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غزة/ جامل غيث:
أكــدت حركــة حــامس دور الجامعــات الفلســطينية، 
باعتبارهــا املخــزون اإلســراتيجي الــذي تنطلــق منه 
التــي  العلميــة  بالخــرات  ممثلــة  املقاومــة  رشارة 

تبذل جهوًدا كبرية لتطوير أدوات العمل املقاوم.
أمــس،  نظمتــه،  تكريــم  حفــل  خــال  ذلــك  جــاء 

املقاومــة  حركــة  يف  الجامعــات  دائــرة 
لــذوي  غــزة،  بقطــاع  حــامس  اإلســامية 

تحليل: تأجيل حوار القاهرة 
له عواقب خطرة عىل 
القضية الفلسطينية

غزة/ أدهم الرشيف:
قــال محلــان سياســيان إن تأجيــل حــوار الفصائــل يف العاصمــة املرصيــة 
القاهرة -خاصة بني حركتي فتح وحامس- سيكون له عواقب خطرة عىل 
مســتقبل القضيــة الفلســطينية. وحــذرا يف حديثــني منفصلــني لصحيفــة 
عــىل  ســلًبا  ســينعكس  أنــه  رأيــا  الــذي  الحــوار،  تأجيــل  مــن  "فلســطني" 

التواصل بني الفصيلني األكرين يف الســاحة الفلســطينية، وقد 
يحــدث مشــاكل يف عمليــة إعــامر غــزة بعــد العــدوان اإلرسائيــي 

"الدعليس" رئيًسا لمتابعة العمل 
الحكومي بغزة خلًفا لـ"عوض"

غزة/ فلسطني:
الدعليــس  م عصــام  تســلُّ غــزة  قطــاع  الحكومــي يف  اإلعامــي  املكتــب  أعلــن 
مهــام منصــب رئيــس متابعــة العمــل الحكومــي، خلفــًا للدكتــور محمــد عــوض، 
صباح أمس. وأشار املكتب يف بيان صحفي إىل أن مراسم التسليم والتسلم 
أُجريــت يف مقــر رئاســة متابعــة العمــل الحكومــي بحضــور نائــب األمــني العــام 
املجلــس  تصديــق  بعــد  جــاء  الدعليــس  تكليــف  أن  وبــني  الــوزراء.  ملجلــس 

الترشيعي، الذي قبل يف وقت سابق استقالة تقدم بها الدكتور "عوض".
وأوضــح أن الدعليــس شــكر د.عــوض عــىل جهــوده يف تطويــر العمــل 
العمــل  قيــادة  مســئولية  توليــه  خــال  أدائــه  عــىل  مثنيــًا  الحكومــي، 

غزة-رام الله/ محمد القوقا:
دعــت لجنــة املتابعــة للقــوى الوطنيــة واإلســامية، أمــس، إىل يــوم غضــب يف أنحــاء فلســطني 
ومخيــامت الشــتات، غــًدا الثاثــاء، للتصــدي لاحتــال اإلرسائيــي وقطعان املســتوطنني اليهود 
بعد إعانهم تنظيم "مسرية األعام" االستفزازية بالقدس املحتلة يف اليوم ذاته. وأعلنت لجنة 
املتابعة يف بيان مكتوب، تنظيم مسريات حاشدة يف كل املحافظات الفلسطينية "تحت راية 
العلــم الفلســطيني ويف كل الســاحات تزامًنــا مــع انطــاق مســرية األعــام للمتطرفــني الصهاينــة". 
وأكدت أن الشعب الفلسطيني "يثبت يوًما بعد يوم أنه صاحب األرض واملقدسات والحارس 

دعوات فلسطينية يف الداخل 
المحتل للزحف إىل القدس غًدا 

حماس تستنكر ترصيحات وزير خارجية 
اإلمارات بوصفها منظمة إرهابية 

غزة/ فلسطني:
اســتنكرت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس، أمــس، ترصيحــات وزيــر خارجيــة 
اإلمــارات، عبــد اللــه بــن زايــد آل نهيان، التي طالب فيها الدول الغربية بتصنيف 
الحركــة منظمــة إرهابيــة. وقــال الناطــق باســم "حــامس" حــازم قاســم، يف تغريــدة 
املفاهيــم  العروبــة وجميــع  قيــم  تنــايف  زايــد  ابــن  إن ترصيحــات  "تويــر"،  عــر 
الجمهــور  توجهــات  مــع  وتصطــدم  اإلرسائيليــة،  الدعايــة  مــع  وتتســق  القوميــة، 
العــريب الداعــم للمقاومــة يف فلســطني. وكان وزيــر الخارجيــة اإلمــارايت حــرض 

عــىل حركــة حــامس، وقــال إنــه مــن املؤســف أن تــردد بعــض الــدول يف 
تصنيــف كيانــات، مثــل حــامس أو حــزب اللــه أو اإلخــوان املســلمني، 

غزة/ محمد أبو شحمة:
بنيامــني  تــرؤس  أمــس  انتهــى  عاًمــا،   12 بعــد 
إذ  اإلرسائيــي،  االحتــال  حكومــة  نتنياهــو 
زعيــم  لصالــح  اإلرسائيــي  الكنيســت  صــوت 

حــزب "ميينــا" املتشــدد، نفتايل بينيت رئيًســا 
للحكومــة الجديــدة، بعــد أزمــة سياســية حــادة 

مرت عىل دولة االحتال.
االئتافيــة  الحكومــة  رئاســة  عــىل  وســيتناوب 

بالــدور  ويليــه  بينيــت،  املليونــري  الجديــدة 
مقدم الرامج التلفزيوين الشهري السابق يائري 

لبيــد زعيــم حــزب املعارضــة الوســطي 
لــكل  "يوجــد مســتقبل"، مــدة عامــني 

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:
يواصــل األســري القيــادي يف حركــة حامس جــامل الطويل 
من رام الله إرضابه املفتوح عن الطعام لليوم الـ12 عىل 
بــرشى  ابنتــه  التــوايل رفًضــا الســتمرار االحتــال باعتقــال 

منذ عدة أشهر.
 6 بعــد  بــرشى  اعتقــال  اإلرسائيــي  االحتــال  وتعّمــد 

أيــام فقــط مــن اإلفــراج عــن والدهــا مــن ســجون 
يف  املتعمــدة  سياســته  ضمــن  االحتــال، 

جنني/ فلسطني:
نظم نادي األســري وهيئة شــؤون األرسى واملحررين 
أمــس،  جنــني،  مخيــم  لخدمــات  الشــعبية  واللجنــة 
عــن  مرضبــني  أرسى   5 مــع  وتضامــن  إســناد  وقفــة 

غزة/ أدهم الرشيف:
أظهــرت نتائــج اســتطاع رأي أجــراه مركــز أطلس للدراســات 
والبحــوث بغــزة، تأييــد )89.5 %( مــن املســتطلعة آراؤهم 
دخــول حركتــي حــامس والجهــاد ملنظمــة التحريــر مــن أجــل 

إعادة دورها كممثل رشعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
أطلــس  مركــز  مديــر  نتائجــه  أعلــن  الــذي  االســتطاع  وبــنيَّ 
عبــد الرحمــن الشــامي، خــال مؤمتــر صحفــي يف مدينــة 
وا عــن عــدم  غــزة، أمــس، أن )74.9 %( مــن الجمهــور عــرَّ

رضاهــم عــن أداء منظمــة التحريــر خــال العدوان، يف حني 
يــرى )76.4 %( مــن الجمهــور أن املنظمــة مل تقــم بدورهــا 

كممثل رشعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
الســلطة  املســتطلعني،  مــن   )%  71.3( وعــّد 

وعمــرو  عدنــان،  خــرض  الشــيخ  وهــم:  الطعــام، 
الشــامي، ويوســف العامر، والشــيخ جامل الطويل، 

اللجنــة  مقــر  أمــام  عطــوان،  أبــو  والغضنفــر 
الدوليــة للصليــب األحمــر يف جنــني. ورفــع 

بإضافة 534 وحدة استيطانية
مخطط إرسائييل لمضاعفة 

االستيطان 5 مرات جنوب نابلس
نابلس/ فلسطني:

قال مسؤول ملف االستيطان شامل الضفة الغربية، غسان دغلس، 
لتوســيع مســتوطنة  إن ســلطات االحتــال أودعــت مخططــا كبــريا 
"شــفوت راحيــل"، بإضافــة 534 وحــدة اســتيطانية جديــدة، عــىل 

حساب أرايض املواطنني يف جالود وترمسعيا، جنوب نابلس.
املخطــط  إقــرار  أن  أمــس،  صحفــي،  ترصيــح  يف  دغلــس  وأضــاف 

أبو عرام: االحتالل 
يمارس االبزتاز 

الديين للسيطرة 
عىل أجزاء من 

اإلبراهيمي
الخليل/ فلسطني:

أكد املدير العام ألوقاف الخليل، 
جــامل أبــو عــرام، أمــس، أن قــوات 
منــذ  ترفــض  اإلرسائيــي  االحتــال 

محافظات/ عبد الله التركماني:
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، 
عــدة خيــام ســكنية فــي التجمــع البــدوي 
قــرب قريــة الطيبــة شــرق رام اللــه. وذكــر 

مصــدر محلــي أن قــوة كبيــرة مــن جيــش 
االحتــالل دهمــت التجمع، وهدمــت خيام 
المواطنيــن واســتولت علــى ممتلكاتهــم 
كافــة. وأشــار إلــى أن الخيــام المســتولى 

عليهــا تعــود لعائلتي عبد الحفيــظ كعابنة 
ونجلــه إبراهيــم، وتــؤوي 15 فــرًدا. وقــال 

كعابنــة: "مــا جــرى اليــوم يأتــي بعد 
أيام من عملية هدم مماثلة لخيام

مستوطنون يقتحمون األقىص وآخر يدهس ماشية يف األغوار

االحتالل يهدم مساكن تؤوياالحتالل يهدم مساكن تؤوي  1515 فلسطينيًّا رشق رام هللا فلسطينيًّا رشق رام هللا

وقفة يف جنني تضامًنا مع
5 أرسى مرضبني عن الطعام

الستعادة دورها
استطالع: 89.5 % يؤيدون دخول حماس والجهاد لمنظمة التحرير

األسري الطويل يواصل إرضابه عن 
الطعام رفًضا لمواصلة اعتقال ابنته

بعد 12 عاًما من حكم نتنياهو..
"بينيت" يقود حكومة االحتالل وسط وضع سيايس هش

"حكومة التغيري" لدى االحتالل.. 
ائتالف ضعيف يعجُّ بالتناقضات

غزة/ يحيى اليعقويب:
ائتاف حكومي يسعى بدرجة أساسية لإلطاحة ببنيامني نتنياهو من 

رئاســة حكومــة االحتــال اإلرسائيــي، يتألــف مــن مثــاين قوائــم 
تحمل تناقضات واختافات يف الرامج السياســية بني ميني 

تزامًنا مع تنظيم مسرية األعالم اليهودية بالقدس

إعالن الثالثاء "يوم غضب" يف أنحاء 
فلسطني ومخيمات الشتات

3 وفيات و123 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" يف الضفة وغزة

رام الله/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية أمس، تســجيل 3 وفيات و123 إصابة 
الغربيــة املحتلــة  الضفــة  الفــريوس يف  مــن  تعــاٍف  بكورونــا و378 حالــة 

وقطاع غزة بعد فحص 2559 عينة يف غضون 24 ساعة.
وأوضحــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة يف التقرير الوبــايئ اليومي لفريوس 
كورونا، أن نسبة التعايف بلغت 97.7 %، يف حني بلغت نسبة اإلصابات 

أبو زهري: ال نعول عىل أي 
تغيري يف حكومات االحتالل

الجزائر/ فلسطني:
أكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــامس ســامي أبــو زهــري عــدم تعويــل 

حركتــه عــىل أي تغيــري يف حكومــات االحتــال اإلرسائيــي. وأكــد أبــو 
زهري يف تغريدة له عىل حســابه الرســمي يف "توير" مســاء أمس: 

الزهار يرسم مالمح المعركة القادمة

"حماس": جامعاتنا الفلسطينية المخزون 
اإلسرتاتيجي النطالق رشارة المقاومة
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قوات االحتالل تهدم وتصادر منشآت المواطنين شرق مدينة رام الله أمس    )األناضول(

وقفة تضامنية مع األسرى اإلداريين في سجون االحتالل بغزة أمس   )تصوير / ياسر فتحي(

د. الزهار خالل كلمته في الحفل التكريمي لشهداء الجامعات بغزة أمس   )تصوير / محمود أبو حصيرة(
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إعالن  طرح مناقصة بالظرف المختوم
توريد مساعدة طارئة للنازحين ) طرود غير غذائية(

) غاز مع جرة غاز+غسالة+مروحة(
2021-PEF-14 : رقم العطاء

تعلــن جمعيــة أصدقــاء البيئــة الفلســطينية عــن طــرح مناقصــة بالظرف املختــوم لتوريد 
مســاعدة طارئــة للنازحــن ) طــرود غــر غذائيــة( مــن خــال مــروع " اإلغاثــة العينيــة 
وماليــة الطارئــة للنازحــن يف محافظــة رفــح وخانيونــس 2021 " املمــول مــن منظمــة 
العون اإلسامي وذلك وفقا للمواصفات وجداول الكميات ورشوط االتفاقية والعقد 

املرفقة باملروع،  فعىل الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية :
1. أن يكون املتقدم للمناقصة رشكة أو مؤسسة متخصصة يف هذا املجال 

ومسجل يف الدوائر الرسمية   
2. األسعار شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعىل الركة تقديم فواتر رضيبية.

3. يجب تقديم كفالة بنكية أو شيك بنيك )كفالة دخول العطاء( بقيمة 5% 

من قيمة العطاء باسم الجمعية 
4. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

5. كل رشكــة / مؤسســة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول 

عــىل وثائــق العطــاء مــن مقــر الجمعية ويف ســاعات الــدوام الرســمية "الثامنة 
صباحا حتى الرابعة ظهرا" ، ابتداء من يوم اإلثنن املوافق 2021/06/14 

،  وحتى يوم الخميس املوافق 2021/06/17 الساعة الثالثة ظهرا . 
6. آخــر موعــد لتســليم العطــاء هــو يــوم اإلثنــن املوافــق 2021/06/21 الســاعة 

12:30 ظهرا ، ولن يقبل بعدها أي عطاء ألي ســبب كان . وســتفتح املظاريف يف 

متام الساعة 1:00 ظهرا من نفس اليوم بحضور من يرغب من املتقدمن للعطاء.
7. رسوم كراسة العطاء مقابل 250 شيكل غر مسرتدة.  

8. اجور اإلعان يف الجريدة وأي منصات أعانية عىل من يرسو عليه العطاء.

إدارة جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية
العنوان : عامرة قشطة ، دوار الجوازات األول، رفح. ص.ب : 8037
تليفاكس: 08.2131506                      جوال:  0599419815

إعالن عطاء توريد أدوية عالج نفسي     
جمعية عايشــة لحامية املرأة والطفل جمعية أهلية غر ربحية مســجلة لدى 

وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .
ترغــب جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2021/20 
والخــاص بتوريــد ادويــة عــاج نفــي ضمــن مــروع تحســن وصــول النســاء 
والفتيــات ايل الخدمــات الصحيــة النفســية والدعم النفي يف مراكز الحجر 

الصحى واملجتمع بتمويل صندوق االستجابة االنسانية 
فمن يرغب براء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستام كراس العطاء، 
حيــث ســيكون االســتام بــدءًا مــن يــوم األحــد املوافــق 13.06.2021 خال 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الســاعة 9:00 صباحًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• عىل الركات تقديم فاتورة معفاة من رضيبية القيمة املضافة  )األسعار 

ال تشمل رضيبة القيمة املضافة (
• رسوم اعان العطاء بالجريدة عىل من يرسو عليه العطاء 

• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .
• يجــب عــىل الــركات املشــرتكة يف العطــاء تقديــم كفالــة دخــول عطــاء 
بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل 
وذلك إما كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة 

أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاء بالظــرف املغلــق واملختوم يــوم األحد املوافق 

20.06.2021 الساعة  12:30مساًء .
• سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم األحد املوافق 20.06.2021 الساعة  01:00 مساء

لاستفسار يرجى التواصل عىل جوال رقم  0593500045
إدارة الجمعية 

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن تمديد موعد تسليم وفتح مظاريف عطاء 
رقم 2021/04

الخاص:- بتوريد أعمدة خشبية   
تعلـــن شـركـــة تـوزيـــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم وفتــح 
مظاريف العطاء رقم )2021/04( والخاص بتوريد ) أعمدة خشبية ( وذلك 

وفقًا للتايل:- 
املوافــق  الخميــس  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاء  تســليم  موعــد   -

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

- موعــد فتــح املظاريــف يــوم الخميــس املوافــق  17/ 06 /2021 الســاعة 
) 2:00 (  ظهرًا

وملن يرغب يف االطاع عىل كراسة العطاء التواصل عرب:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •

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

إعالن طرح عطـــاء بالظرف المختوم
احتياجات الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا 

شراء وتوريد مطبوعات ومواد إعالنية 
للعام الجامعي 2022/2021 

 عطاء رقم 03 / 2021 
تعلــن الكليــة الجامعيــة للعلــوم والتكنولوجيــا بخــان يونــس عــن إعــان طــرح 
عطاء رشاء وتوريد مطبوعات ومواد إعانية للعام الجامعي 2022/2021 
، فعىل الركات ذات االختصاص املســجلة رســميًا وترغب يف  املشــاركة 
الــدوام  أوقــات  خــال  واملاليــة  اإلداريــة  الشــئون  مراجعــة  العطــاء  هــذا  يف 
الرسمي من أجل الحصول عىل كراسة العطاء مقابل دفع مبلغ وقدره 100 
شــيكل غــر مســرتدة يف حســاب الكليــة لــدى رئيــس قســم املاليــة، وذلــك 

ابتداء من صباح يوم االثنن املوافق 2021/06/14م. 
مع مراعاة الروط التالية : 

1. يتــم تقديــم األســعار بحيــث تكــون شــاملة كافــة أنواع الرضائــب الحكومية 

مبــا فيهــا رضيبــة القيمــة املضافــة وعــىل املــورد تقديــم الفواتــر الرضيبيــة 
وشهادة خصم من منبع )االستقطاع الرضيبي(.

2. يجب إرفاق شيك بنيك معتمد أو كفالة بنكية معتمدة مببلغ 5 % من إجاميل 

قيمة العطاء كتأمن دخول ساري املفعول ملدة 30 يوم من تاريخ فتح املظاريف.
3. الكلية غر ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

4. يجب إرفاق شهادة بلد املنشأ للوازم املعروضة يف العطاء.

آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف يف متام الساعة الثانية عر ظهرًا 
يوم الثاثاء املوافق 2021/06/22م يف مكتب العميد قاعة االجتامعات.

تزامًنا مع تنظيم مسيرة األعالم اليهودية بالقدس
إعالن الثالثاء "يوم غضب" يف أنحاء فلسطني ومخيامت الشتات

أبو عرام: االحتالل ميارس االبتزاز الديني للسيطرة عىل أجزاء من اإلبراهيمي

دعوات فلسطينية 
يف الداخل املحتل

 للزحف إىل القدس غًدا 
النارصة/ فلسطن:

دعــت حركــة أبنــاء البلــد، وحركــة كفــاح، املواطنــن الفلســطينين 
يف الداخــل املحتــل عــام 1948 إىل الزحــف نحــو مدينــة القــدس 
واألحيــاء  الفلســطينّية  املقّدســات  عــن  دفاًعــا  غــًدا؛  املحتلــة 

املقدسّية املهّددة باملصادرة وطرد سّكانها.
ووّجهــت الحركــة أمــس دعوة عرب مواقع التواصل االجتامعي دعت 
فيهــا لتكثيــف الحضــور وامُلشــاركة يف هــذه الفعاليــة، مغــرّدًة عــىل 

وسمي "أنقذوا حي الشيخ جّراح"، و"أنقذوا سلوان".
وقال عضو املكتب الســيايس يف حركة أبناء البلد لؤي الخطيب: 
عــّدة  منــذ  الكبــرة  الفعالّيــة  لهــذه  التحشــيد  تواصــل  "الحركــة  إّن 
أسابيع، حيث سيتم توفر حافات لنقل أبناء شعبنا امُلشاركن".

ولفت إىل أّن التجّمع سيكون غًدا الثاثاء الساعة السادسة صباًحا 
ومن ثم سيكون هناك َسفر منّظم إىل املسجد األقىص.

كــام بــّن الخطيــب خــال اتصــاٍل هاتفــي أجرتــه "بوابــة الهــدف"، أّن 
أجــل  مــن  النــاس  البلــد متــارس دوًرا كبــًرا يف تعبئــة  أبنــاء  "حركــة 
امُلشــاركة يف فعاليــة يــوم الثاثــاء مــن أجــل الوصــول إىل ســاحات 

وباحات املسجد األقىص".
وأكــد أّن "أبنــاء شــعبنا يف الداخــل املحتــل مــّرون عــىل مواصلــة 
حمــات  كل  رغــم  عنــه  ودفاعــا  األقــىص  نــرة  الفعاليــات  هــذه 

الرتهيب واالعتقاالت التي تنّفذها رشطة االحتال".
ُيشار إىل أّن هذه الفعاليات الداعية للزحف إىل املسجد األقىص 
وملشــاريعهم  واملســتوطنن  لاحتــال  التصــدي  ملواصلــة  تــأيت 
الــوزاري  املجلــس  أعلــن  إذ  املقّدســة،  املدينــة  يف  التهويدّيــة 
املصغــر يف كيــان االحتــال الصهيــوين )الكابنيــت( مســاء الثاثــاء 
املايض، تأجيل ما ُتسمى "مسرة األعام" االستفزازية يف مدينة 
القــدس حتــى يــوم الثاثــاء 15 حزيــران/ يونيــو الجــاري، أي يف يــوم 

الفعالية املرتقبة.

بلدية طمرة تعرتض عىل 
ط إرسائييل ملصادرة  مخطَّ

مئات الدومنات
النارصة/ فلسطن: 

تخــوض بلديــة طمــرة يف الجليــل، وعــدد مــن األهــايل نضــاال ضــد 
مخطــط شــارع رقــم 6 )عابــر إرسائيــل( الذي ســيمر -وفقــا للمخطط- 
باملنطقــة الغربيــة ملدينــة طمــرة عــىل حســاب مئــات الدومنــات من 

األرايض الزراعية الخاصة، ما مينع تطوير املنطقة.
100 مواطــن مــن أصحــاب األرايض،  وقدمــت بلديــة طمــرة ونحــو 
الجمعــة املاضيــة، اعرتاضــا بواســطة املحامــي قيس يوســف نارص، 

ضد مخطط شارع رقم 6.
وأعــد املحامــي نــارص االعــرتاض الشــامل عــىل املخطــط بالتعــاون 
مــع الســكان، ممثلــن بلجنــة أصحــاب األرايض وإدارة بلديــة طمــرة، 
ومتــس  األرايض  أصحــاب  مــن  املواطنــن  متــس  التــي  القضيــة 

التخطيط املستقبيل للمدينة.
وبّن االعرتاض أن عملية إعداد املخطط واختيار مسار الشارع يف 
املقطع الخاص بطمرة، غر عادلة وغر منطقية، ألن مسار الشارع 
املواطنــن  أرايض  مــن  الزراعيــة  الدومنــات  مئــات  يبتلــع  املقــرتح 
الغربيــة  الخاصــة ويجهــز عــىل إمكانــات تخطيــط وإعــامر املنطقــة 
لطمــرة، مــع أنــه كان باإلمــكان تخطيط الشــارع عــىل "أرايض الدولة" 

التي تقع غرب طمرة.
وطالبت البلدية واملواطنون بإبعاد مســار الشــارع إىل خارج نطاق 
نفوذ بلدية طمرة وتخطيط كل املنطقة الغربية التي ســتكون غرب 
الشــارع للتجــارة واألعــامل الحــرة كمنطقــة تجاريــة مركزيــة للمدينــة 

واملنطقة.

حامس تستنكر ترصيحات وزير خارجية
 اإلمارات بوصفها منظمة إرهابية 

بإضافة 534 وحدة استيطانية
مخطط إرسائييل ملضاعفة االستيطان 5 مرات جنوب نابلس

غزة-رام الله/ محمد القوقا:
الوطنيــة  للقــوى  املتابعــة  لجنــة  دعــت 
واإلســامية، أمــس، إىل يــوم غضــب يف 
الشــتات،  ومخيــامت  فلســطن  أنحــاء 
لاحتــال  للتصــدي  الثاثــاء،  غــًدا 
اإلرسائيــيل وقطعــان املســتوطنن اليهود 
األعــام  "مســرة  تنظيــم  إعانهــم  بعــد 
االســتفزازية بالقــدس املحتلــة يف اليــوم 

ذاته.
وأعلنــت لجنــة املتابعــة يف بيان مكتوب، 
كل  يف  حاشــدة  مســرات  تنظيــم 
رايــة  "تحــت  الفلســطينية  املحافظــات 
الســاحات  كل  ويف  الفلســطيني  العلــم 
األعــام  مســرة  انطــاق  مــع  تزامًنــا 

للمتطرفن الصهاينة".
وأكــدت أن الشــعب الفلســطيني "يثبــت 
األرض  صاحــب  أنــه  يــوم  بعــد  يوًمــا 
عــىل  األمــن  والحــارس  واملقدســات 
القيامــة  وكنيســة  األقــىص  املســجد 
للمتطرفــن  ظــرف  أي  تحــت  يســمح  ولــن 
يف  املزيفــة  روايتهــم  بفــرض  الصهاينــة 

القدس وأكنافها".
وأضافــت أن الشــعب "لــن يصمــت عــىل 
كل املحــاوالت التــي يســعى مــن خالهــا 
مجــرم الحــرب نتنياهــو وكل قادة االحتال 
العتــامد سياســة األرض املحروقــة وخلــق 
الدمــاء  حســاب  عــىل  لخصومــه  األزمــات 
الربيئة يف الضفة الغربية والقدس وقطاع 

غزة".
ًيــا  "تعدِّ األعــام  مســرة  تنظيــم  ت  وعــدَّ
صارًخــا عــىل مقدســاتنا، وعــىل عاصمتنــا 
"شــعبنا  أن  عــىل  مشــددة  األبديــة"، 
لاحتــال  يســمحوا  لــن  الثائــر  وشــبابنا 
حرمــة  بانتهــاك  املســتوطنن  وقطعــان 
املسجد األقىص واملقدسات اإلسامية 

واملسيحية".
املواطنــن  دعــت  الســياق،  هــذا  ويف 
إىل  الغربيــة  والضفــة  الـــ48  أرايض  يف 
الزحف نحو القدس غًدا لحامية املسجد 
األقــىص. كــام دعــت "الشــباب الثائــر إىل 
التصــدي لعربــدة املســتوطنن، وإفشــال 
أن  جديــد  مــن  لنؤكــد  األعــام،  مســرة 

القدس لنا، وليست للصهاينة الغزاة".
للمقاومــة  العســكرية  "األذرع  وطالبــت 
يف فلســطن، وقــوى املقاومــة يف لبنــان 
العربيــة  منطقتنــا  يف  وجــدت  وحيثــام 
كلها، بإعان حالة االستنفار واالستعداد 
للــذود عــن القدس واملســجد األقىص إذا 
وأرض  العروبــة،  تــاج  درة  فالقــدس  لــزم، 
اإلرساء واملعــراج وهــي أمانــة يف عنق كل 

عريب ومسلم".
مــكان  العــامل "يف كل  أحــرار  كــام دعــت 
إىل التحــرك نــرة للشــعب الفلســطيني 
وقضيتــه العادلــة، ووقــف عدوان االحتال 
العــامل  وليعلــم  ومقدســاته  شــعبنا  عــىل 
اســتمرار االنتهــاكات والتعديــات  أن  كلــه 

صواعــق  تبقــي  القــدس  يف  الصهيونيــة 
ومســتمرة"،  قامئــة  واملواجهــة  التفجــر 

وفق البيان.
املقاومــة  حركــة  دعــت  الســياق،  يف 
اإلســامية حــامس، إىل أن يكــون الثاثــاء 
"يــوم نفــر وربــاط نحــو املســجد األقىص، 

ويوم غضب وتحٍد للمحتل".
مدينــة  عــن  حــامس  باســم  الناطــق  ودعــا 
تريــح  يف  حــامدة،  محمــد  القــدس، 
العــام  النفــر  إىل  املواطنــن  صحفــي، 
واالحتشاد يف ساحات املسجد األقىص 
القدميــة،  البلــدة  شــوارع  ويف  املبــارك 
الضاّلــة  القطعــان  عــىل  الفرصــة  لتفويــت 

من املستوطنن بتحقيق مبتغاهم.

الخليل/ فلسطن:
أكــد املديــر العــام ألوقــاف الخليــل، جــامل 
االحتــال  قــوات  أن  أمــس،  عــرام،  أبــو 
اإلرسائييل ترفض منذ ما يزيد عىل شــهر، 
الســامح للطواقــم الفنيــة مــن وزارة األوقــاف 
ولجنــة إعــامر الخليــل بإصــاح الــرضر الــذي 
ألحقــه مســتوطنون عمًدا بأســاك مكربات 
الحــرم  يف  األذان  برفــع  الخاصــة  الصــوت 

اإلبراهيمي.
أدى  األمــر  هــذا  أن  إىل  عــرام  أبــو  وأشــار 
إىل منــع رفــع األذان يف املــآذن الخارجيــة 

واالقتصار عىل رفعه داخل الحرم فقط.
وقــال أبــو عــرام يف تريحــات نقلتهــا وكالة 
إنــه "عطــل  التابعــة للســلطة "وفــا":  األنبــاء 

ــر وإرضار مقصــود ألحقــه املســتوطنون  مدبَّ
بنظام الصوت الخاص بالحرم اإلبراهيمي".

املســتوطنن  مــن  مجموعــة  أن  وبــّن 
الداخليــة  األســاك  تقطيــع  ــدت  تعمَّ
متــر  التــي  الصــوت  مبكــربات  الخاصــة 
بالجــزء املغتَصــب مــن الحــرم، والــذي مُينع 
الفلســطينيون الوصــول إليــه ودخولــه طــوال 
العــام، باســتثناء عــرة أيــام، وذلــك ضمــن 
الــذي  للحــرم  واملــكاين  الزمــاين  التقســيم 
فرضــه االحتــال مــن خــال مــا يعــرف "لجنة 
مذبحــة  عقــب  شــكلها  والتــي  شــمغار"، 
الحرم اإلبراهيمي عام 1994، والتي كانت 
إحــدى أهــم نتائجهــا وضــع مــا يقــارب 66% 
مــن مســاحة الحــرم وســاحاته تحــت ســيطرة 

االحتال ومستوطنيه، وفق أبو عرام.
الفطــر  عيــد  أيــام  أول  يف  أنــه  إىل  وأشــار 
األصــوات  جميــع  أوقفــت  العــام،  لهــذا 
أيــام  ولكــون  للحــرم،  الخارجيــة  املــآذن  يف 
العيد من ضمن األيام العرة التي يســمح 
للمســلمن بالوصول إىل الجزء املغتصب 
مــن الحــرم، تــم التأكــد مــن اعتــداء متعمــد 
من املســتوطنن عىل األســاك، أدى إىل 

توقف الصوت يف املآذن الخارجية.
وأضــاف أبــو عــرام أن الطواقــم الفنيــة لــوزارة 
األوقــاف ولجنــة إعــامر الخليــل تحــاول منــذ 
الخلــل  مواطــن  إىل  الوصــول  الحــن  ذلــك 
اإلرسائيــيل  االحتــال  أن  إال  وإصاحهــا، 
القيــام  مــن  الطواقــم  تلــك  ومينــع  يرفــض 

منــذ  يســعى  االحتــال  أن  مؤكــًدا  بذلــك، 
يف  األذان  صــوت  إلســكات  طويــل  وقــت 
الحــرم اإلبراهيمــي تلبيــة لرغبة مســتوطنيه، 
وقد وجد االحتال يف هذه الحادثة فرصة 

لتحقيق ذلك.
أبــو عــرام أن االحتــال اإلرسائيــيل  وأوضــح 
أبشــع  وميــارس  الحادثــة  هــذه  يســتغل 
أهدافــه  لتحقيــق  الدينــي،  االبتــزاز  أشــكال 
االســتيطانية، واالســتياء عىل أجزاء أخرى 
مــن الحــرم اإلبراهيمي لصالح املســتوطنن 

وتهويد معامله.
وأشــار إىل أن االحتــال "اشــرتط مــن أجــل 
األرضار  بإصــاح  الفنيــة  للطواقــم  الســامح 
التحتــا  اليوســفية  تســليمه  األذان،  وعــودة 

)مقــام ســيدنا يوســف(، أو أن يتــم تركيــب 
ومنعنــا  بالكامــل  وإغاقهــا  عليهــا،  أقفــال 
الســامح  إىل  إضافــة  إليهــا،  الوصــول 
صــوت  مكــربات  برتكيــب  للمســتوطنن 
)اإلســحاقية  مــن  كل  يف  بهــم  خاصــة 
حفاتهــم  يف  الســتخدامها  والجاوليــة(، 

ومناسباتهم".
وحــذر أبــو عــرام مــن أن "هــذه االشــرتاطات 
الحــرم  تهويــد  باتجــاه  كبــرة  خطــوة  متثــل 
وتغيــر مامحــه، فالحــرضة اإلســحاقية هــي 
املصىل الرئيس وبها ارتكبت مجزرة الحرم 
اإلبراهيمــي، وتضــم مقــام ســيدنا إســحاق، 
يقــارب  مــا  مســاحته  وتبلــغ  رفقــة  وزوجتــه 

750 مرًتا مربًعا".

نابلس/ فلسطن:
قــال مســؤول ملــف االســتيطان 
شــامل الضفــة الغربيــة، غســان 
دغلــس، إن ســلطات االحتــال 
أودعــت مخططا كبرا لتوســيع 
راحيــل"،  "شــفوت  مســتوطنة 
بإضافة 534 وحدة اســتيطانية 
حســاب  عــىل  جديــدة، 
جالــود  يف  املواطنــن  أرايض 

وترمسعيا، جنوب نابلس.

تريــح  يف  دغلــس  وأضــاف 
إقــرار  أن  أمــس،  صحفــي، 
ســيضاعف  الجديــد  املخطــط 
خمــس  نحــو  إىل  االســتيطان 
التــي  املســتوطنة  يف  مــرات 
عــىل   ،1991 عــام  أقيمــت 

أرايض جالود وترمسعيا.
ق  صــدَّ التــي  الوثائــق  أن  وأكــد 
"مجلــس  يســمى  مــا  عليهــا 
التابــع  األعــىل"  التخطيــط 

أيــار  شــهر  نهايــة  لاحتــال 
مســتوطنة  لتوســعة  املنــرم 
أن  تبــن  راحيــل"،  "شــفوت 
مســاحة  عــىل  ســيتم  البنــاء 
تقــدر بـــ376 دومنــا مــن أرايض 
وتوســيع  وترمســعيا،  جالــود 
تحتلهــا  التــي  األرض  مســاحة 

املستوطنة.
وأشــار دغلــس إىل أنــه بحســب 
الخطــة املعلنــة، فــإن األرايض 
تقع يف حوض رقم )13( موقع 

الخفافيــش مــن أرايض جالــود، 
وحــوض رقــم )3( موقــع ســعب 
املري من أرايض ترمسعيا.

تســتهدف  الخطــة  أن  وبــن 
مــن  األرايض  تغيــر تخصيــص 
ســكنية،  مناطــق  إىل:  زراعيــة 
ومؤسســات  مبــاٍن  ومنطقــة 
ومســاحات  وتجاريــة،  عامــة 
هندســية  ومرافــق  مفتوحــة 
ومنطقــة التخطيط املســتقبيل 

وطرق.

غزة/ فلسطن:
اســتنكرت حركة املقاومة اإلســامية حامس، أمس، تريحات وزير خارجية 
اإلمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، التي طالب فيها الدول الغربية بتصنيف 
الحركة منظمة إرهابية. وقال الناطق باسم "حامس" حازم قاسم، يف تغريدة 
عــرب "تويــرت"، إن تريحــات ابــن زايــد تنــايف قيــم العروبــة وجميــع املفاهيــم 
القوميــة، وتتســق مــع الدعايــة اإلرسائيليــة، وتصطــدم مــع توجهــات الجمهــور 
العــريب الداعــم للمقاومــة يف فلســطن. وكان وزيــر الخارجية اإلمارايت حرض 
عىل حركة حامس، وقال إنه من املؤســف أن ترتدد بعض الدول يف تصنيف 
كيانــات، مثــل حــامس أو حــزب اللــه أو اإلخــوان املســلمن، بطريقــة أوضــح. 
وتشــهد العاقــات بــن أبــو ظبــي و)تــل أبيــب( تطــورات متناميــة، بعــد توقيــع 

اتفاق التطبيع بن الجانبن بواشنطن، يف 15 أيلول/ سبتمرب املايض.

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


3محليات االثنين 3 ذو القعدة 1442هـ 14 يونيو/ حزيران 
Monday 14 June 2021

FELESTEENONLINE

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

حكومة إرسائيلية 
جديدة بأقطاب خمسة

يف الوقــت الــذي تخــرج فيــه هــذه الســطور إىل حيــز النــر، وإذا مل تكــن 
منــوذج  عــى  حصلــوا  قــد  اإلرسائيليــون  يكــون  مروعــة،  مفاجــأة  هنــاك 
جديــد مــن حكومــة الخــايس املكونــة مــن: نفتــايل بينيــت، ويائــر البيــد، 
وغدعــون ســاعر، وأفيغــدور ليربمــان، ومنصور عباس، بعد أن أدت اليمني 

الدستورية، ما سيجعلنا أمام حدث سيايس كبر.
هــذا االئتــاف الحكومــي الــذي رأى النــور بعــد مخــاض عســر ميكــن ألي 
الواضــح ملــاذا يســكت  بانهيــاره، ولذلــك مــن  صــوت يغيــب أن يتســبب 
الجميع، وينتظرون بقلق وبتوتر شــديد اللحظات التالية، فبمجرد حدوث 
نهايــة  أمــام  ســنكون  بــل  فقــط،  )إرسائيــل(  الحكومــة يف  تتغــر  لــن  ذلــك 
للحكومة السادسة والثاثني، التي ستقدم منوذًجا مل يعتد اإلرسائيليون 

رؤيته.
يف  الحكومــات  مــن  جديــًدا  حدًثــا  الخمســة  األقطــاب  حكومــة  تشــكل 
)إرسائيــل(، بعكــس الوضــع الســابق، وســيكون اإلرسائيليــون أمــام مشــهد 
مل  الــذي  النــوع  مــن  ســتكون  ألنهــا  اآلن،  الناشــئة  الحكومــة  مــن  جديــد 

يشهدوه. 
هنــاك  حــزب  )رئيــس  البيــد  يائــر  ســيكون  يرتأســها  الــذي  األول  القطــب 
مســتقبل( يف الــدورة الثانيــة مــن التنــاوب عــى رئاســة الحكومــة، ويــرأس 
حزبــه مركــًزا مهــاًّ للســلطة، وهــو رئيس الكنيســت من طريــق مييك ليفي، 

ما مينحه قوة كبرة يف هذا الحدث السيايس.
القطب اآلخر هو رئيس حزب )إرسائيل( بيتنا أفيغدور ليربمان، إذ يشغل 
وزارة املاليــة ولجنــة املاليــة يف الكنيســت، مــا يرشــحه ألن يكــون رئيًســا 
لــوزراء )إرسائيــل(، أمــا القطــب الثالــث فهو رئيس حــزب أزرق- أبيض بيني 
غانتــس، إذ متنحــه وزارة الحــرب ســلطة داخليــة يف تكوين الحكومة، ولكن 
يف هذه الحالة هناك أيًضا مضاعف قوة، فغانتس وزير حرب لديه خربة 

وخلفية عسكريتان أمام رئيس وزراء جديد دون خربة. 
وزيــر القضــاء غدعــون ســاعر ســيكون يف املركــز الرابــع، وهــو واحــد مــن 
األقــدم واألكــر خــربة يف حكومــة التغيــر، ومع الحقيبــة التي ميتلكها يعد 
املحكمــة  يف  دراماتيكيــني  قضــاة  بتعيــني  فقــط  ليــس  رئيســة،  شــخصية 
العليــا، ولكــن أيًضــا تعيــني املدعــي العــام، وبعــد ذلــك النائــب العــام، مــع 
أن هــذه التعيينــات تثــر االضطرابــات، واالنفجــار يف كل مــرة تطــرح عــى 

جدول األعال. 
القطــب األخــر يف الحكومــة هــو رئيــس الــوزراء املعــني نفتــايل بينيت، إذ 
ا قوة كبرة ومكانة عالية، فضًا عن العاقات  مينحه دوره الرســمي تلقائيًّ
األربعــة  األقطــاب  عــى  الفــوز  عليــه  ويتعــني  الحكومــة،  داخــل  األصيلــة 
األخــرى، ومــن أجــل البقــاء بنجــاح بهــذه املهمــة املعقــدة يتوقــع أن يبنــي 

إسرتاتيجيته داخل الحكومة عى عاقات جيدة.
الخاصــة أن قــادة الحكومــة الجديــدة يعرتفــون بأن الطريــق الذي ينتظرهم 
الدينيــة  والصهيونيــة  ليكــود  حــزيب  مــن  ســيواجهون  ألنهــم  ســهًا،  ليــس 
تحديــات متكــررة ويوميــة، ويبقــى الســؤال: هــل هــذه األقطــاب الخمســة 

ستكون قادرة عى ربط الخطوط والبقاء متحدة؟

)MOH-07 /2021( :إعالن طرح مناقصة رقم
مشروع انشاء المركز الوطني للصحة النفسية المجتمعية والتأهيل - غزة

تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن طــرح عطــاء ملروع انشــاء املركز الوطني للصحة النفســية املجتمعيــة والتأهيل - 
غزة، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة أمان فلسطني- ماليزيا لصالح وزارة الصحة، وذلك وفق الروط التالية:

• املناقصــة مفتوحــة للمقاولــني املحليــني املختصــني واملصنفــني لــدى لجنــة التصنيــف الوطنيــة تخصــص أبنيــة درجة 
أوىل عى األقل وتخصص كهروميكانيك واملسجلني لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني، والذين لديهم خربة موثقة 

يف مشاريع مشابهة. 
• ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غــزة – شــارع النــر – مدينــة العــودة 
املوافــق  الخميــس  يــوم  دوام  نهايــة  وحتــى   2021/06/14 املوافــق  االثنــني  مــن  اعتبــارًا  وذلــك  املقــويس(  )ابــراج 
2021/06/24، وذلك مقابل مبلغ مايل قيمته )250( مئتان وخمسون دوالر امرييك غر مسرتدة عى أن يصطحب 

املقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.
• آخر موعد لتســليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية الســاعة الحادية عر ظهرًا )11:00( 

يوم األربعاء املوافق 2021/06/30
• ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 60,000 دوالر أمريــيك وتكون الكفالة ســارية املفعول ملدة 120 يوما من 
تاريــخ تقديــم العــروض وتكــون باســم مؤسســة أمــان فلســطني وصــادرة مــن أحــد فــروع بنــك الربيــد يف قطــاع غــزة أو أحد 

البنوك املعتمدة.
• سوف يعقد اجتاع متهيدي للمتناقصني يوم االثنني املوافق 2021/06/21 الساعة 10:30 صباحا يف مقر وزارة 

األشغال العامة واإلسكان - غزة- النر- مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
• يجــب أن يكــون املقــاول مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقــوم بتقديــم شــهادات خلــو طــرف مــن الدوائــر 

الرضيبية سارية املفعول.
• املــروع معفــى مــن رضيبــة القيمــة املضافــة، واملقــاول الــذي يرســو عليــه العطــاء ملــزم بتقديــم فاتــورة غــر شــاملة 

رضيبة القيمة املضافة وشهادة خصم منبع.
• الوزارة غر ملزمة بقبول اقل االسعار وللوزارة الحق يف إلغاء املناقصة دون ذكر األسباب.

• رسوم اإلعانات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.
             دائرة العطاءات املركزية

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية )YAR 02 /2021( اعالن طرح عطاء رقم
 )2021/YAR 02( تعلن جمعية ياردم ايل الرتكية عن طرح عطاء رقم

لتوريــد  وذبــح عجــول حيــة – أضاحــي ضمــن مشــروع 
األضاحي للعام ) 2021 م – 1442هـ ( في قطاع غزة

والخاصــة  العامــة  والــروط  واملواصفــات  الكميــات  جــدول  حســب  وذلــك 
املوضحة يف كراس العطاء .

فعــى الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطاء التوجه للحصول عى نســخة 
منــه مــن مقــر جمعيــة يــاردم ايل الرتكيــة خال أوقات الدوام الرســمي , وفيا ييل 

الروط التي يجب ان تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور. 
1.  يجب عى الركة املتقدمة للعطاء أن يكون لديها شهادة ترخيص سارية املفعول 

من الجهات املعنية  ومسجلة رسميا يف الدوائر الرضيبة ولديها خربة يف هذا املجال .
2.  يجب ان يكون املتقدم قادر عى اصدار فواتر رضيبية وشهادة خصم املنبع . 

3. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تقديم العطاء .

4. يجــب أن تكــون األســعار بعملــة الشــيكل وشــاملة جميــع أنــواع الرضائــب 

والرسوم وعملية الذبح والتقطيع والتبكيت والتربيد والتوصيل. 
5. يجــب ارفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطاء بقيمــة )$2000( ، إما بكفالة 

بنكيــة أو بشــيك بنــيك مصــدق وســاري املفعــول ملــدة  60  يومــا مــن تاريــخ 
تقديم العطاء أو نقدا وال تقبل الشيكات الشخصية.

6. العطــاء قابــل للزيــادة أو النقصــان ويحــق للجمعية تجزئــة العطاء او تأجيله 

أو متديده أو الغاؤه دون ابداء األسباب أو أي تعويض للمتقدمني للعطاء .
7. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل االسعار دون ابداء األسباب .

8. عــى الــركات الراغبــة بالتقــدم للعطــاء الحصــول عــى نســخة عــن العطاء 

مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة – شــارع الرشــيد – خلــف الايــت هــاوس 
– عــارة عاشــور " الســفارة الصينيــة ســابقا" -  الطابــق الثــاين وذلــك ابتــداًء 
مــن يــوم االثنــني املوافــق  14.06.2021 مــن الســاعة 8:00 صباحــا وحتــى 

الساعة  2:00 ظهرا  جميع أيام األسبوع عدا الجمعة . 
9. رسوم اإلعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية .

10. لاستفسار يرجى االتصال عى هاتف رقم 2627987  – جوال رقم 0595915520 .    

جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة
عطاء رقم )2021/16(

إعــالن مناقصة لصالح مشــروع “حفــر بئر وتركيب 
محطات تحلية مياه عدد )4( في قطاع غزة "

The Project of Drilling Well and Providing Water 
Desalination Plant No.)4( in Gaza Strip 

تعلن جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة – وبدعم من الشعب اإلندونييس، 
عن طرح عطاء لصالح مروع " حفر برئ وتركيب محطات تحلية مياه عدد )4( يف 
قطاع غزة " وذلك تبعًا للروط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء. 
فعــى الــركات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا والتــي ترغــب باملشــاركة يف 
هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرهــا الكائــن مبدينة غــزة – مفرتق 
الزهارنــة – عــارة أبــو حليمــة – الطابــق الخامــس؛ للحصــول عــى كراســة العطــاء، 
وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الســاعة 

الثالثة مساًء طيلة أيام األسبوع عدا يوم الجمعة، وفقًا للروط اآلتية:
1. أن تكــون الركــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. أن تكــون الركــة حاصلــة عــى شــهادة تســجيل وفقــًا ألحــكام قانــون اتحــاد 

املقاولني درجة ثالثة كهرو ميكانيك عى األقل.
3. أن تكون الركة قد نفذت مشاريع مشابهة مع إرفاق ما يثبت صحة ذلك 

من الجهات ذات العاقة وإال يتم استثناء الركة من املنافسة عى العطاء،
4. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــيك 

ُمصدق من أحد البنوك املعتمدة بنسبة %5 من قيمة العطاء، وترفق ضمن 
وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

5. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

6. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة بعملــة الــدوالر، مــع إرفــاق شــهادة خلــو 

طرف رضيبي وأن تكون الركة قادرة عى توفر فواتر رضيبية.
7. رسوم اإلعانات يف الصحف )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء. 

ومثن كراسة العطاء )200 شيكل( غر مسرتدة.
8. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء، إعــادة طرحــه، إلغــاؤه، تجزئــة العطــاء دون 

إبداء األسباب وهي غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

لاستفســار: مراجعــة قســم اللــوازم واملشــرتيات بجمعيــة غــزي دســتك عى 
جوال رقم 0592590031 يف أوقات الدوام الرسمي.

مع تحيات جمعية غزي دستك /مكتب قطاع غزة

ا إجراء روتيني نشره للعلن يعكس إفالًسا إسرائيليًّ
تصديق غانتس عىل "بنك أهداف" جديد بغزة.. صورة تجميلية لقوة ردع شوهتها املقاومة

تحليل: تأجيل حوار القاهرة له عواقب خطرة عىل القضية الفلسطينية

غزة/ يحيى اليعقويب:
تحديــث بنــك أهــداف أي كيــان عســكري أمــر 
روتينــي طبيعــي بعــد كل معركــة، وهــذا وفــق 
خــرباء عســكريني ال ينــر لإلعــام لكونــه إجراء 
عاديــا. لكــن اإلعــام العــربي نــر أمــس خــربا 
عــن تصديــق وزيــر جيــش االحتــال اإلرسائييل 
بينــي غانتــس عــى "بنــك أهــداف" جديــد يف 
قطــاع غــزة، ما يعكس حالة اإلفاس الســيايس 
والعسكري والضعف التي وصلت إليها قيادة 
الجبهــة  إلرضــاء  منهــا  محاولــة  يف  االحتــال، 
الداخلية الناقمة عى أداء الجيش يف عدوانه 
املقاومــة  قصفــت  بعدمــا  غــزة،  عــى  األخــر 
املدن املحتلة مبئات الصواريخ أوقعت أكر 
مــن 5300 موقــع متــرضر حســب اإلحصائيات 

اإلرسائيلية.
12 العربيــة إن غانتــس صــدق  وقالــت القنــاة 

عــى عــدة مئــات مــن األهــداف الجديــدة التــي 
تــم تجميعهــا يف أعقــاب العــدوان عــى غــزة، 

الشهر املايض.
حالة إفالس

واصــف  املتقاعــد  اللــواء  العســكري  الخبــر 
عريقات يرى أن تحديث بنوك األهداف يشء 
طبيعي وروتيني، وأن نر الخرب عن ذلك جزء 
من الحرب النفســية والدعائية وإيصال رســالة 
طأمنــة للجبهــة الداخليــة اإلرسائيليــة أن جيــش 

االحتال ال يزال قويا.
هــذا  عريقــات  يفــر  آخــر،  جانــب  مــن  لكــن 
"فلســطني"  لصحيفــة  حديثــه  يف  الســلوك 
أنــه دليــل عــى ضعــف جيــش االحتــال الــذي 
وصلــت بــه الحــال إىل نــر خــرب تحديــث بنك 
األهــداف للــرأي العــام الداخــيل لديــه، وحالــة 
الضعــف واإلفــاس التــي وصلــت إليهــا القيادة 

اإلرسائيلية لـ"ذر الرماد يف األعني".
األهــداف"  "بنــك  خــرب  بــني  عريقــات  ويربــط 
غــر  مــن  تــزال  ال  التــي  األعــام"  و"مســرة 
غــد  يــوم  تنظيمهــا  عــى  املوافقــة  املؤكــد 
يف  حقيقيــة  قلــق  حالــة  هنــاك  بــأن  الثاثــاء، 
الداخــل اإلرسائيــيل، إذ يحــاول قــادة االحتــال 
بالشــعب  االحتــكاك  لعــدم  مســارها  تغيــر 
الفلســطيني، معتــربا نــر الخــرب جــاء للتغطيــة 
يف  اختافهــم  ظــل  يف  قيادتــه  قصــور  عــى 
املوافقــة عليهــا مــن عدمــه. ونبــه إىل أن بنــك 
األهداف اإلرسائيلية أثبت فشله يف العدوان 
جيــش  أهــداف  معظــم  كانــت  إذ  األخــر، 
االحتــال مدنيــة نتــج عنهــا استشــهاد عــرات 

األطفال والنساء واملدنيني.
صورة تجميلية

الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  نظــر  وجهــة  مــن 

يظهــر  أال  االحتــال  يريــد  بشــارات،  ســليان 
عــى  والصامــت  الخائــف  مبظهــر  نفســه 
إرســال  يحــاول  لذلــك  املقاومــة،  تهديــدات 
أن  الداخــيل  اإلرسائيــيل  للمجتمــع  رســالة 
ألي  اســتعداد  عــى  األمــن  وقــوى  الجيــش 
الضغــط  تخفيــف  محــاوال  قادمــة،  تطــورات 
املجتمــع  ميارســه  الــذي  الداخــيل  والعــبء 
اإلرسائيــيل عليــه، وخاصــة بعــد معركــة "ســيف 

القدس".
جيــش  إن  لـ"فلســطني"  بشــارات  ويقــول 
وهــو  القــدس"  "ســيف  معركــة  منــذ  االحتــال 
وهــي  املقاومــة،  مــن  التهديــدات  يتلقــى 
حــني  يف  واألخــرة،  األوىل  الكلمــة  صاحبــة 
يأيت نر خرب "بنك األهداف" إلعادة نوع من 

الصورة املعنوية والتجميلية لقوة الردع.
االحتــال  جيــش  يعتــد  مل  آخــر  جانــب  مــن 

هنــاك  كان  لــو  أهــداف  بنــك  عــن  الحديــث 
تحــرك فعــيل عــى األرض، لكونــه يعتمــد عى 
عنــر املباغتــة يف اســتهداف أهدافــه، وهذا 
يدلــل عــى أن التريــح جــاء مــن بــاب الرســالة 
الداخليــة اإلرسائيليــة ذات الفحــوى اإلعاميــة 

أكر من الفعلية، وفق بشارات.
االحتــال  مــن  التريــح محاولــة  أن  يــرى  كــا 
لديــه  بــأن  املقاومــة،  عــى  أكــر  للضغــط 
كــا  لخــوض أي مواجهــة مقبلــة،  االســتعداد 
وال  بينهــا،  الرســائل  تبــادل  إطــار  يف  يــأيت 
يدلــل أن لديــه أهدافــا فعليــة "فلــو كان لديــه 
العــدوان  يف  اســتهدفها  لــكان  أهــداف  بنــك 

األخر".
وعــن عاقــة ذلك بـ"مســرة األعــام"، أوضح أن 
االحتال يريد إظهار أنه ليس الطرف الضعيف 

والخائف، وأنه يتهيأ لجميع الظروف.

