19027( املحصور بني الشارع 
رقم )142( شامال والشارع رقم )140( جنوبا بعرض )12( مرت وارتداد )3( مرت 
من كل جانب املار يف القسائم رقم )12-13-14-15( من القطعة رقم )80(.

املركزيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  اإلعــالن  لالعــرتاض مبوجــب  إيداعــه  الســابق 
واملنشور يف جريديت االستقالل وفلسطني بتاريخ 2021/9/6 مع وضعه 
موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــا مــن تاريخ نرش هــذا اإلعالن يف 
الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــام أقــرب، وذلــك 

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

دولة فلسطني
وزارة 

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

 )22K( إيــداع المخطــط التفصيلــي للشــارع رقــم
)المسمى بشارع الترنس(

منطقة تنظيم: عبسان الكبرية
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقم 
6/2022 املنعقــدة بتاريــخ 2022/3/17 عــن إيــداع املخطــط التفصيــيل 
للشــارع رقــم )k88( املســمى بشــارع الرتنــس( املحصــور بــني الشــارع رقــم 
ِ)A2( شــامال والشــارع رقم )K4( جنوبا بعرض )10( مرت بدون ارتداد واملار 
بالقســائم رقــم )3-14( مــن القطعــة رقــم )243( لالعــرتاض خــالل مدة ســتني 
يومــا مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن. وعليــه فإنــه يجــوز لجميع أصحــاب الحقوق يف 
األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــالع عــىل 
خارطــة املــرشوع مجانــا خالل ســاعات الدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضات 

عليه إىل مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية عبسان الكبرية.
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع المخطط التفصيلي لممر المشاة
رقم )3112( - حي التفاح الغربي

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2022/6 املنعقــدة بتاريــخ 2022/3/17م عــن إيــداع املخطــط التفصيــيل 
ملمــر املشــاة رقــم )3112( - حــي التفــاح الغــريب املحصــور بــني الشــارع رقــم 
)3111( شــاماًل والشــارع رقــم )2376( جنوبــا بعــرض )4( مــرت بــدون ارتــداد 

واملار بالقسائم رقم )160-197-163( من القطعة رقم )606(
لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــالع عىل خارطة املــرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن / مبحافظات غزة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية خانيونس
قائمة شروط بيع بالقضية رقم 2021/6876

بناء على القرار الصادر بتاريخ 2022/5/9 - على صفحات القضية رقم 2021/6876
هويــة:  ســتة  أبــو  حــامد  محمــود  ســعد   / التنفيــذ  طالــب  بــني:  واملتكونــة 
وآخــرون  ســتة  أبــو  حــامد  محمــود  ســالمة  ضدهــم/  واملنفــذ   412301319
والقــايض باســتكامل إجــراءات الحجــز التنفيــذي متهيــدا للبيــع باملــزاد العلنــي 
وذلــك بنــرش قامئــة رشوط البيــع بالقضية التنفيذيــة املرقومة أعاله، وموضوعها 
حكــم محكمــة صلــح خانيونــس يف القضيــة املدنيــة رقــم 2013/718  والقايض 
بإزالــة الشــيوع بــني املدعــي ســعد محمــود حــامد أبــو ســتة وبــني املدعــى عليهم 
بصفتهــم الــواردة يف الئحــة الدعــوى وذلــك يف أرض القســيمة رقــم 2 من أرايض 
خان يونس - الشيخ نارص املسامة )خريبة الشيخ نارص الرشقية( وذلك بطريق 
البيــع باملــزاد العلنــي اســتنادا للمــرز )م م/ 1 عــدد 4( وإلــزام املدعــى عليهــم 
بالرســوم واملصاريــف، وعليــه فانــه بتاريــخ 2022/1/23 تــم اصــدار قــرار بإيقاع 
الحجــز التنفيــذي لــدى ســلطة األرايض - الطابــو عــىل أرض القســيمة رقــم 2 مــن 
القطعــة رقــم 54 مــن أرايض خــان يونــس - الشــيخ نــارص املســامة )خريبة الشــيخ 

نارص الرشقية ( والبالغة مساحتها 500 مرت مربع ، وبتاريخ 2022/1/25 
تــم إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــىل قطعــة األرض املذكــورة أعــاله، كــام وتــم إشــعار 
قــرار  تــم اصــدار   2022/3/2 التنفيــذي، وبتاريــخ  بقــرار الحجــز  املنفــذ ضدهــم 
وتــم  التنفيذيــة،  القضيــة  التنفيــذ عــىل قطعــة األرض موضــوع  يــد مأمــور  بوضــع 
خــروج منــدوب املحكمــة بتاريــخ 2022/3/9 تــم وضــع يــد مأمــور التنفيــذ عــىل 
قطعــة األرض الواقعــة يف أرض القســيمة رقــم 2 مــن القطعــة رقــم 54 مــن أرايض 
خــان يونــس الشــيخ نــارص املســامة )خريبة الشــيخ نــارص الرشقية( والتــي تبني أنها 
عبــارة عــن منــزل يف بدايــة األرض مهجــور مســور مــن جميــع الجهــات ويحــده مــن 
الشــامل منــزل العائلــة القــدرة ومــن الجنــوب / منــزل لعائلــة الفرا ومــن الرشق منزل 
العائلــة البطــة ومــن الغــرب / شــارع عــام اســفلت " شــارع الصليــب " وتــم إشــعار 
املنفــذ ضدهــم بوضــع يــد مأمــور التنفيــذ عــىل األرض واملنــزل، وتــم تثمني قطعة 
األرض املذكورة أعاله بتاريخ 2022/4/9 بقيمة 425 ديناًرا للمرت الواحد مببلغ 
إجاميل 212500 دينار أردين وتم إشعار املنفذ ضدهم بقرار ومحرض التثمني،

القامئــة  عــىل  لالعــرتاض   2022/6/15 يــوم  جلســة  تحــدد  فقــد  وعليــه 
تاريــخ  قبــل  التنفيــذ  لدائــرة  التقــدم  اعــرتاض  أي  لديــه  فمــن  ورشوطهــا 
2022/6/15 وذلــك متهيــدا لجلســة البيــع باملــزاد العلني عىل ما مســاحته 

)500( مرت مربع من أرض القسيمة املذكورة أعاله وذلك حسب األصول.
مأمور تنفيذ محكمة بداية خان يونس/أ. مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الوسطى الرشعية

الموضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة الوسطى الشرعية

إىل املدعــى عليــه /أمــري عصــام يوســف عــزام مــن غــزة وســكان املغراقــة ســابقا 
واملقيم حاليا يف دولة اليونان ومجهول محل اإلقامة فيها نعلمك بأنه قد حكم 
مــن قبــل هــذه املحكمــة بــرد الدعــوى التــي أقامتهــا املدعيــة/ منــار احمــد عــيل 
هاشــم مــن غــزة وســكانها، لعجزهــا عــن اإلثبــات، وذلــك مبوجــب إعــالم الحكــم 
الصــادر عــن هــذه املحكمــة يف القضية أســاس رقــم 2022/132م وموضوعها 
تفريق للرضر من الشقاق والنزاع بتاريخ 2022/3/2م مسجل يف سجل )۱۳( 
حكــام وجاهيــا بحــق املدعيــة قابــال لالســتئناف، غيابية بحقــك قابال لالعرتاض 

