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ل اجتماع الفصائل  القاهرة تؤجِّ
الفلسطينية إىل أجل غري مسمى

القاهرة/ فلسطني:
لت الســلطات املرصية، أمس، اجتامع الفصائل الفلســطينية الذي دعت  أجَّ
املقبــل.  األســبوع  مطلــع  مقــرًرا  وكان  القاهــرة،  املرصيــة  العاصمــة  يف  إليــه 
أن  الربغــويث  الفلســطينية مصطفــى  الوطنيــة  للمبــادرة  العــام  األمــني  وأوضــح 
الربغــويث يف  ــل إىل موعــد يحــدد الحقــا. وقــال  أُجِّ الفصائــل  موعــد اجتــامع 
ترصيح لقناة "امليادين": "إن املرصيني رأوا أنه من األفضل أن يتم التأجيل".

ومل يعَلــن عــن ســبب تأجيــل حــوار القاهــرة، إال أن وســائل إعــام فلســطينية 
الحــوارات  موعــد  بإرجــاء  الفصائــل  أبلغــت  مــرص  أن  إىل  أشــارت 
بسبب انشغاالت داخلية لديها. ووصل وفدا حركتي حامس وفتح 

نقيب اتحاد المقاولين أسامة كحيل يكشف لـ"فلسطين" عن مخرجات اجتماع القاهرة
وفد مرصي يصل لغزة 

األسبــوع المقبــل للبــدء 
يف تنفيذ المنحة المرصية

القاهرة-غزة/ رامي رمانة:
كشف نقيب اتحاد املقاولني الفلسطينيني، أسامة كحيل، عن اتفاق يقيض 
بتشــكيل لجنــة مشــركة مرصيــة فلســطينية، للبــدء يف تنفيــذ املنحــة املرصية 
القطــاع  إىل  ســيصل  متخصصــا  مرصيــا  وفــدا  وأن  غــزة،  قطــاع  إعــامر  إلعــادة 

مطلــع األســبوع املقبــل لهــذا الغــرض، مبينــا أن جــزءا مــن املنحــة 
ســيخصص إلعــادة بنــاء األبــراج الســكنية املدمــرة وتأثيثهــا بالكامل، 

األمم المتحدة تناشد 
العالم مساعدَة غزة وإنقاذ 

الجرحى والمرىض
غزة/ فلسطني:

ناشــدت األمم املتحدة العامل زيادَة املســاعدات للمواطنني يف قطاع غزة، 
مطالبة بالسامح للجرحى واملرىض خصوًصا ذوي األمراض املزمنة مبغادرة 

القطــاع لتلقــي العــاج يف الخــارج، إذ إنهــم محــارصون منذ نحو 15 
عاًمــا. ودعــت املنســقة األمميــة للشــؤون اإلنســانية يف فلســطني، 

خالل وقفة دعم وإسناد

دعوات إىل المجتمع 
ل  الدوىل لتحمُّ
مسؤولياتـــــه 
وحماية األرسى 

المرضبني عن 
الطعـــام

غزة/ جامل غيث:
دعا مختصون ومهتمون بشؤون األرسى، املجتمع 
تحمــل  إىل  اإلنســان  حقــوق  ومؤسســات  الــدويل 
حاميــة  أجــل  مــن  الفاعــل  والتدخــل  مســؤولياتهم 
األرسى خاصــة املرضبــني عــن الطعــام يف ســجون 
الدوليــة  واملواثيــق  القوانــني  وتطبيــق  االحتــال، 

وشــدد  لهــم.  الحاميــة  بتوفــر  الخاصــة 
مؤسســة  نظمتهــا  وقفــة  خــال  هــؤالء، 

دعت إلى االلتفاف حول خيار المقاومة ونبذ التسوية
"الشعبية": حرب االحتالل 

المسعورة علينا يف الضفة 
لن تزيدنا إال قوة

رام الله/ فلسطني:
أكدت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطني أن الحرب "املســعورة" التي 

يف  وكوادرهــا  قادرتهــا  عــى  اإلرسائيــي  االحتــال  يشــنها 
عــى  قــوة وإرصاًرا  إال  تزيدهــا  لــن  الغربيــة املحتلــة  الضفــة 

هنية ووفد حماس يلتقون بوزيــر 
المخابـــرات المرصيـــة فـــي القاهــرة

رون االحتالل يعتقل 22 مواطًنا منهم القيادي صوافطة وُمحرَّ

ون مسرية استفزازيــة  المستوطنون ُيسريِّ
يف البلــدة القديمــة ويقتحمــون األقصــــى

نواب التشريعي يطالبون بمواصلة دعم القدس وأهلها

بحر: آثار النكسة انتهت لصالح مرحلة 
جديدة أرشقت فيها أنوار المقاومة

ها بغزة خالل وقفة احتجاجية أمام مقرِّ

رون من سوريا  الجئون فلسطينيون ُمهجَّ
يطالبون "أونروا" بالزتام مهامها

»أمل األسرى كبير بالمقاومة«
الحاج: معركة سيف القدس 

دت شعبنا والمقاومة  وحَّ
انترصت للثوابت

 جنني/ فلسطني:
أكــد القيــادي يف حركــة حــامس خالــد الحــاج يف جنــني توحيــد معركــة 

"ســيف القدس" للشــعب الفلســطيني يف كل مكان، حيث 
أثبتت املقاومة أنها وطنية شاملة لكل الشعب الفلسطيني 

ا قبل إزالة األنقاض 2000 دوالر للمواطنين المدمرة بيوتهم كليًّ

مطالبات بإعادة اإلعمار يف غزة فورًا ومالحقة قادة االحتالل

"العمل اإلسالمي": حماس 
حريصة عىل أردن قوي واألحداث 

األخرية إنجاز غري مسبوق
عاّمن/ األناضول:

السياســية  الــذراع  األردين،  اإلســامي"  العمــل  "جبهــة  حــزب  نفــى 
لـ"جامعــة اإلخــوان املســلمني"، مزاحمــة حكومــة بــاده عــى 
الفلســطينية يف اتصاالتــه  أي أدوار سياســية تجــاه القضيــة 

عبر تنظيم حمالت إعالمية ودورات توعية
"اإلعالم": أعددنا خطة متكاملة 

الخرتاق رواية االحتالل الكاذبة
غزة/ فلسطني:

متكاملــة  إعاميــة  خطــة  أعــدت  بأنهــا  غــزة،  يف  اإلعــام  وزارة  أفــادت 
إلحــداث اخــراق يف روايــة االحتال اإلرسائيي الكاذبة التي 
يســعى لتســويقها أمــام العــامل. وأوضح املديــر العام لإلنتاج 

وفاتان و246 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة، أمــس، وفاتــني، و246 إصابــة بفــروس كورونــا، 

و320 حالــة تعــاٍف يف الضفــة الغربيــة املحتلــة وقطــاع غــزة 
يف الـــ24 ســاعة املاضيــة. ففــي غــزة ســجلت وزارة الصحــة 

المرزويق: "سيف القدس" أوقفت 
التطبيع وأفشلت مخططات 

لدفن القضية الفلسطينية
نابلس/ فلسطني:

أكــد الرئيــس التونــي الســابق محمــد املنصــف املرزوقــي، أمــس، أن معركــة 
"سيف القدس" شكلت نقطة تحّول أفشلت مخططات ُعِمل عليها لسنوات 

بهــدف دفــن القضية الفلســطينية، وأهمها "صفقة القرن". وأضاف 
بــني فصائــل املقاومــة  يومــا   11 اســتمرت  التــي  هــذه املعركــة  أن 

القاهرة/ فلسطني:
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  التقــى 
قيــادة  ووفــد  هنيــة  إســامعيل  حــامس  اإلســامية 
الحركــة بوزيــر املخابــرات املرصيــة عبــاس كامــل يف 
القاهــرة، أمــس، وبحثــوا العديــد مــن القضايــا، أهمهــا 
تثبيــت نتائــج معركــة "ســيف القــدس"، وخاصــة يف 

القــدس املحتلــة واملســجد األقــى، وتعزيز اإلنجاز 
الكبر الذي حققته املقاومة والشعب الفلسطيني.

وأكــد هنيــة ووفــد الحركــة أهميــة تعزيــز العاقــة مــع 
بعــدد  مــرص  واضطــاع  وتطويرهــا،  الشــقيقة  مــرص 

املســتوى  عــى  املهمــة  امللفــات  مــن 
العميــق  "الشــكر  موجهــني  الفلســطيني، 

غزة/ نور الدين صالح:
طالــب متحدثــون بــرضورة إعــادة إعــامر مــا 
العــدوان  يف  اإلرسائيــي  االحتــال  دمــره 
األخر وما سبقه يف قطاع غزة فوًرا، داعني 
إىل رضورة رفــع الحصــار املفــروض عــى 
القطــاع منــذ أكــر مــن 14 ســنة، والســامح 
بدخــول مــواد البناء. وناشــد هــؤالء، الدول 

واألمــوال  املســاعدات  لتقديــم  املانحــة 
اإلعــامر، مؤكديــن رضورة  الازمــة إلعــادة 
املحاكــم  أمــام  االحتــال  قــادة  ماحقــة 
الدوليــة عــى جرامئهم التي ارتكبوها ضد 
الفلسطينيني. جاء ذلك يف مؤمتر عقده 
املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أمس، 
تحــت عنــوان "األوضــاع اإلنســانية يف غــزة 

مديــر  وأكــد  اإلرسائيــي".  العــدوان  بعــد 
املركــز الفلســطيني راجــي الصــوراين، أن 
العــدوان  االحتــال اإلرسائيــي تعمــد يف 
واألبــراج  املدنيــني  اســـتهداف  األخيـــر 
والشــقق الســكنية والبنــى التحتيــة، واصًفا 

ضــد  العــار"  "حــرب  بأنــه  ذلــك 
غزة. وبنيَّ الصوراين، يف كلمته 

غزة/ أدهم الرشيف:
الدكتــور  باإلنابــة  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  أكــد 
أحمد بحر، أن آثار وتداعيات نكسة حزيران 1967، 
شــعبنا  ظهــور  وراء  أصبحــت   ،1948 مايــو  ونكبــة 
الفلســطيني، وانتهت إىل غر رجعة، لصالح مرحلة 

جديــدة ومحطــة مضيئــة أرشقت فيها أنوار املقاومة 
عــى ربــوع شــعبنا يف غــزة، والضفــة، والقــدس، والـــ 
48، والشــتات، وباتــت فيهــا كلمــة وقــرار املقاومــة 

وسياســته  االحتــال  وكلمــة  العليــا،  هــي 
هــي الســفى. وقــال بحــر خــال كلمتــه يف 

غزة/ جامل غيث:
اإليجــار  "بــدل  الحيـــاة"،  مقّومـــات  أهـــم  "املــأوى 
حــق وليــس منــة مــن أحــد" الفتــات رفعهــا الاجئــون 
غــزة،  إىل  ســوريا  مــن  املهجــرون  الفلســطينيون 
خــال اعتصــام نظمــوه، أمــس، أمــام مقــر وكالة غوث 

"أونــروا" مبدينــة  الفلســطينيني  الاجئــني  وتشــغيل 
غزة. وردد هؤالء هتافات تطالب "أونروا" بإنصافهم 
واالســتجابة ملطالبهــم بتوفــر بــدل إيجــارات وســكن 

عليهــم  الديــون  تراكمــت  أن  بعــد  لهــم، 
وباتــوا مهدديــن بالطــرد مــن املنــازل التــي 

وقفة بغزة تضامنًا مع األسرى      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

الجئون فلسطينيون يطالبون أونروا بصرف بدل إيجار لهم     )تصوير/ رمضان األغا( جلسة للتشريعي في ذكرى النكسة بغزة أمس   )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
مســرة  يف  أمــس  مســاء  مســتوطن   100 نحــو  شــارك 
وجــددوا  القدميــة،  البلــدة  طرقــات  جابــت  اســتفزازية 
اقتحــام باحــات املســجد األقــى تحــت حاميــة مشــددة 

اعتقلــت  حــني  يف  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  مــن 
22 مواطنــا يف حملــة دهــم وتفتيــش وماحقــة  القــوات 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  يف  متفرقــة  مبناطــق  واســعة 

املحتلتني، تخللها اندالع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية بأن مسرة املستوطنني انطلقت 
الــواد،  وشــارع  حطــة  ببــاب  مــرورا  القطانــني،  ســوق  مــن 

حركــة  أعاقــت  التــي  االحتــال  قــوات  بحاميــة 
1515املواطنــني املقدســيني ومنعتهــم مــن الوصول 
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إعالن طرح عطاء توريد طرود غذائية
تعلن جمعية مركز املوارد العاملية وبتمويل من

 Farmacéuticos Mundi   & Generalitat Valenciana & Xunta de Galicia

ضمــن مــروع " التدخــل الطــارئ لالســتجابة لالحتياجــات الغذائيــة األكــر 
إلحاًحا للسكان األكر ضعًفا يف قطاع غزة يف سياق الحرب وحالة الطوارئ 

"COVID-19 الصحية الناتجة عن
) LRC-INWC / 2 -2021( عطاء توريد طرود غذائية - عطاء رقم

والخاصــة  العامــة  واملواصفــات  والــروط  الكميــات  جــدول  وذلــك حســب 
باملــروع الــواردة يف كراســة العطــاء فعــى الراغبــن مــن الــركات والتجــار 

املؤهلن والتي ترغب يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجب عى الركة / املورد ان يكوم مسجال لدى الدوائر الرسمية.

2. يجب ان تكون األسعار بالشيكل.
3. مطلوب من الركة شهادة خصم منبع.

4. يجب ان تكون األسعار سارية ملدة ثالث شهور من اخر يوم لتسليم العطاء.
5. رسوم الحصول عى وثائق وكراسة العطاء 150 شيكل غري مسرتدة.

6. يجب عى مقدم العطاء ان يرفق مع عطائه تامن ابتدايئ )شــيك بنيك 
مصدق او كفالة بنكية( بواقع %5 من قيمة العطاء.

7. لجنــة فتــح العطــاء غــري ملزمــة بقبــول اقــل األســعار، يف حــال عــدم تســاوي 
املواصفات الفنية.

8. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه اإلعالن.
الســاعة   2021/06/10 املوافــق  الخميــس  يــوم  التمهيديــة  الجلســة   .9

الحادية عرة صباحا يف مقر جمعية مركز املوارد العاملية.
10. ميكــن الحصــول عــى كراســة العطــاء مــن مقر جمعية مركــز املوارد العاملية 
يف غــزة – النــر– مفــرتق اللبابيــدي – عــامرة الســعيد – الطابــق الرابــع بــدءًا 
مــن يــوم االربعــاء 09/06/2021  لغايــة  يــوم االثنــن /14/06 2021 )مــا بــن 

الساعة العارشة صباحا والواحدة ظهرا(.
11. اخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم الثالثــاء  15/06/2021 )الســاعة 
الحاديــة عــرة صباحــًا( وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثــي املتناقصــن يف 

مقر الجمعية بنفس اليوم الساعة الحادية عرة والنصف صباحًا. 
ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة مقــر جمعيــة مركــز املــوارد العاملية او 

االتصال عى هاتف 082856119  
مالحظة: يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية للجمعية.

اعالن مناقصة مرشوع األضاحي
)1442هـ - 2021م(

  تعلــن جمعيــة مجمــع الصحابــة الطبــي عــن طــرح مناقصــة مــروع األضاحــي 
فعى الراغبن يف االشرتاك بالعطاء املذكور أعاله من الركات املختصة 
بهــذا الشــأن مراجعــة جمعيــة مجمــع الصحابــة يف مقرهــا الكائــن يف غــزة بــرج 
الغفــري الطابــق األول – املينــاء للحصــول عــى كراســة العطــاء وذلــك خــالل 
ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عر ظهرًا.

مالحظات:
• رشاء العطاء ابتداء من يوم األربعاء املوافق 2021/06/09م.

• اخر موعد لتســليم العطاء بالظرف املختوم يوم األحد 2021/06/13م 
الساعة العارشة صباحًا.

• فتــح املظاريــف يف جلســة علنيــة يــوم األحــد 2021/06/13م الســاعة 
العارشة والنصف صباًحا يف مقر الجمعية.

• رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسوا عليه العطاء.
• لزوم احضار من يرسوا عليه العطاء شهادة عدم خصم من املصدر وخلو 

رضيبة قيمة مضافة ودخل وفاتورة رضيبية وسند قبض.
• يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق مــن أحــد 
البنوك العامة يف قطاع غزة بقيمة %5 من إجاميل املبلغ وترفق مع العطاء 

وال تقبل الشيكات الشخصية.
• يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء مؤهــاًل وميتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول وأن يكون مسجل يف دوائر الرضيبة.
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

• من حق الجمعية تجزئة العطاء.
• رسوم دخول العطاء 100 شيكل غري مسرتدة.

لإلستفسار اإلتصال عى / تيلفون: 082880666 - جوال: 0595348888

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخريية – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم : 2021/25

توريد عالج لقرص القامة عند األطفال
ذوي  وتأهيــل  وعائالتهــم  لأليتــام  الصحــي  الوضــع  تحســن  مــروع  ضمــن 
اإلعاقــة منهــم – وجــد – الســنة السادســة– املمــول من صنــدوق قطر للتنمية 
ومبســاهمة من بنك فلســطن وصندوق الحاج هاشــم الشــوا للوقف الخريي 
وإرشاف مؤسســة التعــاون- تعلــن جمعيــة أرض اإلنســان  عــن رغبتهــا بطــرح 

عطاء توريد عالج  لقر القامة عند األطفال.  
 عــي ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــر التوجــه إيل  
مقــر جمعيــة ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النــر / مفــرتق شــارعي النر 
والثورة خالل ســاعات الدوام الرســمي ) من الســاعة التاســعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة  ظهرا( لراء كراس  العطاء
مالحظات هامة :

- األسعار بالدوالر فقط وتشمل رضيبة القيمة املضافة و أية رضائب أخرى 
ذات صلة يفرضها القانون الفلسطيني. 

- رشاء كراس العطاء اعتبارا من يوم األربعاء املوافق 2021/6/9 وحتى يوم الخميس  
املوافق 2021/6/17  من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا, وهو 

آخر موعد الستالم العروض ولن يتم النظر يف أي عطاء بعد املوعد املحدد.
الســاعة    2021/6/17 املوافــق  الخميــس  يــوم  العطــاءات  فتــح  ســيتم   -

الواحدة والنصف ظهرا .
-  رسوم العطاء  100 دوالر غري مسرتدة.

مــن   5% بنســبة  العطــاء  بنــيك لدخــول  بنكية/شــيك  إرفــاق كفالــة  -  يجــب 
قيمــة العطــاء املقــدم ســارية املفعول ملدة 60 يــوم من تاريخ تقديم العطاء  

ويجب إرفاقها بظرف منفصل عن العرض املقدم.
-  اإلجتامع التمهيدي للرد عي إستفسارات املوردين سيعقد يوم األربعاء 

املوافق 2021/6/16 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.
- جمعية أرض اإلنسان غري ملزمة بأقل األسعار .

- يلتــزم املــورد بتزويــد الجمعيــة برخصــة تســجيل الركــة يف وزارة التجــارة 
و االقتصــاد إضافــة لشــهادة خلــو طــرف مــن الرضيبــة و شــهادة خصــم رضيبــة 

الدخل من املصدر سارية املفعول عن فرتة التوريد.
- يلتزم املورد بالروط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

-  مثن اإلعالن ىف الصحيفة عي من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عي  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138.
جمعية أرض اإلنسان

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة وادي غزة

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضايف
 مشاريع كثيفه العاملة لتحسن الخدمات االساسية يف بلديات قطاع غزة
اسم املروع: توريد مواد لزوم صيانة شبكة انارة الشوارع يف وادي غزة

1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمريــيك مــن البنــك الــدويل مــن 
خــالل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر 
البلديات املرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشــاريع خاصة مبرافق 
وخدمــات البلديــات يف قطــاع غــزة، حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم 
بلديات القطاع من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسن الخدمات 

األساسية للبلديات والتي تخدم أكر عدد من السكان.
2. وقــد حصلــت بلديــة وادي غــزة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 
توريــد  مــروع  لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  وإقــراض 
اســتعامل  وتنــوي  غــزة  وادي  يف  الشــوارع  انــارة  شــبكة  صيانــة  لــزوم  مــواد 
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم 

MDPIIIAF-1224111 – 03a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
مــن  الالزمــة  املعلومــات  عــى  الحصــول  ميكنهــم  املعنيــون  املــوردون   .3
بلدية وادي غزة-شــارع قيســاريا-بلدية وادي غزة، هاتف: 082891583، 
وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحًا وحتــى الثانية عر ظهرًا من تاريخ 

2021/06/10 وحتى تاريخ 2021/06/20.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .4

2021/06/20 الساعة الثانية عر ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف. 
5. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.
6. أجور اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء

7. العنوان املشار اليه أعاله: بلدية وادي غزة-شارع قيساريا-بلدية وادي غزة
بلدية وادي غزة

بتمويل من:

غزة/ جامل غيث:
الحيــاة"،  مقاومــات  أهــم  "املــأوى 
"بــدل اإليجــار حــق وليــس منــة مــن 
الالجئــون  رفعهــا  الفتــات  أحــد" 
مــن  املهجــرون  الفلســطينيون 
اعتصــام  خــالل  غــزة،  إىل  ســوريا 
وكالــة  مقــر  أمــام  أمــس،  نظمــوه، 
الالجئــن  وتشــغيل  غــوث 
مبدينــة  "أونــروا"  الفلســطينين 

غزة.
تطالــب  هتافــات  هــؤالء  وردد 
واالســتجابة  بإنصافهــم  "أونــروا" 
إيجــارات  بــدل  بتوفــري  ملطالبهــم 
تراكمــت  أن  بعــد  لهــم،  وســكن 
مهدديــن  وباتــوا  عليهــم  الديــون 

بالطرد من املنازل التي تؤويهم.
ســابقة،  أوقــات  يف  هــؤالء،  ونفــذ 
مقــر  أمــام  اعتصامــات  سلســلة 
وكالــة الغوث ملطالبة إدارة الوكالة 
بحــل  التــي قطعهــا  بتنفيــذ وعــوده 
إيجــارات  وبــدل  الســكن  أزمــة 

للعائالت املهجرة من سوريا.
خيبة أمل

العمــودي،  إيهــاب  الالجــئ  وعــّر 
حرمتــه  أن  بعــد  أملــه  خيبــة  عــن 
"أونــروا" الحصــوَل عى حقوقه يف 
بــدل اإليــواء، بعــد أن قصــد قطــاع 
مــن  هربــا   2011 عــام  نهايــة  غــزة 

جحيم الحرب يف سوريا.
لصحيفــة  العمــودي  وقــال 
مهــدًدا  بــت  لقــد  "فلســطن": 
بالطــرد وأفــراد أرسيت املكونــة مــن 
الــذي  املنــزل  مــن  أفــراد،  مثانيــة 
أقيــم فيــه منــذ عــدة أشــهر؛ بســبب 
تراكــم الديــون وعــدم قــدريت عــى 

سدادها.
مــن  أكــر  تعــرض  أنــه  إىل  ولفــت 

مــرة للطــرد لعــدم امتالكــه األمــوال 
يقيــم  الــذي  املنــزل  أجــرة  لســداد 
فيــه، مشــرًيا إىل أن أوضاعــه تــزداد 
ســوءا يوًمــا بعــد اآلخــر ومــا رافقهــا 
مــن وقــف "أونروا" دفع بدل اإليواء 

لالجئن منذ يونيو 2018.
وأشــار الالجــئ يف العقد الخامس 
أرستــه،  معانــاة  إىل  عمــره  مــن 
عاًمــا(   12 الســالم  )عبــد  ونجلــه 
عمليــة  إجــراء  إىل  يحتــاج  الــذي 
جراحيــة عاجلــة يف قدميه إلصابته 
بالتهابات يف الدم، مضيًفا بحزن: 
"ال أملــك األمــوال إلجــراء العمليــة 

له وأخىش أن يصاب مبكروه".
وعود كاذبة

وانتقــد الالجــئ حســن الشــاويش 
مديــر  ســلوكيات  عاًمــا(،   73(
عمليــات "أونــروا" يف غــزة ماتياس 
القطــاع  غــادر  الــذي  شــاميل، 
الالجئــن  نــداَء  وتجاهلــه  مؤخــًرا، 

مــن  املهجريــن  الفلســطينين 
سوريا.

لصحيفــة  الشــاويش  وقــال 
ممثلــن  "التقينــا  "فلســطن": 
الالجئــن  شــؤون  متابعــة  بلجنــة 
مــن ســوريا إىل غــزة بشــاميل، نحــو 
إال  منــه  مــرات، ومل نحصــل  أربعــة 
عــى وعــود كاذبــة ومل يحقــق منهــا 

شيًئا حتى اللحظة".
وذكــر أن "شــاميل" وعــد يف وقــت 
اإليــواء  بــدل  دفــع  بإعــادة  ســابق 
لالجئــن، وإدراج الالجئــن ضمــن 
برنامــج العمــل الوظيفــي ومشــاريع 

البطالة، لكن دون جدوى.
وأكــد أن الالجئــن باتــوا يف أوضاع 
مــن  للطــرد  وعرضــة  مأســاوية 
املنــازل التــي يقيمــون فيهــا لعــدم 
قدرتهم توفري احتياجات أرسهم.

مــن  الالجئــن  أن  الشــاويش  وبــنَّ 
ســوريا لغزة، ُيحرمون الســفَر لعدم 
كــام  ســفر،  جــوازات  امتالكهــم 
مــن  املســاعدات  تلقــي  ُيحرمــون 
العديــد من املؤسســات والجهات 
مل  الســلطة  أن  مؤكــًدا  املعنيــة، 
رغــم  لالجئــن  يشء  أي  تقــدم 

إلنهــاء  وعــود  عــى  حصولهــم 
معاناتهم.

حل دائم
ودعا محمد الشــيخ يف كلمة لجنة 
متابعة شــؤون الالجئن من ســوريا 
للعــودة  "أونــروا"  إدارة  غــزة،  إىل 
إىل دفــع بــدل اإليــواء لــكل الجئــي 
الحــرب منــذ شــهر حزيــران/ يونيــو 
والبحــث  الحظــة،  حتــى   2018
الســكن،  ملشــكلة  دائــم  حــل  عــن 
مضيًفــا: "وقــد اقرتحنــا ســابًقا بنــاء 
أبراج لالجئن كحل ثابت ودائم".

كلمتــه  خــالل  الشــيخ،  وشــدد 
إدراج  رضورة  عــى  الوقفــة،  يف 
العمــل  برنامــج  ضمــن  الالجئــن 
مــن  البطالــة  ومشــاريع  الوظيفــي 
أجــل تأمــن لقمــة العيش ألرسهم، 
برامــج  ضمــن  الالجئــن  وإدراج 
الوكالة ومنها املشاريع الصغرية.

الفلســطيني  الالجــئ  وحــث 
"أونــروا" عــى رضورة التعامــل مــع 
الالجئــن تعامــاًل أفضل وبإنســانية 
"بوصفهــم الجئــي حــرب لهــم كامل 
الحقــوق التــي نــص عليهــا القانــون 

الدويل واألمم املتحدة".

نابلس/ فلسطن:
املنصــف  محمــد  الســابق  التونــي  الرئيــس  أكــد 
القــدس"  "ســيف  معركــة  أن  أمــس،  املرزوقــي، 
ُعِمــل  مخططــات  أفشــلت  تحــّول  نقطــة  شــكلت 
عليهــا لســنوات بهــدف دفــن القضيــة الفلســطينية، 

وأهمها "صفقة القرن".
وأضــاف أن هــذه املعركــة التــي اســتمرت 11 يومــا 
واالحتــالل  الفلســطينية  املقاومــة  فصائــل  بــن 
اإلرسائيــي، بعــرت األوراق، وأوقفــت الهرولة نحو 
التطبيــع، كــام أعــادت القضيــة الفلســطينية ملركــز 

الصدارة، ووحدت الشعب الفلسطيني.
نظمتــه  "زوم"  منصــة  عــر  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
والدراســات  لالستشــارات  يبــوس  مؤسســة 
االســرتاتيجية بالراكة مع قســم العلوم السياسية 

بالجامعة العربية األمريكية.
وأدار اللقــاء الــذي كان بعنــوان "مســتقبل القضيــة 
يف  والــدويل  اإلقليمــي  ُبعديهــا  يف  الفلســطينية 
ظــل املتغــريات السياســية يف املنطقــة"، الباحث 
مبؤسســة يبــوس إيــاد أبــو زنيط، وحــرضه عدد كبري 

من املهتمن.
وأكد املرزوقي أن معركة "سيف القدس" حققت 
البريــة  تكلفتهــا  رغــم  وسياســيا،  معنويــا  نــرا 

واملادية الباهظة.

ونّبه إىل أنها جولة من جوالت الراع مع االحتالل 
وليست الجولة األخرية، ألن االحتالل لن يستسلم 
بســهولة. وعدَّ أن هّبة فلســطينيي الداخل املحتل 
)إرسائيــل(  أربكــت  ألنهــا  األهميــة،  بالغــة  كانــت 
أن  أدركــت  أن  بعــد  حســاباتها،  تعيــد  وجعلتهــا 
الفلسطينين مل يتخلوا عن هويتهم الفلسطينية، 
وأنهــا ذاهبــة باتجــاه نظــام فصــل عنــري ســيكون 

املسامر األخري يف نعشها.
نتنياهــو  بنيامــن  رئيــس وزراء االحتــالل  وقــال: إن 
ارتكــب حامقــة عندمــا حــاول اللعــب بورقة القدس 
يلعــب  كان  أنــه  واكتشــف  األقــى،  واملســجد 

بالنار.
وثــورات  الفلســطينية  القضيــة  أن  املرزوقــي  وعــدَّ 
مواجهــة  يف  واحــدة  معركــة  هــي  العــريب  الربيــع 

االستعامر الخارجي واالستبداد الداخي.
ولفــت إىل أن الســنوات العــر األخــرية كانــت هي 
وبــدا  الفلســطينية،  القضيــة  تاريــخ  يف  األصعــب 
األمــر وكأن هــذه القضيــة ُدِفنــت لألبــد، خاصة بعد 
االعــرتاف األمريــيك بالقــدس عاصمــة لـ)إرسائيــل( 
التــي تآمــرت عــى  الــدول  ومسلســل التطبيــع مــن 

الربيع العريب.
أثبتــت خطــأ  القــدس"  وأضــاف أن معركــة "ســيف 
فــرض  محاوالتهــم  وفشــل  الــدول،  تلــك  حســابات 

أن  بعــد  خاصــة  الفلســطينين،  عــى  االستســالم 
انتفضت الشعوب العربية واإلسالمية واحتضنت 

القضية الفلسطينية.
التــي  األنظمــة  بــن  التفريــق  رضورة  عــى  وشــدد 
والشــعوب  الفلســطيني،  الشــعب  عــى  تآمــرت 
العربيــة التــي تناضــل منــذ أكــر مــن قــرن مــن أجــل 

التحرر من االستعامر واالستبداد.
ألن  جيــدا  واالســتعداد  للتنّبــه  املرزوقــي  ودعــا 
إىل  تســتند  التــي  املرتقبــة  اإلرسائيليــة  الحكومــة 
ائتــالف هــش، قــد تلجــأ لشــن حــرب عــى إيــران أو 
الشــعبية  اكتســاب  أجــل  مــن  الفلســطينين  ضــد 

والرعية.
املرحلــة  ألن  النــر  هــذا  اســتثامر  رضورة  وأكــد 
القادمة صعبة للغاية، وألن القوى املعادية للربيع 
العريب لن تستسلم بسهولة، واملسألة بالنسبة لها 

مسألة حياة أو موت.
وشدد عى رضورة استعادة الوحدة الوطنية حتى 
أمــام  قــوة  موقــع  يف  الفلســطينية  القضيــة  تكــون 
االحتــالل، ومــن أجــل اســتثامر التعاطــف العاملــي 

غري املسبوق مع القضية الفلسطينية.
لــن ينجــح دون وجــود  وأضــاف أن هــذا االســتثامر 
رشعيــة،  انتخابــات  تفرزهــا  وطنيــة  وحــدة  حكومــة 

داعًيا لعودة الحياة الدميقراطية.

خالل وقفة احتجاجية أمام مقرِّها بغزة

رون من  الجئون فلسطينيون ُمهجَّ
سوريا يطالبون "أونروا" بالزتام مهامها

رام الله/ فلسطن:
أكــدت الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلسطن أن الحرب "املسعورة" 
التي يشنها االحتالل اإلرسائيي 
يف  وكوادرهــا  قادرتهــا  عــى 
لــن  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 
عــى  وإرصاًرا  قــوة  إال  تزيدهــا 
طريــق  يف  قدًمــا  املــي 
االلتفــاف  إىل  داعيــة  املقاومــة، 
ونبــذ  املقاومــة  خيــار  حــول 

التسوية واملفاوضات.
وقالت الجبهة يف بيان لها أمس: 
أجهزتــه  مبختلــف  االحتــالل  إن 
يواصــل  واالســتخباراتية  األمنيــة 
إذ كثــف  الواســعة عليهــا،  حربــه 

حمالت اعتقاالته املسعورة بحق 
واســتهداف  وناشــطيها،  قياداتهــا 
مؤسســات ومراكــز بزعــم ارتباطهــا 

بالجبهة.
وضــع  االحتــالل  أن  وأضافــت 
مهمــة "تصفيــة الجبهــة الشــعبية" 
يف  األول  اســتهدافه  مرمــى  يف 
واضحــا  وظهــر  والقــدس،  الضفــة 
يف حملــة املالحقــة واالعتقــاالت 
التــي  والتهديــدات  الواســعة 
والناشــطن،  القيــادات  تطــال 
التحريــض  حملــة  عــن  فضــال 
اإلعالميــة الضخمــة التــي تقودهــا 
الشــؤون  ووزارة  الخارجيــة  وزارة 
ومــن  حكومتــه  يف  االســرتاتيجية 

ورائهــم اللــويب الصهيوين والقوى 
الغربية اليمينية املتصهينة.

ولفتــت إىل أن الحملــة تصاعــدت 
الجامهرييــة  املســرية  بعــد 
الضخمة والعرض العسكري الذي 
احتفــاًء  غــزة  يف  الجبهــة  نظمتــه 
معركــة  يف  املقاومــة  بانتصــار 
والنشــاطات  القــدس"،  "ســيف 
والفعاليــات الواســعة التــي نظمهــا 
ناشطوها يف مختلف أنحاء العامل 

خصوًصا يف أوروبا وأمريكا.
وأشارت إىل أن الجبهة تتعرض منذ 
تأسيســها لرضبــات ومالحقــات، إال 
أنهــا تخــرج دامئــا أكــر قــوة وإرصاًرا 
طريــق  يف  قدمــا  املــي  عــى 
خــرات  متتلــك  "فهــي  املقاومــة 
كبــرية يف التعامــل مــع هــذا الواقــع 
الصعــب، وخــرت جيــدا أبجديــات 
قيــادات  وخلــق  الــري،  العمــل 

خلفــا  املعركــة  تقــود  ميدانيــة 
للقيادات التي تعتقل".

شــعبنا  أبنــاء  الجبهــة  ودعــت 
حــول  االلتفــاف  إىل  الحيــة  وقــواه 
أن  معتــرة  املقاومــة،  خيــار 
جــدوى  أثبتــت  املاضيــة  األيــام 
التســوية  نهــج  الخيــار وعقــم  هــذا 
الــذي  األمــر  واملفاوضــات، 
يســتوجب تعزيــز وحــدة وتكامــل 
ملواجهــة  النضــال  ســاحات 
تشــكيل  خــالل  مــن  االحتــالل 
إلدارة  املوحــدة  الوطنيــة  القيــادة 

االشتباك امليداين ضده.
إذا  واهــم  االحتــالل  أن  وأكــدت 
تصفيــة  عــى  قــادر  أنــه  اعتقــد 
الشــهداء  جبهــة  "فهــي  الجبهــة 
ا  والشعب التي متتلك إرًثا نضاليًّ
ــا  عصيًّ ومتجــذًرا  عريًقــا  ا  وشــعبيًّ

عى الكر أو الهزمية".

دعت إىل االلتفاف حول خيار المقاومة ونبذ التسوية

"الشعبية": حرب االحتالل المسعورة 
علينا يف الضفة لن تزيدنا إال قوة

المرزويق: "سيف القدس" أوقفت التطبيع وأفشلت 
مخططات لدفن القضية الفلسطينية

جانب من الوقفة االحتجاجية بمدينة غزة أمس    )تصوير/ رمضان األغا(
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استدعاء إسرائيلي الفت 
لـ "حرب لبنان الثالثة"

ُيحيــي اإلرسائيليــون يف هــذه األيــام مــرور 39 عامــا عــى خــوض 
الجليــل"،  ســامة  "حــرب  املســاة   ،1982 األوىل  لبنــان  حــريب 
وبعــد ربــع قــرن مــن الزمن تقريبا خاضوا حرب لبنان الثانية 2006، 
يف  ركــزوا  أنهــم  يســتخلصون  لبنــان  عــى  العدوانــن  يف  لكنهــم 
عملياتهــم العســكرية عــى مــا يعّدونهــا "األهــداف الخاطئــة"، وإذا 
اندلعت حرب ثالثة، فإن األمر يستحق تغيريا وتصويبا، من وجهة 

النظر العسكرية اإلرسائيلية.
مع العلم أن دولة االحتال خاضت الحرب األوىل 1982، وحينها 
وصفهــا رئيــس الــوزراء آنذاك مناحيــم بيغن بأنها "حرب االختيار"، 
حــن تحــول الــراع مــع الدولــة اللبنانيــة مــن مشــكلة هامشــية إىل 
تحــٍد أمنــي مســتمر، إذ بــادرت )إرسائيــل( لتلــك الحــرب بنــاء عــى 

وصف خاطئ للواقع.
جاءت الرواية اإلرسائيلية للواقع اللبناين يف ذلك الوقت، بوجود 
كتلتــن سياســيتن تســتقطبان الســيطرة عليــه: الســيئ والصالــح، 
الفلســطينيون بقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، ويف مقابلهــم 
الكتائــب املســيحية، وبــدا مــن الصــواب محاربــة "األرشار"، وجعل 

"األخيار" يحكمون لبنان.
يف  الصواريــخ  ســقوط  مبجــرد  فقــط  حينــه  يف  يتعلــق  مل  األمــر 
)إرسائيــل(، فالنتيجــة النهائيــة تفيد أنهــا تدهورت يف تلك الحرب 
مــن أســبوع قصــري فقــط وفق الخطة العســكرية التــي وافقت عليها 

الحكومة، إىل 18 عاًما يف الوحل اللبناين.
لكــن الواقــع القائــم يف لبنــان بــات مختلفــا متامــا، مــرة أخــرى وفــق 
حــزب  فيــه  يشــرك  تحالــف  يحكمــه  حيــث  اإلرسائيليــة،  القــراءة 
ــنة واملســيحين، مبــا يســمح بــإدارة  اللــه مــع طبقــة مــن األثريــاء السُّ
بإظهــار  املســيحية  الســنية  القيــادة  دور  ويتمثــل  كاملــة،  الدولــة 
الوجــه الجميــل للبلــد، ذي االقتصــاد املنفتــح، والصحافــة الحــرة، 

واألكادميية عى النمط الغريب.
يــرى اإلرسائيليــون أن دور حــزب اللــه يكمــن يف أنــه القــوة 

العسكرية الوحيدة يف لبنان، 

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

- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم الثاثاء املوافق 2021/06/15 
وحتى الساعـة 01:30 ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم االربعاء املوافق    16/ 06 /2021 الساعة 10 صباحًا
الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم  األحد  املـوافـق   
06/ 06 /2021  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

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

• بريد الكروين:-
syaseen@gedco.ps +aarroqi@gedco.ps + Pur.gedco@gmail.com 

• موبايل رقم : 0595200375+0599498293+0599300112  
                                                                           رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن عطاء رقم 22/ 2021

الخاص:- توريد وتركيب اطارات لزوم 
سيارات وآليات الرشكة حسب الطلب

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن عطاء رقم 24/ 2021

الخاص:- رشاء أجهزة تابلت

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

- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم الثاثاء املوافق 2021/06/15 
وحتى الساعـة 01:30 ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم االربعاء املوافق  16/ 06 /2021 الساعة 12 ظهرًا
الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم  األحد  املـوافـق   
06/ 06 /2021  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

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

• بريد الكروين:-
syaseen@gedco.ps +aarroqi@gedco.ps + Pur.gedco@gmail.com 

• موبايل رقم : 0595200375+0599498293+0599300112  
                                                                           رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن عطاء رقم 25/ 2021

الخاص:- رشاء نظام تخزين بيانات حاسوب
تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب 

البيانات و املواعيد التالية:-                
املوافــق  الخميــس  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاء  تســليم  موعــد   -

2021/06/17 وحتى الساعـة 01:30 ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم االحد املوافق  20/ 06 /2021 الساعة 10 صباحًا
- ميكن الحصول عى مســتندات العطاء من دائرة املشــريات مبقر الرشكة 
الرئيــيس بغــزة شــارع جــال عبــد النــارص " الثاثينــي " اعتبارًا مــن يوم  األحد  
املـوافـق   06/ 06 /2021  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 300 شيكـل فقط 

) غري مسردة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

• بريد الكروين:-
syaseen@gedco.ps +aarroqi@gedco.ps + Pur.gedco@gmail.com 

• موبايل رقم : 0595200375+0599498293+0599300112  
                                                                           رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن عطاء رقم 28/ 2021

 Cisco Nexus Switch الخاص:- رشاء
لزوم مركز املعلومات 

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

- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم الثاثاء املوافق 2021/06/22 
وحتى الساعـة 01:30 ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم الخميس املوافق  24/ 06 /2021 الساعة 11 صباحًا
- ميكن الحصول عى مستندات العطاء من دائرة املشريات مبقر الرشكة 
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم  األربعاء   
املـوافـق   09/ 2021/06  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 100 شيكـل فقط 

) غري مسردة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

• بريد الكروين:-
syaseen@gedco.ps +aarroqi@gedco.ps + Pur.gedco@gmail.com 

• موبايل رقم : 0595200375+0599498293+0599300112  
                                                                           رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

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

واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء، فعى الراغبن يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

عى كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسردة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2021/06/16 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.

دولة فلسطن
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشريات – غزة

ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم
م. 1 وتعقيــم  وترميــم  صيانــة 

الوالدة مبجمع الشفاء الطبي
11:00 صباحًا2021/38

3. زيــارة املوقــع مــن قبــل الــرشكات يف مستشــفى الــوالدة مبجمــع الشــفاء 

الطبي يوم االثنن املوافق 2021/06/14 من الساعة 10 حتى 11 صباحًا 
بالتواصل مع املهندس زياد ابو حميدان جوال رقم 0599282904.

4. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 

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

5. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

7. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبة )رضيبــة الدخل /الرضيبة املضافة/

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

9. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكروين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع عى كراسة العطاء.

اعالن صادر عن جمعية عبد الشايف الصحية واملجتمعية 
) جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة سابقًا (

يعلن مجلس إدارة جمعية عبد الشــايف الصحية واملجتمعية ) جمعية الهال 
األحمر لقطاع غزة سابقًا ( عن عقد االجتاع العادي للجمعية العمومية للعام 
) 2021 ( وذلــك يــوم الســبت املوافــق 2021/6/26 الســاعة 11 صباحــًا يف 
مقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة – الرمــال – مقابــل جامعــة األزهــر وذلــك العتــاد 
التقريــر املــايل واإلداري عــن العــام 2020 واختيــار مدقــق الحســابات الخارجي 

للعام 2021 وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكال اآليت :
لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــراكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  فتــح   .  1

2021 وذلك من تاريخ 2021/6/10م إىل 2021/6/15م .

تاريــخ  مــن  وذلــك  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الرشــيح  بــاب  فتــح   .  2
2021/6/16م إىل 2021/6/20م .

3 . فتح باب االنسحاب والطعون واالعراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 
العمومية وذلك من تاريخ 2021/6/21م حتى تاريخ 2021/6/23م .

4 . تبارش اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2021/6/8م إىل تاريخ  2021/6/26م 
يف مقر الجمعية املذكور أعاه من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 مساء. 

التواصل عى جوال رقم : 0595977755
مجلس إدارة الجمعية 

ضمــن مــرشوع دعــم األطفــال املصابــن بســوء التغذيــة واملمــول مــن تحالــف 
أطفــال الــرشق األوســط )MECA(، تعلــن جمعيــة أرض اإلنســان عــن رغبتهــا 

بطرح عطاء توريد أدوية وفيتامينات لألطفال املصابن بسوء التغذية.
 عــي ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــرب التوجه إيل  
مقر جمعية ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النر / مفرق شــارعي النر 
والثورة خال ســاعات الدوام الرســمي ) من الســاعة التاســعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة ظهرا( لرشاء كراس  العطاء.
ماحظات هامة :

- األسعار بالدوالر فقط ويجب تقديم فاتورة رسمية .
- رشاء كــراس العطــاء اعتبــارا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2021/6/9 وحتــى 
يــوم الخميــس املوافــق 2021/6/17  مــن الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى 

الساعة الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستام العروض.
الســاعة   2021/6/17 املوافــق  الخميــس  يــوم  العطــاءات  فتــح  ســيتم   -

الواحدة و النصف ظهرا .
- رسوم العطاء  200شيكل غري مسردة.

- يجب إحضار كفالة بنكية/شيك بنيك لدخول العطاء بنسبة %5 من قيمة العطاء املقدم.
- اإلجتاع التمهيدي للرد عي إستفســارات املوردين ســيعقد يوم األربعاء 

املوافق 2021/6/16 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.
- جمعية أرض اإلنسان غري ملزمة بأقل األسعار .

- يجب إرفاق شهادة تسجيل الرشكة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتن املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــي 

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

-  مثن اإلعان ىف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.
 للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عي  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138. 
جمعية أرض اإلنسان

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم : 2021/24

 توريد أدوية وفيتامينات 

إعـــالن مزاودة بالـــظرف املــــختوم
تعلــن بلديـــة غــــزة عــن طــرح مــزاودة بالظــرف املختـــوم لبيــع عــدد )16( آليــة 
بأنــواع مختلفــة مــع )4( صناديــق آليــات متنوعــة وعــدد )2( صنــدوق قــاب 

من دائرة النقل واإلمداد 
 فعى املزاودين املتخصصن والراغبن باالشراك يف املزاودة الحصول 
عى نسخة من العطاء املعد لذلك من مكتب قسم العقود واملناقصات 
يف البلديــة خــال أوقــات الــدوام الرســمي مقابــل مبلغ )100( شــيكل مثنًا 

للعطاء الواحد غري مسردة .
آخــر موعــد لتقديــم العطــاء وفتح املظاريف الســـاعة الثانية عرش ظهرًا يوم 
األحد املوافق 2021/6/20 مبكتب السيد/ مسري أعال اإلدارة العامة  

للشئون اإلدارية
بلـديــة غــزة 
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كوخايف: اعتقلنا ضابط 
ا كبريًا استخبارات قبل كشفه رسًّ

النارصة/ صفا:
تفاصيــل  أمــس،  أفيــف كوخــايف،  اإلرسائيــي  االحتــال  أركان جيــش  رئيــس  كشــف 
إضافيــة عــن ضابــط االســتخبارات الــذي تــويف داخل الســجن العســكري قبــل أيام يف 

ظروف غامضة.
وقال كوخايف يف تريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت": إن قضية ضابط 
االســتخبارات القتيــل ال تشــبه أي قضيــة، الفًتــا إىل أن الضابــط كان يحمــل رًسا خِطــًرا 

من أرسار األمن اإلرسائيي، وكان ينوي كشفه.
وأضــاف: "لقــد قــام مبخالفــات هــي األخطــر، وفعــل ذلك عامًدا متعمــًدا، وقام بذلك 
لســبب ال أعرفــه، رغبنــا يف الحفــاظ عــى رس كبــري كاد أن يكشــفه قبــل لحظــات مــن 

اعتقاله".
وتابــع: "كان ضابًطــا مميــًزا وال يجــب أن ميــوت يف الســجن، وقــد رغبنــا بالحفاظ عى 
أرسارنا، وسنواصل الحفاظ عى أمن الدولة وعدم كشف الرس الكبري"، وفق تعبريه.