لواء متقاعد: دليل عىل ضعف جيش 
االحتالل ومحاولة لطأمنة جبهته الداخلية

بشارات: االحتالل يستبق أي 
تربير إللغاء "مسرية األعالم"

"مجلس القوائم املستقلة" يدعو إىل 
تشكيل مجلس انتقايل الختيار رئيس مؤقت

غزة/ فلسطني:
دعــا املجلــس التنســيقي للقوائــم 
االنتخابيــة املســتقلة، أمــس، إىل 
تشكيل مجلس انتقايل من القوى 
الفلســطيني،  للشــعب  الحيــة 
إلطاق حوار شــامل للتوافق عى 
آليــات إعادة بنــاء منظمة التحرير، 

واختيار رئيس مؤقت لشعبنا.
وذكــر املجلــس يف بيــان لــه أمــس 
االنتقــايل  املجلــس  قيــادة  أن 
ميكــن تشــكيلها مــن عــدد ال يقــل 
فلســطينية  شــخصية   100 عــن 
وتقــوم  والخــارج،  الداخــل  مــن 
هــذه الشــخصيات باختيــار رئيــس 
الفلســطيني،  للشــعب  مؤقــت 
مشــًرا إىل أن حــوارات املصالحــة 
"ستســتمر بالســر مــن فشــل إىل 
توافــق  هنــاك  يكــن  مل  مــا  فشــل 
مبديئ عى الراكة السياسية". 
املجلــس  يشــمل  أن  واقــرتح 
القوائــم  امُلقــرتح  االنتقــايل 
املجتمــع  ومؤسســات  االنتخابيــة 
يف  وطنيــة  وكفــاءات  املــدين 
أن  موضحــا  والخــارج،  الداخــل 
حــوار  إطــاق  ســيتوىل  املجلــس 
وطني شــامل للتوافق عى آليات 
مبــا  التحريــر،  منظمــة  بنــاء  إعــادة 
الوطنــي  الربنامــج  صياغــة  فيهــا 
بعــد  مــا  ملرحلــة  الفلســطيني 

معركة "سيف القدس".
التوافــق  إىل  املجلــس  دعــا  كــا 
إلجــراء  وآليــات  موعــد  عــى 
ورئاســية  تريعيــة  انتخابــات 
املجلــس  انتخابــات  مــع  متزامنــة 
الوطنــي ويف يــوم واحــد، يشــارك 
ويف  الفلســطينيني،  كل  فيهــا 
رأســها  وعــى  املناطــق  كل 
أنــه  مضيًفــا  املحتلــة،  القــدس 
باســتخدام  إجراؤهــا  تعــذر  "إذا 
اختيــار  يتــم  االقــرتاع،  صناديــق 
أثبتــت  فقــد  املناســبة،  الوســيلة 
الشــعب  قــدرة  األخــرة  األحــداث 

الفلسطيني عى فرض إرادته يف 
القدس".

مــن  االنتهــاء  فــور  أنــه  إىل  وأشــار 
إنجــاز الخطوتــني األوىل والثانيــة، 
آليــات  العتــاد  االنتقــال  ميكــن 
إنهاء االنقسام بني الضفة الغربية 
مؤسســات  وتوحيــد  غــزة،  وقطــاع 
ذلــك كلــه بشــكل  الدولــة وتنفيــذ 

فوري وعاجل.

غزة/ أدهم الريف:
تأجيــل  إن  سياســيان  محلــان  قــال 
العاصمــة  يف  الفصائــل  حــوار 
بــني  -خاصــة  القاهــرة  املريــة 
ســيكون  وحــاس-  فتــح  حركتــي 
مســتقبل  عــى  خطــرة  عواقــب  لــه 

القضية الفلسطينية.
منفصلــني  حديثــني  يف  وحــذرا 
تأجيــل  مــن  ـ"فلســطني"  لصحيفــة 
ســينعكس  أنــه  رأيــا  الــذي  الحــوار، 
ســلًبا عى التواصــل بني الفصيلني 
الفلســطينية،  الســاحة  يف  األكــرب 

عمليــة  يف  مشــاكل  يحــدث  وقــد 
إعار غزة بعد العدوان اإلرسائييل 

الشهر املايض.
عــن  نــت"  "الجزيــرة  موقــع  ونقــل 
قــررت  القاهــرة  أن  مــري  مصــدر 
غــر  أجــل  إىل  الحــوار  تأجيــل 
موعــد  تحديــد  دون  مــن  مســمى، 
جهــاز  أن  "والســبب  لعقــده،  آخــر 
فــرص  أن  وجــد  العامــة  املخابــرات 
تكــون  وقــد  ضعيفــة،  النجــاح 
الواســعة  الفجــوة  نتيجــة  معدومــة، 
بــني مواقف فتح وحاس". وأوضح 

املحلــل الســيايس الدكتــور أحمــد 
عــوض أن الخــاف بــني فتــح حاس 
الطرفــني  أولويــات  برتتيــب  يرتبــط 
مــن  التحــاور  املقــرر  القضايــا  يف 
وحــدة،  حكومــة  )تشــكيل  أجلهــا: 
وإعادة بناء وترتيب منظمة التحرير 
حــني  إىل  مؤقتــة  قيــادة  وتشــكيل 

إجراء انتخابات مجلس وطني(.
الخافــات  جميــع  أن  عــوض  ورأى 
بــني الطرفــني ال تقــف أمام ما حققه 
الشــعب الفلسطيني ومقاومته يف 
معتقــًدا  القــدس"،  "ســيف  معركــة 
التصالــح  يف  الرغبــة  "غيــاب  أن 
سبب رئيس لتفجر األمور وعودتها 

إىل مربعها األول".
حــاس  حركــة  يف  قياديــون  وكان 
تريحــات  يف  مــرات  عــدة  أكــدوا 
أنهــم  املــايض،  األســبوع  صحفيــة، 
رأس  وعــى  القاهــرة  إىل  ذاهبــون 
التحريــر  منظمــة  ترتيــب  أولوياتهــم 
وتفعليهــا،  جديــد  مــن  وبنائهــا 
بــني  اللقــاءات  تعقــد  مل  لكــن 
املخابــرات  برعايــة  وحــاس  فتــح 
املريــة، التــي كانــت مقررة مطلع 
هــذا األســبوع. وتابــع عــوض: "كان 
الوطنيــة  الوحــدة  تحقيــق  يفــرتض 

والتنســيق  الجميــع،  ينتظرهــا  التــي 
لبــدء عملية اإلعــار، فعدم تحقيق 
األمــل  بخيبــة  شــعوًرا  أوجــد  ذلــك 
واإلحبــاط وحالــة مــن الغضــب بــني 

الجمهور".
التــي  اإلنجــازات  أن  إىل  ــه  ونبَّ
11 يوًمــا مــن معركــة  تحققــت يف 
بــكل  مرفــة  القــدس"  "ســيف 
اســتثارها  ويجــب  املقاييــس، 
مصالــح  يخــدم  مبــا  عليهــا  والبنــاء 
ووحدتــه  الفلســطيني  الشــعب 
ذلــك  "لكــن  مســتدرًكا:  الوطنيــة، 
أوجــد  الــذي  األمــر  يتحقــق،  مل 
املواطنــني".  بــني  غضــب  حالــة 
الحــوار  تأجيــل  "إن  عــوض:  وقــال 
ســينعكس عــى التنســيق بــني فتــح 
املصالحــة  ملــف  وعــى  وحــاس، 
حركــة  عــى  وســيؤثر  واإلعــار، 
لهــا  ســتوجه  التــي  والســلطة  فتــح 
االتهامــات مــن جديــد بأنها ال متثل 
الشــعب الفلســطيني". مــن جهتــه 
الســيايس  املحلــل  الكاتــب  قــال 
وجــدت  أن  "منــذ  عــوكل:  طــال 
حالــة االنقســام التأثــرات الســلبية 
الفلســطيني  الشــعب  عــى  كبــرة 
يف الوطــن والشــتات، وعــى حالــة 

الــراع مــع االحتــال"، مشــًرا إىل 
أن معركة "سيف القدس" أحدثت 
نقلة يف واقع التصدي الشامل من 
لاحتــال،  الفلســطيني  الشــعب 
بــني  العامــة  السياســة  بقيــت  لكــن 
"تشــمل  الكبرتــني  الحركتــني 
يرتبــط  أخــرى  مــرة  ا  ســلبيًّ عامــًا 
بكيفيــة اســتثار انتصــار املقاومــة 

والشعب الفلسطيني".
حديثــه  يف  عــوكل  ورجــح 
حالــة  اســتمرار  لـ"فلســطني" 
االنقســام مــدة ليســت قصــرة، إن 
حقيقيــة  مصالحــة  املقصــود  كان 
املنظمــة  بنــاء  إعــادة  عــى  قامئــة 
والراكــة  الســيايس  والنظــام 

الوطنية.
يف  تحقيقــه  ميكــن  مــا  أن  وتوقــع 
شــكلية  "توافقــات  القريبــة  املــدة 
االنقســام،  مشــكلة  تحــل  ال 
يعانــون  الفلســطينيون  وســيظل 
يســمح  الــذي  االنقســام  هــذا  آثــار 
بتدخــات أطــراف عــدة، واســتثار 
مــن )إرسائيــل( وأمريــكا، إلضعــاف 
الوضــع الفلســطيني، وعدم متكني 
الشعب الفلسطيني من استخدام 
عنــري  احتــال  ضــد  قوتــه  كل 

مأزوم".
يــدرك  "العــامل  عــوكل:  وأضــاف 
عوامل رصاع الشــعب الفلســطيني 
الســابق،  مــن  أكــر  االحتــال  ضــد 
املســؤولية  يتحمــل  هــو  وبالتــايل 
هــذا  اســتمرار  تجــاه  الكبــرة 
بنــاء  إعــادة  أن  ورأى  الوضــع". 
الــذي  العنــوان  التحريــر  منظمــة 
كانــت حــاس قــررت املشــاركة بــه 
يف الحــوارات هــو العنــوان الرئيــس 
الوطنيــة،  للمصالحــة  والحقيقــي 
إىل  نفســه  الوقــت  أشــار يف  لكنــه 
مــن  ســنة   14 اســتنزاف  رغــم  أنــه 
الــراع  جوهــر  زال  "مــا  الحــوار 
الطرفــني،  بــني  قامئــني  وأســبابه 
التحريــر  مبنظمــة  يرتبطــان  وهــا 

وبرنامجها السيايس".
الواقــع  أن  عــوكل  ويعتقــد 
مــدة  يف  يســمح  ال  الفلســطيني 
وإعــادة  االنقســام  بتجــاوز  قريبــة 
ا تأجيــل الحــوار  بنــاء املنظمــة، عــادَّ
فتــح  بــني  الــراع  بــاب  "ســيبقي 
وحــاس مفتوًحــا، وحالــة التنافــس 
الرؤيــة  يف  االختــاف  مــع  قامئــة 
مــع  الــراع  إدارة  كيفيــة  بشــأن 

االحتال".
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إعالن عطاء رقم 29/ 2021
الخاص:- شراء أثاث مكتبي متنوع – حسب الطلب

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

- موعد تســليم العطاء ابتداء من صباح يوم األحد املوافق 2021/06/27 
وحتى الساعـة 01:30 ظهرأ من نفس اليوم.

الســاعة   2021/  06  /27 املوافــق   األحــد  يــوم  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
02:00 ظهرًا

الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم  األحد  املـوافـق   
13/ 06 /2021  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

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

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعان )ملدة يومني( 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:

 syaseen@gedco.ps +aarroqi@gedco.ps + الكــروين:-  بريــد   •
Pur.gedco@Gmail.com

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

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزةرشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن عطاء رقم 30/ 2021
الخاص:- شراء أجهزة كهربائية مكتبية – حسب الطلب

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

- موعــد تســليم العطــاء ابتــداء من صبــاح يوم األحد املوافق 2021/06/27 
وحتى الساعـة 01:30 ظهرأ من نفس اليوم.

الســاعة   2021/  06  /27 املوافــق   األحــد  يــوم  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
02:30 ظهرًا

الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم  األحد  املـوافـق   
13/ 06 /2021  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

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

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعان )ملدة يومني( 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:

 syaseen@gedco.ps +aarroqi@gedco.ps + الكــروين:-  بريــد   •
Pur.gedco@Gmail.com

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

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
مجلس الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة
مرشوع التمويل االضايف ملرشوع ادارة النفايات الصلبة يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة

مطبوعــات  توريــد   الفرعــي:  المشــروع  اســم 
وخدمات لبرنامج التوعية واإلرشاد البيئي

 1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

مجموعــة  مــن  منحــة  عــى   - املحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق   -
إلدارة  املشــرك  الخدمــات  مجلــس  حصــل  وقــد  الــدويل   البنــك  مجموعــة 
النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط وجنــوب قطــاع غــزة  عــى منحــة فرعيــة 
مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة    )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ 
مــرشوع توريــد  مطبوعــات وخدمــات لربنامــج التوعيــة واإلرشــاد البيئي وتنوي 
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحة الفرعية يف عمــل دفعات تحت العقد 
رقم GPRBA-AF-JSC 05 /2021 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2. املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الازمة من مجلس 

الخدمــات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط وجنــوب 
قطــاع غــزة ، الدائــرة املالية/قســم املشــريات, جــوال رقــم: 0599452956 
– 0598912404 وذلك ابتداًء من الساعة 07:30 صباحًا وحتى الواحدة 

والنصف ظهرًا  من تاريخ 2021/06/13م وحتى تاريخ 2021/06/27م.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2021/06/27م الساعة الثانية عرش ظهرًا.

4. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مجلــس الخدمــات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط 
وجنوب قطاع غزة – خانيونس – الفخاري – مكب صوفا

مجلس الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة
يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة        

اعالن طرح عطاء
 توريد وتجهيز أجهزة ومستلزمات

 وحدة عالج طبيعي
 )NRSTA( تعلــن جمعيــة التأهيــل والتدريــب االجتامعــي – النصــريات
عــن طــرح عطــاء )توريــد وتجهيز أجهزة ومســتلزمات وحــدة عاج طبيعي( 
الجمعيــة – التوجــه ملقــر  العطــاء  بــرشاء كراســة  للراغبــني  حيــث ميكــن 

الكائــن يف النصــريات، شــارع الســوق، بجانــب عيــادة االونــروا( ابتــداء من 
يــوم )االحــد املوافــق 2021/06/13 )مقابــل رســم مــايل ال يــرد مقــداره 

)100 $( دوالر أمرييك. 
علام بأن اخر موعد لبيع الكراســات هو يوم األحد املوافق 2021/06/20 
الســاعة 1:30 ظهــرًا عــى أن يكــون اخــر موعــد لتســليم كراســات العطــاء هــو 
يوم )األربعاء املوافق 2021/06/23( الساعة 12 ظهرا يف مقر الجمعية، 
الســاعة   2021/06/23 اليــوم املوافــق  نفــس  العطــاءات يف  فتــح  وســيتم 
التــي  الــرشكات  مــن  بالحضــور  يرغــب  ملــن  علنيــة  جلســة  يف  ظهــرًا   1:00

تقدمت للعطاء فقط عى أن يتم عقد اجتامع متهيدي للرشكات املتقدمة 
يوم االثنني املوافق 2021/06/21 الساعة 12 ظهرا ىف مقر الجمعية. 

التواصل جوال: 0599182684

ما قل ودل
د. وائل المناعمة

يجب أن تقول فتح كلمتها
لقــد آن األوان لحركــة فتــح أن تقــول كلمتهــا بخصــوص امللفــات الرئيســة 
للشــعب الفلســطيني، التــي يقــف عى رأســها ملف املصالحــة، ومقاومة 
البيــت الفلســطيني الداخــي، والذهــاب إىل برنامــج  االحتــال، وترميــم 

مشرك يلبي طموح ومتطلبات شعبنا.
فلــم يعــد مقبــواًل أن تســتمر حالــة التشــظي واالنقســام مــن أجــل مصالــح 
ضيقــة يقودهــا أفــراد معــدودون يتحكمــون مبصــري شــعب بأكملــه، خاصة 
بعدمــا أصبــح واضًحــا للجميــع مــن الــذي يعطــل املصالحــة ويجهــض كل 

مشاريع الوفاق وإنهاء االنقسام.
ويف لقاء يل مع قادة من حركة فتح قالوا بوضوح إن ما يحدث يف الحالة 
الفتحــاوي،  البيــت  داخــل  يحــدث  مــا  هــو متاًمــا  الداخليــة  الفلســطينية 
حيــث يتحكــم بعــض األفــراد بالقــرار ويصــادرون رأي األغلبيــة، بــل يعملون 
عــى إقصــاء كل مــن يعارضهــم مــن القيــادات التاريخيــة والوازنــة داخــل 
البيت الفتحاوي، حتى أضحت حركة فتح منقسمة يشوبها رصاع داخي 
حقيقي جعل معظم أبنائها يشعرون بالغضب تجاه من يصادر إرادتهم.

ال شــك نريــد أن تكــون حركــة فتــح قويــة ومتامســكة النعــكاس ذلــك إيجاًبــا 
وعافيتهــا  بعنفوانهــا  فتــح  كانــت  فعندمــا  الفلســطينية،  القضيــة  عــى 
استطاعت أن تفرض أجندتها وتخدم القضية الفلسطينية وتجعل العدو 

الصهيوين يراجع أمام تقدمها.
مــن التجربــة نقــول إنــه ال ميكــن لفصيــل وحــده أن يقــود العمــل الوطنــي 
الفلســطيني بعيــًدا عــن باقــي الفصائــل، بــل ال أبالــغ إذا مــا قلــت إنــه دون 
وحــدة حقيقيــة تقــوم عــى برنامــج وطنــي يعــرب عــن مطالــب شــعبنا يف 
التحريــر واالنعتــاق مــن االحتــال؛ ســنظل نراوح مكاننــا دون تقدم حقيقي 

نحو تحقيق مطالبنا العادلة واملرشوعة.
ويرصخــوا  كلمتهــم،  يقولــوا  أن  فتــح  حركــة  وكــوادر  لقــادة  األوان  آن  لــذا 
بصــوت مرتفــع: ال بــد مــن عــودة فتــح لجذورهــا والتمســك بالثوابــت التــي 

استشهد من أجلها مؤسسوها وقادتها. 

مسؤول عن قتل 2741 مواطًنا بقطاع غزة خالل 3 حروب
نتنياهـــو.. نهايـــة عهـــد أطـــول رئيـــس وزراء إرسائيلـــي

"حكومة التغيري" لدى االحتالل.. ائتالف ضعيف يعجُّ بالتناقضات

استطالع: معظم اإلرسائيليني يعتقدون 
أن حكومة )بينيت-البيد( لن تكمل مدتها

النارصة/ فلسطني :
الجمهــور  مــن   43% أن  العربيــة   )12( القنــاة  أجرتــه  شــعبي  اســتطاع  كشــف 
اإلرسائيــي يعتقــدون أن حكومــة التغيــري اإلرسائيليــة الجديــدة لن تســتمر طويا، 

ولن تصل إىل نهاية مدتها، ولن تخدم إال لفرة قصرية.
وأظهــر االســتطاع أن %30 مــن املشــاركني يعتقــدون أن الحكومــة ســتعمل يف 
الواقع ملدة طويلة، لكنها لن تصمد حتى نهاية الفرة، يف حني رأى %11 فقط 

من املستطلعني، أن الحكومة ستعمل ملدة 4 سنوات كاملة.
وذكــر %61 مــن العينــة أن رئيــس حــزب "ميينــا"، رئيــس الحكومــة القــادم نيفتــايل 
بينيت، انضم إىل كتلة التغيري، وقرر دخول الحكومة الجديدة لدوافع شخصية، 
يف حني رأى %20 من العينة أنه دخل الحكومة لدوافع أيديولوجية، وقال 19% 
إنهم ال يعرفون سبب ذلك. وبعد عدم احرام اتفاق التناوب األخري يف حكومة 
بنيامني نتنياهو من حزب "الليكود" وبني غانتس من حزب "أزرق-أبيض"، الذي 
مل يتم تنفيذه عى اإلطاق، ُسئلت العينة عام إذا كان رئيس الحكومة اليميني 
ســيحرم االتفاقيــة مــع رئيــس حــزب "هنــاك مســتقبل" يائــري لبيــد، الذي ســيتوىل 
رئاسة الحكومة يف الفرة الثانية وفقا للتناوب، فقال 49 % إن "بينيت سيحرم 
االتفــاق"، ورأى 29 % أن الحكومــة ســتنهار قبــل ذلــك، إال أن 7 % فقــط قالــوا 
إن بينيــت لــن يحــرم التنــاوب. وحــول املوقــف مــن مــرشوع القانــون الــذي يحــدد 
أن الشــخص الــذي شــغل منصــب رئيــس الحكومــة ملــدة مثــاين ســنوات متتاليــة، 
لــن يتمكــن مــن شــغله مــرة ثالثــة إال بعــد مــرور 4 ســنوات، أبــدى %57 تأييدهــم 

لاقراح، مقابل %29 عارضوه، يف حني أجاب 14 % أنهم ال يعرفون.
قــت حكومــة نتنياهــو عــى  وحــول املوقــف مــن مســرية األعــام اليمينيــة التــي صدَّ
%56 مــن املســتطلعة  يــوم غــد الثاثــاء، أعــرب  تنظيمهــا يف القــدس املحتلــة 

آراؤهم، أنهم يعارضون املسرية، يف حني أبدى 29 % تأييدهم للمسرية.

النارصة/ األناضول:
)الربملــان(  للكنيســت  العامــة  الهيئــة  صوتــت 
الثقــة لحكومــة  أمــس، عــى منــح  اإلرسائيــي، 
يائــري  مــن  رئاســتها كل  عــى  يتنــاوب  جديــدة 
البيــد زعيــم حــزب "هنــاك مســتقبل" )وســط(، 

ونفتايل بينيت رئيس "ميينا" )ميني(.
وتطــوي تلــك الحكومــة 12 عاًمــا متواصلــة مــن 
"الليكــود"  حــزب  زعيــم  الــوزراء،  رئيــس  حكــم 

)ميني(، بنيامني نتنياهو.
يف  نفســه  نتنياهــو  ســيجد  عهــده،  وبانقضــاء 
بتهــم  فســاد  قضايــا   3 يف  محاكمتــه  مواجهــة 

الرشوة وخيانة األمانة واالحتيال.
وســبق أن وجهــت اتهامــات لنتنياهــو مــن قبــل 
معارضيــه مبحاولــة اســتغال ســلطته كرئيــس 

للحكومة للتهرب من املحاكمة وعرقلتها.
األول  أكتوبر/ترشيــن   21 يف  نتنياهــو  وولــد 
وانتقلــت  أبيــب"،  "تــل  مدينــة  يف   1949

مدينــة  جنــويب  لاســتيطان  الحًقــا  عائلتــه 
القدس وتحديدا يف حي "تل بيوت".

الواليــات  إىل   1963 عــام  أرستــه  انتقلــت 
الثانويــة  عــى  حصــل  وهنــاك  املتحــدة، 
العامــة، ليعــود بعدهــا إىل أرايض الـــ48 عــام 
ويشــارك  االحتــال  بجيــش  ويلتحــق   1967

يف ذات العــام بحــرب "االســتنزاف" بــني مــرص 
النخبــة  وحــدة  يف  خــدم  حيــث  و)إرسائيــل( 
يف  الحًقــا  شــارك  كــام  متــكال"،  "ســيرييت 
حــرب أكتوبر/ترشيــن األول 1973 ضــد مــرص 

وسوريا.
إىل  عــاد  العســكرية،  خدمتــه  انتهــاء  بعــد 
درجــة  عــى  وحصــل  املتحــدة،  الواليــات 
املعامريــة  الهندســة  يف  البكالوريــوس 
درجــة  وعــى   ،1974 عــام   )BSAD(
جامعــة  مــن  األعــامل  إدارة  يف  املاجســتري 

"MIT" مباساتشوستس يف 1976.
نتنياهــو  عمــل   1978–1976 عامــي  وبــني 
رشكــة  يف  مستشــاًرا  املتحــدة  الواليــات  يف 
 Boston( االستشــارية"  بوســطن  "مجموعــة 

.)Consulting Group

ومن 1978–1980 توىل نتنياهو بعد عودته 
نهائيــا إىل أرايض الـــ48 منصــب مديــر "معهــد 

يونتان لدراسة اإلرهاب".
عمــل بــني -1982 1984 نائبــا لرئيــس البعثــة 
يصبــح  أن  قبــل  واشــنطن،  يف  الدبلوماســية 
بــني  املتحــدة  األمــم  يف  لـ)إرسائيــل(  ســفريا 

. 1988–1984

حــزب  إىل  نتنياهــو  انضــم   1988 عــام  يف 

"الليكــود"، وأصبــح ألول مــرة نائًبــا بالكنيســت 
الخارجيــة  لوزيــر  نائبــا  تعيينــه  وجــرى  الـــ12، 

موشيه آرنس.
انتخــب رئيســا لحــزب "الليكــود" عــام 1993، 
لينتخــب بعدهــا رئيســا للــوزراء يف مايو/أيــار 
1996 متغلبــا عــى غرميــه شــمعون برييــس، 

تاريــخ  يف  حكومــة  رئيــس  أصغــر  ليصبــح 
)إرسائيل( )47 عاما(.

يف أكتوبر/ترشين األول 1998، وقع نتنياهو 
والرئيس الفلســطيني الراحل يارس عرفات يف 
منتجــع واي ريفــر بواشــنطن، مذكــرة واي ريفــر 
)بانتيشــن( بعــد مفاوضــات اســتمرت 8 أيــام 
برعاية الرئيس األمرييك آنذاك بيل كلينتون.

اإلرسائيــي  االنســحاب  عــى  االتفــاق  ونــص 
تدابــري  واتخــاذ  الضفــة،  مناطــق  بعــض  مــن 
أمنيــة ملكافحــة املقاومــة، وتوطيــد العاقــات 
الفلســطينية  الســلطة  بــني  االقتصاديــة 
"الوضــع  مفاوضــات  واســتئناف  و)إرسائيــل(، 

النهايئ".
أمــام  االنتخابــات  نتنياهــو  خــر   1999 يف 
ليعلــن  "العمــل"  حــزب  زعيــم  بــاراك  إيهــود 
االستقالة من رئاسة "الليكود" واعتزال العمل 

السيايس مؤقتا.

عــاد نتنياهــو إىل الحكومــة كوزيــر للامليــة يف 
حكومــة أرئيــل شــارون يف الفــرة بــني -2003 
حــزب  تأســيس  شــارون  إعــان  وبعــد   ،2005

جديــد باســم "كادميــا"، جرى انتخــاب نتنياهو 
زعيــام  ليصبــح  "الليكــود"،  لـــ  رئيســا  مجــددا 

للمعارضة حتى عام 2009.
نتنياهــو  تــوىل   2009 مــارس/آذار   31 يف 
هــذا  حتــى  الحكومــة  رئاســة  الثانيــة  للمــرة 
الوقــت، ليصبــح األطــول بقــاء يف الســلطة يف 

تاريخ إرسائيل.
خــال تلــك الفــرة املمتــدة 12 عامــا من حكم 
نتنياهو، شــن جيش االحتال اإلرسائيي عدة 
اعتــداءات عســكرية عــى قطــاع غــزة، مبــا يف 
ذلــك عــدوان عــام 2012 املعــروف إرسائيليــا 
بـ"عامود الســحاب"، وعدوان 2014، )الجرف 
الصامــد(، والعــدوان األخــري )حــارس األســوار( 
العمليــات  وخلفــت  املــايض،  مايو/أيــار  يف 
فلســطينيا  شــهيدا   2741 ارتقــاء  الثــاث، 

وآالف املصابني.
ارتبــط نتنياهــو بعاقــة قويــة مــع إدارة الرئيــس 
2017-( ترامــب  دونالــد  الســابق  األمريــيك 

االعــراف  عهدهــا  يف  تــم  والتــي   )2021

ونقــل  لـ)إرسائيــل(  مزعومــة  عاصمــة  بالقــدس 

إليهــا،  أبيــب"  "تــل  مــن  واشــنطن  ســفارة 
عــى  بســيادة )إرسائيــل(  عــن اعرافهــا  فضــا 
الجــوالن الســوري املحتــل، ودعمهــا املــرشوع 

االستيطاين اإلرسائيي.
خــال ســنوات حكــم نتنياهــو، نســبت تقاريــر 
سلســلة  تنفيــذ  اإلرسائيــي  للطــريان  أجنبيــة 
غــارات ضــد أهــداف تابعــة إليــران يف ســوريا 
ملنــع  مســاع  إنهــا  )إرسائيــل(  تقــول  مــا  ضمــن 

"التموضع" اإليراين قرب حدودها.
بقيــادة  )إرسائيــل(  وقعــت  املــايض،  والعــام 
اإلمــارات  مــع  تطبيــع  اتفاقــات  عــى  نتنياهــو 
والبحريــن وتوصلــت إىل اتفاقــات مامثلــة مــع 

السودان واملغرب، وسط رفض فلسطيني.
يف 5 مايو/أيار املايض، أبلغ نتنياهو الرئيس 
اإلرسائيي رؤوفني ريفلني بفشله يف تشكيل 
الحكومــة عقــب االنتخابات األخرية التي جرت 
يف مــارس/آذار املــايض وهــي الرابعــة خــال 

عامني.
فــوض ريفلــني، يائــري البيــد بتشــكيل حكومــة، 
الجــاري  يونيو/حزيــران   2 يف  األخــري  ليعلــن 
نجاحــه يف املهمــة عــرب تحالــف مــع 7 أحــزاب 
أخــرى مــن اليمــني والوســط واليســار وألول مــرة 

حزب عريب هو "القامئة العربية املوحدة".

غزة/ يحيى اليعقويب:
بدرجــة  يســعى  حكومــي  ائتــاف 
أساســية لإلطاحــة ببنيامــني نتنياهــو 
االحتــال  حكومــة  رئاســة  مــن 
مثــاين  مــن  يتألــف  اإلرسائيــي، 
قوائــم تحمــل تناقضــات واختافــات 
ميــني  بــني  السياســية  الربامــج  يف 
إمكانيــة  يجعــل  مــا  ويســار،  ووســط 
فشــلها كبــرية، مــع األزمــة السياســية 
املتواصلة التي أدت إىل إجراء أربع 
جــوالت انتخابيــة دون متكــن أي مــن 

األحزاب من تشكيل حكومة.
الافــت أيًضــا أن "حكومــة التغيــري" 
حــال  يف  االحتــال،  دولــة  يف 
متــت، ســتجمع قــادة طاملــا أطلقــوا 
قبــل  غــزة  قطــاع  ضــد  تهديــدات 
توليهم املناصب، لكن الوقائع عى 
تــأيت يف ســياق  أنهــا  أثبتــت  األرض 

"املزايدات" السياسية بينهم.
فقبل أيام أطلق رئيس حزب "ميينا" 
يتقلــد  أن  املقــرر  بينيــت  نفتــايل 
الجديــدة  الحكومــة  رئيــس  منصــب 
بشــأن  جديــدة  ترصيحــات  لعامــني، 
غــزة  عــى  عــدوان  شــن  إمكانيــة 
إلنجــاز  يســعى  وقــت  يف  ولبنــان، 
وقــال:  نتنياهــو،  عــن  بديلــة  حكومــة 

الحاجــة"،  دعــت  إذا  حرًبــا  "سنشــن 
وهــو مــا رآه مراقبــون محاولــة دعائيــة 

لتشكيل الحكومة.
بينيــت  تهديــدات  إىل  بالعــودة 
الســابقة، فقبــل توليــه منصــب وزيــر 
نوفمــرب/   11 يف  بســاعات  الجيــش 
اغتــال   ،2020 الثــاين  ترشيــن 
نتنياهــو  مــن  بأمــر  االحتــال  جيــش 
الجنــاح  القــدس  رسايــا  يف  القائــد 
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 
بهاء أبو العطا، دون أي اعتبار لتوليه 

املنصب.
هــدد   2020 شــباط  فربايــر/  ويف 
والجهــاد  حــامس  قــادة  بينيــت 
انطــاق  اســتمرار  إزاء  باالغتيــال 
املســتوطنات  عــى  حارقــة  بالونــات 
اســتطاعته  دون  لغــزة،  املحاذيــة 
آذار  مــارس/  يف  وكذلــك  ذلــك، 
2019 هــدد خــال مرحلــة الدعايــة 

لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس 
حــامس إســامعيل هنيــة، عــرب مقطع 
التواصــل  مواقــع  عــرب  نــرشه  فيديــو 
ضمــن حملتــه االنتخابية بقوله: "خذ 

حذرك يا هنية أنا لست ليربمان".
تهديدات شكلية

أثبتــت  التــي  للترصيحــات  إضافــة 

للدعايــة  فقــط  أنهــا  التجربــة 
االحتــال  دولــة  شــهدت  االنتخابيــة، 
إقامــة حكومــات تجمــع يف  تاريخيــا 
جنباتها بني اليمني والوســط وكانت 
دامئــا تفشــل لوجــود اختافــات يف 
وفــق  الســيايس،  والربنامــج  الــرؤى 
اإلرسائيــي  الشــأن  يف  املختــص 

نظري مجي.
"فلســطني":  وقــال مجــي لصحيفــة 
حكومــة  ائتــاف  عليــه  ُيجمــع  مــا  إن 
التخلــص  هــو  الجديــدة  االحتــال 
مــن نتنياهــو وهــذا قــد يكــون ممكًنــا، 
لكــن تبقــى الشــكوك موجــودة بشــأن 
التناقضات والربنامج السيايس، لذا 
لــن تســتطيع اتخــاذ قــرارات مصرييــة 
األزمــة  ألن  الجوهريــة،  القضايــا  يف 

ستبقى قامئة فيها.
فمثًا، يف حال قررت هذه الحكومة 
شن عدوان عى غزة أو لبنان، ستجد 
الحركة اإلسامية -التي هي جزء من 
أو  املوافقــة  موقــف  يف  الحكومــة– 
الرفض عى اتخاذ هكذا قرار، وهذا 
مــن  انســحابها  باتجــاه  يدفــع  قــد  مــا 
ينطبــق  وهــذا  وإفشــالها،  الحكومــة 
عــى سياســة حــزب "مريتــس" الــذي 
اعــرض عــى العــدوان األخــري عــى 

غزة، كام يعرض مجي.
للعــدوان  التاســع  اليــوم  ويف 
زعيــم  كتــب  غــزة،  عــى  األخــري 
نيتســان  اليســاري  "مريتــس"  حــزب 
عــى  حســابه  عــرب  هروروفيتــس 
إلطــاق  وقــف  إىل  "توصلــوا  تويــر: 
النــار"، مضيفــا أن "اســتمرار الحملــة 
العســكرية يعــرض املدنيني للخطر، 
بعد إصابات عديدة، الحل الشــامل 

لغزة هو حل سيايس فقط".
والحركــة  "مريتــس"  تعــارض 
األحــزاب  سياســات  مــع  اإلســامية 
فقــط  ينطبــق  األخــرى ال  اإلرسائيليــة 
عــى قضيــة العــدوان عــى غــزة، بــل 
ينســحب عــى قضايــا أخــرى تتعلــق 
األرسى،  وصفقــة  دوليــة  بتحالفــات 
خاصة مع وجود تيار مييني متطرف 
باتجــاه  يدفــع  نتنياهــو  مــن  أكــر 
التهويــد الخطــر يف القــدس املحتلة 

وزيادة االستيطان بالضفة الغربية.
أن  مجــي  يــرى  الركيبــة  هــذه  أمــام 
باملفاهيــم  هشــة  ســتكون  الحكومــة 
التقليديــة، خاصــة أن الــذي يقودهــا 
وأداؤه  أعــامل  رجــل  وهــو  بينيــت، 
بشــجاعة  يتمتــع  أنــه  يثبــت  مل 
كافيــة، وإمنــا تيــاره هــو الــذي يقــرر، 

وزراء  لرئيــس  مبقولــة  مستشــهدا 
شــارون  أرئيــل  الســابق  االحتــال 
عندمــا قــرر االنســحاب مــن غــزة وهــو 
املعروف عنه بالشخصية العسكرية 
"البلطجيــة": "مــا تــراه مــن هنا ال تراه 
من هناك"، أي تكون األمور مختلفة 

يف الحكم عن املعارضة.
ويعتقــد مجــي أن التهديــدات التــي 
"شــكلية"  االحتــال  قــادة  يطلقهــا 
مــن  العنــارص  مــن  الكثــري  متنــع 
ليســت  فالحــرب  ألفعــال،  ترجمتهــا 

أمرا سها يف هذه الظروف.
ضعف وتناقض

الشــأن  يف  املختــص  ويــرى 
اإلرسائيي عادل شــديد أن الضعف 
يف تركيبة حكومة االحتال الجديدة 
يدفعهــا للتطرف أكر، فهي تتشــكل 
أن  تشــعر  قامئــة  كل  قوائــم  مــن 
قاعدتها غري راضية عن وجودها يف 
الحكومــة، وهــذا الضعــف والتناقــض 

سيدفعانها للتطرف.
حديثــه  يف  شــديد  ويضيــف 
لـ"فلســطني" أن الضعــف والتناقــض 
ليســا املشــكلة الوحيــدة للحكومــة، 
قويــة  معارضــة  أمــام  ســتكون  بــل 
الــذي  نتنياهــو  زعيمهــا  ومتامســكة 
أمــام  عقبــة  ألــف  وضــع  ســيحاول 

استمراريتها يف حال تم تشكيلها.
وقال: إن ما يجعل الحكومة ضعيفة 
مــن  الحكومــة  رأس  وهــو  بينيــت  أن 
مقاعــد،  ســتة  إال  ميلــك  ال  حــزب 

جنــاح  مــن  أنــه  األخــرى  واملشــكلة 
دينــي متطــرف نصفــه يف املعارضــة 
فــرص  تبقــى  لــذا  الحكومــة،  وخــارج 

نجاحه محدودة.
صعيــد  عــى  أنــه  بالذكــر  الجديــر 
لألحــزاب  الوزاريــة  املناصــب 
املنضوية يف إطار حكومة االحتال 
رئاســة  بينيــت  ســيتوىل  الجديــدة، 
يليــه  عامــني،  مــدار  عــى  الحكومــة 
زعيــم حــزب "هنــاك مســتقبل" يائــري 
وســيتوىل  آخريــن،  لعامــني  لبيــد 
األخــري منصــب وزيــر الخارجيــة حتى 

ذلك الحني.
أمــا زعيــم حــزب "أزرق أبيــض" بينــي 
منصبــه  شــغل  فســيواصل  غانتــس 
الحــايل يف وزارة الجيــش، يف حــني 
منصــب  ليربمــان  أفيغــدور  يتــوىل 
وزيــر املاليــة، أمــا زعيــم حــزب "أمــل 
فيستســلم  ســاعر  جدعــون  جديــد" 
ســتتوىل  حــني  يف  العــدل،  وزارة 
الشــخصية الثانيــة يف حــزب "ميينــا" 
وزيــرة  منصــب  شــاكيد  اييلــت 

الداخلية.
ســتتوىل  اليســارية  األحــزاب  ويف 
مــرياف  "العمــل"  حــزب  زعيمــة 
وزيــرة  منصــب  ميخائيــي 
املواصــات، وزعيم حزب "مريتس" 
نيتســان هوروفيتــش يتقلــد منصــب 
"الكنيســت"  وعضــو  الصحــة،  وزيــر 
عــن حــزب "العمــل" عومــري بــار ليــف 
يتوىل منصب وزير األمن الداخي.

شديد: تتشكل من 8 قوائم والقواعد 
غري راضية عن وجودها يف الحكومة

مجيل: التهديدات التي يطلقها قادة االحتالل 
»شكلية« وتوجد عنارص متنع تنفيذها
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

الحويث طريق سالحنا، 
وعدونا من يغتصب أرضنا

وســوريا  العــراق  عــرب يف  أشــقاء  مــن  كثــرة  مراســات  جاءتنــي 
واليمــن، وكلهــم عاتــٌب عــى حركــة حــاس، ويلــوم ممثلهــا يف 
الــذي قدمــه  أبــو شــالة عــى ترصيحاتــه، وللشــكر  اليمــن معــاذ 

للحوثيني ملساندتهم املقاومة الفلسطينية.
منطلــق العتــاب العــريب عــى حركــة حاس ينصــب مبجمله عى 
موقــف الحركــة مــن إيــران وحــزب اللــه والحوثيــني، فكيــف لحركــة 
إســامية ســنية أن تشــكر منظــات الشــيعة، ومتتــدح مواقفهــم؟ 
وهم الذين ذبحوا الســنة يف العراق واليمن وســوريا ـ كا يقولون 
ـ وهل يصح من حركة حاس التي تلقت الدعم واملال واإلسناد 
مــن الشــعوب العربيــة، هــل يصــح أن تديــر ظهرهــا اليــوم للحاضنــة 
الشــعبية العربيــة، لتشــكر إيــران وحــزب اللــه؟ وإذا كانــت األنظمــة 
إســامية  عربيــة  كشــعوب  فإننــا  املقاومــة،  خذلــت  قــد  العربيــة 
ســنية قــد ذبحنــا مرتــني، مــرة مــن األنظمــة نفســها، ومــرة مــن إيــران 
وحلفائهــا، ومــا كان يجــب عــى حركــة حــاسـ  التــي نحبهــا، ونثــق 
فيهــا، ونتمنــى لهــا االنتصــار عــى العــدو اإلرسائييلـ  ما كان لها أن 

تطعننا يف قناعاتنا ومحبتنا لها، وتشكر أعداءنا.
يف البداية ال بد من التأكيد أنني لست عضوًا يف حركة حاس، 
وال أوظــف نفــي مدافعــًا عنهــا، أنا عريب فلســطيني مؤمن بحقي 
الكامــل بــأرض فلســطني، وواثــق مــن قــدرة الشــعوب العربيــة عــى 
تحرير نفسها من نر الطغاة، ومن بطش األعداء، وال أرى مبامة 
قيمــة حركــة  عــى  يدلــل  ثقــة،  مــؤرش  إال  حــاس  لحركــة  البعــض 
حــاس املعنويــة، ومكانتهــا الروحيــة يف قلــوب األمــة، وتأثرهــا 
اإليجــايب عــى األجيــال، وهــذا هــو منطلــق اإلجابــة عــى الســؤال: 
هل تخطئ حركة حاس حني تشــكر من يقدم لها يد املســاعدة 

والعون؟
حركة حاس ال تقاتل عى أرض فلســطني عدوًا إرسائيليًا واضح 
املعــامل فحســب، وإمنــا تقاتــل عمــاءه يف املنطقــة، وتتصــدى 
لحلفائــه يف الغــرب، ويف نفــس الوقــت فإنهــا تهاجــم مــن األنظمــة 
التــي تــدور يف فلــك أمريــكا و)إرسائيل(، وهذا يعني أن املقاومة 
الفلسطينية بحاجة إىل حلف عريب إسامي دويل، يصطف إىل 
جانبها، لتقاتل )إرسائيل( وحلفائها ومن دار يف فلكهم من أقزام 

وعماء وخونة لألمتني العربية واإلسامية.
الحصــار  تحــت  غــزة  يف  الفلســطينية  املقاومــة  كانــت  وملــا 
وأمريــكا  )إرسائيــل(  حلــف  وجــه  يف  الوقــوف  فــإن  اإلرسائيــيل، 
بتأمــني  الكفيلــة  الطــرق  كل  عــن  البحــث  يســتوجب  وعمائهــم 
وصــول الســاح، واإلمــداد، والتمويــل املــايل، واإلســناد مــن كل 
جهة عربية أو إسامية، أو حتى أجنبية، يك تواجه األعداء، ولوال 

هــؤالء ملــا اســتطاعت حركــة حــاس ورجــال املقاومــة 
يف غــزة أن يشــهروا ســاحهم، وأن يقصفــوا )تــل أبيــب( 

إعالن طرح عطاء 
عطاء توريد مدخالت إنتاج لمشاريع ريادية زراعية 

 )قطاع اإلنتاج الحيواين والنبايت(
دعوة للمشاركة يف عطاء رقم  2021/1

تعلن جمعية منتدى غزة للزراعة الحرضية GUPAP عن طرح عطاء لتوريد 
مدخات إنتاج ملشاريع ريادية زراعية )قطاع اإلنتاج الحيواين والنبايت( من 
خــال مــروع” تعزيــز صمــود املشــاريع النســوية الزراعيــة يف قطــاع غــزة "، 
بالراكــة مــع العربيــة لحايــة الطبيعــة )APN( - األردن وذلــك تبعــًا للروط 

واملواصفات املوضحة يف كراسة وثائق العطاء.
مواقع تنفيذ املرشوع: جميع محافظات قطاع غزة

رشوط التقدم للعطاء:
1. أن تكــون الركــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. يجب عى املورد تقديم كفالة بنكية )دخول العطاء( أو شيك بنيك ُمصدق 

من أحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد بنسبة %5 من قيمة العطاء وترفق 
ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

3. يحــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة 60 يومــًا مــن آخــر موعــد 

لتسليم العطاء. ويجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر.
4. أن تكون الركة قادرة عى توفر فواتر رضيبة. مع تقديم شهادة خصم 

من املنبع ملن يرسو عليه العطاء.
5. رسوم اإلعانات يف الصحف )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء. 

6. يحق للجمعية تأجيل العطاء، إعادة طرحه، ألغاؤه، دون ابداء األسباب.

7. يحــق للجمعيــة تجزئــة العطــاء دون ابــداء األســباب. والجمعيــة غــر ملزمــة 

بقبول أقل األسعار.
8. مثن كراسة العطاء )100( شيكل غر مسرتدة 

موعد رشاء 
كراسة العطاء

الثاثاء 2021/06/15 حتى األربعاء 2021/06/23 
من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا

محرض االجتاع
 التمهيدي

االثنني 2021/06/21 الساعة 10 صباحًا 
يف مقر منتدى غزة للزراعة الحرضية

موعد تسليم الظروف 
والجلسة العلنية

الخميس 2021/06/24 الساعة 12 ظهرا، 
ويفتح يف نفس اليوم الساعة 12 ظهرًا

عنوان الجمعية: غزة- رشق الرسايا-عارة يارس الشوا
لاستفســار: يرجى االتصال عى هاتف رقم -286686808 أو جوال رقم: 
0569654976 يوميــًا مــا عــد الجمعــة والســبت خــال الفــرتة مــن الســاعة 

التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءًا.

إعالن طرح عطاء 
عطاء توريد مدخالت إنتاج لمشاريع ريادية زراعية

 )قطاع التصنيع الغذايئ ومستحرضات التجميل(
دعوة للمشاركة يف عطاء رقم  2021/2

عطــاء  طــرح  عــن   GUPAP الحرضيــة  للزراعــة  غــزة  منتــدى  جمعيــة  تعلــن 
لتوريــد مدخــات إنتــاج ملشــاريع رياديــة زراعيــة )قطــاع الصناعــات الغذائيــة 
ومستحرضات التجميل( من خال مروع” تعزيز صمود املشاريع النسوية 
 - )APN( الزراعيــة يف قطــاع غــزة "، بالراكــة مــع العربيــة لحايــة الطبيعــة
األردن وذلك تبعًا للروط واملواصفات املوضحة يف كراسة وثائق العطاء.
مواقع تنفيذ املرشوع: جميع محافظات قطاع غزة

رشوط التقدم للعطاء:
1. أن تكــون الركــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. يجب عى املورد تقديم كفالة بنكية )دخول العطاء( أو شيك بنيك ُمصدق 

من أحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد بنسبة %5 من قيمة العطاء وترفق 
ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

3. يحــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة 60 يومــًا مــن آخــر موعــد 

لتسليم العطاء. ويجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر.
4. أن تكون الركة قادرة عى توفر فواتر رضيبة. مع تقديم شهادة خصم 

من املنبع ملن يرسو عليه العطاء.
5. رسوم اإلعانات يف الصحف )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء. 

6. يحق للجمعية تأجيل العطاء، إعادة طرحه، ألغاؤه، دون ابداء األسباب.

7. يحــق للجمعيــة تجزئــة العطــاء دون ابــداء األســباب. والجمعيــة غــر ملزمــة 

بقبول أقل األسعار.
8. مثن كراسة العطاء )100( شيكل غر مسرتدة 

موعد رشاء 
كراسة العطاء

الثاثاء 2021/06/15 حتى األربعاء 2021/06/23 
من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا

محرض االجتاع 
التمهيدي

يف  صباحــًا   10 الســاعة   2021/06/21 االثنــني 
مقر منتدى غزة للزراعة الحرضية

موعد تسليم الظروف 
والجلسة العلنية

ظهــرا،   12 الســاعة   2021/06/24 الخميــس 
ويفتح يف نفس اليوم الساعة 12 ظهرًا

عنوان الجمعية: غزة- رشق الرسايا-عارة يارس الشوا
لاستفســار: يرجــى االتصــال عــى هاتــف رقــم -286686808 أو جوال رقم: 
0569654976 يوميــًا مــا عــد الجمعــة والســبت خــال الفــرتة مــن الســاعة 

التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءًا.

    االتحاد العاملي لعلاء املسلمني فرع فلسطني

إعالن عطاء رقم  )2021/1( 
تقديم خدمات هندسية )تصميم وإشراف(

ملروع / إعادة إعار مسجد األبرار بخانيونس
لصالح االتحاد العاملي لعلاء املسلمني فرع فلسطني

يعلن االتحاد العاملي لعلاء املسلمني فرع فلسطني عن طرح عطاء تقديم خدمات 
هندسية ملروع إعادة إعار مسجد األبرار بخانيونس وذلك وفق الروط التالية:

-  املناقصــة مفتوحــة للمكاتــب الهندســية االستشــارية املحليــة املصنفــة لــدى 
نقابة املهندسني والذين يحملون شهادة تصنيف سارية املفعول، وميكن رشاء 
وثائق املناقصة من مقر االتحاد العاملي لعلاء املسلمني فرع فلسطني، وذلك 
اعتبــارًا مــن يــوم األحــد املوافــق2021/06/13 وحتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس 
2021/06/17 ، وذلك مقابل مبلغ مايل قيمته )100( مائة دوالر غر مسرتدة.

- آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف االتحاد العاملي لعلاء املسلمني 
فرع فلسطني الساعة الثانية عر ظهرًا يوم األربعاء املوافق 2021/06/23.

لحســاب  أمريــيك(  دوالر   1,000( بقيمــة  عطــاء  دخــول  كفالــة  بالعــرض  ترفــق   -
االتحاد العاملي لعلاء املسلمني فرع فلسطني، وتكون الكفالة سارية املفعول 

ملدة 90 يوما من تاريخ تقديم العروض وصادرة من البنك الوطني االسامي.
- سوف يعقد اجتاع متهيدي للمتناقصني يف مقر االتحاد العاملي لعلاء 
املســلمني فــرع فلســطني ،  يــوم األربعــاء املوافــق 2021/06/16 الســاعة 

العارشة والنصف صباحا ، تتبعها زيارة املوقع.
- يجــب أن يكــون املكتــب مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
- االتحاد غر ملزم بقبول أقل األســعار ولإلتحاد الحق يف إلغاء العطاء دون 

ذكر األسباب.
- رسوم اإلعانات يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

- ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عى الرقم 0598353390

االتحاد العاملي لعلاء املسلمني فرع فلسطني                                                                              

تعلــن الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة بتمويــل مــن الوكالــة الســويدية للتنمية 
Diakonia  ضمــن مــروع دعــم وتأهيــل  مــن  مؤسســة  SIDA وبدعــم  الدوليــة- 
نفــي عاجــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة األكرث تــرضرًا واملصابني من العدوان األخر 
عــى قطــاع غــــزة ، عــن طــرح عطــاء توريــد أجهــزة مســاعدة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
NSR-( حسب الروط و املواصفات املنصوص عليها يف مستندات العطاء رقم

20G05(  وتدعــو كافــة الــركات واملورديــن املســجلني رســميا وذوي االختصــاص 

والخــرة التقــدم للمشــاركة يف هــذه املناقصــة واســتام مســتندات العطــاء مقابــل 
مبلــغ مــايل قــدره 200 شــيكل فقــط غــر مســرتدة اعتبــارا مــن الســاعة التاســعة مــن 
صبــاح يــوم االثنــني املوافــق 2021/06/14  وحتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا مــن يــوم 
األربعــاء املوافــق 2021/06/16  مــن مقــر الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطاع غزة– 
بجوار نادي النرص العريب، شــارع ســعيد العاص املتفرع من شــارع اللبابيدي، حي 

الرمال الشايل، هاتف رقم )2861266-08( بحسب الروط التالية: 
1. يجب أن تكون األسعار بالدوالر وتشمل رضيبة القيمة املضافة وجميع 

التكاليف وهي ذاتها التي ستدفع للمورد فقط دون اية اضافات. 
2. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من أخر يوم لتسليم العطاء.

3. يرفق مع العطاء ضان ابتدايئ )شيك بنيك أو كفالة بنكية فقط( قيمته 

5 % من اجايل قيمة العطاء صالح ملدة 90 يوما من تاريخ فتح املظاريف 
وسرفض أي عطاء غر مصحوب بضان ابتدايئ.