واالستئناف، لذا صار تبليغك حسب األصول، وحرر يف 2022/5/16م
قايض محكمة الوسطى الرشعية 
محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الوسطى الرشعية

الموضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة الوسطى الشرعية

إىل املدعى عليه/ امري عصام يوســف عزام من غزة وســكان املغراقة ســابقا 
بأنــه  نعلمــك  فيهــا  اإلقامــة  اليونــان ومجهــول محــل  واملقيــم حاليــا يف دولــة 
قــد حكــم عليــك للمدعيــة/ منــار احمــد عــيل هاشــم مــن غــزة وســكانها بنفقــة 
زوجة قدرها ســتون دينارا اردنيا شــهريا أو ما يعادلها بالنقد املتداول لســائر 
حوائجها الرضورية الرشعية مبا يف ذلك الكسوة واملسكن اعتبارا من تاريخ 
الطلــب الواقــع يف 2022/2/7 م، وذلــك مبوجــب إعــالم الحكــم الصادر عن 
هــذه املحكمــة يف القضيــة أســاس رقــم 2022/31م وموضوعهــا نفقــة زوجة 
بتاريــخ 2022/3/3م مســجل يف ســجل )۱۳( حكــام وجاهيــا بحــق املدعيــة 
صــار  لــذا  واالســتئناف،  لالعــرتاض  قابــال  بحقــك  غيابيــة  لالســتئناف،  قابــال 

تبلغك حسب األصول. وحرر يف 2022/5/16م. 
قايض محكمة الوسطى الرشعية 
محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم )507(
منطقة تنظيم: عبسان الكبرية

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2022/5 املنعقدة بتاريخ 2022/3/3 عن إيداع املخطط التفصييل للشارع 
رقــم )507( املحصــور بــني الشــارع رقــم )8( شــامال والشــارع رقــم )12( جنوبــا 
بعــرض )10( مــرت بــدون ارتــداد واملار بالقســائم رقــم )37-38-39-36-42( من 

القطعة رقم )243( لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــالع عــىل خارطة املــرشوع مجانا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا
اعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

إيــداع تغييــر هدف اســتخدام من زراعي وســكني 
إلى منطقة صناعية حرفية

منطقة تنظيم: بيت الهيا
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2021/37 املنعقدة بتاريخ 2021/11/18 عن إيداع تغيري هدف استخدام 
أرض القســيمة رقــم )37( ورقــم )38( مــن القطعــة رقــم )1778( والقســائم رقــم 
)128-130-131-134-136( مــن القطعــة )1777( مــن زراعــي وســكني اىل 
منطقة صناعية حرفية لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــالع عــىل خارطة املــرشوع مجانا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بتكلفة تصل إلى 60 ألف دوالر
تنفيذ مرشوع تدعيم 

للشـــــاطئ يف القريـــة 
السويدية ومخيم الشاطئ

رفح/ ربيع أبو نقرية:
العامــة  األشــغال  وزارة  يف  واآلليــات  للطــرق  العــام  املديــر  كشــف 
واإلســكان ثابــت نــارص، عــن تنفيــذ مــرشوع تدعيــم وحاميــة الشــاطئ 
نتيجة النحر والتآكل، يف منطقتي القرية السويدية برفح جنوب قطاع 

غزة، ومخيم الشاطئ مبدينة غزة.
وأوضح نارص لصحيفة "فلسطني" أمس، أن املرشوع بدعم من برنامج 
الـــUNDP، وإرشاف وزارة األشــغال العامــة  األمــم املتحــدة اإلمنــايئ 
واإلســكان، والتنســيق والتعاون مع بلديتي رفح وغزة، بتكلفة تقديرية 

تصل إىل 60 ألف دوالر أمرييك.
وأشــار إىل أن الشــاطئ يف منطقتي القرية الســويدية بطول 200 مرت 
ومخيــم الشــاطئ شــامل مســجد بغــداد بطــول 300 مــرت، أشــد خطــًرا 

عىل السكان والطرق إثر تآكله حتى درجة صفر.
ولفت إىل أن التآكل ناتج عن عمليات املد والجزر عىل مدار فرتات 
زمنيــة ممتــدة بشــكل عــام، وبســبب إنشــاء األلســنة البحريــة واملوانــئ 
يف  متســارع  وبشــكل  كثــرًيا  أســهمت  التــي  الخصــوص،  وجــه  عــىل 
عمليــة نحــر الشــاطئ. وأوضــح نــارص أن الطواقــم العاملــة بــارشت نقــل 
كتــل خرســانية ووضعهــا عــىل شــاطئ بحــر مدينــة رفــح للحــد مــن تــآكل 
الرشــيد، مشــرًيا إىل أن  الســكان ومنازلهــم وشــارع  الشــاطئ وحاميــة 
العمل سيبدأ يف مخيم الشاطئ خالل األيام القليلة القادمة، متوقًعا 

يف الوقت ذاته االنتهاء من املرشوع خالل شهر.
وأشــار إىل أنــه تــم يف عمليــة التدعيــم اســتخدام قواعــد خرســانية تــم 
إزالتهــا مــن املنــازل التــي تعرضــت إىل القصــف اإلرسائيــيل يف معركــة 
ســيف القــدس، مــن خــالل مشــاريع نفذتهــا مؤسســة الـــUNDP إلزالــة 

أنقاض املنازل والعامرات السكنية.
أكيــاس عازلــة للرطوبــة، وردم مناطــق حرجــة عنــد  تــم اســتخدام  كــام 
األرصفــة، ووضــع كــوارس خرســانية مائلــة، وفًقــا للمديــر العــام للطــرق 
واآلليــات يف وزارة األشــغال، موضحــا أن املــرشوع يــدرأ املخاطــر عــن 
الســكان ويخفــف مــن التدخــالت املبــارشة لــردم االنهيــارات يف فصــل 
الشــتاء. وأوضح أنه وزارته قدمت مشــاريع لعدد من الجهات املانحة 
ــا، لكنهــا مل تجــد تجاوبــا نظــرا لتكلفتهــا  ملعالجــة وحــل املشــكلة جذريًّ

العالية.

اللجنة االقتصادية بالترشيعي تعقد 
ورشة حول مرشوع قانون الكهرباء العام

غزة/ فلسطني: 
يف  االقتصاديــة  اللجنــة  عقــدت 
برئاســة  الترشيعــي  املجلــس 
النائــب يحيــى العبادســة، ورشــة 
قانــون  مــرشوع  حــول  عمــل 
أعضــاء  بحضــور  العــام،  الكهربــاء 
نعيــم،  هــدى  النــواب  اللجنــة 
ويوسف الرشايف وسامل سالمة.