يف حن عقبت عائلة الضابط القتيل عى تريحات كوخايف بالقول، "إن الجيش 
خاضعــة  عســكرية  منشــأة  داخــل  الضابــط  حيــاة  عــى  بالحفــاظ  مهمتــه  يف  فشــل 

للمراقبة". وطالبت العائلة بفحص معمق لفهم كيفية حصول هذا الخلل.
ويــدور الحديــث عــن ضابــط يف شــعبة االســتخبارات العســكرية "أمــان" اعُتِقــل قبــل 
أسابيع، وتويف يف السجن يف ظروف غامضة. وبرر جيش االحتال اعتقاله بكشفه 

أرساًرا عسكرية.
يف حــن ال تــزال طبيعــة التهــم املوجهــة للضابــط القتيــل طــي الكتان وترفــض الرقابة 

الكشف عنها.

األمم المتحدة تناشد 
العالم مساعدَة غزة 

وإنقاذ الجرحى والمرىض
غزة/ فلسطن:

زيــادَة املســاعدات للمواطنــن يف قطــاع غــزة،  العــامل  ناشــدت األمــم املتحــدة 
بالســاح للجرحــى واملــرىض خصوًصــا ذوي األمــراض املزمنــة مبغــادرة  مطالبــة 

القطاع لتلقي العاج يف الخارج، إذ إنهم محارصون منذ نحو 15 عاًما.
ودعت املنســقة األممية للشــؤون اإلنســانية يف فلســطن، لن هاستينغز، خال 
لفعــل  الدوليــة  واملؤسســات  الــدويل  املجتمــع  أمــس،  غــزة  مؤمتــر صحفــي يف 
املزيد ملساعدة سكان قطاع غزة، موضحة أن ما يدخل القطاع من بضائع ومواد 
بنــاء ومســاعدات يف الوقــت الحــايل ميثــل 50 يف املئــة فقــط مــا كان يدخــل 

القطاع قبل العدوان اإلرسائيي األخري.
ومياطــل االحتــال يف دفــع االســتحقاقات املرتبــة عــى اتفــاق التهدئــة الــذي تــم 

التوصل إليه عقب العدوان األخري.

جــاء ذلــك يف مقابلــة أجرتهــا األناضــول مــع 
العضايلــة،  مــراد  للحــزب،  للعــام  األمــن 
يف مكتبــه بالعاصمــة عــان، تنــاول خالهــا 
األخــرية،  الفلســطينية  القضيــة  تطــورات 

وعددا من امللفات الداخلية.
وتطــرق العضايلــة إىل مزاعــم تتهــم الحــزب 
والجاعــة باســتغال النتائــج التــي حققتهــا 
العــدوان  صــد  يف  الفلســطينية  املقاومــة 
موقــف  عــى  األردن  اإلرسائيــي، ملزاحمــة 
سيايس بحكم العاقة مع حركة "حاس".

لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  كان 
"حــاس" إســاعيل هنيــة، ورئيــس الحركــة 
يف الخــارج خالــد مشــعل، أجريــا اتصــاالت 
هاتفيــة خــال األيــام القليلــة املاضيــة مــع 
عدد من قيادات اإلخوان يف األردن، بينهم 
عبــد  الجاعــة  عــام  ومراقــب  العضايلــة، 
الحميــد الذنيبــات، إضافــة إىل شــخصيات 

أخرى.
ورًدا عــى ذلــك، قــال القيــادي اإلســامي: 
"نحن ال نبحث عن دورنا من خال األطراف 
األخــرى الخارجيــة، ومل نقبل يوما بأن يكون 
هناك تدخل خارجي يف الشأن األردين وال 
نقبلــه، لكننــا نعتقــد بــأن املطلــوب أن ينتــج 
معادلــة سياســية يف العاقــة مــع املقاومــة 

لصالح األردن ومصالح األردن العليا".
وأضــاف: "حــاس حريصة عى أردن قوي، 

والحركــة تعلــم بــأن قوتــه قــوة لهــا، وال تحــب 
أن تراه ضعيفا".

عــى  يكــون  أن  لــألردن  نريــد  "نحــن  وتابــع: 
الطاولــة، عــرب تنويــع خياراتــه عــى مســتوى 
املســتوى  وعــى  الفلســطينية،  القضيــة 

اإلقليمي".
تكــون  أن  معنــى  "مــا  العضايلــة:  وتســاءل 
مــر عــى عاقــة مميــزة مــع حــاس رغــم 

عاقاتها )املتوترة( مع اإلخوان؟".
ومجيبــا عــن ذلك، اعترب بأن "مصلحة مر 
القوميــة العليــا دفعتهــا ألن تفتــح عاقــات 
مــع حــاس، واألردن أوىل بذلــك وعليــه أن 

يتجاوز مخاوفه".
إنجاز غير مسبوق

العســكرية  املواجهــة  بــأن  العضايلــة  وبــّن 
واالحتــال  بغــزة  املقاومــة  بــن  األخــرية 
مســبوق،  غــري  إنجــاز  وهــو  عاديــة  "ليســت 
فاملقاومــة صنعــت ســاحها بنفســها رغــم 

الحصار املفروض عليها".
كــا لفــت يف ســياق حديثــه عــن األحــداث 
توحيــد  يف  نجحــت  "املقاومــة  بــأن  ذاتهــا 
بــأن  اســتطاعت  كــا  الفلســطيني،  الصــف 
تجرب املوقف العاملي عى التعاطي مع ما 
جــرى، وبــأن تكون القضية الفلســطينية هي 

األوىل عى أجندة السياسة العاملية".
ولفت إىل أن املوقفن العريب واإلسامي 

يخــرج  مل  "تقليديــا،  كان  جــرى  مــا  تجــاه 
عنهــا أكــر مــن بيانــات، ومل يكــن مبســتوى 

الحدث".
أمــا عــن موقــف بــاده، فقــد شــدد العضايلة 
وتــوءم  قضيــة  "صاحــب  األردن  أن  عــى 
الاجئــن  مــن  ســكانه  نصــف  لفلســطن، 
لهــا  عربيــة  دولــة  وأكــر  الفلســطينين، 

اشتباك مع هذه القضية".
يجعــل  االشــتباك  "هــذا  واســتدرك: 
املطلــوب مــن األردن أكــر مــا هــو مطلوب 
من أي دولة عربية، خاصة مع امتاكه أكر 
مــن ورقــة ضغــط عــى الكيــان اإلرسائيــي، 

سياسيا وأمنيا واقتصاديا".
لدينــا  كانــت   1999 عــام  "حتــى  وأوضــح: 
ورقــة حــاس، وفرطنا بها ومل نحاول للحظة 

أن نستعيدها".
أغلــق  قــد  العــام  هــذا  يف  األردن  وكان 
مكاتــب "حــاس" بعان، بعد 5 أعوام من 
توقيعــه اتفاقيــة الســام مــع )إرسائيــل( عــام 
1994، ملــا اعتربتــه الســلطة الفلســطينية 

حينها بأنه جاء بناء عى طلب منها.
لكــن األردن ســمح لقيــادات الحركــة بدخــول 
كان  إنســانية،  العتبــارات  اململكــة  أرايض 
آخرهــا لرئيســها يف الخــارج خالــد مشــعل؛ 
يف  والدتــه  جثــان  تشــييع  يف  للمشــاركة 

سبتمرب/أيلول 2016.

"العمل اإلسالمي": حماس حريصة عىل أردن 
قوي واألحداث األخرية إنجاز غري مسبوق

عّمان/ األناضول:
نفــى حــزب "جبهة العمل اإلســامي" األردني، الذراع السياســية لـ"جماعة اإلخوان 
المسلمين"، مزاحمة حكومة باده على أي أدوار سياسية تجاه القضية الفلسطينية 
في اتصاالته مع قيادات حركة المقاومة اإلســامية "حماس". ورأى أنه "ال مخرج 
للدولة إال بإصاح سياسي عميق وليس شكليا، والمطلوب اليوم خطوة متعلقة 
بوضوح بالســلطات ودور الشــعب في الحكم، فالشــعب ال يمكن أن يقبل أن يكون 

خارج إدارة الحكم".
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غزة/ فلسطني:
الجنــاح  القــدس  رسايــا  يف  قيــادي  أكــد 
أي  أن  اإلســامي،  الجهــاد  لحركــة  العســكري 
عودة إرسائيلية للتصعيد أو أي عملية اغتيال 

لفلسطينيني، سيقابلها رد من املقاومة.
الوليــد"، أحــد قيــادات "اإلعــام  وشــدد "أبــو 
حديــث  يف  القــدس،  رسايــا  يف  الحــريب" 
خــاص لوكالــة األناضــول، عــى أنــه "ال خطــوط 

حمراء أمام الدم الفلسطيني".
إرسائيليــة  شــخصيات  تهديــدات  عــى  ا  وردًّ
قــال  األقــى،  للمســجد  مزمعــة  باقتحامــات 
أبــو الوليــد: "ردنــا لاحتــال؛ إن عدتــم عدنــا؛ 
معركــة  يف  الحــال  كان  كــا  الكــرة  وســنعيد 

سيف القدس".
القــدس" هــو اســم أطلقتــه فصائــل  و"ســيف 
املواجهــة  عــى  غــزة  قطــاع  يف  املقاومــة 
االحتــال  كيــان  مــع  األخــرة  العســكرية 
اإلرسائيــي، الــذي بــدوره أطلــق عــى عمليتــه 

العسكرية يف غزة اسم "حارس األسوار".
وأوضح "أبو الوليد" أنه منذ اللحظات األوىل 
بإعــادة  املقاومــة  رشعــت  العــدوان،  النتهــاء 
اســتنفد  الــذي  وعتادهــا  ســاحها  مراكمــة 
"مهنــديس  أن  إىل  الفتــًا  املواجهــة،  خــال 
يف  عملهــم  يواصلــون  العســكري"  التصنيــع 

هذا اإلطار.
جانــب  إىل  القــدس،  أن رسايــا  عــى  وشــّدد 
فصائــل املقاومــة األخــرى، قــادرٌة عــى خوض 

معركة تستمر شهوًرا.
خــال  املقاومــة  عنــه  كشــفت  "مــا  وتابــع: 
الجولة األخرة، ال ميثل ســوى جزء يســر ما 

أعدته لتلك املواجهة الطويلة".
القــدس  رسايــا  أن  إىل  الوليــد"،  "أبــو  ولفــت 
االعتــداءات  عــى  ردهــا  افتتــاح  آثــرت 
مايــو   10 بتاريــخ  القــدس،  عــى  اإلرسائيليــة 
عســكرية  ســيارة  اســتهداف  عــر  املــايض، 
إرسائيليــة عــى حــدود غــزة، يف رســالة تحــّد 

لجيش االحتال.
وبنّي أن عددًا من األهداف كانت ُمعدة عى 
طاولــة العمليــات، إال "أن اســتهداف الســيارة 
أننــا  لاحتــال  رســالة  أوصــل  العســكرية 
نســتطيع الوصــول إليــه يف التوقيــت واملــكان 
الذي نختاره، وأننا من يحدد شكل املعركة".

لشــعبنا  املقاومــة  انتــرت  "لقــد  وأضــاف: 
الــذي اســتغاث بهــا، بعــد أن خذلتــه األنظمــة 

الرسمية وغرها".
والعســكريني  الساســة  تريحــات  وبشــأن 
مقــدرات  رضب  مــن  بتمّكنهــم  اإلرسائيليــني 
الــرد  أن  إىل  الوليــد"  "أبــو  أشــار  املقاومــة، 
عــر  ــا،  لحظيًّ يتــم  كان  ذلــك  عــى  العمــي 

رشقات صاروخية مختلفة املدى.
روايتــه  تســويق  يحــاول  "العــدو  أن  وأوضــح 
بعــض  ويثّبــت  الداخــي،  جمهــوره  ليضلــل 

املعادالت ألغراض معينة".
وفيــا يخــص التلويح اإلرسائيي بشــن عملية 

برية خال العدوان، أشار "أبو الوليد" إىل أن 
"رسايــا القــدس" رّدت بنــر مقطع فيديو من 
تصويــر طائــرة ُمســرة يظهــر خلــو حــدود قطاع 

غزة من أي تحشيدات أو آليات إرسائيلية.
الروايــة  دحــض  املصــّور  "املقطــع  إن  وقــال: 
التــي حاولــت )إرسائيــل( تســويقها، باالدعــاء 
متهيــًدا  الحــدود  عــى  كبــرة  قــوات  بحشــد 

لعمل بري".
ولفــت إىل أن "القيــادة العســكرية للمقاومــة 
أدارت املعركــة مــع االحتال بحكمة واقتدار، 
وفــق تكامــل لــأدوار، ما بــني العمل امليداين 

واإلعامي".
وفــق  املعركــة  "أدرنــا  الوليــد:  أبــو  وأضــاف 
بــني  والتنســيق  بالتنــوع  محكمــة،  خطــة 
مــدن  تجــاه  الصاروخيــة،  الرشــقات  إطــاق 
الهــاون،  غــزة، وقذائــف  ومســتوطنات غــاف 
والصواريــخ املوّجهــة ضــد اآلليات العســكرية 

اإلرسائيلية".

النارصة/ فلسطني:
اإلرسائيليــة  هديــن"  "شــورات  منظمــة  رفعــت 
دعوى قضائية بقيمة مليار و200 مليون شيكل 
)363 مليــون دوالر(، ضــد مصــارف وجمعيــات 
خريــة قطريــة، بدعــوى تحويلهــا أمــوااًل لحركتــي 

"حاس" و"الجهاد اإلسامي".
مــن  ل  ُتحــوَّ األمــوال  هــذه  أن  الدعــوى  وزعمــت 
حســاب الجمعيــة الخريــة املحليــة يف قطر إىل 
مرفقــة  بالحركــة،  أفــراد  إىل  أو  "حــاس"  حركــة 
لجمعيــة  الخليــج  مــن  بنكيــة  لتحويــات  أدلــة 
خريــة تابعــة لحركــة "حــاس" يف قطــاع غــزة أو 
إىل نشــطاء يف الحركــة، إضافــة لذلك اعرتافات 

من تحقيقات مع أرسى فلسطينيني.
مت  وحسب موقع "واينت" العري، أمس، ُقدٍّ
جمعيــات  عــر  ضــد  االرسائيليــة،  الدعــوى 
ومصــارف ومنظــات خريــة مــن قطــر والســلطة 
للحكومــة  منهــا  جــزء  يتبــع  التــي  الفلســطينية، 
كيــان  الســابق  يف  عرَّفهــا  وأحدهــا  القطريــة، 

قانونيــة"،  "غــر  جمعيــة  أنهــا  عــى  االحتــال 
أبرزهــا "جمعيــة قطــر الخريــة" يف الدوحــة، عام 

.2008

إىل  ل  ُتحــوَّ التــي  األمــوال  أن  الدعــوى  وذكــرت 
حركــة "حــاس" عــن طريــق فــروع الجمعيــة يف 

رام الله مبارشة إىل قطاع غزة. 
يشــار إىل أن منظمــة "شــورات هديــن" قدمــت 
عــرات الدعــاوى بأســاء عائــات مســتوطنني 
وجنــود إرسائيليــني، التــي شــملت دعــاوى ضــد 

السلطة الفلسطينية عى مدار سنوات.
وأشــار املوقــع العــري إىل أن فرصــة دفــع هــذه 
األموال منخفضة للغاية، باستثناء أن املصارف 
املســتهدفة مــن القضايــا املرفوعــة ضدهــا إذا 
إمــا  الدعــاوى، يتعــني عليهــا  تلــك  ووِفــق عــى 
أن توقــف خدماتهــا لصالــح تلــك الجهــات، وإمــا 
املخاطــرة مبصــادرة األمــوال وإغــاق الحســابات 
أمــوال  مصــدر  تجفيــف  ثــم  ومــن  لهــا،  التابعــة 

حاس، وفق قوله.

غزة/ جال غيث:
األرسى،  بشــؤون  ومهتمــون  مختصــون  دعــا 
حقــوق  ومؤسســات  الــدويل  املجتمــع 
والتدخــل  اإلنســان إىل تحمــل مســؤولياتهم 
خاصــة  األرسى  حايــة  أجــل  مــن  الفاعــل 
املرضبني عن الطعام يف ســجون االحتال، 
وتطبيــق القوانــني واملواثيق الدولية الخاصة 

بتوفر الحاية لهم.
وشــدد هــؤالء، خــال وقفــة نظمتهــا مؤسســة 
مهجة القدس والجبهة الشعبية، أمس، أمام 
مقــر املفــوض الســامي مبدينــة غــزة، لدعــم 
األرسى املرضبــني عــن الطعــام، عى رضورة 
تكثيف الفعاليات الشعبية التضامنية لدعم 
صمودهم، وفضح املارسات واالعتداءات 

بحقهم، والعمل الجاد لإلفراج عنهم.
وطالبــوا املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان 
واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بالضغــط 
عــى حكومــة االحتــال وإجبارها عــى التزام 
اإلداري  االعتقــال  ووقــف  الــدويل  القانــون 
مقدمــة  يف  األرسى،  أهــايل  زيــارة  وتأمــني 

إلطاق رساحهم.
ويواصــل أربعــة أرسى إرضابهــم املفتــوح عن 
الطعــام، منهــم األســر الشــيخ خــرض عدنــان 
املرضب لليوم الـ 12عى التوايل، يف حني 
يواصــل األســر الغضنفــر أبــو عطــوان إرضابــه 
عمــر  واألســران   ،37 الـــ  لليــوم  الطعــام  عــن 
إرضابهــا  العامــر  ويوســف  الشــامي  شــامي 
لليــوم الـــ 11 عــى التــوايل؛ رفًضــا العتقالهــم 

اإلداري.
تصاعد الهجمة

عطيــة  الشــعبية  الجبهــة  يف  القيــادي  وبــني 
يوًمــا  تــزداد  األرسى  معانــاة  أن  البســيوين، 
بعــد يوم بســبب جرائم االحتــال اإلرسائيي 

املارسة بحقهم.

الهجمــة  إن  لــه:  كلمــة  يف  البســيوين  وقــال 
الشــعب  وأبنــاء  أرسانــا  بحــق  اإلرسائيليــة 
إىل  مؤخــًرا، مشــًرا  تصاعــدت  الفلســطيني 
تدهــور األوضــاع الصحيــة لأســرين عدنــان، 
وأبــو عطــوان، فقــد ُنِقــل األخــر قبــل أيــام إىل 

عيادة سجن "الرملة".
وحــذر مــن سياســة االعتقــال اإلداري التــي ال 
تزال ســيًفا مســلًطا عى رقاب أبناء الشــعب 
الفلســطيني، مضيًفــا: "إن مــا يحــدث داخــل 
عامــل  هــو  صهيــوين  تصعيــد  مــن  الســجون 
مــن  شــعبنا  انفجــر  فكــا  متجــدد،  انفجــار 
نــرة  ينفجــر  أن  واجبــه  فمــن  القــدس  أجــل 

لأرسى".
الدوليــة،  املؤسســات  البســيوين  ودعــا 
املتحــدة  األمــم  مؤسســات  مقدمتهــا  ويف 

األعراف واملواثيق الدولية.
وذكــر مزهــر أن االعتقــال اإلداري طــال جميــع 
الرائــح مــن أطفــال ونســاء وشــيوخ، ونــواب 
إيــاه  واصًفــا  التريعــي،  املجلــس  يف 
بالســيف املســلط عــى رقــاب أبنــاء الشــعب 

الفلسطيني.
يقبعــون  إداري  أســر   500 نحــو  أن  وبــني 
ظــروف  ظــل  يف  االحتــال  قضبــان  خلــف 
وإجــراءات مخالفــة لــكل األعــراف واملواثيــق 
الدوليــة، وُيحتجــزون دون تهمــة أو محاكمــة، 
مــا  الســبب،  إبــداء  دون  اعتقالهــم  ويجــدد 
الطعــام  عــن  اإلرضاب  خطــوة  إىل  يدفعهــم 
عــى  خطــر  مــن  يشــكل  ومــا  صعوبتــه  رغــم 

حياتهم.
عــن  لــإلرضاب  األرسى  لجــوء  أن  وأوضــح 

الســامي  واملفــوض  األحمــر  والصليــب 
لحقــوق اإلنســان للتدخــل العاجــل مــن أجــل 
إنهــاء سياســة االعتقــال اإلداري، واالســتجابة 
واملــرىض  الطعــام  عــن  ملطالــب املرضبــني 
الطبــي  اإلهــال  سياســة  يعانــون  الذيــن 

واملوت البطيء داخل السجون.
تبــادل  صفقــة  إنجــاز  عــى  املقاومــة  وحــث 
داعًيــا  األحــرار،  وفــاء  بصفقــة  أســوة  مرفــة 
الســلطة يف الوقــت نفســه لوقــف االعتقــال 
والصحفيــني  النشــطاء  بحــق  الســيايس 
وأصحــاب الــرأي، "فاســتمرار هــذه السياســة 

يشكل خدمة مجانية لاحتال".
أوضاع متردية

بــدوره، أكــد يــارس مزهــر، يف كلمــة "مهجــة 
لــكل  اإلداري  االعتقــال  مخالفــة  القــدس"، 

الطعام يأيت بهدف انتزاع حقهم يف الحرية، 
مشًرا إىل أن الشيخ عدنان توجه إىل خطوة 
وضعــه  تــردي  رغــم  الطعــام  عــن  اإلرضاب 
الصحــي ومعاناتــه من آثــار اإلرضابات الثاثة 
الســابقة، وبــات غــر قــادر عى الوقوف عى 
قدميه، كا يعاين دواًرا وآالًما يف املفاصل 

ويرفض تناول املدعات الطبية.
يتحــدث  عدنــان مل  الشــيخ  إن  مزهــر:  وقــال 
األمــن  قبــل جهــاز  مــن  معــه  التحقيــق  خــال 
إىل  األخــرة  اضطــر  مــا  )الشــاباك(؛  العــام 
إغاق امللف، الفًتا إىل أن إدارة سجن الرملة 
األســر  عــى  بالــرضب  األول  أمــس  اعتــدوا 

الغضنفر وهو مكبل اليدين والقدمني.
عقاب جماعي

أبــو صفيــة،  الهــدى  نــور  أكــدت  مــن جهتهــا، 
مــن مؤسســة أصدقــاء الضمــر، أن ســلطات 
متــارس  ســجونها  بــإدارة  ممثلــة  االحتــال 

جرائم مستمرة بحق أرسانا خلف القضبان.
األرسى  "يعيــش  صفيــة:  أبــو  وقالــت 
مأســاوية  ظــروف  ظــل  يف  الفلســطينيون 
ممنهجــة  سياســة  نتيجــة  قمعيــة  وإجــراءات 
تلــك  زادت  وقــد  الســجون،  إدارة  تتبعهــا 
الجرائــم يف اآلونــة األخــرة يف انتهــاك واضح 
وجســيم للمعاملة الدولية ملعاملة الســجناء 
وانشــغال العــامل بقضايــا كورونــا التــي ألقــت 

بظال سلبية عى األرسى".
تســتخدم  االحتــال  ســلطات  أن  وأكــدت 
االعتقــال اإلداري وســيلًة للعقــاب الجاعــي 

واالنتقام من األرسى وذويهم.
خلــف  املوجوديــن  األرسى  عــدد  ويبلــغ 
أســر   4400 حــوايل  الســجون  قضبــان 
نحــو  بينهــم  أســرة،   )39( بينهــم  فلســطيني 
)160( طفــًا، ونحــو )500( معتقــل إداري، 

وفق إحصائيات رسمية.

غزة/ فلسطني:
دعــت وزارة شــؤون املــرأة جميــع املؤسســات 
الدولية واإلقليمية والعربية ذات الصلة التخاذ 
الفلســطينية  املــرأة  لحايــة  اإلجــراءات  كل 
ومحاسبة االحتال عى سياساته العدوانية ال 

سيا اعتداؤه عى الصحفيات.
وطالبــت الــوزارة خــال مؤمتــر صحفــي، أمــس، 
املجتمــع الــدويل بتحمــل مســؤولياته القانونية 
واألخاقيــة يف توفــر الحايــة الدوليــة للمــرأة 

الفلسطينية.
ودعــت كذلــك لبــذل جهــود شــاملة ومتكاملــة 
لتفعيــل  املجتمــع  مؤسســات  جميــع  مــن 
حايــة  يف  واســتثاره   1325 قــرار  وتطبيــق 
املــرأة الفلســطينية، ومحاســبة االحتــال عــى 

سياساته العدوانية بحق املرأة.
السياســات  تبنــي  مواصلــة  الــوزارة  وأكــدت 
الفاعلــة وتطويرهــا للنهــوض باملــرأة وتقويتهــا 
عــى  وحصولهــا  حضورهــا  وتدعيــم  ومتكينهــا 

حقوقها االجتاعية واالقتصادية.
وقالــت: إن املــرأة الفلســطينية تتعــرض اليــوم 
إىل جملــة مــن االنتهاكات والعدوان والســلوك 

قواعــد  مــع  يتناقــض  الــذي  الربــري  الهمجــي 
اإلنسانية وجميع األعراف والقوانني الدولية.

وتابعــت أن املــرأة الفلســطينية تعرضــت إىل 
فمــن  واالنتهــاكات،  االعتــداءات  صــور  جميــع 
التــام  للتعويــق  تعرضهــا  إىل  لحياتهــا  ســلب 
بتهجرهــا  منزلهــا  حرمانهــا  إىل  ثــم  وأرسهــا 
قــًرا، ويصــل األمــر إىل حرمانهــا أداء مناســك 

عبادتها.
والوقاحــة يف  الصافــة  وتبلــغ  "بــل  وأضافــت: 
اإلعاميــات  عــى  االعتــداء  إىل  االحتــال 
وتغييــب  القضيــة  وتشــويه  الحقائــق  لطمــس 
الروايــة الفلســطينية وإنتــاج صــورة كاذبة تنايف 
الســلوك العنــري العــدواين الــذي ال يحــرتم 

إنسانا وال يقف عند قانون".
وشددت الوزارة عى أن اعتداء االحتال عى 
ونجــوان ســمري  البديــري  الكــرد وجيفــارا  منــى 
يثنيهــن  لــن  كثــر  وغرهــن  رمــزي  أبــو  وبــراءة 
عــن مواصلــة دورهــن الريــادي الهــام يف فضــح 
انتهــاكات العــدوان اإلرسائيــي والتأثــر القــوى 
يف توجيــه الــرأي العــام لنــرة القضيــة والدفاع 

عنها.

 جنني/ فلسطني:
أكــد القيــادي يف حركــة حــاس خالــد الحــاج 
القــدس"  "ســيف  معركــة  توحيــد  جنــني  يف 
حيــث  مــكان،  كل  الفلســطيني يف  للشــعب 
لــكل  شــاملة  وطنيــة  أنهــا  املقاومــة  أثبتــت 
شــر  كل  عــن  وتدافــع  الفلســطيني  الشــعب 
كالقــدس  للثوابــت  وتنتــر  فلســطني  مــن 

واألرسى.
ســيف  معركــة  إن  الحــاج:  القيــادي  وقــال   
يف  الفلســطيني  الشــعب  وحــدت  القــدس 
كل مــكان، يف غــزة والضفــة والداخــل املحتل 
والشــتات، مشــًرا إىل أنهــم كانــوا خلــف قائــد 
أركان املقاومــة مــن خــال تحطيم معادلة كان 

يروج لها االحتال بأن جيشه ال يقهر.
 وشــدد الحــاج عــى أن "دخــول املقاومة عى 
خــط الدفــاع عــن األقــى املبــارك أثبــت أنهــا 
مقاومــة وطنيــة شــاملة للشــعب الفلســطيني، 
كامــا  الفلســطيني  الشــعب  بهمــوم  وُتعنــى 

وليست محصورة بغزة، كا أشاع البعض".
 وأضاف: "كتائب القسام عى وجه التحديد 

أثبتت أنها مقاومة إسامية من الطراز األول، 
األول املتمثــل يف  اإلســام  عــن خــط  تدافــع 
األقــى املبــارك،  القبلتــني؛ املســجد  أوىل 
لنــداء  اســتجابتها  ويف  فلســطني،  داخــل 

األحرار كا فعل املعتصم يف عمورية".
وأكد الحاج أن حدود املقاومة أوسع من قطاع 
غــزة، فهــي تدافــع عــن كل شــر مــن فلســطني، 
وتنتــر للثوابــت كالقــدس واألرسى، الفًتــا أن 
هذا فرض معادلة جديدة عى االحتال بعد 
تريح الناطق باســم القســام أبو عبيدة الذي 
أعلن فيه دفاع املقاومة عن القدس واألقى 

يف العارش من مايو/ أيار املايض.
 وأردف: "ال يكاد يختلف اثنان عى أن ساح 
األول  الطــراز  مــن  وطنــي  ســاح  هــو  حــاس 
يدافــع عــن ثوابــت فلســطني، وأكــر دليــل هــو 
الثانيــة، وتأجيــل  للمــرة  األعــام  إلغــاء مســرة 
قــرارات املحكمــة املتعلقة بحي الشــيخ جراح 

للشهور املقبلة".
أمل األسرى

وفيــا يتعلــق بــاألرسى، أكــد القيادي الحاج 

أن األرسى لديهم أمل كبر بالله وباملقاومة 
وهــم متفائلــون أكــر من أي وقت مىض بأن 
الحريــة باتــت قريبــة مــن خــال صفقــة وفــاء 

األحرار 2.
 ولفت إىل أن األرسى يف ســجون االحتال 
العاليــة  املحكوميــات  أصحــاب  وتحديــدا 
يتابعون بالتفصيل وبدقة ما يقوله الســنوار 
بعــد  خاصــة  عبيــدة  وأبــو  عيــى  ومــروان 
عــر  أعظــم  خفــي  مــا  لرنامــج  اســتمعوا  أن 

ترددات إذاعة األقى.
االهتــام  ببالــغ  تابعــوا  األرسى  "إن  وقــال: 
معركــة ســيف القــدس وانتهــاكات االحتــال 
ومناشــدات  املبــارك  األقــى  يف 
أركان املقاومــة محمــد  لقائــد  املقدســيني 

ضيف بالوقوف معهم".
 وأشــار إىل أن كل األحــداث تابعهــا إعــام 
إذاعــة  عــر  يصــل  الــذي  املحــدود  األرسى 
األقى التي توقف بثها بعد ثاثة أيام من 
الحــرب، وبقــي األرسى مضطريــن لاســتاع 
إعامهــم  خــال  مــن  االحتــال  لروايــة 

بالنــر  وجــل  عــز  اللــه  داعــني  املحــي، 
للمقاومة.

وأوضــح الحــاج أن موضــوع القــدس هو مادة 
دراســية منهجيــة يف مناهــج الهيئــة القيادية 
موضــوع  أن  مبينــا  الســجون،  يف  العليــا 
األقــى،  يف  األذان  ومنــع  االعتــداءات 
واإلبعاد ومنع املصلني يف رمضان توبعت 
باســتمرار واطــاع األرسى عليهــا دامًئــا مــن 
ملــا  الجمعــة  وخطــب  املحــارضات  خــال 

لأقى أهميته ومكانته.
االســتفزازية  االحتــال  اعتــداءات  وعــّد 
واملقدســيني  القــدس  بحــق  املســتمرة 

محاولة للثأر لنفسه.
الثاثــاء  االحتــال،  ســلطات  وأفرجــت 
املايض، عن القيادي الحاج بعد أن أمىض 
4 أشهر يف االعتقال اإلداري يف سجونها.

 18 مــن  أكــر  عامــًا(   55( الحــاج  وأمــىض   
يف  معظمهــا  االحتــال  ســجون  يف  عامــا 
العديــد  خالهــا  خــاض  اإلداري،  االعتقــال 

من اإلرضابات عن الطعام.

منظمة إرسائيلية ترفع دعوى ضد 
قطر بأكرث من 360 مليون دوالر

قيادي برسايا القدس: أي عملية اغتيال 
سيقابلها رد من المقاومة وال خطوط حمراء

"أمل األرسى كبري بالمقاومة"
دت شعبنا والمقاومة انترصت للثوابت الحاج: معركة سيف القدس وحَّ

"شؤون المرأة" تدعو إىل حماية المرأة 
الفلسطينية من اعتداءات االحتالل

خالل وقفة دعم وإسناد
ل مسؤولياته وحماية األرسى المرضبني عن الطعام دعوات إىل المجتمع الدوىل لتحمُّ

حماس: تكرار االحتالل 
أكاذيبه بشأن برج الجالء 

محاولة لتربير جريمته
غزة/ فلسطني:

االحتــال  جيــش  حــاس،  تكــرار  حركــة  ت  عــدَّ
اإلرسائيــي أكاذيبــه بوجــود مكاتــب للحركــة يف 
جرميتــه  لتريــر  فاشــلة  "محاولــة  الجــاء،  بــرج 
باســتهداف بــرج مــدين يحــوي مكاتــب صحفيــة 

لقنوات ووكاالت عاملية".
وأكد الناطق باســم الحركة حازم قاســم يف بيان 
مكتــوب، أمــس، أن تدمــر الــرج جرميــة حــرب 
طويلــة  سلســلة  إىل  تضــاف  األركان  مكتملــة 
مــن الجرائــم التــي ارتكبهــا جيــش االحتــال يف 

عدوانه األخر عى قطاع غزة. 
بشــأن  جديــدة  مزاعــم  االحتــال  جيــش  وقــدم 
تدمره برج الجاء، الشهر املايض، يف عدوانه 
عــى قطــاع غــزة، يف الوقــت الــذي اجتمــع فيــه 
ســفر االحتــال لــدى الواليــات املتحــدة واألمــم 
املتحدة مع عدد من أعضاء مجلس إدارة وكالة 
"أسوشــيتد بــرس" األمريكيــة التــي كان املبنــى 
عمليــة  لتريــر  القطــاع،  يف  ملوظفيهــا  مقــرًّا 

تدمره.
ادعــاء  أمــس،  العــري،  "كيــكار"  موقــع  ونقــل 
كان  الــرج  أن  إرسائيــي،  عســكري  متحــدث 
عمليــات  يف  "حــاس"  جانــب  مــن  يســتخدم 
تتعلــق بـ"االســتخبارات الكهربيــة أو اإلشــارة"، 
منظومــة  عــى  التشــويش  تحــاول  كانــت  التــي 
القبة الحديدية يف عملية إطاق الصواريخ من 
القطــاع عــى املــدن والبلدات اإلرسائيلية، وفق 

زعمه.
جيــش  قصــف  الجــاري،  أيــار  مايــو/   15 ويف 
االحتــال بــرج الجــاء وســط مدينــة غــزة، الــذي 
)محليــة  إعاميــة  مؤسســة   25-30 نحــو  يضــم 
ووكالــة  الجزيــرة"  "شــبكة  مقــرا  بينهــا  ودوليــة(، 
الــرج  انهيــار  إىل  أدى  مــا  بــرس"،  "أسوشــيتد 

بالكامل املكون من )13( طابًقا.

جانب من الوقفة التضامنية بمدينة غزة أمس    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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د. فايز أبو شمالة

منصور عباس يحدد الخطوط 
العريضة للحكومة اإلسرائيلية

ألول مرة يف تاريخ دولة العدو اإلرسائييل يشارك أعضاء كنيست 
عــرب يف الحكومــة، وهــذه الخطــوة الخطــرة ســتؤثر بالســلب عــى 
فلســطينيي  لــدى  الشــك  وســتثري  العــدو،  مــع  الــراع  مســتقبل 
الذيــن رفضــوا  بــأرض األجــداد، وهــم  الـــ48، ومصداقيــة تشــبثهم 
عى مدار عرشات السنني أن يكونوا رشابة خرج يف دولة متيزت 

بالتفرقة العنرية، والتطرف الديني، واألطامع التوسعية.
يف  منصــور  عبــاس  برئاســة  املوحــدة  العربيــة  القامئــة  مشــاركة 
بضــم  ينــادي  الــذي  بينيــت،  نفتــايل  املتطــرف  يرأســها  حكومــة 
الضفــة الغربيــة، ويتفاخــر بقتــل العــرب، هــذه املشــاركة ليســت 
ســيئة ومؤذيــة لــكل الفلســطينيني والعــرب يف الداخــل والخــارج، 
ا،  ا وتاريخيًّ ا قبل أن تكون انهزاًما سياسيًّ بل متثل انحطاًطا أخالقيًّ
وال ســيام أن العمــود الفقــري لهــذه الحكومــة يعتمــد عــى أفــكار 
عتاة املتطرفني أمثال ليربمان صاحب فكرة الرتحيل لفلسطينيي 
الـــ48، وأمثــال جدعــون ســاعر الــذي ال يعرتف بأي حق ســيايس أو 

حتى إنساين للفلسطينيني، وأمثال نري اورباخ.
قــد يدعــي أنصــار القامئة العربية املوحدة أن املخطط الصهيوين 
لضم الضفة الغربية ماٍض يف طريقه، ولن يوقفه مشــاركة القامئة 
العربية من عدمها، وأن عدم االعرتاف بحقوق الفلســطينيني نهج 
عــام للمجتمــع اإلرسائيــيل املتطــرف، وأن مواصلــة العــدوان عــى 
العربيــة  والقامئــة  اإلرسائيليــة،  الحكومــات  كل  توارثتــه  أمــر  غــزة 
املوحــدة ال ميكنهــا لــن تبطــل هذه السياســة، وإمنــا قد تحد منها، 
التــي  الحياتيــة  املكاســب  مقابــل  املواقــف،  بعــض  مــن  وتعــدل 
يف  املشــاركة  عــى  وافقنــا  وقــد  الـــ48،  لفلســطينيي  ســنحققها 
الحكومة بعد أن تم التوافق عى متديد التجميد ملا يعرف بقانون 
كامينيتــس حتــى عــام 2024، وتجميــد الهــدم يف النقــب ملــدة 9 
أشــهر، وتعيــني أحــد أعضــاء القامئة املوحــدة مبنصب نائب وزير 
يف مكتــب رئيــس الحكومــة، ورصــد ميزانيــة تقــدر بحــوايل نصــف 
واالعــرتاف الحًقــا  العــريب،  مليــار شــيقل ملشــاريع يف املجتمــع 
بالتجمعات العربية يف النقب، واالعرتاف الرسيع بقانونية ثالث 

قرى عربية يف النقب.
فهــل تتســاوى تلــك املكاســب املاديــة املحــدودة بخســارة أرض 
فلســطني؟ هــل االعــرتاف بقانونيــة ثــالث قــرى عربيــة يف النقــب 
يعادل تدمري مئات القرى العربية يف فلسطني؟ هل نصف مليار 
شــيقل يعــادل تفاخــر حكومــة املتطرفــني بانضــامم العــرب إليهــا، 
خنوعهــم  ليواصلــوا  العــرب،  للمطبعــني  الواهــي  املــربر  لتشــكل 
وخضوعهــم للعــدو الصهيــوين؟ وهل يعادل تجميد العمل بقانون 
كومينتــس قانــون عــدم الســامح للعــرب الفلســطينيني يف الضفــة 
الغربية بالحياة والتعمري والتطوير يف منطقة ج، والتي تعادل 60 

% من أرض الضفة الغربية؟
اإلجابــة عــن األســئلة الســابقة وردت يف ماهيــة الحكومــة 

غزة/ أدهم الرشيف:
باإلنابــة  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  أكــد 
وتداعيــات  آثــار  أن  بحــر،  أحمــد  الدكتــور 
نكســة حزيــران 1967، ونكبــة مايــو 1948، 
الفلســطيني،  شــعبنا  ظهــور  وراء  أصبحــت 
مرحلــة  لصالــح  رجعــة،  غــري  إىل  وانتهــت 
فيهــا  أرشقــت  مضيئــة  ومحطــة  جديــدة 
أنــوار املقاومــة عــى ربــوع شــعبنا يف غــزة، 
والشــتات،   ،48 والـــ  والقــدس،  والضفــة، 
هــي  املقاومــة  وقــرار  كلمــة  فيهــا  وباتــت 
هــي  وسياســته  االحتــالل  وكلمــة  العليــا، 

السفى.
وقال بحر خالل كلمته يف جلســة املجلس 
عــام  حزيــران  نكســة  ذكــرى  يف  الترشيعــي 
أربعــة  خــالل  واجــه  "شــعبنا  إن   :1967

وخمسون عامًا، أصنافًا ال تحىص من األذى 
الصهيــوين  واإلرهــاب  واملعانــاة  والبطــش 
الفلســطيني  اإلنســان  طــال  الــذي  املنظــم 
اإلســالمية  واملقدســات  واألرض 

واملسيحية".
وأضاف أن "الشــعب الفلســطيني ومقاومته 
االنتصــار  ظــالل  يف  اليــوم  يقفــان  الباســلة 
الكيــان  الــذي أذّل خاللــه جــربوت  املجيــد، 
الصهيوين مرّسخًا معادلة سياسية وميدانية 

خالدة، عنوانها القدس واألقىص".
الموقف المصري

واإلســالمية  العربيــة  باملواقــف  وأشــاد 
الــذي  املــري  املوقــف  وخاصــة  األصيلــة 
أجــل  مــن  الفلســطيني  الحــوار  يرعــى 
الحريــة  لنيــل  الفلســطيني  الشــعب  وحــدة 
مــن  الكثــري  موقــف  كــام مثــن  واالســتقالل، 
الربملانــات العربيــة واإلســالمية، واملواقــف 
مــن  والعديــد  العــامل  ألحــرار  املرشفــة 
الربملانــات واالتحــادات الربملانيــة الدوليــة، 

الذين انتروا لشعبنا وقضيتنا.
االنســجام  إىل  العــرب  القــادة  بحــر  ودعــا 
مــع أجــواء وتجليــات مرحلــة العــزة والكرامــة 

واملجد التي تحققت عقب معركة "سيف 
التاريخيــة  مســؤولياتهم  لتحمــل  القــدس"، 
املواقــف  ونبــذ  واإلنســانية،  واألخالقيــة 
والسياســات التــي يتخذهــا البعــض تواطــًؤا 
وقضيتنــا  شــعبنا  ضــد  األمــة  أعــداء  مــع 

وخاصة التطبيع مع االحتالل.
باالرتقــاء  الفلســطينية  الســلطة  وطالــب 
التــي  التاريخيــة  اللحظــة  إىل مســتوى هــذه 
بالعمــل  وذلــك  وقضيتنــا،  شــعبنا  يعيشــها 
واملنظومــات  الهيــاكل  إصــالح  عــى  الجــاد 
الفلســطينية، بــدًءا بإصــالح منظمة التحرير، 
وإرســاء إســرتاتيجية وطنية موحدة تتأســس 
عى خيار املقاومة والثوابت الفلســطينية، 
التحريــر  إنجــاز  نحــو  شــعبنا  صمــود  وتعــزز 
مــع  األمنــي  التنســيق  وتجريــم  والعــودة، 
االحتــالل، وصــواًل إىل تفعيــل الدبلوماســية 
الصادقــة للدفــاع عــن حقوق ومصالح شــعبنا 
لتجريــم االحتــالل يف املحافل الدولية ورفع 
ملف جرامئه إىل محكمة الجنايات الدولية.

مــن جهتــه، قــال النائــب د. أحمــد أبــو حلبيــة 
مقــرر لجنــة القــدس واألقــىص يف املجلــس 
الحتــالل  الـــ54  الذكــرى  إن  الترشيعــي، 

تــأيت  األقــىص،  واملســجد  القــدس  رشقــي 
يف هــذا العــام متزامنــة مــع انتصــار شــعبنا 
الباســلة يف معركــة  الفلســطيني مبقاومتــه 
قضيــة  أن  أكــدت  التــي  القــدس"  "ســيف 
الشــعب  بوصلــة  هــي  واألقــىص  القــدس 
مــع  الــراع  وبــؤرة  واألمــة  الفلســطيني 
العــدو الصهيــوين الغاشــم واملطبعــني معــه 

والداعمني له.
أن  الجلســة،  خــالل  حلبيــة  أبــو  وأضــاف 
العــدوان األخــري عــى غــزة أكــد أن القــدس 
وفشــل  لفلســطني،  األبديــة  العاصمــة  هــي 
صفقــة القــرن، حيــث جــاءت معركــة "ســيف 
القــدس" لتكــون بدايــة مرحلــة جديــدة يف 

الراع مع االحتالل اإلرسائييل.
النــواب خــالل جلســتهم، االحتــالَل  ــل  وحمَّ
املســؤولية الكاملــة عــام يقوم به من عدوان 
ومقدســاتنا  وأرضنــا  شــعبنا  عــى  متواصــل 
ألهلنــا  تهجــري  مــن  إليــه  يســعى  وفيــام 
املقدســيني مــن بيوتهــم وأحيائهــم، وضمــه 
املســتوطنات  عــات  وتجمُّ األغــوار  أرايض 

يف الضفة الغربية.
وطالــب النــواُب فصائــَل املقاومــة بالحفــاظ 

يف  حققتهــا  التــي  الــردع  منجــزات  عــى 
عليهــا  والبنــاء  القــدس،  ســيف  معركــة 
للتجهيــز ملعركــة التحريــر القادمــة، موصًيــا 
إياهــا باالســتمرار يف الحفــاظ عــى القدس 
بوصلة للشــعب الفلســطيني واألمة العربية 
املقاومــة  يف  واالســتمرار  واإلســالمية، 
لالحتالل اإلرسائييل، لدعم القدس وأهلها 
يف صمودهــم واملســجد األقــىص املبــارك 

واملرابطني واملرابطات فيه.
بوقــف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  أيًضــا  وطالبــوا 
االحتــالل  مــع  األمنــي  والتنســيق  التعــاون 
مالحقــة  ووقــف  وأجهزتــه،  اإلرسائيــيل 
املقاومني يف الضفة الفلســطينية املحتلة 
االحتــالل  مجابهــة  يف  يســتمروا  حتــى 

ومواجهة مخططاته بالقدس.
كام دعوا أحرار العامل إىل العمل الجاد يف 
تقديــم الدعــم الــالزم ألهــل القــدس ودعــم 
صمودهــم ومقاومتهــم االحتالل اإلرسائييل 
اإلجــراءات  واتخــاذ  مخططاتــه،  ملواجهــة 
العملية ملالحقة االحتالل وقادته ومجرميه 
بحــق  يقرتفهــا  التــي  الحــرب  جرائــم  عــى 

القدس وأهلها واملسجد األقىص.

غزة/ نور الدين صالح:
طالــب متحدثــون بــرورة إعــادة إعــامر مــا 
العــدوان  يف  اإلرسائيــيل  االحتــالل  دمــره 
األخري وما سبقه يف قطاع غزة فوًرا، داعني 
عــى  املفــروض  الحصــار  رفــع  رضورة  إىل 
القطــاع منــذ أكــر مــن 14 ســنة، والســامح 

بدخول مواد البناء.
لتقديــم  املانحــة  الــدول  هــؤالء،  وناشــد 
إلعــادة  الالزمــة  واألمــوال  املســاعدات 
مالحقــة  رضورة  مؤكديــن  اإلعــامر، 
الدوليــة  املحاكــم  أمــام  االحتــالل  قــادة 
ضــد  ارتكبوهــا  التــي  جرامئهــم  عــى 

الفلسطينيني.
املركــز  عقــده  مؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 
الفلســطيني لحقــوق اإلنســان أمــس، تحــت 
بعــد  غــزة  يف  اإلنســانية  "األوضــاع  عنــوان 

العدوان اإلرسائييل".
راجــي  الفلســطيني  املركــز  مديــر  وأكــد 
الصــوراين، أن االحتــالل اإلرسائيــيل تعمــد 
املدنيــني  اســتهدف  األخــري  العــدوان  يف 
واألبراج والشــقق الســكنية والبنــى التحتية، 

واصًفا ذلك بأنه "حرب العار" ضد غزة.
افتتــاح  يف  كلمتــه  يف  الصــوراين،  وبــنيَّ 
املؤمتر، أن االحتالل رضب بُعرض الحائط 
كلَّ القوانــني واملواثيــق الدوليــة التــي ُتحرِّم 
اســتهداف املدنيــني والعامرات الســكنية، 
حصــاره  يشــدد  زال  مــا  أنــه  إىل  مشــرًيا 
املســتمر عــى قطــاع غــزة منذ أكــر من 14 

سنة.
وأشــار إىل أن االحتــالل يحــاول مــن خــالل 
العــر  إىل  غــزة  قطــاع  إرجــاع  اعتداءاتــه 
نســبة  بإيصــال  يكتــِف  مل  "فهــو  الحجــري، 
البطالــة إىل 65 % وزيــادة معــدالت الفقــر 

وغريها". 
بــدوره، أكــد مستشــار وزيــر الصحــة لشــؤون 
عبــاس،  مدحــت  د.  الــدويل  التعــاون 
رضورة تحييــد جميــع املؤسســات الصحيــة 

والطواقــم الطبيــة عــن أي معــارك سياســية، 
يف  ســيَّام  وال  لهــم  الحاميــة  لتوفــري  داعًيــا 

أثناء العدوان اإلرسائييل عى القطاع.
وشــدد عبــاس يف كلمتــه، عــى أن "قــادة 
يرتكبــون  زالــوا  مــا  املجرمــني  االحتــالل 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  بحــق  الجرائــم 
وخاصــة املدنيــني، يف حــني مل يحاســبوا 

عى جرامئهم السابقة والحالية".
جائحــة  أن  مــن  عبــاس  ر  حــذَّ الســياق،  يف 
غــزة حتــى اآلن،  تنتــِه يف قطــاع  كورونــا مل 
مشرًيا إىل أن القطاع الصحي ما زال يعاين 
طيلــة  الطبيــة  واملســتلزمات  الــدواء  نقــص 

مدة الحصار اإلرسائييل.
نــداء  وجهــت  الصحــة  وزارة  بــأن  وأفــاد 
لدعــم  دوالر  مليــون   46 بطلــب  اســتغاثة 
القطــاع الصحــي، ومل يصــل منهــا حتــى اآلن 
مــن  دوالر،  املليــون  ونصــف  مليــون  ســوى 
أصــل 7 ماليــني وعــدت بتقدميهــا جهــات 

مانحة.
350 مليون دوالر

وأفاد مسؤول ملف إعادة اإلعامر يف وزارة 
بــأن  عبــود،  محمــد  بغــزة  العامــة  األشــغال 
مليــون   350 مبلــغ  إىل  يحتــاج  غــزة  قطــاع 
دوالر إلعادة إعامر القطاع اإلســكاين الذي 
ومــا  األخــري  العــدوان  يف  االحتــالل  دمــره 

سبقه.
وذكر عبود، أن أرضار القطاع اإلسكاين يف 
العدوان األخري بلغ 150 مليون دوالر، يف 
حــني يحتــاج إىل 200 مليــون دوالر نتيجــة 
احصائيــات  وفــق  الســابقة،  العدوانــات 

أعدتها الوزارة.
ســكنية  وحــدة  ألــف   20 أن  إىل  وأشــار 
مــا  بصــورة  األخــري  العــدوان  يف  تــررت 
بــني متوســطة وطفيفــة، الفًتــا إىل أن وزارتــه 
املانحــة  الجهــات  مــع  باســتمرار  تتواصــل 
الدوليــة، مــن أجــل تعويــض املواطنــني عــن 

األرضار التي لحقت بهم.