يــوم  ظهــر  مــن  عــر  الثانيــة  الســاعة  هــو  الوثائــق  لتســليم  موعــد  آخــر   .4

الخميس املوافق 2021/06/17 وسيتم فتح املظاريف يف نفس املوعد 
واملــكان وحضــور مــن يرغــب مــن املورديــن وعــى أن يكــون عــرض الســعر 

ساري املفعول لفرتة 90 يوما من تاريخ اإلقفال.
5. رسوم اعان الجريدة عى من يرسو عليه العطاء. ) تكلفة اعان ملدة يومني متتالني (

6. مزيدا من الروط واملعلومات حول العطاء تجدونها يف كراسة العطاء 

.NSR /21G05 رقم

إعالن عن المناقصة 
)NSR /21G05( رقم

لرشاء أجهزة مساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

غزة/ أدهم الريف:
أظهــرت نتائــج اســتطاع رأي أجــراه مركز أطلس 
 )89.5%( تأييــد  بغــزة،  للدراســات والبحــوث 
مــن املســتطلعة آرائهــم دخــول حركتــي حاس 
والجهاد ملنظمة التحرير من أجل إعادة دورها 

كممثل رشعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وبــنيَّ االســتطاع الــذي أعلــن نتائجــه مديــر مركــز 
مؤمتــر  خــال  الشــامي،  الرحمــن  عبــد  أطلــس 
صحفي يف مدينة غزة، أمس، أن )%74.9( من 
وا عن عدم رضاها عن أداء منظمة  الجمهور عرَّ
يــرى )76.4%(  التحريــر خــال العــدوان، فيــا 
من الجمهور أن املنظمة مل تقم بدورها كممثل 

رشعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
الســلطة  املســتطلعني،  مــن   )71.3%( وعــّد 
والشــعب  القضيــة  عــى  عبًئــا  الفلســطينية 
الفلسطيني، مقابل )%25.3( رأوا أن السلطة 

ل إنجاًزا لشعبنا. متثِّ
وبــنيَّ الشــامي أن املركــز أجــرى اســتطاع الرأي 
يف الفــرتة بــني )9-7( يونيــو/ حزيــران 2021 
يف أعقــاب معركــة "ســيف القــدس" ونتائجهــا، 
ومؤسســات  املقاومــة  فصائــل  أداء  وتقييــم 

املجتمع املدين يف غزة خالها.
وأوضــح أن االســتطاع أُجــري من خال املقابلة 
الشخصية مع عينة عشوائية بلغ عددها 1046 
شــخًصا من قطاع غزة )ذكور، وإناث(، وبهامش 

رىض  "حالــة  أن  وبــنيَّ   .)3%( يتعــدى  ال  خطــأ 
شــبه تامــة )%96.7( مــن الجمهــور الفلســطيني 
يف قطــاع غــزة عــن موقــف املقاومــة يف غــزة يف 

نرصة أهل القدس وحي الشيخ جراح".
وأشــار االســتطاع إىل أن الغالبية العظمى من 
الجمهور )%90.1( يرون أن املقاومة نجحت 
تؤيــد  كــا  القدس-غــزة،  معادلــة  تثبيــت  يف 
غالبيــة كبــرة من الجمهور )%78.5( اســتمرار 
القدس-غــزة،  معادلــة  تثبيــت  يف  املقاومــة 

حتى لو كلف ذلك عدواًنا جديًدا.
وجــاء يف نتائــج االســتطاع، أن )%80.6( مــن 
الجمهــور يــرى أن نتائــج جولــة "ســيف القــدس" 
يف  الفلســطينية  للمقاومــة  انتصــاًرا  تعــد 
غــزة، حيــث نجحــت يف حايــة املقدســيني 
وتحريــك الفلســطينيني يف الضفــة والداخــل 
للقضيــة  االعتبــار  إعــادة  عــن  فضــًا  املحتــل، 

ا. ا ودوليًّ ا وإقليميًّ الفلسطينية، عربيًّ
أداء السلطة

وأظهر االســتطاع، رىض شــبه تامة )96.2%( 
من الجمهور عن أداء الغرفة املشرتكة لفصائل 
القــدس"،  "ســيف  جولــة  خــال  املقاومــة 
 )93.7%( املطلقــة  األغلبيــة  عــرت  بينــا 
األجهــزة  أداء  عــن  رضاهــا  عــن  الجمهــور  مــن 
الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين خال 

معركة "سيف القدس".

عــدم   )79.3%( كبــرة  غالبيــة  أبــدت  وبينــا 
خــال  الفلســطينية  الســلطة  أداء  عــن  رضاهــا 
عنــد  إال  تظهــر  مل  إنهــا  وقالــوا  العــدوان،  فــرتة 
الحديث ملف إعادة اإلعار، وقال )79.2%( 
من الجمهور: إن أداء وزارة الخارجية والبعثات 
للروايــة  تــرّوج  ومل  ا  ســلبيًّ كان  الدبلوماســية 

الفلسطينية بشكل كاٍف.
وعــرت الغالبيــة العظمــى )%74.6( عــن عدم 
رضاهــم عــن أداء رئيــس حكومــة رام الله محمد 

اشتية. وتتقاطع هذه النتيجة مع تقييم موقف 
الحكومة من ملف إعادة اإلعار، حيث عرت 
الغالبيــة )%79.7( عــن عــدم رضاهــم عــن أداء 
حكومة اشتية بهذا الشأن، وفق الشامي. كا 
أبدى )%83.7( من املســتطلعة آراؤهم عدم 
قطــاع  تجــاه  اشــتية  حكومــة  أداء  عــن  رضاهــم 

غزة.
تحديد األولويات

وإذ ترى غالبية كبرة من الجمهور )81.4%(، 

تكــون  أن  يجــب  الوطنيــة  الفصائــل  أولويــة  أن 
وذلــك  التحريــر  منظمــة  وبنــاء  تفعيــل  إعــادة 
بعقد اإلطار القيادي املؤقت، فإن )15.7%( 
يــرون أن تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تعرتف 

بقرارات الرعية الدولية هي األولوية.
مــا نســبته )31.6%(  ــه االســتطاع إىل أن  ونبَّ
مــن الجمهــور يــرى أن الشــكل األنســب إلدارة 
مقابــل  قطــر،  خــال  مــن  يكــون  اإلعــار  ملــف 
الحكوميــة  الجهــات  ملصلحــة   )24.5%(
بغــزة، و)%19.3( هــو مــن خــال لجنــة وطنيــة 

)فصائل، رجال أعال، قطاع خاص(.
يف حــني رأى )%17.2( مــن الجمهــور أن إدارة 
مقابــل  األنســب،  الشــكل  هــو  ــا  دوليًّ امللــف 
مــرص.  ملصلحــة  أصواتهــم  أعطــوا   )5.5%(
الوجــه  هــي  الســلطة  أن   )4.9%( رأى  بينــا 

األنسب إلدارة اإلعار.
أن  تعتقــد   )55.7%( أن  الشــامي  وبــنيَّ 
األمثــل  الخيــار  هــي  املســلحة  املقاومــة 
الســتعادة الحقــوق والثوابت، مقابل )3.7%( 
و)4.5%(  والتســوية،  املفاوضــات  ملصلحــة 

ملصلحة املقاومة الشعبية.
يف حــني يعتقــد )%29.4( مــن املســتطلعني 
أن الخيــار األمثــل الســتعادة الحقوق والثوابت 
هــو الجمــع بــني املقاومــة املســلحة واملقاومة 
الخيــار  أن  يعتقــدون  و)5.7%(  الشــعبية، 

األمثل الستعادة الحقوق والثوابت هو الجمع 
بــني املقاومــة الشــعبية من جهــة واملفاوضات 

والتسوية من جهة أخرى.
اختيار القيادة

جــرت  حــال  "يف  الجمهــور  ســؤال  وعنــد 
ألي  األرايض،  يف  التريعيــة  االنتخابــات 
القوائــم  حصلــت  ســتصوت؟"،  القوائــم  مــن 
حركــة  قامئــة  التاليــة؛  النتائــج  عــى  االنتخابيــة 
تيــار  فتــح  حركــة  قامئــة   ،)45.2%( حــاس 
دحــان  وتيــار   ،)14.5%( عبــاس  محمــود 
أمــا   ،)5%( القــدوة  نــارص  وقامئــة   ،)9.6%(
الجبهــة الشــعبية )%4( والجبهــة الدميقراطيــة 
الشــعب  حــزب   ،)1.2%( املبــادرة   ،)1%(
)%0.3(، حــزب فــدا )%0.2(، جبهــة النضــال 
الشــعبي )%0.1(، جبهة التحرير الفلسطينية 
 ،)0.1%( العربيــة  التحريــر  جبهــة   ،)0.1%(

مستقلني  )%10(، وفق الشامي.
أجريــت  لــو  أنــه  االســتطاع  نتائــج  وتظهــر 
انتخابــات رئاســية، فســيحصل محمــود عبــاس 
عــى )%13.4( مــن أصــوات الناخبــني، مقابل 
)%7.5( ملحمــد دحــان، و)%21.2( ملــروان 
هنيــة،  إلســاعيل  و)36.8%(  الرغــويث، 
و)%6.8( ملصطفى الرغويث، و)7.4( لخالد 
مشــعل، فيــا ســيحصل جريــل الرجــوب عى 

)%1.2( من أصوات الناخبني.

الزهار يرسم مالمح المعركة القادمة
"حامس": جامعاتنا الفلسطينية املخزون اإلسرتاتيجي النطالق رشارة املقاومة

الشنطــي: شعبنــا قلــب روايــة االحتــالل وأظهـــر صورتـــه الحقيقيـــة
غزة/ جال غيث:

الجامعــات  دور  حــاس  أكــدت حركــة 
املخــزون  باعتبارهــا  الفلســطينية، 
اإلســرتاتيجي التــي تنطلــق منــه رشارة 
مقاومــة ممثلة بالخــرات العلمية التي 
أدوات  لتطويــر  كبــرة  جهــوًدا  تبــذل 

العمل املقاوم.
جــاء ذلــك خــال حفــل تكريــم نظمتــه، 
حركــة  يف  الجامعــات  دائــرة  أمــس، 
بقطــاع  حــاس  اإلســامية  املقاومــة 
غــزة، لــذوي شــهداء الجامعــات الذيــن 

ارتقوا يف معركة "سيف القدس".
يف  أقيــم  الــذي  الحفــل،  يف  وشــارك 
مركز رشــاد الشــوا الثقايف مبدينة غزة 
لحــاس  الســيايس  املكتــب  عضــوا 
د.محمود الزهار، ود.جميلة الشنطي، 
التعليــم  لشــؤون  املســاعد  والوكيــل 
العــايل يف وزارة الرتبيــة والتعليــم بغزة 
د.أميــن اليــازوري، ولفيف مــن قيادات 
"ســيف  شــهداء معركــة  وذوو  الحركــة، 

القدس".
توحيد الصفوف

ورســم الزهــار مامــح املعركــة القادمــة 
مــع االحتــال اإلرسائيــيل، قائــًا: "يف 
وآثارهــا  القــدس  ســيف  معركــة  ظــال 

ســتتكرر  حملتــه  التــي  النــرص  وبشــائر 
التجربة لتكون القادمة أشــد قوة وأكر 
األوىل  الخطــوة  الرمــي  ويكــون  حجــًا 
وبعدهــا ندخــل املســجد األقــى كا 
دخلــه أجدادنــا مــن قبــل بعــد أن ندمــر 
مقدســاتنا  ودنــس  أرضنــا  احتــل  مــن 
رضورة  عــى  وشــدد  منهــا".  وطردنــا 
"أن نوحــد صفنــا ونجمع كلمتنا ونقوي 
بــكل الوســائل املمكنــة حتــى  شــوكتنا 
نقف عى أعتاب التحرير وعى أبواب 

املسجد األقى املبارك محرًرا".
حجــم  تدركــون  أنكــم  شــك  "ال  وقــال: 
املؤامــرة عــى ثوابتنــا وأرضنــا وشــعبنا 
وتعلمــون  ومقدســاتنا،  وعقيدتنــا 
تفاصيــل مــا يــدار يف أروقــة الكارهــني 
لتحريــر فلســطني وهــي كبــرة ومعقدة 
ومتســارعة  ومتصاعــدة  ومتشــعبة 

ومستمرة".
وحجــم  الشــهداء  عــدد  رغــم  وأضــاف: 
واملؤسســات  للبيــوت  الدمــار 
املدنيــة، ورغــم آالم الجرحــى والحصار 

واملؤامرات، نؤمن بأن وعد الله حق.
رشارة املقاومة

شــعبنا  أن  الشــنطي،  أكــدت  بدورهــا، 
قلــب روايــة االحتــال وأظهــروا صورتــه 

الحقيقيــة رغــم محاوالتــه ســلخ شــعبنا 
عــن قضيتــه واملراهنــة عليــه بالنســيان 
وفقــدان بوصلتــه وقضيتــه، مســتذكرة 
مقولــة الشــيخ الشــهيد أحمــد الياســني 
بــأن "معركتنــا مــع املحتل عى الجيل، 
فإذا كسبنا هذا الجيل كسبنا املعركة 

وسنحقق النرص".
الســيايس  املكتــب  عضــو  وقالــت 
منفــذ  الشــلبي  منتــرص  إن  لحــاس: 
منوذًجــا  البطوليــة  زعــرتة،  عمليــة 
اســتثنائًيا مــن هــذا الجيل الذي راهنوا 
عليه فسقطوا وشمخنا، وأرسل رسالة 
إىل دايتــون، وكل مخلفاتــه أنهــا تحــت 

قدميه.
جامعاتنــا  أن  الشــنطي  وأكــدت 
املخــزون  هــي  الفلســطينية 
اإلســرتاتيجي الــذي تنطلــق منــه رشارة 
مــا  نكــرم  مضيفــة:  االحتــال،  مقاومــة 
يزيد عى 50 شهيًدا ما بني أكادميي 

وإداري وطالب وعى رأســهم الشــهيد 
أســامة  وابنــه  الزبــدة  جــال  الدكتــور 

ورفيقة باسم عيىس.
وأمضــت: "دماؤكــم الزكيــة ســالت يف 
سبيل أقدس قضية؛ من أجل القدس، 
مشــرة  يهــون"،  أجلهــا  مــن  مثــن  وكل 
إىل أن معركــة "ســيف القــدس" قامــت 
عــى كاهــل مجاهديــن حفــروا الصخــر 
منهــم يف  واستشــهد  الحديــد،  والنــوا 
معركة األعداء و"سيف القدس"، فهم 

من صنع لنا النرص وأعاد لنا الهيبة.
وأمضــت تقــول: "أنقــل لكــم مشــهدين 
الذلــة  فيــه  واألخــر  العــزة  فيــه  أحدهــم 
ففي باب العمود مل يعد املستوطنون 
قادريــن عــى اقتحامــه أو الدخــول إليــه 
خشــية مــن جــروت شــعبنا ومقاومــة، 
أمــا يف نابلــس تحــرس أجهــزة الســلطة 
مقام قر يوســف وتؤمن للمســتوطنني 
الســلطة  تقــف  أن  فبــداًل  فيــه،  الصــاة 

وتحميهــم  املجاهديــن  عــن  وتدافــع 
التضييــق  يف  العــدو  تســاعد  نجدهــا 

عى شعبنا.
نقطة التحول

بينــا مثــن عزيــز الزبــدة، نجل الشــهيد 
جال الزبدة، وشقيق الشهيد أسامة، 
يف كلمــة عوائــل الشــهداء، دور دائــرة 
لتكريــم  حــاس  الجامعــات يف حركــة 

أهايل الشهداء.
علاؤنــا  لــه:  كلمــة  يف  الزبــدة،  وقــال 
وعرقهــم  وجهدهــم  أوقاتهــم  بذلــوا 
حفاًظــا  الصفــوف  وتقدمــوا  وراحتهــم 
إىل  مشــًرا  ومقدســاتنا،  أرضنــا  عــى 
التحــول  نقطــة  شــكل  علائنــا  علــم  أن 

فكانــوا  االحتــال  مــع  الــرصاع  يف 
وشــاهدنا  والعلــم،  العقــل  مجاهــدي 
معركــة  خــال  صنيعهــم  حســن 
صواريخهــم  فرأينــا  القــدس"،  "ســيف 
االحتــال  أرعبــت  التــي  وطائراتهــم 

وشلت أركانهم. 
أن  يــرى  والــدي  كان  وأضــاف: 
ومخرجــة  اإلبــداع  حاضنــة  الجامعــات 
الرجــال ومربيــة األجيــال وأهــم رافد من 

روافد العمل الدعوي والجهادي. 
شــهداء  ذوو  ُكــرِّم  الحفــل  نهايــة  ويف 
موا دروًعا  معركة "سيف القدس" وُسلِّ
عرفاًنــا مبــا قدمــوه عــى طريــق تحريــر 

فلسطني.

الستعادة دورها 
استطالع: 89.5 % يؤيدون دخول حامس والجهاد ملنظمة التحرير 

)90.1 %( يرون أن 

املقاومة نجحت يف 
تثبيت معادلة القدس-غزة
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

االســتيطانية التــي باتــت تتزايــد بتســارع يف األيــام األخــرة، يف إطــار 
خطة الضم الصهيونية ملناطق واسعة ومهمة من الضفة الغربية، وهي 
الخطــة التــي مل تجّمــد، بــل ُتنفــذ بالتــدّرج، يف مناطــق متعددة، بعضها 

بعيد عن كامرات اإلعالم.
جبل صبيح ِمثل كثر من املناطق املرتفعة واإلســراتيجية يف الضفة 
عليــه  مســتوطنات  بنــاء  بغــرض  االحتــالل  لســيطرة  كان هدًفــا  الغربيــة 
منــذ عقــود، وقــد كانــت أوىل محــاوالت االســتيالء عليــه يف منتصــف 
الثامنينيــات مــن القــرن املــايض، وذلــك بإقامــة نقــاط عســكرية عــى 
ومثــة  اســتيطانية،  وحــدات  إىل  الحًقــا  تطــورت  الجبــل،  يف  مناطــق 
محاوالت للســيطرة عليه بالكامل أخًرا، لوال املواجهات املســتمرة مع 

أهايل القرى القريبة منه.
كان ميكــن ألهــايل بلــدة بيتــا التــي تتصــدر املواجهات منذ عدة أشــهر، 
ومعها قرى أخرى، أن يسلموا باألمر الواقع، نظًرا لشح إمكاناتهم مقابل 
الرســانة العســكرية العاتيــة التــي يواجههــم بهــا جيــش االحتــالل، وأن 
يســلموا مــن جانــب آخــر بأكذوبــة ملكيــة أرايض الجبــل للمســتوطنني، 
لكنهم نشطوا عى جبهات عديدة، منها إثبات ملكيتهم أرايض الجبل، 
وعــدم تــرّسب أي قطعــة فيــه بالبيــع والســمرسة، إىل جانــب صمودهــم 
الكبــر يف مواجهــات شــبه يوميــة مــع جنــود االحتــالل ومســتوطنيه يف 

لكنهــا مــع الوقــت بدأت تتدخــل يف الحياة املدنية، وأصبحت بالتدريج 
فــوق القانــون، وانســدت كل ُســُبل التفاهــم بينهــا وبــني الدولــة، فقصــف 
الســلطان محمود الثاين ســنة 1825 معســكرات اإلنكشارية باملدفعية، 

وصّفى هذا الجيش.
للدولــة  رافعــة  التــي شــكلت  الُنخــب  أن  الســابق  الحديــث  مــن  ُيالحــظ 
عــى  القــدرة  الُنخــب  هــذه  قــادة  وفقــد  عليهــا،  عــبء  إىل  تحولــت 
اســتخالص الِعــَر، ومل يتنازلــوا عــن االمتيــازات التــي احتكروهــا، فقــررت 
الدولة التخلص منهم بشكل كامل، حتى تستطيع أن تواصل مسرتها.

أمــا التجربــة الثالثــة فهــي تجربــة الثــورة الفرنســية، ما الــذي حصل حينها؟ 
كانــت الُنخبــة الحاكمــة قــد حصلــت عــى امتيــازات كثــرة، امتيــازات ال 
حقــوق، فوقعــت يف البــالد أزمــة ماليــة خانقــة، مل تُعــد الدولــة الفرنســية 
أمــور الدولــة، فتداعــى  قــادرة عــى توفــر املرصوفــات الالزمــة لتســير 
مرصوفــات  تقليــص  إمــا  اثنــني:  مــن  واحــد  الحــل  أن  وقــرروا  الُخــراء، 
ونفقــات الحاشــية والنبــالء )ُنخــب ذلــك الزمــان(، وإمــا أن ُتفــرض رضيبــة 
عــى العامــة. رفضــت الُنخبــة تقليــص امتيازاتهــا، ومل يســتطع امللــك 
لويــس الســادس عــر إجبارهــم عــى هــذا األمــر، فقــرر امللــك اللجــوء 
إىل فــرض رضيبــة عــى عامــة النــاس، اعتقــاًدا أن هــذا أســهل، ومل يتوقع 
أن النــاس ســتثور عليــه، وينتهــي هــو وُنخبــه إىل مصــر ُمرعــب، إذ ُقِتــل 
أو  إمــا عــى املقصلــة  قتــاًل  املــوت  النبــالء  مــن  الكثــر  امللــك، وواجــه 
رمًيــا بالرصــاص. لــو أن تلــك الُنخبــة امتلكــت قــدًرا مــن الحكمــة، لتنازلت 
عــن يشء مــن مكتســباتها، وحافظــت عــى بقائهــا، لكنهــا مل تســتطع أن 

تستخلص الِعَر يف اللحظة املناسبة، فواجهت املآل الصعب.

حاميــل(  ومحمــد  حاميــل،  وزكريــا  برهــم،  )عيــى  هــم  شــهداء  ثالثــة 
جنــوب  بيتــا،  بلــدة  قدمتهــم  األخــر،  الشــهر  يف  الجرحــى،  وعــرات 
نابلس، يف الضفة الغربية، إضافة إىل الشهيد )طارق صنوبر( من قرية 
يتــام املجــاورة، وقبلهــم جرحــى ومعتقلــون كــر، يف األشــهر املاضيــة، 
واســتيالء  بالتهويــد  املهــدد  صبيــح(،  )جبــل  عــن  الدفــاع  إطــار  يف 
الشــارع  مــن  قريًبــا  زعــرة،  حاجــز  رشق  والواقــع  عليــه،  املســتوطنني 

املمتد باتجاه األغوار، واملطّل عى قرى بيتا ويتام وقبالن.
املســتوطنون  اســتوىل  دومًنــا(،   840( نحــو  الجبــل  مســاحة  تبلــغ 
حتــى اآلن عــى )20 دومًنــا( منــه، وأقامــوا عليهــا عــدًدا مــن الوحــدات 

تلعــب النخــب الثقافيــة واالقتصاديــة واإلداريــة والسياســية أدواًرا مهمــة 
يف حياة الشعوب، وقد تكون سبًبا يف إحداث االستقرار، ورمبا ُتشكل 

عاماًل من عوامل اندالع الثورات.
يف هذا املقال سأعرض عدًدا من التجارب التاريخية العربية والغربية، 
التــي لعبــت فيهــا النخــب أدواًرا مؤثــرة، أوىل هــذه التجــارب تتمثــل يف 
1066م،  إنجلــرا عــام  الــذي احتــل  النورمانــدي،  الحاكــم وليــام  موقــف 
فثــارت عليــه الُنخــب القدميــة، ومتكــن مــن قمعهــا، لكنــه مل يكتــِف بهــذا 
األمر، بل اقتلعها من جذورها، خشــية أن ُتعيد الثورة، فصادر أراضيها، 
واعتقــل زعامءهــا، وأنهــى وجودهــا رشيحــة اقتصاديــة اجتامعيــة مهيمنة 
فــوّزع  األرســتقراط،  مــن  جديــدة  ُنخبــة  ينشــئ  أن  وقــرر  أتباعهــا،  عــى 
اقتصاديــة  اجتامعيــة  رشيحــة  منهــم  وجعــل  مؤيديــه،  عــى  األرايض 
الدولــة،  خزينــة  متويــل  يف  عليهــا  االعتــامد  وميكنــه  مهيمنــة،  جديــدة 
إضافــة إىل تزويــد الجيــش باملقاتلــني واملــؤن وقــت الحاجــة، ووفــرت لــه 
عملية التخلص من الُنخب القدمية، وبناء ُنخب جديدة حالة من األمن 

واالستقرار.
ميكــن القــول إن خالصــة التجربــة املذكــورة آنًفــا تتمثــل يف أن الُنخــب 
القدميــة ُتتعــب الحاكــم الجديــد، لهــذا هــو إمــا أن يتفاهــم معهــا إذا كان 
قــادًرا عــى فعــل ذلــك، والــذي  هــذا ممكًنــا، أو يتخلــص منهــا إذا كان 
حصل أنه تخلص منها، وأنشأ غرها، وتحقق له االستقرار سنني طويلة.

اإلنكشــارية،  مــع  العثامنيــة  الدولــة  تجربــة  يف  تتمثــل  الثانيــة  والتجربــة 
واإلنكشــارية هــي فرقــة عســكرية خاصــة أنشــأتها الدولــة مــن أجــل القيــام 
باملهامت الخاصة التي يعجز الجيش عن القيام بها، وبالفعل أبدعت، 

مســتوطنة  إىل  تحويلــه  إىل  االحتــالل  يســعى  الــذي  الجبــل،  محيــط 
تفصــل شــامل الضفــة الغربيــة عــن جنوبهــا، بحيــث يصبــح حاجــز زعــرة 
بوابة بينهام، ومن شأن املستوطنة، يف حال النجاح بإنشائها، أن تربط 

بني املدن املحتلة غرًبا واملستوطنات يف األغوار رشًقا.
يحــاول جيــش االحتــالل أن يوقــع إصابــات كثرة يف كل تظاهرة ينظمها 
الناشــطني  اســتهداف  إىل  إضافــة  الجبــل،  عــن  للدفــاع  القــرى  أهــايل 
باالعتقال، ليك يؤكد رســالة الكلفة العالية لنضالهم الشــعبي يف وجه 
آلة االستيطان الرسطاين، وليحملهم عى التعب والراجع، والتسليم 
بحتمية تهويد الجبل وإقامة مستوطنة عليه، لكن كل هذا ال يفلح يف 
إيقاف إرادة املواجهة التي يتسلح بها األهايل، واإلرصار عى فعل ما 

عليهم لدفع االستيطان عن الجبل.
مواجهــة  يف  والناشــطة  الفاعلــة  الطليعــة  هــذه  لــدى  اســتئناس  مثــة 
يف  الصمــود  جــوالت  بــكل  نابلــس  جنــوب  صبيــح  جبــل  يف  االحتــالل 
تكبيــل  يف  نجحــت  التــي  والقــدس،  الضفــة  يف  األخــرة  الســنوات 
سياســات االحتــالل ورّدهــا، مثــل هّبــة باب األســباط، وفتــح مصى باب 
الرحمــة، وصمــود أهــايل الخــان األحمــر، وليــس انتهاًء بثبــات أهايل حي 
الشــيخ جــراح وحــي بطــن الهــوى يف ســلوان، بالقــدس، ودرّة ذلــك كلــه 
معركة )سيف القدس( التي خّطت معادلة صمود فلسطينية جديدة، 

املواجهــة  وجــدوى  واإلرصار،  التحــدي  معــاين  مــن  كثــًرا  وكّرســت 
ومدافعة سياسات االحتالل، وإظهار إرادة املقاومة وعدم االستكانة، 
وهــي معــاٍن مشــفوعة بأمــل كبــر يف أن التغيــر بــات ممكًنــا، وأن عــرص 
الغطرســة الصهيونيــة ميكــن أن يأفــل، وسياســات عنجهيتــه ميكــن أن 

تنكرس.
ال شّك أن كل تلك املحطات والجوالت، مبا تكتنزه من معاٍن ودروس، 
قــد تعــززت لــدى أهــايل بيتا والقرى املجــاورة يف معركتهم األخرة، مع 
أنهــم أهــل اإلقــدام واملواجهــة منــذ عقــود، لكنهــم اليوم يظهــرون إرصاًرا 
كبًرا عى مواصلة معركة التصدي لالستيطان عى جبل صبيح، حتى 
مــع ارتفــاع رضيبــة خيارهــم هــذا، لكنهــا إرادة التحــرر مــن الضعــف التــي 
تتفــوق عــى حســابات القــوة الباطشــة، وعــى كل مــا ميكــن أن يغــري 
باالنســحاب، وهــي تأكيــد آخــر عــى جــدوى أن يهــّب أصحــاب الحــق 
لــيك ينافحــوا عنــه، حينــام ُيتهدد بالســلب، ألنهم بذلك ال يثبتون فقط 
التصاقهــم بحقهــم ونســبته لهــم ال ملــزوري التاريــخ، بــل يقدمــون أيًضــا 
مثــااًل آخــر لغرهــم باعًثــا عــى االحتــذاء، ومحــرًرا مــن الكســل والقعــود، 
بالــدم، وبغبــار  وهــو مثــال عــّي عــى االنطفــاء، ألن شــعلته مرسجــة 
تعلــن  وهــي  األبيــة  الحناجــر  وبتكبــرات  اإلطــارات،  ولهيــب  الحجــارة 

التحامها بأرضها وتجّذرها فيها، ومواصلة املعركة ذوًدا عن حامها.

والتجربــة الرابعــة تتمثــل يف تجربــة حــزب العمل اإلرسائييل، هذا الحزب 
الذي أسس الدولة، وبنى قوتها، وامتلكت كوادره أكر الخرات الالزمة 
والرضورية لقيادة الدولة واستمرار قوتها وازدهارها، لكنهم فوجئوا منذ 
ليكــود، فوجئــوا  إذ فشــلوا يف االنتخابــات ملصلحــة حــزب   1977 عــام 
مــن علــم ومعرفــة  مــا ميتلكونــه  براجــع كبــر يف شــعبيتهم، ورغــم كل 
بحــرب  قامــوا  بــل  الِعــَر،  يســتخلصوا  أن  يســتطيعوا  مل  وخــرة  وتجربــة 
تكســر عظــام داخليــة، وتراشــقوا باالتهامــات، وغــروا قياداتهــم مــرات 
كثــرة، لكنهــم مل يســتطيعوا إيقــاف مســرة الراجــع، وغــادر الحــزب أهم 
قياداتــه وكــوادره، ومل يتمكنــوا مــن الوقــوف عى ســبب انفضاض الناس 

من حولهم حتى اللحظة.
والتجربة الخامسة تتمثل يف تجربة الكنيسة الكاثوليكية يف أوروبا التي 
نــادى الرهبــان بإصالحهــا يف العصــور الوســطى، لكــن البابــوات رفضــوا، 
واستمروا يف مامرسة ما يؤذي الناس، وميس بسمعة الكنيسة، وعذبوا 
الكثــر مــن معارضيهــم، وقتلــوا أعــداًدا أُخرى من طريــق محاكم التفتيش 
وغرهــا، ومل تنتبــه قيــادة الكنيســة إىل أن موجــات االحتجــاج آخــذة يف 
االتســاع والشــدة، لكــن تلــك القيــادة اعتقــدت أنهــا عصية عــى الهزمية، 
وأنهــا مــا زالــت قــادرة عــى املنــاورة والبقــاء، ويف النهايــة تحالــف ضدهــا 
أعداد كبرة من الرهبان مع األمراء وامللوك، واستطاعوا حرصها داخل 

جدران الكنيسة، ومنعها من التدخل يف الشأن العام.
بعــد اســتعراض التجــارب الســابقة يتضــح أن الُنخــب التــي تســيطر عــى 
مجتمــع مــا ميكنهــا أن تبنــي قوتــه ورفعتــه، لكنهــا ميكــن أن تتســبب لــه 
بحــدوث نكســات وهزائــم، وميكــن لهــذه الُنخــب التــي قــد تكــون ُملِهَمــة 

ل عبًئــا عليــه يف لحظــات  ملجتمعهــا يف لحظــة مــن اللحظــات أن ُتشــكِّ
أخــرى، وتضطــره إىل الثــورة عليهــا واقتالعهــا أو تحجيمهــا عــى األقــل، 
ويحــدث هــذا يف الحــاالت التاليــة: أواًل عندمــا تعتقــد هــذه الُنخــب أن 
التاريخ انتهى، أي أن سيطرتها ستبقى دامئة، وأنه لن يأيت بعدها أحد، 
أي عندمــا ينتهــي الخطــر عــى الوجــود، فيبــدأ الــرصاع عــى املكاســب، 
ثانًيــا: عندمــا تصــل الُنَخــب إىل مرحلــة مــن األنانيــة، تجعلهــا ُتــرص عــى 
االستئثار مبكتسباتها، ورفض التنازل عن أي مكتسبات ملصلحة متويل 
مرصوفــات الدولــة التــي اســتفادوا منهــا كثــًرا يف الســابق، ثالًثــا: عندمــا 
املناســب،  الوقــت  يف  العــر  اســتخالص  عــى  القــدرة  الُنخــب  تفقــد 
رابًعــا:  األصدقــاء،  لهــا  ُيقدمهــا  التــي  بالنصائــح  الحائــط  عــرض  وتــرضب 
عندمــا ال تنتبــه الُنخــب إىل تغيــرات يف املحيــط ليســت ملصلحتهــا، 
بل رمبا تدفع باتجاه شطبها، خامًسا: عندما تعيش الُنخب عى رصيد 
تحقيــق  عــن  وعجزهــا  كفاءتهــا  تــآكل  النــاس  ُيشــاهد  حــني  يف  ســابق، 

اإلنجاز وحل املشكالت.

جبل صبيح.. أكرث من ضوء يف النفق

دور النخب يف إحداث االستقرار والتسبب يف الثورة

لمى خاطر

د. نهاد الشيخ خليل

)09t-PMRS/Taawon-21G( إعالن عن المناقصة رقم
استئجار سيارة 4 راكب مع سائق

تعلــن جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية ضمــن مــروع "رعايــة مصــايب العــدوان 
عــى قطــاع غــزة – محافظــة غــزة وشــامل غــزة" واملمــول مــن التعــاون عــن رغبتهــا 
باســتئجار ســيارة 4 راكــب مــع ســائق حســب الــروط و املواصفــات املنصــوص 
عليهــا يف مســتندات العطــاء  رقــم )09t-PMRS/Taawon-21G( وتدعــو كافــة 
الركات املسجلني يف محافظات فلسطني التقدم للمشاركة يف هذه املناقصة 
واستالم مستندات العطاء مقابل مبلغ مايل قدره مائة شيكل فقط، غر مسردة 
اعتبارا من الســاعة التاســعة من صباح يوم االحد املوافق 2021/06/13 وحتى 
الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الخميس املوافق 2021/06/17 من مقر جمعية 
اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية غــزة:  تــل الهــوى شــارع جامعــة الــدول العربيــة هاتــف 
رقم )2635991/2( و فاكس رقم )2626069(، بحسب الروط التالية: 

1. عى الركة املتقدمة ان تكون ذات خرة واختصاص 

2. العملــة املســتخدمة للتســعر هــي الــدوالر.  تعتــر األســعار الــواردة هــي األســعار 

يحــق  أنــه ال  كــام  والغــر منظــورة.  كافــة املصاريــف املنظــورة  النهائيــة وهــي شــاملة 
للركة الفائزة املطالبة باي تعويضات من أي نوع سواء من تقلب األسعار أو خالفه. 
3. ســيتم الدفــع للركــة مبوجــب حوالــة بنكيــة بعــد تقديــم الركــة لفاتــورة 

رسمية وشهادات خصم منبع بحسب األصول 
4. يحق لإلغاثة الطبية إعادة طرح عرض السعر بشكله الحايل او بإضافة أي 

تعديالت تراها مناسبة وال يحق للركات االعراض. 
5. يرفق مع املناقصة تأمني أوىل بكفالة بنكية بقيمة %5 من إجاميل قيمة 

العطــاء يف صــورة خطــاب ضــامن بنــيك أو شــيك بنــيك ويجــب أن يبقــى هذا 
التأمــني صالحــا ملــدة 180 يومــا مــن تاريخ فتــح املظاريف عى ان يكون من 

بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية. 
6. آخــر موعــد لتســليم الوثائــق هــو الســاعة الثانيــة عــر مــن ظهــر يــوم االثنــني 

املوافق 2021/06/21 يف نفس املوقع الذي تم منه رشاء مستندات العطاء 
عى أن يكون العطاء ساري املفعول لفرة 180 يوما من تاريخ اإلقفال. 

7. سيتم فتح املظاريف يف نفس املوعد واملكان )الساعة 12:00 ظهرًا من 

يــوم االثنــني املوافــق 2021/06/21 يف مقــر الجمعيــة يف غــزة( يف جلســة 
علنية ملن يحب باملشاركة من الركات التي تقدمت بعرض سعر فقط. 

مالحظة :رسوم اإلعالن ليومني عى من يرسو عليه العطاء.

إعالن عطاء بالظرف المختوم 
مؤسسة أطباء حول العامل تركيا – مكتب غزه تعلن عن طرح عطاء رقم  2021/3 
  توريــد مســتلزمات طبيــة لصالــح وزارة الصحــة 

الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة أمتي 
مؤسســة أطبــاء حــول العــامل- تركيــا  تأسســت عــام 2000، مــن قبــل مجموعــة مــن 
األطباء، بهدف نقل املساعدات والخدمات الطبية للمجتمعات املحلية الذين هم 
ضحايــا الجــوع والفقــر والجفــاف واملــرض والحروب والرصاعات  التي يتسســب فيها 
االنسان والكوارث الطبيعية ، بغض النظر عن لغتهم أو دينهم أو عرقهم أو جنسهم.

أنشــأت مؤسســة أطبــاء حــول العــامل – تركيــا مكتبــًا لهــا يف غــزة عــام 2015 برقــم تســجيل 
8491، حيث يهدف املكتب إىل تسهيل تنفيذ املشاريع الصحية وتعزيز التنسيق بينها 

وبــني الريــك املحــيل وبــذل أقــى  قــدر مــن الجهــود ملســاعدة املواطنني يف فلســطني 
إجــراء  أجــل  مــن  مجــاالت  عــدة  الركيــة يف  الطبيــة  الوفــود  لزيــارة  التنســيق  إىل  باإلضافــة 
عمليات يف مستشفيات فلسطني وتقديم االستشارات الطبية للطواقم الطبية املحلية. 
تعلــن مؤسســة أطبــاء حــول العــامل تركيــا - مكتــب غــزة عــن طــرح عطــاء لتوريد 
بالتعــاون مــع مؤسســة امتــي وذلــك  مســتلزمات طبيــة لصالــح وزارة الصحــة 

حسب الروط واملواصفات الواردة يف كراسة العطاء 
فعى الركات الراغبة يف التقدم للعطاء  التوجه لراء كراسة العطاء من  مقر 
املؤسســة الكائــن يف غــزة ، شــارع الشــهداء بالقــرب مــن  رشكــة االتصــاالت بــدءًا 

من يوم األحد 2021/06/13 مع األخذ بعني االعتبار املالحظات التالية : 
1. جميع األسعار املقدمة يجب أن تكون بالدوالر وشاملة الرضيبة 

2. املؤسسة غر ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

3. رسوم رشاء كراسة العطاء 300 شيكل غر مسردة .

4. لن يتم النظر يف كراسة العطاء  التي ال تستويف الروط املذكورة .

5. مواعيد رشاء كراسة العطاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد 

الظهر وذلك بدءا من يوم األحد املوافق 2021/06/13 وحتى يوم االثنني املوافق 
2021/06/14 مع التأكيد عدم امكانية بيع اي عطاء بعد التاريخ املحدد . 

6. رسوم اإلعالن  يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء .

7. آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم الثالثاء 2021/06/15 )12:00 بعد الظهر ( 

يف مقر املؤسسة مع العلم أن فتح املظاريف يف نفس املوعد ولن يقبل أي عطاء  
بعد هذا الوقت ، وسيتم فتح املظاريف بحضور ممثيل الركات ملن يرغب .

8. لالستفسار عن األمور املتعلقة بالعطاء التواصل مع مسؤول املروع / 

محمد حجي موبايل رقم - 0594220272

إعالن طرح عطاء مناقصة بالظرف المختوم
توريد أثداء صناعية 

 )16/ MED /2021( رقم
األمــم  CCP JAPAN وصنــدوق  مــع    بالراكــة  الحــر  الثقافــة والفكــر  ترغــب جمعيــة 
املتحدة للسكان UNFBA بتمويل من الحكومة اليابانية يف اإلعالن عن طرح مناقصة 
توريــد أثــداء صناعيــة، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مــروع رســم مســارات آمنــة للنجــاة مــن 
رسطان الثدي من خالل الكشف املبكر والعالج ودعم النساء املتعايشات مع رسطان 
الثــدي، فعــيل مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــركات واملحــالت املرخصــة حســب 
األحمــر  الهــالل  األمــل – خلــف  الكائــن يف حــي  الجمعيــة  مقــر  التوجــه إىل   ، األصــول 
الفلسطيني – مدينة خـان يونس ، لراء وثائق العطــاء خالل سـاعـات الدوام الرسميـة، 
وذلك من الساعــة التاسعة صبــاحـا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، وذلك ابتداء 
2021/06/14م وحتــى نهايــة دوام يــوم األربعــاء املوافــق  مــن يــوم اإلثنــني املوافــق 

2021/06/23م ، وذلك مقابل 200 شيكل رسوم غر مسردة  ، مع العلم بأن : 

- موعــد االجتــامع التمهيــدي الســاعة الثانيــة عــر والنصــف ظهــرا مــن يــوم 
الخميس 2021/06/24م مبقر جمعية الثقافة والفكر الحر.

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم الثالثــاء املوافــق 
2021/06/29م الساعة الواحدة والنصف ظهرًا مبقر الجمعية .

الســاعة  2021/06/29م  املوافــق  الثالثــاء  يــوم  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة والنصف ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة. 
- إرفاق تأمني ابتدايئ بنسبة %2 من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 

بنكية سارية املفعول.
- إرفاق كفالة حسن تنفيذ من من يرسو عليه العطاء بقيمة 10 %  من قيمة 

العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة بنكية.
- ارفاق صورة من الســجل التجاري للركة معتمد وســاري املفعول حســب 

األصول املتبعة عند تسليم كراسة الروط.
- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الروط.

- للجمعية الحق يف التجزئة.
- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .

- تكلفة االعالن يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.
رقــم: هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لالستفســار   -

 2075929 - 2051299 جوال رقم:0599176954.

إعالن طرح عطاء مناقصة بالظرف المختوم
تقديم فحوصات طبية

 )15/ MED /2021( رقم
األمــم  CCP JAPAN وصنــدوق  مــع    بالراكــة  الحــر  والفكــر  الثقافــة  ترغــب جمعيــة 
املتحدة للسكان UNFBA بتمويل من الحكومة اليابانية يف اإلعالن عن طرح مناقصة 
تقديــم فحوصــات طبيــة، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مــروع رســم مســارات آمنــة للنجــاة 
مــن رسطــان الثــدي مــن خــالل الكشــف املبكــر والعــالج ودعــم النســاء املتعايشــات مــع 
الــركات واملحــالت املرخصــة  الثــدي، فعــيل مــن يرغــب يف املشــاركة مــن  رسطــان 
حسب األصول ، التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف حي األمل – خلف الهالل األحمر 
الفلسطيني – مدينة خـان يونس ، لراء وثائق العطــاء خالل سـاعـات الدوام الرسميـة، 
وذلك من الساعــة التاسعة صبــاحـا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، وذلك ابتداء 
يــوم األربعــاء املوافــق  2021/06/14م وحتــى نهايــة دوام  يــوم اإلثنــني املوافــق  مــن 

2021/06/23م ، وذلك مقابل 300 شيكل رسوم غر مسردة  ، مع العلم بأن : 

- موعــد االجتــامع التمهيــدي الســاعة الحاديــة عــر والنصــف صباحــا من يوم 
الخميس 2021/06/24م مبقر جمعية الثقافة والفكر الحر.

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم الثالثــاء املوافــق 
2021/06/29م الساعة الثانية عر والنصف ظهرًا مبقر الجمعية .

- سيتم فتح املظاريف يوم يوم الثالثاء املوافق 2021/06/29م الساعة الثانية 
عر والنصف ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة. 

- إرفاق تأمني ابتدايئ بنسبة %2 من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 
بنكية سارية املفعول.

- إرفاق كفالة حسن تنفيذ من من يرسو عليه العطاء بقيمة 10 %  من قيمة 
العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة بنكية.

- ارفاق صورة من الســجل التجاري للركة معتمد وســاري املفعول حســب 
األصول املتبعة عند تسليم كراسة الروط.

- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الروط.
- للجمعية الحق يف التجزئة.

- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .
- تكلفة االعالن يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

رقــم:  هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لالستفســار   -
2075929 - 2051299 جوال رقم:0599176954.
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شرعي و المهنيالوحدة 
Do you sometimes feel that you’re wasting a lot of your time and not getting enough done? Don’t  worry – 

you’re not alone.  Most of us fail to manage our time effectively. There are lots of books about time 

management on the market, but you don’t need to waste time (and money) reading them. Here are some tried 

and tested tips for getting things done.   

TIP 1  : __________________________    

It’s so easy to make excuses and find ways to avoid the thing you know you should be doing. Experts 

advise us to break this habit by becoming aware of our own excuses. The ‘right time’ to do something never 

arrives: the best time to do something is usually now. Once you’ve got started, you’ll probably find that it 

wasn’t as hard as you thought. 

TIP 2  : __________________________    

It’s important to make yourself a ‘to do’ list or exam revision timetable, but remember that listing things 

isn’t the same as doing them (see Tip 1!).  Once you’ve worked out what needs to be done, decide which 

tasks have the highest priority and which can be left till later. 

TIP 3  : __________________________    

It’s inevitable that things don’t always go as well as you expect them  to. If you find that you’ve ‘hit a wall’, 

there are two things you can do. First, persevere: with a bit more effort, you may find that you break through 

the wall. But if that doesn’t work, try having a (short) break. Do something completely different, and come 

back to the task.       

TIP 4: __________________________    

Even if you’re under stress, there’s no point making yourself ill – that will just make the pressure worse. 

Make sure you remember to eat regularly and healthily, and,  

even though it may be hard, try to get enough sleep. 

TIP 5 : __________________________    

You can’t always make your brain work ‘on demand’. Don’t spend too long on one task, and learn to 

recognise when you’re slowing down.  Divide large tasks into smaller parts that are easier to manage, and 

reward yourself for completing them by doing something fun. 
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وأريد للغاية صعب األمر أن أحيانًا االستسالم أعتقد

بالملل فيها أشعر نقطة إلى أحيانًا المعلومات. وتتوقفأصل

 

أينه من أعرف وال محيًرا األمر يصبح بحيث به للقيام الكثير أبدأناك

 

تؤلمنيأشعر بالقلق وبدأت رأسي 
 

والوقت ألفعلها أخرى أشياء أجد أنني دائًما ينفديبدو
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شرعي و المهنيالوحدة 

A. Read the article. Then choose the best title a–e for each tip. 
a. One step at a time d. Keep going                                  
b. Look after yourself e Just do it!    
c. First things first                                         

B. Read the five problems then write the solutions for each one depending on the tips you have read.  

        Decide which tip is the best for each student:                                                                                                                                                                                                 

Students' comments / Problems / situations Tip Solutions 

1. I sometimes think it’s all too hard and want to 

give up.  
 االستسالم أعتقد أحيانًا أن األمر صعب للغاية وأريد 

___ a. ________________________________ 

b. ________________________________ 

2. I sometimes reach a point where I get bored 

and information just stops.   
 المعلومات.  وتتوقفأصل أحيانًا إلى نقطة أشعر فيها بالملل 

___ a. ________________________________ 

b. ________________________________ 

3. There’s so much to do that it gets confusing 

and I don’t know where to start.   
 . أبدأناك الكثير للقيام به بحيث يصبح األمر محيًرا وال أعرف من أين ه

___ a. ________________________________ 

b. ________________________________ 

4. I get worried and my head starts hurting.  
   . تؤلمنيأشعر بالقلق وبدأت رأسي 

___ a. ________________________________ 

b. ________________________________ 

5. I always seem to find other things to do and 

time just runs out.   
 . ينفديبدو دائًما أنني أجد أشياء أخرى ألفعلها والوقت 

___ a. ________________________________ 

b. 

_________________________ _ ____ 
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What do each of the following pronoun / words refer to : 

 تعود إلى  سطر الضمير 

1. you 2/9 The reader  

2. them 3 books 

3. them 12 things 

4. them 15 things   

5. them 26 large tasks 

6. it 9 to do something 

7. It 21 trying to get enough sleep 

8. this 7 making excuses and find ways to avoid the 

thing you know you should be doing 

9. which   12 tasks which 

10. that 16 persevere   

11. the task 18 the task you want to finish   

12. that 20 making yourself ill 

13. that 25 Divide large tasks into smaller parts 

 

C. Answer the following questions:                                                                                               

1. What do experts advise us to do in order to break the habit of making excuses ?  7 – 6سطر               

   الخبراء به للتخلص من عادة اختالق األعذار؟ما الذي ينصحنا 

By becoming aware of our own excuses.                                                           .من خالل إدراك أعذارنا  

The best time to do something is usually now   .           عادة ما يكون أفضل وقت للقيام بشيء ما هو اآلن 

 

2. What should you take into consideration when working out what needs to be done?    13 – 12سطر          

 ما الذي يجب مراعاته عند تحديد ما يجب القيام به؟ 

Decide which tasks have the highest priority and which can be left till later. 

 المهام ذات األولوية القصوى وأيها يمكن تركه لوقت الحق. حدد 

 

3. What should you do after you take a short break?   سطر 17 –  18    ماذا يجب أن تفعل بعد أن تأخذ استراحة قصيرة؟ 

Do something completely different, and come back to the task.            .افعل شيئًا مختلفًا تماًما ، وعد إلى المهمة 
 

4. How should you look after yourself when you are under stress?     21 – 20سطر                                         

   كيف يجب أن تعتني بنفسك عندما تكون تحت الضغط؟

           a. Remember to eat regularly and healthily.    b. Try to get enough sleep.     حاول الحصول على قسط كاٍف من النوم  

 

D. Complete the following sentences:                                                                                            
        1. After completing large tasks, you should  reward yourself  by  doing something fun.      26 – 25 سطر  

 .عمل شيء ممتع ب  تكافئ نفسكبعد االنتهاء من المهام الكبيرة ، يجب أن  

 

E. Decide whether each of the following is True or False: 

1  The best time to do something is when the 'right time' arrives to do it.                                  8   سطر  

 أفضل وقت للقيام بشيء ما هو عندما يحين "الوقت المناسب" للقيام بذلك.

2  In Tip 2 listing things is as easy as doing them.                  .سرد األشياء سهل مثل القيام بها سطر   11-12     

3  We should give up when things don't go as expected .       يجب أن نستسلم عندما ال تسير األمور كما هو متوقع 15 

4 ✓ You should preserve and make more effort to achieve things.                                        17-16   سطر  

 .األشياءيجب عليك الحفاظ وبذل المزيد من الجهد لتحقيق 

5  It's easy to get enough sleep when you are under stress.                                                     22   سطر  

 .               الحصول على قسط كاٍف من النوم عندما تكون تحت الضغط السهلمن 

6  It is advisable to spend too much time on one task.    24   من المستحسن قضاء الكثير من الوقت في مهمة واحدة .  

7 ✓ Dividing large tasks helps in achieving them more easily.                                               25   سطر  

 . يساعد تقسيم المهام الكبيرة في تحقيقها بسهولة أكبر
 

  Story about the daily news  …                                              Unit 2)كل الفروع(  

3 
 

كل الفروع الوحدة  
The results of a new poll show that financial problems have taken over from the environment as the 

main concerns for young people. the survey asked over 12,000 people aged between 14 and 18 what 

they were most worried about. the clear ‘winner’ was ‘finding a job’, while the environment was 

only the seventh greatest worry.  

This compares with similar polls in the last fifteen years, when environmental worries came first. 

One of the poll’s organizer's commented that the results demonstrated a clear change in attitude.  

‘It’s not just that getting a job is the main worry,’ he said. ‘also included in the top six worries were 

getting into debt (6th) and passing exams (4th=). I’m convinced that there’s a connection because of 

changes in the job market, there is more and more pressure on young people nowadays to pass 

exams and go on to university in the hope of finding a good job.  Rising university fees make it 

inevitable that many students graduate from university with huge debts.’ 

other concerns mentioned by large numbers of young people also tended to be personal rather than 

social, including worries about relationships (2nd) , health (3rd) and ‘fitting in with peers’ (4th=). 