وشــارك يف الورشــة هالــة الزبــدة 
وفتحــي  الطاقــة،  ســلطة  رئيــس 
الشيخ خليل رئيس سلطة الطاقة 
رئيــس  عبيــد  وكنعــان  الســابق، 
وماهــر  األســبق،  الطاقــة  ســلطة 
لرشكــة  العــام  املديــر  عايــش 
ومجموعــة  الكهربــاء،  توزيــع 
الحكوميــني  املختصــني  مــن 
والحقوقيــني  واألكادمييــني 

ومؤسسات املجتمع املدين.
وأكــد العبادســة أن هــذه الورشــة 
قانــون  مــرشوع  ملناقشــة  جــاءت 
الكهربــاء العــام املقــرتح واالطالع 
والقضايــا  املشــكالت  عــىل 
لدراســتها  املختلفــة  الفنيــة 
بشــكل معمــق وتعديلهــا لتطويــر 

القانون.
ويف خــر منفصــل، بحثــت لجنــة 
االجتامعيــة  والقضايــا  الرتبيــة 
باملجلــس الترشيعــي، أمس، مع 
املسؤولني يف وزارة العمل بغزة 
برامــج التشــغيل املؤقــت وملــف 
العمــل داخــل األرايض املحتلــة 
مــن  الحــد  وجهــود   1948 عــام 

البطالة.
واســتمعت لجنــة الرتبيــة لجهــود 

مــن  ملفــات  عــدة  يف  الــوزارة 
املؤقــت  التشــغيل  برامــج  بينهــا 
وملــف  البطالــة،  مــن  والحــد 
العمــل داخــل فلســطني املحتلــة 
عــام 1948، وآليــات الــوزارة يف 
إدارة هــذه امللفــات، إىل جانــب 
وأهــم  املهنــي،  التدريــب  ملــف 
إليهــا  يحتــاج  التــي  التخصصــات 
املجتمــع والتخصصــات التي بها 
تكدس وفق حاجة سوق العمل.

العمــل  وزارة  وكيــل  وتطــرق 
بعــض  إىل  الغصــني  م.إيهــاب 
الــوزارة  تواجــه  التــي  اإلشــكاالت 
عملهــا  أداء  يف  معيقــة  وتكــون 
بعــد  خاصــة  األمثــل،  بشــكل 
خــالل  ملقرهــا  االحتــالل  تدمــري 

تشــييده  وعــدم   ،2021 عــدوان 
ضعــف  عــن  عــالوة  اآلن،  حتــى 

املوازنات وغريها.
الرتبيــة  لجنــة  أكــد  بــدوره، 
والقضايــا االجتامعيــة باملجلــس 
د.عبــد  النائــب  الترشيعــي 
املجلــس  تبنــي  الجمــل  الرحمــن 
الترشيعــي لجميــع القضايــا التــي 
ودعمهــا،  العمــل  وزارة  طرحتهــا 
بتشــجيع  يتعلــق  فيــام  خاصــة 
للتدريــب  االتجــاه  الشــباب 
املهنــي، وبرامــج الــوزارة الهادفــة 
للحــد مــن البطالــة، واعــًدا العمــل 
العالقــة  ذات  الجهــات  كافــة  مــع 
وزارة  أمــام  العقبــات  لتذليــل 

العمل وبرامجها.

افتتاح مكتب لبنك االستثمار األورويب
هل سيــعزز االستثمــــار أم يزاحـــــم المصــارف المحليـــة؟

غزة/ رامي رمانة: 
مــن  أول  وفلســطينية  أوروبيــة  شــخصيات  احتفــت 
أمــس، بافتتــاح أول مكتــب لبنك االســتثامر األورويب 
عــىل  القامئــون  وعــد  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف 
البنك أن أنشطتهم ستعزز االستثامر وستخلق فرص 
األورويب  االســتثامر  بنــك  دخــول  فعــاًل  فهــل  عمــل، 
لســاحة املصــارف الفلســطينية مزاحمــة ألنشــطتهم، 
لالقتصــاد  وتعزيزيــا  تكامليــا  دوره  ســيكون  أم 

الفلسطيني؟!
 وقــال الرئيــس التنفيــذي لبنــك االســتثامر األورويب 
ويرنــر هويــر إن البنــك يعــد رشيــكًا رئيســيًا لالســتثامر 
ويعــزز  عمــل  فــرص  يخلــق  الــذي  والخــاص  العــام 
الفلســطينيني  ماليــني  حيــاة  ويحســن  االقتصــاد 
األولويــة  أن  إىل  مشــريًا  وغــزة،  الغربيــة  الضفــة  يف 
األساســية ملكتــب بنــك االســتثامر األورويب الجديــد 
ستقوم عىل املساهمة يف دعم قطاع املياه والطاقة 

النظيفة والتعليم واالستثامر التجاري.
فــراس ملحــم  النقــد  عــد محافــظ ســلطة  مــن جهتــه، 
يف  األورويب  االســتثامر  بنــك  مكتــب  افتتــاح  أن 
فلســطني حــدث يف غايــة األهميــة، ويعكــس إميــان 

االتحاد األورويب العميق باســتمرار وتطوير فلســطني 
ومؤسساتها واقتصادها.

أن  مــوىس  د.نائــل  االقتصــادي  االختصــايص  ويــرى 
وجود مكتب لبنك االستثامر األورويب يف فلسطني 

يعزز الرشاكة االقتصادية األوروبية الفلسطينية.
"فلســطني"  لصحيفــة  حديثــه  يف  مــوىس  واســتبعد 
مزاحمة بنك االستثامر األورويب للبنوك الفلسطينية 
دوره  أن  واعتــر  فلســطني،  يف  العاملــة  والوافــدة 
ســيكون مكمــاًل للمصــارف األخــرى، ألنــه ســريكز عمله 
عىل التعامل مع املشــاريع اإلســرتاتيجية والرشكات 

الضخمة، وليس متويل األفراد كام تفعل البنوك.
كام استبعد موىس أن يشكل البنك همزة وصل بني 
مســاهامت دول أوروبا لخزينة الســلطة الفلســطينية، 
مبينًا أن عمل البنك سيكون منصبًا عىل دعم القطاع 

الخاص الفلسطيني وليس الحكومة. 
وسيشــجع افتتــاح بنــك االســتثامر األورويب مكتبــًا لــه 
يف فلســطني، بنــوًكا أوروبيــة وأجنبيــة أخــرى أن تحــذو 

نفس الخطوة. هكذا يعتقد موىس.
وذهــب إىل أبعــد ذلــك بالقــول إن ســلطات االحتــالل 
بنــك االســتثامر األورويب يف  مــن وجــود  ستســتفيد 