مــع  التواصــل  جــرى  أنــه  شــبالق،  وأوضــح 
إلبــالغ  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
االحتــالل بعدم قصف الســيارات والطواقم 
العاملة يف البلديات، "لكن مل يُكن هناك 

تجاوب حقيقي من االحتالل".
ولفت إىل وجود قرابة 40 ألف مرت مكعب 
مــن امليــاه غــري املعالجــة، ويتــم ترسيبهــا 
لألحواض العشــوائية، "وهذه تشــكل خطًرا 
تنقــل  لكونهــا  اإلنســان  صحــة  عــى  كبــرًيا 

العديد من األمراض واألوبئة".
مــن ناحيتهــا، أكــدت املديــر العــام لســلطة 
تعمــد  االحتــالل  أن  الزبــدة،  هالــة  الطاقــة 
خــالل العــدوان اســتهداف مصــادر الطاقــة، 

فأكر من نصف مصادر الكهرباء ُفقدت.
وبّينــت الزبــدة، أن رشكــة الكهربــاء اضطرت 
كانــت  التــي  املحزنــة  باملــواد  لالســتعانة 
اســتخدامها  أجــل  مــن  للمشــاريع،  ُمعــدة 

لشبكات الكهرباء.
الكهربــاء  شــبكات  خســائر  بــأن  وأفــادت 
ماليــني  بـــ3  قــّدرت  العــدوان  بدايــة  منــذ 
إىل  وصلــت  العــدوان  نهايــة  ومــع  شــيقل، 
15 مليــون شــيقل، مطالبــًة بــرورة توفــري 

رصيــد احتياطــي مــن الوقــود ملحطــة توليــد 
الكهرباء.

أضرار اقتصادية
وزارة  باســم  املتحــدث  أكــد  حــني،  يف 
االقتصــاد يف غــزة عبــد الفتــاح أبــو مــوىس، 
كبــرًيا  أرضاًرا  ألحــق  األخــري  العــدوان  أن 
بنيــة  مــن  االقتصاديــة،  املنشــآت  يف 
تحتيــة ومصانــع وغريهــا تصــب يف صالــح 

االقتصاد.
فــت جميــع  أبــو مــوىس أن وزارتــه كلَّ وبــنيَّ 
املفتشــني بتســجيل األرضار التــي لحقــت 
اســتهدافها،  تــم  اقتصاديــة  منشــأة  بــكل 
موقعهــا  عــرب  رابــط  تفعيــل  تــم  حــني  يف 
اإللكــرتوين لتســجيل األرضار االقتصاديــة، 
ضمــن اســتجابتها الرسيعــة، إذ ســجل أكــر 

دوالر   2000 مبلــغ  ســُيدفع  أنــه  وأعلــن 
للمواطنــني الذيــن تعرضــت بيوتهم لتدمري 
وذلــك  الــركام  إزالــة  يف  البــدء  قبــل  كيل، 
باالتفــاق مــع منظمــة الـــ)UNDP( الدوليــة، 
يف  املبذولــة  املريــة  بالجهــود  مرحًبــا 

إعادة إعامر القطاع.
وأوضــح أن التدخــل املــري يف املرحلــة 
مناقصــات  أو  ترتيبــات  دون  يــأيت  األوىل 
ُمعينــة، إمنــا يف إطــار الطواقم الفلســطينية 
للعمل كمرحلة أولية، مشــدًدا عى أنه "لو 
توفــرت األمــوال ســيكون باســتطاعتنا إنجــاز 

ملف اإلعامر خالل عام".
معاناة البلديات

مــن جهتــه، أكــد رئيــس بلديــة غــزة د. يحيى 
األخــري  اإلرسائيــيل  العــدوان  أن  الــرساج، 
ضاعــف مــن معانــاة قطــاع البلديــات، التــي 
تســبب بهــا الحصــار املســتمر منذ 2007، 
مثــل تأثــر إيراداتهــا كثــرًيا، مــا انعكــس عى 

خدماتها.
تعمــد  االحتــالل  أن  الــرساج،  وأوضــح 
ممنهــج  بشــكل  التحتيــة  البنيــة  اســتهداف 
مــا أدى إىل تعطيــل  األخــري،  العــدوان  يف 
والكهربــاء  الصحــي  الــرف  خطــوط 
الكبــرية،  األرضار  مــن  وغريهــا  واالتصــاالت 
مشرًيا إىل أن ما جرى يهدد خدمة توصيل 
املياه للسكان، ما يشكل "كارثة حقيقية".

وطالــب الــرساج، بعــدم إقحــام قضية إعادة 
مــع  السياســية،  التجاذبــات  يف  اإلعــامر 
رضورة البــدء الفــوري بــه، إلنقــاذ مــا ميكــن 
االقتصاديــة  املواطنــني  حيــاة  مــن  إنقــاذه 

واالجتامعية. 
ملصلحــة  العــام  املديــر  قــال  حــني  يف 
إن  شــبالق:  منــذر  الســاحل  بلديــات  ميــاه 
جهــات  مــع  تعاونــت  الســاحل"  "بلديــات 
دولية للعمل عى تجهيز برنامج "الجاهزية 
تبــادل  عــى  يعتمــد  الــذي  للطــوارئ"، 

املعلومات.

من 1500 مترر خالله.
وأوضح أن الوزارة رشعت يف حر األرضار 
لتها  بعــد انتهــاء العــدوان، عــرب 9 فــرق شــكَّ
أن  إىل  الفًتــا  أخــرى،  جهــات  مــع  بالتعــاون 
األرضار القدميــة التــي لحقــت باملواطنــني 
مــع  أصحابهــا  لتعويــض  تســجيلها  يتــم 

األرضار األخرية. 
للتخطيــط  العــام  املديــر  أكــد  حــني  يف 
يف وزارة الرتبيــة والتعليــم بغــزة رشــيد أبــو 
خــالل  اإلرسائيــيل  القصــف  أن  جحجــوح، 
العــدوان أدى لتــرر منشــآت ومبــاٍن تابعــة 

لقطاع التعليم.
عــدد  بلــغ  فقــد  جحجــوح،  أبــو  وبحســب 
ــا،  حكوميًّ مبنــى   299 املســتهدفة  املقــار 
يف حــني أن عــدد املــدارس التــي قصفــت 
منهــا   57% مدرســة   422 إىل  وصلــت 

تعمل بنظام فرتتني.
الذيــن  الطلبــة  الشــهداء  عــدد  بــأن  وأفــاد 
ارتقــوا يف العــدوان بلــغ 22 شــهيًدا منهــم 
11 ذكــور ومثلهــم إنــاث، يف حني بلغ عدد 

الطلبــة املترريــن والتــي هدمــت منازلهم 
165 طالًبا.

ســيؤدي  اإلعــامر  تأخــر  أن  عــى  وشــدد 
الصفــوف  الطالبيــة يف  الكثافــة  زيــادة  إىل 
عــدد  يصــل  أن  املرجــح  مــن  إذ  الدراســية، 
الطلبــة يف الصــف الواحــد إىل أكر من 50 

طالًبا.
التنميــة  وزارة  مفــوض  ذكــر  جانبــه،  مــن 
أن  املدهــون،  لــؤي  غــزة  يف  االجتامعيــة 
باملنشــآت  لحقــت  التــي  األرضار  إجــاميل 
وحــدة   1800 بلــغ  العــدوان  يف  الســكنية 
ــا ونحــو 16800 وحــدة تــررت  ســكنية كليًّ

ا. جزئيًّ
إعــامر  إلعــادة  بحاجــة  غــزة  قطــاع  أن  وأكــد 
بشــكل شــامل، الفًتــا إىل أن وزارتــه رشعــت 
لحشــد  اســتغاثة"  "نــداء  خطــة  إعــداد  يف 

التمويل الالزم إلعامر غزة.

عرب تنظيم حمالت 
إعالمية ودورات توعية

"اإلعالم": أعددنا 
خطة متكاملة 

الخرتاق رواية 
االحتالل الكاذبة

غزة/ فلسطني:
أفــادت وزارة اإلعــالم يف غــزة، بأنهــا أعــدت 
اخــرتاق  إلحــداث  متكاملــة  إعالميــة  خطــة 
يف رواية االحتالل اإلرسائييل الكاذبة التي 

يسعى لتسويقها أمام العامل.
اإلعالمــي  لإلنتــاج  العــام  املديــر  وأوضــح 
بالــوزارة إســامعيل الثوابتــة يف لقاء إذاعي، 
الروايــة  تصديــر  إىل  تهــدف  الخطــة  أن 
شــعبنا،  مظلوميــة  وإظهــار  الفلســطينية، 

وفضح جرائم االحتالل.
الفلســطيني  اإلعــالم  أن  الثوابتــة،  وذكــر 
الفلســطينية،  الروايــة  تصديــر  اســتطاع 
وتكذيــب روايــة االحتــالل يف العديــد مــن 

األنشطة التي تقوم بها وزارة اإلعالم.
وأشــار إىل أن حملــة التغريــد التــي نظمتهــا 
"#ليســوا_ بعنــوان  يومــني  قبــل  الــوزارة 

أرقاًما" هدفت إىل تعريف العامل بشهداء 
العدوان اإلرسائييل األخري عى غزة الذين 
بينهــم   250 مــن  أكــر  إىل  عددهــم  وصــل 
الضــوء  وتســليط  اللغــات،  بــكل  طفــاًل   66

الحــرب  آلــة  أمــام  شــعبنا  مظلوميــة  عــى 
اإلرسائيلية.

مــن  أكــر  نظمــت  اإلعــالم  وزارة  أن  وبــني 
40 دورة يف املــدة املاضيــة حــول توعيــة 

النشــطاء والصحفيني املبتدئني يف كيفية 
والتغلــب  الفلســطينية،  الروايــة  تصديــر 
عــى سياســة مواقــع التواصــل االجتامعــي 

املنحازة لرواية االحتالل.
يف  شــعبنا  أبنــاء  أن  إىل  الثوابتــة  ولفــت 
كبــري  دور  لهــم  كان  العــامل  حــول  الشــتات 
ونرشهــا  الفلســطينية  الروايــة  تصديــر  يف 
بأكــر مــن 100 لغة لتفنيد رواية االحتالل، 
اخــرتاق  تحقيــق  اســتطاعوا  أنهــم  مؤكــًدا 
ووضــع  الكاذبــة،  الروايــة  هــذه  يف  واضــح 
الرواية الفلسطينية عى الطريق الصحيح.

2000 دوالر للمواطنني المدمرة بيوتهم كليًّا قبل إزالة األنقاض

مطالبات بإعادة اإلعمار يف غزة فورًا ومالحقة قادة االحتالل

نواب الترشيعي يطالبون بمواصلة دعم القدس وأهلها

بحــر: آثــار النكســة انتهــت لصــالح مرحلــة 
جديـــدة أرشقــت فيهــا أنــوار المقاومــة

جانب من جلسة التشريعي بمدينة غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة
عطاء رقم )2021/15(

إعالن مناقصة لصالح توريد أضاحي حية ضمن مرشوع
 "توزيع لحوم األضاحي عىل األرس الفقرية يف قطاع غزة" 

تعلــن جمعيــة غــزي دســتك – مكتــب قطــاع غــزة –عــن طــرح عطــاء توريــد 
أضاحــي حيــة لصالــح مــرشوع " توزيــع لحــوم األضاحــي عــى األرس الفقــرية 
يف قطــاع غــزة " وذلــك تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة 
رســميًا  واملســجلة  االختصــاص  ذات  الــرشكات  فعــى  العطــاء.  ووثائــق 
والتي ترغب باملشاركة يف هذا العطاء مراجعة جمعية غزي دستك يف 
مقرها الكائن مبدينة غزة – مفرتق الزهارنة – عامرة أبو حليمة – الطابق 
الخامــس؛ للحصــول عــى كراســة العطــاء، وذلــك خــالل ســاعات الــدوام 
الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساًء طيلة أيام 

األسبوع عدا يوم الجمعة، وفقًا للرشوط اآلتية:
1. أن تكون الرشكة مؤهلة حسب األصول ومتلك شهادة ترخيص سارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الريبة.
2. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 

ُمصــدق مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بقيمــة %2 وترفــق 
ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

3. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 90 يومًا من آخر موعد 

لتسليم العطاء، ويجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر.
4. أن تكــون الرشكــة قــادرة عــى توفــري فواتــري رضيبيــة، مــع تقديم شــهادة 

خصم من املنبع ملن يرسو عليه العطاء. 
5. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، مع إرفاق شهادة خلو 

طرف رضيبي وأن تكون الرشكة قادرة عى توفري فواتري رضيبية.
6. رســوم اإلعالنــات يف الصحــف )ملــدة يومــني( عــى مــن يرســو عليــه 

العطاء. ومثن كراسة العطاء )100 دوالر( غري مسرتدة.
7. يحق للجمعية تأجيل العطاء، إعادة طرحه، إلغاؤه، تجزئة العطاء دون 

إبداء األسباب وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

 لالستفســار: مراجعــة قســم اللــوازم واملشــرتيات بجمعيــة غــزي دســتك عــى 
جوال رقم 0592460110 يف أوقات الدوام الرسمي. 

مع تحيات جمعية غزي دستك
مكتب قطاع غزة

موعد الحصول عى العطاء: ابتداًء من يوم الخميس املوافق 2021/06/10 
حتى االثنني املوافق 2021/06/16 يف أوقات الدوام الرسمي.

موعد تسليم كراسة العطاء : يوم األربعاء املوافق 2021/06/16م الساعة 02:00 مساًء.
الجلسة العلنية لفتح املظاريف: يوم األربعاء املوافق 2021/06/16م الساعة 02:15 مساًء.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ون عىل أياديهم؛  املستويات يف دولة االحتالل، يتواطؤون معهم ويشدُّ
دعاهم إىل اعتالء قمم الجبال، ووضع بذور مســتوطنات عليها، ُأقيمت 
بناء عىل هذه الدعوة نحو 100 بؤرة اســتيطانية، دون أن يتوقف النهب 

حتى اللحظة! 
الــذي  الجبــل  قمــة  املســتوطنني  بارتيــاد  عــادة  االســتيطانية  البــؤرة  تبــدأ 
ينــوون الســيطرة عليــه تحــت دعــاوي شــتى، إحداهــا أنهــا مجــرد زيــارات 
زيــارات  إىل  ذلــك  بعــد  تتحــول  مثــاًل،  االستكشــاف  أو  للتنــزه  عشــوائية 
يحيطــون  ثــم  متنقلــة  ومنــازل  أمتعــة  بإحضــار  بعدهــا  يبــدؤون  منتظمــة، 
املنطقة بسياج لتحديدها، وعادة ما تتكون البؤرة االستيطانية من بضع 
أفراد أو عائلة واحدة، ييل ذلك الخطوة األخطر حني تهرع الجرافات إىل 
شــق طريــق للبــؤرة االســتيطانية وتعبيدهــا ومتهيــد الجبــل ليصبــح منطقــة 
ســكنية للمســتوطنني، تســقط قمــة الجبــل بيد االحتالل الــذي يفرتض أن 
له الحق الكامل يف فعل ما يشــاء متجاهاًل أي احتجاج شــعبي أو قانوين 

من أصحاب األرض.
ويبــدأ بعدهــا التوســع وصــواًل إىل الــذروة حــني ُتصبــح البــؤرة االســتيطانية 

مستوطنة كبرية، ال ينقصها أي من مقومات كربى املدن.  
ُيعــادي املســتوطنون املدججــون بالســالح األشــجار، فقــد اقتلعــوا نصف 
مليــون شــجرة، %70 منهــا أشــجار زيتــون، وأغلقــوا مســاحات كبــرية مــن 
األرايض الزراعية ومنعوا أصحابها من دخولها ومامرســة عملهم الزراعي 

فيها تحت حجج وذرائع أمنية واهية. 
فاالستيالء عىل القمة يعني دون شك االستيالء عىل املنطقة املحيطة 
جمعــاء بــال منــازع، فالقمــم تكشــف املناطــق املحيطــة وتحــارص الشــعب 

ورغــم كل هــذا وذاك اتخــذت موقعهــا يف أعــامق التخلــف بــال منازع، ويف 
قصب الدفاع عن الحقوق والواجبات توالت عليها الهزائم أشكااًل وألواًنا، 

حتى احتقرتها أحقر حقارات األرض!
ُتــرى؛ هــل يختلــف اثنــان يف أننــا يف غابــة مــن الرعــاع والهبــالن، ُنســاق فيها 

كالسوائم واألنعام؟!
أمورنــا  تــولِّ  وال  أمورنــا خيارنــا،  ولِّ  "اللهــم  املعهــود:  الدعــاء  نــردد  ودامًئــا 
أرشارنــا،  أرش  وبطانتهــم  مهابيلنــا،  أنهــم  عياًنــا  نــرى  حــني  يف  رشارنــا"؛ 

ومساطيلنا!
لست أدري كيف نرجو نرًصا، أو نصيب تقدًما؟!

وهكذا؛ إن "الدبور" ال يأيت بالعسل، كام أن الحمري ال تباري الخيل، مهام 
تزينت بأحىل الرسوج.

أو أن يعتــيل صهوتهــا إال  الغــن أن يركبهــا "إكديــش"  مــن  الفــرس  ثــم إن 
فارس.

واعلم علم اليقني أن الشعوب الحية املستنرية ال ميكن أن يتوالها الهمج 
واملهابيــل، وإال ســقطت ســقوًطا مدوًيــا، لتغــدو عــىل مســتوى مهابيلهــا 
الهمجيــة األجنبيــة ســنًدا  التحالفــات  تكــون  مــا  الذيــن غالًبــا  ومســاطيلها، 

إبــادة الفلســطينيني منهــج اعتمدتــه الحركــة الصهيونيــة منذ ظهورها عىل 
أســاس الزعــم بــأن الفلســطينيني هــم مــن طــرد اليهــود مــن فلســطني وأنــه 
نظريــة  ملخــص  هــو  هــذا  لليهــود.  األرض  تخلــص  حتــى  إبادتهــم  يجــب 

االسرتداد التي تطمس كل القرارات والوثائق والدبلوماسية الدولية.
والغرب وعىل رأسه واشنطن يعلم ذلك ويعني )إرسائيل( عليه، ولذلك 
أمهــل العــامل )إرسائيــل( حتــى تحقــق أهــداف هــذه الحملــة التــي ال تقاس 
بســابقاتها وإن كانت كلها تهدف إىل إبادة العرق الفلســطينى بالتدريج 
والتدليــس  الدجــل  مراحــل  خــالل  الصهيونيــة  الحركــة  اســتقرت  مثلــام 

والكذب.

فالغــرب يتحــدث عــن حقــوق اإلنســان والقيــم الدميقراطيــة، ولكــن للعــرق 
األبيض وحده، أما بقية األعراق فال تســتحق هذه القيم ويشــارك الغرب 
يف إبادتهــا أيضــا كــام هــو حاصــل يف البــالد العربيــة واإلســالمية. وقــد 
انكشــفت فرنســا واحــة النــور والدميقراطيــة عندمــا حظــرت أي مظاهــرات 

تندد نظريا بإبادة غزة وفق خطة محكمة.
وخــالل متابعتــي جلســات مجلــس األمــن التــي انعقــدت ومل تســفر عــن 
بيان أو موقف، تبني أن موقف الغرب وممثليه يف املجلس يستخدمون 
هــذه  نحلــل  وســوف  الســيايس،  املوقــف  عــن  للتعبــري  مصطلحــات 
املصطلحات وتداولها يف اإلعالم الدويل، ولكن كل الغرب مجمع عىل 
أن )إرسائيــل( لهــا الحــق يف إبــادة الفلســطينيني تحــت ســتار الدفــاع عــن 
النفس، ولكن بعض وفود دول الشامل عرّبت عن أملها يف أن تتم اإلبادة 
مع اتباع الرحمة، وعربت عن ذلك بالقول إن كل أطراف الرصاع يجب أن 
يراعوا القانون الدويل اإلنســاين، وكلها ســواء بني القاتل والضحية. فهل 
كانــت )إرسائيــل( وال تــزال تدافــع عــن نفســها ضــد عــدوان املقاومــة حــني 
بــدأت بإطــالق الصواريــخ ردا عــىل ســلوك ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل 
ضد الفلسطينيني يف القدس، وكأن  الغرب ال يرى إال صواريخ املقاومة 
وعمي أن يرى القســوة يف عملية اإلبادة وعجز الســلطات الطبية يف غزة 
املحارصة واملرهقة عن استيعاب آالف الجرحى والشهداء، واألغرب أن 
املجلس مل يجرؤ أن يسمي األشياء بأسامئها وأن يصدر بياًنا  ذرًّا للرماد 
يف العيــون، ولكــن يبــدو أن الغــرب كشــف عــن وجهــه وال يــزال بايــدن يردد 
أنه يؤيد حق )إرسائيل( يف الدفاع عن نفسها دون أن يرى عدم التناسب 
بني آثار صواريخ املقاومة وخطة )إرسائيل( املتعمدة إلبادة غزة، كام مل 
يَر يف اقتحام األقىص وأحداث القدس أنها تجاوز من جانب )إرسائيل(، 

استدرجت به املقاومة حتى تنقذ خطتها الجاهزة يف إبادة غزة.
أما املصطلحات املستخدمة فتحتاج منا إىل تحرير:

أواًل: وقــف العنــف، هــذا املصطلــح يتهــرب مــن تحديــد املســؤوليات عــن 
اإلبادة وال يرى فيها إال عنًفا بني الطرفني.

ثانًيــا: وقــف إطــالق النــار ُيّســوى أيضــا بــني القاتــل واملقــاوم، وال يرى فرقا 
بــكل  يف املقــدرات واإلمكانــات والخطــط بينهــام، ويغفــل أن للمقاومــة 
صورهــا مركــًزا قانونًيــا يف القانــون الــدويل وأن املقاومــة الفلســطينية رمــز 
لرفــض الشــعب لالحتــالل ومامرســاته، ولكنهــا تعبــري عــن إرادة شــعب 
تواتــرت  بــل  الصهيــوين وحــده،  للذئــب  وتركتــه  خذلتــه شــعوب محيطــة 
بعــض األنبــاء عــن مشــاركة بعــض دول الخليــج يف أعــامل إبادة غــزة وإعانة 

القاتل حتى يتمكن متاما من الضحية.
ثالثــًا: الهدنــة، جــرت العــادة بعــد كل عــدوان إرسائيــيل أن تعقــد هدنــه 
طالــت أم قــرصت وفــق احتيــاج )إرسائيــل(. والحــق أن كلمــة هدنة ليســت 
دقيقــة ألننــا بصــدد طــرف معتــدي وطــرف يقــاوم هــذا العــدوان. األصــح 
أن يتوقــف املعتــدي عــن عدوانــه كــام بــدأه بــال قيــد أو رشط فــال يكــون 
للمقاومــة بعــد ذلــك لــزوم، ولذلــك أعلنــت املقاومــة أنهــا ســتتوقف إذا 

توقف العدوان.
واملقاومــة لهــا وظيفتــان لــكل متشــكك وليــس مــن وظائفهــا قهــر جيــش 
االحتــالل اإلرسائيــيل وطــرد )إرسائيــل(، ولكنهــا تعبــري عــن إرادة الشــعب 
الفلســطيني يف التحريــر مــن الرسطــان الصهيــوين الــذي اختــار فلســطني 
للقفــز عــىل مــرص وعمــوم املنطقــة، وقــد مكنــه الســادات مــن ذلــك عــام 
-1978 1979 باالعــرتاف بهــذا الرسطــان ومبباركــة مســريته حتــى ضــد 

مرص بوعود معسولة حتى يسوق بضاعته الفاسدة.
الوظيفة األوىل للمقاومة هي أنها تناهض االحتالل الصهيوين ومن باب 
أوىل مناهضة نظرية االسرتداد التي تقيض بإخالء فلسطني من سكانها 

لصالح اليهود.
األرض  ضــد  )إرسائيــل(  مخططــات  دامــت  مــا  مرشوعــة  فاملقاومــة 

الفلسطينية قامئة.
تنفيــذ  مخطــط  ضــد  الوقــوف  أي  العــدوان؛  صــد  هــي  الثانيــة  الوظيفــة   

املؤامرة عىل فلسطني.
واملقاومــة يف األحــداث األخــرية كانــت متارس الوظيفة الثانية، ولكن ملا 

كانــت املقاومــة ليســت معرتفــا بهــا من جانب الســلطة التي نشــأت عىل 
اتفــاق أوســلو، لذلــك يجــب أن تعــرتف الســلطة باملقاومــة وتســتعني بهــا 

وتدافع عن رشعيتها، ال أن تكون خصام لها.
رابًعا: اإلرصار عىل أن )إرسائيل( معتدية وأن املقاومة ترد عىل العدوان 
الــذي بــدأ يف حــي الشــيخ جــراح يف القــدس، وليــس بصواريــخ املقاومــة 
كــام يــرى الغــرب، ولذلــك يشــرتط الغــرب وقــف الصواريــخ حتــى توقــف 
لصيقــة  اإلبــادة  خطــط  أن  يذكــر  أن  دون  للشــعب،  إبادتهــا  )إرسائيــل( 
باملــرشوع الصهيــوين. ولذلــك فــإن رشوط وقــف العــدوان تختلــف عــن 
رشوط وقــف املقاومــة وكلهــا مســائل مؤقتــه ألن )إرسائيــل( مــرصة عــىل 

مرشوع اإلبادة عىل مراحل.
النــرص والهزميــة، مــا ظهــر خــالل املرحلــة األخــرية  خامًســا: يف موازيــن 
يقطــع بــأن الشــعب الفلســطيني قــد دافع عن كرامــة العرب املهدرة، وأنه 
ا ألن يدخل متحف تاريخ األمم املنقرضة،  أقنع العامل بأنه ليس مســتعدًّ

وأنه األحق بفلسطني من اللصوص.
سادســًا: التهدئــة، هــذا مصطلح خبيــث يدل عىل نية التضليل ويتجنب 

مواجهة الحقائق.
ال  املصطلــح  لكــن  الظاهــر،  يف  هــذا  التوتــر،  خفــض  مصطلــح  ومياثلــه 
يعكس الواقع ألن التوتر سيظل قامئا ما دامت )إرسائيل( تبيد الشعب 

حتى تظفر باألرض. 
سابعا: النزاع الفلسطيني- اإلرسائييل.

لألســف هــذا املصطلــح ابتدعــه الغــرب حتــى يحــل محــل الــرصاع العــريب 
اإلرسائيــيل، ثــم إنــه مضلــل ألن القضيــة هــي رصاع بــني األمــة التــي انفــرد 
الذئــب بأحــد مكوناتهــا وبــني هذا الذئــب وفصائله املؤيده له يف الغرب 
واملنبهــرة بــه عنــد العــرب. ولســوء الحــظ فــإن بعــض الفضائيــات العربيــة 

تردد هذا املصطلح.
 ســيظل الــرصاع بــني األمــة والذئــب إىل أن تنتــرص األمــة عــىل املعتــدي 

العابر.

مســتوطنات لقيطــة تولــد برسعــة عــىل أرايض الضفــة الغربيــة، وتتضخــم 
بشكل ال ُيعقل، تجذبها رؤوس الجبال وأعايل التالل حتى فاض عددها 
عــن 121 مســتوطنة، صــادرت األرض وطــردت أصحابهــا، وأنهكــت البيئــة 
وأثَّرت يف مصادرها وتوازنها، حتى فرضت عىل األرض واقًعا جديًدا مل 

يكن موجوًدا ذات يوم.
"أحط ثم تغلغل" هذه هي القاعدة التي يســري عليها املحتل للســيطرة 

عىل األرض.
ــاًل يف الطــرق املحاذيــة لجبــال نابلــس والقــدس وبيــت لحــم  انطِلــْق ُمَتنقِّ
ورام اللــه والخليــل، املمتــدة مــن شــامل الضفــة الغربيــة إىل جنوبهــا، كــن 
ــا مــن التفاصيــل املهمة تفوتك، وانتبه جيًدا إىل رؤوس  يقًظــا، وال تــدع أيًّ
الجبــال، ســيلفت انتباهــك تجمعــات اســتيطانية ُتحكــم حبــال مشــانقها 
حولها، تخنقها وتحاول الفتك بها، تغرس فوق صخورها الجريية وتربتها 
الخصبة بيوًتا غريبة الشكل، نشاًزا، مل تتجانس يوًما مع النمط العمراين 

يف بالدي.
أرضهــا  عــىل  ويقيمــوا  ليصادروهــا  الضفــة  يف  تجذبهــم  مناطــق  مــن  مــا 
عــاة، أكــر مــن  مســتوطناتهم ومعســكراتهم أو محمياتهــم الطبيعيــة املدَّ
قمــم الجبــال، فــامذا يريــدون تحديــًدا مــن وراء هــذا التشــويه واالنتشــار؟! 

فلريفعوا دنسهم عن جبالنا وليرتكوها تعانق السامء بطهر ونقاء.
يف تســعينيات القرن املايض دعا أرئيل شــارون جامعات فتيان التالل، 
وهــم مجموعــة متطرفــة مــن طلبــة املعاهد الدينية يف املســتوطنات، وال 
تزيــد ســن الواحــد منهــم عــىل 16 ســنة ليكــون تحــت الســن القانونية؛ فال 
ا، رغم أنهم مدعومون من أعىل  يجري عليه القانون، فيحاسب ولو ُصوريًّ

ال شك أن الهبل واالستهبال يف دنيا السياسة والدبلوماسية أقل خطًرا من 
الجنون، وفقدان العقل والوعي، ولطاملا تحكم "املهابيل" و"املساطيل" 

يف مصائر األمم والشعوب، وأخذوا بها إىل مهاوي الردى.
لســت أدري كــم نســبة األملعيــة والــذكاء يف "زواريــب" وطننــا، مــن الخليــج 

إىل املحيط؛ وكأين أراه بال هوية، أو لون، أو طعم.
ال" القوم، وحكامه! ال؛ بل ال أدري كم درجة الهبل واالستهبال، عند "ُعقَّ

وطنــي حزيــن مهلهــل؛ يتمــرغ يف وحــول التخلــف واألميــة والهمجيــة، رغــم 
أنــه يتمتــع مبســاحة تربــو عــىل 13 مليــون كــم²، هــي الثانيــة يف العــامل بعد 
الكتلة الروسية، وأنها األهم يف موقعها عىل خريطة الكرة األرضية، واألكر 

جاماًل، وثروات طبيعية؛ ال يدانيها أو يقاربها غريها من بقاع األرض.
العــز  خرائــط  يف  ومصائــب  خرائــب  إىل  أحالهــا  األمــر  يف  خلــاًل  مثــة  إن 
والكرامــة السياســية والحضاريــة، رغــم أنهــا مهــد الحضــارة البرشيــة األوىل، 
ووطــن األبجديــة، والنوتــة املوســيقية، وجدول الرضب والحســاب، وملهمة 
الرســل واألنبيــاء، وانتهــاء بالــكاز والبنزيــن والغــاز ... كــام تطورت حوارضها 
من بيوت الشعر والخيام إىل ناطحات السحاب، وتضخمت فيها الروات، 

وطفحت بالفقر والفقراء إىل جانب محديث النعمة من األثرياء!

الواقــع تحــت االحتــالل وتضعــه يف دائرة مراقبة دقيقة وخضوع للســيطرة 
األمنية الكاملة.

إذن، لَتأمنوا عىل أنفسكم وترتاح قلوبكم، فال خطر عليكم!
نقطــة أخــرى مهمــة توضــح أهميــة الجبــال للمحتــل وتفــرس اســتهدافه لهــا 
عــىل هــذه الشــاكلة؛ يحتــوي كثــري مــن الجبــال عــىل ينابيــع وعيــون مــاء 
وأحــراش، يســيطر  وثــروات ومعــادن وصخــور وغابــات  وخــريات طبيعيــة 
نها لنفســه فينتفع  املحتــل عــىل هــذه املــوارد بســيطرته عــىل الجبل ويؤمِّ

من خرياتها لخدمة أهدافه. 
وما إن ُتقام بؤرة اســتيطانية عىل أي أرض حتى تعاجل حكومة االحتالل 
توفــري  غــري  األخــرى،  الرضوريــة  والخدمــات  والكهربــاء  باملــاء  هــا  مدِّ إىل 
يعــرتف  ال  فاالحتــالل  الســالح؛  بقــوة  للمســتوطنني  الالزمــة  الحاميــة 
بتصنيفــات املناطــق التــي أفرزتهــا االتفاقيــات املختلفــة تحت مســميات 
شتى، هو ال يعرتف إال مبصالحه وما يتامىش مع أهدافه، وما يسرتيض 
اليهود املتدينني والجمعيات االستيطانية التي ُيشكل رضاها فارًقا لكل 
رئيس وزراء يصل إىل ســدة الحكم، فهي من تكســبه مزيًدا من األصوات 

يف االنتخابات، وهي ما ميكنها أن تهوي به إىل الدرك األسفل.
شــاهدنا بأم أعيننا كيف هرع الفلســطينيون بصدورهم العارية يدافعون 
عــن جبــل أبــو صبيــح يف منطقــة بيتا محافظــة نابلس قبل أيام، وقبله جبل 
العرمة ليستعيدوه بسواعدهم، وكيف اشتبكوا مع املستوطنني وأحرقوا 
البــؤرة االســتيطانية التــي إن ُتركــت تصبــح بعــد بعــض الوقــت مســتوطنة 

ضخمة ال سبيل الجتثاثها.
فاملعتدون ال يفقهون إال لغة القوة، وسواها هباء تذروه الرياح.

ومؤيــًدا لهــا ... هنــا نكــون الطالئــع املســتنرية يف هــذا الجــو الكئيب مهانة 
ال تســتطيع حراًكا، أو بني املنايف والســجون، "ليخلو امليدان لحميدان"، 

والشعب يرتع يف كهوف الظالم والجهل، وكل بيئة الهزمية والتخلف. 
ويبقــى الــرشر تحــت الرمــاد، لكــن بــذرة النــامء الحيــة –مهــام طــال موســم 

الجفاف– رسعان ما تشق األرض اليباس، وتكسوها خرضة وجاماًل.
وهكــذا؛ فإنــه حــني يبلــغ الســيل الــزُّىب، ومــا باملســتطاع تحمــل الحــال، مــا 
الهمــج  مــن  الزمــان،  واألوثــان ومســاخر  األصنــام  يحطــم  فجــر،  بــزوغ  يحتــم 
ســنة  لكنهــا  الظــالم،  وينجــيل  والنــور،  اليقظــة  عــرص  يبــدأ  هنــا  والهبــالن؛ 

الحياة، للهبالن جولتهم، وزمانهم؛ ما أتعس الحياة يف زمان كهذا! 
وأبطالنــا  مجاهدينــا  مــع  الســاطع  النــور  عــرص  يف  "أيــار"  انتصــارات  ومــا 
الشجعان عىل بطاح غزة اإلباء واملروءة، إال بداية لعصور جديدة؛ تنزوي 
فيها أصنام االستهبال مهزومة مرذولة إىل مزابل التاريخ، وبئس املصري.

وأخرًيا وليس آخًرا يبقى من السهل التعرف إىل صفات املهابيل؛ التي ال 
تقــل يف وســاختها عــن أوصــاف املجانني والخونــة واآلبقني، ليتعرف إليهم 

أولو األلباب، ويصلوهم سعرًيا.
ُترى؛ هل يعلمون ماذا يفعلون؟! دع التاريخ ينبئنا.

مالحظات عىل الموقف الدويل من خطة اإلبادة اإلرسائيلية للفلسطينيني

جبال الضفة يف خطر.. جبل أبو صبيح نموذج

سياسات الهبالن وخراب البلدان

السفري د. عبد هللا األشعل

غازي أبو دقة

في موازين النصر والهزيمة، ما ظهر 
خالل المرحلة األخيرة يقطع بأن الشعب 
الفلسطيني قد دافع عن كرامة العرب 

ا  المهدرة، وأنه أقنع العالم بأنه ليس مستعدًّ
ألن يدخل متحف تاريخ األمم المنقرضة، وأنه 

األحق بفلسطين من اللصوص.

اعلم علم اليقين أن الشعوب الحية 
المستنيرة ال يمكن أن يتوالها الهمج 

والمهابيل، وإال سقطت سقوًطا مدوًيا، 
لتغدو على مستوى مهابيلها ومساطيلها، 

الذين غالًبا ما تكون التحالفات الهمجية 
األجنبية سنًدا ومؤيًدا لها.

د. زهرة خدرج
كاتبة وروائية فلسطينية

فاالستيالء على القمة يعني دون شك 
االستيالء على المنطقة المحيطة جمعاء بال 

منازع، فالقمم تكشف المناطق المحيطة 
وتحاصر الشعب الواقع تحت االحتالل 

وتضعه في دائرة مراقبة دقيقة وخضوع 
للسيطرة األمنية الكاملة.
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إعداد المشرف/ إبراهيم محمود المعصوابي  )مشرف مبحث األحياء- مديرية غرب غزة(مراجعات مبحث / األحياء  )خاص  بالعلمي والزراعي(
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؟ جزيئين من السكر في حلقة كالفنالمستخدمة إلنتاجعدد جزيئات كم 
د. جب. أ. 

؟في حلقة كالفنمن جزيئا عدد جزيئات الجلوكوز الناتجة من استهالك كم 
د. ج. ب. أ. 

؟ لالحلقي في عملية البناء الضوئي مستقبل االلكترونات األخير في مسار االلكترونات اما هو
د. ج. ماء                       ب. األكسجين أ. ال

جزيئاتأي  إنتاج فيها يتم التي الخلوي التنفس مراحل ؟ من
إلى أستيل مرافق اإلنزيم أ وحلقة كربس تحول البيروفيتب. التحلل الجاليكولي وحلقة كربسأ. 

االلكترونج. حلقة كربس وسلس نقل االلكترونلة نقل وسلسلة الجاليكولي التحلل د
 ؟ من متطلبات عملية النسخ  ال يعتبر  يأتيأي مما  (25

 نيوكليوتيداتد.               ج. الرايبوسوم            RNAب. إنزيم بلمرة         القالب  DNAأ. 

 ؟  المعلومات الخاصة بصنع البروتينالسالسل اآلتية تمثل  أي من  (26

 tRNAد.                       rRNAج.          DNAب.            mRNA. أ

 ؟ واحد  كودون بما يلي يشفر م أى (27

 مثيونين وسيريند.             ج. مثيونين وتربتوفان    ثونين ب. برولين ومي     أ. تربتوفان وسيرين

 ؟  عملية الترجمةبط ببتيدية أثناءالحمض النووي الذي يعمل على ربط الحموض األمينية المتجاورة برواما (28

 rRNAد.                  DNAج.               tRNAب.             mRNAأ. 

 ؟  واحد كودون بالحمض األميني الذي يشفر ما   (29

 د. مثيونين                    ج. فينيل أالنين       الين ب. ف         أ. سيرين 

   ?  AUG  UUU    CCG UAAالمقابلة  mRNAعدد أنواع الحموض األمينية التي تشفرها سلسلة  ما  (30

  5  د.                          4ج.                 3ب.            2أ. 

 ؟الحموض األمينية واحدا تلو اآلخرالمرحلة التي يتم فيها إضافة ما  (31

 ب. االستطالة في عملية النسخ     أ. البدء في عملية الترجمة 

 . االستطالة في عملية الترجمة د     ج. البدء في عملية النسخ  

 ؟ mRNAالمتوقع وجودها على سلسلة  عدد النيوكليوتيدات , ما حمض أميني 50ن بروتين مكون من  لتكوي  (32

 153د.              150ج.       51ب.               50أ. 
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 ؟ الكودون المضاد المناسب له , فما DNAجزء من الشيفرة الوراثية في  TGCإذا كان التسلسل اآلتي   (33

 ACGد.              AGCج.      UCGب.              UGCأ. 

 ؟من خصائص الكودون  ليستالخصائص اآلتية  أي من (34

 . ج. يرتبط مع الكودون المضاد         . نيوكليوتيدات 3أ. يتكون من 

 . د. يمكن أن يشفر أكثر من حمض أميني.     ج. يمكن أن يشفر الحمض األميني الذي يشفره كودون آخر

  AUG  UUU AUG AAA UAG ؟mRNA الحموض األمينية التي تشفرها سلسلة  أنواععددما (35

 5د.            4ج.          3ب.                         2أ. 

 ؟ النسخ  أي مما يأتي ينتج عن عملية (36

 وبروتين  mRNAد.   mRNA, tRNA, rRNA. ج   tRNA ,mRNAب.     فقط  mRNAأ. 

القواعد  عدد, كم (250)هو Aعدد القواعد النيتروجينية من نوع ,نيوكليوتيدة  800مكونة من   DNAفي قطعة  (37
 ؟  G من نوع

 500د.             250ج.           150ب.                   50أ. 

 ؟( في حلقة كالفن RUBPولوز ثنائي الفوسفات )بيجزيئات من مركب ر  9عادة تصنيع  إلأي مما يأتي نحتاج  (38

 NADPH 24د.                ATP 24ج.               NADPH 18ب.         ATP 18أ. 

 ؟ لكودون المضاد لكودون المثيونين ا ما (39

 UAAد.      UACج.                UUAب.            AUGأ. 

 ؟إلى أستيل مرافق اإلنزيم أ خالل عملية التنفس   أي من المواد اآلتية ضروري لحدوث عملية تحول البيروفبت (40

 2COد.      NADHج.              2Oب.          ADPأ. 

 ؟ كم عدد الكودونات التي يمكن أن تشفر الحمض األميني تربتوفان   (41

 2د.             1ج.                    3ب.                  4أ. 

 ؟ للترجمة خالل عملية بناء البروتين  ا  اآلتية يشكل قالبأي من الحموض النووية  (42

  rRNAد.         mRNAج.            tRNAب.            DNAأ. 

 ؟ مصدر الزيادة في كتلة النبات في عملية البناء الضوئي  ما (43

   COد.           2COج.      O2Hب.                    2Oأ. 

نوع من الحموض   20بحيث يتكون البروتين الناتج من  حمض أميني 20مكونة من  لسلة عديد ببتيدلعمل س (44
 ؟  الناضجة mRNAأقل عدد من الكودونات على سلسلة , ما  األمينية

 19د.            20ج.                    21ب.            64أ. 

 5الصفحة 

 ؟جليسرين أحادي الفوسفات الناتجةعدد جزيئات حمض , ما  في حلقة كالفن 2CO ئ جز  15عند تثبيت   (45

 30rRNA. د            27ج.                    18ب.            9أ. 

 ؟ في التفاعالت  الضوئية  ال ينتجأي مما يلى  (46

 ATP.د                    NADH  .ج                   NADPH .ب                      O2.أ

 ؟ في حلقة كالڤن  إلنتاج جزئ جلوكوز  أي مما يلى نحتاج (47

 NADPH 2 .د              NADPH 12 .ج             NADPH 6  .ب           NADPH   3.أ

 ؟ الناتجة  P3Gعدد جزيئات ما ،  O2Hجزئ  18 ج في عملية بناء ضوئي نت  (48

 12.د                              9.ج                         6 .ب                         3أ.

 ؟   المستهلكة في حلقة كربس 2Oعدد جزيئات كم   (49

 6 .د                           4 .ج                       2 .ب                         0 .أ

 ؟ لبن العند تحول البروفيت الي حمض ماذا ينتج   (50

+ .ج               NADH 2  .ب                 ATP 2 .أ
NAD 2                   د.NADPH 2 

الي جلسرين ثنائي الفوسفات  ات ي تحويل حمض جلسرين احادي الفوسفالمستخدمة ف  ATPذا كان عدد جزيئات إ  (51
 ؟ عدد جزيئات الجلوكوز الناتجة من حلقة كالڤن ما , 48

 4 .د                          8 .ج                         42 .ب                         48.أ

 ؟ جزيئات جلوكوز 4الالزم تثبيتها النتاج  2CO عدد جزيئات كم   (52

 9 .د                        12 .ج                          18.ب                        24 .أ

 ينتج عن حلقة كربس:  2COكم جزيئا  من (53

 1  .د                          2 .ج                          6  .ب                          8 .أ

الناتجة في المسار  NADPHعدد جزيئات  , مافي البناء الضوئي  2O زيئا  منج 12ذا كان الهدف انتاج إ   (54
 ؟الالحلقي لاللكترونات 

 72.د                          36 .ج                          24 .ب                        96 .أ

؟ حلقة كربس عنما مقدار الطاقة الناتجة 
دجبأ

عدد جزيئات , ماجزيئات من حمض اللبن جزيئات جلوكوز مرحلة تحلل جاليكولي لتعطي ذا دخلت إ
؟)المباشرة وغير المباشرة(

د جبأ

 5الصفحة 

؟جليسرين أحادي الفوسفات الناتجةعدد جزيئات حمض , ما في حلقة كالفنئجز عند تثبيت 
دج. ب. أ. 

؟ في التفاعالت  الضوئية ال ينتجأي مما يلى 
دجبأ

جلوكوزأي مما يلى نحتاج جزئ إلنتاج كالڤن حلقة ؟ في
دجبأ

؟ الناتجة عدد جزيئات ما ، جزئج في عملية بناء ضوئي نت
دجبأ.

؟ المستهلكة في حلقة كربسعدد جزيئات كم 
دجبأ

؟ لبن العند تحول البروفيت الي حمض ماذا ينتج 
دجبأ

الي جلسرين ثنائي الفوسفات  ات ي تحويل حمض جلسرين احادي الفوسفالمستخدمة فذا كان عدد جزيئات إ
؟عدد جزيئات الجلوكوز الناتجة من حلقة كالڤنما,

دجبأ
؟ جزيئات جلوكوزالالزم تثبيتها النتاج عدد جزيئات كم 

دجبأ
من جزيئا  ينتج عن حلقة كربس:كم

دجبأ
منجذا كان الهدف انتاج إ الناتجة في المسار عدد جزيئات , مافي البناء الضوئي زيئا 

؟الالحلقي لاللكترونات 
دجبأ
 ؟ حلقة كربس  عنما مقدار الطاقة الناتجة   (55

 32ATP .د                ATP 14 .ج                 ATP 24  .ب                 ATP 38 .أ

 ATPعدد جزيئات , ماجزيئات من حمض اللبن  6جزيئات جلوكوز مرحلة تحلل جاليكولي لتعطي  3ذا دخلت إ (56

 ؟ )المباشرة وغير المباشرة(

 24.د                          18 .ج                        8    .ب                      6 .أ  

 6الصفحة 

 ؟خلوي التنفس عملية الخالل  2Oمن   يئا  جز   12استخدام  عند الناتجة بشكل مباشر ATPمجموع جزيئات  ما   (57

 68 .د                          34  .ج                      8 .ب                         4 .أ

 مما يأتي؟  بارة الصحيحةالع , فماP3Gجزيئات   4ذا كان الناتج النهائي لحلقة كالڤن هو إ  (58

 جزئ جلوكوز  2نتج أ -د        2CO 6  تتم تثبي -ج       ATP 27 نتج أ .ب   NADPH 6 استهلكأ.