Annette Coleman, director of the green earth organisation, said yesterday that she was 

‘disappointed, but not surprised’ at the fall in the number of young people concerned about the 

environment.  ‘it’s not that environmental concerns are less urgent than before – quite the opposite in 

fact. " it’s just that after decades of publicity on topics like climate change, so little has actually 

changed.  a lot of people get the feeling that there’s nothing we can do about it, and young people in 

particular tend to be impatient. of course, the other thing is that in times of economic difficulty, 

people are more likely to focus on worries that are more immediate and 

 have an impact on their daily lives.’ 
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سطر  إيجاد وظيفة 
سطر  العالقات 
سطر  الصحة  
سطر  اجتياز االمتحانات  
سطر  التأقلم مع األقران 
سطر  الوقوع بالدين  
سطر  البيئة 

عدد الناس المشاركين في االستطالع 
الفئة العمرية للمشاركين في االستطالع  

شخص
هذا االستطالع 

أحد منظمي االستطالع 
أنيت كولمان
تغير المناخ 

الناس

سطر  
كانت األولى. المخاوف البيئيةتظهر استطالعات الرأي السابقة المماثلة أن 

سطر 
اجتياز االمتحانات والذهاب إلى الجامعة على أمل العثور على وظيفة جيدة. الضغط الذي يواجهه الشباب هذه األيام هو 

عاًمامما كانت عليه قبل خمسة عشر أكثر أهميةتعتبر مشاكل البيئة في الوقت الحاضر 

الناس اهتمام في النتائج يفسر تغييرا في مصلحة وفقا لمنظم االستطالع ، فإن التغيير

وخاب أملها من انخفاض اهتمام الشباب بالبيئة. تفاجأت المديرة 

اجتماعيةأكثر منها شخصيةتميل ثالثة من اهتمامات الشباب إلى أن تكون 
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كل الفروع الوحدة  

سطر  إيجاد وظيفة 
سطر  العالقات 
سطر  الصحة  
سطر  اجتياز االمتحانات  
سطر  التأقلم مع األقران 
سطر  الوقوع بالدين  
سطر  البيئة 

B: What do the following, numbers  and pronouns refer to :                                     ( 6 points ) 

1. 12, 000 (line 2) the number of people ` عدد الناس المشاركين في االستطالع 

2. 14 and 18 (line 2)  the age of people       الفئة العمرية للمشاركين في االستطالع 

3. They (line 3) 12,000 people 12000 شخص 

4. This (line 5) this poll  هذا االستطالع 

5. he (line 7)  One of the poll’s organizer's  أحد منظمي االستطالع 

6. she (line 14)  Annette Coleman أنيت كولمان 

7. it (line 18) climate change  تغير المناخ 

8. their (line 21) people الناس 
 

C: Complete the sentences with phrases from the text:                                               ( 3 points ) 
1. Previous similar polls show that environmental worries were first.                                       5  سطر 

 كانت األولى.  المخاوف البيئيةتظهر استطالعات الرأي السابقة المماثلة أن 

2. The stress that young people face these days is to pass exams and go on to university in the hope 

of finding a good job.                                                                                              10 – 9 سطر  
 اجتياز االمتحانات والذهاب إلى الجامعة على أمل العثور على وظيفة جيدة. الضغط الذي يواجهه الشباب هذه األيام هو 

D: Decide whether the sentences are True or False  according to the text.                ( 4 points ) 

1. Environment problems are more important nowadays than fifteen years ago . (False) 

 عاًما. مما كانت عليه قبل خمسة عشر  أكثر أهميةتعتبر مشاكل البيئة في الوقت الحاضر 

2. According to a poll's organizer, the change in the results explained a change in people's interest. 

(True)                         .  وفقا لمنظم االستطالع ، فإن التغيير في النتائج يفسر تغييرا في مصلحة/اهتمام الناس  

3. The director was surprised and disappointed at the fall in the number of young people interest 

about the environment. (False)           .تفاجأت المديرة  وخاب أملها من انخفاض اهتمام الشباب بالبيئة 
4.  Three of the concern by young people tended to be personal than social. (True) 

  .اجتماعيةأكثر منها  شخصيةتميل ثالثة من اهتمامات الشباب إلى أن تكون 
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كل الفروع الوحدة  

1. winner  3سطر finding job  إيجاد وظيفة 

2. (2nd)   13سطر relationships  العالقات 

3. (3rd)   13سطر health   الصحة 

4=. (4th=)  13سطر passing exams   اجتياز االمتحانات 

4= (4th=)  8سطر fitting in with peers  التأقلم مع األقران 

6. (6th)  8سطر getting into debt   الوقوع بالدين 

7. seventh  4سطر the environment   البيئة 

عدد الناس المشاركين في االستطالع 
الفئة العمرية للمشاركين في االستطالع  

شخص
هذا االستطالع 

أحد منظمي االستطالع 
أنيت كولمان
تغير المناخ 

الناس

سطر  
كانت األولى. المخاوف البيئيةتظهر استطالعات الرأي السابقة المماثلة أن 

سطر 
اجتياز االمتحانات والذهاب إلى الجامعة على أمل العثور على وظيفة جيدة. الضغط الذي يواجهه الشباب هذه األيام هو 

عاًمامما كانت عليه قبل خمسة عشر أكثر أهميةتعتبر مشاكل البيئة في الوقت الحاضر 

الناس اهتمام في النتائج يفسر تغييرا في مصلحة وفقا لمنظم االستطالع ، فإن التغيير

وخاب أملها من انخفاض اهتمام الشباب بالبيئة. تفاجأت المديرة 

اجتماعيةأكثر منها شخصيةتميل ثالثة من اهتمامات الشباب إلى أن تكون 
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كل الفروع الوحدة  

A: Put the list of concerns in the order they appear in the text:                                ( 7 points )         
سطر  إيجاد وظيفة 
سطر  العالقات 
سطر  الصحة  
سطر  اجتياز االمتحانات  
سطر  التأقلم مع األقران 
سطر  الوقوع بالدين  
سطر  البيئة 

عدد الناس المشاركين في االستطالع 
الفئة العمرية للمشاركين في االستطالع  

شخص
هذا االستطالع 

أحد منظمي االستطالع 
أنيت كولمان
تغير المناخ 

الناس

سطر  
كانت األولى. المخاوف البيئيةتظهر استطالعات الرأي السابقة المماثلة أن 

سطر 
اجتياز االمتحانات والذهاب إلى الجامعة على أمل العثور على وظيفة جيدة. الضغط الذي يواجهه الشباب هذه األيام هو 

عاًمامما كانت عليه قبل خمسة عشر أكثر أهميةتعتبر مشاكل البيئة في الوقت الحاضر 

الناس اهتمام في النتائج يفسر تغييرا في مصلحة وفقا لمنظم االستطالع ، فإن التغيير

وخاب أملها من انخفاض اهتمام الشباب بالبيئة. تفاجأت المديرة 

اجتماعيةأكثر منها شخصيةتميل ثالثة من اهتمامات الشباب إلى أن تكون 
 

   The best title : Methods of communication today                       Unit 4
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+  علمي  علمي الوحدة 
       We often hear people say, ‘It’s a small world, isn’t it?’ It’s usually  when they’ve just 

experienced  one of those strange coincidences that seem to happen in nearly everyone’s lives . 

You know the kind of thing: you’re on holiday in another country and you run into a person you 

know from home, even though neither of you knew that the other was going there too. 

1 

2 

3 

4 

         People often think experiences like this are evidence of something mysterious happening, 

some kind of hidden plan outside our knowledge.  The scientific explanation is less exciting, and 

perhaps that’s why some people are reluctant to accept it. Coincidences are events that 

unexpectedly happen at the same time for no clear reason, or finding an unexpected connection 

between seemingly random things or people.  A very common example of the latter is talking to a 

complete stranger and finding that you have the same birthday. What are the chances of that 

happening? 
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Actually, the chances are better than you might think, and there’s a mathematical way to prove it. 

 It has been calculated that the number of people you need to have a 50% chance of two of them 

sharing a birthday is 23. And when there are 48 people in a room, the probability goes up to 95%. 

To put it another way, if there are only 50 people reading these words (and I hope there are more!), 

one of them will almost certainly have the same birthday as me.  
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          The other part of the scientific explanation for coincidences is simply that there are so many 

events in people’s lives. Just think of the number of people that you have had any kind of connection 

with during your life. There are probably over 10,000, and the older you get, the more there will be. 

If you are the kind of person who talks to strangers, you will definitely come across coincidences.  

Basically, when you think about how complex our lives are, especially nowadays with the Internet, 

the only surprising thing is that coincidences don’t happen more often. 
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متى يقول الناس عادة " إنه لعالم صغير ؟ "      

تقريبًا الجميع حياة في تحدث أنها يبدو التي الغريبة الصدف تلك بإحدى للتو مروا عندما
الغريبة؟ الصدف في   ما الذي يعتقده الناس غالبًا

❖ ؟  على ماذا تشير المقابالت الغير متوقعة للعديد من الناس

إنها دليل على حدوث شيء غامض ، نوع من الخطة الخفية خارج نطاق معرفتنا

لماذا يعتقد الكاتب أن بعض الناس ال يريدون اإليمان بالتفسير العلمي للمصادفات الغريبة؟
التفسير العلمي أقل إثارة

كيف يفسر العلم المصادفات غريبة؟
❖ ما هو التعريفان للصدف التي أعطاها الكاتب؟ 

األحداث التي تحدث بشكل غير متوقع في نفس الوقت دون سبب واضحالمصادفات هي 

إيجاد عالقة غير متوقعة بين األشياء التي تبدو عشوائية أو األشخاص
من أي نوع من األمثلة تلك الصدف الغريبة ؟       

تصادف صديق مع شخص غريب     

أنت تفكر في شخص ما وتتلقى رسالة منه بعد ذلك بوقت قصير

كيف يثبت الكاتب المصادفات علميا؟             
باستخدام الطريقة الرياضية 

متى تصادف بالتأكيد الصدف؟
عندما نكون من النوع الذي يتحدث مع الغرباء      

اخترما خاتمة الكاتب عن الصدف ؟    
. ً غالبا تحدث ال الصدف
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+  علمي  علمي الوحدة 

A. Answer the following questions: 

1. When do people usually say  “It’s a small world”?       " 2-1      متى يقول الناس عادة " إنه لعالم صغير ؟   

When they’ve just experienced  one of those strange coincidences that seem to happen in 

nearly everyone’s lives       .عندما مروا للتو بإحدى تلك الصدف الغريبة التي يبدو أنها تحدث في حياة الجميع تقريبًا  

2. What do people often think of strange coincidences?   6-5   ما الذي يعتقده الناس غالبًا في الصدف الغريبة؟ 

❖ What do unexpected meetings indicate for many people ?               على ماذا تشير المقابالت الغير متوقعة للعديد من الناس ؟   

They are evidence of something mysterious happening, some kind of hidden plan outside our 

knowledge.                                 .  إنها دليل على حدوث شيء غامض ، نوع من الخطة الخفية خارج نطاق معرفتنا                                            
3. Why does the writer think some people don’t want to believe in scientific explanation  for strange 

coincidences?                     6      لماذا يعتقد الكاتب أن بعض الناس ال يريدون اإليمان بالتفسير العلمي للمصادفات الغريبة؟ 

    The scientific explanation is less exciting.                                                             التفسير العلمي أقل إثارة 
4. How are strange coincidences explained by science?                 9-7   كيف يفسر العلم المصادفات غريبة؟ 

❖ What two definitions of " coincidence " does the writer give ?     ما هو التعريفان للصدف التي أعطاها الكاتب؟ 
a. Coincidences are events that unexpectedly happen at the same time for no clear reason. 

 .األحداث التي تحدث بشكل غير متوقع في نفس الوقت دون سبب واضحالمصادفات هي 

b. Finding an unexpected connection between seemingly random things or people. 

 .إيجاد عالقة غير متوقعة بين األشياء التي تبدو عشوائية أو األشخاص

5. What kind of strange  coincidences are these examples of ?         من أي نوع من األمثلة تلك الصدف الغريبة ؟ 

1. You share a friend with a stranger:                                                    تصادف صديق مع شخص غريب 
Finding an unexpected connection between seemingly random things or people   

2. You are thinking about someone and getting a message from him soon afterwards:_______ 

 .أنت تفكر في شخص ما وتتلقى رسالة منه بعد ذلك بوقت قصير

      Coincidences are events that unexpectedly happen at the same time for no clear reason.   

6. How does the writer prove coincidences scientifically ?              12  كيف يثبت الكاتب المصادفات علميا؟ 

By using a mathematical way.                                                                  باستخدام الطريقة الرياضية 
7. When do you definitely come across coincidences ?                            20   متى تصادف بالتأكيد الصدف؟ 

When we are the kind of person who talks to strangers.      عندما نكون من النوع الذي يتحدث مع الغرباء  

8. What is the writer's conclusion about coincidences ?      22       اختر              ما خاتمة الكاتب عن الصدف ؟ 

Coincidences don’t happen more often.                                                           . ًالصدف ال تحدث غالبا   
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B. Complete the following sentences:                                                                                       

a. Talking to a complete stranger and finding that you have the same birthday is an example of 

            finding an unexpected connection between seemingly random things or people.              8-9 

 على العثور على اتصال غير متوقع بين األشياءيعد التحدث إلى شخص غريب تماًما واكتشاف أن لديك نفس عيد الميالد مثاالً 
 .التي تبدو عشوائية أو األشخاص 

b. You will absolutely come across coincidences if you are the kind of person who talks to strangers. 20 

 .إذا كنت من النوع الذي يتحدث مع الغرباءستصادف مصادفات بالتأكيد 
C. What do the following pronouns and phrases refer to  ?                                               

تعود إلى  سطر الضمير 
       
   /   
        
    
    
  
         
  
  

       
   
   
  
    

الصدف الغريبة تجعل الناس يقولون ، "إنه عالم صغير ، أليس كذلك؟

حفظ قبل من عليه كانت مما ارتباًطا أكثر الناس حياة تكون عندما صغير" عالم "إنه التعبير يُستخدم

معًا لقاءكما بترتيب ما شخص قام فبالتأكيد ، آخر بلد في المنزل من تعرفه شخًصا صادفت إذا  

ال يريد الناس تصديق التفسير العلمي للمصادفات الغريبة ألنهم يفضلون التفسير المثير

العلمي التفسير من الغريبة للمصادفات إثارة أكثر تفسيًرا الناس يفضل

٪ من أقل تكون الميالد عيد نفس منهم اثنين لدى يكون أن احتمالية فإن ، الغرفة في شخًصا إذا كان هناك 
ستتوسع شبكتك االجتماعية مع تقدمك في العمر

كلما زاد عدد األشخاص في حياتك كلما كبرت ؛

الطبيعية الحياة من جزء مجرد لكنها ، غريبة وتبدو المصادفات تحدث ما غالبًا

يستنتج الكاتب أن الصدف تحدث أكثر مما نعتقد

 

المكان ذلك في اآلخر الشخص يكون أن الجميع أحد ال ويتوقع تعرفه شخًصا تحدث تصادف أحيانًا

يعتقد بعض الناس أن الصدف هي أحداث )خفية / غامضة( تظهر أن هناك )خطة / معرفة( تقرر ما يحدث في حياتنا

يقول الكاتب إنه من الممكن )يحدث / يثبت( أن الصدف ليست مفاجئة كما يعتقد الناس 
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مثاالً الميالد عيد نفس لديك أن واكتشاف تماًما غريب شخص إلى التحدث  على العثور على اتصال غير متوقع بين األشياءيعد
التي تبدو عشوائية أو األشخاص 

إذا كنت من النوع الذي يتحدث مع الغرباءستصادف مصادفات بالتأكيد 

تعود إلى  سطر الضمير 
       
   /   
        
    
    
  
         
  
  

       
   
   
  
    

D. Decide if the statements are True or False . 

1. Strange coincidences make people say , " It's a small world , isn't it ? "  (  T  )                               1 

 "الصدف الغريبة تجعل الناس يقولون ، "إنه عالم صغير ، أليس كذلك؟

2. The expression   ‘it's a small world’ is used when people's lives are more connected than they used 

to be.   (  T  )   1     يُستخدم التعبير "إنه عالم صغير" عندما تكون حياة الناس أكثر ارتباًطا مما كانت عليه من قبل.        حفظ 

3. If you run into a person you know from home in another country, surely someone arranged   for 

you both to meet. ( F )        3-4   إذا صادفت شخًصا تعرفه من المنزل في بلد آخر ، فبالتأكيد قام شخص ما بترتيب لقاءكما معًا     

4. People don't want to believe the scientific explanation for strange coincidences because they prefer 

exciting one. (T )                        6 ال يريد الناس تصديق التفسير العلمي للمصادفات الغريبة ألنهم يفضلون التفسير المثير 

5. People prefer more exciting explanation for strange coincidences than scientific explanation. ( T ) 6 

 .يفضل الناس تفسيًرا أكثر إثارة للمصادفات الغريبة من التفسير العلمي

6. If there are 23 people in a room, the possibility that two of them have the same birthday is less than 

40%. (F)           ٪40 14-13 إذا كان هناك 23 شخًصا في الغرفة ، فإن احتمالية أن يكون لدى اثنين منهم نفس عيد الميالد تكون أقل من 

7. Your social network will expand as you grow up. (  T )        19 ستتوسع شبكتك االجتماعية مع تقدمك في العمر 

8. The older you get; the more people you will have in your life. (T)    19 كلما كبرت ؛  كلما زاد عدد األشخاص في حياتك 

9.  Coincidences often happen and they seem strange , but they're just part of normal life. ( F )        22 

 .غالبًا ما تحدث المصادفات وتبدو غريبة ، لكنها مجرد جزء من الحياة الطبيعية

10. The writer concludes that coincidences happen more often than we think . ( F )                           22 

 .يستنتج الكاتب أن الصدف تحدث أكثر مما نعتقد

E. Choose the correct word from the text.                                                                                     

1.  Sometimes you (happen in / run into  ) someone  you know and ( neither  / everyone ) person  

expected the other one to be in that place.   

 .أحيانًا )تصادف / تحدث( شخًصا تعرفه ويتوقع )ال أحد / الجميع( أن يكون الشخص اآلخر في ذلك المكان

2. Some people believe that coincidences are (hidden / mysterious) events that show there is a  

(plan / knowledge ) that decides what happens in our lives. 

 .يعتقد بعض الناس أن الصدف هي أحداث )خفية / غامضة( تظهر أن هناك )خطة / معرفة( تقرر ما يحدث في حياتنا

3. The writer says it’s possible to( happen /prove) that coincidences aren’t as surprising as people 

think.  

  يقول الكاتب إنه من الممكن )يحدث / يثبت( أن الصدف ليست مفاجئة كما يعتقد الناس                                              
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مثاالً الميالد عيد نفس لديك أن واكتشاف تماًما غريب شخص إلى التحدث  على العثور على اتصال غير متوقع بين األشياءيعد
التي تبدو عشوائية أو األشخاص 

إذا كنت من النوع الذي يتحدث مع الغرباءستصادف مصادفات بالتأكيد 
 p

 تعود إلى  سطر الضمير 
1. it 1 saying " It's a small word , isn't it ? "       
2. it 7  / 12 scientific explanation is 
3. they 1 people          
4. them    13 People 
5. them   16  people  reading these words 
6. the more   19 the number of people 

7. there 4 another country           
8. neither of you 4 you and your friend 

9. this 5 run into a person from home in another 

country        
10 the latter 9 finding an unexpected connection . 
11 that  10 finding that you have the same birthday 
12 the chances 12 
13 the probability    14 

الصدف الغريبة تجعل الناس يقولون ، "إنه عالم صغير ، أليس كذلك؟

حفظ قبل من عليه كانت مما ارتباًطا أكثر الناس حياة تكون عندما صغير" عالم "إنه التعبير يُستخدم

معًا لقاءكما بترتيب ما شخص قام فبالتأكيد ، آخر بلد في المنزل من تعرفه شخًصا صادفت إذا  

ال يريد الناس تصديق التفسير العلمي للمصادفات الغريبة ألنهم يفضلون التفسير المثير

العلمي التفسير من الغريبة للمصادفات إثارة أكثر تفسيًرا الناس يفضل

٪ من أقل تكون الميالد عيد نفس منهم اثنين لدى يكون أن احتمالية فإن ، الغرفة في شخًصا إذا كان هناك 
ستتوسع شبكتك االجتماعية مع تقدمك في العمر

كلما زاد عدد األشخاص في حياتك كلما كبرت ؛

الطبيعية الحياة من جزء مجرد لكنها ، غريبة وتبدو المصادفات تحدث ما غالبًا

يستنتج الكاتب أن الصدف تحدث أكثر مما نعتقد

 

المكان ذلك في اآلخر الشخص يكون أن الجميع أحد ال ويتوقع تعرفه شخًصا تحدث تصادف أحيانًا

يعتقد بعض الناس أن الصدف هي أحداث )خفية / غامضة( تظهر أن هناك )خطة / معرفة( تقرر ما يحدث في حياتنا

يقول الكاتب إنه من الممكن )يحدث / يثبت( أن الصدف ليست مفاجئة كما يعتقد الناس 
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علمي  الوحدة 
TEXT A 

 As a parent, I’m becoming increasingly worried about the effect communications technology is 

having on young people. My fourteen-year-old son seems to spend hours every day texting or 

chatting online, or updating his social media page.  He says he’s going to do his homework, but an 

hour or two later still hasn’t started it, and I can’t help feeling that he’s wasting so much time on this 

instead of doing useful things, or even just being with his friends and communicating with real 

people. Is all this texting affecting young people’s ability to use language properly?  Is there a danger 

that they could become addicted to technology?  What potential dangers are out there in the online 

world?  I don’t know enough about these new technologies to be able to answer questions like these.   

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TEXT B 

Like it or not, today’s young people are the connected generation. A recent study in the US found that 

nearly a quarter of teenagers use social media sites at least ten times a day and 75% own mobile 

phones. Texting is now the main form of communication for young people. The figures obviously 

vary between countries, but the one thing we can predict is that they will continue to rise.    

        Inevitably, this has led to panic among parents, teachers and other adults.  But are these fears 

justified? Not according to Dr Amy Lehane, who has studied exactly how young people are using 

technology.  

        ‘If you look back,’ she says, ‘you find the same panic reaction from older people to the growth 

of the telephone or television.  Often it comes from a fear of something they don’t understand, but our 

research indicates that young people are quite capable of telling the difference between the online 

world and the real world, or between the types of language used for texts and job applications.  

They’re also very aware of the possible negative effects of technology: they know, for example, that 

it’s not a good idea to post a message like ‘I’m having a party next Saturday’ on a public site.’ 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

االبن في النص أ؟ ما هي سلبيات اإلنفاق الزائد على الرسائل النصية والدردشة على 

مفيدة بأشياء القيام من بدالً هذا في الوقت من الكثير يضيع إنه

والتواصل مع أناس حقيقيينحتى مجرد التواجد مع أصدقائه  

الدراسة؟ لنتائج وفقًا المستقبل تجاه باإليجابية نشعر أن يجب لماذا

الحقيقي والعالم اإلنترنت عالم بين التمييز على تماًما قادرون الشباب

بين أنواع اللغات المستخدمة في النصوص وطلبات العمل

  ما األشياء التي ال يزال الكاتب يتساءل عنها في النص؟ 
قائمة االهتمامات التي ذكرها الوالد هي

c.  
ماذا تكشف األرقام )الربع(؟

٪ من المراهقين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي على األقل عشر مرات في اليومربع 

لماذا يشعر كبار السن بالقلق من استخدام الشباب للتكنولوجيا؟ 
بسبب صعود الشخصيات في استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

ارتفاع عدد المراهقين الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي في النص ب؟يخاف منمن الذي 
اآلباء والمعلمين وغيرهم من البالغين
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علمي  الوحدة 

A. Answer the following questions :                                                                                             

1. What are the negatives of spending too much on texting and chatting on the son in text A  ?  4-5 

 االبن في النص أ؟ ما هي سلبيات اإلنفاق الزائد على الرسائل النصية والدردشة على 

a) he’s wasting so much time on this instead of doing useful things. 

 .إنه يضيع الكثير من الوقت في هذا بدالً من القيام بأشياء مفيدة

b) even just being with his friends and communicating with real people. 

 .والتواصل مع أناس حقيقيينحتى مجرد التواجد مع أصدقائه  

2. Why should we feel positive about the future according to the results of the study ?               18-19 

 لماذا يجب أن نشعر باإليجابية تجاه المستقبل وفقًا لنتائج الدراسة؟ 

a) young people are quite capable of telling the difference between the online world and the real world. 

 . الشباب قادرون تماًما على التمييز بين عالم اإلنترنت والعالم الحقيقي

b) between the types of language used for texts and job applications. 

 .بين أنواع اللغات المستخدمة في النصوص وطلبات العمل

c) They’re also very aware of the possible negative effects of technology. 

3. What things is the writer still questioning about in text A?     ما األشياء التي ال يزال الكاتب يتساءل عنها في النص؟  
            The list of concerns mentioned by the parent are             8-7-6                              قائمة االهتمامات التي ذكرها الوالد هي 

a. Is all this texting affecting young people’s ability to use language properly?  

b. Is there a danger that they could become addicted to technology?   

c. What potential dangers are out there in the online world?   
4. What do the figures ( quarter ) reveal ?                                                          10    ماذا تكشف األرقام )الربع(؟ 

A quarter of teenagers use social media sites at least ten times a day. 

   .٪ من المراهقين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي على األقل عشر مرات في اليوم25ربع 

5. Why are older people worried about young people'e use of technology ? *                                      12 

 لماذا يشعر كبار السن بالقلق من استخدام الشباب للتكنولوجيا؟ 

 Because of the rise of figures in using social media .        بسبب صعود الشخصيات في استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
6. Who is frightened by the rise in the number of teenagers using social media in text B ?                  13 

 ارتفاع عدد المراهقين الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي في النص ب؟ يخاف منمن الذي 

Parents, teachers and other adults .                                                           اآلباء والمعلمين وغيرهم من البالغين 

)علمي(

  TEXT A : a newspaper or magazine article                        Unit 7

  Case study : Milton Secondary School          …دراسة حالة : مدرسة ميلتون الثانوية 
)رشعي(
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B. Complete the following statements from the text :  

1. The writer of the text is certain about  today’s young people are the connected generation.          9 

 .شباب اليوم هم الجيل المتصلكاتب النص متأكد من أن 

2. Dr. Amy Lehane has inside knoweldge about the subject because she has studied exactly how young  

        people are using technology.                                                                          14-15         

 .ألنها درست بالضبط كيفية استخدام الشباب للتكنولوجيالدى الدكتورة إيمي ليهان معرفة داخلية بالموضوع 

3. The evidence and details given in the text are based on study in the US 9and  research 18 

 تستند األدلة والتفاصيل الواردة في النص إلى دراسة وأبحاث في الواليات المتحدة 

C. Decide if the statements are True or False according to the text :                                      

1. A quarter = 25% = One-fourth  =1/4=of teenagers use social media sites at least ten times a day. ( T )    10 

 .يستخدم ربع المراهقين مواقع التواصل االجتماعي عشر مرات على األقل في اليوم

2. Young people communicate by sending short messages nowadys . (  True )                                    11 

 يتواصل الشباب عن طريق إرسال رسائل قصيرة في الوقت الحاضر.

3. The figures about using technology are roughly the same between countries .  (False)                     12 

 األرقام حول استخدام التكنولوجيا هي نفسها تقريبًا بين البلدان. 

4. Older people had more fear reaction of the growth of social media than parents today. (False)    13 

 .كان لدى كبار السن ردة فعل خائفة من نمو وسائل التواصل االجتماعي أكثر من اآلباء اليوم

5. According to Dr. Amy Lehane , parents shouldn't be afraid about their children . (  True )        14-15 

 .وفقًا للدكتورة آمي ليهان ، ال يجب أن يخاف اآلباء على أطفالهم

6. Fears of the rise of figures in using social media are justified according to Lehane.( False )     14-15 

 .المخاوف من صعود الشخصيات في استخدام وسائل التواصل االجتماعي لها ما يبررها بحسب ليهان

D. Which text 

1. the writer believes that I feel as if changes are happening too fast for me? A 

 بالنسبة لي؟أي نص يعتقد الكاتب أنني أشعر كما لو أن التغييرات تحدث بسرعة كبيرة 

2. the writer believes that things were different when I was young ? A 

 ما النص الذي يعتقد الكاتب أن األمور كانت مختلفة عندما كنت صغيًرا؟

3. is about a personal feeling ? A *                                                                                                 أي نص يتعلق بالشعور الشخصي؟ 
4. includes a list of concern ? A *                                                                                                           أي نص يتضمن قائمة باالهتمام؟ 
5. suggests that we shouldn’t worry about young people’s use of technology? B 

 ما النص الذي يشير إلى أنه ال يجب أن نقلق بشأن استخدام الشباب للتكنولوجيا؟ 

6. gives evidence to show how young people communicate? أي نص يعطي دليالً إلظهار كيفية تواصل الشباب؟ B 

7. the writer believes that we should trust young people more ? B 

 ما هو النص الذي يعتقد الكاتب أنه يجب أن نثق بالشباب أكثر؟

8. the writer believes that there are reasons to be positive about the future? B 

 هناك أسبابًا لتكون إيجابيًا بشأن المستقبل؟ أي نص يعتقد الكاتب أن
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شباب اليوم هم الجيل المتصلكاتب النص متأكد من أن 

ألنها درست بالضبط كيفية استخدام الشباب للتكنولوجيالدى الدكتورة إيمي ليهان معرفة داخلية بالموضوع 

تستند األدلة والتفاصيل الواردة في النص إلى دراسة وأبحاث في الواليات المتحدة 

يستخدم ربع المراهقين مواقع التواصل االجتماعي عشر مرات على األقل في اليوم

يتواصل الشباب عن طريق إرسال رسائل قصيرة في الوقت الحاضر.

البلدان بين تقريبًا نفسها هي التكنولوجيا استخدام حول األرقام

كان لدى كبار السن ردة فعل خائفة من نمو وسائل التواصل االجتماعي أكثر من اآلباء اليوم

أطفالهم على اآلباء يخاف أن يجب ال ، ليهان آمي للدكتورة وفقًا

المخاوف من صعود الشخصيات في استخدام وسائل التواصل االجتماعي لها ما يبررها بحسب ليهان

بالنسبة لي؟أي نص يعتقد الكاتب أنني أشعر كما لو أن التغييرات تحدث بسرعة كبيرة 

صغيًرا؟ كنت عندما مختلفة كانت األمور أن الكاتب يعتقد الذي النص ما
أي نص يتعلق بالشعور الشخصي؟

أي نص يتضمن قائمة باالهتمام؟ 

ما النص الذي يشير إلى أنه ال يجب أن نقلق بشأن استخدام الشباب للتكنولوجيا؟ 
الشباب؟ تواصل كيفية إلظهار أي نص يعطي دليالً

ما هو النص الذي يعتقد الكاتب أنه يجب أن نثق بالشباب أكثر؟

المستقبل؟أي نص يعتقد الكاتب أن بشأن إيجابيًا لتكون أسبابًا هناك

1.he / his 3-4-5 Son 

2.who  / she 14-16 Dr Amy Lehane 

3.they 7 young people’s 

4.they 12 Figures 

5.they 16 older people 

6.they 20 young people 

7.these 13 Fears of parents, teachers and other 

adults for the rise of figures in using 

social media 

8.it 4 Homework 

9.it 17 panic reaction 

10.this 4 texting or chatting online, or updating his 

social media page 

11.this 13 using technology by young people 

12.25 % 10 The percentage of teenagers use social media 

sites at least ten times a day 

13.75% 10 The percentage of teenagers in US use own 

mobile phones 
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شباب اليوم هم الجيل المتصلكاتب النص متأكد من أن 

ألنها درست بالضبط كيفية استخدام الشباب للتكنولوجيالدى الدكتورة إيمي ليهان معرفة داخلية بالموضوع 

تستند األدلة والتفاصيل الواردة في النص إلى دراسة وأبحاث في الواليات المتحدة 

يستخدم ربع المراهقين مواقع التواصل االجتماعي عشر مرات على األقل في اليوم

يتواصل الشباب عن طريق إرسال رسائل قصيرة في الوقت الحاضر.

البلدان بين تقريبًا نفسها هي التكنولوجيا استخدام حول األرقام

كان لدى كبار السن ردة فعل خائفة من نمو وسائل التواصل االجتماعي أكثر من اآلباء اليوم

أطفالهم على اآلباء يخاف أن يجب ال ، ليهان آمي للدكتورة وفقًا

المخاوف من صعود الشخصيات في استخدام وسائل التواصل االجتماعي لها ما يبررها بحسب ليهان

بالنسبة لي؟أي نص يعتقد الكاتب أنني أشعر كما لو أن التغييرات تحدث بسرعة كبيرة 

صغيًرا؟ كنت عندما مختلفة كانت األمور أن الكاتب يعتقد الذي النص ما
أي نص يتعلق بالشعور الشخصي؟

أي نص يتضمن قائمة باالهتمام؟ 

ما النص الذي يشير إلى أنه ال يجب أن نقلق بشأن استخدام الشباب للتكنولوجيا؟ 
الشباب؟ تواصل كيفية إلظهار أي نص يعطي دليالً

ما هو النص الذي يعتقد الكاتب أنه يجب أن نثق بالشباب أكثر؟

المستقبل؟أي نص يعتقد الكاتب أن بشأن إيجابيًا لتكون أسبابًا هناك
E. What do the highlighted pronouns and numbers in the text refer to : 
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شرعي الوحدة 
دراسة حالة : مدرسة ميلتون الثانوية 

Most schools claim to prepare students for the world of work, but Milton Secondary School 

takes the claim very seriously.  Before they even join the school, future pupils get an informal 

interview at their primary school  to discuss their hopes and preferences for the future.  

       The emphasis on employment continues during the first two years at Milton,  

and then in the third year all pupils spend a day doing work experience at a local company.  

Two years later, this becomes a whole week spent with a company, usually arranged by the 

students themselves. 

 

Throughout their secondary education, students have professional careers advice , which costs 

the school over £30,000 a year.  Head teacher Harriet Downs believes it’s worth it, though: 
 ‘Teachers aren’t trained as careers advisers,’ she says,‘so we bring in professional help.  

 It’s part of a coordinated programme that aims to make students aware of the employment 

options available, and how to make the most of them.  

 It’s too late to start talking about work in their final year.   .لقد فات األوان لبدء الحديث عن العمل في سنتهم األخيرة 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ما االدعاء الذي تأخذه مدرسة ميلتون الثانوية على محمل الجد
إلعداد الطالب لعالم العمل.

سطر 
لماذا يحصل طالب المستقبل على مقابلة غير رسمية في مدرستهم االبتدائية؟

لمناقشة آمالهم وتفضيالتهم للمستقبل.
سطر 

مهنية؟ وظائف الطالب منح ميلتون مدرسة في المدرسين من يُتوقع ال لماذا
لم يتم تدريب المعلمين كمستشارين مهنيين 

ما هو الغرض من البرنامج المنسق؟ سطر 

تهدف إلى توعية الطالب بخيارات التوظيف المتاحة 
كيفية تحقيق أقصى استفادة منها. 

الوظيفةالتركيز على 

في تجربة العمل في شركة محلية يوًمايقضي جميع الطالب 
الشركةأسبوًعايصبح  مع يقضيه كامالً

الطالب لديهم نصائح مهنية في السنة األخيرة من المدرسة الثانوية.

ميلتون مدرسة المهنية المهن بشأن المشورة برنامج يكلف ما جنيه إسترليني.عادةً

النص يدور حول العالقة بين التعليم والعمل.

سطر 
قبل الطالب أنفسهم عادة ما يتم ترتيب أسبوع كامل يقضيه الطالب في الشركة من 

الطالب
القيام بخبرة العمل في شركة محلية

مدير المدرسة هارييت داونز
خيارات التوظيف المتاحة 
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شرعي الوحدة 
دراسة حالة : مدرسة ميلتون الثانوية 

لقد فات األوان لبدء الحديث عن العمل في سنتهم األخيرة. 
A. Read the text and find answers to the questions below :- 

1. What claim does Milton Secondary School take seriously ?  1  ما االدعاء الذي تأخذه مدرسة ميلتون الثانوية على محمل الجد 

     To prepare students for the world of work.  .إلعداد الطالب لعالم العمل       

2. Why do future students get an informal interview at their primary school ?   3سطر                        

 لماذا يحصل طالب المستقبل على مقابلة غير رسمية في مدرستهم االبتدائية؟

To discuss their hopes and preferences for the future.  .لمناقشة آمالهم وتفضيالتهم للمستقبل 
3. Why aren't tecahers at Milton School expected to give students professional careers ?        10سطر  

 لماذا ال يُتوقع من المدرسين في مدرسة ميلتون منح الطالب وظائف مهنية؟

Teachers aren’t trained as careers advisers .                                  لم يتم تدريب المعلمين كمستشارين مهنيين 
4. What is the purpose of the co-ordinated progamme ?          11سطر       ما هو الغرض من البرنامج المنسق؟  

a. that aims to make students aware of the employment options available. 

 .تهدف إلى توعية الطالب بخيارات التوظيف المتاحة 

b. how to make the most of them.                                                                 .كيفية تحقيق أقصى استفادة منها 

B. Complete the table with the missing information : 

 What happens during the following years at Milton School ? 

In the first years  4 The emphasis on employment  الوظيفةالتركيز على  

In the third years 5 all pupils spend a day doing work experience at a local company 

 في تجربة العمل في شركة محلية  يوًمايقضي جميع الطالب 

In the fifth years  6 becomes a whole week spent with a company كامالً يقضيه مع الشركة أسبوًعايصبح     

C.  Decide whether each of the following sentences is True or False: 

1. Students have professional careers advice in their final year of secondary school .  (False  ) 13 

 الطالب لديهم نصائح مهنية في السنة األخيرة من المدرسة الثانوية.

2. The professional careers advice programme usually costs Milton School  £ 30.000 . (True) 9 

 جنيه إسترليني. 30.000عادةً ما يكلف برنامج المشورة بشأن المهن المهنية مدرسة ميلتون 

3. The text is about the connection between education 8  and work 13. (     True     )  

 النص يدور حول العالقة بين التعليم والعمل.

D. Choose the correct answer : - 

1. A whole week spent with a company is usually arranged by ______________                7 – 6سطر  

 قبل الطالب أنفسهم عادة ما يتم ترتيب أسبوع كامل يقضيه الطالب في الشركة من 

a. The students themselves              c.  Milton Secondary School  

b. The primary school                        d. the professional advisors    

E. What do the following refer to ? 

1. their ( L.3 ) : pupils  الطالب 
2. this ( L.6 ) : doing work experience at a local company  القيام بخبرة العمل في شركة محلية 
3. she ( L.10 ) : Head teacher Harriet Downs.     مدير المدرسة هارييت داونز  

4. them ( L.12 ) : the employment options available   خيارات التوظيف المتاحة 
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شرعيأدبي + 
In a speech yesterday, the Education Minister advised students to avoid arts subjects and choose 

science or maths if they want to improve their job prospects. In the past, he said, arts subjects like 

languages and history were chosen by students who didn’t have a clear idea of what they wanted 

to do in the future. He explained that this was because of a feeling that they involved skills that 

were useful for many different jobs, but he questioned whether this was still true: ‘Nowadays, we 

know differently, don’t we?  

The best subjects for keeping your options open are ones like science, technology and engineering

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

It quickly became clear that the Minister’s words were controversial, with teachers and university 

heads reacting strongly to his advice. ‘Of course science and technology are important,’ said one, 

‘but it would be completely wrong to neglect the arts. They provide important skills and an 

understanding of the world and people in general.  Also, the economy depends as much on 

creativity as on technical knowledge.’ 

9 

10 

11 

12 

13 

الوزير؟عملهم في المستقبل حسب كيف يمكن للطالب تحسين فرص 
أن تتجنب المواضيع األدبية ) الفنية (

اختر العلوم أو الرياضيات

المواضيع األدبية؟ويميلون إلى اختيارلماذا كان الطالب في الماضي بدون فكرة واضحة عن وظيفتهم المستقبلية

ألنهم لم يمتلكوا فكرة واضحة عن ما أرادوا أن يفعلوا في المستقبل.

ألهمية ؟في ان يلماذا يعتقد رئيس الجامعة أن التخصصات / المواضيع األدبية والفنية متساوي 

بشكل عامالعالم والناس وفهماآلداب توفر المهارات الهامة 

المعرفة التقنيةكما في اإلبداعيعتمد كثيرا على االقتصادأيضا، فإن 

سطر 
من المفترض أن المواد الفنية تم اختيارها من قبل الطالب الذين

أحد أفضل المواضيع للحفاظ على الفرص مفتوحة سطر 
تاريخ  التكنلوجيا  اآلداب ) الفنون (

سطر 
"سيكون من الخطأ إهمال الفنون" كان هذا رأي  

أثارت كلمات الوزراء الكثير من الجدل سطر

وبحسب كلمة الوزراء ، مهما يدرس الطالب ، ستفتح أمامه كل الفرص في المستقبل. سطر
فرص العمل في الوقت الحاضر هي نفسها كما في الماضي

الطالب   وزير التعليم
أفضل المواضيع / المواد

من قبل الطالب فكرة اختيار مواد اآلداب/الفنون
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شرعيأدبي + 

A. Answer the following questions :                                                                                           ( 7 points ) 

1. How could students improve their job possibilities in the future according to the minister? 1-2 

 الوزير؟عملهم في المستقبل حسب كيف يمكن للطالب تحسين فرص 

            a. to avoid arts subjects ) أن تتجنب المواضيع األدبية ) الفنية       
           b. choose science or maths اختر العلوم أو الرياضيات 

2. Why did students in the past without a clear idea of their future career tend to                      3 

    choose arts subjects?  المواضيع األدبية؟ ويميلون إلى اختيار لماذا كان الطالب في الماضي بدون فكرة واضحة عن وظيفتهم المستقبلية             

They didn’t have a clear idea of what they wanted to do in the future. 

 ألنهم لم يمتلكوا فكرة واضحة عن ما أرادوا أن يفعلوا في المستقبل.

3. Why does the university head believe that arts and technical subjects are equally important? 11 

 ألهمية ؟في ان يلماذا يعتقد رئيس الجامعة أن التخصصات / المواضيع األدبية والفنية متساوي 

a) They provide important skills and an understanding of the world and people in general.  

 .بشكل عامالعالم والناس  وفهماآلداب توفر المهارات الهامة 

b) Also, the economy depends as much on creativity as on technical knowledge.’ 

 .المعرفة التقنيةكما في  اإلبداعيعتمد كثيرا على  االقتصادأيضا، فإن 

 

B. Circle the correct answer:                                                                                                   ( 3 points ) 

      1. It's supposed that art subjects were chosen by students who _______________  3سطر  

 من المفترض أن المواد الفنية تم اختيارها من قبل الطالب الذين

a. had no idea what to do later               b. were aware of what to do in the future 

c.   love languages and history 

     2. One of the best subjects for keeping open chances is 7سطر  أحد أفضل المواضيع للحفاظ على الفرص مفتوحة   

               a. history  تاريخ                       b. technology  التكنلوجيا                 c. arts) اآلداب ) الفنون 
     3. "It would be wrong to neglect the arts" this was ________________ opinion. 9سطر     

  "سيكون من الخطأ إهمال الفنون" كان هذا رأي  

               a. ministers'                  b. students'                        c. one of the teachers' and university heads' 
 

 

C. Decide whether the sentences are True or False  according to the text.                         ( 6 points ) 

1. The ministers' words caused a lot of arguments =controversial. (True) سطر 9 أثارت كلمات الوزراء الكثير من الجدل 

2. According to the ministers' speech, whatever a student studies, all chances will be open for him in 

the future. (  False   ) science, technology and engineering .وبحسب كلمة الوزراء ، مهما يدرس الطالب ، ستفتح أمامه كل الفرص في المستقبل 
 سطر 7

3. Job prospects  nowadays are the same as in the past. (False   )     فرص العمل في الوقت الحاضر هي نفسها كما في الماضي 

 

D. What do the following pronouns refer to :                                                                           ( 4 points ) 

 1."they- their " (line 2-3-4) : students   2    الطالب."he" (line 2-4-5 ) : Education Minister    وزير التعليم 

 3. "ones" (line 8) : The best subjects  أفضل المواضيع / المواد 
 4. "this" (line 4) : the idea of choosing arts subjects by students  فكرة اختيار مواد اآلداب/الفنون من قبل الطالب 
 5. " this " (line 5) : the idea that arts subjects involved that were useful for many different job 

  TEXT B : a news story  on the Education Minister talks job prospects    )أديب+رشعي(

Unit 8  جميع الفروع + أديب                          
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أدبي جميع الفروع الوحدة 
     Information and Communications Technology businesses could be the best hope for the 

economic future of Palestine, according to experts inside and outside the country. A recent report 

said that the ICT sector makes up over 5% of the Palestinian economy. Why ICT? For Mustafa Jawad, 

the 23-year-old head of an online graphic design company, the answer is simple: ‘For an ICT start-

up, all you need is a computer and a connection. You can distribute your final product by exporting 

it to the Internet cloud. There are still problems, though. The main one is a lack of 3G networks in 

Palestine, because access to the necessary wavebands is not available yet. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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           Mustafa  was always good at art and languages and when he finished school everyone advised 

him to study English at the university. Instead, he taught himself if how to programme and started 

making his own software programmes. His first attempt was a game, which was so popular with his 

fellow students that he decided starting his own company might be a real possibility. 

8 

9 

10 

11 

         His big breakthrough came when he attended a 'start-up weekend' in Ramallah. He managed 

to get a small amount of financial support, which gave him time to develop more ideas. Perhaps more 

importantly, he met other business people, both Palestinian and from other countries. He learnt a lot 

about the practical side of running a business and about how to get his products noticed. 

12 

13 

14 

15 

        Like a lot of other young Palestinian business people, he wants to do something positive to help  

his country, but he stresses that his company isn’t a humanitarian operation. It's a business, ' he says, ' 

and the aim is to get good returns on the investment'. 

On way he believes he can help is to pass on what he's learnt to others even younger than he is. ' I learnt 

a lot from that start-up weekend.  

When I go to the next one, I hope I'll learn more, but I'll also be able to advise others.' 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

المعلومات واالتصاالت مهمة لمستقبل فلسطين؟من يقول إن شركات تكنولوجيا 
خبراء داخل وخارج الدولة

ما هي المشكلة الرئيسية / األكبر لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين؟
في فلسطين عدم وجود شبكات 

اإلنجليزية في الجامعة؟ لماذا شجع الناس مصطفى على دراسة اللغة 
واللغات الفن في جيدًا دائًما كان ألنه

كيف تعلم مصطفى صناعة برامج الكمبيوتر؟
علم نفسه 

ما هي الفوائد التي حصل عليها مصطفى من لقاء رجال األعمال في رام هللا؟ 

في رام هللا؟ ورشة العملما الذي وجده مصطفى أكثر فائدة في 

" مصطفى في عمله؟ ورشة العملكيف ساعدت "

لقد تعلم الكثير عن الجانب العملي إلدارة األعمال
حول كيفية لفت انتباه منتجاته 

ما هو هدف مصطفى في األعمال التجارية؟
للحصول على عوائد جيدة على االستثمار 

لفعل شيء إيجابي لمساعدة بلده

المقبلة لبدء العمل؟ ورشة العملماذا يأمل مصطفى أن يفعل في 
تعلم المزيد  تكون قادرة على نصح اآلخرين
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أدبي جميع الفروع الوحدة 

A. Answer the following questions:                                                                                                 

1. Who says that ICT companies are important for the future of Palestine?                                            2 

 المعلومات واالتصاالت مهمة لمستقبل فلسطين؟من يقول إن شركات تكنولوجيا 

Experts inside and outside the country.                                                               خبراء داخل وخارج الدولة             

2. What is the main / biggest problem for ICT companies in Palestine?                                              6-7 

 ما هي المشكلة الرئيسية / األكبر لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين؟

  Lack of 3G networks in Palestine.                                                              3  في فلسطينG  عدم وجود شبكات 

3. Why did people encourage Mustafa to study English at the university?                                             8 

 اإلنجليزية في الجامعة؟ لماذا شجع الناس مصطفى على دراسة اللغة 

Because he was always good at art and languages.                                  ألنه كان دائًما جيدًا في الفن واللغات 

4. How did Mustafa learn to make computer software?                 9    كيف تعلم مصطفى صناعة برامج الكمبيوتر؟ 

 He taught himself.                                                                                                                   علم نفسه 

benefits positives advantages  useful help   importantly 

5. What benefits did Mustafa get from meeting business people in Ramallah?                              14-15 

 ما هي الفوائد التي حصل عليها مصطفى من لقاء رجال األعمال في رام هللا؟ 

What did Mustafa find most useful about the start-up weekend in Ramallah?                  14-15 

 في رام هللا؟  ورشة العملما الذي وجده مصطفى أكثر فائدة في 

       How did the ' start-up weekend' help  Mustafa in his work?                                                        14-15 

 " مصطفى في عمله؟  ورشة العمل كيف ساعدت "

a. He learnt a lot about the practical side of running a business 

 لقد تعلم الكثير عن الجانب العملي إلدارة األعمال

b. about how to get his products noticed                                                حول كيفية لفت انتباه منتجاته 

 

6. What are Mustafa’s two aims=goals=objectives in business? 18-16 ما هو هدف مصطفى في األعمال التجارية؟                                 

a. to get good returns on the investment.                                       للحصول على عوائد جيدة على االستثمار 
b. to do something positive to help his country .                                  لفعل شيء إيجابي لمساعدة بلده 
 

7. What does Mustafa hope to do at the next start-up weekend?                                                              21 

 المقبلة لبدء العمل؟  ورشة العملماذا يأمل مصطفى أن يفعل في 

                a. learn more   تعلم المزيد                    b. be able to advise others تكون قادرة على نصح اآلخرين 
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B. Complete the table with brief notes about Mustafa Jawad.      أكمل الجدول بمالحظات موجزة عن مصطفى جواد                                               
Current Position (job)  4   الوظيفة الحالية head of an online graphic design company 

 جرافيك على اإلنترنت رئيس شركة تصميم 
First attempt               10  المحاولة األولى  was a game, which was so popular 

 كانت لعبة كانت شائعة جدًا
Breakthrough             12 اختراق  when he attended a 'start-up weekend' in Ramallah 

 " في رام هللا ورشة العمل عندما حضر "
Business aims              18 

 

 'a. to get good returns on the investment أهداف العمل

  "للحصول على عوائد جيدة على االستثمار
b. to do something positive to help his country 

 لفعل شيء إيجابي لمساعدة بلده
 

C. Decide if the statements are True or False according to the text:                        

1. Mustafa began thinking of starting his own company after his fellow students liked his game.(T)10-11 

 .بدأ مصطفى يفكر في تأسيس شركته الخاصة بعد أن أحب زمالئه لعبته

2. Nobody helped Jawad make computer software. (  T  )           10-9    لم يساعد أحد جواد في صنع برامج الكمبيوتر 

3. Mustafa works as an employee X head at on online graphic company. (  F  )                                             4 

 .في شركة جرافيك على اإلنترنت كموظفيعمل مصطفى 

4. Though he was good at languages, Mustafa preferred to study programming at university . ( F )    8-9 

 .إال أن مصطفى فضل دراسة البرمجة في الجامعة رغم أنه كان جيدًا في اللغات ،

5. Mustafa got huge X small financial support which helped him to develop more ideas.     (   F    )           13 

 .حصل مصطفى على دعم مالي ضخم ساعده على تطوير المزيد من األفكار

6. Mustafa's company is mainly humanitarian operation to help his country.              (   F    )                 17 

          .شركة مصطفى هي في األساس عملية إنسانية لمساعدة بلده

7. Mustafa's company is a humanitarian one. (   F    )                                      17 شركة مصطفى هي شركة إنسانية 

D. Complete the sentences:                                                                                                                

a. According to experts inside and outside Palestine, ICT business might be the best hope for the 

            economic future of Palestine                                                                                                              2-3 

 فلسطينهو األمل األفضل للمستقبل االقتصادي لوفقًا للخبراء داخل وخارج فلسطين ، قد يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 

b. Starting-up online companies requires=need  a computer and a connection 

 واتصاالً  كمبيوتربدء تشغيل الشركات عبر اإلنترنت جهاز  يتطلب
E. Write what following  pronouns refer to :     

1. He-his-him ( كل القطعة): Mustafa                                            

2. It (line  6   ) : final product        المنتج النهائي 

3. one (line  6   )  problem  مشكلة 

4. His country (line 17 ):  Palestine 

5. It (line  17   ) : company  الشركة      

6. one (line  21   )  : a start-up " weekend  ورشة العمل 

F. Replace the underlined parts of these sentences with words and phrases form the text:   

1. Don’t forget that managing a day-to day business is not an easy task running   يدير 

2. Farmers are seeking to improve their profits from their crops returns   أرباح/عائدات 

 

 

  

12 
 

 

الوحدة 

A. Which person  :                                                                                              

      How did the career of each of these footballers finish , according to the text? (4.5 point) 

1. Tony Gill : hurt his leg   قدم and was never able to recover.                      11  

2. Deiniol Graham : broke his arm   يد and never played professionally again .    12 

3. Giuliano Maiorana : his knee   ركبة was badly damaged.                                            20 

 
 

B. Answer all the following questions :       

1. What infuriates people about the world of football ?                     1  ما الذي يغضب الناس حول عالم كرة القدم؟ 

Today's young sports stars are overpaid.                                نجوم الرياضة الشباب اليوم يتقاضون رواتب زائدة 
2. What nationality is Gareth Bale?    ما هي جنسية غاريث بيل؟        Welsh 2                                         ويلزي 

3. What stories does Wayne Barton's new book tell?            8-7   ما القصص التي يرويها كتاب واين بارتون الجديد؟ 

A new book by Wayne Barton tells the story of some of those who fell on the way up.  

 .يروي كتاب جديد من تأليف واين بارتون قصة بعض أولئك الذين سقطوا في الطريق

4. According to the text , what is the main risk that most footballers face ?                                              9 

   بحسب النص ، ما هي المخاطر الرئيسية التي يواجهها معظم العبي كرة القدم؟

What is a common reason why young players stop playing?                                                                9 

 ما هو السبب الشائع وراء توقف الالعبين الصغار عن اللعب؟ 

They have short careers often because of injuries.      لديهم وظائف قصيرة في كثير من األحيان بسبب اإلصابات 
5. What did Giuliano Maiorana think when he was first asked to play for Manchester United?           17 

 ماذا اعتقد جوليانو  عندما سئل ألول مرة بأن يلعب مع مانشستر يونايتد؟ 

He thought it was a joke.                                                                               . اعتقد أنها كانت مزحة 
6. How did Giuliano Maiorana feel the first time he played for Manchester United ?                           18 

 في المرة األولى التي لعب فيها لمانشستر يونايتد؟  كيف شعر جوليانو مايورانا

He still remembers  the mixture of excitement and terror he felt.  

 .ال يزال يتذكر مزيج اإلثارة والرعب الذي شعر به

7. How did the story of Giuliano Maiorana end tragically ?         كيف انتهت قصة جوليانو مايورانا بشكل مأساوي؟ 

a. He didn’t get on well with the manager, and was soon playing in the reserve team.             19 

 .لم يكن على ما يرام مع المدرب ، وسرعان ما كان يلعب في الفريق الرديف

b. His knee was badly damaged. Soon, at the age of 24, his career was finished.                        20 

 .، انتهى مسيرته 24قريباً ، في سن . أصيبت ركبته بأضرار بالغة

  

12 
 

 

الوحدة 
            Are today’s young sports stars overpaid? It’s an opinion you’ll often hear repeated, especially 

in the world of football. The figures are astonishing. When the Welsh player Gareth Bale joined Real 

Madrid in 2013,  his reported salary was around £250,000 a week or, if you prefer, £13 million a year. 

So every week he earns as much as the average Real supporter makes in ten years. This may be an 

extreme example, but there are a lot more footballers around the world earning almost as much.   

1 

2 

3 

4 

5 

 It’s a situation that makes some people very angry, but those who are infuriated by it often forget what 

players have to do to get to the top, and the risks involved.  A new book by Wayne Barton tells the 

story of some of those who fell on the way up. These are young men who achieved the dream of 

playing for the famous club Manchester United, but only had short careers, often because of injuries. 

Take young  Tony Gill, for example, who was on his way to becoming a regular first team player 

when he hurt his leg and was never able to recover, or 

the young forward Deiniol Graham, who broke his arm and never played professionally again. 
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          The list of these tragedies goes on, but the story that stands out is that of Giuliano Maiorana.  

At the age of 19, he was playing for an amateur team in Cambridge shire, England when he was 

noticed by one of Manchester United’s many scouts, who was searching the lower levels of football 

for promising young players.  At first Giuliano thought, the offer of a trial for the world-famous 

Manchester club was a joke.  It wasn’t – only months later, he played his first match at United’s home 

ground, Old Trafford. He still remembers  the mixture of excitement and terror he felt.  
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            Unfortunately, he didn’t get on well with the manager, and was soon playing in the reserve 

team . It was in a reserve match two years later that his knee was badly damaged. Soon, at the age of 

24, his career was finished.  For seven years after that, he couldn’t even watch football.  He now works 

for his family’s business back in Cambridge, moving furniture, and says that he now wishes he hadn’t 

been so good at football when he was young. 
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قدم 
يد 

ركبة  

الناس حول عالم كرة القدم؟  ما الذي يغضب
نجوم الرياضة الشباب اليوم يتقاضون رواتب زائدة

ما هي جنسية غاريث بيل؟    ويلزي
ما القصص التي يرويها كتاب واين بارتون الجديد؟

يروي كتاب جديد من تأليف واين بارتون قصة بعض أولئك الذين سقطوا في الطريق

بحسب النص ، ما هي المخاطر الرئيسية التي يواجهها معظم العبي كرة القدم؟

ما هو السبب الشائع وراء توقف الالعبين الصغار عن اللعب؟ 
لديهم وظائف قصيرة في كثير من األحيان بسبب اإلصابات

ماذا اعتقد جوليانو  عندما سئل ألول مرة بأن يلعب مع مانشستر يونايتد؟ 
اعتقد أنها كانت مزحة .