االقتصاديــة  العالقــات  تشــابك  بحكــم  فلســطني، 
ســلطات  وافقــت  "لذلــك  الفلســطينية،  اإلرسائيليــة 
االســتثامر  لبنــك  مكتــب  إنشــاء  عــىل  االحتــالل 

األورويب".
وحســب االختصــايص فــإن بنــك االســتثامر األورويب 
ال شــك أنــه ســيخضع ملراقبــة فنيــة مــن ســلطة النقــد 
الفلســطينية كــام هــو حــال البنــوك األجنبيــة األخــرى 

الوافدة.
االســتثامر  بنــك  افتتــاح  أن  إىل  االقتصــادي  ويشــري 
يف  اليــورو  حصــة  مــن  يرفــع  فلســطني  يف  األورويب 

فلسطني وسيزاحم الدوالر األمرييك.
وحســب بيانــات ســلطة النقــد، يبلــغ عــدد املصــارف 
 7 اىل:  تقســم  مرصفــًا،   17 فلســطني  يف  العاملــة 
مصارف محلية، 9 مصارف عربية )8 أردنية ومرصف 

مرصي واحد(، ومرصف أجنبي واحد )بريطاين(. 
د.نــرص  االقتصــادي  االختصــايص  رجــح  جانبــه  مــن 
األورويب  االســتثامر  بنــك  يشــرتي  أن  الكريــم،  عبــد 
مــن  ذلــك  يعــزز  مــام  فلســطني  بورصــة  يف  أســهاًم 
القيمــة الســوقية للــرشكات الفلســطينية املدرجة يف 
البورصــة ومــا يعــود ذلــك مــن فائــدة عــىل االقتصــاد 

الفلسطيني ككل.
بنــك  أن  الكريــم لصحيفــة "فلســطني"  وأضــاف عبــد 
االســتثامر األورويب لــه فــرع يف املنطقــة العربيــة يف 
األردن، وأن فتــح مكتــب لــه يف فلســطني يدلــل عــىل 
داخــل  االســتثامر  يف  اهتــامم  لهــم  األوروبيــني  أن 
فلســطني. قائــاًل:" إن مجــرد فتــح البنــك مكتبــًا لــه يف 
ووجــد  مســبقًا  ذلــك  درس  قــد  أنــه  يعنــي  فلســطني 
يف  االســتثامر  خــالل  مــن  أموالــه  لتعظيــم  فرصــة  أن 

فلسطني".
وأشــار عبــد الكريــم إىل أن بنــك االســتثامر األورويب 
املصــارف  تكــن  مل  لتمويلهــا  حقــول  إىل  يتجــه  قــد 
املحليــة والوافــدة قــادرة عــىل ذلــك كمشــاريع طاقــة، 

وبنية تحتية، ومحطات تحلية مياه وغري ذلك.
وحــث االختصــايص القامئني األوروبيني عىل توجيه 
بالطاقــة  املتعلقــة  املشــاريع  لدعــم  اســتثامراتهم 
والتعليــم  الرقمــي،  والتحــول  واملتجــددة  الخــرضاء 
اإللكــرتوين ودعــم القطــاع الصحــي، وتطويــر خدمــات 
مــن  اقتصاديــا  املــرأة  ومتكــني  والزراعــة،  الصحــة 
خــالل توفــري متويــل للمشــاريع التــي تقودهــا النســاء 

والرياديات.

جودة البيئة والزراعة تفتتحان 
برئ مياه زراعية بدير البلح

غزة/ فلسطني: 
افتتحــت ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة ووزارة الزراعة بغزة، أمس، برئ مياه 

زراعية يف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وقــال رئيــس ســلطة جــودة البيئــة يوســف إبراهيــم: إن افتتــاح البــرئ يــأيت 
ضمن السياسة والرؤية املتبعة يف دعم صمود املزارعني يف أراضيهم، 
ولتحقيــق االكتفــاء الــذايت واملســاعدة يف خلــق فــرص عمــل للمزارعــني 
وأرسهــم. وبــني إبراهيــم لوكالــة "الــرأي" الحكوميــة، أن هــذا املــرشوع هــو 
بدايــة لعــدة مشــاريع يف تأهيــل وإنشــاء اآلبــار بالتعاون مــع وزارة الزراعة، 

ومتويل من مؤسسة ACT وتنفيذ مركز الصداقة الفلسطيني للتنمية.
وأكد عىل األثر اإليجايب لهذه املشــاريع عىل قطاع الزراعة، وما تحققه 

من الصمود للمواطن واملزارع عىل أرضه.
 بــدوره، قــال مديــر دائــرة خدمــات املزارعــني بوزارة الزراعــة يف املحافظة 
الوسطى أرشف أبو سويرح: إن هذه البرئ هي العارشة من بني عدة آبار 
ســيتم تأهيلهــا، ودعــا املؤسســات العاملــة يف القطــاع لدعــم املزارعــني 
ومساعدتهم يف الصمود عىل أرضهم.  من جانبهم، شكر مالكو البرئ من 
عائلــة بركــة الجهــات التــي قامت بتمويل املرشوع وتنفيذه إلحياء األرض 

عر تأهيل البرئ.
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أعلــن أنــا املواطــن / خميــس نحمــد خميــس فــودة عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 412388803 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    رامــي عبــد الكريــم رشــاد الرشفــا   عــن 
ممــن  الرجــاء   900923327 الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  صــاح جــر ســليم برغــوت    عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  922437090 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اميــان طــال ســعيظ ورش اغــا عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  802090381 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يوســف خليــل ســلامن بشــري  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   801941998 الرجــاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  هشــام عبــد الــرازق محمــد بركه عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  400024089 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  صالــح  محمــد  محمــد  ســمر   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  401867353 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    بلقيــس ضيــاء الدين جار الله الخزندار 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  803477934 الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  فضــل جميــل عبــد عجور عــن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم   905846770 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   معاويــه عــي محمــد البابــي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    404636391 الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد يوســف عبدربــه داود    عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   400045936 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الكحلــوت  الرحمــن  عبــد  حســن  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 900487174 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ االء حامــد فــؤاد املدلــل عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802881839 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

ابــو قبــان عــن فقــد بطاقــة  أنــا/ هنــاء شــفيق محمــود  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 804655058 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الشــاعر  أحمــد  درويــش  محمــد  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 804436400 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الشــواف  جمعــه  أحمــد  خــريي  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 909720674 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

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 بــأن رشكــة/ اســام خميــس 
الزعيــم ورشكاه للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة واملســجلة لدينــا كرشكــة 
بطلــب  تقدمــت  2020/2/2م  بتاريــخ   563501840 رقــم  تحــت  تضامــن 
لتحويــل الرشكــة مــن رشكــة تضامــن إىل رشكة ذات مســئولية محدودة وســيتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية الازمة إلمتام عملية التحويل وذلك بناًء 

عىل قرار الجمعية العامة للرشكاء بتاريخ 2022/5/8م 
لذا تم اإلعان وتبليغ العموم بخصوص قرار التحويل وسيتم نرش قرار التحويل 