؟بإنتاج الطاقةقيامها دعنيثانول اإلينتج أي مما يأتى
المخالالت بكتيريا دالعضالت         جكتيريا اللبن                 ب بالخميرةأ

؟ تعمل علي تخفيض طاقة بروتينية في سلسلة نقل  النواقل ما هي ال
أمرافق انزيمدنزيم مختزل أجنزيم بناء أبالسيتوكروماتأ

مركبكم  في الكربون ذرات ؟ ستيت في حلقة كربس أوكسالو أ عدد
دجبأ

الستريتكم  مركب في الكربون ذرات ؟ عدد
دجبأ

الكربونكم  ذرات أ ؟ستيل مرافق االنزيم  أمركب في  عدد
دجبأ

الكربونكم  ذرات ؟ مركب البيروفيتفي  عدد
دجبأ

الخلويمستقبل اإللكترونات األخير في سلسلة نقلما هو  التنفس أثناء ؟اإللكترون
دجبأ

جلوكوزالمباشعدد جزيئات كم  لجزيء كربس حلقة عن الناتجة ؟رة
دجبأ. 

الكودونتاآلأي من  نيوكليوتيداته تتمم جزئالحلقة الثانية في  المضادية ؟ من
دجبأ

؟ية ال يوقف عملية الترجمةتالكودونات اآلأي من
دجبأ

؟الوحدة الوظيفية في الرايبوسوم ما 
البروتيندجبأ

 6الصفحة 

؟خلويالتنفس عملية الخالل من  يئا جز استخدام عندالناتجة بشكل مباشرمجموع جزيئات  ما 
دجبأ

مما يأتي؟ بارة الصحيحةالع, فماجزيئات  ذا كان الناتج النهائي لحلقة كالڤن هو إ
جلوكوزنتج أدتتم تثبيج نتج أباستهلكأ. جزئ

 ؟  بإنتاج الطاقةقيامها  دعنيثانول اإلينتج  أي مما يأتى (59

 المخالالت بكتيريا  .د          العضالت          .ج كتيريا اللبن                 ب  .ب            الخميرة .أ

-بروتينية في سلسلة نقل  النواقل ما هي ال  (60
e  تعمل علي تخفيض طاقة-

e  ؟ 

+نزيم مختزل أ  .ج       ATPنزيم بناء أ .ب            السيتوكرومات .أ
NADP        أ مرافق انزيم .د                  

 ؟ ستيت في حلقة كربس أوكسالو أ عدد ذرات الكربون في مركب كم   (61

 6 .د                             4 .ج                       3 .ب                      2 .أ  

 ؟   عدد ذرات الكربون في مركب الستريتكم   (62

 2.د                              3 .ج                       4 .ب                      6 .أ  

 أ ؟ستيل مرافق االنزيم  أمركب في  عدد ذرات الكربون كم   (63

  6. د                              4 .ج                       3 .ب                        2 .أ

 ؟  مركب البيروفيتفي  عدد ذرات الكربون كم   (64

  6. د                               4 .ج                       3 .ب                        2 .أ

 ؟ اإللكترون أثناء التنفس الخلوي  مستقبل اإللكترونات األخير في سلسلة نقلما هو   (65

  2O .د                        2FADH .ج                     NADH.ب                      O2H.أ

  ؟رة الناتجة عن حلقة كربس لجزيء جلوكوز المباش ATPعدد جزيئات كم   (66

                  8.د                                6.ج                          4.ب                        2 أ. 

 ؟  tRNA من جزئ الحلقة الثانية في   المضاد ية تتمم نيوكليوتيداته الكودون تاآلأي من   (67

 DNA .د                  tRNA .ج                  rRNA .ب                   mRNA .أ

          ؟  ية ال يوقف عملية الترجمةتالكودونات اآل أي من  (68

   UUA .د                     UGA.ج                     UAG .  ب                       UAA.أ

                      ؟الوحدة الوظيفية في الرايبوسوم ما   (69

 البروتين .د                     tRNA .ج                rRNA .ب                    mRNA.أ

 7الصفحة 

 ؟   دد جزيئات حمض البيروفيك الناتجةع , ماوكوز في مرحلة التحلل الجاليكوليجزيئات جل 4دخلت   (70

   10 .د                           8 .ج                       6.ب                          4 .أ

 تية يشفر احلمض األميين برولني ؟ أي الكودوانت اآل (71

  AUGد.                    UAGج.          UGAب.        CCAأ.  
 ؟  mRNAحمض أميني. كم عدد النيوكليوتيدات على شريط  50إلنتاج بروتين يتكون من  (72

 153د.             51ج.                50ب.               150أ. 

 مغادرة النواة؟  ال تستطيعأي القواعد التالية   (73

 Uد.            Tج.          Cب.               Gأ. 

 النسخ ؟ يقصد بها عملية أي من اآلتية   (74

   mRNA ،tRNA انتاج ب.        فقط   mRNAانتاج أ. 

 ، بروتين  mRNA انتاج د.        rRNA،tRNA   ،mRNA انتاج ج.

 أي من الشيفرات اآلتية لها وظيفة مختلفة في الترجمة؟  (75

 ATCد.                  ACTج.         TAC. ب           ATTأ. 

 ؟  tRNAأّي من الكودونات المضادة التالية ال يمكن أن يوجد على الحلقة الثانية من   (76

 AGUد.         AUUج.          UAGب.             CCAأ. 

 ؟  tRNAأي من الشيفرات اآلتية ليس لها شيفرة متممة في   (77

 ATTد.          TTAج.          GCGب.            TACأ. 

حموض أمينية فكم عدد القواعد النيتروجينية   8كان أحد البروتينات الناتجة عن عملية الترجمة يتكون من  اذا  (78
 الناتج الخاص به؟  mRNAفي  

 30د.           27ج.          24ب.             8أ. 

حمض أميني بحيث يتكون البروتين الناتج من  40مكون من   كم عدد الكودونات الالزمة لتشفير عديد ببتيد  (79
 نوع من الحموض األمينية؟  18

 41د.         19ج.          40ب.           18أ. 

أنواع من الحموض األمينية فكم عدد جزيئات  8حمض أميني فيها  24لترجمة سلسلة عديد ببتيد مكونة من   (80
tRNA ى األقل ؟ الالزمة لنقل الحموض األمينية عل 

 16د.         8ج.           12ب.    24أ. 

 8الصفحة 

 ؟  mRNAعدد النيوكليوتيدات المستخدمة في حمضا  أمينيا , كم  11ببتيد يتكون من أنتجت خلية عديد   (81

 36د.        33ج.                 12ب.     11أ. 

+(. فكم عدد جزيئات 4التي سببت انتفاخ عجينة خبز هو ) 2COعدد جزيئات   (82
NAD  الناتجة ؟ 

 4 د.         6ج.           2ب.              8أ. 

 الناتجة؟  ATP( جزيئات أستيل ألدهايد من خلية خميرة فكم عدد جزيئات 6اذا نتج )  (83

 6. د        18ج.          3ب.     12أ. 

 الطاقة الناتجة من التخمر اللبني في حال غياب األكسجين؟ ال تستخدم أي العمليات اآلتية   (84

 د.صناعة المعجنات      للبن        ج. صناعة ا     ب. صناعة المخلالتأ. مجهود العضالت الكبير    

لاللكترونات األخير المستقبل يعتبر اآلتية من في التخمر الكحولي: أّي
د.األستالدهيدج. البيروفيت ب. ايثانول أ. 

في مرحلة االختزال من عملية البناء ( جزيئات التي تستهلك خالل تثبيت )ما عدد جزيئات 
الضوئي؟ 

د.  ج. ب. أ. 
كلفن؟ماذا نحتاج حتى يتم اختزال إلى  حلقة في الفوسفات ثنائي جلسرين حمض من جزئ

 12ب.                              12،   12 . أ
  12د.                  18،   18 . ج

حتى يختزل؟ ما المركب الذي يستخدم 

ب. جلسرين أحادي الفوسفاتأحادي الفوسفات  أ. جلسر ألدهايد
د. الجلوكوزج. جلسرين ثنائي الفوسفات

كربس؟الناتجة عن تحلل ما عدد جزيئات  حلقة في الستريت الليمون ملح من جزيئات
د. جب. أ.

الناتجة ؟أستالدهيد(. فكم عدد جزيئات التي سببت انتفاخ عجينة خبز هو )عدد جزيئات 
د. ج. ب. أ. 

؟ فما نسبة القاعدة غوانين أحد أنواع الحيوانات في نسبة القاعدة أدينين 
د.ج.ب.أ.

 2الصفحة 

في  الناتجة  NADPHعدد جزيئات . كم  في البناء الضوئي 2Oجزيئا من  12إذا كان الهدف إنتاج  (11
 ؟  المسار الالحلقي لاللكترونات

 96د.              72ج.              36ب.            24أ. 

جة في  إلنتاج الجلوكوز، ثم استخدم جميع جزيئات الجلوكوز النات 2COجزيئا من  18استخدم نبات  (12
 ؟ الناتجة مباشرة ATPعدد جزيئات  كمالتنفس الخلوي الهوائي، 

 34د.                 18ج.         12ب.              38أ. 

 ؟المستهلكة  ATPعدد جزيئات كم  .في حلقة كالفن 2COجزئ من  24تم تثبيت   (13

 27د.         72ج.              36ب.     54أ. 

المستخدمة في نفس   P3Gعدد جزيئات  كمفن. للمرحلة الثالثة لحلقة كافي  ATPجزئ  36تم استخدام   (14
 ؟ المرحلة

 72د.                 12ج.                    60ب.     36أ.     

 ؟ الناتجة ATPعدد جزيئات  كمأسيتالدهيد، جزيئات   6تج  خميرة نخالل عملية تنفس خلوي لخلية   (15

 6د.                   18ج.           3ب.     12أ.    

الناتجة بشكل   ATPمجموع جزيئات  ما  .خالل عملية التنفس الخلوي  2Oمن  جزيئا   12تم استخدام   (16
 ؟ مباشر 

 68د.           34ج.          8ب.     4أ.    

 ATPما عدد جزيئات . في حلقة كالفن 2COفي إعادة تكوين مستقبل  P3Gمن  جزيئا   25تم استخدام   (17

 ؟ الواجب استخدامها لهذه المرحلة

   18د.           15ج.            9ب.            3أ. 

 ؟   عملية التنفس الهوائي في 2COيتم إنتاج أول جزئ في أي مرحلة  (18

 .ب. تحلل البيروفيت إلى أستيل مرافق اإلنزيم أ        .أ. التحلل الجاليكولي 

 .االلكترون د. سلسلة نقل    . ج. حلقة كربس

 ؟ الضوئية في عملية البناء الضوئيمن نواتج التفاعالت  أي مما يأتى (19

 NADHد. جلوكوز و           NADHو  ATPج.       NADPHو  ATPب.  و جلوكوز      ATPأ. 

+توجد بروتينات في سلسلة نقل االلكترون تعمل كمضخات للبروتونات  (20
H  تقوم بضخ+

H : من 

 ب. السيتوسول إلى حشوة المايتوكندريا         لغشائي إلى حشوة المايتوكندرياأ. الحيز بين ا

 المايتوكندريا إلى السيتوسول د. حشوة         وكندريا إلى الحيز بين الغشائيج. داخل حشوة المايت 

 3الصفحة 

 ؟  جزيئين من السكر في حلقة كالفن المستخدمة إلنتاج ATPعدد جزيئات كم  (21

  36د.                         30 .ج                       24ب.                            9أ. 

 ؟ في حلقة كالفن 2COمن  جزيئا   30عدد جزيئات الجلوكوز الناتجة من استهالك كم  (22

  5د.                   15ج.              10ب.                          20أ. 

 ؟ لالحلقي في عملية البناء الضوئي مستقبل االلكترونات األخير في مسار االلكترونات ا ما هو (23

+د.                     ATPج.                    ماء                       ب. األكسجين أ. ال
NADP 

 ؟  2COمن مراحل التنفس الخلوي التي يتم فيها إنتاج جزيئات أي  (24

 إلى أستيل مرافق اإلنزيم أ وحلقة كربس  تحول البيروفيتب.    التحلل الجاليكولي وحلقة كربسأ. 

 د. التحلل الجاليكولي وسلسلة نقل االلكترون           لة نقل االلكترون ج. حلقة كربس وسلس

؟ من متطلبات عملية النسخ ال يعتبريأتيأي مما 
نيوكليوتيداتد. ج. الرايبوسوم ب. إنزيم بلمرة القالب أ. 

؟ المعلومات الخاصة بصنع البروتينالسالسل اآلتية تمثل أي من
د. ج. ب. أ

؟واحدكودونبما يلي يشفر مأى
مثيونين وسيريند. ج. مثيونين وتربتوفان ثونين ب. برولين وميأ. تربتوفان وسيرين

برواما المتجاورة األمينية الحموض ربط على يعمل الذي النووي ؟ عملية الترجمةبط ببتيدية أثناءالحمض
د. ج.ب. أ. 

؟ واحدكودونبالحمض األميني الذي يشفر ما 
د. مثيونين ج. فينيل أالنين الين ب. فأ. سيرين 
المقابلة عدد أنواع الحموض األمينية التي تشفرها سلسلة  ما 

د.ج. ب. أ. 
؟الحموض األمينية واحدا تلو اآلخرالمرحلة التي يتم فيها إضافة ما 

ب. االستطالة في عملية النسخأ. البدء في عملية الترجمة 
. االستطالة في عملية الترجمة دج. البدء في عملية النسخ  

منلتكوي مكون بروتين ؟المتوقع وجودها على سلسلة عدد النيوكليوتيدات, ماحمض أمينين
د. ج. ب. أ. 

 1الصفحة 

 مبحث األحياءفي   األولىةالوحد                            

 ؟  ضوئية الى طاقة كيميائيةتتحول الطاقة الفي أي مما يأتي   (1

                  ATPامتصاص الضوء وتكوين  -ب                             نقل اإللكترون    -أ          

 ATPنقل االلكترون وتكوين –د                    2Oامتصاص الضوء وانتاج ج_         

 ؟ تفاعل النظام الضوئي الثاني   ض اإللكترونات لجزيئي الكلوروفيل في مركزعو يأي مما يأتي   (2

 S2H -د                        O2H –ج                  2CO -ب                  NADPH-أ   

 ؟  إلى غليسرين ثنائي الفوسفاتالمستهلكة عند تحويل غليسرين أحادي الفوسفات  ATPعدد جزيئات كم  (3

 12 –د                             6  –ج                     15 –ب                       9 -أ    

 ؟ي تفاعالت البناء الضوئي  فيما يخص المسار االلكتروني الالحلقي ف   صحيحةغير العبارات اآلتية  أي من  (4

 يبدأ المسار بإطالق االلكترونات المنشطة من مركز تفاعل النظام الضوئي الثاني. أ.    

 .NADPHو  ATPينتج عن هذا المسار جزيئات -ب    

 عن هذا المسار جزيئات األكسجين نتيجة تحلل الماء. ينتج -ج    

 تعود االلكترونات المنشطة إلى مركز تفاعل النظام الضوئي األول. -د     

 ؟  في حلقة كالفن  RUBPجزيئات من مركب  6الالزمة إلعادة تصنيع    NADPHعدد جزيئات كم  (5

 24د.             6ج.                      18ب.             12أ.     

؟  كوز في مرحلة التحلل الجاليكوليجزيئات جلو  3غير المباشرة الناتجة عن احتراق  ATPعدد جزيئات كم  (6
  18د.                  6ج.          24ب.     12أ. 

 الخميرة ؟ جزيئات سكر في  6عن تحلل الناتجة  ATPتبلغ كمية  كم (7

   228د.                  204ج.        48ب.     12أ. 

 مما يلى ؟نحتاج  . كم ولوز ثنائي الفوسفات في حلقة كالفنبيجزيئات ر  3إلعادة تصنيع   (8

 NADPH 6د.            NADPH 24ج.        NADPH 18ب.    ATP 18أ. 

 ؟ دد جزيئات الجلوكوز المتحللة ع . كمعملية التنفس الخلوي  عنجزئ ماء  12نتج  (9

 4د.               3ج.           2ب.              1أ. 

الناتجة بشكل   ATPمجموع جزيئات   ما .خالل عملية التنفس الخلوي  2Oمن  جزيئا   18تم استخدام   (10
 ؟  مباشر

   68د.      16ج.             12ب.     8أ. 



1/ تحدث التفاعالت الالضوئية في الستروما.
   ج. لوجود األنزميات الالزمة لهذه التفاعالت.

2/ يعتبرNADPH عامل اختزال قوي في حلقة كلفن.
  ج. ألنه يضيف الكرتونات ذات طاقة عالية وأيونات هيدروجني لصنع السكر.

3/ تراكم حمض اللبن في خاليا عضالت الحيوان أحيانا.
  ج. ألن العضالت تقوم بجهد كبري وبالتايل تضطر للقيام بتنفس الهوايئ إلنتاج الطاقة مع عدم 

وصولها األكسجني بكميات كافية حيث ينتج عنه حمض اللنب ويصيبها باإلعياء.
4/ تنتج معظم طاقة التنفس الخلوي في مرحلة سلسلة نقل اإللكترون.

 ج. ألنــه يتــم يف هــذه املرحلــة اســتغالل طاقــة األلكرتونــات املوجــودة يف ذرات الهيدروجــني يف 
.ATP إلنتاج FADH

2
,NADH  مركبي

5/ ال يلزم إجراء تلقيح اختباري للفئران الصفراء.
  ج. الن الفــران الصفــراء النقيــة متــوت ) جينــات قاتلــة ســائدة ( أ مــا الصفــراء التــي تعيــش فهــي 

هجينة ) غري نقية( .
6/ ال يلزم إجراء تلقيح اختباري لألزهار الوردية في نبات شب الليل. 

.)RW( ج. ألن األزهار الوردية طرازها املظهري يدل عىل طرازها الجيني       
7/ ينتشر مرض نزف الدم وعمى األلوان بين الذكور أكثر من اإلناث.

      ج. جــني املــرض متنحــي و مرتبــط بالجنــس وتركيــب الذكــر )XY( وحتــى يصــاب باملــرض يكفيه 
جني واحد لإلصابة

     ) عــىل x( بينــا تركيــب األنثــى xx  وحتــى تصــاب باملــرض البــد مــن اجتــاع جينني للمرض عىل 
كروموسومي  x      لديها. 

8/ تشتمل وراثة فصائل الدم في اإلنسان على ثالثة حاالت وراثية مختلفة.
       ج. الحاالت هي

)i عىل IA , IB ( أ . سيادة تامة : حيث يسود كل من
  )AB( IA , IB ب . سيادة مشرتكة : وذلك بني 

  )i, IA , IB( ت . تعدد أليالت : حيث يتحكم  يف توريث الفصائل 3 أليالت هي 

الوحــدة الثــانــيــة  / الوراثة

ثانيًا / علل لما يأتي :  

مبحث/ األحياء  Thursday 10 June 2021 الخميس 29 شوال 1442هـ 10 يونيو/ حزيران

 8الصفحة 

منأنتجت خلية عديد  يتكون كمببتيد أمينيا  ؟ عدد النيوكليوتيدات المستخدمة في حمضا 
د. ج. ب. أ. 

الناتجة ؟ (. فكم عدد جزيئات التي سببت انتفاخ عجينة خبز هو )عدد جزيئات 
د.ج. ب. أ. 

الناتجة؟ ( جزيئات أستيل ألدهايد من خلية خميرة فكم عدد جزيئات اذا نتج )
دج. ب. أ. 

الطاقة الناتجة من التخمر اللبني في حال غياب األكسجين؟ ال تستخدم أي العمليات اآلتية 
د.صناعة المعجناتللبن        ج. صناعة اب. صناعة المخلالتأ. مجهود العضالت الكبير    

 في التخمر الكحولي:  أّي من اآلتية يعتبر المستقبل األخير لاللكترونات  (85

 د.األستالدهيد     ج. البيروفيت         ب. ايثانول             CO2أ. 

في مرحلة االختزال من عملية البناء  2CO( جزيئات 10التي تستهلك خالل تثبيت ) ATPما عدد جزيئات   (86
 الضوئي؟ 

 20د.                          30ج.          10ب.    60أ. 

 جزئ من حمض جلسرين ثنائي الفوسفات في حلقة كلفن؟  12ماذا نحتاج حتى يتم اختزال إلى   (87

 NADPH 12ب.                            ATP  ،12  NADPH 12 . أ

 NADH  12د.                ATP  ،18   NADPH 18 . ج

 حتى يختزل؟  NADPHما المركب الذي يستخدم   (88

 ب. جلسرين أحادي الفوسفات أحادي الفوسفات   أ. جلسر ألدهايد

 د. الجلوكوز   ج. جلسرين ثنائي الفوسفات

جزيئات من ملح الليمون ) الستريت ( في حلقة كربس؟       3الناتجة عن تحلل  NADHما عدد جزيئات   (89
 12د.               9. ج              6ب.              3أ.  

 الناتجة ؟ أستالدهيد(. فكم عدد جزيئات 8التي سببت انتفاخ عجينة خبز هو ) 2COعدد جزيئات   (90

 2د.                    4ج.            8ب.           16أ. 

 ؟  Gفما نسبة القاعدة غوانين  % .20أحد أنواع الحيوانات  DNAفي  Aنسبة القاعدة أدينين  (91

 % 20د. %                    40ج.   %                   10ب.                      %30أ.

 13الصفحة 

 ( ؟ XXY+44ألحد األشخاص )  ىموسومو على ماذا يدل التركيب الكر  (41

د. أنثى بها تضاعف جنسي          . ذكر حالة كلينفلترج     أ.أنثى حالة داون         ب. أنثى حالة تيرنر     
( فما هو العدد  9ات هو )ياذا كان عدد الكروموسومات الجسمية في الحيوان المنوي إلحدى الثدي (42

 الكروموسومي في الخلية ؟ 

  20.د                          19ج.                      18ب.                     17أ.   

( فما هو التركيب  10اذا كان عدد الكروموسومات الجسمية في الحيوان المنوي لبعض أنواع الطيور هو ) (43
 ؟  الكروموسومي  للحيوان المنوي 

  ZW+20د.                   ZZ+20ج.                     W+10ب.               Z+10أ.  

( كروموسوم فكم يكون عدد الكروموسومات الجسمية في خليته17اذا كانت بويضة حيوان ما تحتوي على ) (44
 الجسمية؟ 

  38د.                          36ج.                         34ب.                    32أ.   

م يبلغ عدد الكروموسومات  ( كروموسوم فك23اذا كان عدد الكروموسومات في بويضة أنثى االنسان ) (45
 الجسمية؟  االجسمية  في خالياه

 44د.                          46ج.                          40ب.                   36أ.   

 خر أنثى ؟ احتمال أن يكون أحدهما ذكر واآل قررت عائلة انجاب طفلين فما هو (46

 د. ال شيء مما سبق .                         2/ 1ج.                    8/ 1ب.                1/4 .أ

 أين  تحمل الجينات المتأثرة بالجنس؟ (47

                                               .الكرموسومات الجسميةب                    . الكرموسومات الجنسية    أ

 د. ال شيء مما سبق           ج.الكرموسومات الجسمية والجنسية     

إلى من يورث األب صفاته المرتبطة بالجنس ؟ 

اث       االنوأد. أبنائه الذكور. أبنائه االناثجأ.أبنائه الذكور        ب. أبنائه الذكور واالناث     
على الذكور فقط ؟% في بنسبة وظهورها على ماذا يدل عدم ظهور الصفة المتنحية في أفراد 

د. متأثرة بالجنس .. مرتبطة بالجنسب. توزيع مستقل             جأ.انعزال الصفات   
(؟ التي ينتجها فرد طرزه الجيني )الغاميتاتأنواععددما

دجبأ

 13الصفحة 

( ؟ ألحد األشخاص ) ىموسومو على ماذا يدل التركيب الكر 

تيرنر حالة أنثى ب داون حالة أنثى د. أنثى بها تضاعف جنسي  . ذكر حالة كلينفلترجأ
الثدي إلحدى المنوي الحيوان في الجسمية الكروموسومات عدد كان ( فما هو العدد  ات هو )ياذا

الكروموسومي في الخلية ؟ 

دج.ب.أ.
هو الطيور أنواع لبعض المنوي الحيوان في الجسمية الكروموسومات عدد كان ( فما هو التركيب  اذا

المنوي للحيوان ؟ الكروموسومي

د.ج.ب.أ.
على تحتوي ما حيوان بويضة كانت خليتهاذا في الجسمية الكروموسومات عدد يكون فكم كروموسوم

الجسمية؟ 

د.ج.ب. أ.
م يبلغ عدد الكروموسومات  ( كروموسوم فكاذا كان عدد الكروموسومات في بويضة أنثى االنسان )

الجسمية؟ االجسمية  في خالياه

د.ج.ب. أ.
واآلقررت عائلة انجاب طفلين فما هو ذكر أحدهما يكون أن خر أنثى ؟ احتمال

د. ال شيء مما سبق .ج.ب. أ
أين  تحمل الجينات المتأثرة بالجنس؟

.الكرموسومات الجسميةب. الكرموسومات الجنسية    أ
د. ال شيء مما سبق  ج.الكرموسومات الجسمية والجنسية     

 إلى من يورث األب صفاته المرتبطة بالجنس ؟  (48

اث       االن وأ د. أبنائه الذكور          . أبنائه االناثج   أ.أبنائه الذكور        ب. أبنائه الذكور واالناث        
على الذكور فقط ؟ 2F% في 25بنسبة وظهورها  1Fعلى ماذا يدل عدم ظهور الصفة المتنحية في أفراد   (49

 د. متأثرة بالجنس .             . مرتبطة بالجنسب. توزيع مستقل             ج      أ.انعزال الصفات     

 (؟ aaBBالتي ينتجها فرد طرزه الجيني ) الغاميتات أنواع عدد ما (50

 4-د                           3 -ج                            2-ب                         1-أ   

 14الصفحة 

 كم تبلغ نسبة االفراد التي تعيش عند تزاوج شاب و فتاة مصابين بمرض هنتيغتون بصورة غير نقية؟     (51

 1/8-د                    4/ 3 -ج                       1/4-ب                         1/2-أ   

عدد الكروموسومات  كم  . من االنقسام المنصف 2عند عدم انفصال زوج الكروماتيدات الشقيقة فى المرحلة (52
 خاليا األفراد الناتجة:  فى 

 1ن_  -د       ن                4 -ج  ن                     3 -ب                   1ن+ 2 -أ

أزواج من الكروموسومات وحدث عدم انفصال ألحد أزواج   7إذا علمت أن خاليا البازالء تحوى   (53
ب اللقاح  عدد الكروموسومات فى حبو  .كمالكروموسومات المتماثلة فى المرحلة األولى من االنقسام المنصف 

 الناتجة ؟ 

 8أو 7 -د                 8أو  7أو 6 -ج                    8أو 6  -ب                     7 -أ

متنح للصفتين مع أنثى طرازها الجينى سائد خليط للصفتين  aabbعند تلقيح ذكر ذبابة خل طرازه الجينى  (54
نسبة االرتباط . ما ( 6( , ضامرة الجناح سوداء االلون)5ظهرت النتائج التالية: طبيعية الجناح رمادية اللون)

 ؟  A,Bبين الجينين 

     صفر-د                %       50 -ج                 %  75-ب  %                 100-أ  

 ي خلية المعدة؟ف(، ما العدد الكروموسومي 9حدى الثدييات هو )مات الجسمية في بويضة إعدد الكروموسو  (55

 20 د.                         19ج.                     18ب.                     17أ.   

 ؟ AaRRbBttأي من الجاميتات األتية يمكن أن تنتج عن الطراز الجيني  (56

  aRBtد.                  ARBbج.                     AaRtب.                     Arttأ.   

متنحي للصفة وقاتل، حدث تلقيح ذاتي لفرد يحمل الصفة السائدة بصورة غير نقية، ما النسبة   bالجين  (57
 التي يمكن الحصول عليها مما يأتي؟ 

   % سائد100. متنحي     د  1سائد:  2متنحي    ج.  1سائد :  3متنحي     ب.  1سائد:  1أ.    

، فما احتمال انجاب  BBhXHXمن فتاة تحمل الطراز الجيني  YBbHXاذا تزوج رجل يحمل الطراز الجيني  (58
 من بين النسل؟  BBHXHXبنت طرازها الجيني 

    2/1د.                        4/1ج.                   8/1. ب                    16/3أ.   

محموالن على كروموسوم واحد وعلى فرض عدم  B,A{، إذا علمت أن الجينين AaBbفرد طرازه الجيني } (59
 حدوث العبور، ما عدد أنواع الجاميتات التي يمكن أن ينتجها هذا الفرد؟ 

  8د.                         6ج.                        4ب.                        2أ.     

 15الصفحة 

  D,A% ونسبة االرتباط بين 5هو   C,A% وبين C,B  3في خريطة كروموسومية، نسبة العبور بين  (60

 %، فما الترتيب الصحيح لهذه الجينات؟ B,A 98% وبين 92

   BACDد.                       ABCDج.                ADBCب.                  ACBDأ.     

كم نوعا  من الجاميتات ينتج عن عدم انفصال زوج الكروماتيدات الشقيقة في المرحلة الثانية من االنقسام المنصف   (61
 عند االنسان؟

 5د.                             4ج.                       3 ب.                        1أ.    

الجينى طرازه لفرد االختبارى التلفيح عن الناتجة الشكلية الطرز أنواع عدد ؟ ما

د. ج.ب. أ. 
ي  التي الوراثية الحالة ؟ظهر فيها كال األليلين تأثيره كاما الهجين الفرد في مال 

ج. األليالت المتعددة         د. السيادة التامة   ب. السيادة غير التامة     السيادة المشتركةأ. 
ما رقم الكروموسوم الذى تشغله أليالت فصائل الدم ؟

د. ج. ب. أ. 
أي الكائنات اآلتية يماثل النظام الكروموسومى في األسماك ؟

الفراش أ.  الفئران                    ب. االرانب                     ج. القرود                    د. 
؟ وراثيا  المعدل األرز إنتاج يتم األغراض ألى

عالج نقص فيتامين ب. أ. مقاومة اآلفات              
األنسولينج. عالج مرض سكيد            هرمون إنتاج د

علل لما يأتييا ثان
تحدث التفاعالت الالضوئية في الستروما.

نزيمات الالزمة لهذه التفاعالتلوجود األ ج. 
كلفنيعتبر حلقة في قوي اختزال عامل

ألنه يضيف الكترونات ذات طاقة عالية وأيونات هيدروجين لصنع السكر.ج. 

تراكم حمض اللبن في خاليا عضالت الحيوان أحيانا.
مع عدم وصولها األكسجين إلنتاج الطاقةهوائي  البتنفس  ألن العضالت تقوم بجهد كبير وبالتالي تضطر للقيام  ج.  

ويصيبها باإلعياء. بكميات كافية حيث ينتج عنه حمض اللبن
 15الصفحة 

% ونسبة االرتباط بين هو  % وبين في خريطة كروموسومية، نسبة العبور بين 
%، فما الترتيب الصحيح لهذه الجينات؟ % وبين 

د. ج. ب. أ.  
المنصف االنقسام من الثانية المرحلة في الشقيقة الكروماتيدات زوج انفصال عدم عن ينتج الجاميتات من نوعا  كم

عند االنسان؟

د. ج. ب.أ. 

 ؟  AaBbCcما عدد أنواع الطرز الشكلية الناتجة عن التلفيح االختبارى لفرد طرازه الجينى  (62

 4د.                           8 ج.                       16ب.                         64أ.    

 مال   في الفرد الهجين ؟ ظهر فيها كال األليلين تأثيره كاما الحالة الوراثية التي ي   (63

 ج. األليالت المتعددة         د. السيادة التامة       ب. السيادة غير التامة                السيادة المشتركةأ.   

 ما رقم الكروموسوم الذى تشغله أليالت فصائل الدم ؟ (64

 6د.                          9ج.                         16ب.                         19أ.   

 أي الكائنات اآلتية يماثل النظام الكروموسومى في األسماك ؟ (65

 الفراش أ.  الفئران                    ب. االرانب                     ج. القرود                    د.   

 ألى األغراض يتم إنتاج األرز المعدل وراثيا  ؟     (66

 Aعالج نقص فيتامين ب.             أ. مقاومة اآلفات                   

 د. إنتاج هرمون األنسولين            ج. عالج مرض سكيد               

علل لما يأتييا ثان
تحدث التفاعالت الالضوئية في الستروما.

نزيمات الالزمة لهذه التفاعالتلوجود األ ج. 
كلفنيعتبر حلقة في قوي اختزال عامل

ألنه يضيف الكترونات ذات طاقة عالية وأيونات هيدروجين لصنع السكر.ج. 

تراكم حمض اللبن في خاليا عضالت الحيوان أحيانا.
مع عدم وصولها األكسجين إلنتاج الطاقةهوائي  البتنفس  ألن العضالت تقوم بجهد كبير وبالتالي تضطر للقيام  ج.  

ويصيبها باإلعياء. بكميات كافية حيث ينتج عنه حمض اللبن

 9الصفحة 

ةنيــــــــــــ دة الثاــــــــ الوح 
 ؟ لخلية ذكر طائر ما هو التركيب الكرموسومي الجنسي  (1

 ZW -د        ZZ -ج         W -ب   Z -أ

 نسبة االرتباط بينهما؟    % فما هي  12إذا كانت نسبة تكرار العبور بين جينين على أحد الكروموسومات   (2

 %  112د_                      % 88_  ج                 17% -ب                12%-أ  

 ؟  AaBBCCDdماعدد أنواع الجاميتات الناتجة عن الطراز الجيني  (3

   6د_                          1ج_                       4_ ب                      2 -أ

 ؟  ABمن أبوين كليهما فصيلة دمه   Aاحتمال إنجاب ذكر فصيلة دمه  (4

   3/8  _ د                      _ 1/8  ج                  1/4  _ب               16/1 -أ

 أي من االختالالت التالية تنشأ عن طفرة جينية ؟ _ (5

د_ حالة كلينفلتر          ج_ حالة تيرنر                      ب_ حالة داون             فينيل كيتونيوريا -أ
 ؟ b b+أبوين تركيبهما الجيني  النسل الناتج عن ما احتمال إنجاب فتاة صلعاء من (6

 4/3 -د               2/1 -ج                 8/1 -ب          8/3 -أ  

 ما هو البروتين الذي يؤدي نقصه لإلصابة بمرض عسر النمو العضلي التدريحي ؟ (7

 د_ أيزوفين                  ديستروفين ج_      ب_ سيتوكاينين                           رينو فبير  -أ

 عند حدوث عبور بين كروموسومين غير متماثلين ؟  ما نوع الطفرة الناتجة (8

 د_ مضاعفة        ج_ فقد                                     انتقال ب_               انقالب  -أ   

 ( ؟AaBb_Aabbمن أبوين طرازهما الجيني )  Aabbما احتمال ظهور فرد طرازه الجيني  (9

 1/4 -د        8/ 3 -ج          1/8 -ب        1/2 -أ 

 تزاوج رجل نظره طبيعي من امرأة حاملة لمرض عمى األلوان ؟ اذا ما هو احتمال اإلصابة عند الذكور (10

 % 100 -د        % 75 -ج                 % 50-ب      % 25 -أ   

 ؟ aabbما هو الطراز الجيني لآلباء اذا كان الطراز الجيني لنصف األبناء   (11

AaBb x AaBbد.          AaBb x aaBbج.         Aabb x AaBbب.       aabb x Aabbأ.    

 10الصفحة 

(. فكم يبلغ عدد الكروموسومات الجسمية في خلية20هو)  يىاذا كان عدد الكروموسومات في بويضة حيوان ثد  (12
 ؟ جلد الحيوان

 22د.                       36ج.                          38.ب                    40أ.     

  YMiXAIمصاب بمرض نزف الدم من عائلتين طرازهما الجيني   غير  ABما احتمال انجاب ذكر فصيلة دمه  (13

X   mXMiXBI    ؟ 

   3/16د.                          1/16ج.                       2/16ب.                    1/4أ.    

أنثى ذبابة خل كالهما رمادي اللون طبيعي الجناح غير نقي   عكم تبلغ نسبة األبناء عند تزاوج ذكر ذبابة خل م (14
 حصول العبور ؟  عدم  ، وعلى فرض TtVvالصفات 

 %     50%:50 -%                 د83%:17ج.                    3:1ب.               1:3:3:9أ.   

 ؟ aabbتركيبها فراد أ احتمال انتاج  فما ( AaBb x aaBbعند تلقيح نباتين طرازهما الجيني ) (15

               16/ 3 د.                        4/16ج.                      8/1 ب                       1/16أ.   

 ما هي العالقة بين نسبة العبور والمسافة بين الجينات ؟ (16

 ال توجد  متفاوتة                  د.  ج.                 ب. طردية عكسية                    أ.   

%ويبعد الجين  C,A =4% ونسبة تكرار عملية العبور بين B,A =98إذا كانت نسبة االرتباط بين الجينين  (17
B       عنC   سنتمورغان فما هو ترتيب  الجينات على طول الكروموسوم؟   6 ب 

                           CABد.                      CBAج.               ACBب.                   ABCأ.   

 ( ؟ Oفصيلة دمه )    نجب طفال  أ أي من الفصائل اآلتية ال يمكن أن تكون ألب   (18

 Oد.                          ABج.                        Bب.                         Aأ.    

 االت الوراثية تمثل وراثة لون األزهار في نبات البازالء ؟حأي من ال. 33 (19

 التامة   د.السيادة غير    ج.السيادة المشتركة                     السيادة التامةب.       أ.الجينات القاتلة               

 ما احتمال أن يكون المولود الرابع ذكرا ؟ .أنجبت عائلة ثالث بنات  .34 (20

 1/8د.                      1/2ج.                       1/4ب.                         1/16أ.    

 كم تبلغ نسبة ظهور جين اللون الزهري في نبات فم السمكة في الجيل الثاني من التلقيح الذاتي ؟ .36 (21

   1:1د.                        1:2ج.                     1:2:1ب.                        3:1أ.    

أواًل:- اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

 12الصفحة 

مرتبطان على نفس الكروموسوم فاذا   A,b( والجينان  AaBbمرتبطين معا هو )فرد طرازه الجيني لصفتين   (31
 % ، فما هي الطرز الجينية للغاميتات ونسبتها ؟ 10كانت نسبة تكرار عملية العبور بين جيني الصفتين  

 AB    ،45%ab   ،5%Ab  ،5 %aB%45أ.    

 aB    ،45%Ab ،5%AB  ،5%ab%45.ب    

 AB ،40  %ab  ،10%Ab،10%aB%40ج.    

 Ab ،40%  aB ،10%AB،10 %ab%40د.    

واالخر    AaBbRrكم يبلغ عدد أنواع الطرز الجينية الناتجة عن تزاوج فردين يحمل أحدهما الطراز الجيني  (32
AABbRr       ؟ 

 16د.                         18ج.                         32ب.                        48أ.    

 عائلة انجاب طفلين ، فما احتمال أن يكونا ولدين ؟ تمنت (33

 1د.                           4/3ج.                     1/2ب.                         1/4أ.   

 انتيتربسين؟ -1-ما اسم المرض الناتج عن نقص بروتين ألفا (34

عسر النمو العضلي  -د       انتفاخ الرئة الوراثي -ج                االيدز  -سكيد                    ب-أ    
 مراض اآلتية غير مرتبطة بالجنس؟ أي من األ (35

 العضلى  د.عسر النمو  األلوان             ج. عمى              . الذقن المستديرب          أ.نزف الدم        

 أي من الفيتامينات يستخدم في عالج مرض العشى الليلي؟  (36

   Dد.                              Cج.                           Bب.                    A أ.   

 يحدث له تضاعف في  متالزمة  إدواردز ؟  اآلتبة موسوماتو أي من الكر  (37

  Xد.                           21ج.                         18. ب                   14أ.    

 نثى حالة داون في اإلنسان ؟أل   ىموسومو الكر  التركيبما  (38

 XX+45.د                     XXX+44ج.                 XX+44ب.              XO+44أ     

 ما سبب ظهور تراكيب جينية جديدة في األبناء؟  (39

    د. العبور       ج. التأثر بالجنس             ب. االرتباط بالجنس          أ.االرتباط الجيني         

أي انزيم وال يتم اضافة أي جزيء سكر الى البروتين السكري فما هو نوع فصيلة الدم ؟  iاذا لم ينتج األليل  (40

 Aد.                        ABج.                        Bب.                       Oأ.    

 11الصفحة 

خر  واآل AAbbحداهما الطراز الجيني أألبوين يحمل  AaBbيني ما احتمال ظهور فرد طرازه الج .39 (22
AaBb  العلم أن الجينين   معA,b  محموالن على نفس الكروموسوم وعلى فرض عدم حدوث العبور ؟ 

 د.صفر                          1/8ج.                     1/4ب.                  1/2أ.    

 للطيور ؟  أي من الكرموسومات اآلتية يوجد في الحيوان المنوي   (23

  Wد.                            Zج.                        ZWب.                   ZZأ.   

مرتبطان   A,Bوالجينان  AaBbفي تزاوج معين حدث تلقيح اختبارى لفرد تركيبه الجينى   (24
 ؟  Aabb%. ما احتمال انجاب فرد تركيبه الجينى  75ونسبة االرتباط بينهما  

   1/32د.    1/16ج.           1/8ب.       1/4أ.   

 ما هو التركيب الكروموسومي الجنسي في خلية جسمية في أنثى القرود؟  (25

 YXد.                        Xج.                          XXب.                       Yأ.  

 ؟  األبناء نسبة اإلصابة بين. ما من امرأة حاملة لمرض عمى األلوانعند زواج رجل نظره عادي  (26

 د.صفر      %              75. ج               %            50ب.                   %25أ.  

 ؟  Wأين يمكن تواجد الكروموسوم الجنسي . 44

 لألسدد.الحيوان المنوي             ر  ائج.الحيوان المنوي للط       رائالط ةب.بويض         األسدأ.بويضة   

 إذا تزوج رجل مصاب بنزف الدم بامرأة حاملة المرض فما نسبة االصابة بين الذكور ؟   (27

 د. صفر      %                75ج.                           %50.ب    %                 25أ.   

 ؟  ةالطرز األبويفكم  تبلغ نسبة  %84بين جينين على أحد الكروموسومات   اإلرتباطإذا كانت نسبة  (28

 % 61د.        %              48ج.                       %84.ب       %                 16أ.   

مرتبطان ولم  b وA  علما  أن الجينين  AaBbDdاز الجيني   كم عدد أنواع الجاميتات الناتجة عن الطر (29
 ؟ يحدث عبور

  6د.                             1ج.                         4ب.                        2أ.   

 ما هو الكروموسوم الجنسي الذي يرثه محمد عن والده المصاب بمرض نزف الدم ؟ (30

   Xد.                           HXج.                         hXب.                     Yأ.    



1. كم عدد جزيئات NADPH , ATP المستخدمة إلنتاج:
أ/ جزئ جليسر ألدهايد أحادي الفوسفات؟

. NADPH  6 هو 9 , بينام ATP ج. عدد جزيئات      
ب/ خمسة جزيئات جلوكوز؟

 ATP ,12NADPH 18 تنتج جزئ جلوكوز أي ان جزئ الجلوكوز يستهلك G3P ج. كل جزيئني    
 ATP 90    = 18 x أي أن     5 جلوكوز        

2. تــم حــرق خمس جزئيــات جلوكوز في خليــة معينة، كم جزئيًا مــن ATP يتم 
إنتاجها مباشرة وغير مباشرة من حلقة كربس؟

 NADH مبارشة و11 جزئ غري مبارشة }9من ATP ج. /يف حلقة كربس الواحدة ينتج جزئ
                                 

 .  ATP 120    = 12 x )إذًا الجواب 5 جلوكوز )10 كربس

قارن بين التفاعالت الضوئية والالضوئية من حيث، مكان حدوثها، نواتجها؟

التفاعالت الالضوئيةالتفاعالت الضوئيةوجه المقارنة
السرتوماغشاء الثايالكويدمكان حدوثها 

جلوكوز }ATP} G3P و NADPH و O2نواتجها
 4. قــارن بين عمليتي النســخ والترجمة من حيث، مــكان حدوثها، متطلباتها، 

نواتجها؟

الترجمةالنسخوجه المقارنة

مكان
 حدوثها

يف السيتوسول  يف النواة
)عىل الرايبوسوم(

متطلباتها:
,نيوكليوتيــدات   RNA بلمــرة  إنزيــم 

DNA,الرايبوسوم ,mRNA , tRNA

عديد الببتيد }بروتني{رشيط mRNA أويل ثم ناضجنواتجها:
5  .جينا اللون األسود واألصفر في نوع من القطط يحمالن على الكروموسوم 
الجنســي X فقط، ولون ذكورها إما أصفر أو أســود، أما لون إناثها أســود 
أو أصفر أو مشمشــي )وســط بين اللونيــن(، وضح على أســس وراثية ناتج 

التزاوجين التاليين:
 أ/ تزاوج قطة صفراء مع قط أسود.

ب/ تزاوج قط أصفر مع قطة مشمشية.       
الحل/  هذه حالة جينات مرتبطة بالجنس وسيادة غري تامة.

          نفرض جني األسود B , جني األصفر R                                                          تابع اإلجابة :

ثالثًا:اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة مما يلي:  

مبحث/ األحياء  Thursday 10 June 2021 الخميس 29 شوال 1442هـ 10 يونيو/ حزيران

1.)نقطة التشــبع الضوئى( الحد الذي يثبت عنده معدل عملية البناء الضويئ حتى مع زيادة 
شدة الضوء.  

2.) انزيم روبيســكو( بروتني يســاعد عىل تثبيت CO2 بإتحاده مع RUBP يف بداية حلقة 
كلفن. 

   . mRNA 3. )الترجمة( تحويل الكودونات اىل سلسلة من الحموض األمينية عىل رشيط

4.)كودون إيقاف( ثالثة نيوكليوتيدات عىل رشيط mRNA ال تشفر أحامض أمينية.

. RNA   انزميات خاصة تستخدم لنسخ األنواع الثالثة من )RNA 5.) انزيمات بلمرة

6.)التنفــس الخلوى( عمليــة تفكيــك الروابــط الكيميائيــة يف املركبــات العضوية النطــالق الطاقة 

املخزنة بها.
7.)الكــودون( 3قواعــد نيرتوجينيــة متتابعــة عــىل جــزئ mRNA ميكــن أن ترتجــم إىل حمــض 

أميني معني.
8.)معالجة mRNA( تحويل mRNA األوىل إىل mRNA ناضج.

9.)طفرة جينية( إضافــة أو حذف بعض النيوكليوتيدات من رشيــط DNA تؤثر عىل عمليتي 

النسخ والرتجمة وبالتايل تغري الربوتني الناتج.
10. )العبور الوراثى(  عملية تحدث يف الطور التمهيدي من االنقسام املنصف وتؤدي لظهور 

تراكيب جديدة عىل األبناء. 
11. )الصفة المتأثرة بالجنس( صفة وراثية يتمثل فيها الطراز الجيني الواحد بطرازين شكليني                                      
12. )طفرة انقالب( انفصال قطعة من الكروموسوم وإلتفافها 180 درجة ثم اتصالها مع جزيئ 

الكروموسوم               
13. )التلقيح اإلختبارى( تهجني يجري ملعرفة الطراز الجيني للصفة السائدة.                                                 
14. )خريطة الجينات( ترتيب يحدد مواقع الجينات عىل الكروموسوم .                                                     

الوحــدة الثــالثة / أجهزة جسم اإلنسان

أواًل:- اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

رابعًا : ماذا يحدث في الحاالت اآلتية :  

خامسًا : أسئلة متنوعة :  

.X 1. إخصاب بويضة خالية من الكروموسوم الجنسي بحيوان منوي به الكروموسوم الجنسي
      ج. حالة ترينر .

2.عدم انفصال الكروماتيدات الشقيقة في الطور االنفصالي في المرحلة الثانية 
من االنقسام المنصف.