في المرة األولى التي لعب فيها لمانشستر يونايتد؟ كيف شعر جوليانو مايورانا

ال يزال يتذكر مزيج اإلثارة والرعب الذي شعر به
كيف انتهت قصة جوليانو مايورانا بشكل مأساوي؟

لم يكن على ما يرام مع المدرب ، وسرعان ما كان يلعب في الفريق الرديف

سنأصيبت ركبته بأضرار بالغة في ، ، انتهى مسيرتهقريباً

Read the salaries of top sports players are too high nowadays . Unit 9



Sunday 13 June 2021 األحد 2 ذو القعدة 1442هـ 13 يونيو/ حزيران

عــن جابر –رضي اهلل عنه- إن رســول اهلل )صلى اهلل عليه وســلم( قال: 
»إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلســًا يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا 
,وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون و 
المتفيهقون » قالوا :يا رسول اهلل ! قد علمنا الثرثارون والمتشدقون, 

فما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون. 

عــن أبــي ذرًّ –رضي اهلل عنه- قال :«أمرني خليلي )صلى اهلل عليه وســلم( بســبع 
:أمرني بحب المساكين ,والدنو منهم , وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني وال أنظر 
إلى من هو فوقي , وأمرني أن أصل الرحم و إن أدبرت ,وأمرني أال أسأل أحدًا شيئًا 
,وأمرنــي أن أقول بالحق وإن كان مرًا ,وأمرني أال أخاف اهلل لومة الئٍم ,وأمرني أن 

أكثر من قول :«ال حول وال قوة إال باهلل » فإنها كنُز من كنوز الجنة » .   

1.  ما الفكرة التي يحملها الحديث؟ حسن الخلق.      
2.  ما مرادف : أحاسنكم : أفضلكم  , والمعنى الصرفي : اسم تفضيل  ومفردها : أحسن 

- ما مرادف : الثرثار:  كثري الكالم ) املهذار( , وأصلها اللغوي:  ث رث ر 
- ما مرادف : المتشدقون : الذين يتطاولون عىل الناس بالكالم , المعنى الصرفي : اسم فاعل 

- ما مرادف :  املتفيهقون: املتكربون , املعنى الرصيف : اسم فاعل .
- ما المعنى الصرفي )مجلس( :  اسم مكان                                                         

3.إالم يدعونا الحديث ؟ يدعونا إىل حسن الخلق والبعد عن الرثثرة  والتشدق, والتكرب. 
4.لم كان المتشدق و المتفيهق أبعد الناس عن رسول  اهلل ؟ 

 لتطاولهم عىل الناس وتكربهم , وتقليل قيمة الناس.
5.نبين النعيم الذي يحظى به اإلنسان جزاًء لحسن الخلق. أحبهم وأقربهم إىل رسول الله. 

6. في الحديث دعوة الى ضبط اللسان .حدد العبارة الدالة على ذلك. 
أبغض الناس إىل رسول الله وأبعدهم منه يوم القيامة الرثثارون واملتشدقون واملتفيهقون .
7. مــا المعنى الجامــع أو ما العالقة التي تجمع بين الثرثارين والمتشــدقين 
والمتفيهقين من حيث المعنى ؟   املعنى الجامع " الذنوب التي يقع فيها اللسان ". 

8. استخرج من الحديث: 
أ . اسم تفضيل:  أحّب – أفضل    طباقا : أقرب – أبعد  /    أحّب – أبغض    

حرف يفيد التبعيض :  ِمن .  
ب. اسم فاعل من فعل فوق ثالثي:  املتشدقون – املتكربون. 

ج . حرف يفيد التحقيق والتوكيد:  قد    

1. ما الفكرة التي يحملها الحديث ؟  نصائح وإرشادات
2. ما مرادف: الدنّو: االقرتاب , دوني:  أفقر مني , فوقي : أغنى مني , 

صلة الرحم : اإلحسان لألقارب ، أدبرت : قطعت صلة الرحم وعكسها : وصلت              
أسأل:  أطلب – أتوسل , لومة:  توبيخ وعكسها مدح    , حول: قدرة                                                          
3. عدد األوامر التي أمر بها الرســول "صلى اهلل عليه وسلم" صاحبه أبا ذر 

كما ورد في الحديث.     )راجع الحديث(
2. بم يأمر الحديث  أبا ذر بخصوص المسكين؟ حّب املساكني والتقرب منهم . 

3. ما أثر نظرة املرء إىل من هو دونه؟ يرى نعمة الله عليه وال يحسد وال يحقد.

4. اذكر بعض اآلثار اإليجابية المترتبة على صلة الرحم على الفرد  والمجتمع.
    نرش املحبة وتقوي العالقات االجتامعية و تبعد اليأس والكره والبغضاء .
5. ما داللة قوله :"ال أطلب أحدًا شيئًا"؟ الكرامة وعزة النفس واالعتامد عىل الله ال العباد.

6. عالم يدل " أال يخاف في اهلل لومة الئم".  تعظيم قول الحق دون خوف.
7. ما داللة  : وال أنظر إلى من هم فوقي :   الرضا والقناعة
8. ما أبرز النتائج المترتبة على قول الحّق ولو كان مّرا؟ 

العدل واملساواة إرجاع الحق ألهله.
9. وضح جمال التصوير في قوله :")وأمرني أن أقول الحق ولو كان ُمّرًا(  

شبه قول الحق بيشء مّر.
10. بم علل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم طلبه من أبي ذر أن يكثر من: 

" ال حــول وال قــّوة إال باهلل" وعالم يدل ؟     التعليــل : بأنهــا كنز مــن كنــوز الجنة , 
وداللة ذلك : التفويض الكامل واالستسالم لرب العاملني.       

11. ما فائدة حرف الجر" ِمْن " في عبارة " كنز من كنوز الجنة"؟  التبعيض .

12. اســتخرج من الحديث : طباق إيجابي : دوين – فوقي    طباق ســلبي : أنظر 

– ال أنظر   ترادفًا :  حول – قوة اسم فاعل :  الئم   جمع تكسير:  املساكني – كنوز

7. ُمرافعاٌت أمام ضميٍر غائب  

  9. البومُة في غرفٍة بعيدة. )غسان كنفاني(

النحو                            )25 درجة(

أنواع الواو

أنواع الفاء

الممنوع من الصرف لسبب

أنواع )من/ما(

أنواع ال

أنواع الالم

الممنوع من الصرف لسببين : العلم والصفة

1. من األديب صاحب النص؟ وما جنسيته؟
 وائل محيي الّدين: أديب فلسطينّي, اعتقله االحتالل مرات عدة

2. ما الفن األدبي الذي ينتمي إليه النص؟   قصة قصرية
3. ما الموضوع الذي تدور حوله النص؟  االعتقال اإلدارّي.

4. ما المقصود ب " االعتقال اإلداري "؟
  أن يعتقل االحتالل اإلرسائييل األسري الفلسطينّي بدون تهمة .

5. ما الذي يضاعف مرارة االعتقال اإلداري؟   أنه ُيّدد مرات متتالية دون سبب.
6. فّسر معنى عنوان الدرس" مرافعات أمام ضمير غائب".

أي محاكامت أمام قاٍض إرسائييّل بعيد عن العدالة , حيث ال ضمري, وال قيم.
معاني المفردات

الفهم واالستيعاب
1. في أّي السجون دارت القصة؟ وما أهم سماته؟ 

     سجن النقب , وأهم سامته: الربد والصقيع.
2.  علل : يجبر االحتالل األسرى على االشتراك في مهازل محاكمهم . 

     ليزين وجهه القبيح أمام العامل
3. لماذا كان صابر أكثر األسرى سخطًا على محاكم االحتالل؟

     ألنه وقف أمام املحاكم اإلرسائيلية أكرث من ثالثني مرة.
4. علل: إصرار األسرى اإلداريين على الترافع عن أنفسهم كل مرة.

الرتافع يعني الدفاع عن النفس إلزعاج القايض, والتمسك بخيط األمل الرقيق.
5. هناك صراع كبير داخل األســير الفلســطيني بين) األمل والوجع (وهو 

يقف بين يدي القاضي في المحاكم اإلسرائيلية,  .   وضح هذا الصراع .
نعم , فهناك رصاع وهو يعرف أن  املحاكم اإلرسائيلية ظاملة, وبني التمسك بخيط األمل.

6. ما أهم صفات الزنازين التي يحتجز فيها األسرى قبل البدء بمحاكمتهم. 
     ضيقٌة تكتظ  بالرطوبة والبؤس والرتّقب.

7. ما االقتراح الذي وجهه الراوي للمحامية؟ وهل وافقته؟ 
    أن يتوجه إىل املحكمة العليا, واملحامية مل توافقه الرأّي. 

8. علل:  لم توافق المحامية الراوّي في التوجه إلى المحكمة العليا. 
     ألّن القضاة يف العليا أشد سوءًا.

9. ما التهمة التي ُوّجهت للراوّي؟  أنه خطري عىل أمن املنطقة, وله ملف رسّي لن 
يتم كشفه إال أمام القايض وحده.

10. نصف حال الراوي حين جاء الشاويش بأسماء المفرج عنهم 

   ارشأّب عنقه، وتوثب األمل ،وتسارع األدرينالني يف جسده, ونادى الشاويش 
بأعىل صوته:  هل ورد اسمي 

11. ما اإلجراءات التي يّتخذها االحتالل بحق األسير عند االفراج عنه؟ 

       تدقيٌق , وتفتيٌش وفحٌص وأسئلة.
12. رســم الكاتب صورة للوطن الذي يحلم به االســير الفلســطيني، بّين 

مالمح هذه الصورة كما ذكر في القصة.
وطــٍن ال تقطعــه الحواجــز , وال تبتلــع املســتوطنات أراضيــه, وطــٍن بــال جــراح ,بــال هواء ملوث 

, بال طفولة معذبة 
13. ما السبب في تراجع المحتل عن قرار اإلفراج عن االسير ؟ بسبب وجود خطأ.

14. كيف واجه الراوي تراجع قرار االحتالل اإلفراج عنه؟      بوهن وضعف.

15. نحدد المكان , والشخوص , والحدث في القصة .

 المكان : سجن النقب الصحراوي .  الشخوص :  الشخصية الرئيسة  الراوي )وائل محي الدين( 
الشخصيات الثانوية:   صابر ، أبو العبد ، املحامية ، القايض، الشاويش .

 الحدث : محنة االعتقال اإلداري ..

16. نذكر الصفة البارزة لكل من :

 الــراوي: هــي الشــخصية الرئيســية, وقــى  يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل 12 عيــد أي )6 
ســنوات(  صابــر:  ســاخط عــىل االحتــالل, قــى يف الحكــم اإلداري ثالثــني مــرة   أبو العبد:  

مبتسم وصاحب عزية .  المحامية :  تعرف محاكم االحتالل جيدًا.                                     
 القاضي: ليس عنده ضمري ، ويحاكم بالنوايا .  

المناقشة والتحليل 
1. ما داللة كل من العبارتين اآلتيتين: 

أ. أيها الشاويش، أحضر هذه األرقام للمحكمة:  احتقار العدو لألرسى .
ب. ما زالت لدي رغبة في الحياة : عدم االستسالم و األمل.

2. أين تكمن لحظة التأزم ) العقدة( في القصة ؟ 
عندما جاء الجندي ومعه أسامء األرسى املفرج عنهم .

3. كيف واجه الراوي النهاية المأساوية للقصة ؟ بوهن وضعف 
4. نوضح الصور الفنية في العبارات اآلتية :

أ- يواري شمسه الخجلى : شبه الشمس بفتاة تخجل
ب- متسلاًل إلى أعماقنا العطشى : شبه األعامق بإنسان يعطش 

ج- يأتي الجنود مدججين بالجريمة والسالسل :  شبه الجرية والسالسل بالسالح 
د- وتقيأ ما لديه من ُخبث : شبه الخبث بالقي ء الذي تخرجه املعدة

5. نصف معاناة ذوي األسرى اإلداريين من خالل تجربة عشناها ,أو سمعنا بها . 
كلها أمل وحرسة ومعاناة 

اللغة واألسلوب
1. نوضح التناص في عبارة : "تحملني السجون وهنًا على وهن":   تناص ديني .                         

2. ما اللون البديعي الوارد في كل من العبارات اآلتية ؟
أ- صباح المحاكم الهزيلة والمهازل البائسة : ترادف .

ب- ماذا بوسعي غير التقنع بالصبر والتجلد : ترادف .
ج- أحال الفرحة غصة : طباق . د- امتألت الوجوه أسى وحزنًا ؟  ترادف . 

3. ما نوع الصراع في القصة ؟ 
داخلــي : رصاع داخــل النفــس ) يذهــب األســري إىل املحاكــم اإلرسائيليــة الظاملــة وهــو 
يتعّلــق بخيــط األمــل(  خارجــي : رصاع الشــخصيات مــع بعضهــا, وهــو: رصاع األرسى مــع 

املحتل ومحاكمه الظاملة. 
4. نعرب ما تحته خط :

أ. وعلت وجوه األسرى بشائر فرح :   فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة . 
ب. جلســُت وقلبي متلهف : الواو : واو الحال ، قلبي : مبتدأ مرفوع بالضمة, والياء: 
ضمــري يف محــل جــر مضــاف إليــه.  متلّهــف: خــرب املبتــدأ مرفــوع, وعالمــة رفعــه الضمــة, 

والجملة االسمية يف محل نصب حال .
  8. وصية الجئ                     حفظ )6 أبيات(

1. من كاتب القصيدة وما جنسيته ؟ 
   هاشم الرفاعي )1935.1959( وهو  شاعر مرصي, ترك مائة ومثانني قصيدة.

2. ماذا تناول هاشم الرفاعي في معظم قصائده التي تركها ؟
   تناول فيها قضايا مرص واألمة اإلسالمية .

3. في أي المجاالت كان الشاعر هاشم الرفاعي أكثر براعة ؟ 
   برع يف  تقمص الشخصيات.

ص الشخصّيات؟  4. اذكر مثااًل يدلل على براعة الشاعر هاشم الرفاعي في تقمُّ
   تقّمص شخصّية الالجئ الفلسطينّي.

5. ما الشكل األدبي الذي جاءت عليه قصيدة وصية الجئ ؟ 
  عىل شكل رسالة من أب البنه يوصيه بحب الوطن

6. على أي البحور جاءت قصيدة وصية الجئ؟ على مجزوء بحر الكامل.
ولٌد ُأضيع وبلدٌة رهن العذاب.      

 معاني المفردات

الفهم واالستيعاب                                    
1. نصف حال الالجئ ,كما ظهر في المقطع األول:  معاناة ، ومرارة ، وشوق إىل الوطن .

2.ما الجرحان اللذان يعاني منهما الشاعر؟  أ. فقد الوطن .   ب. استشهاد ابنه .                              
3.رسم الشاعر صورة البنه في الوطن قبل التهجير ,نبين مالمح هذه الصورة

أ . تعرفه الربوع » األهل » .    ب.  يتنقل بني الحقول التي فيها املاء والظّل .
4.نهى الالجئ ابنه عن البكاء ,فما تعليل ذلك؟   ألن عني الجناة ال تبيك .

5.شخص الشاعر حيفا ,ما الصفات التي منحها إياها ؟ 
أ .  تنئ من أمل الفراق .                              ب. تنرش شذى الليمون صيفًا .

6.نذكر سبب بكاء حيفا , وفقًا لما ورد في النص. 
 ألنها تحن ألبنائها ، وال تعرف الخالص متى وكيف .

المناقشة والتحليل:
1. تنقل الشاعر بين الماضي والحاضر ,نذكر أمثلة ,موضحين سبب ذلك.

الماضي : كانت لنا وطن, الحاضر: أنا يا بني غدًا سيطويني الغسق ، ، 
وسبب ذلك : ليكشف لنا الفرق بني املايض والحارض 

2. نوضح الصورتين الفنيتين فيما يأتي :
أ. وحطام قلٍب عاش مشبوب القلق : شبه القلق بنار شديدة االشتعال .

ب. يجني السنا :  شبه السنا » الربق » بسنابل القمح .
3.نوضح داللة: 

أ.دفنت أخاك بال كفن:  داللة عىل أن ابنه شهيدًا والشاعر حزين متأمل .     
ب . فارجع إلى بلٍد كنوُز أبي حصاه:  مكانة الوطن وقيمة ترابه وحصاه .   

ت . فإذا نفضت غبار قبري عن يدك:  االنتهاء من دفن أبيه واالستعداد لعهد جديد .
4. هل كان الشاعر موفقًا في تقمص شخصية الالجئ؟ نوضح ذلك

 نعم ، ألنه عرب عن معاناة الالجئ ورشح تفاصيلها ، ووصف املايض والحارض يف الوطن .
5. نعدد خمسًة من مخيمات اللجوء خارج الوطن : 

عني الحلوة ، الريموك ، درعا ، الوحدات ، التبعة .
6.كيف يعود الالجئ الفلسطيني إلى وطنه ؟  بالجهاد واملقاومة.

اللغة واألسلوب: 
1.ما الحرف الذي أفاد التحقيق في القصيدة؟   قد .  

2.ما الفعل الماضي من الفعل المضارع )تئن(؟  أّنت .
3. ما إعراب كلمة )ضيفا( في عبارة : )هي ال تريدك أن تعيش العمر ضيفًا( ؟

 حال منصوب بالفتحة .
4. نذكر األصل اللغوي لكلمتي :

 أ. طغيان: ط غ ي                         ب.  مستباح : ب و ح .
5. نســتخرج من النص بعض األلفاظ الدالــة على كل من اللون , والصوت, 

والحركة في القصيدة:
اللون : غسق ،  أرشق ، السنا ، الصباح ، الدماء ، الكفن ... إلخ

الصوت : تنئ ، سمعت ُ ، أهتف ... إلخ                  
 الحركة :  دفنُت ، دهمُت ، جئُت ، طلعُت ، مضيُت ...إلخ 

1. من قائل النص؟  غسان كنفاين, أديب فلسطينّي تويف سنة 1972وعمره 36سنة, 
ولد يف مدينة عكا, وأنشأ املؤسسة الصحفّية )الهدف( يف بريوت.

2. اذكر مؤّلفًا من مؤلفاته القصصية :   موت رسير رقم 12.                
3. اذكر عددًا من مؤلفاته الروائية: )ما تبّقى لكم(, و)أّم سعد(, و)عائد إىل حيفا(.    
3. متى كان اغتياله ؟ وكيف كانت وفاة غسان كنفاني ؟                     

اغتاله العدّو االرسائييل يف بريوت سنة 1972
4. ما الفن األدبي الذي ينتمي إليه النص؟  قصة قصرية.                    

5.ما تلخيص قصة )البومة في غرفة بعيدة(؟ تدور هذه القصة حول صورة 
بومة اقتطفها من مجّلة هندّية, وألصقها عىل جدار غرفته, فتذّكر بومة حقيقية, كان 
عىل شجرة  يف حديقة منزله أثناء االحتالل الصهيويّن لبلدته سنة 1948م, فجاءت 

القصة كأّنها ترجمة ملا ترتبط بها البومة يف املأثور الشعبّي من شؤم وخراب. 

معاني المفردات 

الفهم واالستيعاب:
1. من أين أخذ غسان كنفاني صورة البومة؟

 من املجلة الهندية عدد كانون األول 

2. ماذا طلب العجوز من الكاتب ؟  
    أن يدفن صندوق القنابل يف آخر الحديقة تحت شجرة الّتني.

3. من أين حصل العجوز على الصندوق المليء بالقنابل؟
 حصل عليه من ابنه الشهيد

4.نصف البومة كما وردت في النص:  
عيناها واسعتان غاضبتان, منقارها معقوف, رأسها كبري, ريشها مبتّل من املطر. 

5.ما الصفات التي ذكرها الكاتب للتينة؟  كبرية وعجوز.                                
6.ماذا شاهد الكاتب على التينة؟     

شاهد بومة تحّدق فيه بعينني واسعتني غاضبتني.          
7. إالم يشير قول الكاتب )يعني البومة( : وبدا لي أننا نعرف بعضنا جيدًا؟   

أنه يعرفها فعاًل.
8. بم وصف الكاتب يوم النكبة؟ ولماذا؟  وصف الكاتب ذلك اليوم املشؤوم بأنه 

أكرب من أن يّتسع له اسم أو رقم , والسبب: كرثة املجازر, واملذابح. 
9. كيف كان األطفال يعرفون أّن هناك أسلحة جديدة ؟ من أصوات الطلقات.

10. ماذا فعل أبو الكاتب عندما بدأ الهجوم على قريته ؟ 

   وضع البندقية عىل كتفه, وخرج لقتال العدو.
11. ما نوع القتال الذي كان مألوفا في القرية؟  وما السبب في لجوئهم إليه؟ 

 قتال الفؤوس, والسبب يف اللجوء إليه ) نفاد الذخرية والرصاص( 

12. ما سبب االرتطام في قول الكاتب :«ويتصاعد صوت ارتطام عريض مخنوق«؟  

   ارتطام الفأس بجسد أحد األعداء.
13. ما سبب تراجع رجال المقاومة؟ 

  لكثافة النريان, وفرق العتاد بني املقاومة الفلسطينية  واالحتالل الصهيويّن  .
اللغة واألسلوب

1. نحدد العناصر الرئيسة في القصة    
الشخصيات أ. الشخصيات الرئيسة : الكاتب غسان كنفاين.  

  ب. الشخصيات الثانوية : أم غسان, وأبوه, وأخوته, والرجل العجوز .
الصراع :   أ. الصراع الخارجي : رصاع الصهاينة مع الفلسطينيني.  

               ب. الصراع الداخلي :  تردد غسان يف دفن الصندوق .
الزمان : النكبة 1948  ,  المكان :  قرية فلسطينية )قرية الكاتب( 

العقدة  : ) لحظة التأزم ( : عندما أراد غسان أن يرتك الصندوق وال يدفنه.       
الحل : دفن الصندوق تحت شجرة التني .

2. في المقطع الثاني إشارة إلى ما جعل الكاتب يواصل المهمة حتى يدفن 
الصندوق ,نذكرها.        أّن أّمه تطّل عليه من النافذة وتشاهده

3. لماذا اخترق غسان الحديقة منحنيًا؟     خوفًا من أن يصيبه الرصاص.     
4. ما داللة قول الكاتب :«كانت جهنم قد صعدت إلى ظهر قريتنا؟  

   كناية عن بداية دخول العدّو اإلرسائييّل القرية, وشدة املوقف. 
5. بم يوحي قول البومة :أيها املسكني ! هل تذكرتني اآلن؟ 

تذكر النكبة رغم مرور الزمن الطويل .  
6. نمثل على الحوار الداخلي في القصة. 

    وحّدثتني نفيس وهي ترتجف أن ألقي حميل الثقيل وأقفل عائدًا أدراجي.
7. أين تكمن لحظة التأزم في القصة ؟  

   عندما أراد الكاتب )غسان( أن يسقط صندوق القنابل ويعود إىل البيت. 
8. نوضح الصور الفنية في الجمل اآلتية :

أ . كان الفأس هو سالح الواحد منهم بعد أن تتقيأ بندقيته كل ما في جوفها.        
شبه البندقّية بإنسان يتقّيأ وتدّل عىل ضعف انتهاء الذخرية.

ب. كنت في قريتي الصغيرة التي تتساند دورها كتفًا إلى كتف.     
شبه دور القرية بالبرش الذين يتساندون كتفًا إىل كتف تدل عىل بساطة البيوت.

ج. سقطت الذكرى. شبه الذكرى بيشء مادّي يسقط, تدل عىل شدة التأثري.    
د. كانــت جهّنم صعدت إلى ظهر قريتنا : شــبه أحداث النكبــة بجهنم . داللة عىل 

شدة الحرب , وغطرسة العدو وجربوته.
هـ. تتقّيأ البنادق: شبه البنادق بإنسان يتقّيأ, داللة عىل نفاد الذخرية وقدمها.

9. ما داللة كل من العبارات اآلتية:
أ. ما داللة إشارة األب بعينيه تجاه أبنائه.  أن تحافظ األم عىل غسان وإخوته.                        
ب. ما داللة قول العجوز : » وإذا وجدوا هذا عندي قامت قيامتهم؟ الغضب.  

1. صيغة منتهى الجموع : 
جمع تكسري بعد األلف حرفني أو ثالثة  مثل :  مساجد , متاريس , مواًد

2.  ما آخره ألف وهمزة زائدتين للجمع:
 مفرده ينتهي بهمزة أو واو أو ياء  مثل :.علامء , أدباء 

3. ما آخره ألف وهمزة زائدتين للتأنيث , مثل : صحراء , بيداء , غيداء . 
4. ما آخره ألف التأنيث المقصورة, مثل : جرحى, قتىل, صغرى, كربى, ....

- اضبط ما تحته خط:   - أحيطت املدينة مبتاريَس حجريٍة  
                                        - مرت األندلس بفرتات حكم قادة ٍعظامَء 

- اجعل  )ميادين( مرة ممنوعة من الصرف ومرة مصروفة 
ممنوعة من الرصف = مجرور بالفتحة  مررت مبيادين

اجعل )ميادين( مرة مجرورة بالفتحة ومرة مجرورة بالكسرة 
                 مرصوفة = مجرور بالكرسة  مررت مبيادين 

- اختر/   كل الكلمات التالية ممنوعة من الصرف ما عدا
             أ- علماء         ب- أضواء          ج- أدباء            د- شعراء

ا- العلم المركب تركيب مزجي :
 مثل :طولكرم , حرضموت , بعلبك , , بورسعيد  ..        جملة :مررت بطولكرم                                       

2. العلم على وزن ُفعل: 
     مثل:  .ًعمر , زحل , ُمرض , ُهبل                                      جملة : مررت بعمر  

3. العلم على وزن الفعل :
 مثل : يزيد , ينال , أحمد ,  , يرثب , ينبع , تدمر , تغلب     جملة : مررت بأحمد 

4. العلم الذي آخره ألف ونون زائدتين :
    مثل :  عثامن, رمضان , حمدان                                  جملة : مررت بعثامن    

5.  المؤنث     أ. لفظي :
    مثل حمزة , حنظلة , معاوية , أسامة                              جملة : مررت بحمزة 

                    ب. معنوي : 
    مثل : زينب , سعاد , مريم                                  جملة : مررت بزينب 

                  ج. معنوي ولفظي :
    مثل: فاطمة , سلوى ,  شيامء                       جملة :مررت بفاطمة 

6. علــم أجمي : مثل : إبراهيم , إســامعيل , إســحاق , يوســف , يعقــوب , فرعون , نيوتن 
...                                                                 جملة : مررت بإبراهيم 

7. الصفة الممنوعة من الصرف :
1. على وزن أفعل  مثل : أحمر , أعمى,          جملة :مررت برجل أعرج 

2. على وزن أفعل مثل : أعظم   -  أطول – أقىص , جملة : مررت برجل أخرس.    
3. على وزن فعالن: 

    مثل :حريان حريى   -  سكران َسكرى              جملة : مررت برجل عطشان .    
4. على وزن ُفعل : مثل :  أُخر ,                       جملة : مررت مبعلامت أُخر 

س/ اختر : كل مما يلي مصروف ما عدا :
   أ. عوان               ب. برهان          ج. إحسان            د. سرحان 

س/ ما سبب صرف الممنوع من الصرف 
1. المعرف بـ)ال(: مثل : الكوفة , البرصة , الحمراء ,..... 

2. المعرف باإلضافة : حمراء اللون , أعمى القلب ...
 س/ ما سبب صرف ما تحته خط : أعجبت بقميص أصفر اللون    

         معرف باإلضافة 

ما أنواع الواو
1.  واو  القسم )الجر(          2.  واو  المعية 3. واو الحال    4. واو العطف

1. واو  القسم )الجر( :
 يعرب ما بعدها : اسم مجرور بالكسرة .

      مثال: واهلل , إن الحق آت                      
      الواو : واو قسم ,  اهلل : لفظ الجاللة اسم مجرور بالكسرة . 

      مثال: والتين والزيتون            
      الواو األولى : واو قسم  , التين : اسم مجرور بالكسرة .

      الواو الثانية : واو عطف , الزيتون : اسم معطوف بالكسرة .
2.  واو  المعية : تأتي بمعنى مع 

     مثال: خرجُت من البيت وشروق الشمس  
   إعراب شروق : مفعول معه منصوب بالفتحة .

3. واو الحال : نسأل عنها بكيف .
   مثال: جاء محمد إلى المدرسة وهو نشيط    

الواو : واو الحال , هو : ضمير في محل رفع مبتدأ 
 نشيط: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة , والجملة الفعلية في محل نصب حال 

4. واو العطف : يجوز وضع) ثم( مكانها  , وما بعدها : اسم معطوف أو فعل 
مثال:  تقوم مباني المدينة الذكية بحفظ الحرارة و إنتاج الطاقة النظيفة  

الواو عطف , إنتاج : اسم معطوف مجرور
مثال: لم يعُد في الربا زيت فتوقده      نارًا وتوقده نورًا يضويها   

         الواو عطف , توقده : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة
س/ اجعل واو المعية واو حال :  أ- خرجت وغروب الشمس : 

       خرجت وغروب الشمس رائعة .

أنواع الفاء
1. الفاء الواقعة في جواب الشرط :     

    نجد بداية الجملة  ) أداة شرط  ( مثل :إن – من – ما – مهما – متى – أينما- 
حيثما- إذا – لو – أمّا.

مثال : إذا رأينا شبكات األليف البصرية في منازلنا , فلن نستغرب ذلك. 
       قال تعالى : "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ال تظلمون وال ُتظلمون "

2. فاء سببية : تسبق بـ طلب )أمر , تمني )ليت ( , ترجي )لعل( , دعاء , نهي 
, نداء ( أو نفي )ال – لن – لم ( 

وبعدهــا  فعل مضارع منصوب بــأن المضمرة بعد فاء الســببية وعالمة 
نصبه) الفتحة أو حذف النون ( 

مثال: فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرٌض". 
 اإلعراب:  فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية وعالمة نصبه الفتحة .

3. فاء العطف : يجوز وضع ثم مكانها ويعرب ما بعدها : اسم معطوف أو فعل 
مثال: استخدم اإلنسان الكوابل النحاسية , فاأللياف البصرية.    

        فاء عطف , األلياف : اسم معطوف 

 أنواع )من/ ما(
1. )من/ ما( االستفهامتين : تعرب : مبتدأ  

   ) إذا كان بعدها فعل أو شبه جملة(  أو  خبر
مثال: من حرر المسجد األقصى. 

      اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
مثال: ما المتفيهقون ؟  

       اسم مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. 
2. )من/ ما( الشرطيتين:   تعرب مبتدأ أو مفعول به.

 مثال: من يفعل الخير ال يعدم جوازيه.  
        اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

 مثال : ما تفعل من خير تجده. 
        اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

3. )من/ ما( الموصولتين: حسب موقعها في اإلعراب , وتأتي بمعنى الذي
 مثال : من حرر المسجد األقصى قائد عظيم. 
     اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

 مثال : اللهم آتنا ما وعدتنا . 
    اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

1. ال ناهية:  
فيها طلب،  ويعرب ما بعدها : فعل مضارع مجزوم , وعالمة جزمه )السكون أو 

حذف حرف العلة أو حذف النون (
مثال: ال تشرك باهلل. 

       فعل مضارع مجزوم , وعالمة جزمه السكون.
 مثال: ال تجعلوا هلل أندادًا.  

       فعــل مضــارع مجزوم, وعالمة جزمه حذف النون, وواو الجماعة ضمير في 
محل رفع فاعل.

مثال: ال تدُع مع اهلل إلهًا آخر. 
      فعل مضارع مجزوم, وعالمة جزمه حذف العلة.

2. ال النافية: 
ال يوجد فيها طلب, بل تخبرنا خبرًا, ويُعرب ما بعدها غالبًا: فعل مضارع مرفوع

مثال:  ال يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة.  
          فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة.

مثال: قل هل يسوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون.  
          فعــل مضــارع مرفــوع, وعالمة رفعه ثبوت النــون, وواو الجماعة ضمير 

في محل رفع فاعل.
3.  ال العاطفة:

ال العاطفة تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها, ويعرب ما بعدها: اسم معطوف
تأتي بالعامية بمعنى )مش(

مثال: إنما ينجح المجّد ال الكسول.   
        اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

1. الم األمر)الم الجزم( : الم تدّل على األمر, وبعدها فعل مضارع مجزوم 

) السكون, حذف حرف العلة, حذف حرف العلة(
مثال: " فليدُع ناديه" . فعل مضارع مجزوم, وعالمة جزمه حذف حرف العلة

 مثال: " فليعبدوا رّب هذا البيت".  فعل مضارع مجزوم, وعالمة جزمه حذف 
النون, وواو الجماعة ضمير في محل  رفع فاعل.

2.  الم االبتداء:  الم االبتداء تدخل على الجمل االسمية, ويعرب ما بعدها : مبتدأ
مثال: إلبراهيم أبو األنبياء.  مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة.

3. الم الجر ) الم الملك(:

مثال: لزينب بيت جميل.  اسم مجرور, وعالمة جره الفتحة.

مبحث
اللغة العربية )جميع الفروع( 



Sunday 13 June 2021 األحد 2 ذو القعدة 1442هـ 13 يونيو/ حزيران

المدارس الشعرية الحديثة

مدرسة اإلحياء                                                                                                                      

االتجاه الوطني

من مفّكرة عاشق دمشقّي    » نزار قبانّي«  )حفظ 6 أبيات(

ما لم تقله زرقاء اليمامة )حفظ 6 أبيات(

مدرسة التفعيلة » الشعر الحر«                                                                                                                       الكتاب الثاني/ )األدبي والشرعي( درجات االمتحان

1. األدب والنصوص ) 35 درجة( :
 املدارس الشعرية الحديثة - مدرسة اإلحياء- مدرسة التفعيلة – االتجاه الوطني-  
قصيــدة مــن مفكــرة عاشــق دمشــقي – االتجــاه القومــي – قصيــدة مــا مل تقلــه زرقــاء 
الياممــة – الشــعر الفلســطينّي الحديــث- قصيــدة أبــد الصّبــار – القصــة القصــرة – 

قصة نافخ الدواليب – املرسحية -  مرسحية مغامرة رأس اململوك جابر. 
 2.  البالغة )15 درجة(:  

التشــبيه املفرد – التشــبيه التمثييل – الحقيقة واملجاز – االســتعارة ) املكنية 
والترصيحية(

1. كم امتدَّ حكم العثمانّيين للبالد العربيَّة؟  أربعة قرون    
2.  في أي قرن ارتبطت والدة األدب العربيِّ الحديث؟

     ببدايات القرن التّاسعَ عشر.
عِر الحديث؟ 3. متى ظهرت إرهاصاِت الشِّ

     مطلع القرن األخير من العصر العثمانيِّ. 
4. عّدد المدارس األدبيَّة الحديثة التي ظهرت في الوطن العربي.  

       اإلحياء، والدّيوان، وأبولو، والمَهجَر، والتَّفعيلة
5. صيغة أولى :  ما الطرائق التي اتصل بها العرب بالغرب  

    صيغة ثانية:    كيف تأثر العرب من البالد الغربية ؟
    أ.  االحتالل الغربي  .

    ب. بعثات الطلبة في البالد الغربية.      ج. الترجمة . 
6.  كيــف أثرت الحملة الفرنســية  بقيادة نابليــون في النهضة 

المصرية الحديثة ؟ 
     أ.   كانت العامل المباشر في يقظة العرب ونموّ وعيهم.          

    ب.  إحضار العلماء
     ج.  إحضار الطابعة .

7. صيغــة أولى: مــا عوامل ) إصالحات( ظهور المدارس الشــعرية 
الحديثة في مصر

        صيغة ثانية: ما إصالحات محمد علي باشا في نهضة العرب وأدبهم ؟ 
1. نموّ التعليم المهني والكليــات التخصصية, مثل: الكلية الحربية والطبية 

والهندسية والصيدلة واللغة...  
 2.  ظهور المطابع, مثل:  مطبعة بوالق) األميرية(

3. إنشاء الصحف والمجالت, مثل: صحيفة الوقائع المصرية
 4. إرسال بعثات الطلبة إلى أوروبّا , مثل: بعثة رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا

8. من صاحب كتاب   تخليص اإلبريز في تلخيص باريز ؟ 
   األديب رفاعة الطهطاوي

9. علل : أوفد محمد علّي مجموعات من الطلبة للدراسة في أوروبا . 
    ليكونوا نواة المدارس التي أنشأها .

10. ما دور كلٍّ من:
 أ. مطبعة بوالق) المطبعة األميرية(: 

    1. نشر كتب التراث

    2. نشر الكتب الحديثة.

  ب. صحيفة الوقائع المصرية:   زيادة الوعيّ السياسي                     

1. عّرف مدرسة اإلحياء.
     مدرسة تدعو إلى نَْظم القصيدة على نمط القصائد القديمة من 

    )العصر الجاهليِّ حتّى العصر العبّاسيّ(.
2. بم التزم شعراء مدرسة اإلحياء في قصائدهم؟                                                              

    التزموا بالبحور العَروضيَّة، والقافية الواحدة، واأللفاظ الجزلة. 
3. ما الموضوعات التي تناولها شعراء مدرسة اإلحياء؟

    المدح، والرثاء، والوصف.
4.  صيغة أولى:  عّدد أسماء مدرسة اإلحياء , ذاكرًا السبب في التسمية .  
    صيغة ثانية  كيف عّبرت األســماء المختلفة لمدرسة اإلحياء عن 

اتجاهها الشعرّي ؟
أ. الكالســيكية : والسبب في التسمية  :  ألنها اتبعت الكالسيكية الغربية 

في اتباع األدب القديم .
ب. االتباعية : والسبب في التسمية : ألنها اتبعت  األدب القديم ) الجاهلي 

حتى العباسي ( .
ج. البعث واإلحياء :  والسبب في التسمية : ألنها أحيت الشعر. 

5. ما األمور المشــتركة بين مدرسة اإلحياء والمذهب الكالسيكي 
اّلذي ظهر في أوروبا   ؟ 

 الكالسيكية : اتباع الشعر القديم وهما الشعر )اليوناني والشعر الروماني(.  
 واإلحياء: اتباع الشعر القديم ) الجاهلي وحتى العباسي(.

6. عّدد شعراء مدرسة اإلحياء :    
 محمود البارودي  ) رائد مدرسة اإلحياء (   ,   معروف الرصافي , حافظ إبراهيم                                  
 وأحمد شوقي ) إمام مدرسة اإلحياء, وإمام الشعر المسرحي, وإمام المعارضات(

7. ما المراحل التي مّر بها البارودي في نظم قصائده ؟ 
    1 . التدرب

    2. المعارضات     3. النضج 

8. عرف عمود الشعر: 
التَّقاليد الفنِّيَّة الَّتي ســار عليها الشُّــعراء القدامى من حيث بناء القصيدة، 

وأسلوبُها، ولغتُها، وموسيقاها، وأغراضها.   
عريَّة:   9. عرف بالمعارضات الشِّ

 نظــم قصيدة على نمط قصيدة قديمة, من حيث البحر العروضيّ، والقافية، 
والموضوع.   

10. ما خصائص مدرسة  اإلحياء ؟ 
      1. التمسك بعمود الشعر                                  2. التمسك بالمعارضات  

      3. التمسك بالشعر المسرحي                             4. التمسك بروح العصر

11.   من  إمام الشعر المسرحي  , وما أهم مسرحياته ؟                                                                
       أحمد شوقي  ,  وله مسرحية شعرية  :  كليوباترا .                                                                 

12. من إمام المعارضات ؟ ومن عارض؟  وما اسم قصيدته ؟ 
       إمام المعارضات هو أحمد شــوقي  , حيث عارض البوصيري   في قصيدة  

البُردة  , والقصيدتان تتكّلمان عن مدح النبيّ.
13.نقرأ النص الشعري اآلتي من قصيدة )نهج البردة( التي عارض 

فيها أحمد شوقي قصيدة )البردة( للبوصيري 
ريــــٌم علـــى القــــــاِع بيـَن الباِن والَعَلـِم  

أحــــلَّ َسْفَك َدمــــي في األشُهِر الُحُرِم
َثْتنـــي النَّـــفُس قــــائلــــًة  لـــّمـــا َرنــــا َحدَّ

ْهِم الُمصيِب ُرمي  يا َوْيــــَح َجنبِك بالسَّ
أ. من أي مدرسة هذه القصيدة؟ وماذا تمّثل؟ 

    من مدرسة اإلحياء, وتمثل المعارضات.  
ب. اســتخلص ســمات مدرســة اإلحياء في قصيدة  )نهج البردة( 

ألحمد شوقي 
    1. المعارضات, حيث عارض شوقي البوصيري.

     2. اتباع عمود الشعر.

 . عر التَّقليديِّ 1. علل/ ُيعدُّ شعر التَّفعيلة ثورة شاملة على الشِّ
بسبب التحوُّل على الصعيد الموسيقيّ.  

2. الصيغة األولى: عرِّف مدرسة التفعيلة:    
    الصيغة الثانية: ما اإلطار المكاني والزماني لمدرسة التفعيلة ؟

    الصيغة الثالثة : على يد َمن ظهر شعر التفعيلة؟ ومتى؟     
نشــأتها في العراق على يد نازك المالئكة وبدر شــاكر السياب سنة 1947م 

واستخدموا التفعيلة وابتعدوا عن البحر العروضي.
3. انســب األعمال التالية إلى أصحابهــا, وصنفها من حيُث العمل 

األدبّي: ) الكوليرا(, )هل كان حّبا(
)الكوليرا( :  للشاعرة نازك المالئكة, 

و قصيدة )هل كان حّبا(: للشاعر بدر شاكر السيّاب. 
4. علل : يظهر البيت في شــعر التفعيلة على شــكل سطر يتراوح 

طواًل وقصرًا .    على حسب الدفقات الشعورية.          
5. علل : سميت التفعيلة بالشعر الحر .  

     لتحرره من البحر العروضيّ, والقافية الواحدة.      
6. علل : سميت مدرسة التفعيلة بهذا االسم . 

     بسبب اعتمادها على التفعيلة, ال البحر العروضيّ 
7. عدد شعــراء مدرسـة التفعيلة :  

    •  مصــــر    ) صالح عبد الصبور , أحمد حجازي(
    •  لبنان      ) خليل حاوي (  

    •  سورية   ) أدونيس,  نزار قباني (     
 •  فلسطين   ) محمود درويش - معين بسيسو -  توفيق زياد - سميح القاسم (       

8. اكتب خصائص مدرسة التفعيلة : 
    1. االعتماد على التفعيلة, ال البحر العروضيّ.

    2. التعبير عن مشكالت العصر

    3.   تنوع القافية.                     4.  توظيف الرموز و األساطير

9. مــا رمــز كّل مّما يلي:                                                                                                              
أ. المسيح )عيسى عليه السالم(: يرمز إلى التسامح والفداء                                    

ويلة الشّاقَّة في الحياة،  ندباد:  ترمز إلى الرِّحلة الطَّ ب. أسطورة السِّ
ج. القصة باختصار: قرَّر السندباد السََّفر عبر البحار؛ الكتشاف العالم، فطالت غيبته.  
د. زرقاء اليمامة : ترمز إلى استشــراف المســتقبل القصة باختصار: وهي 

امرأة ترى من مسافة بعيدة                                    
10. قصيدة )سيمفونيَّة األرض( الَّتي قالتها الّشاعرة الكويتيَّة ُسعاد 

الَصباح، في  تصوير انتفاضة الحجارة الفلسطينيَّة ) ليس للحفظ( 
رائعٌ هذا المََطر/      

رائع أن تنطقَ األرضُ وأن يَمشي الشَّجَرْ/                      
هــا همُ يَنمون كاألعشــاِب في قلِب الشَّــوارعْ / ففتاٌة مثــُل نَعناِع البراري/ 

وفتًى مثُل الَقمَر/          
ويعــودون إلــى خَيمتِهــمْ دوَن أصابع/ ها هُمُ يَمشــون للمــوتِ صُفوفًا 

َكعصافيِر المَزارع/   
فاتركــوا أبوابَكــم مفتوحًة طــوَل ســاعاتِ السَّــمَر/ فلقد يأتي المســيحُ 

المُنْتَظر/  ولقد يظهرُ فيما بينه /وجهُ علٍيّ أو عُمَرْ
1.  ما اســم القصيدة الســابقة ؟ ولمن تنســب من الشعراء؟ وما 

المدرسة التي تنتمي لها ؟ وعمَّ تتكّلم؟
      القصيدة سيمفونية األرض وهي للشاعرة الكويتية سعاد الصباح

      وهي من مدرسة التفعيلة, وتتكلم القصيدة عن أطفال الحجارة) االنتفاضة(
2. إلى أّي مدى اتفقت الشاعرة سعاد الصباح مع مدرسة التفعيلة؟

     أ. اعتماد وحدة التَّفعيلة، ال البحر العروضيّ
    ب.  تنوُّع القافية: كالرّاء والعين، وغيرهما. 

    ج. التَّعبير عن مشكالت العصر، و تحدَّثت سعاد الصَّباح هنا عن انتفاضة 
الحجارة الفلسطينيَّة. 

     د- توظيف الرُّموز, مثل: شخصيَّة المسيح وترمز للتَّسامح، وعليٍّ بن أبي 
طالب وعمر بن الخّطاب لتصوير شجاعة أطفال الحجارة.

1.  ما الدور الوطنّي الذي أّداه شعراء المقاومة؟ 
    أ. إثارة الشعب للثورة على المحتل

   ب. اإلشادة بتضحيات الشعب        ج. فضح جرائم المحتل.
 2.  يا فرنســا قد مضى يوم العتاب/ وطويناه كما يطوى الكتاب/ 

يا فرنسا إّن ذا يوم الحساب/ فاستعدي وخذي منا الجواب .
)فهم وليس حفظ( 

 أ. من قائل هذه القصيدة؟    الشاعر الجزائري مفدي زكريا  
 ب. إالم تنتمي هذه القصيدة ؟ وفيما قيلت ؟ 

تنتمي إلى الشعر الوطني , وقيلت أثناء الثورة الجزائرية  
3. ما المقصود بالشعر الوطني؟  هو الشعر الذي يتناول قضيّة وطنية, 
وحب الوطن، واالنتماء له, والحنين إليه, والتضحية من أجله.                                   

4. ما خصائص االتجاه الوطني؟
أ . التَّعبير عن حبِّ الوطن، واالنتماء له، والحنين إليه، والتَّضحية من أجله.

ب . استنهاض الشَّعب للثَّورة على المستعمر، وفضح جرائم االستعمار.
ت . اإلشادة بأبطال الوطن، وشخصيّاته النِّضاليَّة، ورموزه.

ث . اإلشادة بقيم الكرامة والحرِّيَّة.  
5. عّدد أبرز شعراء االتجاه الوطني.

حافظ إبراهيم   – بدر شاكر السياب.  أمل دنقل – أبو القاسم الشابي 
إبراهيم طوقان . فدوى طوقان – محمود درويش.   سميح القاسم .

• التعريف بالشاعر: نزار قبّانيّ, شاعر سوريّ. 
• ما أهم الدواوين الشعرّية لنزار قباني ؟ أبجديّة الياسمين. 

• ما مناسبة القصيدة؟  عند عودته إلى دمشقَ بعد أربعة أعوام من الغياب. 
• ما الفكرة العاّمة للقصيدة؟ 

حبَّه لوطنه الشّام , وتحسُّرَه على الواقع العربيّ وتخلي العرب عن فلسطين
 تصويرُ الشّاعر ، ونشأته الجميلة فيها، ،.

• ما العاطفة الَّتي دفعت الّشاعر إلى نظم قصيدته؟ 
عاطفة الحنين إلى الشّام، وعاطفة التحسُّر على الواقع العربي 

معاني المفردات  

م الّشــاعر صورًة جميلة عن طفولته في دمشق، نبيِّن مالمح  1. قدَّ
هذه الّصورة. 

     كان يخّبي ألعابه تحت الدرج, وكان يكتب بالطباشر عىل الحيطان
2. نوّضح سبب حزن الّشاعر كما يظهر في الّنّص. 

     أّن هناك فرق بين الماضي والحاضر, فالماضي كله عزة وكرامة وانتصارات, 
أمّا الحاضر ففيه الذل واإلهانة                   .    والهزائم, وحزن الشــاعر أيضًا 

ألّن العرب قد تخلوا عن فلسطين. 

3. يــوازن الّشــاعر بين تاريــخ العرب وحاضرهم من خالل الّشــام، 
ح ذلك. نوضِّ

الماضي كله عزة وكرامة وانتصارات مثل: الخالفة األموية, الدولة الحمدانية, 
وانتصارات خالد بن الوليد, أما الحاضر ففيه الذل واإلهانة والهزائم.

4. ما داللة ما تحته خّط فيما يأتي:
مِع باحثًة   َعِن الَحناِن ولكْن ما َوَجْدِت أبا      أ- شَرْدِت فوَق رصيِف الدَّ

    داللة على تخّلي العربِّ عن فَلسطين.
ب. تلَك الزَّواريُب َكم َكْنٍز َطَمْرُت بها      وَكم َتركُت عليها ِذْكَرياِت ِصبا

    داللة عىل براءةِّ الّطفل.
نت كلَّ معًنى من المعاني اآلتية: عريَّة الَّتي تضمَّ دد األبيات الشِّ 5.  نحِّ

 أ. عشُق الّشاعر لدمشق كبيٌر وعظيم.    
 أنــا َقبيــلُة عشــاٍق بكاملهـا              وَمن دُموعي سقيتُ البحرَ والسحبا    

ب. عشق اإلنسان لوطنه ال يحتاج إلى تبرير.  
حبيبتي أنــتِ فاستلقـي كـأغنيـــةٍ        على ذِراعي وال تَستوضحي السَّبَبـا    

ج. ال يرى الّشاعر من بين المحبوبات إاّل وجَه دمشق. 
     أنتِ الِنساُء جميعًا مـا مِن امرأةٍ         أحبـبتُ بعدَكِ إاّل خلتها َكذبا

ح جمال التَّصوير فيما يأتي: 6. نوضِّ
َببا   أ. حبيبتي أنـــِت فاستلقي كأغنيــــــٍة   على ِذراعْي، وال َتستوضحي السَّ

    شبَّه الشّاعرُ دمشقَ بمحبوبة، وبأغنيةٍّ تستلقي على ذراعه
حي َعْن َجبيني الــُحزَن والتََّعبا  ب. يا شاُم إنَّ ِجراحي ال ِضفاَف لها      َفَمسِّ

    شبَّه الشّاعرُ أحزانَه ببحر أو نهٍر ليس له ضِفاف
ياسّي الَّذي أبدعه نزار قّباني؟   7. بم يتَّسم الّشعُر السِّ

ة، واملواجهة، وجلد الّذات.                                بالحدَّ
ة،  ياســّي الَّــذي أبدعه نــزار قّبانــي بالحدَّ 8.  يتَّســم الّشــعُر السِّ
والمواجهة، وجلد الّذات. ندلُِّل على ذلك من النَّّص. وبين رايك           
يركز الشــاعر على الواقع العربي المخزي وهزائمهم, و الشــاعر يوبخهم دون 

أن يضع حلواًل للنهضة والنصر
 والسبب في رأينا في عدم وضع الحلول : هو بيان حقيقة العرب المخزية دون 

تظاهر أو خجل.     
 أجب عن األسئلة اآلتية: 

1. ما االّتجاه الذي يمثله هذا النص ؟ اتجاه وطنيّ. 
ــعر العربيِّ الحديث،  2. يمثِّــل هذا النَّصُّ النَّزعــة الوطنيَّة في الشِّ

وّضح ما تقول . 
حيُث يبرز حبُّ الشّاعر لوطنه، والحنين إليه، والحُزن على واقعه.

3. ما أبرز ســمات أسلوب الشاعر نزار قّباني، كما ورد في النّص؟ / 
بم تمّيز شعر نزار قّبانّي.

أ . سهولة اللُّغة وبساطتها
ب . الخروج عنْ قواعد اللُّغة أحيانًا؛ للضّرورة الشعرية, مثل منع خالد من الصرف

4. علل: يخرج نزار قّباني على قواعد اللُّغة أحيانًا/ 
    علل: جعل نزار قّباني كلمة )خالد( ممنوعة من الصرف؟ 

    للحفاظ على الوزن. 
ــرف في البيت  5. ماذا تســتنتج مــن َمْنِع الّشــاعر )خالدًا( من الصَّ

الّثالث عشر؟ / عّم تعّبر كلمة )خالد(؟ 
   نستنتج من ذلك خروجه – أحيانًا- على قواعد اللُّغة؛ لكي يحافظ على الوزن. 
ث فيه  6. لقضيَّة فلســطين حضوٌر واضٌح في هذا النَّّص الَّذي يتحدَّ

الّشاعر عن بلِده )الّشام(، فعالَم يدلُّ ذلك؟
  يدلُّ على مركزية القضية الفلسطينية 

عر القومّي؟         7. ما المقصود بالشِّ
هــو الشــعرُ الَّــذي يتنــاول القضايا العربيــة المشــتركة، ويتغنّــى بالعرب، 

وتاريخهم، ولغتهم، وأبطالهم، ويدعو إلى الثَّورة، والوحدة، والحرية.
عراء المحدثين؟  8. متى برزت المشاعر القوميَّة عند الشُّ

في الفترة األخيرة من عهد الدولة العثمانية، بعد عزل السلطان عبد الحميد الّثاني.
ــعراء إلى دعــوة العرب إلى  9. الصيغــة األولى:  ما الذي دفع الشُّ

الثَّورة على األتراك؟ 
 الصيغة الثانية:  ما الظروف التي ساعدت على ظهور الشعر القومي؟ 

     أ. بسبب نشاط الحركات القوميَّة التُّركيَّة. 
     ب.  ارتكاب بعض والة األتراك الجرائم بحقِّ العرب، كما فعل جمال باشــا 

في سورية. 
عر القومّي؟ َع مفهوم الشِّ 10. متى توسَّ
ة عىل االستقالل. ول العربيَّ       بعد حصول الدُّ

11. علل: توّسع مفهوم الشعر القومّي, بعد حصول الّدول العربّية 
دت موضوعات. على االستقالل, وتعدَّ

     لتشمل جميع القضايا المرتبطة بواقع األمَّة العربيَّة ومستقبلها.
12. عّدد أبرز شعراء االتِّجاه القومّي. 

     أحمد شوقي، وخليل حاوي، وعمر أبو ريشة، ومحمد مهدي الجواهريّ،
 وبدر شاكر السَّيّاب، وإبراهيم طوقان، وسميح القاسم، وغيرهم.

13.  ما الخصائص الموضوعيَّة لشْعر االّتجاه القومّي.
     أ . يتكلم عن الثَّورة على المحتّلين، وفضح جرائم المحتّل.