يف حال االنتهاء من إجراءات التحويل وفق األصول القانونية واإلدارية.
تحريرًا يف 2022/5/11م

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

إعالن تسجيل مركبة
رقــم  هويــة  وأحمــل  غــزة  ســكان/  مــن  هتهــت  عمــر  بشــري  عمــر  أنــا/  أعلــن 
موديــل/   ،3237500 رقــم/  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن   )903188720(

 ،WDB2010241A232733 /1986، نوع/ مرسيدس، وتحمل شايص رقم

واملسجلة سابقًا باسم املواطن/ رجب طال رجب مرتجى ويحمل هوية رقم/ 
)801123985( مجهــول محــل اإلقامــة، حيــث إننــي اشــريت املركبــة ســابقًا 

وأرغــب بتســجيلها عــىل اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمــن لديــه اعــراض 
عىل ذلك عليه أن يســجل اعراضه لدى الدائرة املذكورة التابعة لوزارة النقل 

واملواصات الفلسطينية، خال عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعان.

إعالن فقد شيكات
الهويــة  ورقــم  غــزة  ســكان/  مــن  لبــد  ابراهيــم  فــوزي  أمــاين   / أنــا  أعلــن 
 3000( )20000079( وقيمتــه  رقــم  فقــدت شــيك  اننــي   )906536107(

دوالر أمريــي( ثاثــة آالف دوالر امريــي واملســتحق بتاريــخ 2022/5/15م 
آالف  ثاثــة  أمريــي(  دوالر   3500( وقيمتــه   )20000080( رقــم  وشــيك 
وخمســامئة دوالر أمريــي واملســتحق بتاريــخ 2022/8/15م واملســحوبني 
عــىل بنــك فلســطني فعــىل مــن يجدهــم أن يســلمهم ألقــرب مركــز رشطــة ولــه 

جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات - أن شــركة بال ببــرج للطباعة ذ.م.م وميثلها 
السيد عبد الهادي منصور رئيس هيئة املديرين ووكيله املحامي األستاذ/ 
بال العبيس واملسجلة لدينا تحت 563153493 بتاريخ 2021/11/7م 

تقدمت بطلب إلجراء التعديات التالية:
- تغيري عنوان الرشكة الرئيس من )شامل غزة -جباليا - شارع صاح الدين - 

بجوار ألبان أبو عيطة( إىل )غزه - املنطقة الصناعية - بیدکو(
- فتــح فــرع جديــد لهــا ليكــون يف شــامل غــزة -جباليــا - شــارع صــاح الديــن 
- بجــوار ألبــان أبــو عيطــة( ويحــق للرشكــة مامرســة األعــامل املنصــوص عليهــا 
يف غاياتها يف الفرع الجديد وفقا للقانون، تحريرا يف 16/ 05 /2022 م 
املستشار يعقوب الغندور /  مراقب الرشكات

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات - أن شــركة عبــد الكريم زياد شــقورة وشــريكه 
للتجارة العامة )ميدالیف( وميثلها السيد عبد الكريم زياد شقورة ووكيلتها 
املحامية االســتاذة / غيداء ابراهيم لبد واملســجلة لدينا تحت 563487255 

بتاريخ 2016/2/2 م تقدمت بطلب إلجراء التعديات التالية: 
-تغيــري اســم الرشكــة ليصبــح )رشكــة عبــد الكريــم زیاد شــقورة ورشيكه لألدوية 

واملهامت الطبية( )مید اليف( 
- فتــح فــرع جديــد لهــا ليكــون يف )غــزة -شــارع النــر - بجــوار رشكــة ضبــان 
لألجهــزة الكهربائيــة( ويحــق للرشكــة مامرســة اإلعــامل املنصــوص عليهــا يف 

غاياتها يف الفرع الجديد وفقا للقانون، تحررا يف 16/ 05 /2022م م 
املستشار/يعقوب الغندور - مراقب الرشكات

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
اعالن للعموم 

يعلــن الســيد مراقــب الــرشكات بغــزة ان الســيد / محمــد ســامل بشــري عجــور 
تقدم الينا لتسجيل سمة تجارية باسم 

عجور أبناء عم
لذا من لديه اعراض عىل تســمية هذا االســم يتقدم لادارة العامة لتســجيل 
الرشكات باعراض مسبب خال اسبوع من بداية نرش هذا اإلعان يف مكتب 

مراقب الرشكات بغزة النر أبراج املقويس، تحريرا يف: 2022/5/11م
املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 
محكمة صلح خان يونس

في الطلب رقم 2022/510 - في القضية رقم 2022/551
شــارع  آخــر  خزاعــة  ســكان  مــن  قديــح-  حمــد  خليــل  احميــد   / املســتدعي: 
الروايــدة - هويــة رقــم )964179675(، وكيــاه املحاميــان / عبــد اللــه الفــرا 

وحسني أبو لطيفة - خان يونس. 
املستدعى ضدهام:

 1 - محمود خليل حمد قديح من سكان خزاعة آخر شارع الروايدة.

۲ - فطوم خليل حمد قديح من سكان خزاعة آخر شارع الروايدة. 
نوع الدعوی / تقسیم أموال مشركة غري منقولة. 

قيمة الدعوى / تزيد عىل ۱۰۰۰۰۰ دينار أردين.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم: 2022/551
أقــام  قــد  املســتدعي  أن  مبــا  بعاليــه  املذكوريــن  ضدهــام  املســتدعى  إىل 
عليكــام الدعــوى رقــم  )2022/551( اســتنادا إىل مــا يدعي يف الئحة دعواه 
املرفــق لكــام نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي 
تاريــخ  مــن  يومــا  عــرش  خمســة  خــال  املحكمــة  هــذه  إىل  الحضــور  عليكــم 
تبليغكــم هــذه املذكــرة كــام يقتــي أن تودعــوا قلــم هــذه املحكمــة ردكــام 
التحريري خال خمسة عرش يوما من تاريخ تبليغكام هذه املذكرة علام أنه 
قــد تحــدد لهــا جلســة األربعاء املوافــق 2022/6/22م لنظــر الدعوى ويكون 
معلومــا لديكــام أنكــام إذا تخلفتــام عــن ذلــك يجــوز للمســتدعي أن يســري يف 

دعواه حسب األصول، تحريرا يف: /2022/5م.
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
األستاذ: أحمد جال مهدي

وال سيام أن العدو اإلرسائيي قد حدد أرض غزة لتكون املنفى للعوائل املبعدة 
من الضفة الغربية، ومن فلسطينيي 48.