  ج. تنتج جاميتات غري طبيعية بها )ن+ 1( أو )ن- 1(وبالتاىل تنتج اختالالت وراثية.
3. حدوث عبور بين كروموسومين غير متماثلين.

  ج. طفرة كروموسومية )طفرة انتقال كروموسومية(.
4.انفصال قطعة من الكروموسوم والتفافها 180 درجة ثم اتصالها مع جزئي الكروموسوم.

 ج. طفرة كروموسومية )طفرة انقالب كروموسومية(.
.)DNA 5.تغير في التركيب الكيميائي للجين. )تغير في ترتيب القواعد النيتروجينية على جزئ

  ج. طفرة جينية .
6.تضاعف الكروموسوم الجسمي رقم 21 في اإلنسان.

  ج. حالة )متالزمة(داون.

 }FADH2 2من +

 19الصفحة 

هذه حالة جينات مرتبطة بالجنس وسيادة غير تامة. الحل/
, جين األصفر نفرض جين األسود 
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الجيل الناتج  أكمل 
 )الطرز الجينية( 

 20الصفحة 

الوحــــدة الثالثــــــة في األحياء 
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحةأوال 

 ما هي الوظيفة التي ال تعد من وظائف الجهاز الهيكلي؟ (1

 الخزن  -د الدعامة -ج  الحماية  -ب الدفاع-أ

 ما هي القناة الفقرية التي  تحمل معظم ثقل الجسم و يمر فيها الحبل الشوكي ؟    (2

 الحزام الحوضي -د  القفص الصدري  -ج  الجمجمة  -ب  العمود الفقاري  -أ 

 كم عدد الفقرات المتمفصلة في العمود الفقاري؟    (3

 25  -د  24  -ج  23  -ب  22   -أ 

 الفقاري؟ما سبب مرونة العمود  (4

 فقرات متمفصلة  -د  أقراص ليفية  –ج  فقرات ملتحمة  –ب  أربطة عديدة  –أ 

 كم عدد الفقرات العنقية في العمود الفقاري؟ (5

 5  -د  12    -ج  9 -ب  7   -أ 

 ما هي العظمة المسطحة التي تتوسط القفص الصدري ؟ (6

 القص  -د الترقوة  -ج لوح الكتف  -ب الضلوع  -أ

 بماذا تتصل الضلوع من الخلف ؟  (7

 الفقرات الصدرية -د الحزام الصدري  -ج العمود الفقاري  -ب القفص الصدري  -أ

 ماذا تسمى العظام التي تربط األطراف العلوية بالهيكل المحوري؟ (8

 القفص الصدري  -د العمود الفقاري  -ج الحزام الحوضي -ب الحزام الصدري  -أ

 ما هي الضلوع التي ال تتصل بالقص نهائيا  ؟  (9

 الشئ مما سبق  -د طافية ال -ج كاذبة ال -ب حقيقية ال -أ

 ما هي التراكيب التي تصل األطراف بالجذع؟ (10

 القفص الصدري  -د لوح الكتف  -ج الحزام الحوضي -ب الحزام الصدري  -أ

ما هو العظم االمامي الرفيع الذي يتصل من األمام بالقص ومن الخلف بشوكة علوية بارزة ؟ (11
 الشظية  -د  الترقوة  -ج  الضلوع -ب  لوح الكتف  -أ 
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 ماذا تشكل الخاليا العظمية من كتلة العظم؟  (24

 % 2  -د  %   98   –ج  %   5 -ب %   90 –أ 

 ما هي الوحدة االساسية للعظم الكثيف؟   (25

 القنيات  -د قناة فولكمان  -ج قناة هافرس  -ب جهاز هافرس  -أ

 يقع على سطح العظم و يعطيه القوة والحماية ؟  ما هو النسيج الصلب  الذي (26

 العظم االسفنجي  -د العظم الكثيف  -ج جهاز هافرس  -ب العظم االصيل -أ

صفوف ( وتوجد داخل ثغرة وهي مشتركة  ما هي الخاليا المرتبة في صفوف اسطوانية ) 
المركز؟ 

االوعية الدموية دالخاليا العظمية جقناة فولكمان بجهاز هافرس أ
الدموية؟ االوعية و هافرس اجهزة من تخلو الصفائح من تتكون التي الشبكة تسمى ماذا

الغضاريفدالعظم االصيل جالعظم الكثيفبالعظم االسفنجيأ
كيف يصل الغذاء للعظم الكثيف؟ 

الدموية االوعيةداالنتشار جالنقل النشطبالخاصية االسموزية أ
كيف يصل الغذاء للعظم االسفنجي؟ 

الخاصية االسموزية داالوعية الدموية جاالنتشار بالنقل النشطأ
ما عدد نبضات  القلب لإلنسان البالغ السليم في الدقيقة؟ 

د_ ج_  ب_ أ_ 
ما مصدر  النبضة األولية في  القلب؟

العقدة األذينية البطينية دحزم هس        جالعقدة الجيب أذينيةب ألياف بركنجي        أ
ا عديم العظم من العلوى الجزء يسمى إلسم؟بم

د _ االرتفاق العانىالحرقفة أ _ الورك                  ب_ الحق                      ج _ 
ما الصمام الذي يفصل بين األذين األيمن والبطين األيمن؟ 

دجثالثي الشرفاتثنائي الشرفات        ب أ أبهري قمري رئنصف قمري وينصف
ماذا يسمى السائل األصفر القشي الذي  يظهر خالل فصل مكونات الدم؟

اللمفدالبالزمافيبرينوجين                جغلوبين                بأ
ما منشأ خاليا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية؟

األوردة الشرايين                 دالقلب          جخاليا عضلةبالخاليا الجذعيةأ
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 كم عدد عظام اليد الواحدة ؟ (12
 19 -د  12    -ج  15  -ب  20 –أ 

 ماذا تسمى التراكيب التي تربط األطراف السفلية بالهيكل المحوري؟   (13

 القفص الصدري  -د العمود الفقاري  -ج الحزام الحوضي -ب الحزام الصدري  -أ
 ما هو التجويف الذي يوجد عند كل جانب من جوانب الحوض  الستقبال عظم الفخذ؟ (14

 الساق -د  الساعد -ج  العضد -ب  الحق -أ 
 بماذا يتصل العظم  عديم  االسم من االمام؟  (15

القفص  -ب  الفقرات العجزية –أ 
 الحزام الحوضي -د  االرتفاق العاني  -ج  الصدري 

 بماذا يتصل العظم  عديم  االسم من الخلف؟  (16

الحزام  -ب  االرتفاق العاني  -أ 
 القفص الصدري  -د  الفقرات العجزية  -ج  الحوضي 

 ماذا تشكل المنطقة العجزية + العصعصية + العظمان عديما االسم؟    (17
 الجذع –د  الحزام الحوضي  -ج  العمود الفقاري  –ب  الحوض -أ 

 من مكونات الطرف السفلي ؟   ال يعدأي من اآلتية  (18
 الشظية  -د  القصبة  -ج  الكعبرة -ب  الرضفة  –أ 

 كم عدد عظام الكاحل في الطرف السفلي ؟  (19
 7 -د  9   -ج  3  -ب  5  -أ 

 أى من العظام اآلتية من العظام الطويلة ؟  (20
 القصبة  -د  الكاحل -ج  المشط  -ب الفخذ -أ 

 ما هو النسيج الضام الذي يتكون من خاليا حية متخصصة توجد في مادة بين خلوية صلبة ؟  (21
 الدم -د  العظم -ج  الدهون   -ب الغضاريف -أ 

 ماذا تشكل الياف بروتين الكوالجين من كتلة العظم؟   (22
 نصف ال -د  ربع ال -ج  نثلثاال -ب ثلثال -أ 

 العظم؟مالح الكالسيوم من كتلة أماذا تشكل  (23
 نصف ال -د  ربع ال -ج  نثلثاال -ب ثلثال -أ 
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ما الصمام الذي يفصل بين األذين األيسر والبطين األيسر؟ 
دجثالثي الشرفات        بثنائي الشرفاتأ أبهري قمري رئوينصف قمري نصف

وانثنائها أثناء المرور في الشعيرات الدموية؟ ما سبب قدرة خاليا الدم الحمراء على تغيير شكلها 
المرنكثرة عددها       بأ الخلوي خلوها من النواةالشكل القرصي المقعر الوجهين    دجغشاؤها

ما سبب زيادة مساحة سطح تبادل الغازات في خاليا الدم الحمراء؟
جكثرة عددها       بأ المرن الخلوي معا دكل القرصي المقعر الوجهينالشغشاؤها ب أ

أى مما يلي ليست من خصائص خاليا الدم الحمراء، ما هي؟ 
_ تتكاثر تخلو من النواة                 ب_ عددها بالماليين      ج_ قرصية الشكل           د أ

أى من االتية ليست من خصائص الصفائح الدموية، ما هي؟ 
ج _تساعد في تخثر الدم      د _  بها حبيبات افرازية عديدة األنويةد       ب_  ليس لها شكل محدأ

على ماذا تعتمد قدرة خاليا الدم على نقل االكسجين؟ 
معا جكمية الهيموغلوبين بداخل الخلية    دجعدد خاليا الدم الحمراء بعدد خاليا الدم البيضاء أ ب

ما نوع الذرة التي توجد في وسط مجموعة الهيم ؟ 
كربونفوسفور                     دجحديدهيدروجين               بأ

األيسر؟ باألذين ويتصل القلب باتجاه الدم يحمل الذي الدموي الوعاء ما
بأ الرئوي األوردة الرئوية الوريد األجوف            دالشريان األبهر            جالشريان

كم عدد جزيئات الهيموغلوبين فى خلية الدم الحمراء؟
بأ جمليون دمليون مليونمليون

عن نقل الغازات في الجسم؟من المسؤول 
ب _ خاليا الدم البيضاء       ج_ الصفائح الدموية           د _ األوعية الليمفية خاليا الدم الحمراءأ

 ما هي الحجرة القلبية التي تكون  أكثر قوة وسمكا ؟    (46

 األذين األيمن  -األيسر             داألذين  -ر             جالبطين األيس -البطين األيمن          ب  -أ

 ماذا تسمى خاليا دم قرصية الشكل مقعرة الوجهين؟ (47

 الخاليا الجذعية  -د  الصفائح الدموية          -خاليا الدم البيضاء       ج -ب       خاليا الدم الحمراء -أ

 فى خاليا الدم الحمراء الناضجة؟  توجدأي مما بلى  ال (48

 خضاب الدم   -الهيموغلوبين               د -الغشاء الخلوي              ج-ب                   النواة -أ

 أي من خاليا الدم تمتاز بقدرها عل مغادرة تيار الدم بهدف دفاعي؟  (49

جميع ما سبق  -الصفائح الدموية        د   -ج         خاليا الدم البيضاء -خاليا الدم الحمراء        ب -أ
 الدم تعد احدى وسائل الدفاع في الجسم؟ أي من خاليا (50

 الخاليا الجذعية-الصفائح الدموية          د -ج       خاليا الدم البيضاء -خاليا الدم الحمراء        ب -أ
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ماذا تشكل الخاليا العظمية من كتلة العظم؟ 
د ج بأ 

ما هي الوحدة االساسية للعظم الكثيف؟
القنيات دقناة فولكمانجقناة هافرس بجهاز هافرس أ

يقع على سطح العظم و يعطيه القوة والحماية ؟ ما هو النسيج الصلب  الذي
العظم االسفنجي دالعظم الكثيف ججهاز هافرس بالعظم االصيلأ

صفوف ( وتوجد داخل ثغرة وهي مشتركة    5- 4ما هي الخاليا المرتبة في صفوف اسطوانية )  (27
 المركز؟ 

 االوعية الدموية  -د الخاليا العظمية  -ج قناة فولكمان  -ب جهاز هافرس  -أ

 ماذا تسمى الشبكة  التي تتكون من الصفائح تخلو من اجهزة هافرس و االوعية الدموية؟  (28

 الغضاريف -د العظم االصيل  -ج العظم الكثيف -ب العظم االسفنجي -أ

 كيف يصل الغذاء للعظم الكثيف؟  (29

 الدموية  االوعية -د االنتشار  -ج النقل النشط -ب الخاصية االسموزية  -أ

 كيف يصل الغذاء للعظم االسفنجي؟  (30

 الخاصية االسموزية  -د االوعية الدموية  -ج االنتشار  -ب النقل النشط -أ

 ما عدد نبضات  القلب لإلنسان البالغ السليم في الدقيقة؟  (31

 8د_                          59ج_                     57ب_                         75أ_ 

 ما مصدر  النبضة األولية في  القلب؟ (32

العقدة األذينية البطينية  -د   حزم هس         -ج         العقدة الجيب أذينية -ب ألياف بركنجي         -أ
 إلسم؟بم يسمى الجزء العلوى من العظم عديم ا (33

 د _ االرتفاق العانى                الحرقفة أ _ الورك                  ب_ الحق                      ج _ 

 ما الصمام الذي يفصل بين األذين األيمن والبطين األيمن؟  (34

وي نصف قمري رئ -نصف قمري أبهري           د -ج           ثالثي الشرفات -ثنائي الشرفات        ب  -أ
 ماذا يسمى السائل األصفر القشي الذي  يظهر خالل فصل مكونات الدم؟ (35

 اللمف -د                      البالزما -فيبرينوجين                ج -غلوبين                ب -أ

 ما منشأ خاليا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية؟ (36

 األوردة  -الشرايين                 د -القلب          ج خاليا عضلة -ب         الخاليا الجذعية -أ
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 ما الصمام الذي يفصل بين األذين األيسر والبطين األيسر؟  (37

 نصف قمري رئوي -نصف قمري أبهري           د -ج ثالثي الشرفات         -ب           ثنائي الشرفات -أ

 وانثنائها أثناء المرور في الشعيرات الدموية؟ ما سبب قدرة خاليا الدم الحمراء على تغيير شكلها  (38

خلوها من النواة -الشكل القرصي المقعر الوجهين    د -ج    غشاؤها الخلوي المرن  -كثرة عددها       ب -أ
 ما سبب زيادة مساحة سطح تبادل الغازات في خاليا الدم الحمراء؟ (39

 أ+ ب معا   -د      كل القرصي المقعر الوجهينالش -غشاؤها الخلوي المرن     ج -كثرة عددها       ب -أ

 أى مما يلي ليست من خصائص خاليا الدم الحمراء، ما هي؟  (40

 _ تتكاثر تخلو من النواة                 ب_ عددها بالماليين      ج_ قرصية الشكل           د -أ

 أى من االتية ليست من خصائص الصفائح الدموية، ما هي؟  (41

 ج _تساعد في تخثر الدم      د _  بها حبيبات افرازية        عديدة األنويةد       ب_  ليس لها شكل محد-أ

 على ماذا تعتمد قدرة خاليا الدم على نقل االكسجين؟    (42

 +ب معا  ج -كمية الهيموغلوبين بداخل الخلية    د -ج عدد خاليا الدم الحمراء  -بعدد خاليا الدم البيضاء -أ

 ما نوع الذرة التي توجد في وسط مجموعة الهيم ؟  (43

 كربون  -فوسفور                     د -ج                      حديد -هيدروجين               ب -أ

 ما الوعاء الدموي الذي يحمل الدم باتجاه القلب ويتصل باألذين األيسر؟  (44

 األوردة الرئوية  -الوريد األجوف            د -الشريان األبهر            ج-الشريان الرئوي           ب -أ

 كم عدد جزيئات الهيموغلوبين فى خلية الدم الحمراء؟   (45

 مليون  250 -مليون              د  450  -مليون              ج  400 -مليون          ب 350  -أ

عن نقل الغازات في الجسم؟من المسؤول 
ب _ خاليا الدم البيضاء       ج_ الصفائح الدموية           د _ األوعية الليمفية خاليا الدم الحمراءأ

وسمكا ؟ قوة أكثر تكون التي القلبية الحجرة هي ما
األذين األيمن األيسر             داألذين ر             جالبطين األيسالبطين األيمن          بأ

ماذا تسمى خاليا دم قرصية الشكل مقعرة الوجهين؟
الخاليا الجذعية دالصفائح الدموية         خاليا الدم البيضاء       جبخاليا الدم الحمراءأ

فى خاليا الدم الحمراء الناضجة؟ توجدأي مما بلى  ال
جبالنواةأ الخلوي خضاب الدم الهيموغلوبين               دالغشاء

أي من خاليا الدم تمتاز بقدرها عل مغادرة تيار الدم بهدف دفاعي؟ 
جميع ما سبق الصفائح الدموية        د جخاليا الدم البيضاءخاليا الدم الحمراء        بأ

الدم تعد احدى وسائل الدفاع في الجسم؟أي من خاليا
الخاليا الجذعيةالصفائح الدموية          دجخاليا الدم البيضاءخاليا الدم الحمراء        بأ
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 ماذا تسمى األجزاء الخلوية التي  ليس لها شكل محدد وعديمة األنويه ولها دور في تخثر الدم ؟ (51
 الخاليا الجذعية -د          الصفائح الدموية -ج خاليا الدم البيضاء       -ب  خاليا الدم الحمراء      -أ

 ماذا تسمى البروتينات السكرية المرتبطة بأغشية خاليا الدم الحمراء؟ (52
 الهيموغلوبين   -خثرة                     د -د                جمولد الض -الجسم المضاد           ب -أ

 ما األوعية الدموية التي تحمل الدم المؤكسج باتجاه القلب؟ (53
 الشريان الرئوي  -د      األوردة الرئوية األربعة -ج يد األجوف السفلي  الور  -الوريد األجوف العلوي    ب -أ

ما الصوت الذي يمكن سماعه عند  إغالق الصمامين الواقعين عند فتحتى الشريانين األبهر   (54
 والرئوي ؟ 

 أ و ب معا -عدم صدور صوت        د  -ج           lubصدور صوت  -ب      dupصوت  صدور -أ
 ما الصوت الذي يمكن سماعه عند  إغالق الصمامين بين األذينين والبطينين؟  (55

 أ و ب معا -عدم صدور صوت       د  -ج          lubصدور صوت  -ب       dupصدور صوت  -أ
 المركزي؟فيم يستخدم جهاز الطرد  (56

قياس نسبة خاليا الدم الحمراء                                                   -قياس ضغط الدم                           ب -أ
 قياس نسبة خاليا الدم  البيضاء -د                         فصل مكونات الدم   -ج

 ض البكتيرية ؟ متى يمكن التنبؤ باحتمال اصابة الفرد بأحد األمرا (57
   زيادة الصفائح الدموية                                                     -زيادة خاليا الدم الحمراء                    ب -أ

 نقص الصفائح الدموية -د                    زيادة خاليا الدم البيضاء -ج
 أي من اآلتية يعد من وظائف أيونات بالزما الدم ؟ (58

 ب_ الدفاع والمناعة          ج_ تنظيم درجة الحرارة          ج_ تخثر الدم         التوازن األسموزى أ_ 
 أين يوجد أكبر تجمع من األنسجة اللمفية في الجسم؟  (59

 د_الطحالالغدة الزعترية            ب _العقد اللمفية            ج_الزائدة الدودية                -أ
 ئل التالية تعتبر حواجز ميكانيكية للدفاع عن الجسم إال واحدة، ما هي؟جميع الوسا (60

 د _الغدد العرقية ج_الخاليا األكولة                                   _اللعابالجلد                    ب-أ
 من مكونات الجهاز الليمفي؟  ال يعدأي مما يأتي     (61

 الليمف  -الغدة الزعترية                د -الخاليا الليمفية         ج -ب         االوعية الدمويةأ_
 ما اسم الخاليا التي تتمايز في نخاع العظم وتهاجم الخاليا  المصابة بالفيروسات؟  (62

 الخاليا القاتلة  -المساعدة              دTH -السامة                جTC -ب               Bخاليا -أ
 الخاليا السليمة إلنتاج مواد تمنع تكاثر الفيروس؟ زتحف ات التي  بم تسمي البروتين  (63

 البيرفورينات  -االجسام المضادة            د -ج            النترفيرونات ا -السايتو كينات        ب  -أ
 االلتهابية؟ ما اسم المادة الكيميائية التي تفرزها الخاليا المحطمة لتحفيز االستجابة  (64

 االنترلوكين  -البيرفورين                   د -السايتوكاينات            ج - ب           الهستامينأ_

9/ حالة دوان تصيب كل من الذكور واإلناث.
     ج. ألن ســبب الحالــة خلــل يف الكروموســومات الجســمية وليــس الجنســية وتحديــدا تضاعــف 

الكروموسوم الجنيس رقم )21( 
10/ يمكن لشــاب وأخته أن يكون لهما نفس الطراز الجيني ولكنهما مختلفان 

في الطراز الشكلي. 
ج. بســبب تأثري الهرمونات الجنســية حيث أن الجني يكون ســائدا يف جنس ومتنحيا يف الجنس 

األخر مثل صفة الصلع     يف اإلنسان )b+b(                 ذكر أصلع
                                                                                      أنثى ذات شعر طبيعي

11/ ال يورث الرجل صفاته الرتبطة بالجنس ألبنائه الذكور.
      ج. الن الرجــل يــورث أبنــاءه الذكــور الكروموســوم y والجينــات املرتبطــة بالجنــس تحمــل عــىل 

الكروموسوم  X  )أي أنه يورث الجينات املرتبطة بالجنس لبناته فقط (



ثانيًا / علل لما يلي : 

مبحث/ األحياء  Thursday 10 June 2021 الخميس 29 شوال 1442هـ 10 يونيو/ حزيران

الوحدة الرابعة /  الكائنات الدقيقة

أواًل:- اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

 30الصفحة 

أي من الفيروسات اآلتية متعدد السطوح ؟ 
الماءب اإلنفلونزا            أ تبرقش التبغ شلل األطفال               دججدرى

؟ أي من الفيروسات اآلتية بعتبر  فيروس  
الحصبةشلل األطفال                دجالهيربساألنفلونزا              ب أ

أي من الوظائف اآلتية تتبع المنطقة النووية ؟ 
التصاق المستعمرات البكتيرية حركة البكتيريا         دحماية البكتيريا        جبانقسام البكتيرياأ

بكتيريا الجمرة الخبيثة ؟ 
كروية سبحية كروية عنقودية        دجعصوية وبشكل سلسلةب عصوية واويةأ

أي مما يأتي ينطبق على فيروس االنفلونزا ؟ 
متعدد السطوح دمغلف متعدد السطوح        جمغلف      ب أ

كيف ينتقل فيروس شلل األطفال لالنسان ؟
الدورىالجهاز التنفسى        دالجهاز العصبى         جبالجهاز الهضمى الجهاز

أى من الفيروسات التالية متعدد السطوح ؟ 
الماءتبرقش التبغ             ب_ المعقد                ج _ أ د_اإلنفلونزا .جدرى

؟ أى من الفيروسات التالية له عنق وذيل بروتيني 
الجدريالفاج د األطفال شلل ج اإلنفلونزا ب

ما الذى يساعد الفيروس على االلتصاق بالخاليا البكتيرية  ؟ 
_ ألياف الذيلالزوائد                  ب_ جدار الذيل               ج _ األسواط                  دأ

اآلتية يتطفل عليها الفيروس المعقد ؟ أى من
ج_ الحيوان                      د_النبات_البكتيريااإلنسان                بأ

 أي من الفيروسات اآلتية يتكاثر في حقيقيات النواة مستخدما  انزيمات النسخ العكسى ؟ (40

 د _ االيدز الهيربس               ب_ جدرى الماء              ج_ الكبد الوبائى                 أ_

 بماذا تحاط المادة الوراثية في الفيروس ؟  (41

 _ غطاء بروتينى ب_ غالف خلوى            ج_ غاليكوبروتين            د             جدار خلوى أ_

 ما المرض الذى  ال يسببه الفيروس ؟  (42

 ب_ الحصبة                  ج_الجدري                      د_ اإليدز                 الكزاز    أ_

 تين من الليبيدات المفسفرة ؟ما التركيب الخلوى في البكتيريا الذى يتكون من طبق (43

 ب_  الجدار الخلوى           ج_ الزوائد                   د_ المحفظة              الغشاء الخلوى أ_ 

 أي من الخصائص التالية مشتركة بين البكتيريا و الفيروس ؟  (44

 االنشطار الثنائي                          ب_ اإلنقسام المتساوي أ_

 د_ال شئ مما ذكر               لنووية كمادة وراثيةاألحماض اج_

 31الصفحة 

 ماذا يحتوي جسم الفيروس ؟ (45

 غطاء بروتيني جدار خلوي             ب_ غشاء خلوي              ج_ النواة                      د_ 

 أي مما يأتي له عالقة باالنقال الفيروسى ؟  (46

ج_ التقانة الحيوية              د_ الدورة المحللة          اإلندماجيةالدورة أ_ النسخ العكسى          ب_ 
 في أي مما يأتي يوجد بروتين فالجلين ؟  (47

 ج_ األبواغ                     د_ البالزميدات                     األسواطأ_ الزوائد                   ب_ 

 اإلنشطار الثنائى؟ أي من التركيب اآلتية في البكتيريا مسئولة عن  (48

 المنطقة النووية أ_ البالزميد                ب_ الميسوسوم              ج_ الغشاء الخلوى             د_ 

 أين توجد األنزيمات الخاصة بعملية التنفس في البكتيريا ؟ (49

ب_ المنطقة النووية             ج_ البالزميد                د_ الجدار الخلوى             الغشاء الخلوى أ_ 
علل لما يأتي: يا ثان

ليس للمحفظة عالقة بتكاثر البكتيريا.
أخرىأن المسئول عن تكاثر البكتيريا هو المنطقة النووية ) النيوكليودج_  وظائف فلها المحفظة وأما

الحماية خاصة 
وجود عدة أشكال للبكتيريا.

واحدج_  مستوى ( مختلفة بمستويات تنقسم انقسامها عند حيث الثنائي باالنشطار تكاثرها بسبب
أو اثنين أو ثالثة ... الخ (.

يعتبر تطفل الفيروس إجباريا.

بدونالخاليا الحيةداخل ألن الفيروس ال يتكاثر إالج_   بلورات شكل على فيكون خارجها أما
نشاط.

وجود المحفظة في غالبية البكتيريا الممرضة. 
ج_ لحمايتها من البلعمة ومن المؤثرات الضارة بها.

من الصعب الوصول الى عقار يقضي على الفيروس.
الفيروس يتكاثر داخل خلية العائل وأي عقار ) دواء ( يقضي على الفيروس سيقضي  ألنج_

على خلية العائل , كما أن حدوث الطفرات يصعب من مقاومتها. 
تعتبر الفيروسات حلقة وصل بين الكائنات الحية والجمادات.

وتحدث بها تتكاثرا أنها كممادة وراثيةتشبه الفيروسات الكائنات الحية في احتوائها على ج_
, وتشبه الجمادات في عدم القيام بالعمليات الحيوية مثل التنفس والتغذية واالحساس وغيرها  طفرات  

الميتوكندريا و الرايبوسومات خاصة بالعمليات للقيام عضيات تحتوي ال (

1. ليس للمحفظة عالقة بتكاثر البكتيريا.
  ج. أن املسئول عن تكاثر البكترييا هو املنطقة النووية ) النيوكليود ( وأما املحفظة فلها وظائف 

أخرى خاصًة الحامية.
2. وجود عدة أشكال للبكتيريا.

   ج. بسبب تكاثرها باالنشطار الثنايئ حيث عند انقسامها تنقسم مبستويات مختلفة ) مستوى 
واحد أو اثنني أو ثالثة ... الخ (.

3. يعتبر تطفل الفيروس إجباريا.
   ج. ألن الفريوس ال يتكاثر إال داخل الخاليا الحية أما خارجها فيكون عىل شكل بلورات بدون نشاط.   

4. وجود المحفظة في غالبية البكتيريا الممرضة.
    ج. لحاميتها من البلعمة ومن املؤثرات الضارة بها.

5. من الصعب الوصول الى عقار يقضي على الفيروس.
    ج.  ألن الفــريوس يتكاثــر داخــل خليــة العائــل وأي عقــار ) دواء ( يقــيض عــىل الفــريوس ســيقيض 

عىل خلية العائل , كام أن حدوث الطفرات يصعب من مقاومتها.
6. تعتبر الفيروسات حلقة وصل بين الكائنات الحية والجمادات.

    ج.  تشــبه الفريوســات الكائنــات الحيــة يف احتوائهــا عــىل مــادة وراثيــة كــام أنهــا تتكاثــر وتحــدث 
بهــا طفــرات    , وتشــبه الجــامدات يف عــدم القيــام بالعمليــات الحيويــة مثــل التنفــس والتغذيــة 
واالحساس وغريها  ) ال تحتوي عضيات للقيام بالعمليات خاصة الرايبوسومات و امليتوكندريا(.

7. تعتبر الفيروسات كائنات من نوع خاص.
   ج. نفس اإلجابة السابقة.

8. ال تنتمي الفيروسات ألية مملكة من الممالك الستة.
   ج. نفس اإلجابة السابقة.

9. يعتبر تطفل الفيروسات من اعلى درجات التخصص الطفيلي.
   ج.  ألن الفريوســات ال تهاجــم إال خاليــا معينــة يف عوائــل معينــة بنــاء عــىل مواقــع اإلســتقبال 

الربوتينية الخاصة بها   ) أي يف الخاليا املعينة(.
10. قد يقل احيانا تخصص الفيروسات الطفيلي.

   ج.  بسبب تشابه مواقع اإلستقبال الربوتينية يف أكرث من عائل.
11. لم تصنف البكتيريا ضمن عالم النباتات.

   ج.  ألن البكترييــا بدائيــة النــواة , تحتــوي عــىل بالزميــد , ال يوجــد يف جدارهــا ســليولوز وال بكتــني 
,تخلو من العضيات الخلوية .

12. يسهل حقن المادة الوراثية للفاجات في الخاليا البكتيرية.

   ج. بسبب إنقباض ألياف الذيل للفاج ووجود مستقبالت بروتينية يف الخاليا البكتريية.

1. )المحفظة( طبقة مخاطية تغلف الجدار الخلوي للبكترييا.

2. )النسخ العكسي ( تحولRNA الفريوس إىل DNA بواسطة إنزميات خاصة.

3. )اإلنقال الفيروسي( عملية يتم فيها نقل جزء من DNA خلية بكتريية لخلية أخرى بوساطة 

الفريوس 
4. )الميسوسومات( إنغامدات يف غشاء البكترييا الخلوي لها دور يف تكوين انقسام الخلية .

5. )فيروس متعدد الســطوح .عشــروني الســطوح( فريوس يحاط الحمض النووي له 

بوحدات بروتينية عىل هيئة سطوح مثلثة الشكل
6. )المنطقــة النووية- النيوكليــود ( كروموســوم دائــري منفــرد يف البكترييــا يتكــون من

DNA وال يحاط بغالف نووي.

7. )بكتيريــا موجبــة غــرام( بكترييــا يتكــون جدارهــا الخلــوي مــن طبقــة ســميكة مــن ببتيــدو 

غاليكان وتكتسب اللون البنفسجي.
8. )ألبواغ ( حويصالت صغرية تكونها أنواع من البكترييا يف ظروف الجفاف.

9. )االبالزميــد( DNA حلقــي صغــري يف البكترييا مســتقل عــن املنطقة النووية ويســتخدم يف 

الهندسة الوراثية.
رابعًا / أسئلة متنوعة : 

ثالثًا / اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة مما يلي:

1. قارن بين بكتيريا سالبة وموجبة جرام؟
بكتيريا  موجبة غرامبكتيريا  سالبة غراموجه  المقارنة

سميكةرقيقةطبقة الببتيدوغاليكان
بنفسجيزهرياللون

2. ما هي األسس المختلفة التي تستخدم لتصنيف الفيروسات؟
ج. وجــود الغــالف الخارجــي ـ نــوع الكائــن املضيــف ـ نــوع الحمــض النــووي ـ طريقــة اإلنتقــال_ شــكل 

الكابسيد.
3/ اكتب في جدول أهم 4  فروق بين الخلية البكتيرية والخلية الحيوانية.

الخلية النباتيةالخلية البكتيرية
تحتوي نواة محاطة بغالف نووي .1. تحتوي كروموسوم مفرد غري محاط بغالف نووي.

تحتوي عىل عضيات .2. التحتوي عضيات .
3. يحتوي الجدار الخلوي مادة ببتيدوغاليكان

واليحتوي سليولوز .
يحتــوي الجــدار مــادة الســليلوز واليحتــوي 

مادة الببيتدوغاليكان .
التحتوي بالزميد يف السيتوسول .4. تحتوي بالزميد يف السيتوسول .

ثانيًا / علل لما يلي : 

رابعًا / أسئلة متنوعة : 

ثالثًا / اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة مما يلي:

1. تحتوي قناة هافرس على أوعية دموية.
    ج. إلمداد الخاليا العظمية بالغذاء واألكسجني الالزمني إلنتاج الطاقة.

2/ تتواجد الخاليا األكولة في الكبد بصورة دائمة.
   ج. لحاميته من مسببات األمراض باستمرار نظرًا ألهميته الكبرية.

3. يقلل االنترفيرون من انتشار العدوى الفيروسية.
   ج. ألن االنرتفــريون يرتبــط بأغشــية الخاليــا الســليمة حيــث يحفزهــا إلنتــاج بروتــني خــاص ضــد 

الفريوس والذي مينع تكاثر الفريوس داخلها
4. خاليا الدم الحمراء قرصية الشكل مقعرة الوجهين.

   ج. حتى تزيد من مساحة سطحها لتبادل الغازات
5. يمتاز غشاء خلية الدم الحمراء بالمرونة.

   ج. ليك تتمكن من تغيري شكلها ويسهل انثناءها أثناء مرورها يف الشعريات الدموية.

1.  ) العقدة الجيب أذينية( خاليا عضلية تبدأ عندها اثارة انقباض القلب.

2. ) الضلوع الكاذبة(  3 أزواج يف القفص الصدري ال تتصل مبارشة بعظمة القص.

3. ) جهاز هافرس ( خاليا اسطوانية مشرتكة يف قناة مركزية توجد يف العظم الكثيف.

4. ) النظام المتمم ( 30 بروتني يف بالزما الدم تساعد األجسام املضادة وتتمم عملها.

1. قارن بين الطرف العلوي والسفلي من حيث ترتيب العظام وأعدادها.
  الطــرف العلوي: عظمة العضــد ـ عظمتــي الســاعد )الزند والكعــربة( ـ عظــام الرســغ )8 عظام( ـ 

عظام مشط اليد )5 عظام( ـ سالميات األصابع )14 سالمية(.
الطــرف الســفلي: عظمــة الفخــذ ـ عظمــة الرضفــة ـ عظمتــي الســاق )القصبــة والشــظية( ـ عظــام 

الكاحل )7 عظام( ـ عظام مشط القدم )5 عظام( ـ سالميات األصابع )14 سالمية(.
2. عرف ما يلي: الضلوع الحقيقية - الضلوع الكاذبة - الضلعان الطافيان - المصل 
- اللقاح - المناعة - جهاز هافرس - االنتيجنات - األجسام المضادة - ضغط الدم.

الضلوع الحقيقية: هي األزواج من 7-1 من ضلــوع القفص الصدري والتي تتصل مبارشة من 
األمام بعظمة القص.

الضلــوع الكاذبة: هــي األزواج 8، 9، 10 من ضلــوع القفص الصــدري والتــي ال تتصل مبارشة 
من األمام بعظمة القص.

الضلعان الطافيان: هامآخرزوجني من ضلوع القفــص الصدري)11،12( والتي ال تتصل من 
األمام بعظمة القص.

مالحظة هامة: في جيمع الضلوع السابقة يتم االتصال من الخلف بالعمود الفقري.

المصل: سائل يحتوي عىل أجسام مضادة جاهزة من حيث يعطي مناعة فورية للجسم ضد األوبئة ولدغ األفاعي.
اللقاح: سائل يحتوي عىل مسبب املرض مينًا أو ضعيفًا أو سمومه حيث يتعرف الجسم عىل 

األنتجني ومن ثم يكون أجسامًا مضادة وخاليا ذاكرة تعطي الجسم مناعة طويلة )سنوات(.
جهاز هافرس: هو الوحدة األساسية يف بناء العظم الكثيف حيث أن كل وحدة ترتكب من )4-5( 

خاليا إسطوانية الشكل يف مركزها قناة مركزية تسمى قناة هافرس وتحتوي أوعية دموية وأعصاب.
األنتيجنات )مولدات الضد(: مادة بروتينية )قد يشرتك يف تركيبها سكريات( وهي تتواجد يف مسببات 

املرض مثل البكترييا والفريوسات والخاليا الرسطانية حيث يكون الجسم ضدها أجسامًا مضادة.
األجســام المضادة: بروتينات ذائبة تعرف بربوتينات املناعة وتوجد يف بالزما الدم وتفرز من 

الخاليا البالزمية الناتجة عن خاليا B ووظيفتها التصدي لألنتيجنات

 25الصفحة 

 ما اسم االنزيم الذى تفرزه الخاليا االكولة في عملية البلعمة؟  (65

 االنترلوكين  -د                الاليسوزايم -البيرفورين             ج  -الجرانزيم                 ب  -أ

من االعضاء الليمفية؟ ال يعدأي مما يأتي 
العقد الليمفية نخاع العظم االصفر          دبالغدة الزعتريةالطحال             بأ_ 

ماذا تسمي الخاليا المسئولة عن افراز االجسام المضادة؟
ذاكرةخاليا الخاليا االكولة             دج الخاليا البالزميةبخاليا أ_ 

ما الجزء المسئول عن اعادة تدوير خاليا الدم الحمراء القديمة  بواسطة البلعمة؟ 
د نخاع العظم  االحمر الطحال  الغدة الزعترية             جخاليا الدم الحمراء       بأ_

ظهور أعراض الحساسية؟أى مما يلى مسئول عن
الجرانزيمالسايتوكاينين              دالبيرفورين                    جبأ. الهستامين

؟ أين تتمايز خاليا 
العقد الليمفية الزعترية              دالغدةجنخاع العظمبالطحال                أ

ما نوع المناعة التي تنتقل من االم الي الجنين عبر المشيمة وتعمل على حمايته من مسببات  
االمراض؟ 

جسمية ايجابية                    دج سلبيةبذاتية                  أ
في أي مكان يتم إنتاج خاليا الدم الحمراء والبيضاء والخاليا الليمفية؟ 

نخاع العظم األحمرالطحال               دنخاع العظم االصفر           جالعقد الليمفية        ب  .أ
الغريبة والخاليا المصابة بالفيروسات؟ ما الخاليا التي تهاجم الخاليا 

المثبطة                 دΤالمساعدة                 جΤبالسامةΤأ.  
؟ من خصائص خاليا الدم القاتلة الطبيعية ال تعتبرأى من العبارات اآلتية 

تنتج األجسام المضادة عند إثارتهافي الدم              ب% من الخاليا الليمفيةتشكل أ 
تسمى الخاليا اللمفية المحببة الكبيرةتهاجم الخاليا المصابة بالفيروسات والخاليا السرطانية    دج

نترفيرون؟أين يتم انتاج اإل 
خاليا الجسم المصابة بالفيروسات إلحداث المرض لخاليا العائل                  بالفيروساتأ

بعض أنواع الفطريات توقف نمو البكتيرياخاليا الجسم المصابة بالبكتيريا                           دج
ما المناعة التي تنتج عن طريق التطعيم؟ 

سلبية صناعية إيجابية طبيعية             دجعيةإيجابية صناسلبية طبيعية         بأ
ما الخاليا التي تنظم درجة االستجابة المناعية؟ 

الذاكرة المساعدة           دجالمثبطةبالسامة              أ
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ما اسم االنزيم الذى تفرزه الخاليا االكولة في عملية البلعمة؟ 
االنترلوكين دالاليسوزايمالبيرفورين             ج الجرانزيم                 ب  أ

 من االعضاء الليمفية؟  ال يعدأي مما يأتي  (66

 العقد الليمفية  -نخاع العظم االصفر          د - ب         الغدة الزعترية -الطحال             بأ_ 

 ماذا تسمي الخاليا المسئولة عن افراز االجسام المضادة؟ (67

 ذاكرة Bخاليا  -الخاليا االكولة             د -ج          الخاليا البالزمية -ب          CTخاليا أ_ 

 ما الجزء المسئول عن اعادة تدوير خاليا الدم الحمراء القديمة  بواسطة البلعمة؟  (68

 د نخاع العظم  االحمر                الطحال   -الغدة الزعترية             ج -خاليا الدم الحمراء       بأ_

 ظهور أعراض الحساسية؟ أى مما يلى مسئول عن (69

 الجرانزيم -السايتوكاينين              د -البيرفورين                    ج -ب           أ. الهستامين

 ؟  Bأين تتمايز خاليا  (70

 العقد الليمفية  -الزعترية              د الغدة -ج                  نخاع العظم-بالطحال                -أ

ما نوع المناعة التي تنتقل من االم الي الجنين عبر المشيمة وتعمل على حمايته من مسببات   (71
 االمراض؟ 

 جسمية   -ايجابية                    د -ج                     سلبية  -بذاتية                  -أ

 في أي مكان يتم إنتاج خاليا الدم الحمراء والبيضاء والخاليا الليمفية؟  (72

نخاع العظم األحمر -الطحال               د -نخاع العظم االصفر           ج -العقد الليمفية        ب  .أ
 الغريبة والخاليا المصابة بالفيروسات؟ ما الخاليا التي تهاجم الخاليا  (73

 B-المثبطة                 د Τ  -المساعدة                 ج Τ -ب               السامة Τأ.  

 ؟ NKمن خصائص خاليا الدم القاتلة الطبيعية   ال تعتبرأى من العبارات اآلتية  (74

 تنتج األجسام المضادة عند إثارتها -في الدم              ب % من الخاليا الليمفية10_5تشكل  -أ 

 تسمى الخاليا اللمفية المحببة الكبيرة -تهاجم الخاليا المصابة بالفيروسات والخاليا السرطانية    د  -ج

 نترفيرون؟ أين يتم انتاج اإل  (75

 خاليا الجسم المصابة بالفيروسات  -إلحداث المرض لخاليا العائل                  ب الفيروسات -أ

 بعض أنواع الفطريات توقف نمو البكتيريا -خاليا الجسم المصابة بالبكتيريا                           د -ج

 ما المناعة التي تنتج عن طريق التطعيم؟  (76

 سلبية صناعية  -إيجابية طبيعية             د -ج           عيةإيجابية صنا -سلبية طبيعية         ب -أ

 ما الخاليا التي تنظم درجة االستجابة المناعية؟  (77

 الذاكرة  B   -المساعدة           دHT   -ج            المثبطة Ts  -بالسامة                Tc-أ
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 ما رقم الفقرة التي يرتبط بها الضلع الكاذب الثانى ؟  (78

 19د_                        16ج_                       14ب_                          9أ_ 

 ما ترتيب الفقرة العظمية التي يتصل بها الزوج الخامس من الضلوع الحقيقية ؟  (79

 1د_                        13ج_                       14ب_                        15 –أ 

 ما شكل عظمة القص ؟  (80

 د_ قصيرة     ج_ سمسمية                                 ب_ مسطحةأ_ مسننة                   

 أي من العظام اآلتية يعتبر من العظام المسننة الشكل ؟ (81

 ب_ الرضفة                    ج_  الكاحل                  د_ الفقرات                  أ_ الدرزات

 بم تسمى القنوات العرضية التي ترتبط مع قنوات هافرس ؟ (82

 د_ قناة فولكمان ب_ القنيات                ج_ قناة مركزية                              أ_ قناة هافرس

 أي من اآلتية تحتوى على صمامات تعمل على تدفق الدم في اتجاه واحد داخل جهاز الدوران؟ (83

 الشرييناتد_ ج_ الشعيرات الدموية                            األوردة أ _ الشرايين                ب_

 ( ؟  ECGماذا يقيس التخطيط الكهربائى للقلب ) (84

 ب_ كمية الدم التي تضخ خالل انقباض البطينين                   التغيرات في فرق الجهد الكهربائى -أ

 قوة انقباض األذينين  خالل مرحلة اإلنقباض     د_ تركيز الكالسيوم في البطينين في حالة اإلسترخاء  -ج

عند رجل  نتشار جهد الفعل في ألياف بركنجىالقلب وضغط الدم عند ا  يعبرعن صوتأي مما يلى  (85
سليم ؟

والضغط ب_والضغط أ _ 
والضغط د_ والضغط ج_ 
علل لما يأتي: يا ثان
هافرس1 قناة على أوعية دموية. تحتوي

ج_ إلمداد الخاليا العظمية بالغذاء واألكسجين الالزمين إلنتاج الطاقة.
تتواجد الخاليا األكولة في الكبد بصورة دائمة. 

الكبيرة ألهميته نظرا  باستمرار األمراض مسببات من لحمايته ج
الفيروسية العدوى انتشار من االنترفيرون يقلل

والذي الفيروس ضد خاص بروتين إلنتاج يحفزها حيث السليمة الخاليا بأغشية يرتبط االنترفيرون ألن ج
يمنع تكاثر الفيروس داخلها

رصية الشكل مقعرة الوجهين.خاليا الدم الحمراء ق
ج_ حتى تزيد من مساحة سطحها لتبادل الغازات

يمتاز غشاء خلية الدم الحمراء بالمرونة.
 26الصفحة ج_ لكي تتمكن من تغيير شكلها ويسهل انثناءها أثناء مرورها في الشعيرات الدموية. 

ما رقم الفقرة التي يرتبط بها الضلع الكاذب الثانى ؟ 
د_ ج_  ب_ أ_ 

ما ترتيب الفقرة العظمية التي يتصل بها الزوج الخامس من الضلوع الحقيقية ؟ 
د_ ج_  ب_ أ 

ما شكل عظمة القص ؟ 
د_ قصيرة ج_ سمسمية             ب_ مسطحةأ_ مسننة                   

أي من العظام اآلتية يعتبر من العظام المسننة الشكل ؟
ب_ الرضفة                    ج_  الكاحل                  د_ الفقراتأ_ الدرزات

بم تسمى القنوات العرضية التي ترتبط مع قنوات هافرس ؟
د_ قناة فولكمان ب_ القنيات                ج_ قناة مركزية                أ_ قناة هافرس

الدوران؟ جهاز داخل واحد اتجاه في الدم تدفق على تعمل صمامات على تحتوى اآلتية من أي
الشرييناتد_ ج_ الشعيرات الدموية            األوردةأ _ الشرايين                ب_

( ؟ماذا يقيس التخطيط الكهربائى للقلب )
الكهربائىأ الجهد فرق في ب_ كمية الدم التي تضخ خالل انقباض البطينين التغيرات

قوة انقباض األذينين  خالل مرحلة اإلنقباض     د_ تركيز الكالسيوم في البطينين في حالة اإلسترخاءج
عند رجل نتشار جهد الفعل في ألياف بركنجىالقلب وضغط الدم عند ايعبرعن صوتأي مما يلى 

سليم ؟
والضغط ب_والضغط أ _ 
والضغط د_ والضغط ج_ 
علل لما يأتي: يا ثان
هافرس1 قناة على أوعية دموية. تحتوي

ج_ إلمداد الخاليا العظمية بالغذاء واألكسجين الالزمين إلنتاج الطاقة.
تتواجد الخاليا األكولة في الكبد بصورة دائمة. 

الكبيرة ألهميته نظرا  باستمرار األمراض مسببات من لحمايته ج
الفيروسية العدوى انتشار من االنترفيرون يقلل

والذي الفيروس ضد خاص بروتين إلنتاج يحفزها حيث السليمة الخاليا بأغشية يرتبط االنترفيرون ألن ج
يمنع تكاثر الفيروس داخلها

رصية الشكل مقعرة الوجهين.خاليا الدم الحمراء ق
ج_ حتى تزيد من مساحة سطحها لتبادل الغازات

يمتاز غشاء خلية الدم الحمراء بالمرونة.
ج_ لكي تتمكن من تغيير شكلها ويسهل انثناءها أثناء مرورها في الشعيرات الدموية. 
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ما رقم الفقرة التي يرتبط بها الضلع الكاذب الثانى ؟ 
د_ ج_  ب_ أ_ 

ما ترتيب الفقرة العظمية التي يتصل بها الزوج الخامس من الضلوع الحقيقية ؟ 
د_ ج_  ب_ أ 

ما شكل عظمة القص ؟ 
د_ قصيرة ج_ سمسمية             ب_ مسطحةأ_ مسننة                   

أي من العظام اآلتية يعتبر من العظام المسننة الشكل ؟
ب_ الرضفة                    ج_  الكاحل                  د_ الفقراتأ_ الدرزات

بم تسمى القنوات العرضية التي ترتبط مع قنوات هافرس ؟
د_ قناة فولكمان ب_ القنيات                ج_ قناة مركزية                أ_ قناة هافرس

الدوران؟ جهاز داخل واحد اتجاه في الدم تدفق على تعمل صمامات على تحتوى اآلتية من أي
الشرييناتد_ ج_ الشعيرات الدموية            األوردةأ _ الشرايين                ب_

( ؟ماذا يقيس التخطيط الكهربائى للقلب )
الكهربائىأ الجهد فرق في ب_ كمية الدم التي تضخ خالل انقباض البطينين التغيرات

قوة انقباض األذينين  خالل مرحلة اإلنقباض     د_ تركيز الكالسيوم في البطينين في حالة اإلسترخاءج
عند رجل نتشار جهد الفعل في ألياف بركنجىالقلب وضغط الدم عند ايعبرعن صوتأي مما يلى 

سليم ؟
 90والضغط  Lubب_                      .   120والضغط  Lubأ _ 

 80والضغط  Dupد_                           110والضغط   Dupج_ 

علل لما يأتي: يا ثان
هافرس1 قناة على أوعية دموية. تحتوي

ج_ إلمداد الخاليا العظمية بالغذاء واألكسجين الالزمين إلنتاج الطاقة.
تتواجد الخاليا األكولة في الكبد بصورة دائمة. 