    ب . يتكلم عن أبطال العروبة، وشخصياتها النضالية، ورموزها. 
    ت . يتكلم عن المشاعر والهموم القومية، ويتكلم عن وحدة العرب.
    ث . يتكلم عن القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

1.  من نظم قصيدة ما لم تقله زرقاء اليمامة ؟ وما جنسيته؟ 
    محمد عبد الباري شاعر سودانيٌّ.

2.  ما أهمُّ دواوين محمد عبد الباري؟  ديوان مرثيَّة النّار األولى
3.  من أّي الدواوين ُأخذ نص )ما لم تقله زرقاء اليمامة(؟ 

      ديوان مرثية النار األولى
4.  ما مناســبة القصيدة؟ ما شــهدته بعض البلدان العربية من ثورات 

الربيع العربي في أواخر العام )2010م(.
5.  أين حصلت هذه الثَّورات االحتجاجيَّة؟ 

      بدأت في تونُس، ثمَّ امتدَّت إلى مصرَ وليبيا واليمن وسوريّا
6. ما مبّررات كتابة الّشاعر لهذه القصيدة؟                             

الشــاعر غير متفائل بحالة الفرح الَّتي ســيطرت على الشــعوب العربية؛ وذلك 
بسبب غياب الوعي، وبسبب التدخالت الخارجية.

معاني الكلمات

 أسئلة على النص
 1. ما االّتجاه الذي يمّثله النص؟  اّتجاه قومّي.

2.  يمثِّــل هذا النَّــصُّ النَّزعة القوميَّة فــي األدب العربيِّ المعاصر، 
وّضح بإيجاز. 

ة)الربيع العريّب( ويرى أّن الثورات العربية خطيئة كربى.  ة قوميَّ     يتناول الّشاعر قضيَّ
3.  لماذا ُيخالف الّشاعر العّراف في تفسير ما يراه؟

ــة والخطيئــة, أّمــا العــراف فرى  بابيَّ ــالم والضَّ      ألّن الشــاعر يــرى الثــورات فيهــا  الظَّ
الثورات برشى وخر. 

الشعر الفلسطيني الحديث

الم  4.  بناء على الَكْشــِف الذي توّصل إليه الّشــاعر، وهو)حالة الظَّ
ــة العربيَّــة( فإّنه يبــوح  بمخاوفه،  بابيَّــة تلــفُّ مصير األمَّ والضَّ

ويستخدم ألفاظًا دالًَّة لوصف المرحلة الّدامية الوشيكة، وّضح. 
 أننا قد أكلنا تفاحتني أي)أننا أخطأنا يف هذه الثورات وذنبنا لن يغتفر(, واألرض 
ســوف تشــيخ قبل أوانها, وأّن  ســينترش وتصبح دماؤنا كاألنهار, وأن الرؤى ســوف 

تشتبك من الغموض والضبابية
بع العجاف في البيت الّرابَع عشَر؟ 5. ما المقصود بالسَّ

     سبع سنوات مؤملة.
6.  ماذا تعرف عن زرقاء اليمامة؟ 

اســترشاف  إىل  وترمــز  جــدًا,  بعيــدة  مســافة  مــن  الشــخص  تــرى  امــرأة  هــي       
املستقبل أو كشف الخطر قبل وقوعه 

7.  كيف استطاع الّشاعر محمد عبد الباري توظيف أسطورة )زرقاء 
اليمامة( في قصيدته؟ 

 قد وّظفها يف النص حيث يتنبأ مبستقبل الثورات العربية وهو يراها خطأ كبر.
8.   ما الّداللة الرَّمزيَّة 

أ. ألسطورة )زرقاء اليمامة(؟ 
      ترمز إىل اكتشاف الخطر قبل وقوعه ) استرشاف املستقبل(    

ب. اللون األسود:   التشاؤم

أسئلة المناقشة والتحليل

1. استخدم الّشاعر كلمة )شيء( بصيغة النَّكرة للتَّعبير عن الثَّورات 
العربيَّة، نعلِّل ذلك. 

ة، وعدم وضوح هذه الّثورات.    بابيَّ       للداللة عىل الضَّ
2.  نبّيُن داللة كلٍّ مّما يأتي:

أ. أحتاُج َدمَع األنِبياِء ِلَكْي أرى. 
        داللة عىل عجزِّ الّشاعر عن رؤية ما ستؤول إليه الّثورات.   

ب.  ال ِسرَّ، فانوُس النُّبوءِة قاَل لي ماذا سيجري حيَن طالَع ما َجرى 
       داللة عىل يقني الّشاعر أن الّثورات مؤملة.   

ج. األْرُض َسوَف تشيُخ قبل أواِنها. 
       داللة عىل األمل

ح جمال التَّصوير في العبارات اآلتية: 4.   نوضِّ
أ. الغيمة الحبلى هنا لن تمطرا.  

ورات بغيمة، وشبه الغيمة باملرأة الُحبىل التي ال تلد. ه الثَّ      شبَّ
را.  ب. هطل القميص على العيون وبشَّ

ًة بالخر، وهي للتفاؤل ه القميَص )قميص يوسف( بأمطار تسقُط مبرشِّ      شبَّ

عر الفلسطينيُّ الحديث. 1. عّدد المراحل الَّتي مرَّ بها الشِّ
أ . الشعر الفلسطينيُّ زمن االحتالل البريطانيّ )1917 - 1948م(. 

ب- شعر النكبة )1948 - 1967م(.
ب . الشعر الفلسطينيُّ بعد هزيمة حزيران عام )1967م(.

2. ما أهّم الثورات التي شــهدتها فلســطين أثناء فترة االنتداب 
؟  ضدَّ االحتالل اإلنجليزيِّ

    ثورة البراق عام )1929م(، 
   وثورة الشيخ عزِّ الدين القسام، 

    والثَّورة الكبرى عام )1936م(.
3. عّدد أبرز شعراِء مرحلة النَّكبة. 

- معين بسيســو، فدوى طوقان، أبو ســلمى، توفيق زياد، يوســف الخطيب، 
هارون هاشم رشيد، راشد حسين. 

4. اذكر أبرز شعراء األدب الفلسطينيُّ بعد هزيمة حزيران. 
-أبرز شعراء هذه المرحلة: محمود درويش، وسميح القاسم، ومحمود القيسي.

- من أبرز شعراء االنتداب البريطاني : إبراهيم طوقان, عبد الرحيم محمود
عر الفلسطينيُّ الحديث.  5. عّدْد أهمَّ موضوعات الشِّ

    أ . تصوير الثَّورات، ورثاء رموزها.
    ب. بّث روح األمل بحتميَّة العودة وزوال االحتالل 

    ج. رثاء الشُّهداء.
    د.  التغنّي باألرض.

    هـ. تصوير التشرّد، وواقع السُّجون.
عر الفلسطينّي. 6. اذكر أهّم خصائص الشِّ

      أ. ظهور شعر المقاومة
     ب.  وشيوع أدب السُّجون.                                 

      ج. توظيف الموروث الشعبيِّ، ودخول مفردات خاصة به، مثل: الميجنا، والموال.
     كما دخلت مفردات خاصة بأدوات النِّضال مثل: المقالع، والحجر.

     د. وصف حالة التشرُّد، وضياع الوطن، ورثاء الشُّهداء.
    هـ . التمسك بحقّ العودة.

7. عّلل لما يأتي: بروز النبرة الخطابيَّة في الّشعر الفلسطيني الحديث.
     للتحريض على مواجهة المحتّل.

8.  عّرف ما يلي : 
أ. شــعر المقاومــة: هو شــعر يدعو إلى الكِفــاح؛ من أجــل التَّخلُّص من 

االحتالل واستعادة الحقوق.
ب. أدب الّسجون: األدب الَّذي ُكتبَ حول السجن ومعاناة السجناء.

9.  اذكــر بعــض أعــالم الّشــعر الفلســطينّي في مراحل الشــعر 
الفلسطينّي الحديث.

- فدوى طوقان، وهارون هاشــم رشــيد، ومعين بسيســو، وراشــد حســين، 
ومحمود درويش، وســميح القاســم، وعزّ الدّين المناصــرة، وأحمد دحبور، 

ل طه وعبد اللَّطيف عقل، والمتوكِّ
س/ اقرأ األبيات اآلتية، ثمَّ حّدد قائلها، ومناسبتها، وموضوعها. 

1. يقول الّشاعر:                           )األبيات فهم وليس حفظ(
َمرَج ابِن عامَر هل لديَك سنابُل       أم فيَك مْن َزرِع الُحروِب قناِبُل   

فــــولِة َغلًَّة تتمايــــــــُل لْحــــِم الطُّ أم حينما عزَّ النَّباُت صنْعَت ِمْن  
أجب عن األسئلة اآلتية:

أ. قائلها: راشد حسين.
ب. مناسبتها: وصف مجزرة صندلة الَّتي راحَ ضحيتها خمسَة عشرَ تلميذًا 

بانفجار جسٍم مشبوه.
ج. موضوعها: رثاء الشهداء.                         

2. يقول الّشاعر:                      )األبيات فهم وليس حفظ(             
أحّبائي، برمِش العيِن أفُرُش درَب عوَدِتكْم، برمِش الَعْين   

فْين ـِْن والــكَّ رِب، بالجفنيــ وأحُضُن ُجرَحَكم، وألمُّ شوَك الــــدَّ
أجب عن األسئلة اآلتية:

أ. قائلها:  توفيق زياد.
ب. مناسبتها: التعبير عن الكفاح الفلسطينيّ، واإلصرار على حقِّ العودة.

ج. موضوعها:بّث روح األمل بحتمية العودة وزوال االحتالل.

مبحث
اللغة العربية )لألدبي  والشرعي( 



أنواع التشبيه :
 1. التشبيه المفرد: أن يكون المشبه والمشبه به ووجه الشبه لفظ مفرد, 

                               مثل محمد أسد.
 2.  التشبيه التمثيلي : تشبيه صورة بصورة , ووجه الشبه منتزعًا

                               مثل : المؤمن بين المشركين     كالوردة بين األشواك                                                               
أدوات التشبيه : 

          أ. فعل : يشابه , يشبه , يماثل, يحاكي        ب. حرف : الكاف ,كأن
          ج. اسم :   شبيه , مثل , مشابه , مماثل     

أقسام التشبيه من حيث األداة  :
           أ. مرسل : يوجد أداة      ب. مؤكد : ال يوجد أداة 

أقسام التشبيه من حيث وجه الشبه :
          أ. مفصل : يوجد وجه شبه     ب.  مجمل :  ال يوجد وجه شبه .

عرف وجه الشبه: الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به, مثل: محمد 
كاألسد في الشجاعة

عرف + مثل لما يلي : 
1. مرسل مفصل: يوجد أداة , ويوجد وجه شبه , مثل :  محمـد كاألسد  في الشجاعة  

2. مرسل مجمل: يوجد أداة , وال يوجد وجه شبه , مثل : محمـد كاألسد .
3. مؤكد مفصل: ال يوجد أداة , ويوجد وجه شبه , مثل : محمـد األسد  في الشجاعة   
4. مؤكد مجمل )بليغ(: ال يوجد أداة , وال يوجد وجه شبه, مثل : محمـد األسد 

ما أكثر التشبيهات فصاحة وبالغة وحسن بيان؟  التشبيه البليغ .
علل: التشبيه البليغ أكثر التشبيهات فصاحة وبالغة وحسن بيان.

       ألنه يجعل المشبه والمشبه به بنفس الحكم.
علل: سمي التشبيه المرسل بهذا االسم. 

      إلهماله التأكيد, فاإلرسال يعني اإلهمال.
علل: سمي التشبيه المؤكد بهذا االسم؟

 ألنه يؤكد العالقة بين المشبه والمشبه به كأنهما شيئًا واحدًا.
ما نوع التشبيه؟

1. عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته      فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد )تشبيه تمثيلي(
2. وجيشٍ  كمثل الليل هواًل وهيبًة      تشبيه مفرد               )مرسل مفصل(
3. أمهات الشهداء أشجار زيتون ونخيل شامخات )مؤكد مجمل = تشبيه بليغ (

4. مثــل الــذي يذكــر اهلل  فيه والذي ال يذكــر اهلل فيه كمثل الحــيّ والميت                 
تشبيه مفرد                                                                          )مرسل مجمل(

                                          

الحقيقة: استخدام اللفظ في معناه األصلي, مثل: ألقى الشاعر قصيدة من 
قصائد ديوانه األخير.

المجاز: اســتخدام اللفظ في غير معناه األصلي, مثل: ألقى الشــاعر درّة من 
ديوانه األخير.

ينقسم المجاز إلى قسمين : االستعارة, المجاز المرسل

عرف االستعارة: تشبيه حذف منه أحد طرفيه.
االستعارة المكنية: تشبيه حذف منه المشبه به , مثل: السماء تضحك.
االستعارة التصريحية: تشبيه حذف منه المشبه, مثل: طلع البدر علينا.

ما قيمة االستعارة؟ تقرب الصورة, تعمّق المعنى, تثير الذهن. 
1. وضح نوع البيان.

- وإذا المنّية أنشبت أظفارها         ألفيت كل تميمة ال تنفع 
شــبه الشاعر المنية بإنســان له أظافر. حيث حذف المشبه به, وأبقى المشبه 

على سبيل االستعارة المكنية.
َة المتفائِل  - قال محمود درويش: وطني ُيعلِّمني حديُد سالسلي    ُعنَف النُّسوِر وِرقَّ
شبه الشاعر الحديد بإنسان يُعّلم. حيث حذف المشبه به, وأبقى المشبه على 

سبيل االستعارة المكنية.
- قال الحّجاج في إحدى خطبه: إّني أرى رؤوســًا قد أْيَنَعْت، وحاَن ِقطاُفها، 

وإّني لصاحُبها.   شبه الحجاج الرؤوس بأنها ثمار تنضج وتقطف.
- قال تعالى: ﴿اهدنا الّصراط المســتقيم﴾  شبه اهلل الدين بالصراط, حيث 

حذف المشبه, وأبقى المشبه به على سبيل االستعارة التصريحية. 
- قال أحمد شوقي في رثاء عمر المختار :  

يوَف َعلى الزَّماِن َمضاء  يا أيُّها السيُف الُمجرَُّد بالفال      َيْكسو السُّ
شــبه الشاعر عمر المختار بالسيف, حيث حذف المشبه, وأبقى المشبه به على 

سبيل االستعارة التصريحية
عرّي اآلتي تعدُّ استعارًة مكنيَّة:  أيٌّ من كلمات البيت الشِّ

ِع؟ والَبْحُر َكْم ساَءْلُتُه َفتضاَحَكْت     أْمواُجُه ِمْن َصْوتَي الُمَتَقطِّ
ِع.   4. أمواجه. 2. صوتي.    3. المتقطِّ 1. تضاحََكتْ.   

- ﴿واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا﴾ 
شــبه اهلل الدين بالحبل, حيث حذف المشــبه, وأبقى المشــبه به على سبيل 

االستعارة التصريحية. 
2. نجعل التَّشبيه اآلتي استعارًة مكنيَّة، ونغيُِّر ما يلزم:

جى في الهداية.  العلماء ينيرون الدجى في الهداية. الُعلماء كمصابيِح الدُّ
ف الكلمات اآلتية في جمل من إنشائنا، بحيث تكون استعارة مكنيَّة: 3. نوظِّ

 سماء، مدرسة، سيف، كتاب، تاريخ.
سماء: السماء تبكي, مدرســة: مدرسة تستقبل الطالب, سيف: السيف يقتل 

وال يبالي, كتاب: الكتاب ينير العقل,  تاريخ: التاريخ يبكي على واقعنا.
4 . ما اللَّون البالغيُّ فيما تحته خّط في قول أبي القاسم الّشاّبي:

 أ. إذا ما َطَمْحُت إلى غاَيٍة   َلِبْسُت الُمنى وَخَلْعُت الَحَذر؟
1. استعارة مكنية.  2. تشبيه بليغ.   3. استعارة تصريحية.   4. تشبيه ضمنيّ.

5 . مــا اللَّون البالغّي في قوِل المتنّبي واصفًا دخول رســوِل الّروِم 
ولة: على سيف الدَّ

فأقبَل يمشي في البساِط فما َدرى     إلى البحِر يسعى أم إلى البدِر يرتقي؟
1. استعارة مكنية.  2. تشبيه بليغ. 3. استعارة تصريحية. 4. تشبيه ضمنيّ.

6. نجعُل االستعارَة تشبيهًا، والتَّشبيه استعارًة فيما يأتي:
أ . رأيُت رجاًل بحرًا في العطاء.  )تشبيه(    رأيت بحرًا في العطاء )استعارة(

ب . رأيت األسَد يهجُم على العدوِّ في ساحة المعركة بكلِّ َبسالة. )استعارة تصريحية(  
رأيت الرجل كاألسدَ يهجمُ على العدوِّ في ساحة المعركة بكلِّ بَسالة.       )تشبيه(

ج. في المدرسة كواكُب نسير على هديها.  )استعارة تصريحية (
في المدرسة معلمون كالكواكبُ نسير على هديها. )تشبيه(

مبحث
اللغة العربية )لألدبي والشرعي(  Sunday 13 June 2021 األحد 2 ذو القعدة 1442هـ 13 يونيو/ حزيران

 أبد الّصّبار       )حفظ 10 سطور (

 المسرحية

البالغة
التشبيه المفرد والتشبيه التمثيلي

الحقيقة والمجاز

االستعارة

الدرس األول: القصة القصيرة

الدرس الثاني: نافخ الدواليب

مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر                
 سعد اهلل ونوس 

1.   عّرف الّشاعر الذي نظم هذه القصيدة. 
      محمود درويش شاعر فلسطينيّ عالميّ، وهو من أبرز شعراء المقاومة

2.  اذكر أبرز دواوين الشاعر محمود درويش. 
     أعراس، ولماذا تركت الحصان وحيدًا.

3.  من أّي الدواوين ُأخذت قصيدة أبد الّصّبار؟
      من ديوان )لماذا تركت الحصان وحيدًا(.

4.   ما مناسبة القصيدة؟  / ما الفكرة العامة للقصيدة؟
ر يوم الهجرة الَّذي تشــرد فيه مع      يســجل درويش ســيرته الذاتية، ويتذكَّ

أسرته بعد االحتالل عام )1948م(.                                         
معاني المفردات

التَّْوضيح   اْلَكِلَمةالتَّْوضيحاْلَكِلَمة

 سيارة
مفردها سائر 
الجندّي من نخبة املشاة يف اإلنكشاري وهو املايش

الجيش العثامين

 غد 

طائش
غٌد ضائع ال 
هدف له  

 يهوشع  
بن نون

ُيقال أنه نبّي من أنبياء بني إرسائيل, 
مــوىس  بعــد  اليهــود  قيــادة  تســّلم 
-عليــه الســام- وخــرج بهم مــن التيه, 
ودخــل القــدس, وحارصهــا, وأخذهــا 

من الكنعانيني
 قانا

قرية يف 
هو النبي عيىس عليه السام سيِّدناالجليل

المناقشة والتَّحليل: 
1. ذكَر الّشــاعُر مكانْين ســلكهما األُب وابُنه أثنــاء بحثهما عن 

ملجأ، نذكرهما.         أ-  سهل عّكا        ب- قانا.
2. ما داللُة ما تحته خطٌّ فيما يأتي:

أ. هنا وقَع اإلنكشاريُّ عن بغلِة الحرِب. 
ة قدمية              داللة عىل أّن أسلحة األتراك كانت تقليديَّ

ب. وكاَن جنوُد )يهوشَع بِن نوَن( َيبنوَن قلعَتُهم من ِحجارِة بيِتِهما. 
         اّدعاء اليهود أنَّهم ورثُة األنبياء, وهم أصحاب األرض وهم من بنوا حضارتها.

3.  اختر / أيُّ العواطِف اآلتية برزت واضحًة في القصيدة؟
ر على ضياِع الوطن.       أ - التَّحسُّ

     ب - اليأس من العودة إلى الوطن.
     ت - األمل بالعودة، ودحر االحتالل؟

4. سرَد األُب البنه بعَض األحداِث الّتاريخيَّة الَّتي مرَّت بها فلسطين:
أ - نذكر هذه األحداث.                                

ة األوىل. 1. محاولة بونابرت احتال عّكا     2.وهزمية العثامنّيني يف الحرب العامليَّ

ام بقانا الجليل 3. وسقوط فلسطني بيد اإلنجليز     4.  ومرور املسيح عليه السَّ

5.  ما هدُف األب من سرِد األحداث؟
    1. حتى ال ينىس قضيته.     2 . لبثَّ األمل يف األجيال القادمة.     

فل  6. اســتحضَر الّشاعُر اللَّيَل؛ لتصوير حالة الخوِف الَّتي انتابت الطِّ
ح. أثناء هروبه مَع أبيه، وضِّ

مُت، و قمر  مضيئ خائف، وذئاب تعوي يف الرباري.      حيث الصَّ
7.  ورد فــي النَّصِّ عبارة )التصــْق بالتُّراب لتنجو(، فما الَّذي قصده 

الّشاعر بذلك؟
      املعنى املبارش التصق بالرتاب لتجنُّب الرصاص. 

      أّما املعنى غري املبارش)املقصود( التشبث باألرض والتمسك بالوطن.
: 8.   للحصاِن رمزّيٌة في الّتاريخ العربيِّ

؟ عريِّ أ - ما الوظيفة الَّتي أوِكَلت له في النَّصِّ الشِّ
       أن يؤنس البيت.         

فِل؟  ب - لماذا وصف الّشاعر الحصان بأنَّه أصبح وحيدًا على لساِن الطِّ
الحصان رمز للكرامة وهنا يدلل عىل تخلينا عن الكرامة

رد والحوار،  ف الّشــاعر األســلوب القصصّي القائم على السَّ 9.  وظَّ
نمثِّل على كلٍّ منهما.

هل...يقوُل أٌب البنه: ال َتَخف. رد: وُهام يخرجان مَن السَّ أ - من أمثلة السَّ
ب - من أمثلة الحوار:  إىل أيَن تأخُذين يا أيب؟   - إىل جهةِّ الّريِح يا ولدي. 

10.   يبــدأ الّشــاعر النَّصَّ بتوظيف األســلوَب القَصصيَّ في تصويِر 

ضياِع فلسطين، وتشرُّد أهلها، وّضح.
     يظهــر يف املشــهِد رجــٌل وابُنــه هاربــنْي مــن الحــرِب؛ بحثــًا عــن ملجــأ يف شــامل 

لبنان وأثناء سريهام ليًا يجري حواٌر   .    بني الولد )محمود( ووالده. 
ر( على لسان الوالد البنه؟  11.  بَم ُتفّسُر تكرار الّشاعر لفظة )تذكَّ

ًة        أ. بهدف الحفاظ عىل ذاكرة األجيال حيَّ
     ب. إضافًة إىل بثِّ األمل يف األجيال القادمة    

الم- في  12.  إالَم َيْهدُف الّشاعُر من توظيف رمز المسيح -عليه السَّ

نهاية القصيدة، ومروره بقانا الجليل؟
ة هذه األرض. لداللة عىل قدسيَّ  

1. عّرف القّصة القصيرة. 
          ســرد نثريّ، يُقدِّم حدثًا أو مجموعة أحداث، تجري في مكان محدود، 

وزمن قصير؛ للتَّعبير عن موقف، أو جانب من جوانب الحياة.
2. مّثــل على بعــض الحكايات والقصــص التي شــاَعت في األدب 

العربيِّ القديم. 
          حكايــات ألــف ليلة وليلــة، والحكايات الَّتي تناولتهــا المقامات في 

العصر العباسيّ.
ة القصيرة؟  3. أين نشأ فن القصَّ

          القصـــة فــنٌّ أدبــيٌّ نشــأ في الغرب, ونقـــَله الكتـــاب العـــرب 
المعاصرون عنهم.

4. لم يرتِق المســتوى الفنــــّي للســرد القصصـــّي  عند العـــرب 
بمفهومه الحديث. وّضح.

          ألنه شاعَ في األدب العربيِّ القديم بعض الحكايات والقصص, 
مثل: حكايــات ألف ليلة وليلــة، والمقامات في العصر العبّاســيّ. ولم يعرف 

العرب قديمًا  القصة,   بل هي فنٌّ أدبيٌّ غربي. 
5. عّلل: الحكايات والقصص التي شــاَعت في األدب العربيِّ القديم 

لم َتْعُد كونها سردًا بدائّيًا.
              ألنّها ال ترتقي إلى المستوى الفنِّيّ القصصيّ بمفهومه الحديث.

6. متــى كان ميالد القصة القصيــرة العربية؟ وما هي ؟ وعلى يد 
من ُكتبت؟          في القطار  عام 1917 م ,  للكاتب  : محمد تيمور.  

7.  أين تّم نشر قصص العرب في بداياتهم ؟  
         في الصّحف والمجاّلت.

   8.   اذكر بعض أعالم القّصة القصيرة, وانسبها إلى بالدها

الدولةاألديب
مصريحيى حّقي، يوسف إدريس

سوريازكريا تامر
غســان كنفاني، وســميرة عزّام، وزكي العيلــة، وأكرم هنية، 

فلسطينوغريب عسقالني، وجمال بنورة.

9. وّضح عناصر القّصة القصيرة .                                                                                          
      الشخصيـات: هم من يصنعون أحداث القصَّة.

      األحـــداث: مجموعــة أفعــال مترابطة، تقوم بها الشَّــخصيّات، تُظهر 
عالقات النّاس وصراعاتهم.

      المكان والّزمان: هما اإلطاران الّلذان تجري فيهما األحداث.
     الّصــراع: ينشأ عند اختالف الشَّخصيّات على فكرة، أو مبدأ، أو مصلحة ما.

     العقـدة أو الحبكة: مجموعة من األحداث المترابطة زمنيًّا، والمتتابعة 
                                      إلى أن تبلغ ذروة تأزُّمها.

     الحـّل: هو اللَّحظة الَّتي تبدأ فيها العقدة باالنفراج، حيث تصل األحداث 
                  إلى نهايتها.

ة من حيث التأثُّر والتَّأثير؟   خصيَّة في القصَّ 10. ما أنواع الشَّ

      شخصيَّة نامية: تتفاعل مع األحداث، وتتغير مع األحداث.
      شخصيَّة ثابتة: تبقى على صورتها الَّتي رسمها الكاتب من بداية 

                                  القصة حتى نهايتها.
ة من حيث األهميَّة، وعالقتها بالحدث؟ خصيَّة في القصَّ 11. ما أنواع الشَّ

      شخصيَّة رئيسـية: تدور أحداث القصة حولها، وتقوم بدور البطولة.
      شخصيَّة ثانويَّـة:  تظهر في بعض األحداث الَّتي لها صلة بالشخصيَّة 

                                     الرئيسية، ثمَّ تختفي.                                     
ة القصيرة؟  راع في القصَّ 12. ما أنواع الصِّ

: يكون بين الشَّخصيّات                           الصراع الخارجيٌّ
: داخل الشخصيَّة الواحدة في مواقف الحَيْرة         الصراع الداخليٌّ

                                   واالضطراب والتَّفكير.
13. عّدد عناصر البناء الفنّي . 

       السرد والحوار.
رد:  طريقـة يقدم فيـها الكـاتب أحداث القصـة، والزمان،  14. عّرف السَّ

                            والمكان، والشُّخوص.
رد في القّصة القصيرة بين كاتب وآخر، وّضح. 15. تختلف طريقة السَّ

      أ. فمن الكتاب من يتوّلى سردَ القصة بنفسه، فيستخدم ضمير الغائب .
     ب. ومنهم مـــنْ ينيب عنـــه إحـــدى شـــخصيات القصة لتــروي األحداث 

بضمير المتكلِّم.
16. عّرف المصطلحات االتية: )االسترجاع – االستباق – الوقفة(.

      االسترجاع: هو سرْدُ الكاتِب مجموعَة أحداثٍ، ثمَّ العودُة لسرد حدَث 
                         وقع قبلها.

رد االستشرافّي(: هو كلُّ مقطع حكائيّ يروي أحداثًا       االستباق )السَّ
                        سابقة عن أوانها.

     الَوقفة: تظهر في مواقف الوصف والتَّأمُّل، كوصف حديقة، أو بيت، 
                 أو شارع، أو بحر؛ إذ يتوّقف الزّمن تمامًا؛ لعدم وجود حدث.

17. عّرف الحوار: أســلوب يلجأ إليه الُكتّاب لجعل الشَّــخصيَّة تتحدَّث عن 

ذاتها؛ لكشف الشَّخصيَّة، و فكرها وأحاسيسها.                                                     
18. علل ما يلي: 

أ. وجود العقدة في القّصة.  للتشويق                                 
ث عن ذاتها. خصيَّة تتحدَّ ب. لجوء الُكّتاب إلى الحوار؛ بحيث يجعل الشَّ

       لكشف الشَّخصيَّات و فكرها وأحاسيسها.
ة كلُّها حوارًا.    ج. ال يصحُّ أن تكون القصَّ

      ألنَّ ذلك يجعل منها مسرحية ال قصة.

 1. من كاتبة النّص؟ وما جنسيتها ؟ 

         سميرة عزّام, أديبة فلسطينيَّة  
 2.  بَم ُلّقبت سميرة عّزام؟ 

       لّقبت برائدة القصَّة القصيرة الفلسطينيَّة.
3.  عّدد بعض المجموعات القصصيَّة لسميرة عّزام.  

لُّ الكبير(، و)أشياء صغيرة(.           )الظِّ
4.  من أّي المجموعات القصصّية أخذت قّصة )نافخ الّدواليب(؟

      أخذت من )أشياء صغيرة(   
5.  ما الفكرة العاّمة التي تدور حولها القصة؟

      يتناوُل النّصّ قضيََّة عَمل األطفال.                                                                                       
6. كيف اســتطاعت الكاتبة أن توّظــف قدراتها القصصيَّة الفنيَّة 

لتبرَز حالة التَّناقِض في المجتمِع؟ 
     يعمل عماًل مخالفًا للقيم واألخالق من أجل تأمين لقمة العيش.

المناقشة والتَّحليل:   
رًا من قاعِة الّسينما؟ ِة إلى الخروِج مبكِّ 1. ما الَّذي دفع سارَد القصَّ

    ألن الفيلم ممل, وقد اشتغِل على عجل. 
2. عالَم اعتَمدت أسرُة الّصبّي في تأميِن َعْيِشها؟

     على إبرة أمّه، وعمل الصبي في ورشة الدَّواليب.
ــُح الّصراَع الّنفســيَّ في قــوِل الّصبّي: )ولكــن، أليَس مَن  3. نوضِّ
الّتعاســِة أّني ال أستطيُع أن أِعَدَك بالكفِّ عن هذه الحقارِة، إاّل إذا 

َر مع عائلتي؟(.  اخترُت أن أتضوَّ
     يعمل عماًل يخالف القيم واألخالق من أجل تأمين لقمة العيش

بّي، ندلُِّل  ة مــع الصَّ 4. برَز الحسُّ اإلنســانيُّ في تعامِل ســارِد القصَّ
على ذلَك مَن النَّّص.

      أ . تعامل السّارد مع الصَّبيّ بلطف ولم يضربه.
     ب . السارد لم يبلغ الشرطة.

     ت . تقديم السّارد شرابًا باردًا للصَّبيّ.
     ث . تقديم السّارد ما لديه من مال للصَّبيّ.
ناءة؟ بيِّ أن يوصَف بالدَّ 5. لماذا رفِض الصَّ

     ألنه مضطرٌّ لهذا السُّلوك لتأمين لقمة العيش ألسرته.
ة، ما  6. لــم تذُكِر الكاتبُة اســَم المدينــِة اّلتي حَدَثت فيهــا القصَّ

تفسيُرنا لذلك؟ 
     ألنَّ عمالة األطفال موجودة بكّل أنحاء العالم.

بّي؟ َر لنا أن نكوَن مكاَن صاحِب الورشة، كيَف كّنا سنتعامل مع الصَّ 7. لو قدِّ
       التعامل مع الصبيّ بإنسانيّة, ونزيد من أجرته.

ة. 8. نحدد الّشخصّياِت الرَّئيسَة والّثانويََّة في القصَّ
خصّيات الرَّئيسة: الصَّبيّ )نافخ الدَّواليب(. السّارد. الشَّ

خصّيات الّثانويَّة: المشاهدون في السّينما، أمُّ الصَّبيّ وأخوه وأخته,  الشَّ
معّلم ورشة الدَّراجات.

ة. خوف الصَّبيّ من إبالغ السّارد الشرطة . 9. نبيِّن العقدة في القصَّ
10.  نبّيُن رأينا في عمالة األطفال.

عمالة األطفــال ظاهرة خطيرة، وتزيد من األميّــة والجهل, ويؤدي إلى دمار 
األطفال وبعدهم عن الدراسة. 

1. يرجع أول ظهور للعمل المسرحيِّ إلى القرن: الخامس قبل الميالد
2. من األعمال المسرحية لـ )سوفوكليس(:  أوديب ملكًا     

3. مؤلف مسرحة )إلكترا( هو الكاتب اليوناني : يوربيديس 
4. متى كان ميالد المسرح في الوطن العربّي ؟ 

على يد اللُّبنانيّ  الممثل والمخرج  مارون النَّّقاش   في مسرحية  البخيل  
5.  من مّثل  مؤلف مسرحيَّة )البخيل(؟   موليري      

1. َمْن كاتب مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر ؟ وما جنسيته؟ 
    سعد اهلل ونوس, وهو سوريّ

2. ما أهمُّ مؤّلفات سعد اهلل ونوس؟ 
     حفلة سمر من أجل 5 حزيران  ،   والفيل يا مَلِكَ الزَّمان.

3. ما الفكرة العاّمة التي تدور حولها المسرحيَّة؟ 
      المســرحيَّة سياسيَّة  تاريخية جادَّة )تراجيديا(، تُظهرُ جُنون السُّلطةِ 

الَّتي تجعل أصحابها يخونون أوطانهم. 
4. ما الحدث الّرئيس الَّذي تدور حوله المسرحيَّة؟ 

      خيانـة الوزير ابِن العلُقميّ للخليفةِ المستعصِم وإرسال رسالة إلى 
     المغول لالستعانة بهم.

5.  ما الخّطُة التي عرضها جابٌر على الوزير؟ 
     - الخّطُة أن يقدِّم جابرٌ رأسه ليقوم حاّلق الوزير بحلقه، ثمّ يكتبُ  الوزيرُ 
رسالتَهُ عليه، وبعد أن ينموَ الشَّعرُ ، يخرج جابرٌ بالرِّسالة إلى  قائد المغول. 
6. يستوحي الكاتُب أحداَث المسرحّية مَن الّتاريخ، فما الهدُف من ذلك؟
   - لنستفيد منها في الواقع ) بعض الساسة يبيعون أنفسهم من أجل المال (
7. ما الشيء الذي يبرزه النّص فيما يتعّلق بالّشعوب؟                                                                 

     يبرز النصّ استسالمَ الشّعوِب , ودوَن التفكير بالحرِّيةِ والكرامةِ.
8.  يظهر فــي المسرحيَّـة إطـاران للّزمـان تجـري فيـهما أحداث 

    المسرحيَّة، وّضحهما.
السؤال بصيغة ثانية: يظهر في المسرحيَّة إطاران للمكان، تجري 

فيهما أحداث المسرحيَّة، وّضحهما.   
       أ . اإلطار الواقعيّ : يمثِّله مقهى ببغداد في الزّمن الحاضر، حيث يجلس 

                                    الحكواتيّ يقصُّ القصَصَ على الزبائن.
       ب . اإلطار التّاريخيّ : في أواخر الخالفة العبّاسيّة، مثِل: قصِر الخليفةِ، 

                                       وقصِر الوزير.
9.  تنقسم الّشخصّيات في المسرحّية إلى قسمين، اذكرهم

        1. شخصيّات الواقع )الحاضر(: 

            ومنها : أ. الحكواتيّ     ب. زبائن المقهى" الشُّعوب"
        2. شخصيّات يمّثلون الماضي: ومنها:

           أ.  جابر:   بطُل المسرحيَّة، وداهية ومتمّلق ومنافق.
مع والخيانة ؛ يسعى للحصول على المنصب والجاه.             ب. الوزير :  رمز الطَّ

         ج.  أهل بغداد:   يمّثلون الشّعبَ الخاضعَ , المستسلم وهمُّه الوحيدُ 
                           هو لقمُة العيِش. 

         د. الخليفة المُستعصم : يريد  المحافظة على سلطانه بأية وسيلة.
10.  أين تكمن العقدة في المسرحيَّة؟ 

 كيفية خروِج الرَّسالة من بغدادَ، في وجود التَّفتيِش الدَّقيِق لكّل خارٍج منها.
11. ما الحّل الَّذي اقترحه المملوك جابر؟ 

     اقترح المملوكِ جابر أن يحلق شــعره ثم يكتب الرِّســالةِ على رأسِــه ,ثم 
ينمو الشعر ثم  يخرجَ من بغدادَ إلى المغول

12. بدأ النَّصُّ بدخوِل المملوِك جابٍر إلى ديواِن الوزير:

أ- كيَف استقبَله الوزير؟  بإهمال، وغضب  
ب- عالَم يدلُّ ذلك :   يدل أن النفاق والتملق ال يؤدي إلى االحترام   .

ــَف الحركاِت  13.   انتقــى المملــوُك جابــر كلماِتــه بعناية، ووظَّ

المصاحبَة حديَثه؛ لكْسِب ثقِة الوزير،  دلِّل 
 أ- من العبارات اّلتي تدّل على أّن جابرًا انتقى كلماته بعناية:

م.  أطال اهلل عمر سيِّدنا الوزير السَّالم على موالي، ووليّ نعمتي، وزير بغداد المعظَّ
ف فيها جابر الحركات المصاحبة حديثه:                                                               ب- من المواقف الَّتي وظَّ
   االنحناء لحظة الدُّخول إلى الوزير/ رســم ابتســامة خبيثة / الحديث بصوت 

منخفض / الرُّكوع للوزير؛ ليكتب الرّسالة على رأسه.
14.  عــزَل الوزير جابرًا في ُغرفــٍة ُمظلمة، ال يراُه فيهــا أَحٌد، غيَر 

َي جابٌر رأَسه كي ال يراُه الّناس: ُمكتٍف بأن يغطِّ
أ . عالَم يدلُّ موقُف الوزير ؟  يدل  على حرصه الشَّــديد على تنفيذ المَهمَّة 

بدقَّة, وعدم الثقة باآلخرين             
ب. ما القيمُة الُمستفادُة من هذا الموقف ؟ األخذ باألسباب، وعدم الثِّقة بأحد.               

ج. ما داللُة عنواِن المسرحيَّة؟
 مغامــرة: تــدل علــى الخطر       رأس :  خطورة المغامــرة       المملوك جابر : 

المملوك رمز للعبوديّة .
ــُح قيمَة هذا  15.   ُيقــال: )ال قيمَة إلنســاٍن يبيــُع كرامَته(، نوضِّ

القوِل من خالِل سلوِك المملوِك جابر؟  جابر باع نفسه ووطنه من أجل 
المال وحريته , لكنه لم يربح شيئًا سوى الذل واإلهانة  .

16.  كشــَف الّنّص عــن مظهٍر من مظاهِر القمــِع اّلتي يلجأ إليها 

ح ذلك؟ الُحّكاُم حفاظًا على ُعروِشهم، نوضِّ
          -  التفتيش الدقيق لكل داخل و خارج إلى المدينة.

17. استلَهَم الكاتُب موضوَعه مَن الّتاريخ، فما عالقُة ذلك بالواقِع العربيِّ الُمعاصر؟

       1. خيانة الوطن من أجل المصلحة الشخصية.   

      2. االستعانة بدول أجنبية من أجل المصلحة الشخصية.

6. من مؤلف مسرحيَّة )مصرع كليوباترة ( : 
     أحمد شوقي  ) له دور في تطور الشعر المسرحي(

ــخصيَّة الفكريَّــة واالجتماعيَّة  7.  مــا الذي يكشــف لنا أبعاد الشَّ
والنَّفسيَّة :     الحوار 

ص لعرض المسرحيَّة:  ثالث ساعات     8.  الزَّمن المخصَّ
9.  عّرف المسرحيَّة: 

      فنٌّ أدبيّ، نثريٌّ أو شعريّ، غالبًا ما يُكتب ليُمثَّل على خشبة المسرح.

10 .  عدد وحدات المسرحية الثالثة.        الزمان – المكان – الحدث.

11.  وّضح عناصر المسرحيَّة.  

          أ. الزَّمان و المكان :  محدود  
          ب. الشخصيات: يعرضون موضوع المسرحية على صورة حوار بينهم.  

          ج. الحدث: هو الفعل الَّذي يصدر عن الشخصية، وتكون محدودة   
          د.  الحوار: عنصر أساسيّ في البناء المسرحيّ، فالمسرحية كلُّها 

         حوار)أهم عنصر(
          هـ . الصراع :  وهو نوعين : الصراع  الخارجيّ والصراع الداخليّ.
ّقاد على تقسيم المسرحيَّة إلى نوعين، اذكرهما   12. درَج النُّ

          أ.   الملهاة )الكوميديا(  : هي المسرحية المضحكة، وشخصياتها 
               من عامة الناس.

         ب.  المأساة )التّراجيديا( : هي المسرحيَّة الحزينة، وشخصياتها ذات 
                مكانة اجتماعيَّة.

13.  عّلــل : ال ُيمكن أن تمتدَّ أحداث المســرحيَّة إلى ُمدن مختلفة 

كما هو الحال في الرِّواية.
         الستحالة تجهيز المسرح بشوارع وأماكن متعدِّدة

14. علل : ال ينبغي أن يزيد زمن المسرحيَّة عن ثالث ساعات. 

        حتى ال يحدث الملل أو التَّعب للممثِّل أو المشاهد
15. صّنف أبرز ُكتاب المسرحية في الوطن العربّي َوْفَق أقطارهم.  

      1. سعد اهللَّ ونّوس، ومحمَّد الماغوط :  سوريا

      2. توفيق الحكيم. مصر . 

      3. عليّ أحمد باكثير. اليمن .

      4. معين بسيسو.  فلسطين.

16.  قارن بين القّصة القصيرة والمسرحية.                                                                              

           المسرحيةالقصةالعنصر

تروى من خالل الســرد الشّخصيّات
تروى من خالل الحوار. والوصف، والحوار 

غير أساسيّ.الحوار
أساســيّ؛ ألّن المسرحيّة كلَّها 
حــوار بيــن الشَّــخصيّات، وال 

تقوم المسرحيّة إاّل به.
محدود ال يزيد عن 3 ساعاتغير محدود الزّمان

الكاتب المكان مفتــوح، يســتطيع 
إدخال الجيوش واألساطيل.

محصور بخشــبة المســرح، وال 
تدحل الجيوش واألساطيل
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اخطــار لتنفيــذ حكم صــادر عــن دائرة تنفيــذ محكمة 
بداية غزة في القضية التنفيذية رقم 2021/1778

اىل املنفذ ضدهم/ 1. بدوي معني عيىس اليازجي.

                                 2. غادة سمعان جورج أبو داود.
                                 3. اسبريو صبحي جورج أبو داود.

                                 4. عيىس صالح سمعان جورج أبو داود.
رقــم  القضيــة  يف  غــزة  بدايــة  محكمــة  مــن  ضدكــم  الصــادر  للحكــم  طبقــا 
2018/874 تنفيــذ عينــي والصــادر لصالــح طالــب التنفيــذ يوســف ياســني 
يوســف شــومر والقــايض بإلزامكــم بتنفيــذ عقــد االتفــاق عــى البيــع املحــرر 
بتاريــخ 2010/1/28م واملــرز ضمــن املــرز م/2 عــدد 15 لذلــك عليكــم 

تنفيذ الحكم الصادر يف القضية رقم 2018/874م.
لذلك عليك الحضور اىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني واذا مل تحرض 
خــال املــدة املذكــورة فانــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجري. حرر يف 2021/6/10م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

تبليغات رشعية / اعالم حكم غيايب
إىل املدعــى عليــه / وجــدي عبــد الحليــم فرحــان حمــدان  مــن مــر وســكانها 
ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا االن. لقــد حكــم عليك بتاريــخ 2021/5/5م يف 
الدعوى أساس 2021/227 وموضوعها تفريق للرضر من الغياب واملقامة 
عليك من قبل زوجتك  ومدخولتك بصحيح العقد الرشعي املدعية شيامء 
دياب عبد القادر برهوم من الســبع  وســكان رفح وذلك بتطليقها منك طلقة 
واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى  دفعــا للــرضر الحاصــل لهــا منك با ســبب رشعي 
او عذر مقبول وتضمينك الرسوم واملروفات القانونية حكام غيابيا بحقك 

قابا لاعرتاض واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول.
وحرر يف 2021/6/13

 قايض رفح الرشعية
فضيلة الشيخ الدكتور/امين خميس حامد

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

تبليغات رشعية
اىل املســتأنف ضــده/ نــارص محمــد جــاد اللــه أبو الحصني من الســبع وســكان 
رفــح ســابقا واملقيــم حاليــا يف مــر ومجهــول محل اإلقامة قــد عادت القضية 
أساس 2020/428 وموضوعها "تفريق للرضر من الغياب" واملقامة عليك 
من قبل زوجتك/ هنية ســامة صبح أبو الحصني من الســبع وســكان رفح من 
القــرار  الرشعيــة يف خانيونــس مصدقــة مبوجــب  االســتئناف  مقــام محكمــة 
االســتئنايف أســاس 4040 املــؤرخ يف 2021/5/25م موقــوف النفــاذ عــى 
تصديقه من املحكمة العليا الرشعية حكام قابا للطعن لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر يف 2021/6/13م.
قايض محكمة رفح الرشعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

تنويه تبليغات رشعية
أنــه قــد ورد يف صحيفــة فلســطني عــدد 5008 بتاريــخ 2021/5/2م صفحــة 5 اىل 
السيد/ هاين خميس سامة أبو سلوم من اسدود وسكان رفح سابقا واملقيم حاليا 
يف الضفــة الغربيــة ومجهــول محــل اإلقامــة فيــه االن يقتــي حضــورك اىل محكمــة 
رفــح الرشعيــة يــوم األحــد 2021/6/6م الســاعة الثامنــة صباحــا وذلــك بخصــوص 
الدعــوى أســاس 2021/228 وموضوعهــا تفريــق للهجر والتعليــق واملقامة عليك 
من قبل زوجتك املدعية: صمود محمد محارب متراز من اسدود وسكان رفح وإن 
مل تحــرض يف الوقــت املعــني او ترســل وكيــا عنــك يجر بحقك املقتىض الرشعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/6/13م.
قايض رفح الرشعي

املســتدعي/ عبــد اللطيــف إبراهيــم أحمــد الرياطــي مــن ســكان بيــت الهيــا- 
خلف التعليم هوية رقم )909371163(.

املســتدعى ضدهــام/1. قتيبــة يوســف ســعيد الرياطــي- مــن ســكان بيــت 
الهيا- خلف التعليم مجهول محل اإلقامة.

2. محمد عيل أحمد الرياطي- من سكان بيت الهيا- خلف التعليم مجهول 
محل اإلقامة.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 2021/767

يف الطلب رقم 2021/295
اىل املستدعى ضدهام مبا أن املستدعي املذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلــح شــامل غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاه اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة 
دعــواه ونظــرا النكــام مجهــوال محــل اإلقامــة خــارج البــاد وحســب اختصــاص 
محكمــة صلــح شــامل غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــا باملــادة 20 من قانون 
أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــى قــرار 
 2021/295 رقــم  الطلــب  يف  غــزة  شــامل  صلــح  محكمــة  قــايض  الســيد 

بالسامح يل بتبليغكام عن طريق النرش املستبدل.
بتاريــخ  االثنــني  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــرضا  ان  عليكــام  يقتــي  لذلــك 
2021/7/12م كام يقتي عليك إيداع جوابكام التحريري خال خمســة 
عرش يومًا من تاريخ النرش وليكن معلوما لديكام انكام اذا تخلفتام عن ذلك 

سينظر يف القضية والطلب باعتباركام حارضين. حرر يف 2021/6/10
رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح شامل غزة املوقرة
يف القضية الحقوقية رقم 2020/767

يف الطلب رقم 2021/295

غزة/ رامي رمانة:
ونقابيــة  رســمية  مؤسســات  طالبــت 
املجتمــَع الــدويل بالضغــط عى ســلطات 
مســاحة  لتوســيع  اإلرسائيــيل  االحتــال 
بحريــة،  أميــال   6 مــن  ألبعــد  الصيــد 
وإدخــال مســتلزمات صيــد رضوريــة مينــع 
 ،2014 عــام  منــذ  توريدهــا  االحتــال 
ودعم الصيادين مبشــاريع تســاعدهم يف 
الثبــات يف مهنتهــم، داعيــة املؤسســات 
عــى  قضائيــة  دعــاوى  لرفــع  الحقوقيــة 
االحتــال القرتافــه جرائــم مخالفــة لألنظمة 

واملواثيق اإلنسانية والحقوقية.
أن  عيــاش،  نــزار  الصياديــن  نقيــب  وأكــد 
يــزداد  غــزة  قطــاع  يف  الصياديــن  واقــع 
ســوءًا يومــًا بعــد اآلخر، داعيــًا إىل الضغط 
لوقــف  االحتــال  ســلطات  عــى  الــدويل 
الذيــن  الصياديــن  ضــد  االنتهــاكات 

يتعرضون لحصار بحري منذ 14 عامًا.
إن  "فلســطني"  لصحيفــة  عيــاش  وقــال 
للصياديــن  فقــط  تســمح  االحتــال  قــوات 
6 أميــال بحريــة، وهــذه  باإلبحــار مبســافة 
املســاحة الضيقــة ال تكفــي لــي يتحــرك 
مــن  يعتــاش  قــارب،   )1000( نحــو  بهــا 

ورائها قرابة )4500( صياد.
نحــو  يحتجــز  االحتــال،  أن  إىل  وأشــار 
وهــو  و)60( محــركا،  )27( حســكة صيــد 
مــا يعطــل نشــاط الصياديــن ومينــع عليهم 
املحــيل  الســوق  ورفــد  أعاملهــم  توســعة 

باحتياجاته من الروتني.
وبــني عيــاش أن زوارق االحتــال الحربيــة 

ألحقــت -يف أثنــاء العــدوان األخــري عــى 
الصياديــن  مبعــدات  أرضارا   - غــزة  قطــاع 
الحــرق،  بــني  تنوعــت  وقواربهــم، 

والتخريب، واستهداف الورش.
ســلطات  أن  الصياديــن  نقيــب  وأكــد 
االحتــال متنــع إدخــال مســتلزمات صيــد 
مــادة  وأهمهــا  املعابــر،  عــر  رضوريــة 
ومعــدات  غيــار  وقطــع  "الفيرجــاس"، 
ثقيلــة، مــا أدى إىل فقــدان الصيــاد قدرتــه 

عى مامرسة هذه املهنة.
مــن جهتــه قــال أرشف أبــو زايــد العضو يف 

هيئــة الحــراك الوطنــي لكــر الحصــار، إن 
بحريــة االحتــال مــا تــزال ترتكــب الفظائــع 
عليهــم،  النــار  وتطلــق  الصياديــن،  بحــق 
وتطاردهــم وتصــادر مراكبهــم، كــام تقيــد 

حريتهم يف مزاولة عملهم.
لصحيفــة  حديثــه  يف  زايــد  أبــو  ودعــا 
الــدويل  املجتمــع  "فلســطني" 
الوقــوف  لــرضورة  املعنيــة  واملؤسســات 
أمام مسؤولياتهم اإلنسانية والعمل الجاد 
لرفــع الحصــار البحــري عــن غــزة قائــًا: "ال 
ســاحلية  مدينــة  هنــاك  تكــون  أن  يعقــل 

متنــع مــن ركــوب بحرهــا أو االســرتزاق منــه 
أو الصيد فيه".

وحــث األطــراف الوســيطة، وعــى رأســهم 
إليقــاف  الريــع،  التدخــل  عــى  مــر، 
جرائــم االحتــال املتكــررة بحــق الصيادين 
عليهــم،  االعتــداء  أو  لهــم  التعــرض  ومنــع 
مؤكــدًا حــق الصياديــن يف مســاحة صيــد 

مفتوحة دون التقييد بالحدود الوهمية.
مــن جانبــه قــال نائــب املديــر العــام للرثوة 
السمكية يف وزارة الزراعة وليد ثابت، إن 
حجــم الخســائر املبــارشة وغــري املبــارشة 

التــي تعــرض لهــا قطــاع الصيد خال )11( 
يومًا من العدوان يقدر بـمليوين دوالر.

أن  "فلســطني"  لصحيفــة  ثابــت  وبــني 
مزارعــي  متنــع  التــزال  االحتــال  ســلطات 
االســتزراع الســمي من تصدير منتجاتهم 
ذلــك  وأن  الغربيــة،  الضفــة  أســواق  إىل 
يكبدهــم يوميــًا خســائر عاليــة ألن إنتاجهم 
ال  زهيــدة  بأســعار  محليــا  ُيســوق  بــات 

تغطي تكلفة اإلنتاج.
بــدوره قــال الصيــاد فهــد بكــر، إن االحتال 
مينــع الصياديــن مــن تخطي مســافة الـ )6( 
أميــال بحريــة، وهــي منطقــة بحريــة تفتقــر 
أن  مبينــًا  الرديــن،  خاصــة  لألســامك 
الصياديــن  تجــاه  النــريان  يطلــق  االحتــال 
تجــاوزت املســافة،  إن  ويصــادر مراكبهــم 
يف  وهــم  الصياديــن  عــى  ويعتــدي  بــل 

املسافة املسموح لهم الصيد بها.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  بكــر  وأضــاف 
"الفيــر  مــادة  إدخــال  مينــع  االحتــال 
الصيــد  قــوارب  لصناعــة  املهمــة  جــاس" 
وإصــاح وترميــم القــوارب املتــرضرة، كــام 
أنه مينع إدخال محركات، وهو ما تســبب 
يف  املتبقيــة  لتلــك  األســعار  ارتفــاع  يف 
مهنــة صيــد  وتعرضــت  املحــيل.  الســوق 
األســامك يف قطــاع غــزة إىل انهيــار كبــري، 
حصــار  أعقبــت  التــي  الســنوات  خــال 
القطــاع يف عــام 2006، ليرتاجع متوســط 
طــن   800 إىل  الســنوي  الصيــد  حجــم 
ســنويًا، انخفاضــًا عــن 5 آالف طن ســنويًا، 

قبل فرض االحتال حصاره. 