اإلبعاد إىل غزة ليس جديدًا بالنسبة للعدو اإلرسائيي، ففي زمن اإلدارة املرية 
لقطــاع غــزة، اســتقبل أهــل غــزة كل عــام عــرشات املبعديــن مــن فلســطينيي 48، 
عاشوا يف غزة، وتزوجوا، وقد متكن بعضهم من العودة إىل أهله، ومسقط رأسه 
بعد هزمية سنة 1967. عىل غزة أن تستعد، وأن تواجه قدرها، وأن تشكل لجنة 
أمنية وسياســية وفكرية وإعامية وقانونية، تدرس أنجع الســبل ملواجهة قرارات 
الزهــور  مــرج  ملبعــدي  يكــون  وقــد  اإلرسائيــي،  العــدو  ســيتخذها  التــي  اإلبعــاد 
خــرة ومعرفــة يف كيفيــة مواجهــة عقوبــة اإلبعــاد، مبــا يف ذلــك اســتثامر الحــدث 
سياســيًا، بحيــث ينقلــب الســحر عــىل الســاحر، ويتحول اإلبعاد مــن عقوبة رادعة 

للفلسطينيني، إىل ساحة مواجهة، وفضيحة مجلجلة لإلعداء اإلرسائيليني. 
ملحوظــة: التنســيق والتعــاون األمنــي وباء يفتــك بالكرامة الوطنية، إن مل يتخلص 
منــه الفلســطينيون، فســيظل مصريهــم ممــددًا يف غرفــة اإلنعــاش، ينتظر التغذية 

الصناعية من أموال املقاصة، التي تسمح بها املخابرات اإلرسائيلية!

كلمة له: "نقول للعامل أجمع بأنه قد حان األوان 
لهــذه املؤسســات الحقوقيــة الكــف عــن الصمت 
وكرس جدار الصمت وأن يكون لهم موقف صارم 

وواضح اتجاه مامرسات هذا االحتال".
وشــريين  واألقــى  فلســطني  أن  قنيطــة  وأكــد 
وداوود الزبيــدي هــي التــي وحــدت شــعبنا، وقــد 
حــان األوان بــأن نذكــر العــامل بــأن دولــة االحتــال 
عــىل  تــر  التــي  واألخــري  الوحيــدة  الدولــة  هــي 

مصادرة حق شعبنا بالعيش والحرية.
تعطــي  التــي  هــي  االحتــال  دولــة  أن  وأوضــح 
ونســائنا  أطفالنــا  لقتــل  واضحــة  تعليــامت 
وصحافيينــا، وأن استشــهاد أبــو عاقلة هي رســالة 
أنكــم فدائيــون وتشــاركوننا يف  اإلعاميــني  لــكل 
والقــرى  واملــدن  املخيــامت  داخــل  املعــارك 

الفلسطينية.
بــدوره، طالــب نشــأت الوحيــدي ممثــًا عــن لجنــة 
األرسى للقوى الوطنية واإلسامية، األمني العام 
بالعمــل  غوتــريش"،  "أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم 
عــن  بالكشــف  اإلرسائيــي  االحتــال  إلــزام  عــىل 
الجريــح  األســري  استشــهاد  وظــروف  مابســات 
شــريين  والصحفيــة  وقتــل  الزبيــدي،  داوود 
منابــر  مــن  االحتــال  ســفري  وطــرد  عاقلــة،  أبــو 
التــي  "اليــد  أن  الوحيــدي  املتحدة.وأكــد  األمــم 
أن  واســتطاعت  شــاليط،  تــأرس  أن  اســتطاعت 
قــادرة عــىل تحقيــق حلمهــا  الحريــة،  نفــق  تحفــر 
األكــر بــأن طفــا أو زهــرة ســريفع علــم فلســطني 

فوق مآذن وكنائس القدس الرشيف".

االعتداء عىل الجنازة
إىل ذلــك، اتهمــت إدارة املستشــفى الفرنــيس 
أمــس،  املحتلــة،  القــدس  يف  يوســف(،  )مــار 
رشطــة االحتــال باالعتــداء عــىل جنــازة الصحفيــة 
شــريين أبو عاقلة، يوم الجمعة املايض، وقالت 

إنها تدرس مقاضاتها.
كــام أدانــت الكنائــس يف القــدس، اقتحام رشطة 
صــارخ  "انتهــاك  إنــه  وقالــت  الجنــازة،  ملوكــب 

لألعراف واألنظمة الدولية".
وقــال املديــر العــام للمستشــفى، جميــل كوســا، 
"أثنــاء  القــدس:  يف  عقــده  صحفــي  مؤمتــر  يف 
البنــة  الطاهــر  الجثــامن  وتشــييع  نقــل  مراســم 
القــدس اإلعاميــة القديــرة الشــهيدة شــريين أبــو 
عاقلــة، هاجمــت تلــك القوات )رشطة االحتال( 
النعش، وَحملة النعش واملشــيعني، يف مشــهد 

فظيع، يندى له جبني كل إنسان حر ورشيف".
وتابــع كوســا: "مــا يزيــد مــن فظاعــة املشــهد، أنــه 
قدســية  مراعــاة  دون  مستشــفى،  حــرم  يف  تــم 

املكان واملناسبة".
وذكر أن االعتداء تم رغم أن املستشفى الفرنيس 
"مار يوســف"، يحظى بـ"رعاية الفاتيكان، إضافة 

إىل حامية الدولة الفرنسية".
متخــذي  لــدى  يشــفع  مل  هــذا  أن  "إال  وأضــاف: 
وأبنيــة املستشــفى،  فاقتحمــوا ســاحات  القــرار، 
وإطــاق  واملشــيعني،  النعــش  عــىل  واعتــدوا 

األعرية املطاطية وروعوا املرىض والزوار".
وذكر كوسا يف املؤمتر الصحفي أن املستشفى 

يدرس مقاضاة رشطة االحتال.
وقــال كوســا: "بدأنــا حــوارا مــع مكتــب محامــاة، 

ونحن ندرس املوضوع بجدية".
وكان كوسا يتحدث وإىل جانبه بطريرك الاتني 
للقدس، بيري باتيســتا بيتســاباال، وبطريرك الروم 
األرثوذكــس بالقــدس ثيوفليوس الثالث، وممثل 

عن حارضة الفاتيكان.
وأشــار كوســا إىل أن رشطــة االحتــال، تعمــدت 
تشــييع  قبيــل  الفرنــيس،  مستشــفى  اقتحــام 

جثامن أبو عاقلة من املستشفى.
وقــال: "تــم اقتحــام املستشــفى بــدون وجــود أي 
عنــف عــىل اإلطــاق، بــدأ عنــارص الرشطــة بدفــع 

الناس، وأجروهم عىل الدخول إىل الداخل".
كانــوا  الذيــن  النــاس  اســتهداف  "تــم  وأضــاف: 
يحملون النعش، وهذا كان واضحا، كان النعش 

هدفا، والنعش كان عىل وشك أن يقع".
مبنــى  باقتحــام  الرشطــة  بــدأت  "ثــم  وتابــع: 
صــوت،  قنابــل  رضب  هنــاك  كان  املستشــفى، 
نتيجــة  شــخصا   13 أصيــب  وقــد  غــاز،  وقنابــل 
االقتحــام العنيــف، بينهــم 4 بالرصــاص املطاطــي 

والباقي نتيجة الرضب وقنابل الغاز".
تصويرهــا  تــم  فيديــو،  بأرشطــة  كوســا  واســتعان 

لاقتحام اإلرسائيي، من أجل تأكيد روايته.
وكانــت رشطــة االحتــال قــد قالت إنهــا اقتحمت 
املستشــفى "بعد أحداث عنف ورشــق حجارة"، 
يف  "ســتحقق  أنهــا  إىل  الحقــا  أشــارت  لكنهــا 
ترفات الرشطة"، بعد صدور انتقادات دولية.