الكبيرة ألهميته نظرا  باستمرار األمراض مسببات من لحمايته ج
الفيروسية العدوى انتشار من االنترفيرون يقلل

والذي الفيروس ضد خاص بروتين إلنتاج يحفزها حيث السليمة الخاليا بأغشية يرتبط االنترفيرون ألن ج
يمنع تكاثر الفيروس داخلها

رصية الشكل مقعرة الوجهين.خاليا الدم الحمراء ق
ج_ حتى تزيد من مساحة سطحها لتبادل الغازات

يمتاز غشاء خلية الدم الحمراء بالمرونة.
ج_ لكي تتمكن من تغيير شكلها ويسهل انثناءها أثناء مرورها في الشعيرات الدموية. 
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الوحدة الرابعة 
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: أوال 

ألى من شعب البكتيريا تتبع  بكتيريا السالمونيال ؟ 
القديمة المتقلبات                  دالخضراء المزرقة            جبالنباتيةأ

ماذا يطلق على االنغمادات في الغشاء البالزمي ؟ 
الميسوسوماتالبالزميدات                دجاألسواطالزوائد                  بأ

 تي تتبع لها البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي ؟ما شكل البكتيريا ال (3

 واوية  -د              عنقودية  -كروية سبحية             ج  -كروية ثنائية             ب-أ

 ما شكل بكتيريا الجمرة الخبيثة ؟  (4

 ية كروية سبح -كروية عنقودية             د -ج           عصوية متسلسلة  -عصوية واوية       ب-أ

 أى من القبائل اآلتية تتبع لها البكتيريا المحبة للحموضة ؟  (5

 القديمة  -الحقيقية                     د-النباتية                    ج-الخضراء المزرقة          ب-أ

 أي من أنواع البكتيريا اآلتية عنقودية الشكل ؟   (6

 الكوليرا-د السحايا             التهاب  -ج                  سارسينا-ب              التهاب الجلد-أ

 أي من الفيروسات التالية مختلف عن بقية الفيروسات في محتواه الوراثي ؟  (7

 شلل األطفال-الحصبة                      د -ج             جدري الماء -باالنفلونزا                -أ

 ما األمالح التي توجد في جدار البوغ ؟ (8

 المنجنيز -الماغنيسيوم                    د-ج                   الكالسيوم-أ_ البوتاسيوم           ب

 إلى أي أنواع البكتيريا تصنف البكتيريا المنتجة للميثان ؟   (9

 النباتية –الخضراء المزرقة                 د –الحقيقية               ج -ب                قديمة ال -أ

 ما أكبر شعب البكتيريا الحقيقية ؟  (10

 ليس مما ذكر  -الخضراء المزرقة             د -ج                المتقلبات–النباتية                ب -أ

 لبكتيريا ؟ ا ال تسببهأي من االمراض التالية  (11

 الكوليرا -التهاب السحايا             د -ج                الجدري  -الجمرة الخبيثة          ب-أ

 أي البكتيريا اآلتية يخلو جدارها من الببتيدوغاليكان ؟  (12

 المنتجة للميثان -النباتية              د -الخضراء المزرقة            ج -ب               المتقلبات -أ

 أي من البكتيريا اآلتية يعد مثاال  على بكتيريا رباعية التجمع ؟  (13

 المسببة اللتهاب السحايا -د        سارسينا  _المسببة اللتهاب الجلد       ج-ب         الكروية الدقيقة -أ

 ا تصنف البكتيريا المحبة للملوحة العالية ؟ ماذ (14

 القديمة -دالحقيقية                   -النباتية                 ج -أ_ الخضراء المزرقة          ب
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 ما الدور الذى تلعبه ميسوسومات الغشاء الخلوي ؟ (15

 حماية البكتيريا -د         العمليات األيضية-تكوين الجدار الخلوي      ج-أ_ انقسام الخلية       ب 

 ما التركيب الذى يوجد في البكتيريا ويتكون من سكريات متعددة ويساعد البكتيريا على االلتصاق؟ (16

 االغشاء الخلوى  -االجدار الخلوى              د-ج                المحفظة-باألبواغ                 -أ

 البكتيريا على االلتفاف في المنطقة النووية ؟  DNA ما البروتين الذى يساعد    (17

 ريفامبين  -د                    بروتامين  -فالجين               ج  -ثرومبوبالستين        ب 

 أي من األمراض اآلتية تسببه البكتيريا ؟  (18

 شلل األطفال-د                      الزهرى  -الحصبة                ج -الجدري                ب -أ

 ما شكل بكتيريا الكوليرا ؟ (19

 لولبى -د                      عصوي  -سبحي                ج -عنقودي                  ب-أ

أي من اآلتية تتبع لها البكتيريا المسببة لمرض السل ؟ 
ال شئ مما سبق دهوائية اختيارية        ال هوائية إجبارية        جبهوائية إجباريةأ

؟ أبواغا  تكون اآلتية البكتيريا أنواع من أي
التهاب الرئة سالمونيال                 دجالجمرة الخبيثةالكزاز                ب أ

ما التراكيب الخلوية التي تساعد البكتيريا على االلتصاق بأنسجة العائل ؟ 
الزوائد واألبواغ دالمحفظة والزوائدالزوائد واألسواط         جالمحفظة واألسواط      بأ

ما الذى يساعد البكتيريا على التصاقها بالعائل ؟
الشعيرات الجنسية الميسوسومات               دجالزوائد  األسواط               بأ

ما التراكيب الداخلية الصغيرة التي تكونها أنواع من البكتيريا في حالة نقص الغذاء ؟ 
األبواغ دالمحفظة                     البراعم                  جالحويصالت            بأ

يسهم في حماية البكتيريا ؟ أى التركيب اآلتية 
جالمحفظة والميسوسوم   بأ والزوائد الخلوى والمحفظةالجدار الخلوى البالزميد والميسوسوم دالجدار

ما البكتيريا القادرة على تكوين أبواغ ؟ 
ة الخبيثة الجمر التهاب الجلد               دالسل                   جالكزاز                   بأ

؟ الفيروس غطاء يتكون مم
ب ليبيدات دبروتيناتجكربوهيدرات              دهون

أي من الفيروسات التالية لولبي الشكل ؟ 
األنفلونزاشلل األطفال                دجالمعقدب تبرقش التبغ

ما شكل الفيروس المسبب لتبرقش التبغ ؟ 
ىلولبدمنتظم                         مغلف                     جمعقد                  ب أ

 29الصفحة 

؟ الخلوي الغشاء ميسوسومات تلعبه الذى الدور ما
جأ_ انقسام الخلية       ب  الخلوي الجدار حماية البكتيريادالعمليات األيضيةتكوين

االلتصاق؟ على البكتيريا ويساعد متعددة سكريات من ويتكون البكتيريا في يوجد الذى التركيب ما
دجالمحفظةباألبواغ                 أ الخلوى الخلوىاالجدار االغشاء

البكتيريا على االلتفاف في المنطقة النووية ؟ ما البروتين الذى يساعد 
ريفامبيندبروتامين فالجين               جثرومبوبالستين        ب 

أي من األمراض اآلتية تسببه البكتيريا ؟ 
بأ شلل األطفالدالزهرىالحصبة                جالجدري

ما شكل بكتيريا الكوليرا ؟
لولبىدعصويسبحي                جعنقودي                  بأ

أي من اآلتية تتبع لها البكتيريا المسببة لمرض السل ؟ 
ال شئ مما سبق دهوائية اختيارية        ال هوائية إجبارية        جبهوائية إجباريةأ

 أي من أنواع البكتيريا اآلتية تكون أبواغا  ؟ (21

 التهاب الرئة  -سالمونيال                 د -ج            الجمرة الخبيثة -الكزاز                ب  -أ

 ما التراكيب الخلوية التي تساعد البكتيريا على االلتصاق بأنسجة العائل ؟  (22

 الزوائد واألبواغ  -د          المحفظة والزوائد -الزوائد واألسواط         ج-المحفظة واألسواط      ب -أ

 ما الذى يساعد البكتيريا على التصاقها بالعائل ؟ (23

 الشعيرات الجنسية -الميسوسومات               د -ج                  الزوائد   -األسواط               ب-أ

 ما التراكيب الداخلية الصغيرة التي تكونها أنواع من البكتيريا في حالة نقص الغذاء ؟  (24

 األبواغ  -دالمحفظة                      -البراعم                  ج -الحويصالت            ب-أ

 يسهم في حماية البكتيريا ؟ أى التركيب اآلتية  (25

البالزميد والميسوسوم -د   الجدار الخلوى والمحفظة -الجدار الخلوى والزوائد  ج-المحفظة والميسوسوم   ب-أ
 ما البكتيريا القادرة على تكوين أبواغ ؟  (26

 ة الخبيثة الجمر  -التهاب الجلد               د -السل                   ج -الكزاز                   ب-أ

 مم يتكون غطاء الفيروس ؟ (27

 ليبيدات  -د                  بروتينات -جكربوهيدرات               -دهون                   ب

 أي من الفيروسات التالية لولبي الشكل ؟  (28

 األنفلونزا –شلل األطفال                د –ج                   المعقد -ب              تبرقش التبغ

 ما شكل الفيروس المسبب لتبرقش التبغ ؟  (29

 ىلولب-دمنتظم                         - مغلف                     ج -معقد                  ب -أ

 

 30الصفحة 

 أي من الفيروسات اآلتية متعدد السطوح ؟  (30

 تبرقش التبغ  -شلل األطفال               د -ج                جدرى الماء -ب  اإلنفلونزا             -أ

 ؟  DNAأي من الفيروسات اآلتية بعتبر  فيروس   (31

 الحصبة -شلل األطفال                د -ج                  الهيربس -األنفلونزا              ب -أ

 أي من الوظائف اآلتية تتبع المنطقة النووية ؟  (32

التصاق المستعمرات البكتيرية -حركة البكتيريا         د - حماية البكتيريا        ج - ب      انقسام البكتيريا-أ
 بكتيريا الجمرة الخبيثة ؟  (33

 كروية سبحية   -كروية عنقودية        د –ج      عصوية وبشكل سلسلة -ب         عصوية واوية -أ

 أي مما يأتي ينطبق على فيروس االنفلونزا ؟  (34

 متعدد السطوح  RNA -د          مغلف  RNA -متعدد السطوح        ج DNA-مغلف      ب   DNA-أ

 كيف ينتقل فيروس شلل األطفال لالنسان ؟ (35

 الجهاز الدورى  -الجهاز التنفسى        د -الجهاز العصبى         ج -ب        الجهاز الهضمى

 أى من الفيروسات التالية متعدد السطوح ؟  (36

 د_اإلنفلونزا .                  جدرى الماءتبرقش التبغ             ب_ المعقد                ج _ -أ

 ؟ أى من الفيروسات التالية له عنق وذيل بروتيني  (37

 ب_اإلنفلونزا                ج_شلل األطفال                   د_ الجدري                   الفاج

 ما الذى يساعد الفيروس على االلتصاق بالخاليا البكتيرية  ؟  (38

 _ ألياف الذيلالزوائد                  ب_ جدار الذيل               ج _ األسواط                  د-أ

 اآلتية يتطفل عليها الفيروس المعقد ؟  أى من (39

 ج_ الحيوان                      د_النبات                   _البكتيريااإلنسان                ب-أ

؟ العكسى النسخ انزيمات مستخدما  النواة حقيقيات في يتكاثر اآلتية الفيروسات من أي
الوبائىأ_ الكبد ج الماء جدرى ب د _ االيدز الهيربس

بماذا تحاط المادة الوراثية في الفيروس ؟ 
خلوىأ_ دجدار غاليكوبروتين ج خلوى غالف _ غطاء بروتينى ب

ما المرض الذى  ال يسببه الفيروس ؟ 
اإليدزالكزاز    أ_ د الجدري ج الحصبة ب

طبق من يتكون الذى البكتيريا في الخلوى التركيب تين من الليبيدات المفسفرة ؟ما
الخلوىأ_  المحفظةالغشاء د الزوائد ج الخلوى الجدار ب

أي من الخصائص التالية مشتركة بين البكتيريا و الفيروس ؟ 
المتساويأ_ اإلنقسام ب الثنائي االنشطار

د_ال شئ مما ذكر لنووية كمادة وراثيةاألحماض اج_

 28الصفحة 

الوحدة الرابعة 
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: أوال 

 ألى من شعب البكتيريا تتبع  بكتيريا السالمونيال ؟  (1

 القديمة  -المتقلبات                  د -الخضراء المزرقة            ج-ب                  النباتية -أ

ماذا يطلق على االنغمادات في الغشاء البالزمي ؟ 
الميسوسوماتالبالزميدات                دجاألسواطالزوائد                  بأ

تي تتبع لها البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي ؟ما شكل البكتيريا ال
واوية دعنقوديةكروية سبحية             جكروية ثنائية             بأ

ما شكل بكتيريا الجمرة الخبيثة ؟ 
ية كروية سبحكروية عنقودية             دجعصوية متسلسلةعصوية واوية       بأ

أى من القبائل اآلتية تتبع لها البكتيريا المحبة للحموضة ؟ 
القديمة الحقيقية                     دالنباتية                    جالخضراء المزرقة          بأ

أي من أنواع البكتيريا اآلتية عنقودية الشكل ؟ 
الكوليرادالسحايا             التهاب جسارسينابالتهاب الجلدأ

أي من الفيروسات التالية مختلف عن بقية الفيروسات في محتواه الوراثي ؟ 
الماءباالنفلونزا               أ شلل األطفالالحصبة                      دججدري

ما األمالح التي توجد في جدار البوغ ؟
المنجنيز الماغنيسيوم                    دجالكالسيومأ_ البوتاسيوم           ب

إلى أي أنواع البكتيريا تصنف البكتيريا المنتجة للميثان ؟
النباتية الخضراء المزرقة                 دالحقيقية               جبقديمة الأ

ما أكبر شعب البكتيريا الحقيقية ؟ 
ليس مما ذكر الخضراء المزرقة             دج المتقلباتالنباتية                ب أ

لبكتيريا ؟ اال تسببهأي من االمراض التالية 
الكوليراالتهاب السحايا             دجالجدريالجمرة الخبيثة          بأ

أي البكتيريا اآلتية يخلو جدارها من الببتيدوغاليكان ؟ 
المنتجة للميثانالنباتية              دالخضراء المزرقة            جبالمتقلباتأ

؟ التجمع رباعية بكتيريا على مثاال  يعد اآلتية البكتيريا من أي
المسببة اللتهاب السحايادسارسيناالمسببة اللتهاب الجلد       جبالكروية الدقيقة أ

ا تصنف البكتيريا المحبة للملوحة العالية ؟ ماذ
القديمة دالحقيقية                   النباتية                 جأ_ الخضراء المزرقة          ب

 28الصفحة 

الوحدة الرابعة 
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: أوال 

ألى من شعب البكتيريا تتبع  بكتيريا السالمونيال ؟ 
القديمة المتقلبات                  دالخضراء المزرقة            جبالنباتيةأ

 ماذا يطلق على االنغمادات في الغشاء البالزمي ؟  (2

الميسوسومات -البالزميدات                د -ج                    األسواط -الزوائد                  ب -أ
تي تتبع لها البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي ؟ما شكل البكتيريا ال

واوية دعنقوديةكروية سبحية             جكروية ثنائية             بأ
ما شكل بكتيريا الجمرة الخبيثة ؟ 

ية كروية سبحكروية عنقودية             دجعصوية متسلسلةعصوية واوية       بأ
أى من القبائل اآلتية تتبع لها البكتيريا المحبة للحموضة ؟ 

القديمة الحقيقية                     دالنباتية                    جالخضراء المزرقة          بأ
أي من أنواع البكتيريا اآلتية عنقودية الشكل ؟ 

الكوليرادالسحايا             التهاب جسارسينابالتهاب الجلدأ
أي من الفيروسات التالية مختلف عن بقية الفيروسات في محتواه الوراثي ؟ 

الماءباالنفلونزا               أ شلل األطفالالحصبة                      دججدري
ما األمالح التي توجد في جدار البوغ ؟

المنجنيز الماغنيسيوم                    دجالكالسيومأ_ البوتاسيوم           ب
إلى أي أنواع البكتيريا تصنف البكتيريا المنتجة للميثان ؟

النباتية الخضراء المزرقة                 دالحقيقية               جبقديمة الأ
ما أكبر شعب البكتيريا الحقيقية ؟ 

ليس مما ذكر الخضراء المزرقة             دج المتقلباتالنباتية                ب أ
لبكتيريا ؟ اال تسببهأي من االمراض التالية 

الكوليراالتهاب السحايا             دجالجدريالجمرة الخبيثة          بأ
أي البكتيريا اآلتية يخلو جدارها من الببتيدوغاليكان ؟ 

المنتجة للميثانالنباتية              دالخضراء المزرقة            جبالمتقلباتأ
؟ التجمع رباعية بكتيريا على مثاال  يعد اآلتية البكتيريا من أي

المسببة اللتهاب السحايادسارسيناالمسببة اللتهاب الجلد       جبالكروية الدقيقة أ
ا تصنف البكتيريا المحبة للملوحة العالية ؟ ماذ

القديمة دالحقيقية                   النباتية                 جأ_ الخضراء المزرقة          ب

أ_ النباتية

ب_ األسواط
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اقتصادية

اعالن وراثة صادر عن محكمة جباليا الرشعية
يف  مؤرخــة  جباليــا  مختــار  مــن  موقعــة  وراثــة  مضبطــة  املحكمــة  لهــذه  قدمــت 
2021/6/8م تتضمن أن املتوفية ان امنة احمد قاسم خرض املشهورة الشناط 

- مــن ســكان جباليــا توفيــت عــام 1948 وانحــر ارثهــا الرشعــي واالنتقــايل يف 
أوالدهــا املتولديــن لهــا مــن زوجهــا املتــوىف قبلهــا إبراهيــم حســن صايف الشــناط 
وهــم محمــد ولطيفــة وزكيــة ثــم بتاريخ 2003/12/12م توفيــت لطيفة املذكورة 
املشــهورة جنيــد وانحــر ارثهــا الرشعــي واالنتقــايل يف أوالدهــا املتولديــن لهــا 
مــن زوجهــا املتــوىف قبلهــا احمــد بــن عمــر بــن داود املشــهورة احمــد بــن محمــد 
بــن عمــر جنيــد وهــم محمــد ومحمــود ومصلــح وفتحــي و"محمد خميــس" وفاطمة 
ثــم بتاريــخ 2005م تــويف محمــد املذكــور وانحــر ارثــه الرشعــي واالنتقــايل يف 
زوجتــه ســمرية حــادة صــايف ويف أوالده منهــا وهــم عــاد ووليد وكريــم وإبراهيم 
الرشعــي  ارثهــا  وانحــر  املذكــورة  زكيــة  توفيــت  2006/12/26م  بتاريــخ  ثــم 
واالنتقــايل يف أوالدهــا املتولديــن لهــا مــن زوجهــا املتــوىف قبلهــا محمــود محمــد 
جمعــة وهــم فيصــل وخميــس ومحمــد ثــم بتاريــخ 2017/3/19م توفيــت فاطمــة 
املذكــورة وانحــر ارثهــا الرشعــي واالنتقــايل يف أوالدهــا املتولديــن لهــا م زوجها 
املتــوىف قبلهــا محمــد محمــود ســامل عــوكل وهــم وائــل ونــارص واســامة ومحمــد 
وصالح وسعاد واسمهان ونبيلة فقط وال وارث لها سوى من ذكر وليس لها وصية 
واجبــة او اختياريــة وال اكبــار توفــوا حــال حياتهــا وتركــوا ورثــة من لــه حق االعرتاض 
عىل هذه املضبطة مراجعة محكمة جباليا الرشعية خالل خمسة عرش يومًا من 

قايض محكمة جباليا الرشعيتاريخ النرش حرر يف 2021/6/8م.

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

اعالن وراثة صادر عن محكمة جباليا الرشعية
قدمــت لهــذه املحكمــة مضبطــة وراثــة موقعــة مــن مختــار جباليــا مؤرخــة يف 
2021/6/8م تتضمــن أن املتوفيــة ان صفيــة احمــد العبــد خــرض املشــهورة 

صفيــة أحمــد قاســم خــرض املشــهورة جمعــة- مــن ســكان جباليــا توفيــت عام 
1973م وانحــر ارثهــا الرشعــي واالنتقــايل يف أوالدهــا املتولديــن لهــا مــن 

زوجهــا املتــوىف قبلهــا محمــد عــي حســني جمعــة وهــم محمــود ومحمــد ثــم 
واالنتقــايل  الرشعــي  ارثــه  وانحــر  املذكــور  تــويف محمــد  2011م  بتاريــخ 
يف زوجتــه األوىل نجــوى فــؤاد مقــاط ويف ابنتــه منهــا وهــي ســارة ويف أوالده 
املتولديــن لــه مــن زوجتــه الثانيــة املتوفيــة قبلــه آمنــه بنت محمد بن يوســف 
طــروش وهــم جمعــة وعــي وحســن وزيــاد ويوســف وإبراهيم وفاطمــة وغالية 
الرشعــي  ارثــه  وانحــر  املذكــور  محمــود  تــويف   2015 بتاريــخ  ثــم  وفرحــة 
واالنتقــايل يف أوالده املتولديــن لــه مــن زوجتــه األوىل املتوفيــة قبلــة زكيــة 
إبراهيم حســن الشــناط املشــهورة زكية إبراهيم صايف الشــناط وهم محمد 
وفيصــل وخميــس ويف أوالده املتولديــن لــه مــن زوجته الثانيــة املتوفية قبله 
ميرسة عمر جمعة وهم نارص ويحيى واحمد وخالد وعبد املحسن وسعيد 
وعفاف وعطاف وســاح وليىل وامل وحنا فقط وال وارث لها ســوى من ذكر 
وليــس لهــا وصيــة واجبــة او اختياريــة وال اكبــار توفــوا حال حياتهــا وتركوا ورثة 
مــن لــه حــق االعــرتاض عــىل هــذه املضبطــة مراجعــة محكمة جباليــا الرشعية 

خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ النرش حرر يف 2021/6/8م.
قايض محكمة جباليا الرشعي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

اعالن وراثة صادر عن محكمة جباليا الرشعية
يف  مؤرخــة  جباليــا  مختــار  مــن  موقعــة  وراثــة  مضبطــة  املحكمــة  لهــذه  قدمــت 
العبــد خــرض املشــهورة  احمــد  ان خــرضة  املتوفيــة  أن  تتضمــن  2021/6/8م 

 1998 عــام  توفيــت  جباليــا  مــن  مهــرة-  املشــهورة  خــرض  قاســم  أحمــد  خــرضة 
وانحــر ارثهــا الرشعــي واالنتقــايل يف ابنتهــا املتولــده لهــا مــن زوجهــا املتــوىف 
قبلهــا يوســف فــرح أبــو جديــد وهــي عائشــة أبــو جديــد واملشــهورة طــروش ويف 
أوالدهــا املتولديــن لهــا مــن زوجهــا الثاين املتوىف قبلهــا محمد عمر عوض مهرة 
تــويف عــز الديــن املذكــور  1999م  ثــم بتاريــخ  وهــم عــي وعــز الديــن ومحمــد 
وانحــر ارثــه الرشعــي يف زوجتــه األوىل صبــاح الســباعي درويــش عبــد العاطــي 
ويف أوالده منهــا وهــم محمــد واحمــد وخــرضة ويف زوجتــه الثانيــة ناهــده محمــد 
نــارص عــوض مهــرة ويف أوالده منهــا وهــم امــاين ومنــال ومنــار ثــم بتاريــخ 2012م 
تــويف عــي املذكــور وانحــر ارثــه الرشعــي واالنتقــايل يف زوجتــه األوىل مريــم 
ذيــاب شــنن ويف أوالده منهــا وهــم محمــد عمــر ومصبــاح وصــالح ويف زوجتــه 
ويــارس  وهــم محمــد  منهــا  أوالده  مهــرة ويف  الفتــاح  عبــد  مــوىس  مريــم  الثانيــة 
وعيــى وعبــد اللــه ومنــى ومنال ثــم بتاريخ 2014/9/1م تويف محمد املذكور 
وانحــر ارثــه الرشعــي واالنتقــايل يف زوجتــه/ هيجــر بنــت الســيد بــن عمر جنيد 
املشــهورة مهــرة ويف أوالده منهــا وهــم ســالمة وعبــد الرحمــن وريــم وســامية ويف 
أوالده املتولــد لــه مــن زوجتــه املتوفــاة قبلــه عائشــة بنــت عبــد الرحمــن بــن احمد 
مهــرة وهــم احمــد وفــؤاد ثــم بتاريــخ 2016م توفيــت عائشــة املذكــورة وانحــر 
ارثها الرشعي واالنتقايل يف زوجها احمد موىس عبد الفتاح مهرة ويف أوالدها 
منه وهم فيصل ومحمد وصفية وعزيزة فقط وال وارث لها ســوى من ذكر وليس 
لهــا وصيــة واجبــة او اختياريــة وال اكبــار توفــوا حــال حياتها وتركــوا ورثة من له حق 
االعــرتاض عــىل هــذه املضبطــة مراجعــة محكمــة جباليــا الرشعيــة خــالل خمســة 

عرش يومًا من تاريخ النرش حرر يف 2021/6/8م.
قايض محكمة جباليا الرشعي

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

مذكرة حضور
لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2021/954
يف الطلب رقم 2021/642
يف القضية رقم 2018/956

املستدعية/ عفاف أحمد محمد ساره   من غزة الرمال الغريب بالقرب من مبنى 
اإلذاعة والتلفزيون ، وكيله املحامي/ محمد عبد السالم داود- غزة الصفطاوي.

املســتدعى ضدهــا/1. املعتــز باللــه ســفيان عمــر ســاره مــن غــزة النــر 
محطة بهلول سابقًا.

2. نرشوان سفيان عمر ساره من غزة النر محطة بهلول سابقًا.

نوع الدعوى/ اثبات صحة سند إقرار بالتفويض والتنازل ونفاذه.
قيمة الدعوى/ )$15000( خمسة عرش الف دوالر أمرييك.

اىل املســتدعى ضدها مجهويل محل اإلقامة مبا ان املســتدعية قد أقامت 
عليكا دعوى تطالبكا فيها بالتنفيذ العيني بذلك استنادا اىل ما تدعيه يف 
الئحــة دعواهــا املحفــوظ لكــا نســخة عنهــا وعــن ملحقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة 
خــالل  االدعــاء  بشــأن  التحريــري  جوابكــا  تقدمــا  ان  عليكــا  يقتــي  لذلــك 
خمسة عرش يومًا من تاريخ هذا النرش كا يقتي عليكا الحضور لدى هذه 

املحكمة يوم االحد املوافق 2021/6/30م الساعة التاسعة صباحًا.
وليكن معلوما لديكا اذا تخلفتا عن الحضور يجوز للمدعي ان يسري يف 

دعواه وللمحكمة أن تحكم يف الدعوى واعتبار الحكم حضوريًا.
تحريرا 2021/6/6م.

رئيس قلم محكمة بداية غزة
عار قنديل

غزة/ رامي رمانة:
أكد بشــار املري، رئيس مجلس 
ُتبــذل  جهــوًدا  أن  "باديكــو"  إدارة 
مــن أجــل إعــادة إعــار مــا تســبب 
بــه العــدوان اإلرسائيــي مــن تدمــري 
وأرضار يف املنشــآت االقتصاديــة 
يف مدينــة غــزة الصناعيــة، مشــرًيا 
إىل أن أماكــن املصانــع املتــرضرة 
ســُتنقل إىل أماكــن أخــرى مــن أجل 

استئناف نشاطها.
تفقديــة  جولــة  خــالل  ذلــك  جــاء 
تعرضــت  التــي  للمصانــع  أمــس، 
يف  مؤخــًرا  اإلرسائيــي  للعــدوان 
ومــرشوع  الصناعيــة،  غــزة  مدينــة 
توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 
الشمســية الــذي افتتحــه قبل ثالثة 

ر جزء كبري منه. أشهر وُدمِّ
لصحيفــة"  املــري  وقــال 
مدينــة  تكّبــدت  لقــد  فلســطني"، 
العــدوان،  خــالل  الصناعيــة  غــزّة 
تعرضــت  حيــث  كبــرية،  خســائر 
أدى  مبــارش،  لقصــف  املدينــة 
إىل تدمــري جــزء كبــري مــن مــرشوع 
توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 
الشمســية، إضافــة إىل تدمــري 10 
مصانــع حيويــة بالكامــل، مبســاحة 
مــرت   6,000 عــىل  تزيــد  إجاليــة 
ــا  جزئيًّ ُدمــروا  مصنعــا  و14  مربــع، 
إىل  تصــل  إجاليــة  مبســاحة 

8,000 مرت مربع".

ثالثــة  "منــذ  املــري:  وأضــاف 
توليــد  مــرشوع  افتتحنــا  أشــهر 
الطاقــة الكهربائيــة بعــد 4 ســنوات 
لكــن  والعقبــات،  الصعوبــات  مــن 
ألحــق أرضاًرا  اإلرسائيــي  القصــف 
الصناعيــة  غــزة  مدينــة  يف  بالغــة 
التــي تشــكل عصــب االقتصــاد يف 

قطاع غزة".
وتابــع املــري: "املصانــع يف غزة 
عاشت خالل الـ 14 عاما املاضية 
وحتى اليوم دمارا وخسائر، وطبعا 
باديكــو،  رشكــة  عــىل  ينطبــق  هــذا 

الخطــط  بوضــع  مؤخــرا  بدأنــا  لكــن 
الصناعيــة،  املنطقــة  لتطويــر 
مــن  املصانــع  أصحــاب  ليتمكــن 
خاصــة  والعمــل،  اإلنتــاج  إعــادة 
مشــغال  قطاعــا  تعــد  الصناعــة  أن 
وغــزة  العاملــة،  لأليــدي  مســتمرا 
بأمــسِّ الحاجــة لفــرص العمــل، يف 
مــن  أكــر  فيــه  فقــد  الــذي  الوقــت 
)600( موظــف أعالهــم مــن جــراء 

تدمــري املصانــع، هــذا هو التحدي 
الحقيقي".

نهــاد  مصنــع  زيارتــه  وخــالل 

الســوافريي لألخشــاب واملوبيليــا، 
قــال املــري: "هنــا رأيــت العــال 
بجــد،  يعملــون  أشــهر  بضعــة  منــذ 
مبــا  يفخــرون  املصانــع  وأصحــاب 
الوطنيــة،  الصناعــة  مــن  ينتجــون 
واليــوم ال أرى إال الدمــار، رســالتي 
أن  وللجميــع  لهــم  واضحــة  كانــت 
القطــاع جــزء ال يتجــزأ مــن فلســطني 
ونحن اتخذنا القرار باالستثار يف 
القــدس وقطاع غــزة، رغم الصعاب 
وطننــا  يف  سنســتثمر  والعقبــات، 

مها كانت الظروف".

لتقديم خدمات اإلنترنت عبر تقنية 
األلياف الضوئية

عان  "رجال األعامل" و"بالتل" توقِّ
اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية

غزة/ فلسطني:
رشكات  إحــدى  "بالتــل"  الفلســطينية  االتصــاالت  رشكــة  وقعــت 
اتفاقيــة  الفلســطينية وجمعيــة رجــال األعــال  مجموعــة االتصــاالت 
رشاكة اســرتاتيجية لتزويد الجمعية بشــبكة إنرتنت رئيســة عرب تقنية 

األلياف الضوئية وبرسعات فائقة.
عــت االتفاقيــة بــني عــي الحايــك رئيــس جمعيــة رجــال األعــال  وُوقِّ

ومحمد أبو نحلة مدير إدارة إقليم غزة يف مقر اإلدارة بغزة.
ورحــب الحايــك باالتفاقيــة، معتــرًبا أنهــا خطــوة لتعزيــز رشاكــة دامئــة 
واسرتاتيجية مع "بالتل" ونقطة انطالق لتقديم املزيد من الخدمات 
التكنولوجيــة املتطــورة للمواطــن. وأشــار إىل أن االتفاقيــة تعــد جــزًءا 
مــن  الخــاص  القطــاع  الراميــة إىل متكــني  الجمعيــة  اســرتاتيجية  مــن 
أداء دوره يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة املســتدامة يف فلســطني 
وخدمــة أعضائهــا مــن رجــال األعــال مبختلــف القطاعــات واألنشــطة 
وتوفري بيئة متميزة ألداء أعالهم وتبادل الخربات وتحقيق املصالح 
املشــرتكة. وأكــد أن "بالتــل" حظيــت عــىل مــدار األعــوام املاضيــة 
بثقة جميع مؤسسات الوطن يف القطاع الخاص والعام نتيجة لتميز 
شبكتها باالستقرار واألمان باإلضافة إىل تقدميها ألحدث الخدمات 

والحلول التكنولوجية وفق أعىل معايري الجودة.
بدوره أكد أبو نحلة أن التكنولوجيا متتلك القدرة عىل التغيري وبناء 
مســتقبل أفضــل، فقــد أثبتــت "بالتــل" ريادتهــا يف مجــال خدمــات 
البيانــات واإلنرتنــت والحلــول التكنولوجية املتكاملة املقدمة لقطاع 

األعال يف السوق الفلسطيني.
وقال إنها متكنت من تقديم حلول تقنية مميزة عرب شبكتها املمتدة 
جغرافيًا لربط فروع رشكات قطاع األعال مع مراكزها الرئيسة محليًا 

ودوليًا بأحدث تقنيات االتصاالت ووفق أعىل معايري الجودة.
وأضــاف: "لذلــك نتطلــع إىل زيــادة الــرشاكات االســرتاتيجية لالرتقاء 
أكر يف املجال التكنولوجي خصوصا والقطاعات األخرى عموما".

ووفــق أبــو نحلــة فــإن "بالتــل" تعمــل ضمــن حــدود اإلمكانــات املتاحــة 
يف ظــل صعوبــة التوســع يف الشــبكة وخدمــة مشــرتكيها يف قطــاع 
غــزة نتيجــة منــع إدخــال املــواد مــن قبــل االحتــالل تحديــدًا بعــد نفــاد 
املواد املتوفرة يف ظل العدوان األخري عىل القطاع ونتيجة لألرضار 

الكبرية التي تعرضت لها مقاسم ومسارات وشبكة االتصاالت.
وأوضــح أن هــذا أثــر يف الخدمــة، لذلــك تعمــل بالتــل عــىل التنســيق 
مع الجهات املختصة من أجل الساح لها بإدخال مواد إىل القطاع 
متكنها من تقديم خدماتها واالستثار يف مشاريع تحسني وتطوير 

البنية التحتية.

بلدية خان يونس ُتكرِّم 
املهندِسني املشاركني يف 

مشاريع التشغيل املؤقت
خان يونس/ فلسطني:

املهندســني  غــزة،  محافظــات  جنــوب  يونــس  خــان  بلديــة  كرمــت 
صنــدوق  لــه  موَّ الــذي  املؤقــت  التشــغيل  مشــاريع  يف  املشــاركني 
تطوير وإقراض الهيئات املحلية، إذ استهدف )45( مهندًسا ضمن 
مــرشوع تحديــث املخطــط التفصيــي والهيــكي ومــرشوع تســمية 

وترقيم الشوارع واملباين يف املدينة.
وشــارك يف التكريــم رئيــس البلديــة م. عــالء الديــن البطــة، وعضــوا 
شــاويش،  أبــو  شــريين  وم.  الشــاعر،  حمــدي  م.  البلديــة  املجلــس 
والقائم بأعال املدير العام للبلدية محمـــد األســطل، ورئيس قســم 
التخطيط الحرضي م. ياسني األسطل، ومهندسا البلدية املرشفني 

عىل املرشوع، إضافة إىل املهندسني امُلكرمني.
وعملهــم  عــىل جهودهــم  املهندســني  البطــة،  شــكر  كلمتــه  وخــالل 
املشــاريع  هــذه  أهميــة  مؤكــًدا  إليهــم  املوكلــة  املهــام  إنجــاز  يف 
يف النهــوض بواقــع املدينــة مبــا يتــالءم مــع تاريخهــا وعطــاء أبنائهــا 
خــالل  مــن  باملدينــة  الرقــي  عــىل  والعمــل  الجســام،  وتضحياتهــم 
البيئــة  التــي تســاهم يف تنميــة وتطويــر  تصميــم وتنفيــذ املشــاريع 

العمرانية والتخطيطية والخدماتية.
ومــن جانبهــم اســتعرض مرشفــو املــرشوع م. أحمــد األغــا، وم. زهــري 
الهــواري، طبيعــة وأهميــة املشــاريع واألعــال التــي ُعِمــل عليهــا يف 
املرشوعني من خالل فرق العمل املختلفة وعرض مخرجات ونتائج 
هــذه املشــاريع. وبــدوره أكــد األســطل أهميــة هــذه املشــاريع يف 
تطويــر العمــل الفنــي والهنــديس يف البلديــة، مبيًنــا أثرهــا الكبري يف 
املدينة خالل املدة القادمة، شاكًرا كل من كان له بصمة يف إنجاح 
الجهود التي من شأنها الرقي بواقع مدينة خان يونس.واختتم اللقاء 

بتكريم عدد من مهنديس البلدية وكل املشاركني يف املرشوع.

جولة رقابية عىل الدجاج 
املعروض يف األسواق

غزة/ فلسطني:
مــع  بالتعــاون  غــزة  مبحافظــة  البيطريــة  الخدمــات  مديريــة  نفــذت 
ميدانيــة،  تفتيــش  جولــة  الزراعــي  األمــن  قســم   - التمويــن  مباحــث 

وذلك للتأكد من سالمة الدجاج الحي املعروض يف األسواق.
وخــالل الجولــة ُضِبــط دجاج مريض عــدد )69( دجاجة، وقد ُأتِلفت 

فوًرا واسُتدعي املعني ملتابعة اإلجراءات القانونية.
وتــأيت هــذه الزيــارات ضمــن جهــود وزارة الزراعــة التــي أطلقــت عــام 

الرقابة عىل مدخالت اإلنتاج وعليه سالمة مخرجاته.
كا جددت الخدمات البيطرية، تأكيدها بأن معظم الدجاج بصحة 
جيدة وصالح لالستهالك. من جانب آخر استقبلت مديرية زراعة 
خانيونس، عدًدا من مزارعي املحافظة، ملناقشة بعض املشكالت 
التــي تواجههــم يف الحقــل الزراعــي.  وخــالل اللقــاء تــم التوجيــه نحو 
األســاليب واإلجــراءات الســليمة للحصــول عىل إنتــاج وجودة عالية، 
يف املحاصيــل، واملنتوجــات الزراعيــة وذلــك لتحقيــق االســتفادة 

القصوى للمزارعني.

القاهرة-غزة/ رامي رمانة:
املقاولــني  اتحــاد  نقيــب  كشــف 
الفلســطينيني، أســامة كحيــل، عــن اتفاق 
مريــة  مشــرتكة  لجنــة  بتشــكيل  يقــي 
املنحــة  تنفيــذ  يف  للبــدء  فلســطينية، 
وأن  غــزة،  قطــاع  إعــار  إلعــادة  املريــة 
إىل  ســيصل  متخصصــا  مريــا  وفــدا 
لهــذا  املقبــل  األســبوع  مطلــع  القطــاع 
املنحــة  مــن  جــزءا  أن  مبينــا  الغــرض، 
الســكنية  األبــراج  بنــاء  إلعــادة  ســيخصص 
وكذلــك  بالكامــل،  وتأثيثهــا  املدمــرة 
إنشــاء  عــن  فضــال  الحكوميــة،  املقــرات 
للفقــراء  ســكنية  وحــدة  آالف   )10(

يف  جســور  وإنشــاء  الشــابة،  واألزواج 
تقاطعات طرق مزدحمة.

وقــال كحيــل الــذي شــارك يف اجتاعات 
أيــام،  عــدة  اســتمرت  التــي  القاهــرة 
يف  اإلعــار،  إعــادة  ملــف  وتناولــت 

الوفــد  إن  "فلســطني"  لصحيفــة  حديــث 
الفلســطيني املكــون مــن القطاعني العام 
املــري  الجانــب  مــع  اتفــق  والخــاص 
الخــاص(  والقطــاع  )الحكومــي  املفــاوض 
مريــة  فلســطينية  لجنــة  تشــكيل  عــىل 
أعلنهــا  التــي  املريــة  املنحــة  إلدارة 
ُبعيــد  الســييس  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 
العــدوان اإلرسائيــي األخــري، التــي تقــدر 

بنصف مليار دوالر.
الجانــب  مــع  االتفــاق  تــم  أنــه  وأوضــح 
املري عىل أن تذهب منحته إىل عدة 
قطاعــات متــرضرة مــن العــدوان، مبوجب 
االحتياجــات ومبســارات متوازنــة، أهمها: 
األبــراج  بنــاء  إعــادة  تتــم  وفيــه  اإلســكان، 
الوحــدات  وتأثيــث  املدمــرة،  الســكنية 
الحكوميــة  املقــرات  وبنــاء  الســكنية، 
والتعليميــة  الطبيــة  واملؤسســات 
تقديريــة  بتكلفــة  وذلــك  املتــرضرة، 

)120( مليون دوالر.

يضيــف  أيضــا  اإلســكان  ملــف  ويف 
 10 إنشــاء  عــىل  االتفــاق  تــم  أنــه  كحيــل 
آالف وحــدة ســكنية مبناطــق متفرقــة يف 
القطــاع، عــىل أن يــوزع جــزء منهــا باملجان 
املناطــق  وســكان  واملحتاجــني  للفقــراء 
الجــزء  يخصــص  حــني  يف  العشــوائية، 
املحــدود  الدخــل  ألصحــاب  املتبقــي 
البســيط  اإليجــار  بنظــام  الشــابة  واألزواج 

الذي ينتهي بالتملك.
يحتــل  الــذي  الثــاين  القطــاع  أن  وتابــع 
قطــاع  املريــة،  املنحــة  يف  األولويــة 
مرافــق  تأهيــل  ســيتم  إذ  التحتيــة،  البنيــة 
والطــرق،  الصحــي  والــرف  امليــاه 
وتطويــر شــارع الكرامــة كامــاًل، وتعويــض 
أنــه  مبينــا  والكهربــاء،  املواصــالت  قطــاع 
كبــريا،  قبــوال  والقــت  رؤيــة،  تقديــم  تــم 
املفرتقــات  عــىل  جســور  إنشــاء  وهــي 

املزدحمــة الرئيســة يف قطــاع غــزة، وعــىل 
وجــه التحديــد تقاطــع شــارعي الجــالء مــع 
عمــر املختــار، وتقاطع شــارعي بغداد مع 

صالح الدين.
كــا تناولــت االجتاعــات البينيــة إعــادة 
التعويــض  مــع  املدمــرة  املصانــع  إنشــاء 
الخــام،  باملــواد  رفدهــا  يشــمل  الــذي 
حــرة  صناعيــة  منطقــة  إنشــاء  ودراســة 
مشرتكة، إضافة إىل بحث تأهيل القطاع 

الزراعي.
وأفــاد كحيــل بأنــه تــم االتفــاق أيًضــا عــىل 
املريــة  املنحــة  احتياجــات  توريــد 
مــن املــواد اإلنشــائية واملــواد الخــام مــن 
ذات  تكــون  أن  عــىل  املــري،  الجانــب 
أسعار أقل وجودة أعىل من تلك املوردة 
عرب االحتالل، موضحا أنه ســيتم تســديد 
مثــن البضائــع الالزمــة مــن املقــاول الغّزي 
املســتخلصات  مبوجــب  دفعــات  عــىل 

تخفيــف  يف  سيســاهم  مــا  املقدمــة، 
العــبء املــايل عــىل رشكات املقــاوالت 

الغزية.
ولفــت إىل أنــه تــم االتفــاق عــىل أن تكــون 
تنفيــذ  يف  املريــة  للــرشكات  األولويــة 
مشــاريع نوعيــة بغــزة ليــس لــرشكات غــزة 
وتســهيل  تنفيذهــا،  يف  ســابقة  خــربات 
رشكات  وأصحــاب  األعــال  رجــال  تنقــل 

املقاوالت الغزية عرب معرب رفح الربي.
ومــن املقــرر أن يعــود الوفــد الفلســطيني 
رفــح.  معــرب  عــرب  اليــوم،  غــزة  قطــاع  إىل 
ويضــم الوفــد وكيل وزارة األشــغال العامة 
واإلسكان م. ناجي رسحان، ومدير ديوان 
ووكيــل  العســكري،  محمــد  م.  الــوزارة 
الفتــاح  عبــد  االقتصــاد  وزارة  مســاعد 
املحــي  الحكــم  وزارة  ووكيــل  الزريعــي، 
رشكــة  إدارة  ومديــر  راس،  أبــو  أحمــد  م. 

"مالتي تريد" محمد غانم.

نقيب اتحاد المقاولين أسامة كحيل يكشف لـ"فلسطين" عن مخرجات اجتماع القاهرة

وفد مرصي يصل لغزة األسبوع املقبل للبدء يف تنفيذ املنحة املرصية
 االتفاق على بناء األبراج المدمرة وإنشاء جسور فوق تقاطعات طرق مزدحمة

دعا إلى االستثمار بغزة رغم درجة المخاطرة
املرصي لـ "فلسطني": جهود إلعامر املنشآت املترضرة يف "غزة الصناعية"

جانب من الجولة التفقدية للمصانع يف غزة أمس          )تصوير/ محمود أبو حصرية(
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/312(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رحــاب محمــد أنيــس شــبري مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 953824828 بصفته 

وكيال عن/ ملك محمد أنيس شبري
مبوجب وكالة رقم: 3783 / 2021 صادرة عن القاهرة
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 

القطعة 1743 القسيمة 32 املدينة بيت الهيا
العامــة  اإلدارة  إىل  باعرتاضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــرتاض  أي  لــه  فمــن   
لأرايض والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
تبــن  إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال  البــدء يف  يتــم  وبخــالف ذلــك ســوف 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلن يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/6/9م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ مذكرة تبليغ إقرار بطالق غيايب
اىل السيدة/ صفاء حسن إسامعيل أبو عليان من األردن وسكان الوحدات 
لقــد تــم طالقــك مــن قبــل زوجــك الداخل بك بصحيــح العقد الرشعي جهاد 
محمد إســامعيل أبو عليان من عبســان الكبرية وســكانها إقرار بطلقة واحدة 
العــدة  وعليــك  2019/5م  بتاريــخ  عليــك  أوقعهــا  الدخــول  بعــد  رجعيــة 

الرشعية اعتبارا من تاريخه ادناه لذلك صار تبليغك حسب األصول.
وحرر يف 2021/6/9م.