)تصوير/ ياسر فتحي( وقفة للصيادين في ميناء غزة في ظل استمرار الحصار على غزة   

انخفاض عدد
 رخص األبنية 

بنسبة 18 % يف
 الربع األول من 2021

رام الله/ فلسطني:
عــدد  إن  الفلســطيني،  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  قــال 
رخــص األبنـــية الصــادرة للمبــاين السكنيـــة وغــري السكنيـــة 
بلــغ 2,245 رخصــة خــال الربــع األول مــن عــام 2021، 

منها 1,285 رخصة أبنية جديدة.
الرخــص  عــدد  أن  أمــس،  بيــان،  يف  اإلحصــاء  وأوضــح 
الصــادرة يف فلســطني خــال الربــع األول مــن عــام 2021 
انخفض بنسبة %18 مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، 
كــام ســجل ارتفاعــا بنســبة %2 مقارنــة بالربــع املناظــر من 
عام 2020، وانخفض عدد رخص األبنية الجديدة بنسبة 
%29 مقارنــة بالربــع الرابــع مــن عــام 2020، وانخفضــت 

بنسبة %17 مقارنة بالربع املناظر من عام 2020.
وغــري  )ســكني  األبنيــة  مســاحة  مجمــوع  أن  إىل  وأشــار 
ســكني( بلــغ 961 ألــف مــرت مربــع، منهــا 693 ألــف مــرت 
مربــع  مــرت  ألــف  و268  الجديــدة،  األبنيــة  مســاحة  مربــع 

مساحة األبنية القامئة.
 4,287 املرخصــة  الســكنية  الوحــدات  عــدد  بلــغ  كــام   
منهــا  مربــع،  مــرت  ألــف   698 مســاحاتها  سكنيـــة  وحــدة 
2,937 وحــدة ســكنية جديــدة مســاحتها 485 ألــف مــرت 
مربــع، و1,350 وحــدة ســكنية قامئــة مجمــوع مســاحاتها 

213 ألف مرت مربع.
وقــد ســجل عــدد الوحــدات الســكنية الجديــدة انخفاضــا 
2021 مقارنــة  بنســبة %32 خــال الربــع األول مــن عــام 
بنســبة  انخفاضــا  2020، وســجل  عــام  مــن  الرابــع  بالربــع 
لــدى مقارنتــه   2021 عــام  مــن  األول  الربــع  %15 خــال 

بالربع املناظر من عام 2020.

االحتالل يحتجز )27( حسكة صيد و)60( محرًكا

مطالبات بالضغط عىل االحتالل لتوسيع 
مساحة الصيد وإدخال "الفيرب جالس" لغزة 

غزة/ فلسطني: 
مناشــدتها  الزارعــة  وزارة  جــددت 
الدوليــة  للمؤسســات  العاجلــة 
والحقوقيــة والجهــات ذات العاقــة 
البيئــة  مرفــق  وخاصــة  كافــة، 
يلــزم  مــا  اتخــاذ  رضورَة  العاملــي، 
هــذه  ملعالجــة  القصــوى  بالرعــة 
املرتتبــة  الســلبية  واآلثــار  الكارثــة 
والصحــة  والبيئــة  اإلنســان  عــى 

العامة.
وطالبــت الــوزارة يف تقرير صحفي 
الجهــات  كل  أمــس،  أصدرتــه 
محليــًا  الزراعــي  للقطــاع  الداعمــة 
متويــل  يف  باملســاعدة  ودوليــًا، 
القطــاع  إحيــاء  إعــادة  مشــاريع 
الزراعــي يف قطــاع غــزة، وتعويــض 
التــي  خســائرهم  عــن  املزارعــني 

تكبدوها خال العدوان األخري.
القطــاع  يف  الحــال  إن  وقالــت 
الزراعــي مل يتوقــف عنــد الخســائر 
واألرضار بــل تعــدى نتيجــة للحــرب 
آثــارا بيئيــة كــام حصل يف محافظة 
بعــد  كبــرية  أرضار  مــن  الشــامل، 
اســتهداف )إرسائيــل( مخازن مواد 

زراعية خال العدوان األخري.

الزراعــة  وزارة  وأصــدرت 
الخســائر  إلجــاميل  التقديــرات 
القطــاع  تكبدهــا  التــي  واألرضار 
األخــري  العــدوان  خــال  الزراعــي 
بلغــت  فقــد  غــزة،  قطــاع  عــى 
أمريــي(،  دوالر  مايــني   204(
مبــارشة  إرضار  إىل  مقســمة 
 ،)126,030,000$( بلغــت 
بلغــت  مبــارشة  غــري  وأرضار 

.)78,690,000$(

أرضار  إىل  غــزة  قطــاع  وتعــرض 
نواحــي  جميــع  طالــت  جســيمة 
الحيــاة نتيجــة العــدوان اإلرسائيــيل 
امتــدت  حيــث  مايــو2021،  يف 
أرضارا  ملحقــة  يومــا   11 الحــرب 
املدنيــني  أرواح  يف  بليغــة 
واملســاكن واملنشــآت االقتصادية 
مامرســة  إىل  إضافــة  والزراعيــة، 
االحتال سياســة التهجري القري 
القصــف  خــال  مــن  للمزارعــني 
مــن  متكينهــم  وعــدم  العشــوايئ 
ومامرســة  أراضيهــم  إىل  الوصــول 

أعاملهم الزراعية. 
وعكفت وزارة الزراعة الفلسطينية 
بقطــاع غــزة، ومنــذ اللحظــة األوىل 

ومــريب  املزارعــني  متابعــة  عــى 
واســتقبال  الحيوانيــة  الــرثوة 
باغاتهــم عــن األرضار التــي لحقت 
بهم، وإعداد تقارير الحالة اليومية 
قيمــة  وتقديــر  الزراعــي  للقطــاع 

األرضار األولية بشكل رسيع.
وأوضحــت وزارة الزراعــة يف تقريــر 
والخســائر  األرضار  أن  لهــا  ســابق 
شــملت  الزراعــي  القطــاع  يف 
الزراعيــة  الدومنــات  مئــات  تلــف 
ودفيئــات(  )مكشــوفة  خضــار  مــن 
االســتهداف  نتيجــة  إمــا  وأشــجار، 
انقطــاع ميــاه  نتيجــة  املبــارش وإمــا 
الزراعيــة  املحاصيــل  عــن  الــري 
اإلرسائيــيل،  العــدوان  فــرتة  خــال 
فلم يتمكن املزارعون من الوصول 

إىل أراضيهم الزراعية.
الــرثوة  مــريب  أن  إىل  وأشــارت 
ومجــرتات  )دواجــن  الحيوانيــة 
ونحــل(  ســمي  واســتزراع 
متثلــت  فادحــة  خســائر  تكبــدوا 
الطيــور  مــن  كبــرية  أعــداد  بنفــوق 

مــن  للعديــد  التصديريــة  الفرصــة 
واألســامك،  الزراعيــة  املنتجــات 
كل هــذه العوامــل وغريهــا ســببت 
انخفاض األســعار بصورة حادة يف 
الزراعيــة،  املنتجــات  مــن  العديــد 

وخسائر فادحة لدى املنتجني.
اإلرسائيــيل  العــدوان  أدى  كــام 
إىل تعطــل عــدد كبــري مــن العــامل 
النبــايت  الزراعــي  القطــاع  يف 
والحيواين، شمل ذلك الصيادين، 
تــردي  يف  مبــارش  بشــكل  أثــر  مــا 
وزاد  لديهــم  االقتصــادي  الوضــع 
انكشــافهم وأضعــف قدرتهــم عــى 
مقاومــة آثــار الحــرب، وخلــق حالــة 
العــامل  فئــة  لــدى  صعبــة  إنســانية 
والصيادين، حسب تقرير الزراعة.

أن  إىل  الزراعــة  وزارة  ولفتــت 

وقطــاع  النبــايت،  اإلنتــاج  قطــاع 
الحيــواين،  اإلنتــاج  وقطــاع  امليــاه، 
وقطاع االســتزراع الســمي، وقطاع 

املنشآت واآلالت الزراعية".
يف حــني أن املحــور الثــاين يتمثــل 
وتشــمل  املبــارشة،  الخســائر  يف 
العــدوان،  فــرتة  أثنــاء  الخســائر يف 
املبــارشة  األرضار  إىل  إضافــة 
الناتــج  انخفــاض  يف:  املتمثلــة 
بســبب   GDP اإلجــاميل  املحــيل 
توقف اإلنتاج اثناء العدوان، ودفع 
أجــور العــامل خــال فــرتة التوقــف، 
التشــغيل  معــدالت  يف  والتأثــري 

انقطــاع  نتيجــة  والحيوانــات 
اإلمــدادات مــن األعــاف الحيوانيــة 
الحدوديــة،  املعابــر  إغــاق  نتيجــة 
مــا أدى إىل تفاقــم املشــكلة لحــد 

كبري.
بليغــة  أرضار  لحقــت  أنــه  وأكــدت 
الزراعيــة  املنشــآت  مــن  بــكل 
ومصانــع األعاف واآلبار والخطوط 
والــرك  والفرعيــة  الرئيســة  الناقلــة 
االســتزراع  ومحطــات  الزراعيــة 
األعــاف  ومخــازن  الســمي 
الزراعيــة  املعــدات  ومخــازن 

واملبيدات ومزارع النحل.
كلــه  ذلــك  أن  الــوزارة  وذكــرت 
القــدرة  وانعــدام  ضعــف  إىل  أدى 
األحيــان  بعــض  يف  التســويقية 
الزراعيــة  املنتجــات  مــن  للعديــد 
نتيجــة  والحيوانيــة  النباتيــة 
الوصــول  وصعوبــة  الحركــة  تقييــد 
واملنشــآت  الزراعيــة،  لــألرايض 
وكذلــك  والســمكية،  الحيوانيــة، 
تعطل األســواق، إضافة إىل غياب 

الــرشكاء  وكل  هــي  تحذيرهــا 
والجهــات املعنيــة الذي تم إطاقه 
حــول  قامئــًا  زال  مــا  أيــام،  قبــل 
التــي  الحقيقيــة  البيئيــة  الكارثــة 
حلــت فعليــًا يف شــامل قطاع غزة، 
املبــارش  االســتهداف  بعــد  وذلــك 
مــن االحتــال اإلرسائيــيل، ملخــازن 
للمســتلزمات  خضــري  رشكات 
الزراعيــة بــكل أنواعهــا، وخاصــة مــا 
واملبيــدات  األســمدة  مــن  تحــوي 

والباستيك.
ويف ســياق متصــل تطرقــت الوزارة 
يف تقريرهــا إىل أن املنهجيــة التي 
تتبعها يف تقدير الخسائر واألرضار 
تتمثل يف حر األرضار والخسائر 
يف ثــاث محــاور رئيســة: "األرضار 
مــن  األصــول  وتشــمل  املبــارشة، 

والبطالــة بســبب التوقــف عــن دفــع 
جــور العــامل، والنفقات املدفوعة 

الثابتة، والتوقف عن التصدير.
لــوزارة  وفقــًا  الثالــث،  املحــور  أمــا 
غــري  الخســائر  فيتضمــن  الزراعــة، 
الخســائر  بهــا  ويقصــد  املبــارشة، 
االقتصــاد  قــدرة  عــى  املرتتبــة 
زمنيــة  فــرتة  خــال  التعــايف  عــى 
تــرتاوح بــني 5-1 ســنوات وتختلــف 
للقطــاع  الفرعيــة  القطاعــات  بــني 
إىل  العــودة  فتشــمل  الزراعــي، 
العمل وإعادة القدرة التشغيلية أو 
القدرة عى التصدير واالسترياد.

بسبب العدوان اإلسرائيلي
الزراعة تناشد المؤسسات الدولية معالجَة اآلثار الكارثية عىل اإلنسان والبيئة
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املوضوع/ اعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/318(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رقــم  هويــة  يونــس  خــان  ســكان  مــن  الطويــل  ســعيد  الشــكور  عبــد  محمــد 

900955899 بصفته وكيال عن/ سعيد عبد الشكور سعيد الطويل 

مبوجب وكالة رقم: 2014/179 صادرة عن بلجيكا 
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 

القطعة 104 القسيمة 2 املدينة خان يونس 
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  فتــح املعاملــة. ويف حــال  إجــراءات  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: 2021/6/13م  

 مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ اعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/317(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
 801063322 رقــم  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  العلمــي  عــارف  عزمــي  محمــد 
بصفتــه وكيــال عــن/ اميــه هاشــم عطــا خــر وســمريه هاشــم عطــا أبــو ســمره 
ومليــس هاشــم عطــا الشــوا ، مبوجــب وكالــة رقــم: صفحــة 2021/30 ســجل 

2021/2395 صادرة عن عامن 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 
القطعــة 578 القســيمة 34 املدينــة بيــت حانــون + القطعــة 579 القســيمة 

23 املدينة بيت حانون 

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  فتــح املعاملــة. ويف حــال  إجــراءات  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: 2021/6/13م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
وزارة 

الحكم املحيل 

إعـــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
بإيداع مخطط تفصييل للشارع رقم )2282(

منطقة تنظيم : دير البلح 
قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
التفصيــيل  املخطــط  إيــداع  عــن   2021/2/3 بتاريــخ  املنعقــدة   2021/4

ملســـار الشــارع رقــم )2282( بعــرض )14( مــرت وارتــداد )2( مــرت مــن الجهــة 
الشــاملية وبــدون ارتــداد مــن الجهــة الجنوبيــة يف الجــزء املحصــور بــن الشــارع 
رقم )20( غربًا والشارع رقم )1589( رشقًا وبعرض )12( مرت وارتداد )2( مرت 
مــن كل جانــب يف الجــزء املحصــور بــن الشــارع رقــم )1589( غربــًا والشــارع 

رقم )10( رشقًا واملار بالقسائم رقم )15-16-17( من القطعة رقم )129(.
لالعرتاض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

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

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

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـزة

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ اعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/316(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
غسان محمود عبد الهادي حمد من سكان جباليا هوية رقم 903111235 
هويــة/  حمــد  الهــادي  عبــد  الهــادي  عبــد  محمــود  عــن/  وكيــال  بصفتــه 
971196225 ب، مبوجب وكالة رقم: 2021/181776 صادرة عن كندا

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف: 
القطعة 978 القسيمة 189 املدينة جباليا 

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  فتــح املعاملــة. ويف حــال  إجــراءات  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: 2021/6/13م

مسجل أرايض غزة      
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

القاهرة/ وكاالت: 
اتهــم وزيــر الخارجيــة املــري ســامح شــكري 
إثيوبيــا بعرقلــة مســاعي التوصــل إىل اتفــاق 
بشــأن ســد النهضــة، قائــال إنــه ال توجــد إرادة 
سياســية حقيقيــة لديهــا للتوصــل إىل اتفــاق 

مع دولتي املصب.
وأكــد شــكري، يف تريحــات لوســائل إعــالم 
التفاقيــة  إثيوبيــا  مخالفــة  أمــس،  مريــة، 
والســودان  مــر  بــن  املوقعــة  املبــادئ 
رضورة  تنرهــا  التــي   ،2015 يف  وإثيوبيــا 

التوافق بن الدول الثالث.
الخطــاب  بعــد  التريحــات  هــذه  وجــاءت 
ملجلــس  املريــة  الخارجيــة  وجهتــه  الــذي 
إعــالن  رفضهــا  فيــه  وأكــدت  الــدويل  األمــن 
إثيوبيا امللء الثاين لخزان السد دون اتفاق، 
اإلثيــويب  بالنهــج  أســمته  ملــا  التــام  ورفضهــا 
القائــم عــىل الســعي لفرض األمــر الواقع عىل 
دولتــي املصــب، بإجراءات وخطوات أحادية 
تعّد مخالفة رصيحة لقواعد القانون الدويل 
جــدد  متصــل،  ســياق  يف  التطبيــق.  واجبــة 
عبداللــه  الســوداين  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
التوصــل  بــرورة  بــالده  موقــف  حمــدوك 
التفــاق قانــوين ملــزم بشــأن مــلء ســد النهضة 
مفوضيــة  رئيــس  لقائــه  وعقــب  وتشــغيله. 
االتحــاد األفريقــي مويس فــي يف الخرطوم، 

قال حمدوك إن ملف سد النهضة اإلثيويب،
للتعــاون  شــامل  إطــار  يف  يكــون  أن  يجــب 
والتكامــل بــن الدول الثالث الســودان ومر 

إثيوبيا.
االتحــاد  مفوضيــة  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
إلنجــاح  للســودان  االتحــاد  دعــم  األفريقــي، 
املفوضيــة  ومتابعــة  االنتقاليــة  املرحلــة 

للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة. 
إطــار  يف  الخرطــوم  مســاعدة  عــرض  كــام 
جهــود تســوية يقودهــا رئيــس الــدورة الحاليــة 
لالتحــاد األفريقــي، ورئيس جمهورية الكونغو 

الدميقراطية فيليكس تشيسيكدي.
وكانــت الجامعــة العربيــة اتفقــت عــىل عقــد 
اجتــامع طــارئ لــوزراء الخارجيــة غــًدا الثالثــاء 
بالدوحة، لبحث أزمة سد النهضة اإلثيويب.

ونقلــت وكالــة األنبــاء املريــة الرســمية عــن 
حســام  للجامعــة،  املســاعد  العــام  األمــن 
زيك، قوله إن اجتامعا طارئا لوزراء الخارجية 
العــرب ســيعقد الثالثــاء بالدوحــة بطلــب مــن 

مر والسودان.
وأشار زيك إىل أن االجتامع الطارئ "سيكون 
عــىل هامــش لقــاء تشــاوري كان مقــررا عقــده 
الخارجيــة  وزراء  مســتوى  عــىل  بالدوحــة 

الثالثاء )مل يوضح أجندته(".
ســيناقش  الطــارئ  "االجتــامع  أن  وأوضــح 

تطورات سد النهضة".
بيــان  يف  ومــر،  الســودان  أكــد  واألربعــاء 
دوليــا  جهودهــام  تنســيق  أهميــة  مشــرتك، 
وإقليميا لدفع إثيوبيا إىل "التفاوض بجدية" 
بشــأن ســد النهضــة املتعــرة مفاوضاتــه منــذ 

أشهر.
البلديــن  إثيوبيــا  تحّمــل  املقابــل،  يف 
مســؤولية "عرقلــة املفاوضــات"، وتقــول إنهــا 
إىل  وتســعى  بهــام،  اإلرضار  تســتهدف  ال 
الكهربــاء  توليــد  يف  الســد  مــن  االســتفادة 

ألغراض التنمية.
وُتّر أديس أبابا عىل ملء ثان للسد باملياه 
وأغســطس/آب  يوليو/متــوز  يف  أنــه  ُيعتقــد 
املقبلــن، بعــد نحــو عــام عــىل املــلء األول، 

حتى لو مل تتوصل إىل اتفاق.
والخرطــوم  القاهــرة  تتمســك  حــن  يف 
للحفــاظ  ثــاليث،  اتفــاق  إىل  أوال  بالتوصــل 
اســتمرار  وضــامن  املائيــة،  منشــآتهام  عــىل 
تدفق حصتيهام السنوية من مياه نهر النيل.

أبابــا، منــذ  أقــوى لهجــة تهديــد ألديــس  ويف 
نشــوب األزمــة قبــل 10 ســنوات، قــال الرئيس 
 30 يف  الســييس،  الفتــاح  عبــد  املــري 
خــط  النيــل  "ميــاه  إن  املــايض،  مــارس/آذار 
أحمر، وأي مســاس مبياه مر ســيكون له رّد 

فعل يهدد استقرار املنطقة بالكامل".

الجزائر/ وكاالت: 
قــال رئيــس هيئــة االنتخابــات يف الجزائــر أمــس: 
التــي  الجزائريــة  الربملانيــة  االنتخابــات  نتائــج  إن 
ســتعلن  الناخبــن  ثلــث  مــن  أقــل  فيهــا  شــارك 

خالل بضعة أيام.
ظــل مقاطعــة كل  االنتخابــات يف  هــذه  وجــرت 
وحــزب  معــارض(  )يســاري  العــامل  حــزب  مــن 
التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية )علامين 
االشــرتاكية  القــوى  جبهــة  وحــزب  معــارض( 
بالحــراك  نشــطاء  دعــا  كــام  معــارض(،  )يســاري 

الشعبي إىل مقاطعتها.
وأوضــح الرئيــس الجزائــري عبــد املجيد تبون يف 
تريحــات صحفيــة أنــه يحــرتم قــرار املقاطعــن 
لالنتخابات، لكن من دون أن يفرضوا رأيهم عىل 

اآلخرين.
بصوتــه  أدىل  أن  بعــد  تبــون  الرئيــس  وقــال 
مــا  الصحيــح  الطريــق  يف  بــالده  إن  االنتخــايب، 
دامــت هنــاك جهــات يزعجهــا توجــه الجزائــر إىل 

بناء الدميقراطية.
يف  املشــاركة  "نســبة  إن  بالقــول  تبــون  وتابــع 
الناتجــة  الرشعيــة  بقــدر  تهــم،  ال  االنتخابــات 
عــن الصنــدوق، ومــا تفــرزه مــن نــواب برملانيــن 

ميثلون السلطة الترشيعية".
من جهتها، طلبت حركة مجتمع السلم الجزائرية 
-يف بيان صادر عنها- من الرئيس الجزائري ومن 
الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات  الســلطة  رئيــس 
التدخل لتوقيف ما ســمتها "خروقا"، قالت إنها 

سجلتها خالل العملية االنتخابية.
وأشــار بيان للحركة إىل تســجيل رفض مديريات 
السلطة املستقلة يف عدد من الواليات تسليم 
مبــا  املرتشــحن  ممثــيل  إىل  الفــرز  محــارض 

يخالف القانون االنتخايب.
التــي  األوراق  احتســاب  عــدم  إىل  أشــارت  كــام 
مل يشــطب فيهــا الناخــب عــىل أي اســم لفائــدة 

القامئــة املختــارة يف بعــض الواليــات، وهــو مــا 
يخالف القانون ذاته، وفق بيانها.

وكانــت مؤسســة الحكــم قــد حاولــت اســتخدام 
املعارضــة  عــىل  أمنيــة  حملــة  مــع  االنتخابــات 
مســتمرة  سياســية  اضطرابــات  إلنهــاء  كوســيلة 
منــذ عامــن يف وقــت تواجــه فيــه الجزائــر أزمــة 

اقتصادية تلوح يف األفق.
الجامهرييــة  االحتجاجــات  حركــة  أنصــار  وقــال 
التــي يطلــق عليهــا اســم الحــراك: إن االحتجــاج 
يظهــر أن النظــام يفتقــر إىل الرشعيــة. واعتقلــت 
الســلطات األســبوع املــايض صحفيــن بارزيــن 
هــام خالــد درارين وإحســان القــايض باإلضافــة 
إىل كريــم طابــو لكنهــا أفرجت عنهم يوم أول من 

امس.
وقــال ساســة إن نســبة اإلقبــال عــىل التصويــت 
مســتوى  أقــل  وهــي  املئــة،  يف   30.2 بلغــت 
الربملانيــة  االنتخابــات  يف  رســميا  مســجل 

بالجزائر، "مقبولة".
االنتخابــات  هيئــة  رئيــس  رشيف  محمــد  وقــال 
عــرب التلفزيــون إن االنتخابــات متــت يف ظــروف 
طيبــة وإن الناخبــن متكنــوا من اإلدالء بأصواتهم 
الجزائــر.  لخدمــة  املرشــحن  أنســب  واختيــار 
وكانــت االحتجاجــات تفجــرت يف 2019 وأدت 
بوتفليقــة  العزيــز  عبــد  بالرئيــس  اإلطاحــة  إىل 
واستمرت أسبوعيا إىل أن حلت جائحة فريوس 

كورونا العاملية بعد عام.
اســتؤنفت  عامــا  اســتمر  توقــف  وبعــد 
االحتجاجــات يف فربايــر شــباط غــري أن الرشطــة 

قضت عليها تقريبا الشهر املايض.
الســلطة  أن  الجزائريــن  مــن  كثــريون  ويعتقــد 
العســكرية  املؤسســتان  متلكهــا  الحقيقيــة 
واألمنيــة اللتــان هيمنتــا عــىل الحيــاة السياســية 
الساســة  أيــدي  يف  ال  الســنن  لعــرشات 

املنتخبن.

شــيخاوي  أرســالن  الجزائــري  املحلــل  وقــال 
"تعودنــا يف املــايض عــىل إقبــال مرتفــع بســبب 
كانــت  الســلطات  أن  وأضــاف  التالعــب". 
احتجاجــات  قبــل  االنتخابــات  بنتائــج  تتالعــب 
الحراك مبا يوحي بحامس أكرب للمشاركة فيها.

وبعــد إرغــام بوتفليقــة عــىل التنحــي تــم انتخــاب 
الرئيس عبد املجيد تبون وبلغت نســبة اإلقبال 
40 يف املئة. ويف العام املايض أجرى الرئيس 

ســوى  يفــز  تعديــل دســتوري مل  عــىل  اســتفتاء 
بنسبة 25 يف املئة من األصوات.

هيمنــت  التــي  القدميــة  األحــزاب  وشــابت 
فضائــح  الســيايس  املــرح  عــىل  تقليديــا 
فســاد ومخالفــات األمــر الــذي فتــح املجــال أمــام 
املســتقلن واألحزاب اإلســالمية املعتدلة التي 
تأمــل كســب أغلبيــة مــن املقاعــد يف الربملــان 

الجديد.
تفــوز  التــي  األحــزاب  ستشــارك  األرجــح  وعــىل 

بعدد كبري من املقاعد يف الحكومة املقبلة.
وخــالل فــرتة عمــل الربملــان املقبــل عــىل مــدار 
الجزائــر  تواجــه  أن  املرجــح  مــن  أعــوام  خمســة 
أزمــة ماليــة واقتصاديــة بعــد أن اســتهلكت أربعة 
منــذ  األجنبــي  النقــد  مــن  احتياطياتهــا  أخــامس 

العام 2013.
وتحتفظ الحكومة بربامج اجتامعية مكلفة ودور 
انخفــاض  رغــم  االقتصــاد  يف  املركــزي  الدولــة 

مبيعات النفط والغاز.
وســاهمت إصالحــات لتدعيــم القطــاع الخــاص 
يف فســاد غــذى بــدوره الحــراك الشــعبي. ومــن 
اإلنفــاق إىل  تخفيضــات يف  تــؤدي  أن  املمكــن 
موجــة جديــدة من االحتجاجات عىل املؤسســة 

الحاكمة.
أقرهــا  لقوانــن  اآلن  حتــى  يذكــر  أثــر  يظهــر  ومل 
الربملــان لتشــجيع االســتثامر األجنبــي والخــاص 

وتعزيز قطاع الطاقة.

بوتني: القمة مع بايدن 
تساعد عىل إقامة حوار 

بني البلدين لتنمية 
مصالحنا المشرتكة

موسكو/ وكاالت: 
قال الرئيس الرويس فالدميري بوتن، إنه يتوقع أن تســاعد قمته هذا 
األسبوع مع الرئيس األمرييك جو بايدن عىل إقامة حوار بن البلدين 

وعودة االتصاالت الشخصية بينهام.
وسيجتمع بايدن مع بوتن يف 16 يونيو/حزيران يف جنيف، يف قمة 
تــأيت وســط توتــر العالقــات الثنائيــة فيــام يتعلق مبجموعة واســعة من 

القضايا.
ونقلت وكالة إنرتفاكس الروســية لأنباء عن بوتن قوله، يف مقتطف 
من مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أمس، إن القمة ستكون "من أجل 
استعادة اتصاالتنا الشخصية وعالقاتنا، وإقامة حوار مبارش، وإيجاد 

آليات فعالة حقا يف تلك املجاالت التي متثل مصالح مشرتكة".
ســتكون  بــالده  إن  الــرويس  الرئيــس  قــال  ذاتــه،  املصــدر  وحســب 
مستعدة لتسليم مرتكبي الهجامت اإللكرتونية إىل الواليات املتحدة 
إذا فعلــت واشــنطن الــيء نفســه ملوســكو، وإذا توصــل البلدان إىل 

اتفاق يفيض إىل ذلك.
مســألة  ســيثري  األمــرييك  الرئيــس  إن  قــال  قــد  األبيــض  البيــت  وكان 
الهجــامت اإللكرتونيــة التــي تســتخدم برمجيــات خبيثــة لطلــب فديــة 

انطالقا من روسيا خالل القمة املرتقبة.
ونقلــت الوكالــة عــن بوتــن قولــه "إذا اتفقنــا عــىل تســليم املجرمــن، 
الطــرف  وافــق  إذا  فقــط  لكــن  بالطبــع..  ذلــك  ســتفعل  روســيا  فــإن 
اآلخــر، الواليــات املتحــدة يف هــذه الحالــة، عــىل اليء نفســه وســّلم 

املجرمن املعنين لروسيا االتحادية".
وكان بوتــن قــد قــال إن العالقــات بــن الواليــات املتحــدة وروســيا يف 
أدىن مســتوياتها خــالل الســنوات األخــرية، وذلــك يف مقابلــة أجرتهــا 

معه شبكة "إن يب يس" )NBC( األمريكية.
وأشــاد بوتــن يف املقابلــة بالرئيــس األمــرييك الســابق دونالد ترامب، 
ووصفــه بأنــه "شــخص اســتثنايئ وموهــوب"، وقــال إن بايــدن -بوصفــه 

سياسيا محرتفا- "مختلف بصورة جذرية" عن ترامب.

إصابة مستشفى 
سوري يف هجومني 

بالمدفعية عىل عفرين 
ومقتل 14 عىل األقل

إدلب/ وكاالت: 
قالت مصادر طبية محلية والحكومة الرتكية: إن 14 شخصا 
عــىل األقــل قتلــوا وأصيــب عدد آخــر يف هجومن منفصلن 

باملدفعية عىل مدينة عفرين بشامل سوريا.
األول  الهجــوم  إن  أمــس:  املــدين  بالدفــاع  مصــادر  وقالــت 
أصــاب منطقــة ســكنية بينــام أصــاب الثــاين مستشــفى، بعــد 
ذلــك بقليــل. وأظهــرت لقطــات مصــورة نــرشت عــىل وســائل 
مستشــفى  أنقــاض  وســط  القتــىل  االجتامعــي  التواصــل 

الشفاء.
الدفــاع  وزارة  وقالــت  الصاروخــي،  بالهجــوم  أنقــرة  ونــددت 
الرتكية، التي لها وجود عسكري كبري يف املنطقة السورية، 

إن عدد القتىل 14 واملصابن 27.
وقــال مكتــب حاكــم إقليــم خطــاي الــرتيك املتاخــم لعفريــن 
إنــه يحقــق يف الواقعــة وإن الصواريــخ أُطلقــت مــن منطقة تل 

رفعت الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
وذكــرت وكالــة األناضــول، أن الجيــش الــرتيك قصــف أهدافــا 
يف بلدة تل رفعت بشامل سوريا ردا عىل تلك الهجامت.

ونفــت قــوات ســوريا الدميقراطيــة املدعومــة مــن الواليــات 
املتحــدة والتــي تعمــل تحــت قيــادة وحدات حامية الشــعب 

الكردية مسؤوليتها عن تلك الهجامت.
وكان الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان قد قال يف مؤمتر 
صحفي عقده يف وقت سابق "سنحاسب هؤالء الجبناء عن 

كل قطرة دم يريقونها".
وتعترب تركيا وحدات حامية الشعب الكردية جامعة إرهابية 
ذات صلــة بحــزب العــامل الكردســتاين املحظــور يف تركيــا، 
ونفذت عمليات توغل يف ســوريا لدعم املعارضة الســورية 

املسلحة إلبعادها عن الحدود الرتكية.

األردن يبدأ محاكمة رئيس 
الديوان المليك السابق 

بتهم التحريض عىل النظام
عامن/ وكاالت: 

قالت وســائل إعالم رســمية أردنية يوم أمس، إن املحكمة العســكرية 
امللــي  الديــوان  رئيــس  محاكمــة  املقبــل  األســبوع  ســتبدأ  األردنيــة 
الســابق وأحــد أفــراد العائلــة امللكيــة بتهــم التحريــض عــىل مناهضــة 

نظام الحكم.
ويف األسبوع املايض، أحال االدعاء إىل املحكمة قضية باسم عوض 
اللــه، رئيــس الديــوان امللــي الســابق ووزيــر املاليــة الــذي لعــب دورا 
كبــريا يف حملــة لتحريــر االقتصــاد، والرشيــف حســن زيــد، أحد أقارب 
امللــك. واعُتقــل االثنــان يف أوائــل أبريــل نيســان عندمــا تــم وضــع ويل 
العهــد الســابق األمــري حمــزة رهــن اإلقامــة الجربيــة بســبب مزاعــم عــن 
األردن،  اســتقرار  لزعزعــة  مؤامــرة  بشــأن  أجنبيــة  جهــات  مــع  تواصلــه 

الحليف الوثيق للواليات املتحدة يف الرشق األوسط.
لكــن اإلجــراءات بحــق األمــري حمــزة ُأســقطت فيــام بعــد عندمــا أقســم 
بالــوالء للملــك عبــد اللــه. وخضــع األمــري وعوض اللــه للتحقيق لبعض 
الوقــت. وقــال سياســيان بــارزان مطلعــان عــىل القضيــة لرويــرتز بعــد 
أن طلبــا عــدم نــرش اســميهام إن عــوض اللــه مــن أقــرب املستشــارين 
االقتصاديــن لــويل العهــد الســعودي األمــري محمــد بــن ســلامن مــام 
عّقد التحقيقات القضائية. وأضافا أن عاّمن رفضت طلبا من الرياض 
بتســليمه دون أن يذكــرا مزيــدا مــن التفاصيــل. وكشــف مــا حــدث عــن 
أول شــقاق خطــر داخــل األرسة الهاشــمية الحاكمــة يف ســنوات وهــز 
صورة البالد التي كانت تعترب واحة لالستقرار وسط منطقة مضطربة.

استمرار احتجاجات عنيفة 
يف العاصمة تونس ضد 

انتهاكات الرشطة
تونس/ وكاالت: 

التونســية  بــن محتجــن غاضبــن والرشطــة  اشــتباكات عنيفــة  تجــددت 
بضاحيــة الســيجومي املهمشــة احتجاجــا عــىل تكــرار انتهــاكات للرشطــة، 
لتزيد بذلك الضغوط عىل حكومة هشــام املشــيي الهشــة التي تواجه 

أصال انتقادات واسعة.
وكان عــرشات قــد احتجــوا يف وقــت ســابق مســاء اول مــن أمــس، بشــارع 
الحبيــب بورقيبــة الرئيــيس بالعاصمــة وفرقــت الرشطــة املحتجــن بالقوة. 
بــرب  ردت  التــي  الرشطــة  عــىل  وحجــارة  كــرايس  محتجــون  وألقــى 

املحتجن بالركل والعيص   واعتقلت عدة محتجن.  
ثيابــه  نــزع كل  وفجــر مقطــع مصــور يظهــر رشطيــا يســحل طفــال بعــد ان 
صدمة وغضب شــديد يف البالد. وتثري الحادثة شــكوك حول مصداقية 

خطط إصالح جهاز الرشطة يف تونس بعد ثورة 2011.
وتــم إيقــاف أعــوان الرشطــة املتورطــن يف الحــادث وقــال رئيــس الحكومة 
ان الحــادث غــري مقبــول وصــادم، لكــن نشــطاء قالــوا ان تكــرر اعتــداءات 
الرشطــة يهــدد بنســف مكاســب الثــورة التــي أطاحــت بنظــام الرئيــس زيــن 

العابدين بن عيل.
وتــويف يــوم الثالثــاء شــاب يف الســيجومي بعــد اعتقاله مــن قبل الرشطة. 
وتتهــم عائلــة الشــاب الرشطــة بالتســبب يف قتلــه بعــد رضبــه عــىل رأســه 
وهــو مــا نفتــه وزارة الداخليــة. ويف االحتجاجــات الليليــة املســتمرة أغلــق 
املحتجــون طرقــا ليــل الســبت يف الســيجومي ورشــقوا ســيارات الرشطــة 

بالحجارة بينام أطلقت الرشطة قنابل الغاز.

وزير خارجية مرص يتهم إثيوبيا بعرقلة مساعي 
التوصل إىل اتفــاق بشأن سد النهضة

الرئيس تبون يقول إن البالد يف الطريق الصحيح

نتائج االنتخابات الربلمانية الجزائرية متوقعة خالل أيام
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إيهاب طالب "توجيهي" فقد والده وشقيقه وبيته

"عمود البيت" و"سلوى الدار"..
ابنا الشهيد "أبو العطا" يرثان نهجه

غزة/ ريما عبد القادر: 
بهمة ونشاط كان الطالب في الثانوية العامة إيهاب الثالثيني 
يذاكر دروســه اســتعداًدا لالمتحانات، فقد كان يقضي ساعات 

طويلــة فــي كتابــة الملخصــات لــكل المــواد حتــى يتيســر عليه 
األمر في مراجعة كل مادة قبل امتحانها، فيدون كل معلومة 

صغيرة وكبيرة، إذ إن كل يوم كان بالنسبة له مهما جًدا، خاصة 
أن ذلك يقربه من مرحلة فاصلة في حياته العلمية.

غزة/ صفاء عاشور:
هو الكبير بين إخوته، وفي مقامه ومعزته في قلوب الجميع، 
»عمــود البيــت« الذي ال غني عنه، وســلوى الــدار وبهجتها، 
علــى الرغــم من أنه ال يزال في الثالثين من العمر فإن جميع 

من يعرفه يعتمد عليه في كل شؤون حياته.
بــدءًا مــن والده ووالدته ثم إخوانــه من الذكور والبنات مرورًا 
بالخــاالت والعمــات اللواتــي كان لديهــن نصيــب كبيــر مــن 

المحبــة والوصــال، وليــس انتهــاء بجيرانــه ومعارفــه فــي كل 
مكان، فالجميع يشهد له بكل خير، ولهم معه من المواقف 

ما يجعلهم يحزنون على فراقه وفقدانه.

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

تفــي  ال  كتومــة  شــخصية  صاحــب  كان  محمــد 
يشء  بــأي  تتعلــق  مواضيــع  يف  تتحــدث  وال  رسًا 
كانــت  التــي  والدتــه  إال  وطنــه  لتحريــر  نضالــه  يف 
أبيــض  وشــعر  بالــراب  مليئــة  عائــدًا مبالبــس  تــراه 
التصــق الغبــار بــه، وعندمــا تســأله: مــا الــذي حصل 
معــه، يــرد عليهــا مامزحــًا:" تناوشــت أنــا وصديقــي 
ورمــاين بالــراب عــى رأيس، ليركهــا بعــد أن رســم 
عى وجهها ضحكة ال تزال تلمحها عندما تتحدث 

عنه".
حيــاة أبــو العطــا والــدة الشــهيد محمــد احتضنــت 
صحيفــة  مــع  حديثهــا  خــالل  ســعيد  الكبــر  ابنــه 
كلنــا  رأســنا  رفــع  ابنــي  استشــهاد  "فلســطني":" 
املقاومــة  نهــج  عــى  االثنــني  ولديــه  وســريب 
األطفــال  حــرم  الــذي  االحتــالل  عــى  ســرد  التــي 
بطائراتهــا  العــامل  دول  أن  مؤكــدًة  ذويهــم"،  مــن 
غــزة  ولكــن  )إرسائيــل(  عــى  تقــدر  وصواريخهــا مل 
والكرامــة  العــزة  مــن  لديهــا  البســيطة  بإمكاناتهــا 
املتمثلة بشــهدائها وذويهم الصابرين املحتسبني 

األجر عند الله ما يقهر جيش االحتالل.
ويف أيامــه األخــرة يف شــهر رمضــان، كان محمــد 
يعــود بعــد صــالة العرص ويبقى جالســًا عند والدته 
ويقــي  منــه،  وتشــبع  منهــا  يشــبع  أن  يريــد  كأنــه 
أكرب وقت معها، فهو يعلم مدى حبها له وتعلقها 

الشديد به.
مــن  الـــ27  ليلــة  يف  وخاصــة  األواخــر  العــر  ويف 
رمضــان واظــب عــى صــالة القيــام فيهــا، فلــم يرتــح 
ومل يتكاســل أبــدًا رغــم رفاقــه الذيــن أخــذوا فــرات 
راحة، إال أنه كان مرصًا عى االســتمرار يف الصالة 
أمــاًل يف نيــل رضــا اللــه وأن تكــون هــذه الليلــة هــي 

ليلة القدر.
غــزة  ارتقــى يف قصــف عــى مدينــة  الــذي  محمــد 
كان يدعــو دامئــًا أمــام زوجتــه" يــا رب موتــة طاهــرة 
ويســتجيب  متنــى  مــا  اللــه  لــه  ليحقــق  )شــهادة(" 

دعوته التي طاملا دعا بها.
ويف الليلــة األخــرة قبــل استشــهاده اتصــل بزوجته 
أوصاهــا  ثــم  أو ال؟  تســحرت  هــل  عليهــا:  واطــأن 
بأبنائــه وأمــه وعائلتــه، وطأنهــا أنــه بخــر، ليبث يف 
قلبها األمل أنه سيعود ويرتدي مالبس العيد التي 

اشراها لنفسه.
وال تنتهــي قصــة الشــهيد محمــد بارتقائــه، فرســالته 
تستمر، واملقاومة والدفاع عن فلسطني واألقىص 
وغــزة بــاق يف نفــوس أطفال الشــهداء، فســعيد ابن 
وأن  أبيــه  عــى درب  الســر  عــى  الشــهيد مصمــم 
الذيــن يرفعــون  يكــون جنديــا مــن جنــود املقاومــة 
مــع والــده يف  اللقــاء  ليكــون  رأس فلســطني عاليــًا 

الجنة. 

كان كل مــن يف العائلــة يحــرص عــى توفــر الهــدوء واألجــواء 
املناســبة لــه للدراســة؛ نظــًرا ألهميــة هــذه املرحلــة، لكــن هــذا 
ودمــر  منزلــه  االحتــالل  قصــف  حيــث  طوًيــال  يــدم  مل  الهــدوء 
أنــه ودع جثــامن  مــن ذلــك  مكتبــه، وتناثــرت كتبــه، واألصعــب 
والــده الــذي مل يتحمــل أن يــرى منزلــه الــذي بنــاه بعــرق وجهــد 

سنوات طويلة قد أصبح ركاًما. 
مل يســتطع إيهــاب )17 عامــا( أن يجلــس عــى مكتبــه الــدرايس 
جعــل  املنــزل  ركام  فــوق  الحديــث  حــني  يف  تحطــم،  أن  بعــد 
يبــَق يشء  أمــام وصــف املشــهد فلــم  الكلــامت تقــف خجولــة 
مــن البيــت إال الذكريــات التــي جمعته بوالده وشــقيقه الشــهيد 

صبحي. 
البحــث هنــا عــن مــكان ميكن الوقوف عليــه دون جدوى، فاألمر 
خطر والحركة ليست باألمر السهل خاصة أن املنطقة تعرضت 
لقصف أدى إىل تدمر عدد من املنازل واملحالت التجارية. 

حاول إيهاب أن يكون متامسًكا يف حديثه مع مراسلة صحيفة 
مشــاعره  مــن  خليطــا  يخفــي  أن  يســتطع  مل  لكــن  "فلســطني"، 
املوجعــة فتــارة يحــن لوالــده وتــارة لشــقيقه وتــارة لبيتــه، يقــول: 
الثانويــة  يف  عــاٍل  معــدل  عــى  الحصــول  يف  أحلــم  "كنــت 
يف  للتخصــص  الجامعيــة  الربــاط  كليــة  يف  الدراســة  وأتابــع 
العلــوم الرطيــة؛ األمــر الــذي يجعلنــي أهتــم بدراســتي بقــدر 

املستطاع". 
ويتابــع ونظــرات األمل واضحــة عليــه رغــم أنــه حــاول أن ُيخفيها:" 
مــن  تزيــد  أكتــب مالحظــات  كنــت  الكتــاب  مــن  ورقــة  يف كل 

تبــدأ  أن  قبــل  الدراســة  خاللــه  مــن  يســتطيع  يشء  أي  أو 
االمتحانــات، لكــن مهــام جمــع مــن ذلــك فمــن الصعــب عليــه أن 
يعيــد املعلومــات واملالحظــات التــي كان يدونهــا عــى الكتب 
والتلخيصــات املهمــة التــي كان يدونهــا بخــط يــده عى األوراق 

والدفاتر الخاصة بكل مادة. 

أن  يحــاول  كان  منهــا  تبقــى  مــن  فــإن  العائلــة  أصــاب  مــا  ورغــم 
بالدراســة  حلمــه  يحقــق  وأن  دراســته  مواصلــة  عــى  يشــجعه 
الجامعيــة والتخــرج مــن العلــوم الرطيــة، األمــر الــذي يجعلــه 
يحاول أن يجمع قواه ونشــاطه حتى يســتطيع تقديم امتحانات 

الثانوية العامة.

فهــم املعلومــات وأحــاول قــدر املســتطاع أن أجهــز تلخيصــات 
لــكل مــادة حتــى أســتطيع مراجعتهــا قبل يوم مــن االمتحان فقد 
حرصت كثًرا عى ذلك فكانت همتي تزداد كل يوم من أجل 

تحقيقي حلمي". 
وداع األب والبيت

مل يــدر يف ذهــن إيهــاب أن يحــدث يشء يجعــل مجــرى حياتــه 
أيــام قليلــة إذ  لهــا إال  ُمختلفــا خاصــة أن االمتحانــات مل يتبــق 
يل  بالنســبة  صعبــا  األمــر  كان  البيــت  قصــف  بعدمــا  يقــول:" 
حيث اختلفت حيايت فكل الكتب واألوراق ُحرقت لكن األمر 
األكــرب كان بالنســبة يل حينــام تــويف الوالــد بعــد يوم من قصف 
البيــت، فلــم يتحمــل أن يــرى تعــب ســنوات طويلــة ذهــب يف 

ملحة برص". 
فذلــك  يحــدث  مــا  تصــور  مــن  أكــرب  كان  األمــر  أن  إىل  ويشــر 
أنــه مجــرد  كان يجعلــه يســأل نفســه هــل مــا حــدث حقيقــة أم 
حلــم ســوف ينتهــي مبجــرد االســتيقاظ؟ لكــن الــركام وعدم رؤية 
والده مجدًدا وبكاء أمل طفلة شقيقه الشهيد الذي ارتقى يف 
عــدوان ســابق، وهــي تبحــث عــن جدهــا دون أن تجده كل ذلك 

كان يؤكد أنه ليس حلام، بل حقيقة عى أرض الواقع. 
حــاول إيهــاب جاهــًدا أن يبحــث بــني الــركام عــن كتبــه ودفاتــره 
لعله يجد شيئا يساعده يف الدراسة لكن كل محاوالته انتهت 
بــأوراق متناثــرة قــد احرقــت وكتــب مــا عادت تصلح للدارســة، 

األمر الذي زاد من معاناته. 
ويوضــح، أنــه حــاول أن يحــر كتبــا أخــرى مــن مدرســيه وزمالئــه 



Monday 14 June 2021 االثنين 3 ذو القعدة 1442هـ 14 يونيو/ حزيران

 تختتم ماراثون 
"سيف القدس"

حماس
غزة/ مؤمن الكحلوت:

اختتمــت الدائــرة الرياضيــة يف حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس املاراثــون الثــاين 
خال أسبوع, والذي يحمل اسم "سيف القدس".

وانطلــق الســباق الريــايض األول مــن أمــام بــرج الجــاء املدمــر مبشــاركة أكــر مــن ٥٠٠ 
متســابق ملســافة 5 كــم، وانتهــى يف اســراحة الهــدى بالقــرب مــن منتجــع الشــاليهات 

غرب مدينة غزة.
وحــر الســباق ضيــف االحتفــال املركــزي الدكتــور فتحــي حــاد القيــادي يف حركــة 
“حاس”، وبشــر أبو النجا رئيس الدائرة الرياضية املركزية ورؤســاء اللجان الرياضية 
والحركيــة والعديــد مــن ممثــي األنديــة واملؤسســات الرياضية العاملــة يف غزة واتحاد 

ألعاب القوى.
وأقيم املاراثون الثاين يف منطقة رشق الزيتون جنوب مدينة غزة، حيث بدأت نقطة 
االنطاق من أمام مفرق "دولة" عىل شــارع صاح الدين وتوجهت جنوبًا عىل شــارع 
صــاح الديــن حتــى رشكــة "بكــرون لألعــاف" ثــم العــودة إىل خــط النهايــة أمــام مســجد 

الرحمن يف رشق الزيتون ومبسافة 5 كيلو مرات.
وفــاز يف الســباق األول العــداء محمــود دغمــش مــن نادي املجمع اإلســامي، بينا فاز 

يف املركز األول يف السابق الثاين العداء عاء حادة.
ويف ســياق منفصــل، قمعــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي األســبوع املــايض، ماراثونــًا 
تضامنيــا مبدينــة القــدس املحتلــة، انطلــق من أمام مدخل حي الشــيخ جراح املحارص 

منذ 16 أيار/ مايو املايض، باتجاه حي بطن الهوى ببلدة سلوان.
وأطلــق جنــود االحتــال وابــًا مــن قنابــل الغــاز املســيل للدموع والصــوت تجاه عرشات 
املتســابقني من القدس، واملتضامنني من الداخل الفلســطيني املحتل عام 1948، 
والذين انطلقوا من حي الشيخ جراح، مرورا بباب األسباط وصوال إىل حي بطن الهوى 

يف سلوان، وردد املشاركون الشعارات التضامنية مع املقدسيني.

يغيب عن أول لقاء لشباب 
رفح أمام الصداقة

السباخي 
غزة/وائل الحلبي:

تلقــى نــادي شــباب رفــح رضبــة قويــة يف 
يف  الصداقــة  ملاقــاة  تحضراتــه  إطــار 
دوري  إيــاب  مبرحلــة  مشــواره  افتتــاح 
يــوم الســبت  الدرجــة املمتــازة، املقــررة 

القادم عىل ملعب رفح البلدي.
ولــن يكــون النجم ســعيد الســباخي متاحًا 
للمشــاركة يف املبــاراة مــع فريقــه شــباب 
عــن  يغيــب  حيــث  الصداقــة،  أمــام  رفــح 
ثاثــة  عــىل  حصولــه  بســبب  املبــاراة 
بطاقــات صفــراء خــال تواجــده مع فريقه 
املحرفــني  دوري  يف  الســموع  الســابق 

بالضفة الغربية.
البطاقــات  عــىل  الســباخي  وتحصــل 
الســموع  مباريــات  يف  الثاثــة  الصفــراء 

وأمــام   14 الجولــة  يف  املكــر  أمــام 
هــال  وأمــام   17 الجولــة  يف  األمعــري 
مــن  واألخــرة   22 الجولــة  يف  القــدس 

املسابقة.
مــع  تعاقــده  أعلــن  رفــح  شــباب  وكان 
بعــد  غــزة  إىل  عودتــه  عقــب  الســباخي 
انتهاء مشــاركته مع الســموع واملســاهمة 
دوري  يف  للبقــاء  الفريــق  ضــان  يف 
بالهبــوط  املحرفــني بعدمــا كان مهــددًا 

حتى الجولة األخرة.
ويف سياق منفصل يخوض اليوم شباب 
رفح مباراة تجريبية أمام القادســية والتي 
تجمعهــا عــىل ملعــب رفــح البلدي، يف 
إطار تحضرات الفريقني ملرحلة اإلياب 

يف دوري الدرجتني املمتازة واألوىل.

الفدائي يختتم تحضيراته للقاء 
اليمن في التصفيات "المزدوجة"

غزة/وائل الحلبي:
يختتــم املنتخــب الوطنــي تحضراتــه البــوم 
ختــام  يف  اليمنــي  املنتخــب  ملواجهــة 
مشــواره يف التصفيات اآلســيوية املزدوجة 
املؤهلــة لــكأس العــامل 2022 وكأس آســيا 

.2023

مرانــه  الفــدايئ  يخــوض  أن  املقــرر  ومــن 
امللــك  ســتاد  عــىل  اليــوم  مســاء  األخــر 
الــذي  الريــاض  الســعودية  بالعاصمــة  فهــد 
حيــث  غــدًا،  امُلقــررة  املبــاراة  ســيحتضن 
التونــي  بقيــادة  الفنــي  الجهــاز  ســيعمل 
مكرم دبوب املدير الفني للمنتخب، لوضع 

األســايس  للتشــكيل  العريضــة  الخطــوط 
الذي سيدفع به أمام اليمن.

مــدار  عــىل  الوطنــي  املنتخــب  وخــاض 
يومــي  بشــكل  تدريبــات  الفائــت  األســبوع 
بواقــع حصــة تدريبيــة يوميــًا، عــىل ملعبــي 
وســط  والهــال،  النــر  لناديــي  التدريــب 
الاعبــني  صفــوف  غلفــت  إيجابيــة  أجــواء 

عقب الفوز عىل سنغافورة.
ويأمــل دبــوب أن يكــون "الفــدايئ" عــىل أتــم 
الجاهزيــة ملواجهــة اليمــن، مــن أجــل حصــد 
يف  الخســارة  مــن  والثــأر  الثاثــة  النقــاط 

مرحلة الذهاب من التصفيات املزدوجة.

وميثــل الفــوز عــىل املنتخــب اليمني أهمية 
كبــرة للمنتخــب الوطنــي مــن جانبني حيث 
والتأهــل  الثالــث  املركــز  احتــال  ســيضمن 
مبــارشة للتصفيــات التكميليــة لــكأس آســيا 
2023، إىل جانــب رد اعتبــاره أمــام اليمــن 
بعــد الخســارة غــر املتوقعة أمامه يف شــهر 

نوفمر عام 2019.
ويف سياق متصل يفتقد املنتخب اليمني 
املنتخــب  أمــام  العبيــه  أهــم  مــن  الثنــني 
الوطنــي، حيــث ســيغيب املهاجــم محســن 
الظهــر  بقشــان  ملحمــد  باإلضافــة  قــراوي 

األيرس لليمن.