يف االعتقال اإلداري.
عــاىن  األخــري  اعتقالــه  أثنــاء  ويف 
يف  واألوجــاع  األعــراض  مــن  مجموعــًة 
إدارة  معــه  تتعاطــى  أن  دون  جســده، 
الســجون، واقتــر العــاج املقــدم لــه 

عىل املسكنات.
وبعد اإلفراج عنه أجريت له فحوصات 
طبيــة أظهــرت إصابتــه مبــرض الرسطان 
مــن الدرجــة الرابعة. مــن جانبها، نعت 
حــامس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة 

الشهيد الكياين.
إن  نعــي:  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
الشــهيد الكيــاين هــو ضحيــة جديــدة 
مــن ضحايــا اإلهامل الطبي يف ســجون 
االحتــال  عنــه  أفــرج  فقــد  االحتــال، 
منتصــف شــهر رمضــان املنــرم، بعــد 
كامــل  الرسطــان يف  مــرض  تفــى  أن 
جســده، دون أن يتلقى أي رعاية طبية 

مناسبة.
وحملــت حــامس االحتال املســؤولية 
الكيــاين،  املحــرر  وفــاة  عــن  الكاملــة 
حــامس  حركــة  أن  نؤكــد  أننــا  مضيفــة 
املقاومــة  فصائــل  كل  ومعهــا 
الفلسطينية لن يدخروا جهًدا من أجل 
تبييــض الســجون، وتحريــر كل األرسى 

رغم أنف االحتال الغاشم.

األحمــر  الهــال  جمعيــة  وقالــت 
الفلســطيني إن طواقمهــا تعاملــت مــع 
52 إصابة عىل األقل، نقلت 12 منها 

للمستشــفى لتلقــي العــاج مــن بينهــم 
ملســعف،  وإصابــة  بالعــني  إصابتــان 
عــىل  االحتــال  اعتــداء  جــرَّاء  مــن 

املشيعني.
تنوعــت  اإلصابــات  أن  وأوضحــت 
املغلــف  املعــدين  الرصــاص  بــني  مــا 
باملطــاط، واالعتــداء بالــرضب وقنابــل 
املســيل  بالغــاز  واالختنــاق  الصــوت، 

للدموع.
أبنــاء  مــن  غفــرية  جامهــري  وشــيعت 
مســاء  املحتلــة،  القــدس  يف  شــعبنا 
مــن  الرشيــف  الشــهيد  أمــس، جثــامن 

املسجد األقى املبارك.
وذكــرت املصــادر أن موكــب التشــييع 
يف  املقاصــد  مستشــفى  مــن  انطلــق 
املحتلــة  القــدس  رشق  الطــور  بلــدة 
باتجاه املســجد األقى، قبل مواراته 

تحت الرثى يف مقرة املجاهدين.
وســلمت ســلطات االحتال يف وقت 
سابق من مساء أمس، جثامن الشهيد 
الرشيــف إىل ذويــه مبركــز رشطتهــا يف 

حي الشيخ جراح.
واستشــهد الشــاب الرشيــف، الســبت 
املايض، متأثًرا بجروح أصيب بها يف 
نيســان/  شــهر  مــن  والعرشيــن  الثــاين 
إبريل املايض، يف الجمعة الثالثة من 

شهر رمضان يف املسجد األقى.
مــن  عــدد  أصيــب  ذلــك،  غضــون  يف 
مســاء  اختنــاق،  بحــاالت  املواطنــني 
قــوات  مــع  مواجهــات  يف  أمــس، 
االحتــال، عنــد مدخل مخيــم العروب 

شامل الخليل.
قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
الغــاز  قنابــل  أطلقــت  االحتــال 
والصــوت صــوب الشــبان واملنــازل، مــا 
املواطنــني  مــن  عــدد  بإصابــة  تســبب 

باالختناق بالغاز املسيل للدموع.
نصبــت  االحتــال  قــوات  أن  وأضــاف 
حواجــز عســكرية عــىل مداخــل مدينــة 
مركبــات  وفتشــت  كافــة  الخليــل 

املواطنني وأعاقت تحركاتهم.
هدم وإخطارات

ســلطات  هدمــت  آخــر،  جانــب  مــن 

االحتــال، ســورا يحيــط مبنــزل ومخزنــا 
التحتــا،  الديــوك  قريــة  يف  مجــاورا 

شامل مدينة أريحا.
مــن  قــوات  إن  وقالــت مصــادر محليــة 
جيــش االحتــال هدمــت ســورا يحيــط 
يف  عفانــة  خليــل  املقــديس  مبنــزل 
الديــوك  قريــة  مــن  ســطيح  منطقــة 
التحتــا، ومخزنــا صغريا مجــاورا، وذلك 
بعــد مــرور 3 أيام عــىل إخطار صاحب 
املنــزل بالهــدم بحجــة عــدم الرخيص، 
وهــي إحــدى وســائل الضغــط لتهجــري 

سكان املنطقة منها.
االحتــال،  ســلطات  هدمــت  كــام 

معرشا يف قرية العوجا باألغوار.  
عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وقــال 
قــوات االحتــال هدمــت  دراغمــة، إن 
معرشا مخصصا لبيع محصول البطيخ 
يعــود للمواطــن أميــن غريــب مــن بلــدة 
مــرا  بــــ30  مســاحته  تقــدر  طمــون، 

مربعا.
يف حــني، أخطــرت ســلطات االحتال، 
للدواجــن  "بركســات"  ثاثــة  أصحــاب 
يعبــد  مبنطقــة  الريحــان  أم  قريــة  يف 
جنوب غرب محافظة جنني، بهدمها.