قايض رشق خانيونس الرشعي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رشق خانيونس الرشعية االبتدائية

دولة فلسطن
السلطة القضائية

لدى السيد كاتب العدل بغزة 
اخطار عديل رقم 4158 / 2021 

املخطــر: رائــد نعــامن زيك أبــو مــرق – مــن غــزة هويــة رقــم 803018100 
بصفتــه وكيــل عــن الســيدة/ نيفــن داود عزيــز الصــوص مــن ســكان بيــت جاال 
بصفتها املمثلة عن رشكة اوشــن لوجســتكس للتخليص الجمريك والشــحن 
 /  1978( رقــم  خاصــة  وكالــة  مبوجــب   907998629 رقــم  هويــة  وتحمــل 

2021( صادرة عن كاتب عدل محكمة بيت لحم بتاريخ 2021/4/25 

املخطــر اليــه: نضــال فــوزي مطــر صــرة – مــن غــزة الريمــوك مقابــل محطــة بــرتول أبو 
عايص عامرة صرة ويحمل هوية رقم 801966961 جوال رقم 0592730490 
املوضوع/ الغاء جميع الوكاالت الخاصة برشكة أوشــن لوجســتكس للشــحن والتخليص 

من السيدة/ نفن داود عزيز الصوص الصادرة عن كاتب عدل محكمة بيت لحم 
تفاصيــل االخطــار: بصفتــي وكيــل عــن الســيدة/ نفــن داود عزيــز الصــوص 

فإنني أتوجه إليك أيها املخطر إليك باآليت 
1.أنــه ســبق ملوكلتــي وأن قامــت بتوكيلــك مبوجــب وكاالت خاصــة صــادرة 

للشــحن  لوجســتكس  أوشــن  عــن رشكــة  املمثلــة  بصفتهــا  عــدل  كاتــب  عــن 
 / 4308( )2018  / 909( )2017 والتخليــص الجمــريك منهــا )6995 / 
وذلــك  أخــرى  وكاالت  وأي   )2019  /  6903(  )2018  /  6436(  )2018

ملتابعة الشؤون القانونية الخاصة بها يف قطاع غزة 
2.وحيــث أن موكلتــي الســيدة/ نفــن داود عزيــز الصوص عدل عن توكيلك 

أيها املخطر إليك وبذلك فإنه ال يحق لك التعامل مع هذه الوكاالت وال أي 
نوع من أنواع الترصفات وإال تتعرض للمساءلة القانونية 

3.ونخطــرك بتزويدنــا بتقريــر عــن كافــة األعــامل والترصفــات التــي متــت مــن 

قبلك باسمك حتى تبلغك االخطار 
4.وحيــث أننــي ومبوجــب وكااليت الخاصــة مــن موكلتــي أتقــدم إليــك بهــذا 

االخطــار أيهــا املخطــر إليــه وذلــك اللغــاء جميــع الــوكاالت الخاصــة الصــادرة 
مــن موكلتــي لــك وعــدم متابعــة شــؤونها القانونيــة أو أي طلبــات باســمها كــام 
القانونيــة  املســؤولية  تتحمــل  فإنــك  ذلــك  حــال مخالفــة  بأنــه يف  ونخطــرك 

واملالية وهذا اخطار مني بذلك أتقدم به حسب األصول والقانون.
كذلــك نلتمــس مــن الســيد كاتــب العــدل تبليغــك نســخة عــن هــذا االخطــار 

حسب األصول. 
غزة 2021/5/3م
املخطر / رائد نعامن زيك أبو مرق

إىل املخطــر إليهــام/ نضــال فــوزي مطــر صــرة من غزة الريمــوك مقابل محطة 
بــرتول أبــو عــايص عــامرة صــرة ويحمــل هويــة رقــم 801966961 جــوال رقم 
0592730490، بناًء عىل طلب املخطر املذكور أعاله أبلغكم نسخة هذا 

االخطار حسب األصول
كاتب العدل بغزة / أ. فادي عبد الباري

اعالن صادر عن محكمة غزة الرشعية
ُقدمــت لهــذه املحكمــة طلــب عــدم مامنعــة مــن الســفر باســم املســتدعية/ 
هبة ســمري خليل حجازي – من ســكان محافظة غزة الرمال الجنويب وتحمل 
بصحبــة  بالســفر  ترغــب  أنهــا  ويتضمــن   800437436 رقــم/  هويــة  بطاقــة 
ابنتيهــا وهــام: مايــا بنــت محمد بن حســن حجازي هوية رقم 426227773 
من مواليد 2008/9/13م وملك بنت محمد بن حســن حجازي هوية رقم 
432299493 مــن مواليــد 2012/4/22م. فمــن لــه حــق االعــرتاض عــىل 

هذا الطلب مراجعة محكمة غزة الرشعية خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ 
النرش. وحرر يف 28 شوال 1442 هـ املوافق 2021/6/9م.

قايض غزة الرشعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

ومجهــول  مــرص  مــن  جلجيــل  الغنــي  عبــد  فتحــي  وليــد  عليــه  املدعــى  اىل 
محــل اإلقامــة فيهــا حتــى االن يقتــي حضــورك لهــذه املحكمة يــوم األربعاء 
املوافــق 2021/7/14م الســاعة التاســعة صباحــا وذلــك للنظــر يف القضية 
أســاس 2021/135 املقامــة عليــك مــن قبــل املدعيــة امــاين ســمري عــوض 
أبو النور من بيت الهيا وسكانها بخصوص دعوى تفريق للرضر من الغياب 
وان مل تحــرض يف الوقــت املعــن يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي لذلــك 

جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/6/8م.
قايض شامل غزة الرشعي
الشيخ/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة شامل غزة الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ قرار استئنايف
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

اىل املدعــى عليــه/ محمــد إســامعيل محمــود كفينــه من قطرة وســكان بيت 
القضيــة  عــادت  لقــد  بلجيــكا  االن يف  اإلقامــة  الهيــا ســابقا ومجهــول محــل 
أســاس 2021/755املتكونــة بينــك وبــن املدعيــة الهام محمود إســامعيل 
عبد العال املشــهورة كفينة من هربيا وســكان بيت الهيا وكيلتها املحامية 
الرشعيــة هنــاء عبــد العــال مــن مقــام محكمــة االســتئناف الرشعيــة يف غــزة 
مصدقــة الحكــم مــن جهــة تطليقهــا مــن املدعــى عليــه بطلقــة واحــدة بائنــة 
بينونــة صغــرى بعــد الدخــول دفعــا للــرضر الحاصــل مــن غيابه عنهــا مدة اكرث 
مــن ســنة بــال ســبب رشعــي وال عــذر مقبــول اعتبــارا مــن تاريــخ وقــوع الطــالع 
القطعيــة  الدرجــة  الحكــم  واكتســاب  2020/3/30م  يف  الواقــع  املذكــور 
بتصديقه من محكمة االستئناف الرشعية وذلك مبوجب أساس استئنايف 
رقــم 8627 ســجل 22 املــؤرخ يف 2021/5/31م وانتهــاء عدتهــا الرشعيــة 
وموضوعهــا تفريــق للغيبــة والــرضر حكــام قابــال للطعــن أمام املحكمــة العليا 

الرشعية لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/6/8م.
قايض محكمة شامل غزة الرشعي
الشيخ/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة شامل غزة الرشعية االبتدائية

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية دير البلح

يف القضية رقم 94 / 2018
يف الطلب رقم: 228/ 2021

 املســتدعي: خــرض احمــد نجيــب مــايض باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة 
لباقي ورثة والده املرحوم احمد نجيب مايض سكان دير البلح – املعسكر 

وكيله املحامي / طلعت الناعوق دير البلح.
 املستدعى ضدهن: 1. عبري عزالدين خليل لولو من غزة- مجهولة االقامة حاليا.

 2. آمال عز الدين خليل لولو من غزة - مجهولة االقامة حاليا.

نوع الدعوى/ اثبات صحة عقد
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية الحقوقية رقم يف القضية رقم 94 / 2018 بداية دير البلح
إىل املســتدعى ضدهــن املذكورتــن بعاليــه، مبــا أن املســتدعي بصفتــه املذكــورة قــد أقــام 
عليكــن وآخريــن دعــوى مدنيــة اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املــودع لــكل واحــدة 
منكن نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة، لذلك يقتي عليكن الحضور إىل هذه 
املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبلغكــن بهــذه املذكــرة، كام يقتــي أن تودعوا 
قلم هذه املحكمة ردكن التحريري خالل خمســة عرش يوما من تاريخ تبلغكن هذه املذكرة، 
علــام أنــه قــد تحــدد جلســة يــوم الثالثاء املوافــق 2021/6/29 لنظر الدعــوى، وليكن معلوما 

لديكن أنكن إذا تخلفنت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول.
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح تحريرا يف: 2021/6/8م

أ. محمد عاطف غزال

واشنطن/ وكاالت:
أمــس،  بايــدن،  جــو  األمــرييك  الرئيــس  بــدأ 
منصبــه  توليــه  منــذ  لــه  خارجيــة  رحلــة  أول 
بحضــور  سيســتهّلها  الحــايل،  العــام  مطلــع 
ثــم  بريطانيــا،  يف  الســبع  مجموعــة  قمــة 
يعقــد لقــاءات عــدة يف بروكســل وجنيــف، 
ويختتمهــا بقمــة مرتقبــة مــع نظــريه الــرويس 

فالدميري بوتن.
ومن املقرر أن يلتقي بايدن جنودا أمريكين 
ثــم  اإلنجليزيــة،  "ســوفولك"  مقاطعــة  يف 
بوريــس  بريطانيــا  وزراء  رئيــس  ســيلتقي 

جونسون اليوم يف كورنوال.
قمــة  يف  األمــرييك  الرئيــس  وسيشــارك 
مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع الكــرى، 
التــي ســيكون مــن أولوياتهــا قضايــا التجــارة 
واملنــاخ وجائحــة كورونــا ومبــادرة إلعادة بناء 

البنية التحتية يف دول العامل النامي.
التــي  الســبع  مجموعــة  قمــة  انتهــاء  وبعــد 
تستغرق 3 أيام، سيزور بايدن وزوجته جيل 

ملكة بريطانيا إليزابيث يف قلعة وندسور.
وعــىل هامــش القمــة، من املتوقع أن يلتقي 
أنجيــال  األملانيــة  املستشــارة  مــع  بايــدن 
مجموعــة  يف  آخريــن  زعــامء  بــن  مــريكل 

السبع.
بعد ذلك يتوجه بايدن إىل بروكســل إلجراء 
محادثــات مــع قــادة حلــف شــامل األطلــي 
واالتحــاد األورويب، ومــن املتوقــع أن ترتكــز 
وقضيــة  والصــن  روســيا  عــىل  املحادثــات 
تكاليــف  يف  الحلــف  دول  مســاهمة  زيــادة 

الدفاع املشرتك.
ويف محطتــه األخــرية بجنيــف، مــن املتوقــع 
أن يعقد بايدن األربعاء املقبل قمة يرتقبها 

العامل مع بوتن.
األمــرييك  القومــي  األمــن  مستشــار  وقــال 
جيــك ســوليفان للصحفيــن إن بايــدن يأمــل 
الســبع  مجموعــة  مــع  اجتامعاتــه  تعــزز  أن 
بوحــدة  الشــعور  األطلــي  شــامل  وحلــف 
الحلفاء قبل أن يتوجه الجتامعه مع بوتن.

عــن  القمــة  تســفر  أن  املتوقــع  غــري  ومــن 
تطــورات كبــرية لكــن ســوليفان قــال إن بايــدن 
ســيضغط عــىل بوتــن يف األمــور التي متثل 
رأســها  وعــىل  املتحــدة،  للواليــات  أولويــة 
الهجامت اإللكرتونية التي ُتتهم بها روســيا، 

وملف أوكرانيا.
وقــال البيــت األبيض إن "هذه الجولة ســوف 
حشــد  أمــريكا  التــزام  عــىل  الضــوء  تســلط 
دميقراطيــات العــامل، والعمــل معا لتشــكيل 
عــن  والدفــاع  الـــ21  للقــرن  الطريــق  قواعــد 
قيمنا ومعالجة أكر التحديات يف العامل".

وتســتهدف  أيــام،   8 الرحلــة  وستســتغرق 
التــي  العالقــات عــر األطلــي،  بنــاء  إعــادة 
توتــرت خــالل عهــد الرئيــس الســابق دونالــد 
ترامب، وإعادة صياغة العالقات مع روسيا، 
كذلــك متثــل الجولــة اختبــارا لقــدرة الرئيــس 
األمــرييك عــىل إدارة وإصــالح العالقــات مــع 
الحلفاء الرئيسين الذين أصيبوا بخيبة أمل 
مــن الرســوم الجمركيــة التــي فرضهــا ترامــب 

وانسحابه من معاهدات دولية.
وكتب بايدن يف مقال رأي نرش يف صحيفة 
"واشنطن بوست"، هل ستثبت التحالفات 
شــكلت  التــي  الدميقراطيــة  واملؤسســات 
جانبــا كبــريا مــن القــرن املــايض قدرتها عىل 
مواجهــة التهديــدات والعــداوات يف العرص 
الحديث؟ أعتقد أن اإلجابة هي نعم. لدينا 
فرصة إلثبات ذلك هذا األسبوع يف أوروبا.

الغاء حظر "تيك توك" و "وي تشات"
األبيــض،  البيــت  أعلــن  الفــت  تطــور  ويف 
أمــس، إلغــاء الرئيــس جو بايــدن الحظر الذي 
فرضــه ســلفه دونالــد ترامــب عــىل تطبيقــي 
اململوكــن  تشــات"  "وي  و  تــوك"  "تيــك 

للصن، و8 تطبيقات أخرى.
وقــال البيــت األبيض يف بيان "إدارة بايدن 
مفتوحــة  إنرتنــت  شــبكة  بتعزيــز  ملتزمــة 
وموثوقة وآمنة، لكن بعض البلدان، ومنها 
الصن، ال تشارك هذه القيم وتسعى إىل 
بطــرق  األمريكيــن  بيانــات  مــن  االســتفادة 

تشكل مخاطر أمنية غري مقبولة".
حظــر  مــن  بــدال  أنــه  البيــان  وأوضــح 
التنفيذيــة  األوامــر  ســتوجه  التطبيقــن، 
الجديــدة إىل اســتخدام "إطــار عمــل قائــم 
عــىل معايــري وتحليــل يســتند عــىل األدلــة، 
ملعالجة املخاطر التي تسببها التطبيقات 
بينهــا  مــن  أجنبيــة،  لجهــات  اململوكــة 

الصن".
وأضــاف أن هــذه األوامــر "تتخــذ خطــوات 
الحساســة  البيانــات  لحاميــة  قويــة 

لأمريكين".
أصــدر  املــايض،  آب  أغســطس/  ويف 
ترامب أمرا تنفيذيا بحظر تطبيقي وسائل 
التواصــل االجتامعــي "تيــك تــوك" و "وي 
ميثــالن  لكونهــام  مزاعــم  بعــد  تشــات"، 
تهديــدا لأمــن القومــي األمريــي، بســبب 

ارتباطهام برشكات صينية. 
بكين تنتقد قانون أمريكي

الشــيوخ  مجلــس  صــادق  املقابــل،  يف 
ينــص  قانــون  مــرشوع  عــىل  األمريــي، 
عــىل تخصيــص 250 مليــار دوالر، بهــدف 
تعزيــز قــدرة البــالد عــىل التصــدي لتنامــي 

االقتصــادي  القطــاع  يف  التكنولوجيــا 
والعسكري الصيني.

وصــوت 68 ســيناتورا يف مجلــس الشــيوخ 
العليــا للكونغــرس(، خــالل وقــت  )الغرفــة 
متأخــر الثالثــاء، لصالح تبني الوثيقة، فيام 

رفضها 32 مرشع.
مليــار   190 توجيــه  عــىل  القانــون  ونــص 
التكنولوجيــا  تعزيــز  ملخصصــات  دوالر، 
يتضمــن  أن  عــىل  األمريكيــة،  والبحــوث 
دوالر  مليــار   52 إنفــاق  منفصــل  بشــكل 
لزيــادة اإلنتــاج والبحــث، يف مجــال أشــباه 

املوصالت ومعدات االتصاالت.
وتفوقــت الصــن عــىل الواليــات املتحــدة 
 ،)5G( يف ســباق شــبكات الجيل الخامس
بينــام بــدأت خــالل وقــت ســابق مــن العــام 
الجاري، إجراء بحوث متهد إلطالق الجيل 

السادس بحلول نهاية العقد الحايل.
وتعد التكنولوجيا، واحدة من أبرز أسباب 
توتــر العالقــات بــن واشــنطن وبكــن، كــام 
ســتضعها  منــو  معــدالت  األخــرية  تســجل 
العامليــة  االقتصــادات  أكــر  رأس  عــىل 
بحلــول منتصــف العقــد الجــاري، بحســب 

بيانات لصندوق النقد الدويل.
الضــوء  الشــيوخ  مجلــس  أعطــى  كــام 
لــوزارة  دوالر  مليــارات   10 لـــ  األخــرض 
التجارة، لالســتثامر يف مراكز التكنولوجيا 
الجديــدة، حتــى تتمكــن املناطــق واملــدن 
األخــرى يف جميــع أنحــاء البــالد، من جذب 
نفــس النــوع مــن الفــرص االقتصاديــة مثــل 

وادي السليكون.
املخــاوف  إىل  املرشعــون  وأشــار 
مؤكديــن  األمنيــة،  وكذلــك  االقتصاديــة 
لبكــن  تســمح  لــن  املتحــدة  الواليــات  أن 
أو  الناشــئة  املجــاالت  عــىل  بالســيطرة 
املعــدات  لبعــض  رئيــي  كمــورد  العمــل 
ردت  جانبهــا،  مــن  الحساســة.  التقنيــة 
متهمــة  أمــس،  القــرار،  هــذا  عــىل  بكــن 
واشنطن باملبالغة يف ما تسميه "التهديد 
الصينــي". وقالــت لجنة الشــؤون الخارجية 
"القانــون  هــذا  إن  الصينــي،  الرملــان  يف 
الواليــات  لــدى  العظمــة"  جنــون  يكشــف 
أنبــاء  وكالــة  نقلتــه  مــا  بحســب  املتحــدة، 

الصن الجديدة )شينخوا(.
ومنــذ النصــف الثاين 2018، شــهد العامل 
حربا تجارية رشسة بن الواليات املتحدة 
الرســوم  رفــع  تبــادل  بســبب  والصــن، 
الجانبــن،  مــن  الــواردات  عــىل  الجمركيــة 
بهــدف تقليــص العجــز التجــاري األمريــي 

مع الدولة الشيوعية.

الخرطوم/ األناضول:
أكــد الســودان ومــرص، أمــس، أهمية تنســيق 
جهودهــام دوليــا وإقليميــا لدفــع إثيوبيــا إىل 
"النهضــة"  ســد  بشــأن  بجديــة"  "التفــاوض 

املتعرثة مفاوضاته منذ أشهر.
جاء ذلك يف بيان مشــرتك عقب مباحثات 
أجراهــا وزيــرا الخارجيــة والــري الســودانين 
مريــم املهــدي ويــارس عبــاس، مــع نظريهــام 
عبــد  ومحمــد  شــكري  ســامح  املرصيــن 

املعطي، اللذين وصال الخرطوم، أمس.
عــىل  اتفقــا  "الطرفــن  أن  البيــان  وأوضــح 
املخاطــر الجديــة واآلثــار الوخيمــة املرتتبــة 

عىل امللء األحادي لسد النهضة".
أهميــة  عــىل  أكــدا  "الجانبــن  أن  وأضــاف 
األصعــدة  عــىل  البلديــن  جهــود  تنســيق 
إثيوبيــا  لدفــع  والدوليــة  والقاريــة  اإلقليميــة 
عــىل التفــاوض بجديــة )..( للتوصــل التفاق 
مــلء  حــول  قانونــا  وملــزم  وعــادل  شــامل 

وتشغيل السد".
وشــدد عــىل أن "املفاوضــات التــي يرعاهــا 

الرباط / األناضول:
اتهــم وزيــر الخارجية املغريب نارص بوريطة، 
عــر  األمــام"  إىل  "بالهــروب  إســبانيا  أمــس، 
محاولــة إقحــام االتحــاد األورويب يف األزمــة 

بن البلدين.
مشــرتك  صحفــي  مؤمتــر  خــالل  ذلــك  جــاء 
بيــرت  املجــري  الخارجيــة  وزيــر  مــع  عقــده 
الربــاط  إىل  زيــارة  يجــري  الــذي  ســيارتو، 

تستغرق يوما واحدا.
أزمــة  الربــاط ومدريــد  بــن  العالقــة  وتشــهد 
إلبراهيــم  إســبانيا  اســتضافة  خلفيــة  عــىل 
غايل، زعيم "البوليساريو"، من أجل العالج 
من فريوس كورونا بـ"هوية مزيفة"، بن 21 
أبريل/نيســان املــايض وأول يونيو/حزيــران 
الجــاري. كــام تصعــدت األزمــة عقــب تدفــق 
حــوايل 8 آالف مهاجــر غــري نظامــي بــن 17 
و20 مايو/أيــار املــايض، مــن املغــرب إىل 
مدينــة ســبتة الخاضعــة إلدارة إســبانية األمــر 
بوريطــة:  وقــال  أثــار غضــب مدريــد.  الــذي 
)القامئــة  األزمــة  تجعــل  أن  تحــاول  "إســبانيا 
بــن البلديــن( مــع االتحــاد األورويب، وهــذا 

طريــق  إىل  وصلــت  اإلفريقــي  االتحــاد 
مسدود بسبب التعنت اإلثيويب".

باملقابــل، تحمــل إثيوبيــا البلديــن مســؤولية 
ال  إنهــا  وتقــول  املفاوضــات"،  "عرقلــة 
إىل  وتســعى  بهــام،  اإلرضار  تســتهدف 
الكهربــاء  توليــد  يف  الســد  مــن  االســتفادة 

ألغراض التنمية.
والســلم  األمــن  "حاميــة  أن  البيــان  وتابــع 
القــارة  ويف  املنطقــة  يف  واالســتقرار 
اإلفريقية )..( يتطلب تدخل نشط من قبل 
املتصلــة  املخاطــر  لــدرء  الــدويل  املجتمــع 
باستمرار إثيوبيا يف فرض األمر الواقع عىل 
دولتــي املصــب )...( بإعالنهــا مــلء الســد 
خــالل موســم الفيضــان املقبــل دون مراعــاة 

ملصالح السودان ومرص".
ولفــت إىل "أهميــة تضافــر الجهــود الدوليــة 
النهضــة  ســد  ألزمــة  تســوية  إىل  للوصــول 
وتحقــق  الثــالث  الــدول  مصالــح  تراعــي 
التقــى  والحقــا،  املشــرتك".  مصالحهــا 
عبــد  الســوداين،  الســيادة  مجلــس  رئيــس 

وأضــاف:  حلهــا".  إىل  يــؤدي  لــن  األمــر 
يف  األورويب  االتحــاد  إقحــام  "محــاوالت 
األزمــة مع إســبانيا، وجعــل الهجرة محورا لها 

لن يغري شيئا، وهو هروب إىل األمام".
وتابــع: "ال ميكــن إلســبانيا رفــض االنفصــال 
كتالونيــا(،  إقليــم  إىل  إشــارة  )يف  داخليــا 
وتشــجعه يف بلد جار )يف إشــارة إىل إقليم 
الصحــراء(. وبخصــوص قضيــة الهجــرة، قــال 
بــالده "ال ميكــن أن تقبــل تلقــي  بوريطــة إن 
الــدروس مــن أحــد"، مشــرًيا أن "األزمــة مــع 
إســبانيا ال تــزال موجــودة؛ ألن مــا أدى إليهــا 
ال يــزال قامئــا". ولفــت إىل أن بــالده تجمعها 
وأن  األوريب،  االتحــاد  مــع  جيــدة  "عالقــات 
هــذه العالقــات عرفــت تطــورا". مــن جهتــه، 
ســيارتو  بيــرت  املجــري  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
وحــدة  "تدعــم  بــالده  إن  املؤمتــر،  خــالل 

األرايض لدى الدول الرشيكة".
ويف 18 مايــو املــايض، اســتدعت الربــاط 
كرميــة  مدريــد،  لــدى  ســفريتها  للتشــاور 
الخارجيــة  اســتدعتها  أن  بعــد  بنيعيــش، 
 8 حــوايل  تدفــق  عــىل  احتجاجــا  اإلســبانية 

يف  املرصيــن  الوزيريــن  الرهــان،  الفتــاح 
بحســب  الخرطــوم،  يف  الرئــايس  القــرص 
بيــان للمجلــس. وقــال املجلــس إن "اللقــاء 
ملــف  تطــورات  مســتفيضة  بصــورة  بحــث 
ســد النهضــة ورضورة التنســيق بــن البلدين 
الجانــب  مــع  مــرٍض  اتفــاق  إىل  للتوصــل 
ثــاٍن  مــلء  عــىل  إثيوبيــا  وُتــرص  اإلثيــويب". 
أنــه يف يوليو/متــوز  للســد بامليــاه، ُيعتقــد 
عــام  نحــو  بعــد  املقبلــن،  وأغســطس/ آب 
إىل  تتوصــل  مل  لــو  حتــى  أول،  مــلء  عــىل 
الســودان  و  مــرص  تتمســك  بينــام  اتفــاق. 
للحفــاظ  ثــاليث،  اتفــاق  إىل  أوال  بالتوصــل 
اســتمرار  عــىل منشــآتهام املائيــة، وضــامن 
نهــر  ميــاه  مــن  الســنوية  حصتيهــام  تدفــق 
النيل. ويف أقوى لهجة تهديد ألديس أبابا، 
قــال  10 ســنوات،  منــذ نشــوب األزمــة قبــل 
الرئيــس املــرصي عبــد الفتــاح الســيي يف 
30 مــارس/ آذار املــايض، إن "ميــاه النيــل 

خط أحمر، وأي مســاس مبياه مرص ســيكون 
له رد فعل يهدد استقرار املنطقة بالكامل.

آالف مهاجــر غــري نظامــي مــن املغــرب إىل 
مدينة سبتة خالل 4 أيام يف مايو، بحسب 

مدريد.
شــامل  أقــى  يف  ســبتة  مدينــة  وتقــع 
اإلســبانية،  اإلدارة  تحــت  وهــي  املغــرب، 
طــرف  مــن  محتــال"  "ثغــرا  الربــاط  وتعترهــا 
إســبانيا، التي أحاطتها بســياج من األســالك 

الشائكة بطول نحو 6 كلم.
املــايض،  الشــهر  صحفــي،  مؤمتــر  ويف 
مارجريتــا  اإلســبانية  الدفــاع  وزيــرة  اتهمــت 
واســتغالل  بالدهــا  بابتــزاز  املغــرب  روبلــز 
األطفــال، وذلــك عــىل خلفيــة التوتــرات بــن 
نفتــه  مــا  وهــو  ســبتة،  مدينــة  يف  البلديــن 

الرباط.
مجلــس  رئيــس  أعــرب  املــايض،  واألحــد 
)الغرفــة األوىل للرملــان(  النــواب املغــريب 
وخيبــة  "دهشــته  عــن  املالــي،  الحبيــب 
بالرملــان  قــرار  مــرشوع  إدراج  عقــب  أملــه" 
األورويب حــول "توظيــف مزعــوم للقارصيــن 
أزمــة  يف  املغربيــة"  الســلطات  طــرف  مــن 

الهجرة يف سبتة.

"الشيوخ األمريكي" يقر 250 مليار دوالر لكبح الطموح الصيني
بايدن يبدأ جولة أوروبية ويلغي حظر ترامب "تيك توك" و"وي تشات"

مرص والسودان يتفقان عىل تنسيق دويل لدفع
 إثيوبيا للتفاوض "بجدية"

املغرب يتهم إسبانيا مبحاولة إقحام االتحاد 
األورويب باألزمة بني البلدين
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بعد قصف بيته 
يعيش النزوح مرتين عالء شمالي..

"تراب وحجارة".. مقاومة العدوان وآثاره بالفن

غزة/ مريم الشوبكي:
للمــرة الثانيــة يحمــل عــاء شــمالي همومــه ومعاناتــه على 
كتفيــه، وفــي قلبــه، إذ دمر االحتــال اإلســرائيلي بيته الذي 

أوى إليه بعد قصف منزله سابًقا في عدوان 2014.

ا في المجال الرياضي إلى نقطة  عاد عاء الذي يعمل صحفيًّ
الصفــر فــي البحث عن حياة جديدة بعــد تدمير بيته بالكامل، 
الذي اشتراه في عام 2015م ولم ينتِه من تسديد أقساطه 

للبنك بعد، ومعه تأجلت آماله في مناقشة رسالة الماجستير 
التي كان يخطط لها في األشهر القادمة، فقد أصبحت لديه 

أولويات أكثر إلحاًحا، وهي إيجاد بيت يؤويه وعائلته.

غزة/ هدى الدلو:
آلمتها نظرات أطفالها وحزنهم في أول أيام عيد 
الفطــر لعدم ارتدائهم المابس الجديدة بســبب 
غــزة، وفــي  علــى قطــاع  اإلســرائيلي  العــدوان 

الوقــت نفســه لم تتمكــن من إخفــاء وجعها من 
الدمــار الــذي حــل حولهــا، واســتهداف االحتــال 
األطفــال والمدنييــن، فلم يكن أمام األم حمدية 

المقيــد ســوى ريشــتها ولوحاتهــا لتنفــس عــن 
وجعهــم برســم طفلــة صغيــرة ســرحت شــعرها 

بشكل جميل، وترتدي مابس العيد.

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

حمديــة )35 عاًمــا( مــن بيــت الهيــا شــال قطــاع غــزة، 
الذيــن  األطفــال  الضحايــا  مــن  الكبــر  العــدد  أوجعهــا 
األخــر،  العــدوان  االحتــال يف  اســتهدفتهم طائــرات 
وقتلت فرحتهم مبعايشة أجواء العيد، فرسمت تلك 
الطفلــة الجميلــة التــي قــد تكــون إحــدى الشــخصيات 
إطــارات  حولهــا  ووضعــت  املجتمــع،  يف  الحقيقيــة 

السيارات املشتعلة )الكوشوك(.
وتوضــح أنهــا مل تجــد ســبيًا لتفريــغ مشــاعرها الســلبية 
ســوى اللوحــة واأللــوان، ومشــاركتها يف معــرض "تــراب 

وحجارة".
جــاء ذلــك يف معــرض الفن التشــكييل بعنــوان: "تراب 
وحجــارة"، الــذي نظمتــه قريــة الفنــون والحــرف التابعــة 
لبلديــة غــزة، للتعبــر عا يجــول بخواطر الفنانات بعد 

وقف العدوان عىل غزة.
أما الفتاة غيداء الحلو )16 عاًما( من سكان مدينة غزة 
فمزجــت ريشــتها األلــوان لتعــر عــا حــل بالغزيــن يف 
"فلســطن":  لصحيفــة  وتقــول  القــدس،  ســيف  معركــة 
"قدمــت لــزوار املعــرض لوحــة صمود تحمل يف طياتها 
بــكل قــوة،  رســالة للعــامل أن غــزة ســتنهض مــن جديــد 
وستخرج بعد املواجهة للعمل عىل تحرير فلسطن".

ومــن تحــت الــركام الــذي خطتــه بيدهــا رســمت ســيدة 
متتــد  ويدهــا  غــزة،  وهــي  الفلســطيني  بثوبهــا  تخــرج 
نحــو القــدس، وتضيــف: "الدمــار لن يزيدنــا إال صموًدا 

األنقــاض  تحــت  مــن  وأهلهــا  غــزة  فســتخرج  وتحدًيــا، 
ســبيًا  إال  هــي  مــا  املعركــة  هــذه  لتكــون  أقويــاء، 

للتحرير".
الــراج:  يحيــى  د.  غــزة  بلديــة  رئيــس  يقــول  مــن جهتــه 
الدمــار وعنــف  لتوثيــق  يــأيت  "تــراب وحجــارة"  "معــرض 
املعــرض  أن  مبيًنــا  غــزة"،  عــىل  العــدوان  االحتــال يف 
دليل عىل حيوية الشعب الفلسطيني وقوته وصموده، 
بانكســار  الرهيــب  العــدوان  هــذا  مــن  يخــرج  ال  وأنــه 

وهزمية، إمنا بقوة وعزمية وإرصار فا يفقد األمل.
ويبــن أن املعــرض تــرف عليــه قريــة الفنــون والحرف 

التابعة لبلدية غزة، ويضم 30 مشارًكا.

هــو تجســيد وتحقيــق ألحــد  املعــرض  هــذا  أن  ويــرى 
تلك األهداف. 

ويوضــح الــراج أنــه يف كل فعاليــة ُيكتشــف مجــدًدا 
شباب وشابات مبدعون ال يتأخرون عن املشاركة يف 
الفعاليات التي تعر عا يجول بخاطرهم ونفسياتهم 
القضيــة  بهــا  متــر  التــي  املناســبات  نحــو  وشــعورهم 

الفلسطينية، فهم جيل املستقبل وقادته.
ويوجــه رســالة: "إن الحيــاة لهــا أكــر مــن جانــب، ومنها 
الجانب الفني الذي يجب رعايته وتقويته لكونه يعر 
عن صمود الشعب الفلسطيني ومعاناته، وفيه يشء 
مــن التنفيــس عــن الغضــب واألمل اللذيــن يواجههــا 

ويلفــت الــراج إىل أن املشــاركات يف املعــرض مــن 
باألمــل  وعقولهــن  قلوبهــن  متتلــئ  اللــوايت  الفتيــات 
األرض،  هــذه  عــىل  البقــاء  عــىل  واإلرصار  والحيويــة 
واإلرصار عــىل تحريرهــا حتــى إنشــاء دولــة فلســطينية 

حرة مستقلة. 
ويشــر إىل أن بلديــة غــزة تقــدم العديــد من الخدمات 
الصحــي  الــرف  وخدمــات  وامليــاه  الصحيــة 
للمواطنــن، بالتــوازي مــع الخدمات الثقافية التي هي 
ذات أهميــة كبــرة، فيتبــع البلديــة العديــد من املراكز 
الثقــايف  املشــهد  تطويــر  أهدافهــا  وأحــد  الثقافيــة، 
ورعايــة الخــرات والكفــاءات واملواهب الفلســطينية، 

عــىل  نعمــل  لذلــك  بنفوســهم،  األمــل  وُيوجــد  أبناؤنــا 
إىل  اإلمكانــات،  حســب  الفنانــن  واحتضــان  رعايــة 

جانب الدعم املعنوي الذي له أثر إيجايب فيهم".
الفن التشكييل

يف  والحــرف  الفنــون  قريــة  مديــرة  تقــول  جهتهــا  مــن 
بلدية غزة نهاد شــقليه: "إن القرية أرادت إبراز معاناة 
الغزيــن واألحــداث التــي مــروا بهــا يف العــدوان األخر 

عىل غزة بلوحات رسمت بالفن التشكييل".
وســيلة  ميتلــك  فلســطيني  كل  أن  شــقليه  وتبــن 
للدفــاع عــن قضيتــه، التي يعر عنها بطريقته الخاصة، 
فالجندي مقاوم بساحه، والصحفي بقلمه، واملصور 
بعدســته، واملهنــدس مببانيــه، وقريــة الفنــون والحرف 

وما تضم من فنانن بلوحاتهم وألوانهم وريشتهم.
املعــرض  يف  املشــاركات  الفنانــات  وقدمــت 
منحــت  التــي  املــدة  قــر  رغــم  مبدعــة  لوحــات 
لهــن للتعبــر عــن أحــداث معركــة ســيف القــدس، 
فرغــم الدمــار والشــهداء والجرحى هناك مســاحة 
للحيــاة واالســتمرارية، "فعــرت املشــاركات عــن 
حيــاة فلســطن يف أثنــاء العــدوان ومــا بعــده بأننــا 

باقــون ومســتمرون رغــم 
محالــة،  ال  الدمــار، 
واملعــرض يثبــت هــذه 

الحكاية".

يقــول عــاء: "فقــدت شــقاء عمــري بتدمــر شــقتي، ولكــن 
األكــر إياًمــا هــو اندثار ذكريايت تحــت ركام البيت، ابني 
ذو األعوام الســبعة حينا شــاهد املنزل بعد القصف رأى 
حائــط غرفــة لونــه زهــري، فتذكــر وقتهــا حفلة ذكــرى مياده 

األخرة فيها".
ــا هــي  ويشــدد عــىل أن تجربــة التــرد التــي يعيشــها حاليًّ
األصعب عليه، ألنه بعد قصف بيته األول بحث عن بيت 
أكــر أماًنــا مــن ســابقه، يكــون بعيــًدا عن الســياج االحتايل 

االحتــال منزلهــم يف املــرة األوىل، ويف املــرة الثانيــة مل 
تســتوعب معانــاة رحلــة التــرد مــن جديــد إذ قالــت: "بابا 

إحنا كل عدوان بدهم يقصفوا بيتنا؟!".
بصحيفــة  الرياضــة  قســم  -وهــو صحفــي يف  عــاء  ويبــن 
االحتــال  أن  أيًضــا-  مقرهــا  قصــف  التــي  "فلســطن" 
اســتهدف كل شــخص يف قطــاع غــزة، ومل يكــن أحــد يأمــن 

عىل حياته.
آثــار العــدوان تاحــق عــاء حتــى بعــد توقــف القصــف، إذ 

يقــول: "مل أكــن مهتــاًّ يف أثنــاء العــدوان بقصــف بيتــي، 
ولكــن بعــد انتهائــه أشــعر كأننــي كنــت يف صدمــة وأعيــش 
ــا، ومــا أعيشــه يف الوقــت الراهــن هــو تأهيــل  عواقبهــا حاليًّ
من الناحية النفســية ألوفر ألطفايل حياة كرمية وأعالجهم 
ا من الصدمات واملشاهد املرعبة التي عاشوها". نفسيًّ

ا، ليتمكن من الوقوف عىل قدميه  يلملم عاء جراحه حاليًّ
مــن جديــد، ويصنــع حياة مــن قلب الوجع، محاواًل البحث 

عن حياة آمنة ألبنائه.

الفاصل، معتقًدا أنه بذلك قد ينجو من قصف آخر.
لحظــة اســتهداف البنايــة حــرص عــاء عــىل االبتعــاد عنهــا، 
وهي تضم 42 شقة سكنية مدنية، لينجو بنفسه، وعائلته، 
ولئا يشاهد أطفاله القصف ويعيش تجربة الرعب للمرة 
الثانيــة، هربــت ابنتــه الكــرى )12 عاًمــا( حافيــة القدمــن 
تحمــل حقيبــة  أن  العامــن، ورفضــت  أختهــا ذات  تحمــل 

مابسها خوًفا من أن تتعب وال تقدر عىل حمل أختها.
قصــف  حينــا  عمرهــا  مــن  السادســة  يف  طفلتــه  كانــت 



Thursday 10 June 2021 الخميس 29 شوال 1442هـ 10 يونيو/ حزيران

لندن/ وكاالت:
أعــرب جوزيــه مورينيــو، مــدرب رومــا، عــن حزنــه مــن عــدم الحصــول عــى الفرصــة 
لقيادة توتنهام يف نهايئ كأس الرابطة والذي خرسه الفريق أمام مانشسرت سيتي.

وأقيــل مورينيــو مــن تدريــب توتنهــام قبــل نحــو 6 أيــام مــن املبــاراة النهائيــة، وهــي 
اإلقالة التي ال تزال ترتك أثرا يف نفس املدرب الربتغايل.

وقــال مورينيــو يف حــوار نقلتــه صحيفــة "ذا صــن" الربيطانيــة مســتعيًدا ذكريــات 
تدريبــه لــكل مــن مانشســرت يونايتــد وتوتنهــام: "مــع اليونايتــد، نجحــت يف الفــوز 

بثالثة ألقاب يف املوسم األول، وكانت لدي رغبة يف املزيد".
وأضــاف: "أتحــى بالتفــاؤل ولكــن مــع الواقعيــة، عندمــا توجنــا بالــدوري األورويب 
والــكأس املحــي، شــعرت بــأن قامئــة الالعبــن غــر كافيــة لتحقيق الخطــوة التالية، 

يف املوسم التايل البعض قال إنه موسم عظيم بإنهاءه يف املركز الثاين.
وأتــم: "عنــد النظــر إىل عــدد األلقــاب التــي توجــت بهــا يف مســريت، هنــاك 25 
لقًبا ونصف، وذلك النصف هو النهايئ الذي مل أخضه مع توتنهام، بالطبع أشعر 
باإلحباط من عدم خوضه، حيث كانت لدي فرصة التتويج بلقب مع ناد ال ميلك 

الكثر، كان ذلك حلًم بالنسبة يل، ولكن يف النهاية مل يكن القرار يل".

مدريد/ )أ ف ب(:
إيجابيــة  جــاءت  يورينتــي  دييغــو  املدافــع  فحــص  نتيجــة  أن  اإلســباين  املنتخــب  أعلــن 
بكوفيد19- قبل أربعة أيام من بداية مشوار الفريق يف بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وأصيب سرجيو بوسكيتس قائد إسبانيا بفروس كورونا، وحذر لويس روبيالس رئيس 
االتحاد اإلسباين من وجود حاالت جديدة محتملة.

وأكــد االتحــاد اإلســباين مغــادرة الالعبــن املصابــن معســكر املنتخــب الوطنــي، بينــم 
تواصل باقي التشكيلة االستعداد للبطولة القارية.

ودخــل الالعبــون والجهــاز التدريبــي بشــكل فــوري العــزل بعــد إيجابيــة حالــة بوســكيتس، 
مــا دفــع منتخــب تحــت 21 عامــا ومــدرب الفريــق لخــوض مبــاراة ودية أمــام ليتوانيا والتي 

فازت إسبانيا 4-0.
وستلعب إسبانيا مع السويد يف افتتاح مشوارها ضمن منافسات املجموعة الخامسة 

ببطولة أوروبا االثنن املقبل.
وبعــد إصابــة بوســكيتس، اســتدعت إســبانيا ســتة العبــن هــم الحــارس كيبــا أريزاباالغــا 
وراؤول ألبيول وكارلوس سولر وبرايس منديز وبابلو فورنالس ورودريغو مورينو لتشكيل 

فقاعة تدريبية موازية حتى ميكن االختيار منهم يف حال الحاجة إىل ذلك.
أنــه ســيتم  وأعلــن خوســيه مانويــل رودريغيــز أوريبــس وزيــر الرياضــة اإلســباين الثالثــاء 

تطعيم كل العبي املنتخب الوطني.

نيون/ وكاالت:
أكــد االتحــاد األورويب لكــرة القــدم "يويفــا" أن إثبــات الحصــول عــى الجرعــة 
لحضــور  رشطــا  ســيكون  كورونــا،  لفــروس  املضــاد  التطعيــم  مــن  الكاملــة 
الفعاليــات الرياضيــة، وســيتم تطبيــق هذا األمــر للمرة األوىل من خالل مباراة 
املنتخب اإلنجليزي مع نظره الكروايت يوم األحد املقبل يف افتتاح مشوار 

الفريقن يف "يورو 2020".
وحسب املوقع اإللكرتوين لالتحاد فإن دخول استاد وميبي سيقترص عى 
األشــخاص من ســن 11 عاما فم فوق، مع وجود إثبات يفيد بحصولهم عى 
الجرعــة الكاملــة مــن اللقــاح أو نتيجــة ســلبية للمســحة الطبيــة، يف غضــون 48 

ساعة من املباراة.
وأفاد البيان بأنه سيتم إلزام املشجعن من خارج اململكة املتحدة، من سن 
11 عامــا فــم فــوق، بــرورة حمــل مــا يفيــد بــأن نتيجــة املســحة الطبيــة لهــم 

جاءت سلبية، يف غضون 48 ساعة من املباراة.
وسيتم عرض موقف األشخاص فيم يتعلق بالحصول عى اللقاح من عدمه 
مــن خــالل تطبيــق "إن إتــش إس" مــع رضورة الحصــول عى الجرعــة الثانية من 

اللقاح قبل 14 يوما من املباراة.
ومــن املقــرر حضــور %25 مــن ســعة اســتاد وميبــي بإجــميل 22 ألــف و500 
مشــجع خــالل مباريــات منتخــب إنجلــرتا يف دور املجموعــات وكذلــك الحال 

بالنسبة ملباراتن بدور الستة عرش تستضيفهم إنجلرتا.

مورينيو: توجت 
بـ"25" لقًبا ونصف

يورينتي 
يزيد متاعب 

منتخب 
إسبانيا قبل 

اليورو

جرعتا لقاح كورونا شرط 
لحضور مباراة إنجلترا وكرواتيا

باريس/)أ ف ب(:
تســببت إصابــة املهاجــم العائــد ملنتخــب فرنســا كريــم 
بنزميــة يف إفســاد فرحــة الديــوك بفوزهــم عــى منتخــب 
فرانــس  دو  ســتاد  عــى  نظيفــة،  بثالثيــة  وديــًا  بلغاريــا 

بحضور 5 آالف مشجع.
بنزميــة الــذي أرضيــة امللعــب يف الدقيقــة 39 لصالــح 

أوليفييه جرو الذي أفاد من الوضع لتسجيل ثنائية.
مباراتــه  يخــوض  اإلســباين  مدريــد  ريــال  مهاجــم  وكان 

الثانية بعد غياب لخمسة أعوام ونصف.

وأنهــى املنتخــب الفرنــي الــذي حقق فوزه الرابع تواليًا 
عــى بلغاريــا منــذ الهزميــة املؤملــة جــدًا عــى أرضــه يف 
األخــرة  الثــواين  يف  بهــدف   1-2  1993 نوفمــرب   17
إلميــل كوســتادينوف مــا حرمــه املشــاركة يف مونديــال 
ســجله  وحيــد  بهــدف  متقدمــًا  األول  الشــوط   ،1994
أكروباتيــة ومبســاعدة العــب  بطريقــة  غريزمــان  أنطــوان 
الوســط إيفاليو تشوتشــيف الذي تحولت الكرة منه اىل 

شباك فريقه )29(.
لكــن الفرحــة مل تكتمــل نتيجــة إصابــة فــوق الركبــة اليمنى 

اســرتاحة  خــالل  ديشــامب  ديدييــه  املــدرب  وكشــف 
عامــًا   33 البالــغ  املهاجــم  أن   "6 "أم  لقنــاة  الشــوطن 
"تلقــى رضبــة قويــة فــوق الركبــة. توقــف عــن اللعــب ألنــه 
الفريــق  تصلبــًا...  أكــر  أصبحــت  )الركبــة(  بأنهــا  شــعر 

الطبي بجانبه".
نظيفــة،  بثالثيــة  ويلــز  عــى  كبــرًا  فــوزًا  حقــق  وبعدمــا 
أضاف فريق ديشامب فوزًا ثانيًا مينحه الدفع املعنوي 
الــالزم قبــل خــوض غــمر مجموعــة املــوت يف النهائيات 
القارية بصحبة الربتغال حاملة اللقب وأملانيا واملجر.

اىل  املقدمــة  خــط  يف  أساســيًا  شــارك  الــذي  لبنزميــة 
جانــب غريزمــان وكيليــان مبــايب، مــا دفــع ديشــامب اىل 
اســتبداله بجــرو الذي حســم الفوز ملنتخــب "الديوك" 
بنغامــان  مــن  بعــد متريــرة   83 الدقيقــة  ثــان يف  بهــدف 
بافار، قبل أن يضيف مهاجم تشلي اإلنجليزي الثالث 

أيضًا بعدما وصلته الكرة من وسام بن يدر.
بديــل  أول  لالحصــاءات  "أوبتــا"  بحســب  جــرو  وبــات 
 2014 ثنائيــة لفرنســا منــذ غريزمــان يف يونيــو  يســجل 

ضد جامايكا.

اسونسيون/ )أ ف ب(:
بــالده يف  أفضــل مســجل ملنتخــب  نيــمر  الربازيــي  أصبــح 
وذلــك  وروماريــو  زيكــو  جانــب  إىل  العــامل  كأس  تصفيــات 
للمنتخــب  فــوز  ســادس  يف  باراغــواي  شــباك  هــز  عندمــا 
الربازيــي عــى التــوايل بالتصفيــات املؤهلــة إىل مونديــال 

.2022

الدقيقــة  يف  للربازيــل  الســبق  هــدف  نيــمر  النجــم  وســّجل 
الرابعة من مسافة قريبة، بعد عرضية من غابريال جيسوس، 
لرفــع مهاجــم باريــس ســان جرمان الفرنــي رصيده الدويل 
إىل 66 هدفــا مــع سيليســاو، بفــارق 11 هدفــا عــن امللــك 
بيليــه، ويصبــح أفضــل مســجل يف التصفيــات مــع الربازيــل، 

برصيد 11 هدفا، بالتساوي مع زيكو وروماريو.

مليــي  تعــادل  ثــاين  يف  املبــاراة،  مــن  األخــرة  اللحظــات 
ورفاقه عى التوايل.