غزة/وائل الحلبي:
الوطنــي  املنتخــب  مهاجــم  مــوىس  بــدر  أكــد 
واملحــرف يف صفــوف غــزل املحلــة املــري، أن 
أمــام  الفــوز  مبقــدوره  ســيكون  الوطنــي  املنتخــب 
التكميليــة  التصفيــات  يف  مكانــه  وحجــز  اليمــن 
لــكأس آســيا مبــارشة دون اللجــوء لخــوض مباريــات 
امللحــق، مشــددًا عــىل أن املبــاراة لــن تكون ســهلة 

عىل "الفدايئ".
وقــال مــوىس لـ:"فلســطني" إن املنتخــب الوطنــي 
الراحــة عقــب  يخــوض تدريبــات قويــة منــذ نهايــة 
الفوز عىل سنغافورة، مبينًا أن جميع الاعبني يف 
حالــة تركيــز شــديد وميتلكــون العزميــة واإلرادة من 

أجل تحقيق الفوز عىل املنتخب اليمني.
وأوضــح مــوىس، إن الفــوز عــىل منتخب ســنغافورة 
ملواصلــة  كبــرة  معنويــة  دفعــة  "الفــدايئ"  منــح 
الكبــرة  ســعادته  مبديــًا  تحققــت،  التــي  الصحــوة 
األوىل  للمــرة  الوطنــي  املنتخــب  مــع  لتواجــده 

بعدمــا تلقــى دعــوة التواجــد يف قامئــة املنتخــب 
التصفيــات  يف  واليمــن  ســنغافورة  ملواجهتــي 
اآلســيوية املزدوجــة املؤهلــة لــكأس العــامل وكأس 

آسيا.
وأضــاف مهاجــم خدمــات رفــح الســابق :" انتظــرت 
تلقــي هــذه الدعــوة منذ فرة طويلة وتحقق حلمي 
بالتواجــد مــع املنتخــب الوطنــي، الذي يعتر حلم 
أي العــب فلســطيني للتواجــد يف صفوفه والدفاع 

عن ألوان فلسطني".
بقيــادة  الوطنــي  للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  وكان 
الكابــن مكــرم دبــوب وجــه الدعــوة ملــوىس عقــب 
تألقه مع فريقه غزل املحلة، حيث شارك الاعب 
الشــوط  يف  ســنغافورة  أمــام  الفــدايئ  مبــاراة  يف 

الثاين ولفت األنظار خال الدقائق التي لعبها.
ووصــف مــوىس لحظــة طلــب املــدرب منــه إجــراء 
عمليــة االحــاء للمشــاركة يف الشــوط الثــاين أمــام 
ســنغافورة باللحظــة "التاريخيــة" التــي يتمناهــا أي 

العب فلسطيني.
وأكــد مــوىس أنــه حظــي برحيــب كبــر مــن الجهــاز 
معســكر  إىل  وصولــه  فــور  والاعبــني  الفنــي 
التــي  املميــزة  لألجــواء  باإلضافــة  الســعودية، 
وجدهــا يف معســكر املنتخــب والتي كان لها األثر 
اإليجــايب لكــرس الحاجــز بينــه وبــني بقيــة الاعبــني 

الذي يتعرف عليهم للمرة األوىل.
وأضــاف مــوىس أن عبــد اللطيــف البهــداري قائــد 
املنتخــب كان لــه دور كبــر يف الوقــوف إىل جانبــه 
ومســاندته معنويــًا مــن أجل الركيــز يف التدريبات 
املســتطيل  داخــل  للتواجــد  حظوظــه  وزيــادة 
األخــر، باإلضافــة لبقيــة الاعبــني الذيــن دامئــًا ما 

يجدهم مساندين له.
مــع  األول  تواجــده  أن  عــىل  مــوىس،  وشــدد 
املنتخب لن يكون األخر وأنه ســيعمل عىل حجز 
مــكان لــه بــني زمائــه يف الفــدايئ خــال املراحــل 

القادمة.

بدر موسى: 
ظهوري 

األول مع 
الوطني لن 
يكون األخير

نمتلك القدرة على اجتياز اليمن

أبو توهة ُمدربًا 
ُمساعدًا لفريق 
خدمات الشاطئ

غزة/ مؤمن الكحلوت:
وافــق مجلــس إدارة نــادي خدمــات الشــاطئ 
ُمدربــًا  توهــه  أبــو  عــاء  الكابــن  تعيــني  عــىل 
كــرة  لفريــق  الفنــي  الجهــاز  ضمــن  ُمســاعدًا 

القدم بالنادي.
وبدأ أبو توهه عمله رسميًا يف الجهاز الفني 
تحــت قيــادة املديــر الفنــي مجــدي أبو نارص, 

علًا أنه أحد أبناء مخيم الشاطئ, لكنه لعب 
طيلة مسرته الكروية بنادي غزة الريايض.

 ,"c" تدريــب  شــهادة  توهــه  أبــو  ويحمــل 
 ,"B" ويســعي للحصول عىل شــهادة تدريب
بنــادي  ُمســاعدًا  ُمدربــًا  عمــل  وأن  لــه  وســبق 
شــباب  نــادي  لفريــق  ومدربــًا  الريــايض  غــزة 

املغراقة.

المجمع اإلسالمي 
يواصل صدارته لدوري 
"جوال" لتنس الطاولة

غزة/ مؤمن الكحلوت:
اإلســامي  املجمــع  نــادي  فريــق  واصــل 
الطاولــة  لتنــس  "جــوال"  لــدوري  صدارتــه 
عــىل متذيــل جــدول  فــوزه  بعــد  غــزة,  يف 
أشــواط  بثاثــة  الكرامــة  فريــق  الرتيــب 

نظيفة.
وافتتحت أول من أمس منافســات الجولة 
الثانيــة عــرش عــىل طــاوالت صالــة "حســن 

املنطقــة  يف  النصــرات  مبخيــم  ســامة" 
الوســطى، حيث جاءت نتائج الجولة عىل 

الشكل التايل:
- شباب خانيونس × الرضوان )3-0(.

- الرباط × شباب كندا )3-0(.
- الصداقة × غزة الريايض )3-0(.

- خدمات املغازي × األقىص )3-1(.
- شباب الريج × األهي )3-0(.



15أخبار وتتمات االثنين 3 ذو القعدة 1442هـ 14 يونيو/ حزيران 
Monday 14 June 2021

FELESTEENONLINE

تتمة مقال ماذا بعد؟  ... 

"بينيت" يقود  ... 

"الدعليس" رئيًسا  ... 

االحتالل يهدم  ... 

3 وفيات ... 

أبو زهري: ... 

وقفة يف جنني ...  األسري الطويل ... 

أعلــن أنــا املواطــن / هبــه ســعدي خليــل ســحويل عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  931677389   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد عمــر صابــر ابوهربيــد عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  905501755  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســائد ســالمه محمــد الحــداد عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  405197872الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

عــن فقــد  مــويس حســني  أنــا املواطــن / هبــه محمــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  802246900الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  عيــاد  يوســف  ســعيد  منــال   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  903406098 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / أحمــد كــال عبــد املالــك ابــو ربيــع عــن 
ممــن  الرجــاء  الرقــم802068957  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محــي الديــن إســاعيل عطــا اللــه مــوىس عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 937305472 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الطنــه  ابراهيــم  يوســف  مهــا   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  917354631 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / رجــايئ عطــا يوســف الجعيــدي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  800116048 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عــاد ياســني احمد طــه عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   900626250 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــود حســام عبــد االدغــم   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  409028487 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ أحمد عطا الله عبد الغني الجزار عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802979179 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / زينــب محمــد حســن املهــدى عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  933765745  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / ابراهيم صبحي ابراهيم حميده عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  907425300الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / نــره محمــد ســامل ابــو رخيــه عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  803175843 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  البيــوك  احمــد  / ســها حســان  املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  905302279الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / منــذر احمد رمضــان املرتبيعي عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  800070260الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / فــادي رامــي عبــد الفتــاح الجعيــدي عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  405168683   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  طاقيــه  ابــو  زيك  ايــاد  روان   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  400909412الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ امنــه خليــل عمــر النجــار عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    801366238 الرقــم 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

الحكومــي، واعــدًا بالبنــاء عــى مــا تحقــق، واالســتمرار مبســرية االرتقــاء 
بالعمــل الحكومــي. مــن جهتــه متنــى د.عــوض التوفيــق والســداد لخلفه، 
مشريًا إىل أهمية استثار الكفاءات والطاقات الحكومية، والعمل عى 
االســتفادة منهــا. يذكــر أن الدعليــس أحــد أعضــاء املكتــب الســيايس 
الســابق  الــوزراء  لرئيــس  مستشــارًا  ســابقًا  عمــل  وقــد  حــاس،  لحركــة 

إساعيل هنية، وتقلد العديد من املناصب القيادية املختلفة.

القضيــة  عــى  فاملؤامــرة  بصواريخهــم، 
الفلســطينية أكــر مــن مســاحة فلســطني، 
ميثــل  التــي  الــرق  منطقــة  كل  وتخــرتق 

نهوضها اندحارًا للمروع الصهيوين.
املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة بحاجة 
إىل الســالح، وبحاجــة إىل املــال، وال ينكــر 
مقــاوم أو وطنــي يف غــزة أهميــة الشــعوب 
العربيــة يف مــد يــد العــون، ولكــن أيضــًا ال 
ينكــر أحــد الــدور الــذي قامــت بــه إيران يف 
تزويــد املقاومــة الفلســطينية باحتياجاتهــا 
العســكرية واملاديــة، مبــا يف ذلــك تأمــني 
طــرق اإلمــداد، والدعــم اللوجســتي، وأزعــم 
قاعــدة  مثــل  قــد  لبنــان  يف  اللــه  حــزب  أن 
انطــالق لكثــري مــن األســلحة التي يتــزود بها 
كانــت  غــزة، وكذلــك  املقاومــة يف  رجــال 
البحــر  عــى  فتحــت موانئهــا  التــي  اليمــن، 
األحمــر لتخزيــن ســالح املقاومــة، وتأمــني 
عبــوره إىل غــزة، وأزعــم أن هــذا مــا تعرفــه 
أجهــزة املخابــرات اإلرسائيليــة واألمريكيــة، 
ولكنهــا تقــف إزاءه عاجــزة، وهــذا مــا يعرفــه 
أبــو  ممثــل حركــة حــاس يف اليمــن معــاذ 
شــالة، وهــو يتابــع تفاصيــل املســاعدات 
التــي يقدمهــا الحوثيــون للمقاومــة يف هذا 

املجال العسكري.
قدمــوه  ملــا  الحوثيــني  العــرب  نشــكر  إننــا 
يف  للمقاومــني  عســكرية  خدمــات  مــن 
املقاومــة  أن  يعنــي  ال  الشــكر  وهــذا  غــزة، 
الفلســطينية ستشــهر سالحها ضد خصوم 

اليمــن،  أرض  عــى  العــرب  الحوثيــني 
فالحكمــة تقــي بــأن ترتفــع املقاومــة عــن 
يف  ســتنتهي  والتــي  الداخليــة،  النزاعــات 
لحظــة صفــاء وطنــي، تعــود فيــه الشــعوب 
إىل  وســوريا  واليمــن  العــراق  يف  العربيــة 
مســلم  بــني  الفتنــة  أن  وتــدرك  رشــدها، 
إرسائيليــة  صناعــة  شــيعي  ومســلم  ســني 
مئة باملئة، وال تخدم إال أعداء هذه األمة، 
الفلســطيني،  الشــعب  أدركــه  مــا  وهــذا 
القــدس  ســيف  معركــة  يف  يقاتــل  وهــو 
الجغــرايف  االنقســام  العنــًا  واحــدًا،  صفــًا 
والســيايس الــذي زرعــه العــدو اإلرسائيــي 

بني الفلسطينيني.
يشــكر  الــذي  الفلســطيني  الشــعب 
ويشــكر  اللــه،  حــزب  ويشــكر  الحوثيــني، 
اإليرانيــني عــى اســتعداد ألن يقبــل أقــدام 
يبــوس  وأن  الســعودية،  العربيــة  اململكــة 
وفــروا  لــو  األمــراء  أقــدام  تحــت  الــرتاب 
بهــا  يدحــر  واحــدة،  رصاصــة  ملقاومتــه 
املحتلــني الصهاينة، وشــعبنا الفلســطيني 
البحــر  عــى  جــدة  مينــاء  يصــري  أن  يتمنــى 
األحمــر هــو املمــر اآلمــن لســالح املقاومــة 
الحديــدة  مينــاء  مــن  بــداًل  غــزة،  إىل 
كلنــا  ســنخرج  ذلــك،  تحقــق  فلــو  اليمنــي، 
لنلــوح بيديــن عربيتــني عرفانــًا للســعودية، 
والقــدس  غــزة  درع  لإلمــارات  وســنقدم 
ولكــن  العســكري،  الدعــم  عــى  تفضــاًل 
تحاربــان  اللتــني  واإلمــارات  الســعودية 

وقــد يصطــف بعــض املســيحيني والــدروز 
املعــادي  الحلــف  مــع  والشــيعة  والســنة 
حــني  كبــويش  املطــران  ولنــا يف  ألمريــكا، 
التحــق بالثــورة الفلســطينية أســوة حســنة، 
الفلســطيني  املســيحي  املطــران  وكذلــك 
إميانويــل مســلم، الــذي يقــف إىل جانــب 
ضــد  الســنية  اإلســالمية  حــاس  حركــة 

العدو اإلرسائيي.
حركــة  عــى  لتفــرض  املســلم  أخــالق  إن 
حــاس، وعــى فصائــل املقاومــة أن تقــدم 
الشــكر لــكل عــريب ومســلم ومســيحي ميــد 
لهــا يــد العــون واملســاعدة يف حربهــا ضــد 
محــور أمريــكا و)إرسائيــل(، وهــذا ال يعنــي 
أن املقاومة تقف مع حاكم ضد الشعب، 
أن  يقبلــون  فلســطني  أهــل  أن  يعنــي  وال 
املــزاد  يف  معروضــة  قضيتهــم  تكــون 
أن  تــدرك  العربيــة  فالشــعوب  الســيايس، 
كل بوصلــة ال تشــري إىل القــدس مضللــة، 
العــدو  باتجــاه  تصــوب  بندقيــة  كل  وأن 
وتســري  الحقيقــة،  أدركــت  قــد  اإلرسائيــي 
يطعــن  مــن  وأن كل  اإلســالم،  هــدي  عــى 
الصهاينــة  يــد  يف  يــده  ويضــع  املقاومــة، 
حليفــًا أو مطبعــًا أو صديقــًا أو جــارًا خانعًا، 

فإنه حرٌب عى اإلسالم واملسلمني.
حركــة  ممثــل  أبوشــالة  معــاذ  أخطــأ  فهــل 
حــاس يف اليمــن، حــني قــدم درع الحركــة 

للحوثيني شاكرًا مساندتهم للمقاومة؟ 
أنــا ال أعــرف معــاذ أبوشــالة، ومل أر وجهــه 

الحوثيني يف اليمن باســم الســنة، تحاربان 
الســنية  املســلمة  الفلســطينية  املقاومــة 
تــم  باســم اإلســالم، وتتآمــران عليهــا، وقــد 
ضبــط مجموعــات تجســس تابعة لإلمارات 
يف غــزة، مهمتهــا جمــع املعلومــات لصالح 
غريبــًا  يكــن  لذلــك مل  اإلرسائيــي،  العــدو 
عى وزير خارجية اإلمارات - باألمس - أن 
يســتغرب مــن دول الغــرب عــدم تصنيفهــم 
لحركــة حــاس ضمن املنظات اإلرهابية! 
الســعودية حركــة  وأن وصفــت  وقــد ســبق 
حــاس باإلرهــاب، وملــا يــزل ممثــل الحركة 
يتعــرض للتعذيــب واإلهانــة يف الســجون 

السعودية.
فأين هي الشعوب العربية املسلمة )سنة 
تــدور  التــي  وشــيعة( مــن هــذه الراعــات 
بني تكتلني ال بني مذهبني، تكتل سيايس 
تقــوده أمريــكا و)إرسائيــل(، ومعهــا بعــض 
املباركــة  تطلــب  التــي  العربيــة؛  األنظمــة 
مــن حاخامــات )إرسائيل(، وتكتل ســيايس 
يرفــع الســالح يف وجــه )إرسائيــل( وأمريــكا 
وحلفائهــم، وال عالقــة للمذاهــب واألديــان 
ذاك،  أو  الحلــف  هــذا  مــع  الوقــوف  يف 
والشــيعة،  الســنة  بــني  ليســت  فالحــرب 
وأهــل  املنطقــة،  يغــزو  عــدو  بــني  الحــرب 
العــدو،  لهــذا  يتصــدون  الذيــن  املنطقــة 
وبغــض النظــر عن أديانهــم وطوائفهم، فقد 
يقــف بعــض املســيحيني والــدروز والســنة 
والشيعة مع الحلف األمرييك اإلرسائيي، 

مــن  أنــه  رغــم  عامــًا،  ســتني  مــن  أكــر  منــذ 
علينــا  فــرض  فقــد  يونــس،  خــان  مواليــد 
هــذه  كل  نلتقــي  أال  اإلرسائيــي  العــدو 
مصطفــى  أبــاه  أعــرف  ولكننــي  الســنني، 
أحمد عقيل أبوشــالة، فقد كان أســتاذنا، 
وكان مرشــدنا إىل طريــق اإلســالم القويــم، 
كان ذلك قبل سفره إىل الكويت مدرسًا، 
وأعــرف جــده أحمد عقيل أبوشــالة، وكان 
مســجد  أمئــة  وأحــد  القــرآن،  حفظــة  مــن 
املخيم، وأعرف جد أبيه عقيل أبوشــالة، 
الــذي حفــر أول بــر يف قريتنــا بيــت دراس 
أينعــت  وملــا   ،1929 ســنة  الفلســطينية 
مثار بيارة الحمضيات، اغتصبها الصهاينة 
سنة 1948، وطردوا كل أبنائه وأحفاده من 
وطنهــم، فرنــا الجئــني نقيــم يف مخيات 
قطــاع غــزة، ويف بــالد اليمن ولبنان وســوريا 
واإلمــارات  والســعودية  والكويــت  واألردن 

وتركيا وبريطانيا وكل أصقاع األرض.
أي  شــكر  لــو  أبوشــالة  معــاذ  يــالم  فهــل 
أو  مســلم  أو  إفريقــي  أو  هنــدي  أو  عــريب 
مغــريب  أو  حــويث  أو  صينــي  أو  مســيحي 
الدعــم  يقــدم  ملــن  شــكرًا  ماليــزي،  أو 
للمقاومــة الفلســطينية أو يؤمــن لهــا طريــق 
الســالح، لتغــدو قــادرة عــى محاربــة العدو 

اإلرسائيي وحلفاءه وعمالءه؟  
الفلســطينيون  يشــكر  كــا  ملحوظــة: 
فضائيــة الجزيــرة، فإنهــم يشــكرون فضائيــة 

امليادين.

 أربع عائالت يف منطقة مجاورة، لكن الجديد هو أن العائالت كانت 
يف الســابق تتحــدى الهــدم بإعــادة البنــاء فيــا تبقــى مــن ممتلــكات، 
لكن هذا أصبح غري ممكن بعد قيام االحتالل باالستيالء عى الخيام 
بعــد هدمها".ولفــت إىل أن عمليــات الهــدم يف تلــك املنطقــة تــأيت 
ضمــن مخطــط احتــاليل كبــري إلخــالء كل التجمعــات البدويــة الواقعــة 

بني محافظتي رام الله والبرية وأريحا.
الــروة  مــريب  ألحــد  بقــر  رأس  أمــس،  مســتوطن،  دهــس  حــني  يف 

الحيوانية يف األغوار الشالية.
وأفــاد رئيــس مجلــس قــروي املالــح مهــدي دراغمــة، بــأن مســتوطًنا مــن 
مســتوطنة "روتــم" دهــس متعمــًدا رأس بقــر مملــوك للمواطــن عــادل 

عليان زامل دراغمة، يف أثناء رعيه أبقاره يف املراعي.
املاشــية  رعــاة  عــى  يومــي  شــبه  يعتــدون  املســتوطنني  أن  يذكــر 
الفلسطينيني يف أثناء رعيهم مواشيهم، ومينعونهم من الوصول إىل 

مساحات واسعة من األرايض الرعوية.
واقتحم مستوطنون، صباح أمس، ساحات املسجد األقىص املبارك 
بحاية رشطة االحتالل. وبلغ عدد املقتحمني 58 مستوطًنا حسب 
أرقام دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس املحتلة، حيث اقتحموه عر 
بــاب املغاربــة عــى شــكل مجموعــات ونفــذوا جــوالت اســتفزازية يف 
باحاتــه. واعتــدى جنــود االحتــالل أمــس، بالــرب املــرح عــى ثالثــة 

عال بالقرب من حاجز عسكري جنوب غرب جنني.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة وفا أن جنود االحتالل نكلوا بالعال معاذ 
بني شــميس، وآدم حمد عديي، وإســالم أنس خر، وجميعهم من 
قريــة بيتــا يف محافظــة نابلــس، واعتــدوا عليهــم بالــرب املــرح يف 
أثنــاء توجههــم للعمــل داخــل أرايض الـــ48 قــرب إحــدى الفتحــات يف 

جدار الضم والتوسع العنري بالقرب من حاجز عسكري برطعة.
الشــهيد خليــل  أنــه جــرى نقلهــم إىل مستشــفى  وأضافــت املصــادر 

سليان الحكومي يف جنني.

غزة/ فلسطني:
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  مــن  وفــد  زار 
)حــاس( أمــس، كنيســة ديــر الالتــني مبدينــة 
جرائيــل  األب  صحــة  عــى  لالطمئنــان  غــزة 
عــالج  رحلــة  بعــد  الكنيســة،  راعــي  رومانيــي 

طويلة.
وضــم الوفــد كالًّ مــن عضــو مكتــب العالقــات 
الدولية بالحركة باســم نعيم، والناطقني باســم 

حركــة "حــاس" فــوزي برهــوم وحــازم قاســم، 
وكان يف اســتقبالهم األب جرائيــل رومانــي، 
أرسة  مــن  وعــدد  أســعد  يوســف  األب  ونائبــه 

الكنيسة.
بعــد  بالســالمة  الكنيســة  رعــاة  نعيــم  وهنــأ 

العدوان اإلرسائيي األخري عى قطاع غزة.
ســياقها  يف  تــأيت  الزيــارة  "هــذه  إن  وقــال: 
امتــداد  وهــي  الوطــن،  أشــقاء  بــني  الطبيعــي 

أشــقائنا  مــع  وتاريخيــة  طويلــة  لعالقــة 
الذيــن نشــرتك معهــم  غــزة،  املســيحيني يف 

يف همومنا اليومية وطموحاتنا الوطنية".
وتطــرق الطرفــان يف الزيــارة للقضايــا الوطنيــة 
والظلــم الــذي يتعــرض لــه الفلســطينيون كافــة 
والعــدوان  اإلرسائيــي،  االحتــالل  قبــل  مــن 
اإلســالمية  واملكونــات  القــدس  عــى  األخــري 

واملسيحية هناك.

منها، حسب االتفاق االئتاليف بينها.
ســيرتأس  الــذي  األول  بينيــت  وســيكون 
الحكومة حتى 27 أغســطس/آب 2023، ثم 
سيرتأســها لبيــد حتــى نوفمر/تريــن الثــاين 

2025، حسب صحيفة "هآرتس".

ويتشــكل االئتــالف الحكومــي الجديــد مــن 8 
مــن  السياســية  توجهاتهــا  يف  متتــد  أحــزاب 
يف  مبــا  اليســار،  أقــىص  إىل  اليمــني  أقــىص 

ذلك وألول مرة فلسطينيو الـ48.
قــدم  الحكومــة،  عــى  التصويــت  وخــالل 
بينيت وزراء حكومته أمام أعضاء الكنيست، 
ومنهــا  للحكومــة  العريضــة  الخطــوط  معلًنــا 
وتزويــد  الجبهــات  شــتى  عــى  األمــن  تعزيــز 

الجيش بأكر األسلحة تطوًرا يف العامل.
الــرق  دراســات  قســم  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
األوسط يف جامعة حيفا، الروفيسور محمود 
يزبك، أن الجميع يتوقع أن الحكومة الجديدة 
بقيــادة بينيــت لــن يكــون عمرهــا طويــاًل، ولــن 
تقــوم بــأي إجــراءات تؤثــر بشــكل طويــل عــى 

الوضع اإلرسائيي أو الرق األوسط.
لـ"فلســطني": رئيــس  وقــال يزبــك يف حديثــه 
ــا  عامًّ وكيــاًل  كان  بينيــت  الجديــد  الحكومــة 

للمســتوطنات يف الضفــة الغربيــة واملســؤول 
األول أمــام االســتيطان، ونتنياهــو وضعــه أمــام 
تحدٍّ كبري من خالل بناء مستوطنة عى أراٍض 
حلهــا  يجعــل  مــا  خاصــة،  مبلكيــة  فلســطينية 
أمــًرا معقــًدا لهــا كأبــرز امللفــات التــي تواجهه، 
لكــون وجــوده يف الحكومــة يختلــف حــني كان 

خارجها فيا يتعلق باالستيطان".
وبــني أن حــزب الليكــود بقيــادة نتنياهــو، يريــد 
مــن  طريقــة  بــأي  الجديــدة  الحكومــة  إفشــال 

الطرق.
وأوضــح يزبــك أن بينيــت ال ميلــك أي إمكانيــة 
لــدى  األرسى  الجنــود  ملــف  مــع  التعامــل  يف 
غــزة  قطــاع  يف  املوجوديــن  االحتــالل  جيــش 
يف  القيــادة  أن  إىل  إضافــة  املقاومــة،  لــدى 
غــزة عــى علــم كامــل يف املرحلــة القادمــة بأن 
الحكومــة ضعيفــة،  لكــون  يتحــرك  لــن  امللــف 

وكل مكوناتها متناقضة.
لديــه  يكــون  لــن  أيًضــا  بينيــت  أن  إىل  وأشــار 
القــدرة عــى حســم امللــف النــووي اإليــراين، 
خاصــة أن إدارة الرئيــس األمريــيك جــو بايــدن، 
اقرتبــت مــن حــل األزمــة مــع إيــران بعيــًدا عــن 
دولــة االحتــالل، وهــو مــا يعــد رضبــة للسياســة 

الخارجية اإلرسائيلية.
الشــأن  يف  املختــص  أكــد  جانبــه،  مــن 
حكومــة  أن  عامــر،  أبــو  مأمــون  اإلرسائيــي، 
بينيــت ال يوجــد بهــا توافــق ســيايس أو فكــري 
املوقــف  هــو  فقــط  يجمعهــا  ومــا  واضــح، 

الشخيص من نتنياهو.
لـ"فلســطني":  حديثــه  يف  عامــر  أبــو  وقــال 
فقــط  الجديــدة  الحكومــة  هــدف  "ســيكون 
إســقاط نتنياهــو وضــان عــدم عودتــه لقيــادة 
عمرهــا  يطــول  لــن  لذلــك  قادمــة،  حكومــة  أي 

طوياًل".
مــن  جديــد  قانــون  إصــدار  "ســيتم  وأضــاف: 
ا وهو  قبــل الحكومــة الحالية املشــلولة سياســيًّ
عضــو  أي  أو  الــوزراء،  رئيــس  واليــة  بتحديــد 
كنيســت متهــم يف تهــم فســاد مينــع مــن تويل 

رئاسة الوزراء".
تلــك  أمــام  ألغــام  وضــع  نتنياهــو  أن  وأضــح 
داخــل  واألزمــة  غــزة،  قطــاع  وهــي  الحكومــة، 
مدينــة القــدس املحتلــة، وإخــالء ســكان حــي 
ســلوان،  وحــي  الهــوى،  وبطــن  جــراح،  الشــيخ 
ومناطــق أخــرى معرضــة تحــت خــط الرتحيــل 

والتطهري العرقي.

الحقــوق  القتــل ومصــادرة  عــى سياســة  االحتــالل( موحــدة  "هــي )حكومــات 
الفلسطينية". واعتر أن سقوط رئيس وزراء االحتالل السابق بنيامني نتنياهو 

هو أحد التداعيات املتالحقة النتصار املقاومة يف معركة سيف القدس.

النشطة 1.2 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل اإلصابات.
وأفادت بتسجيل حالة وفاة يف مدينة نابلس، وحالتي وفاة يف القطاع.

وأشــارت الوزيرة إىل أن اإلصابات الجديدة ســجلت يف: طولكرم 4، طوباس 
1، سلفيت 1، بيت لحم 2، جنني 4، نابلس 6، رام الله والبرية 3، قطاع غزة 

102". وأضافت الكيلة أن حاالت التعايف الجديدة توزعت عى: "طولكرم 

3، طوبــاس 2، جنــني 10، ضواحــي القــدس 2، الخليــل 3، أريحــا واألغــوار 2، 

قطاع غزة 356". ولفتت وزيرة الصحة إىل وجود 13 مريًضا يف غرف العناية 
املكثفــة، بينهــم 2 مــرىض عــى أجهــزة التنفــس االصطناعــي، يف حــني ُيعالــج 

يف مراكز وأقسام كورونا يف املستشفيات يف الضفة الغربية 23 مريًضا.
وفيــا يخــص املواطنــني الذيــن تلقــوا الطعومــات املضــادة لفــريوس كورونــا؛ 
بينهــم   408,803 غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  اإلجــايل  عددهــم  بلــغ 

249,272 تلقوا الجرعتني من اللقاح.

حماس تزور كنيسة دير الالتني 
لالطمئنان عىل صحة األب رومانييل

املشــاركون يف وقفــة اإلســناد صــور األرسى، والفتــات تنــدد بإجــراءات 
هتافــات  ورددوا  واملربــني،  املــرىض  األرسى  بحــق  الســجون  إدارة 
تطالــب بتبييــض الســجون، وتحمــل حكومة االحتالل املســؤولية الكاملة 

عى حياة األرسى داخل سجون االحتالل.
العمــل  وفصائــل  املؤسســات  وقــوف  الوقفــة  خــالل  متحدثــون  وأكــد 
الوطني وكل مكونات شعبنا صفا واحدا لدعم صمود األرسى ومطالبهم 
املروعــة يف الحريــة مــن ســجون االحتــالل. وســلم املشــاركون مذكــرة 
ملديــرة الصليــب دميــا محاجنــة، طالبــوا فيهــا مؤسســة الصليــب األحمــر 

بالتدخل والعمل عى إنقاذ حياة األرسى والعمل عى اإلفراج عنهم.

التنغيص عى العائلة، من خالل مواصلة اعتقال األب وابنته باستمرار.
وقــى القيــادي جــال الطويــل مــا مجموعــه 14 عاًمــا يف ســجون االحتــالل، وهو 
مــن أبــرز مرشــحي قامئــة القــدس موعدنــا لالنتخابــات التريعيــة التابعــة لحركــة 
"حــاس" والتــي تالحقهــا قــوات االحتــالل واعتقلــت حتى اآلن 10 من مرشــحيها 
يف الضفة الغربية املحتلة بعد اعتقال الطويل إىل جانب 10 مرشــحني آخرين 

يف السجون.
واعتقلــت قــوة كبــرية مــن جيــش االحتــالل الطويــل يف بداية يونيــو الحايل، عقب 
اقتحــام منزلــه وتفتيشــه، ونقلتــه الحقــًا إىل ســجن "عوفــر"، ثــم أصــدرت محكمــة 

لالحتالل قراًرا بتحويله إىل االعتقال اإلداري.
أم عبد الله زوجة األسري القيادي الشيخ جال الطويل، أكدت أن زوجها مستمر 
يف إرضابــه عــن الطعــام منــذ 12 يوًمــا احتجاًجــا عى اســتمرار اعتقال ابنته برى 

ضمن االعتقال اإلداري.
وقالــت أم عبــد اللــه لصحيفــة "فلســطني": "زوجي يخــوض إرضاًبا عن الطعام من 
أجــل أن يحصــل عــى حريــة ابنتــه املعتقلــة دون أســباب يف ســجون االحتــالل، 

والتي ستعرض عى املحكمة خالل األول من الشهر القادم".
وأضافــت أم عبــد اللــه: "بــرى مــى عــى اعتقالهــا 8 أشــهر ومل ُيطلق رساحها، 
وبســبب اســتمرار اعتقالهــا قــرر الدخــول يف إرضاب عــن الطعــام احتجاًجــا عــى 

استمرار االعتقال".
وأوضحت أن االعتقال اإلداري يعد ســيًفا مســلًطا عى رقبة األرسى واألســريات، 
فضــح جرائــم  عــى  العمــل  والدوليــة  الحقوقيــة  املؤسســات  عــى  يجــب  لدلــك 

االحتالل حول االعتقال اإلداري.
وطالبــت زوجــة القيــادي الطويــل املقاومــة بــإدراج االعتقــال اإلداري ضمــن صفقة 
التبــادل، وإجبــار االحتــالل عــى إلغائــه؛ ألنــه يســتخدمه باســتمرار ضــد القيــادات 

الفلسطينية بدون أي تهم أو محاكم.
وبينــت أن الحالــة الصحيــة لزوجهــا قــد تتدهــور إذا اســتمر يف إرضابه عن الطعام، 

محملة سلطات االحتالل اإلرسائيي، املسؤولية كاملة عن صحته وحياته. 
"حــاس"  حركــة  يف  القيــادي  إرضاب  أن  الرميــاوي،  عــالء  املحــرر  أكــد  بــدوره، 
الطويــل عــن الطعــام، يعــرِّ عــن تضحيــة من الطــراز األول، وهي نــرة لقضية ابنته 

الصحيفة برى املعتقلة إدارًيا رفًضا ملنهج استمرار االعتقال.
وقال الرمياوي لصحيفة "فلسطني": "الطويل عرَّ عن رفضه لالعتقال اإلداري من 
أول ساعة اعتقال من خالل إرضابه عن الطعام، إضافة إىل رفضه العتقال ابنته". 
وأضــاف: "نحــن أمــام مواجهــة لالحتــالل مــن خــالل اإلرضاب عن الطعــام، حيث إن 
القيــادي الطويــل معــروف عنــه بأنــه رجــل صلــب وقــوي، وهــو يقــدم مــا ميلــك مــن 

أجل أن يحقق انتصار فيا يتعلق يف ملفه وملف ابنته، وأهداف عامة أخرى".
وبنيَّ أن سلطات االحتالل تريد من خالل اعتقال الطويل تغييب حركة "حاس" 

من الضفة الغربية من خالل اعتقال قياديها.
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أحدثــت معركــة )ســيف القــدس( زلزاًل واســع النطــاق، الزلزال 
وأقامــت  دوليــة،  وعواصــم  عربيــة،  عواصــم  موجاتــه  رضبــت 
املؤيديــن  كل  أخــرج  الزلــزال  أخــرى.  وأســقطت  مفاهيــم 
للحــق الفلســطيني إىل الشــارع، وأخــرج معهــم كل املؤيديــن 
للحــق اإلنســاين يف الحيــاة، وأخــرج معهــم كل من يرفض قتل 
املدنيــن بزعــم اســتهداف املقاومــن، وأخــرج معهــم كل مــن 
يرفض هدم األبراج السكنية بزعم وجود شقة فيها للمقاومة، 
إعالميــة  وكالت  احتضــن  الــذي  الجــالء  بــرج  للتشــويش.  أو 
العــدوان  ضــد  العــامل  يســترصخ  منوذًجــا  م  قــدَّ كبــرة  دوليــة 

الصهيوين، فخرج من أجله كثرون.
ضــد  املاليــن  مبئــات  الجامهــر  خرجــت  أخــرى  بعبــارة   
منهجهــا  وضــد  والقــدس،  غــزة  عــى  وعدوانهــا  )إرسائيــل( 
العســكري والعنــرصي يف عمليــات القصــف القاســية بأطنــان 
املتفجــرات، ليــس هــذا فحســب، بــل وألنهــا قدمــت منوذًجــا 
ا يف التعامل مع سكان الشيخ جراح وتهديد  ا وعنرصيًّ عدوانيًّ

سكان القدس بالطرد، وتقسيم املسجد األقىص.
أجــل  مــن  واإلســالمية  العربيــة  البــالد  الجامهــر خرجــت يف 
وأمريــكا  أوروبــا  يف  مظاهــرات  وخرجــت  واألقــىص،  القــدس 
ضــد العــدوان والقتــل والهــدم والعنرصيــة.  الخــروج الضخــم 
النــار،  إطــالق  بوقــف  ــل  مغــزى، عجَّ رســائل ذات  هــذا حمــل 
وألقــى ببقيــة رســائل الخــروج وهــي ذات معــاٍن كبــرة يف ســلة 
املقاومــة وقيــادة حــامس عــى وجــه الخصــوص، وألقــى نفــس 
املعنــى يف حجــر قيــادة الســلطة يف رام اللــه. الرســائل قالت 
وتقــول: املنــاخ جاهــز لعمليــة اســتثامر ســيايس ذي مغــًزى، 
اإلعــامر،  إعــادة  الرباعيــة، وحتــى  أوســلو ورشوط  عــن  بعيــًدا 

فهل أنتم جاهزون؟
الســلطة يف رام اللــه مل تــِع دورهــا يف الســتثامر، وبقيــت يف 
دائــرة القديــم، تعيــد القــول بحكومــة وحــدة بــروط الرباعيــة، 
يدفــع  أن  دون  جــاءه كســب  دورهــا كمســتثمر  عــن  وغفلــت 
شيًئا، ولو أحسنت ألخذت مبا يسمى مبدأ تبادل األدوار مع 
املقاومة لتحقيق أفضل إنجاز سيايس للشعب الفلسطيني، 

ودون أن تتعرض هي لتهمة تأييد املقاومة.
 الغبــاء الــذي أبدتــه قيــادة الســلطة جعلهــا تحتفــظ باملــايض، 
وتكــرره، يف إثــر معركــة قاســية ألقــت باملــايض خلــف ظهرنــا، 
وقالــت بلســان العمــل ل القــول: مــا بعــد )ســيف القــدس( غر 

ما قبلها.
الفلســطينية  باملقاييــس  ناجحــة  كانــت  العســكرية  املعركــة 
يف  األداء  عــن  راٍض  الفلســطيني  والشــعب  والصديقــة، 
املعركــة، وهــو يفتخــر مبــا قدمتــه املقاومــة ومــا قدمتــه غــزة، 
وهــذا يســتلزم أن تجيــب املقاومــة عــى ســؤال كيــف نحصــد 
أن  ملنافــق  ول  الحصــاد،  لغرنــا  نــرك  ول  نــزرع،  مــا  مثــار 

)يفغص( مثار ما زرعنا؟!
يومنــا  ١٩٤٨وحتــى  عــام  منــذ  الفلســطينية  املقاومــة  تاريــخ 
يقــول: إن املقاومــة عملــت كثــًرا، وعملــت بنجــاح يف مــرات 
عديدة، ولكنها مل تحصد مثار ما عملت، والسؤال املنطقي 
يقول ملاذا؟! وهنا أقول عى قادة املقاومة والسياســين أن 
يجيبــوا عــى الســؤال حتــى ل تتكــرر املأســاة: نقاتــل بشــجاعة 
ول نحصــد مثــار قتالنــا؟ ونــزرع بقــوة ويحصــد غرنــا بنفــاق؟! 
غرنــا يلتــف عــى مصالحنــا ويســتأثر بثــامر مــا زرعنــا، هل ألن 
أم ألن  الزراعــة،  مــن معركــة  وأعقــد  الحصــاد أصعــب  معركــة 

السيايس غائب عن معركة ما تزرعه املقاومة؟!

من يزرع يجدر به أن يحصد

غزة/ فلسطن:
الحالقــن  لدعــم  مبــادرة  غــزة  يف  انطلقــت 
تحــت  الحتــالل،  عــدوان  مــن  املترضريــن 

شعار "الجسد الواحد".
مهنــة  يف  العاملــن  باســم  املتحــدث  وقــال 
أنــور  محمــد  الكوافــر  فلســطن  يف  الحالقــة 
بكر: طال العدوان ما يقارب سبعة صالونات 
 18 يقــارب  ومــا  كليــا،  تدمــرا  ُدمــرت  حالقــة 
صالونــا ُدمــرت تدمــرا جزئيــا، وذلــك مــن جراء 

استهداف بنايات سكنية.
وأوضح أنه أطلق املبادرة برفقة زمالئه وبدعم 
مــن بعــض رشكات التجميــل وبيــع مســتلزمات 
صالونــات الحالقــة، تضامنــًا مــع زمــالء املهنة، 

يف  صمودهــم  لدعــم  وخطــوة  رســالة  ويف 
تشــمل  أدوات  ُوزعــت  حيــث  املجــال،  هــذه 
وأدوات  كهربائيــة  وأجهــزة  حالقــة  ماكينــات 
مــن  والكثــر  وأمشــاط  مقصــات  مــن  العمــل 

األصناف.
وتابع: ل يزال البعض منهم ميارس عمله فوق 
ركام صالونــه املدمــر وعــى ركــن مــن رصيــف 
قريــب  مــكان  عــن  يبحــث  والبعــض  الشــارع، 
ليعيد فيه مملكته التي دمرها الحتالل ودمر 

معها قوت يومه وأحالمه.
وأشــار إىل أن موســم العيــد الــذي ينتظــره كل 
صاحــب صالــون، خــره الجميــع نتيجــة هــذا 

العدوان.

مــع  الوقــوف  يف  املســاهمة  إىل  بكــر  ودعــا 
تجــاه  مبادراتهــم  وإطــالق  املجتمــع،  رشائــح 
واملحــالت  البيــوت  أصحــاب  مــن  تــرضر  مــن 
التجاريــة والســيارات، وحتــى األماكــن العامــة 

مثل مبادرة "حنعمرها".
التــي  األفــكار  مــن  الكثــر  وجــود  إىل  ونبــه 
إنســانية  إيجابيــة  خطــوة  تقديــم  شــأنها  مــن 
وكمساعدة لكل من ترضر من هذا العدوان.

وقال بكر إنه أطلق بعد العدوان أيًضا مبادرة 
لســتقبال  باســتعداده  متثلــت  شــخصية، 
للعمــل  صالوناتهــم  ُدمــرت  الذيــن  زمالئــه 
بصالونــه، "وذلــك يف مبــادرة إنســانية تضامنــًا 

مع أبناء املهنة يف غزة"، وفق حديثه.

تحت اسم "الجسد الواحد"
يف غزة.. إطالق مبادرة لدعم 

الحالقني المترضرين من العدوان

6 عالمات تشري 
إىل حاجة مريض 
"كورونا" لدخول 

المستشفى
نيودلهي/ وكالت:

شــهدت املوجــة الثانيــة مــن فــروس "كورونا" زيــادة حادة يف عدد 
األشــخاص الذيــن يدخلــون املستشــفى بســبب املــرض الشــديد 
مبن يف ذلك الشباب. تم تشخيص الكثر منهم باللتهاب الرئوي 

وفشل الجهاز التنفيس.
 كانــت املوجــة األوىل أكــر اعتــدال نســبيا إذ كان كبــار الســن أو 
األشخاص املصابون بأمراض مزمنة أكر املصابن الذين يكونون 

بحاجة للدخول إىل املستشفى.
وحاليا، وبينام تراجع اإلصابات بـ"كورونا" يف جميع أنحاء العامل، 
إل أن عى الجميع أن يكون مستعدا ذهنيا ومدركا لكيفية التعامل 

مع املوجة الجديدة بشكل صحيح.
رئيــس  القلــب،  طبيــب  برابهــاكار،  براســان  الدكتــور  ويحــدد 
مستشــفيات لكســمي، مبدينــة كوتــي الواقعــة مبنطقة ارناكولم 
الهنديــة 5 إشــارات تحذيريــة لحاجــة مريــض كورونــا إىل الذهــاب 

.onlymyhealth للمستشفى، بحسب موقع
أول الرتفــاع الثــاين يف درجــة الحــرارة )الحمــى( خاصــة بعــد اليــوم 
الخامــس: يبــدأ "Covid-19" بحمــى لكثــر من الناس ولكن يجب 
استشــارة الطبيــب عــى الفــور إذا عــادت الحمى الشــديدة لســميا 

بعد اليوم الخامس.
ثانيــا اســتمرار الحمــى حتــى األســبوع الثــاين: إذا مل تســتقر الحمــى 

من اليوم األول واستمرت حتى األسبوع الثاين.
ثالثــا أي طبيعــة متفاقمــة للســعال: إذا اشــتد الســعال يف األســبوع 
الثــاين، فهــذه عالمــة عــى أن األمــور قــد تنحــدر إذا مل يتــم اتخــاذ 

اإلجراء املناسب.
رابعا ضيق التنفس: إذا كان الشــخص ل يســتطيع التنفس بشــكل 
صحيــح أثنــاء القيــام بأصغــر األنشــطة، فيجــب أن يأخــذ األمــر عــى 
محمــل الجــد. يجــب فحص نســبة األكســجن عى فــرات منتظمة 
وإذا اســتمرت يف النخفــاض، فقــد تكــون هنــاك حاجــة إىل دخــول 

املستشفى عى الفور.
خامســا الرتبــاك: يؤثــر مــرض "كوفيــد 19-" بشــكل رئيــيس عــى 
الهذيــان  مــن  يعــاين  إذا كان املريــض  العصبــي.  والجهــاز  الدمــاغ 
إىل  حاجــة  فهنــاك  بوضــوح،  التحــدث  يف  والصعوبــة  والرتبــاك 

الهتامم الفوري.
وإذا كان  رئتيــك  عــى  أيضــا  الفــروس  يؤثــر  الصــدر:  سادســا أمل 

هناك أي إزعاج حول منطقة الصدر، فعليك مراجعة الطبيب.
يجــب أن يكــون املريــض عــى اتصــال دائــم بالطبيــب منــذ بدايــة 
املــرض، والشــفاء، وحتــى مرحلــة ما بعــد "كوفيد". هناك عالمات 
معينــة للمــرض يجــب اختبارهــا مــن وقــت آلخــر لتجنــب املشــاكل 

طويلة املدى مثل تخر الدم أو السكتة القلبية.

موسكو/ الجزيرة نت:
النظــام  مــن  أســايس  جــزء  الطازجــة  الفاكهــة 
لحتوائهــا  نظــرا  واملتــوازن؛  الصحــي  الغــذايئ 
األكســدة  ومضــادات  النباتيــة  األليــاف  عــى 
تناولهــا  ويعــزز  واملعــادن،  والفيتامينــات 

الشعور بالشبع.
ويف تقرير - نره موقع "آف يب ري" الرويس- 
اســتعرضت الكاتبــة إيفدوكيموفــا إيرينــا قامئة 
بالفواكــه التــي تبــن أنهــا مفيدة أكر من غرها 
يف إنقاص الوزن وبالتايل التخلص من الكرش 

والدهون الزائدة يف الجسم.
ول  لالسرشــاد،  القامئــة  هــذه  أن  وأكــدت 
يشء يغنــي عــن تنــاول غــذاء متــوازن والتحــي 

بالنشاط الجسدي للتخلص من الوزن.
باملــاء  الغنيــة  الفواكــه  مــن  يعــد  البطيــخ: 
بالمتــالء  شــعورا  تخلــق  التــي  والفيتامينــات 
وتســاعد عــى فقــدان الــوزن. ويحتــوي البطيــخ 
عــى "الليكوبــن" )lycopene(، وهــي املادة 
وقــد  األحمــر  لونهــا  الفاكهــة  هــذه  متنــح  التــي 

تساعد بالتحكم بسكر الدم.
التفــاح: ميّثــل التفــاح مصــدرا لألليــاف النباتية 
واملعــادن،  والفيتامينــات  والبيتاكاروتــن 

وتناوله يساعد عى إنقاص الوزن.
الذيــن  األشــخاص  أن  إىل  الدراســات  وتشــر 
يتمتعــون  بانتظــام  الفاكهــة  هــذه  يســتهلكون 
مبــؤرش كتلــة جســم طبيعي وأقــل عرضة لزيادة 

الوزن.
فالتفــاح غنــي مبضــادات األكســدة التــي تعمل 
 )free radicals( "عى تحييد "الجذور الحرة
وتطــور  الشــيخوخة  يف  دورا  تلعــب  )التــي 
العديــد مــن األمــراض(، وتعمــل أيضا عى منع 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
ويــويص خــراء التغذيــة بتنــاول تفاحــة واحــدة 
قبــل  أو  اإلفطــار  وجبــة  يف  يوميــا  األقــل  عــى 

الغداء.
الرتقــال: ُينصــح بتضمــن الرتقــال يف النظام 
الكامــل  الرتقــال  وباســتهالك  الغــذايئ، 
الطازجــة؛  وحتــى  املعّلبــة  العصائــر  وتجنــب 
ألنهــا تحتــوي عــى كميــات كبــرة مــن الســكر 
دون أليــاف غذائيــة ول تســاعد عــى الشــعور 

بالشبع.
الغنيــة  بركيبتــه  الرمــان  يعــرف  الرمــان: 
"األنثوســيانن"  مثــل  األكســدة  مبضــادات 
و"البوليفينــول"   )anthocyanins(
و"الفالفونويــد"   )polyphenols(
)flavonoids( وهــي قــد تعمــل عــى تريــع 
مــن  الخاليــا  أغشــية  وحاميــة  الدهــون  حــرق 

التأكسد.
مســتوى  مــن  الكيــوي  يقلــل  قــد  الكيــوي: 
الدهــون الثالثيــة الضــارة، وهــو غنــي بفيتامــن 

.)C( "يس"
األكســدة  مبضــادات  غنيــة  الفراولــة  الفراولــة: 
الجســم  مــن  الســموم  إزالــة  يف  تســاعد  التــي 
وتحتوي عى أصباغ تكافح تصلب الراين. 
وينصــح خــراء التغذيــة بتنــاول 6 أو 7 حبــات 

من الفراولة الطازجة بشكل يومي.
والكــرز  واملشــمش  الخــوخ  مثــل  الخوخيــات: 
تخفيــض  عــى  تســاعد  وهــي  والرقــوق، 
يف  تســهم  كــام  الضــارة،  الدهــون  مســتويات 
بإدراجهــا يف  بالشــبع؛ لذلــك ينصــح  الشــعور 
تنــاول  يف  اإلفــراط  لتجنــب  الغــذايئ  النظــام 

الطعام.

واشنطن/ وكالت:
عــن مواصفــات وتصميــم  كشــف تريبــات جديــدة 

جهاز "iPad mini" اللوحي لركة "آبل".
الجديــد  "آبــل"  جهــاز  أن  إىل  التريبــات  وأشــارت 
يحتــوي  ولــن  أنحــف،  وحــواف  أصغــر  بحجــم  ســيأيت 
عــى زر الصفحــة الرئيســية، ومــع ذلــك، فــإن البصمــة 
 iPad mini" ستظل بشكل أسايس هي نفسها مثل

."5

بحجــم  أكــر  بشاشــة  اللوحــي  الجهــاز  ســيأيت  كــام 
قياســه  ويبلــغ  بوصــة،   8.9 إىل   8.4 مــن  يــراوح 

موسكو/ وكالت:
البــر،  بهــا  يعمــل  التــي  الكثــرة  املهــن  مــن  بالرغــم 
إل أنــه ُحــددت ثــالث مهــن تضمــن راتبــا جيــدا خــالل 
لصحيفــة  تقريــر  وفــق  القادمــة،  العــر  األعــوام 

"راسيسكايا غازيتا".
يف  اإلعــالم  وســائل  تتغلغــل  إعالمــي:  مديــر  أول  
ذلــك  ويتزايــد  والحيــاة،  القتصــاد  مجــالت  جميــع 
برعة. لذلك، ليس هناك أي شك يف أهمية هذه 
املهنــة يف املســتقبل، وخصوصــا مــع ازديــاد العاملة 
التجاريــة والتــي تــروج لركاتهــا عــن طريــق اإلعالنات 

عر الوسائل اإلعالمية.
املجــالت  أكــر  مــن  التدريــب  يعــد  مــدرب:  ثانيــا 
النفــس  علــم  تقاطــع  عنــد  نشــأت  التــي  الواعــدة 
واألعــامل والرياضــة والفلســفة. حيــث يرتبــط ارتباًطا 
وثيًقا بالتجاه الرئييس للعقود األخرة - الركيز عى 

عــى  وســيحتوي  ملــم،   6.1  ×  137.8  ×  206.3
مستشعر بصامت األصابع يف زر الطاقة املمدود.

 "iPad mini" جهــاز  فــإن  التريــب،  وبحســب 
إىل   "Lightning" اتصــال  مــن  ســيتحول  الجديــد 
"USB-C"، وســيتم تزويده مبكرات صوت محســنة 

بشكل كبر.
مجموعــة  بواســطة  اللوحــي  الجهــاز  تشــغيل  وســيتم 
إصــدار  هنــاك  وســيكون   ،"Apple A14" معالــج 
قلــم  مــع  متوافقــا  وســيكون   ،"5G" باتصــال  مــزود 

"Apple" الجديد األصغر.

الشخص واهتامماته وتنميته ورفاهه.
ثالثا اختصايص التغذية الجزيئية: وهو الختصاص 
الجديد لختصايص التغذية. كل عام هناك املزيد 
الخصائــص  حــول  الجديــدة  البيانــات  مــن  واملزيــد 
هضــم  عــى  والقــدرة  اإلنســان،  لجســم  الفريــدة 

واستيعاب واستقالب بعض املواد.
عــى ســبيل املثــال، ُيعتقــد أن الشــاي األخرض مفيد 
للجميع. لكننا نعلم بالفعل أن هناك أشــخاًصا ليس 
لهــذا املــروب تأثر واضح عليهم، بســبب النشــاط 

العايل لإلنزميات التي تدمر املواد املفيدة.
مثــال آخــر هــو القهــوة. ميكــن للمــرء أن يــرب كوبن 
أو حتــى ثالثــة أكــواب مــن القهــوة خــالل النهار، وهذا 
لآلخريــن،  بالنســبة  بينــام  القلبيــة،  النوبــات  ســيمنع 
حتــى كــوب واحــد مــن القهوة املســتهلكة بانتظام قد 

يكون ضاًرا.

البطيخ يساعد يف حرق 
الكرش وإنقاص الوزن

الكشف عن مواصفات وتصميم 
جهاز "آيباد ميين" الجديد

تحديد 3 مهن تضمن راتًبا جيًدا 
يف األعوام الـ10 المقبلة

المفيت العام يحذر 
من تداول نسخة 
من القرآن الكريم

القدس املحتلة/ فلسطن:
حــذر املفتــي العــام للقدس والديار الفلســطينية، رئيس مجلس 
اإلفتاء األعى الشيخ محمد حسن، من تداول نسخة من القرآن 

الكريم، لوجود نقص يف الصفحات.
وأوضــح حســن يف بيــان صحفــي أمــس أن هــذه النســخة صــادرة 
عن مطبعة املؤسســة املرصية الســورية للطباعة، يف جمهورية 
مــرص العربيــة، بترصيــح رقــم )40( الصــادر يف 29/4/2015، 
عن مجمع البحوث اإلسالمية يف األزهر الريف، منوها إىل أن 

فيها نقصا يف الصفحات من 156 إىل 187.
وناشد املكتبات واملطابع واألشخاص الذين ميلكون مصاحف 
مــن هــذه النســخ تســليمها إىل دار اإلفتــاء، إلجــراء الــالزم بشــأنها 
حســب األصــول، مشــددا عــى رضورة مراعــاة الدقــة عنــد طباعــة 
الريــع  التصويــر  طريقــة  اســتخدام  عنــد  خاصــة  املصاحــف، 

لبعض الطبعات.