وقــال رئيــس املجلــس القــروي مجــدي 
مــروح زيــد إن قوات االحتال داهمت 
لهــدم  اإلخطــارات  وســلمت  القريــة 
التــي ميلــك واحــدا منهــا،  الركســات 
بينــام تعــود ملكيــة الركســات األخــرى 
للشــقيقني جميــل وجــامل كامــل زيد، 

بحجة عدم الرخيص.
اعتقاالت

قــوات  اعتقلــت  آخــر،  صعيــد  عــىل 
مواطنــا   16 أمــس،  فجــر  االحتــال، 
يف  وتفتيــش  دهــم  حملــة  خــال 

محافظات الضفة املحتلة.
والبــرية،  اللــه  رام  محافظــة  ففــي 
خمســة  االحتــال  قــوات  اعتقلــت 
مواطنــني بعــد اقتحامــه مدينــة البــرية 
وهــم:  اللــه،  رام  غــرب  بيتونيــا  وبلــدة 
طــارق الشــافعي، ويحيــى الشــافعي، 
ومؤمن الشــافعي، وإياس الشــافعي، 

وعاء ياسني سامحة )38 عامًا(.
ويف محافظــة جنــني، اعتقلــت قــوات 
ابــو  رائــد  باســل  الشــابني  االحتــال 
ســمودي  مصطفــى  ومحمــد  حســن، 

مــن اليامــون، فيــام اعتقلــت الرشطــة 
اإلرسائيليــة، الشــابني أمجــد عــي أبــو 
أثنــاء  الــرب  أبــو  الــرب، وباســل أحمــد 
 ،48 عــام  أرايض  داخــل  تواجدهــام 

وكاهام من بلدة قباطية.
اعتقلــت  الخليــل،  محافظــة  ويف 
إســام  الشــقيقني  االحتــال،  قــوات 
 26( البــو  إيــاد  وحمــزة  عامــا(،   20(

عامــا(، بعــد أن داهمت منزل ذويهام 
شــامل  حلحــول،  بلــدة  يف  وفتشــته 

املحافظة.
الشــابني  االحتــال  اعتقــل  كــام 
نبيــل  وحســني  كليبــي،  عامــر  عــاء 
الشــيخ عــي، بعــد مداهمــة منزليهــام 
إىل  إضافــة  طولكــرم،  مخيــم  يف 
زهــري  اللــه  عبــد  الشــابني  اعتقــال 
وهــام  فريــج  بــال  ومحمــد  ولويــل، 
بعــد  عمرهــام،  مــن  الثاثينيــات  يف 
عســكري  حاجــز  عــىل  توقيفهــام 
أقيــم عــىل املدخــل الرشقــي ملدينــة 

قلقيلية.
اعتقلــت  لحــم،  بيــت  مدينــة  ويف 
قوات االحتال املواطن نضال أحمد 
ســامل عبيــات )47 عامــا(، بعــد دهــم 
منزلــه يف منطقــة واد شــاهني وســط 

املدينة، وتفتيشه. 

الذيــن خرجــوا يف تشــييع  القــدس،  جامهــري شــعبنا وأهلنــا يف 
بالرّصــاص  واســتهدافهم  وقمعهــم  الرشيــف،  الشــهيد  جثــامن 
الحّي، وإصابة العرشات منهم، هو جرمية تفضح إرهاب وسادية 

هذا العدو، وانتهاكاته لكّل القوانني واألعراف والرشائع.
قيــادة  أنَّ  مجــّددًا  تكشــف  الجرميــة  هــذه  أن  عــىل  وشــددت 
االحتــال، فقــدت صوابهــا وباتــت يف حالــة مــن الذعــر والخــوف، 
أمــام حالــة التاحــم والصمــود الشــعبي والتصــّدي لــكّل مخططاتــه 

التهويدية واالستيطانية.
بيــت  وأكنــاف  األقــى  يف  املرابــط  شــعبنا  بجامهــري  وأشــادت 
القــدس واألقــى  املقــدس، والتــي خرجــت يف تشــييع شــهيد 
وليــد الرشيــف، تكرميــًا للشــهيد وإعــاًء لقيمــة الشــهادة، وإعانــًا 

لعهد الوفاء لدماء الشهداء.
لاحتــال،  وتصّديهــم  وصمودهــم  رباطهــم  حــامس،  وباركــت 
وقالت: نشّد عىل أياديهم، وندعوهم إىل مواصلة هذه املسرية 
املباركة، يف تصعيد املقاومة الشــاملة واالشــتباك مع االحتال 

حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا اإلسامية واملسيحية.

املطــاردة والتهديــد بحقهــم. وقالــت الهيئــة يف بيــان لهــا، إن اســتمرار مسلســل 
املاحقــة واالعتقــاالت بحــق نشــطاء الداخــل لــن يثنــي شــعبنا عــن دوره الكفاحــي 
والنضايل من أجل اسرداد حريته. ودعت مؤسسات الدفاع عن حقوق اإلنسان 
الدوليــة لالتفــاف إىل سياســة االحتــال تجاه أهلنــا يف الداخل املحتل، والعمل 

عىل كبح جامحه ووقف مطاردته للنشطاء وأمئة املساجد.
وأكــدت الهيئــة أن شــعبنا ســيواصل يف كل مــكان كفاحــه مــن أجــل الحريــة، ولــن 

تزيده سياسة االحتال العنجهية سوى متسك بحقوقه والدفاع عنها.
ومامرسة أساليب املطاردة والتهديد بحقهم.

وقالــت الهيئــة يف بيــان لهــا، إن اســتمرار مسلســل املاحقــة واالعتقــاالت بحــق 
نشــطاء الداخــل لــن يثنــي شــعبنا عــن دوره الكفاحــي والنضــايل مــن أجــل اســرداد 

حريته. ودعت مؤسسات الدفاع عن حقوق اإلنسان الدولية 

"اإلعالم الحكومي" و"الصحة" 
عان مذكرة تفاهم لتوفير  ُيوقِّ

التأمين لإلعالميين
غزة/ فلسطني: 

وّقــع املكتــب اإلعامــي الحكومــي ووزارة الصحــة يف غــزة، مذكــرة تفاهــم لتوفــري خدمــة 
التأمني الصحي لإلعاميني والصحفيني يف القطاع.

أن  أمــس،  التوقيــع،  الريــش، خــال مراســم  أبــو  الصحــة د. يوســف  وأوضــح وكيــل وزارة 
الصحــي،  التأمــني  الصحفيــني واإلعاميــني عــىل  تهــدف إىل تســهيل حصــول  املذكــرة 

وضمن رعاية املكتب اإلعامي الحكومي لتوفري الدعم لهذه الرشيحة.
وأكــد أبــو الريــش أن توفــري التأمــني الصحــي لرشيحــة اإلعاميــني والصحفيــني يأيت ضمن 

الدور التكامي بني مكونات العمل الحكومي.
وبحســب رئيــس املكتــب اإلعامــي الحكومــي ســامة معــروف، فــإن مئــات اإلعاميــني 
مــع  بالتعامــل  إشــكاليات  يواجهــون  الذيــن  الصحــي  التأمــني  خدمــة  مــن  سيســتفيدون 
مؤسساتهم يف توفري هذه الخدمة. وأفاد معروف بأن نحو 400 صحفي سجلوا بشكل 
أويل لاســتفادة مــن الخدمــة، الفتــا إىل أن هــذه املذكــرة هــي تتويــج لجهــد مشــرك بــني 

املكتب اإلعامي الحكومي ووزارة الصحة ممثلًة باإلدارة العامة للتأمينات الصحية.