عــرب  أول عــرش دقائــق، األول  الضيــوف بهدفــن يف  وتقــدم 
كريســتيان رومــرو محــوال برأســه رضبــة حرة مــن رودريغو دي 
بــول )3( والثــاين لليانــدرو باريديــس بعد توغل جميل داخل 

املنطقة )8(.
لكــن البــدالء الكولومبيــن قلبــوا النتيجــة يف الشــوط الثــاين 
النجــم ليونيــل  أمــام  الحــارس دافيــد أوســبينا  مبســاعدة مــن 
ميــي ورفاقــه، فســّجل لويــس موريــال مــن نقطــة الجــزاء بعد 
خطــأ مــن نيكــوالس أوتامنــدي عــى ماتيــوس أوريبي )51( ثم 
اقتنــص بورخــا هدفــا قاتــال يف الرمــق األخــر محــوال عرضيــة 

خوان كوادرادو.

صاحــب  باكيتــا  للــوكاس  حاســمة  متريــرة  نيــمر  لعــب  كــم 
الهدف الثاين بتسديدة أرضية ذكية يف اللحظات األخرة.

وكان نيــمر قــد ســجل أيضــا ولعــب متريــرة حاســمة يف الفــوز 
األخر عى اإلكوادور بالنتيجة ذاتها.

ويبدو أن الربازيل تســر كالعادة نحو تأهل رصيح إىل كأس 
منــذ  النهائيــات  عــن  تغــب  الوحيــدة مل  بأنهــا  علــم  العــامل، 

انطالقها عام 1930.
وبرغــم أن املبــاراة أقيمــت وراء أبــواب موصــدة، إال أن رجــال 
املــدرب تيتــي نجحــوا بتحقيق انجاز الفوز عى باراغواي يف 

عقر دارها للمرة األوىل منذ العام 1985 بنتيجة -2صفر.
كان  فــوزًا  األرجنتــن  منتخــب  أهــدر  األخــرى،  املبــاراة  ويف 
يف   2-2 الكولومبــي  مضيفــه  مــع  تعــادل  عندمــا  مبتناولــه 

إصابة بنزيمة 
تعكر فوز فرنسا 

على بلغاريا

نيمار
يعادل رقم 

زيكو وروماريو 
القياسي

مدريد/ وكاالت:
االنتقــاالت  ســوق  يف  البحــث  برشــلونة  واصــل 
الفريــق يف املوســم  عــن العبــن لتعزيــز قامئــة 

املقبل، تحت قيادة الهولندي رونالد كومان.
عــى  حالًيــا  املطروحــة  األســمء  بــن  ومــن 
النــادي  طاولــة مفاوضــات خــوان البورتــا، رئيــس 
العــب  ســترلينغ  رحيــم  اســم  يــأيت  الكتالــوين، 

مانشسرت سيتي اإلنجليزي.
ويعمــل برشــلونة عــى التعاقــد مــع صفقة كبرة 
إلعالنها يف األســبوع املقبل، مثلم أكد البورتا 
عــى هــذا األمــر يف ترصيحاتــه األخــرة، لجعــل 

الذي جعله يفكر يف دراسة الرحيل عن صفوف 
السيتيزنس خالل املركاتو الصيفي.

وســجل ســترلينغ 114 هدًفــا، خــالل مشــاركته 
يف 292 مباراة مع مانشسرت سيتي، وصنع 87 
متريــرة حاســمة، وهــذا يعني أنه يســجل مبعدل 

0.69 هدف يف املباراة الواحدة.
وأكد ماتيو موريتي، الصحفي يف شبكة سكاي 
الصفقــة،  هــذه  صعوبــة  مــدى  عــى  ســبورت، 
ببعــض  البورتــا  اســتعانة  رضورة  إىل  مشــًرا 
الالعبن يف البارسا للدخول يف هذه العملية.

ويواجــه برشــلونة أزمــة مــع عثــمن دميبيــي يف 

القامئة أكر تنافسية وقوة.
أن  الكتالونيــة  »ســبورت«  صحيفــة  وأشــارت 
برشــلونة يعــي جيــًدا صعوبــة هــذه العمليــة، بــل 
أن النــادي ســيحتاج إلدخــال العبــن يف الصفقــة 

لتقليل النفقات.
حتــى  الســيتي  مــع  بعقــد  ســترلينغ  ويرتبــط 
يف  كبــرة  مبشــاركة  يحظــى  مل  ولكــن   ،2023

نهاية املوسم املايض.
وخــرج ســترلينغ مــن حســابات بيــب غوارديــوال، 
يف املرحلة األخرة من املوسم املنرصم، عى 
عكــس مــا حــدث يف بدايــة هــذا املوســم، األمــر 

موســم  بعــد  عقــده  ينتهــي  والــذي  البلوغرانــا، 
واحد، ومل يجدده حتى اآلن، األمر الذي يجعل 
تحســًبا  ظهــر،  مــع  التعاقــد  يف  يفكــر  النــادي 

لرحيل املهاجم الفرني يف الصيف الحايل.
ويف حالــة اســتقرار دميبيــي عــى عــدم تجديــد 
ســيكون  ســترلينغ  فــإن  برشــلونة،  مــع  عقــده 
النــادي  أن  خاصــة  للفرنــي،  املثــايل  البديــل 
الكتالــوين يفكــر يف أمريــن بشــأن دميبيــي إمــا 
تجديــد عقــده أو عرضــه للبيــع، لتجنــب رحيلــه 
باملجــان يف صيــف 2022، والرغبــة يف حصــد 

مكاسب من بيعه وانعاش خزينة النادي.

ستيرلينغ 
يدخل حسابات 

برشلونة تحسبًا 
لرحيل ديمبلي
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ون مسرية  ...  املستوطنون ُيسريِّ

تتمة مقال ماذا بعد  ... 

وفاتان و246 إصابة بفريوس  ... 

هنية ووفد حامس يلتقون ... 

ل اجتامع ...  القاهرة تؤجِّ

تتمة مقال تقدير موقف  ... 

هويتــي  فقــد  عــن  االفرنجــي  هاشــم  رشــاد  عمــر  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   926035221 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ هشــام إبراهيــم عبــد الــرازق أبــو مصطفــى عــن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 411956105 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  الغلبــان  عــي ســليامن  فــدوى  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   905463147 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ احمــد فتحــي محمــد جــاد اللــه عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   926666694 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد مــوىس ســليامن أبو معمر عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    408660033 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ صهيــب اكــرم احمــد خلــف عــن فقــد جــواز ســفري 
الــذي يحمــل هويــة رقــم 406004739 فالرجــاء ممــن يجــده 

أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد جواز 

سفر

أعلن أنا املواطن / حسني عبد الجليل ابراهيم شعالن  عن 
الرجــاء ممــن    802524280 الرقــم   فقــد هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / غديــر وســيم محمــود رشاب عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  800257446  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / كريــم خليــل إبراهيــم ابــو نــدي  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  408004430     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عــي نهــاد مــوىس النباهــني  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  410543185الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / تهــاين احمــد مــوىس العايــدي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  400541652 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ايــه محمــد حســني الجعيثنــي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  802037622 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / مــروان جمعــة هاشــم الريــس عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  970917738 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / امنه محمد احمد مسلم عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء     908700628 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / خالــد عبدربــه ســالمه الجــالوي  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  969165943 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / اياد نعيم محمد جودة  عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   402218911 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  عاشــور  داود  نجيــب  خلــود   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  906711809الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  زيديــه  عبــد  ســمري  محمــد   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  801133760 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســمري عبــد اللطيــف مســعود عطــا اللــه 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  700188253 الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن / دينــا محمــد محمــود حــامده عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  700188253الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ خــر ســعد احمد زعرب عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 803243393 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

والجيــش اللبنــاين خاضــع لــه فعلًيــا، ولذلك يرون أال تقع )إرسائيل( يف ذات الفخ 
الــذي وقعــت فيــه عــام 2006 خــالل حرب لبنان الثانيــة، عندما قاتلت حزب الله 
وحده، لكنها تجاهلت دولة لبنان، واســتمرت تلك الحرب 33 يوًما، واليوم نظًرا 
لكميــة صواريــخ حــزب اللــه وحجمهــا ومداهــا، ال ميكــن لـ)إرسائيــل( الســامح مبثــل 
هــذه الحملــة العســكرية الطويلــة.  تعتقــد محافــل عســكرية إرسائيليــة واســعة أن 
الطريقــة الوحيــدة الختصــار تلــك الحــرب الثالثــة، واالنتصــار فيهــا، أن تخوضهــا 
)إرسائيــل( ضــد الدولــة اللبنانيــة كاملــة، وليــس ضــد حــزب اللــه فقــط، ويف حــني 
أن )إرسائيــل( قــادرة عــى تدمــري لبنــان يف أيــام قليلــة، لكــن العــامل كلــه مــن إيــران 
إىل الواليــات املتحــدة وفرنســا يخشــون ذلــك، لكنهــا الطريقــة األضمــن للنجــاح 
يف حملــة قصــرية، وفــق التخطيــط العســكري اإلرسائيــي، كجــزء مــن اســتخالص 
أو  بنجاحهــا،  توفــر ضامنــات  دون  و2006،   1982 حــريب  أخطــاء  مــن  الــدروس 

الوقوع يف أخطاء أكرث خطًرا، وأشد جسامة!

اإلرسائيليــة الجديــدة، وناظــم االئتــالف الــذي جمــع بــني تناقضــات أقــى اليمــني 
وأقــى اليســار، يف حكومــة ال تهــدف إىل رأب الصــدع بــني املركبــات املختلفــة 
للمجتمــع اإلرسائيــي كــام يزعمــون، وإمنا تدعــي متثيل دولة يهودية دميقراطية. 
فكيــف يســهم حــزب عــريب يف التنظــري لكذبــة دولــة يهوديــة، ويف الوقــت نفســه 
دميقراطيــة؟ وكيــف تلتقــي الدميقراطيــة مــع التعصب والعنرصيــة؟ وما موقعكم 

يا عرب يف دولة يهودية؟
لقــد توافقــت أطــراف الحكومــة عــى تعزيــز األمــن القومــي اإلرسائيــي، ومل يــأِت 
االتفــاق عــى ذكــر جملــة "االمتنــاع عــن اتخــاذ خطــوات أحاديــة الجانــب"، ليظــل 
األمن القومي اإلرسائيي فوق كل اعتبار، مبا يف ذلك توســيع االســتيطان، وقد 
تأكد ذلك من خالل التعامل مع مدينة القدس، إذ جاء يف االتفاق بني الحكومة 
وازدهــار  منــو  أجــل  مــن  ســتعمل  املوحــدة  العربيــة  القامئــة  فيهــا  تشــارك  التــي 
)أورشــليم( القــدس، عاصمــة )إرسائيــل(، مــع االســتمرار يف تعزيــز وتوســيع البناء 
فيهــا، وتحويلهــا إىل عاصمــة ديناميكيــة وعرصيــة، وســيتم نقــل جميــع املكاتــب 
الرســمية ومقــرات املؤسســات الحكوميــة إىل القــدس، وذلــك مــن أجــل ترســيخ 

مكانتها كمركز للحكم، يف غضون فرتة وجيزة بعد تنصيب الحكومة.
فهــل تعــادل املكاســب املاليــة التــي حققتهــا القامئــة العربيــة املوحــدة حجــارة 
القدس اإلسالمية؟ وهل تختلف املكاسب املالية التي حققتها القامئة العربية 
املوحدة عن املكاسب املالية التي تحققها السلطة الفلسطينية، وهي تتسلم 
يف آخــر الشــهر أمــوال املقاصــة، ليكــون املقابــل يف الحالتــني هــو التهــاون يف 

تسليم األرض الفلسطينية سبية ألعداء اإلنسانية.

إىل منازلهم.
وأغلقت رشطة االحتالل املحال التجارية 
من منطقة "الهوســبيس" حتى آخر شــارع 

الواد بالقدس، استعدادا للمسرية.
وجــدد عــرات املســتوطنني اقتحامــات 
ســاحات املســجد األقــى بحاميــة قوات 
األوقــاف  دائــرة  وأوضحــت  االحتــالل. 
اإلسالمية بالقدس أن 78 مستوطنا و60 
طالبــا يهوديــا، اقتحمــوا باحــات األقــى، 

ونفذوا جوالت استفزازية.
املســتوطنني  أن  الدائــرة  وأضافــت 
اقتحمــوا باحــات املســجد مــن جهــة بــاب 
املغاربــة عــى شــكل مجموعــات، وتلقــوا 

رشوحات عن "الهيكل" املزعوم.
بنــاء  يف  أمــس،  مســتوطنون،  رشع  كــام 
بؤرة اســتيطانية يف أراٍض تقع بني بلديت 
الخر ونحالني غرب محافظة بيت لحم.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن املســتوطنني 
نصــب  خــالل  مــن  البــؤرة  بإقامــة  رشعــوا 
"كرافانــات" يف أراٍض مبنطقــة "بانيــاس" 
ونحالــني،  الخــر  بلــديت  مــن  ملواطنــني 
لالســتيالء  يــأيت  ذلــك  أن  إىل  مشــرية 
عــى مزيــد مــن األرايض الزراعيــة وربطهــا 

و"دانيــال"  عيليــت"  "بيتــار  مبســتوطنتي 
املقامتني عى أرايض املواطنني.

اقتالع واستيالء
مــن جهــة ثانيــة أصيــب 3 شــبان برصــاص 
بجــروح خطــرة،  الحــي، أحدهــم  االحتــالل 
إثــر اقتحــام قواتــه مدينــة طوبــاس شــاميل 

الضفة الغربية.
الغربيــة،  الضفــة  شــاميل  ســلفيت  ويف 
اقتلــع جيــش االحتــالل 150 شــجرة زيتون 
بزعــم أنهــا زرعــت يف أراٍض مصنفــة أنهــا 

"محمية طبيعية".
بلــدة  مــن  الديــك  محمــد  املــزارع  وقــال 
قــوات  إن  الديــك" غــريب ســلفيت  "كفــر 
االحتــالل اقتحمت أرضا ميلكها وعائلته، 
 150 باقتــالع  ورشعــت  جرافــات،  برفقــة 
 10 نحــو  قبــل  زرعــت  زيتــون  شــجرة 

سنوات.
شــارعني  االحتــالل  آليــات  وجرفــت 
الخليــل.  جنــوب  يطــا  مبســافر  زراعيــني 
والوطنيــة  الشــعبية  اللجــان  منســق  وأكــد 
جنــوب  واالســتيطان  الجــدار  ملقاومــة 
الخليــل راتــب الجبــور أن قــوات االحتــالل 
جرفــت الشــارع الزراعــي الــذي شــق عــام 

2019، الرابط بني بلدة يطا وخلة الضبع 

مبســافر يطــا والــذي أخطــر بالتجريف قبل 
أســبوع، كــام جرفــت شــارع شــعب البطــم 

باملسافر.
واســتولت قــوات االحتــالل، مســاء أمس، 
ماليــة  ومبالــغ  وأوراق  مســتندات  عــى 
تزيــد قيمتهــا عــى 300 ألــف دوالر، مــن 
الســالم مبدينــة  شــارع  محــل رصافــة يف 

الخليل.
االحتــالل  مركبــات  مــن  عــدد  واقتحــم 
العســكرية، وحافلــة محملــة بالجنود بلدة 
سبســطية شــامل غــرب نابلــس، وأغلقــت 
مداخــل الســاحة األثريــة فيهــا، وانتــرت 
وهــم  البلــدة  غــرب  األثريــة  املنطقــة  يف 

يحملون خرائط عن املنطقة.
طواقــم  برفقــة  االحتــالل  قــوات  ودهمــت 
"الحمــة"  خربــة  يف  أرايض  هندســية 
مســًحا  وأجــرت  الشــاملية،  باألغــوار 
ألراٍض قريبــة مــن خيــام املواطنــني تقــدر 

مساحتها بعرات الدومنات.
يذكر أن مستوطنني يقيمون منذ سنوات 
املواطنــني  خيــام  قــرب  اســتيطانية  بــؤرة 
يف "الحمــة"، ويضيقــون عليهــم يف كل 

مجاالت الحياة.
واقتحــم جيــش االحتــالل فجر أمس املقر 
الرئيــس ملؤسســة لجــان العمــل الصحــي 
مبدينة البرية، وألصق قرارا عى مدخلها 

بإغالقها ملدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
عــودة  شــذى  املؤسســة  مديــرة  وذكــرت 
االحتــالل  جنــود  أن  صحفــي  ترصيــح  يف 
فجــروا البــاب الرئيس للمؤسســة وحطموا 
معظم محتوياتها، وصادروا 4 حواســيب 
مــن مكاتــب املوظفــني، مضيفــة أن قــرار 
ذرائــع  تحــت  يــأيت  باإلغــالق  االحتــالل 

"أمنية" واهية".
االقتحــام  هــذا  أن  إىل  عــودة  ولفتــت 
الشــهرين  خــالل  للمؤسســة  الثــاين  هــو 
املاضيــني، حيــث داهمهــا االحتــالل يف 
الثامــن مــن مــارس/ آذار املــايض وصــادر 

حينها 7 حواسيب.
اعتقاالت ومداهمات

اعتقلــت  االعتقــاالت،  حملــة  بشــأن  أمــا 
قوات االحتالل الشاب صربي أبو دياب، 
ومحمــد  عامــا(،   28( الخطيــب  وغــازي 
ســامل )22 عامــا(، وقــي الخطيــب )19 
عامــا(، وشــقيقه فــادي )16 عامــا(، وفؤاد 

الرجبي، ومحمد الرجبي، من القدس.
أمــا يف محافظــات الضفــة، فقــد اعتقلت 
 24( طناطــرة  منصــور  االحتــالل  قــوات 
عامــًا(، ومجــد طناطــرة )17 عامــًا(، وبــراء 
 21( صبــاح  ومأمــون  عامــًا(،   20( حمــد 
الكريــم زيــادة )60 عامــا(،  عامــا(، وعبــد 
واملعلــم فريــد مــرة، ورأفــت أبــو عجينــة، 

واملحرر إسالم منر من رام الله.
ومــن طوبــاس، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي 
بعــد  )47 عامــا(،  نــادر صوافطــة  حــامس 
اقتحام منزله بطريقة وحشية، إضافة إىل 

املحرر أسيد خراز )33 عاًما(.
رشار  أبــو  أحمــد  القــوات  اعتقلــت  كــام 
)13 عامــا(، وآدم بنــات، ومصلــح مخامــرة 
يف أثنــاء رعيــه األغنــام يف منطقــة مغايــر 
العمــور  وريــاض  الخليــل،  مــن  العبيــد، 
)20 عاما( من بيت لحم، واملحرر أســيد 

اشتية من نابلس.
وأبعــدت ســلطات االحتــالل عضــو إقليــم 
القــدس يف حركــة فتــح عــوض الســالمية، 
عن حّيي الشــيخ جراح وبطن الهوى ملدة 

15 يوما.

حالــة وفــاة و221 إصابــة، عقــب إجــراء 962 فحصــا مخربيــا، مشــرية إىل تعايف 
246 حالــة مــن مصــايب كورونــا. ولفتــت إىل أن اإلجــاميل الرتاكمــي للمصابــني 

منــذ تفــي الوبــاء يف مــارس/ آذار 2020 بلــغ 111293 إصابــة، منهــا 4190 
حالــة نشــطة، و106072 حالــة تعــاٍف، و1031 حالــة وفــاة. وأضافــت أن 80 
54 حالــة خطــرة  منهــم  الطبيــة يف املستشــفيات،  للرعايــة  مصابــا يخضعــون 
وحرجــة. وفيــام يخــص التطعيــامت، أفــادت الــوزارة بــأن إجــاميل الجرعــات التي 
وصلــت القطــاع بلــغ 207200 جرعــة تكفــي لتطعيــم 103600 مواطــن، تلقــى 
منهــم 44787 مواطنــا فقــط اللقــاح. ويف الضفــة الغربيــة أعلنــت وزيرة الصحة 
بحكومــة رام اللــه مــي الكيلــة، حالــة وفــاة و25 إصابــة بفــريوس كورونــا، وتعــايف 

74 مصابا.

وذكــرت الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة أنــه تــم تســجيل حالــة وفــاة 
يف نابلــس، واإلصابــات يف طوبــاس )4(، ونابلــس )9(، وجنــني )6(، ورام اللــه 
والبــرية )5(، والخليــل )1(. وتابعــت أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف 
فلســطني بلغت %97.5، ونســبة اإلصابات النشــطة %1.4، والوفيات 1.1% 
مــن مجمــل اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 18 مصابــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، 

منهم 4 مصابني موصولني بأجهزة التنفس االصطناعي.

أول مــن أمــس إىل العاصمــة املرصيــة القاهــرة، يف حــني كان مــن املقــرر 
وصــول بقيــة الفصائــل نهايــة األســبوع الجــاري، متهيــًدا لعقد حــوار وطني 

ل إىل أجل غري مسمى. قبل أن يؤجَّ

4.2 ماليني دوالر خسائر 

القطاع الصحي من جراء 
العدوان اإلرسائييل

غزة/ فلسطني:
الحكومــي  القطــاع الصحــي  قالــت وزارة الصحــة، إن إجــاميل خســائر 
واألهــي والخــاص خــالل العــدوان اإلرسائيــي عــى القطــاع بلــغ 4.2 

ماليني دوالر.
الحمديــن،  بالــوزارة بســام  للهندســة والصيانــة  العــام  وأوضــح املديــر 
يف ترصيــح أمــس، أن الخســائر تركــزت مــا بــني مراكــز الرعايــة األوليــة 
والصيدليــات  األهليــة  الصحيــة  واملؤسســات  واملستشــفيات 

واملختربات والعيادات الخاصة.
وبني أن إجاميل الخسائر التي لحقت باملؤسسات الصحية الحكومية 
بلغ )2( مليون دوالر، يف حني وصلت خسائر القطاع الصحي األهي 

والخاص إىل )2.2( مليون دوالر.
برسعــة  الداعمــة  والجهــات  اإلغاثيــة  املؤسســات  الحمديــن  وطالــب 
تحقيــق االســتجابة إلعــادة تأهيــل وإعــامر مــا لحــق بتلــك املؤسســات 
الصحية من دمار ليتســنى إعادة تشــغيلها لتقديم الخدمات الصحية 

للمرىض.
 24 اســتهدف خــالل عدوانــه األخــري  أن جيــش االحتــالل  وأشــار إىل 
منشــأة صحية حكومية وأهلية، تررت بشــكل مبارش أو غري مبارش، 

األمر الذي تسبب يف خروج معظمها من الخدمة.

واشنطن تدعو لحامية 
اتفاق "وقف النار" وتجنب 
"االستفزازات" يف القدس

واشنطن/ فلسطني:
دعت الواليات املتحدة األمريكية، أمس، لحامية اتفاق وقف إطالق 
النــار بــني املقاومــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة واالحتــالل اإلرسائيي، 
وتجنب األخري "االستفزازات" يف مدينة القدس املحتلة، يف إشارة 

إىل "مسرية األعالم" االستفزازية التي سمح بها الثالثاء املقبل.
وقــال املتحــدث باســم وزارة الخارجية األمريكيــة، نيد برايس: "نعتقد 
أنه من الروري تجنب اتخاذ خطوات تفاقم التوترات، وإن الواليات 

املتحدة تبذل جهودا دبلوماسية عى هذا الصعيد".
وأضــاف برايــس يف حديــث للصحفيــني أمــس: "نقــوم بــكل مــا أمكــن 
لتجنب التصعيد أو االستفزازات التي قد تشكل رشارة لتجدد أعامل 

العنف".

السويد تدعو املجتمع الدويل إىل دعم 
حقوق وكرامة الالجئني الفلسطينيني

برلني/ فلسطني:
أعلن تجمع األطباء الفلسطينيني يف أوروبا 
فرع أملانيا، أمس، توقيع اتفاقية تعاون مع 
كلية الطب بالجامعة اإلسالمية بغزة لدعم 
دبلــوم مهنــي متخصــص يف طــب الطــوارئ 

لألطباء يف قطاع غزة.
نعيــم  فضــل  د.  التوقيــع:  مراســم  وحــر 
اإلســالمية،  بالجامعــة  الطــب  كليــة  عميــد 
بامليــد  مكتــب  مديــر  نــدى  أبــو  أحمــد  ود. 
مجلــس  رئيــس  نــدى  أبــو  محمــد  ود.  غــزة، 
إدارة مركــز "حيــاة" لتعزيــز الجهوزيــة عــى 

الطوارئ.
عيشــة  أبــو  غــادة  د.  أوضحــت  جانبهــا  مــن 
يف  الفلســطينيني  األطبــاء  تجمــع  رئيــس 
أملانيــا أن دعــم هــذا الدبلــوم هــو جــزء مــن 
البــورد الفلســطيني والعــريب لطب الطوارئ 
الربنامــج  هــذا  مــدة  أن  مشــريًة  واألزمــات، 

ستستمر عاًما ونصًفا.
وأفــادت أبــو عيشــة بــأن الربنامــج جــاء تلبيــة 
الحتياجــات تدريــب وتطويــر كفــاءة ومهــارة 
أثنــاء  يف  الفلســطينية  الصحيــة  الكــوادر 

الحــروب واألزمــات والطوارئ املتتالية عى 
قطاع غزة.

يهــدف إىل  النوعــي  الربنامــج  أن  وأضافــت 
يف  العاملــني  األطبــاء  مــن   20 تدريــب 
الحرجــة  واإلصابــات  الطــوارئ  طــب  مجــال 
بهدف تعزيز قدراتهم عى العمل يف هذا 

املجال.
مــن  تســعى  الكليــة  إن  نعيــم:  قــال  بــدوره 
خالل تنفيذ عدد من برامج الدبلوم املهني 
املتخصــص إىل رفــد القطــاع الصحــي بغــزة 
بكوادر طبية مؤهلة عى أعى املستويات 
من أجل ضامن تقديم خدمة صحية مميزة 
عى الوجه الخصوص يف تخصصات طبية 
املتخصــص  الــكادر  توفــر  يف  نــدرًة  تعــاين 
وطــب  املركــزة  والعنايــة  التخديــر  مثــل 

الطوارئ وإدارة األزمات والطوارئ.
هــذه  بعــض  تنفيــذ  أن  إىل  نعيــم  وأشــار 
الربامــج يتــم مــن خــالل مركــز "حيــاة" لتعزيز 
أنشــئ  الــذي  الطــوارئ،  عــى  الجهوزيــة 
بالراكــة مــع تجمــع األطبــاء الفلســطينيني 

يف أوروبا.

القيادي األسري 
"الطويل" يخوض 

إرضاًبا رفًضا الستمرار 
اعتقال ابنته

رام الله/ فلسطني:
القيــادي يف حركــة املقاومــة  يخــوض األســري 
اإلســالمية حــامس جــامل الطويــل مــن رام الله 
بالضفــة الغربيــة املحتلــة، إرضابــا مفتوحــا عــن 
الطعــام، رفًضــا الســتمرار االحتــالل اإلرسائيي 

يف اعتقال ابنته منذ عدة أشهر.
جــامل  الشــيخ  بــأن  عائليــة  مصــادر  وأفــادت 
مــرب عــن الطعــام يف ســجون االحتــالل منذ 
7 أيام، رفضا الستمرار اعتقال ابنته الصحفية 

برى.
واعتقل القيادي الطويل يف 2 يونيو/ حزيران 
الجاري، عقب اقتحام قوات إرسائيلية خاصة 
ســجن  إىل  الحقــا  وُنقــل  وتفتيشــه،  منزلــه 

"عوفر".
واالثنــني املــايض أصــدرت محكمــة االحتــالل 
إىل  بتحويلــه  قــرارا  "عوفــر"  يف  العســكرية 

االعتقال اإلداري ملدة 6 أشهر.

ن/ فلسطني: عامَّ
دعت وزيرة الدولة السويدية لشؤون التعاون 
املجتمــع  إريكســون،  أمل  الــدويل،  اإلمنــايئ 
الــدويل إىل أن يتكاتــف لدعــم حقــوق وكرامــة 

الالجئني الفلسطينيني.
جاء ذلك يف أثناء زيارة تفقدية إىل مدرســة 
ومركــز صحــي تديرهــام وكالــة غــوث وتشــغيل 
مخيــم  يف  "أونــروا"  الفلســطينيني  الالجئــني 

"سوف" لالجئني يف األردن.
بيــان  عنهــا  نقــل  مــا  وفــق  إريكســون،  وقالــت 
بعــض  ويف  كورونــا  وبــاء  إن  أمــس:  ألونــروا، 
إحــداث  إىل  أدى  أونــروا  عمليــات  مياديــن 

عنــف زائــد، فضــاًل عــن التمويــل غــري الــكايف 
الــذي جعــل عمــل الوكالة أكرث صعوبة من أي 

وقت مىض.
وأضافــت أنــه "عــى الرغم مــن ذلك، متكنت 
لالجئــي  مهمــة  خدمــات  تقديــم  مــن  الوكالــة 

فلسطني".
من جانبها، قالت مارتا لورينزو، مديرة شؤون 
هنــاك  "إن  الزيــارة:  خــالل  األردن  أونــروا يف 
حاجــة إىل الدعــم أكــرث مــن أي وقــت مــىض، 
ومتطلباتهــم  الالجئــني  أعــداد  لزيــادة  وذلــك 
صعوبــة  تــزداد  وحياتهــم  باســتمرار،  اليوميــة 

بسبب جائحة فريوس كورونا".

ا  سياســيًّ داعــاًم  الســويد  تعــد  أونــروا،  ووفــق 
ا ألونروا ولحقوق الجئي فلسطني. ا قويًّ وماليًّ

ويف عــام 2021، قدمــت الســويد أكــرث مــن 
ميزانيــة  لدعــم  أمريــي  دوالر  مليــون   50

الربامــج ونــداءات الطــوارئ وتعهــدت مؤخــًرا 
مليــون   1.2 بقيمــة  إضــايف  دعــم  بتقديــم 
دوالر أمريــي اســتجابة للنــداء العاجــل الذي 
األرايض  يف  األزمــة  بســبب  الوكالــة  أطلقتــه 

املحتلة.
يف وقــت الحــق مــن هــذا العــام، تســتضيف 
ا التخاذ خطوات  األردن والسويد مؤمتًرا دوليًّ

مهمة نحو متويل مستدام ألونروا.

إعالن توقيع اتفاقية لدعم دبلوم 
متخصص يف طب الطوارئ بغزة

ملرص ومواقفها قبل معركة سيف القدس ويف أثنائها وبعدها، وجهودها 
يف وقــف العــدوان وإعــادة اإلعــامر". وتــم خــالل اللقــاء بحث ســبل إعادة 

ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز وحدته الداخلية، وفق بيان للحركة.
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"لو فيها زيت لضوت"
الفصائل الفلســطينية تلتقي يف القاهرة، ملفات اللقاء الرئيســة 
تحتــاج  التفــاوض  مــن  ســنة  كــم  الســؤال:  الوطنيــة،  املصالحــة 
الفصائــل لتحقيــق املصالحــة الوطنيــة؟! العارفــون ببواطــن األمور 
أفيــد  اللقــاءات  قلــة  الخــاف!  ليجــددوا  يلتقــون  هــم  يقولــون: 

للشعب من اللقاءات.
يف هــذه املــرة يلتقــون ويف خلفيــة كل طــرف مــا يناقــض خلفيــة 
الطــرف اآلخــر، الفصائــل تلتقــي ويف خلفيتهــا أن محمــود عبــاس 
خدعهــا وألغــى االنتخابــات دون مســوغات مقنعــة لهــم، وعبــاس 
أو قل فتح تلتقي الفصائل ويف خلفيتها إلزام حامس والفصائل 
مبســئولية الســلطة عــن إعــادة اإلعــامر، ويجــدر أن تكــون الســلطة 

هي القناة املالية الوحيدة املتلقية ألموال اإلعامر املحتملة.
كلٌّ يغنــي عــى ليــاه: ليــى مــن املــال، وليــى مــن االنتخابــات، 
وليــى ال تلتقــي ليــى أبــًدا، فكيــف تكــون مصالحــة؟! بــل كيــف 
التباعــد  القــدس(  )ســيف  معركــة  كشــفت  وقــد  رشاكــة  تكــون 
الجوهــري بــن عبــاس وحاشــيته مــن ناحيــة، وحــامس وقادتهــا من 
ناحيــة أخــرى؟! أيــن مقدمــات املصالحــة وال أحــد قــدم بن يديها 

كلمة احرتام، أو صدقة جارية؟!
ال مصالحــة -يــا شــعبي- اآلن كــام يقــول الخــراء املهتمــون بهــذا 
تريــد  الفلســطينية ال  الســاحة  نافــذة يف  إن أطراًفــا  بــل  امللــف، 
املصالحــة وال تشــجع عليهــا، اللقــاء الحــايل قــد يــؤدي إىل تريــد 
بــن األطــراف الفلســطينية، وقــد يبحــث عــن  األجــواء اإلعاميــة 
توافقــات محــددة يف ملــف إعــادة اإلعامر، ولــن تكون املخرجات 
أبعد من ذلك البتة، وكام قال األقدمون: "لو فيها زيت لضوت".

كيــف تكــون مصالحــة وعبــاس رئيــس الســلطة، رئيــس الشــعب، 
رئيس املنظمة املمثل الوحيد للشعب، نذر يف الساعة األوىل 
من معركة )سيف القدس( للشيطان صوًما عن الكام، وما نطق 
إال بعــد أحــد عــر يوًمــا مــع أول دينــار إلعــادة اإلعــامر؟! حــامس 
رمبــا تقــول: هــل كانــت الحــرب يف بلــد مجــاور أو بعيــد ومل تكــن 
يف فلســطن؟! أم أن غزة ليســت من فلســطن؟! أم أنه ال عاقة 
للمنظمة بغزة، مع أن غزة كانت هي الجهة التي أسست منظمة 

التحرير وفتح أيًضا؟!
إنه إذا كانت املصالحة بعيدة؛ فإن الراكة السياسية واإلدارية 
أبعــد، وإذا كانــت ممكنــة قبــل إلغــاء االنتخابــات ومعركــة ســيف 
القدس؛ فهي بعدهام دخلت باب املستحيل إال مبعجزة تزلزل 
املشــهد، وتعالــج فســاد الطويــة، وأمــراض التفــرد والديكتاتورية، 

وتلقي بروط الرباعية يف البحر امليت.

أرسة إندونيسية تطلق عىل 
مولودها اسم "سيف القدس"

جاكرتا/ وكاالت:
أطلقت أرسة إندونيســية عى مولودها اســم "ســيف القدس"، وذلك 
يف  مقاومتــه  بانتصــار  واعتــزاًزا  الفلســطيني  الشــعب  مــع  تضامًنــا 

معركتها األخرية مع االحتال اإلرسائييل.
ووضعــت املواطنــة اإلندونيســية "نــور فطريــة" يف الثالــث مــن الشــهر 
الجاري، مولودها الذكر "سيف القدس" يف مستشفى بينا 98 بقرية 

بينجاسينان اإلندونيسية. 
وأعــرب والــد الطفــل ويدعــى "ادهــام خالــد" مــن ســكان قريــة مينتيــج 
دامل يف منطقــة تيبيــت بالعاصمــة اإلندونيســية جاكرتــا، عــن ســعادته 
باملولود السادس ألرسته، عاًدا أن اختيارهم إلسم مولودهم الجديد، 
عــى  مقاومتــه  وانتصــار  الفلســطيني  الشــعب  مــع  تضامًنــا  يــأيت 

)إرسائيل( يف معركة "سيف القدس".
وأشــار إىل أن الشــعب اإلندونيــي يكــن االحــرتام والتقديــر للشــعب 
الفلســطيني الــذي يدافــع عــن القــدس واملســجد األقــى، ويحتــاج 
الدعم واملنارصة والتصدي لسياســات "االحتال اإلرسائييل"، داعًيا 
إىل حشــد الطاقــات لتبنــي قضايــا الشــعب الفلســطيني والدفــاع عــن 

حقوقه بكل الوسائل املروعة.

غزة/ فلسطن:
للشــباب  العامــة  الهيئــة  اختتمــت 
النســخة  أمــس،  بغــزة،  والثقافــة 
الثانيــة مــن مســابقة القــراءة مقاومة، 
املركــز  مــع  بالتعــاون  نظمتهــا  التــي 
تعزيــز  بهــدف  املاليــزي،  الثقــايف 
يف  واملطالعــة  القــراءة  ثقافــة 

املجتمع الفلسطيني.
وحرض حفل اختتام املسابقة رئيس 
واملديــر  محيســن،  أحمــد  الهيئــة 
محمــد  الدكتــور  للمكتبــات  العــام 
للرقابــة  العــام  واملديــر  الريــف، 
عارف بكر، ومدير املؤسســة محمد 

وإعدادهــا  األجيــال  وتنشــئة  الوعــي 
وتســليحها بالثقافة والفكر والعلم"، 
الثقافيــة  األدوات  أهميــة  مؤكــًدا 
وإفشــال  االحتــال  مقاومــة  يف 
القضيــة  لتصفيــة  الراميــة  مخططاتــه 

الفلسطينية.
مــن جانبــه تحــدث قمــر الزمــان حــول 
التغيــري  إحــداث  يف  القــراءة  دور 
يف املجتمعــات ومعالجــة الظواهــر 
مؤكــًدا  الســلبية،  والســلوكيات 
رشاكتهــا  ســتواصل  مؤسســته  أن 
مــن  العديــد  تنفيــذ  يف  الهيئــة  مــع 
تخــدم  التــي  املتنوعــة  املشــاريع 
الفلســطيني،  املجتمــع  رشائــح 
وتساهم يف إثراء املشهد الثقايف.

من جهته أوضح عضو لجنة التحكيم 
رامــي الزقــزوق أن املســابقة شــملت 
كتــٍب  ثاثــة  مــن  واحــٍد  تلخيــص 
وهــي،  املســابقة  لجنــة  حددتهــا 

نــادر النــوري قمــر الزمــان، إضافة إىل 
املشاركن يف املسابقة.

تــأيت  املســابقة  أن  محيســن  وأكــد 
إلعــداد  الهيئــة  ســعي  مــن  انطاًقــا 
إمياًنــا  ومثقــٍف،  ومبــدٍع  واٍع  جيــٍل 
واملطالعــة  القــراءة  بأهميــة  منهــا 
وأدوات  وســائل  أهــم  باعتبارهــام 
عــى  واالطــاع  املعرفــة  تحصيــل 
اإلنســانية  والعلــوم  الثقافــات 
تشــكيل  يف  ودورهــا  املختلفــة، 

الشخصية اإلنسانية وصقلها.
مــع  الــراع  "إن  محيســن:  وقــال 
عــى  أساًســا  يرتكــز  االحتــال 

كتــاب ألنــك اللــه: رحلــة إىل الســامء 
القــدس،  تاريــخ  وكتــاب  الســابعة، 
أن  مبيًنــا  القائــد،  صناعــة  وكتــاب 
شــاركوا  الذيــن  املتســابقن  عــدد 
يف املســابقة بلــغ أكــر مــن )160( 

مشارًكا، وتم اختيار )15( فائًزا.
إعــان  تــم  الحفــل  ختــام  ويف 
الفائزيــن  وتكريــم  املســابقة  نتائــج 
واملشــاركن ولجنــة التحكيــم، حيث 
باملركــز  رايض  غســان  الشــاب  فــاز 
األول وجائــزة قيمتهــا )300( دوالر، 
حمــودة  بــراءة  الشــابة  وحصلــت 
الثــاين وجائــزة قيمتهــا  عــى املركــز 
الشــابة  وحصلــت  دوالر،   )200(
إرساء الدحدوح عى املركز الثالث 
وتــم  دوالر،   )100( قيمتهــا  وجائــزة 
تكريم املتســابقن من املركز الرابع 
وحتــى الخامــس عــر بجوائــز ماليــة 
بقيمة )200( شيقل لكل متسابق.

واشنطن/ وكاالت:
يعــد الشــامم مــن الثــامر التــي يتناولهــا البــر 
بكرة الحتوائها عى ألياف كثرية متنح الجسم 
العديــد مــن الفوائــد الصحيــة وأبرزهــا حاميتــه 
واألوعيــة  القلــب  صحــة  ودعــم  العطــش  مــن 

الدموية.
مــن  الكثــري  عــى  الشــامم  يحتــوي  كــام 
أن  إال  "إيــه"،  فيتامــن  ومنهــا  الفيتامينــات 
دون  منهــا  التخلــص  يتــم  مهمــة  أشــياء  هنــاك 
معرفــة فوائدهــا الصحيــة املتنوعــة وهــي بــذور 
هيلــث  "موقــع  ذكــره  مــا  بحســب  الشــامم، 

بينيفيت تاميز" األمرييك.
ويقــول املوقــع إن بــذور الشــامم تحتــوي عــى 
تعــد  أنهــا  منهــا  الصحيــة  الفوائــد  مــن  الكثــري 
مصــدر مهــم جدا للروتن النبايت، إضافة إىل 

الدهون والكربوهيدرات.
مــن  العديــد  الشــامم عــى  بــذور  كــام تحتــوي 
الفيتامينــات مثــل فيتامــن "إيــه - يس - إي"، 
إضافــة إىل احتوائهــا عى العديد من املعادن 
أن  كــام  والبوتاســيوم"،  املغنيســيوم  مثــل 
تطــور  مخاطــر  مــن  الحــد  يف  يســاهم  تناولهــا 

اإلصابة مبرض السكري من النوع الثاين.

تحتــوي  التــي  الدهنيــة  األحــامض  وتســاهم 
عليهــا بــذور الشــامم يف دعــم وظائــف القلــب 

واألوعية الدموية.
ومن فوائد بذور الشامم أنها تساهم يف زيادة 
الخاصــة  النمــو  عمليــة  ودعــم  األســنان  حاميــة 
باألظافــر والشــعر، إضافــة إىل أنهــا تلعــب دورا 

يف عملية إنقاص الوزن.
ومــن فوائــد بــذور الشــامم أيضــا أنهــا تعــد مــن 
القولــون  تنظيــف  عــى  تعمــل  التــي  األغذيــة 
والتخلــص مــن بواقــي الهضــم، بصــورة تنعكــس 

إيجابا عى صحة الجسم.

الدوحة/ وكاالت:
اليــوم  مــع والدة قمــر شــهر ذو القعــدة، سيشــهد 
الخميــس العــارش مــن يونيــو/ حزيران الجــاري أول 
كســوف للشــمس يف العام، يحجب القمر خاله 
الشــمس تــاركا حلقــة ناريــة ميكــن مشــاهدتها مــن 
املناطــق  ويف  األمريكيــة  القــارة  شــامل  أقــى 
القطبيــة ورشق روســيا، يف حــن ستشــهد مناطق 

واسعة أخرى كسوفا جزئيا للشمس.
يحدث كســوف الشــمس حن يصطف القمر بن 
الشــمس  ضــوء  يحجــب  مــام  والشــمس،  األرض 

بصورة كاملة أو جزئية.
ومبــا أن القمــر مــر قبــل يومــن بأبعــد نقطــة لــه عــن 
األرض يف مداره حولها فإن حجمه الظاهري يبدو 
صغــريا نســبيا بحيــث ال يحجــب قــرص الشــمس 
الخارجيــة  الحــواف  ســيرتك  لذلــك  بالكامــل، 

للشمس مرئية من األرض كحلقة مضيئة.
الظواهــر  هــواة  ســيتمكن  ناســا،  لوكالــة  وفقــا 
مــن  أجــزاء  -يف  فقــط  قليلــة  أماكــن  يف  الفلكيــة 
كنــدا وغرينانــد وشــامل روســيا- مــن رؤيــة هــذه 
الحلقــة الناريــة، واملعروفــة أيضــا باســم الكســوف 
الحلقــي، والتــي ســيغطي خالهــا القمــر %89 من 
قــرص الشــمس. يف الوقــت نفســه، ســيبدو هــذا 

الكسوف جزئيا من مناطق واسعة من نصف الكرة 
الشــاميل، يظهر خاله قرص الشــمس "مقضوما" 

بشكل دائري بجزء من قرص القمر.
وتشــمل هــذه املناطــق أجــزاء مــن رشق الواليــات 
املتحــدة، ومعظــم كنــدا، وأوروبــا وشــامل روســيا 
الدولــة  املغــرب  وســتكون  والصــن.  ورشقهــا 
التــي ســيكون باإلمــكان متابعــة  العربيــة الوحيــدة 

الكسوف الجزيئ.
وســتتفاوت نســب حجب قرص الشــمس حســب 
وأيرلنــدا،  املتحــدة  اململكــة  ففــي  املناطــق، 
مــن   38% إىل  يصــل  مــا  الســامء  مراقبــو  ســريى 
الشــمس محجوبــة أثنــاء الكســوف الجــزيئ، وإىل 
الشــامل  يف   5% مــن  وأقــل  باريــس  يف   24%

الكســوف  متابعــة  كــام ميكــن  للمغــرب.  الرقــي 
العلميــة  املواقــع  مــن  عــدد  عــى  مبــارش  بشــكل 
تلســكوب"  "فريتشــوال  موقــع  مثــل  املتخصصــة 
الكســوف  يســتمر   .)Virtual Telescope(
100 دقيقــة،  الشــمي الحلقــي بأكملــه حــوايل 
كنــدا  أونتاريــو،  يف  الشــمس  رشوق  مــن  بــدءا 
)9:30 بالتوقيــت العاملــي(، قبــل أن يتجه شــامال 
الســاعة  حــوايل  ذروتــه،  الكســوف  يبلــغ  حتــى 
10:41 بالتوقيت العاملي يف شامل غريناند.

رشق  شــامل  يف  الشــمس  غــروب  مــع  وينتهــي 
 3 حــوايل  الفريــد  املشــهد  ويســتمر  ســيبرييا. 
دقائــق و51 ثانيــة يف كل نقطــة عــى طــول مســار 

الكسوف الحلقي.
محجوبــا  ســيكون  الشــمس  قــرص  جــل  أن  رغــم 
النظــر  فــإن  الحلقــي،  الكســوف  خــال  بالقمــر 
املبــارش لقــرص الشــمس قــد يلحــق رضرا فادحــا 
لذلــك  نظــارة شمســية،  ارتــداء  مــع  بالبــر حتــى 
أو  خاصــة  كســوف  نظــارات  باســتخدام  ينصــح 
أدوات فلكيــة أخــرى معــدة ملتابعــة هــذه الظاهــرة 
الشــمس  كســوف  متابعــة  فاتتــك  إذا  الفلكيــة. 
الحــايل، فــام يــزال لديك فرصــة أخرى هذا العام. 
فمن املنتظر أن يحدث كسوف شمي ثان هذا 

العام يف 4 ديسمر/كانون األول املقبل.
وسيكون هذا الكسوف كليا، وسيكون مرئيا فقط 
مــن القــارة القطبيــة الجنوبيــة، كــام ســيكون جزئيــا 

عند مشاهدته من ناميبيا وجنوب أفريقيا.
يف  فســيحدث  املقبــل  الحلقــي  الكســوف  أمــا 
عــام  مــن  األول  أكتوبر/تريــن  مــن  عــر  الرابــع 
القــارة  شــامل  مــن  متابعتــه  وســيمكن   2023

األمريكية ووسطها وسيبدو من دول غرب أفريقيا 
ككسوف جزيئ فقط.

حرشات تغزو واشنطن 
وتمنع حركة الطريان

واشنطن/ وكاالت:
أفــادت صحيفــة "نيويــورك تاميــز" أن رحلــة طائــرة مــن واشــنطن عــى 
لت بسبب غزو حرات الزيز. متنها صحفين من البيت األبيض أُجِّ

وبحســب الصحيفــة، اخرتقــت الحــرات محــركات الطائــرة، مــا أجــر 
مســاعدي الرئيس األمرييك جو بايدن عى البحث عن وســيلة أخرى 

لنقل املراسلن.
ويشار إىل أن الصحفين، الذين تعطلت رحلتهم بسبب الزيز ، كان 
مــن املفــرتض أن يتوجهــوا إىل أوروبــا لتغطيــة رحلــة بايــدن األوىل إىل 

خارج الباد.
وبــدأ بايــدن جولتــه الخارجيــة األوىل منــذ توليه منصبه ، للمشــاركة يف 
اجتــامع لزعــامء مجموعــة الســبع يف جنــوب غــرب بريطانيــا العظمــى، 
بروكســل،  يف  األورويب  االتحــاد  وممثــيل  الناتــو  دول  رؤســاء  ولقــاء 
الــرويس  الرئيــس  مــع  جنيــف  يف  ثنائيــة  محادثــات  ســيجري  وأخــرًيا 

فادميري بوتن.

اليوم.. كسوف الشمس المسمى "حلقة النار"

بذور الشمام.. فوائد صحية غري متوقعة

"الشباب والثقافة" تختتم النسخة 
الثانية من مسابقة "القراءة مقاومة"


